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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy г 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, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po 

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

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

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

2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożli
wiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) 
1 prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Paten
towy PRL, 00-931 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 Jut 
po podpisaniu „Biuletynu" do druku. Za tę usterkę wydawca przeprasza Czytelników. 

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

konto: 1528-91-5385* cz. 54 dz. 91 rozdz. Sili f 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania; 

I. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1529-01-53858 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511. 

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

I. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1539-98-5385« - wpłaty za powołanie biegłego. 

Efiemplarae sdeiaktualisowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL -
Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, 00-631 W m u w « , Al. Niepodległości 188 

Ursąd Patentowy PUL. Numer oddano do składu w kwietniu 1973 r. Skład 1 przygotowalnią offsetowa - Pocnańakle Zakła-
«jr Ofaficm« im. M. Kasprzaka mm. 3388/73. Druk: Pracownia Reprodukcji Urzędu Patentowego PRL. Ark. druk. 38,5. Pa

pier druk. sat. ki. V, 70 g, «1X88. 

Сena 45 zł Nakład 2475 + 25 egz. INDEKS 85438 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 1.VI. 1973 r. Nr 24, Rok I 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach - do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych - do zarejestrowania 

I. W Y A N L A Z K I 

1a (P. 150349) 4.09.1971. 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice (Stanisław Chmielniak, Józef Śliwa, Zbigniew 
Trzaskalski, Henryk Wycisk). 

Sposób osadzania zawiesin znamienny tym, że za
wiesinę rozlewa się z wierzchołka na pobocznicę samo
rzutnie narastającej bryły osadów z prędkością nie 
wywołującą unoszenia osadu już odłożonego. 

Urządzenie 1 do stosowania sposobu wg zastrz. 1 zna
mienne tym, że wyloty 8 urządzenia umieszcza się nad 
powierzchniową tarczą rozpływową 7. 

1a (P. 157163) 7.08.1972. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971 - USA 

Lone Star Industries Inc., Greenwich, Connectient, 
USA (Francis Henry Snyder). 

Sposób kruszenia materiałów stałych o różnokierun-
kowych kształtach, znamienny tym, że ładunek mate
riału stałego wprowadzany jest do ładunkowej strefy 
do której wprowadzana jest ciecz lub para pod ciśnie
niem, aż do czasu gdy wstępnie dobrane ciśnienie zo
stanie osiągnięte w strefie ładunkowej, po czym stru
mień mieszaniny składającej się z materiału stałego 
i cieczy lub pary kierowany jest do rurowego przewo
du, który jest rozszerzany od strony ładunkowej strefy, 
przy czym w przewodzie tym cząstki stałego materiału 
poddawane są rozdrobnieniu w czasie, gdy materiał 
przesuwany jest z ładunkowej strefy do rurowego prze
wodu, w wyniku czego następuje zmniejszenie wymiaru 
cząstek materiału i wyładowanie strumienia mieszani
ny cieczy 1 materiału stałego do strefy rozładunkowej, 
po przejściu przez rynnowy przewód. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1 
do 14, znamienne tym, że zawiera załadowczy zbiornik 
przeznaczony do ładowania materiałów umieszczony 
W strefie załadowczej a rurowy przewód, który prze
prowadzony jest z załadowczego zbiornika do zbior
nika strefy rozładowczej jest wyposażony w szybko 
Otwierający się zawór, przy czym urządzenie do do
prowadzania ciśnieniowej obróbczej cieczy do załadow
czego zbiornika, w którym podczas doprowadzania cie
czy, do pierwszej strefy, szybkootwlerający się zawór 
jeit w stanie zamkniętym oraz urządzenie przewidziane 

do otwierania zaworu w celu raptownego odprowadza
nia strumienia mieszaniny składającej się z obróbczej 
cieczy i stałego materiału do rurowego przewodu, od
prowadzającego strumień do zbiornika rozładowczego 
i rurowego przewodu w strefie, w której stały mate
riał poddawany jest siłom uderzenia, podczas jego usu
wania ze zbiornika załadowczego i wprowadzenia go 
do rury, w celu rozdrobnienia i zmniejszenia wymia
rów materiału stałego. 

1a (P. 158096) 5.10.1972. 

Dąbrowskie. Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, So
snowiec, Polska (Eryk Porąbka, Bronisław Wartak, 
Mieczysław Kopka, Jan Leśkiewicz, Tadeusz Szuścik, 
Włodzimierz Tuszko). 

Sposób zamknięcia obiegu wodnego płuczki węgla 
znamienny tym, że wydzielony muł (1) z obiegu wod
nego płuczki kierowany jest do rząpia (i) skąd kiero
wany jest do jednostopniowego odwadniania w hydro-
cy klonach o małej średnicy (S) i (4) z których otrzymuje 
się odwodniony muł (5) oraz oczyszczoną wodę (в). 
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1a (P. 158216) 11.10.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 67146 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „SEPARATOR", Katowice 
(Kazimierz Pułka, Witold Kosiarek, Bonifacy Buczek). 

Urządzenie do wzbogacania minerałów lub sortowa
nia materiałów z pływającym kołem łopatkowym wy
konanym z zewnętrznego pierścienia z lekkiego two
rzywa sztucznego oraz wewnętrznego pierścienia zao
patrzonego w łopatki wygarniające frakcję tonącą, 
według patentu nr 67146, znamienne tym, że koło ło
patkowe (1) jest wykonane z co najmniej dwóch 
pierścieni wyporowych (2), (2') z lekkiego tworzywa 
sztucznego lub innego lekkiego materiału, połączonych 
sitem (4), tworzącym walcową powierzchnię zewnętrzną 
koła łopatkowego (1) oraz, że posiada zabudowane po
między pierścieniami (2) i (2') pod kątem ostrym do 
wymienionej powierzchni znane łopatki wynoszące od
pady (5). . 

la (P. 158362) 19.10.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków (Edward Radwan, Jan Zdun, Władysław Nie-
dźwienski). 

Sposób uzdatniania odpadów z pleców wgłębnych, 
gdy materiałem do podsypki jest koks, znamienny tym, 
te odpad poddaje się kolejno operacjom wstępnego roz
dzielania na kracie o odpowiednim prześwicie oczek na 
przykład 30 mm X 30 mm przy czym przepad poddaje 
się chłodzeniu i nawilżaniu, a następnie separacji elek
tromagnetyczna), a pozostałość pozbawiona żelaza pod
daj« się segregacji pod względem wielkości ziarna 
w granicach 3 mm, orzy czy;»« f i k c j a powyżej 3 mm 
nadaje się do powtórnego utycia jako podsypka, zaś 
poniżej 3 mm jako wsad do aglomerowni. 

Linia technologiczna do sposobu według zastrz. 1 
znamienna tym, że ma usytuowane urządzenia w ko
lejności, zasobnik (1) z kratą o odpowiednim prześwicie 
oczek najlepiej do 30 mm X 30 mm, podajnik talerzo
wy (2), rynna wibracyjna (3), mieszalnik bębnowy (4), 
przenośnik taśmowy (5) z usytuowanym nad nim sepa
ratorem elektromagnetycznym (6), zasobnik na złom 
stalowy (7) i przesiewacz wibracyjny (8). 

2a (P. 157743) 14.09.1972. 

Pierwszeństwo: 16.09.1971 - Węgry 
„LABOR" MÜSZERIPARI MÜVEK, ESZTERGOM, 

WĘGRY (Istvan Murânyi, Attita Vörös, Janos Varga, 
Ivan Orosz). 

Piecyk laboratoryjy do pieczenia próbek ciasta po
siadający izolowaną przestrzeń piekarniczą zamkniętą 
od dołu i od góry płaskimi płytami ogrzewczymi, po
siadający wewnątrz przestrzeni piekarniczej obrotową 
płytę piekarniczą składającą się z segmentów, osadzo
ną na pionowej osi przechodzącej szczelnie przez dolną 
płytę ogrzewczą, zaopatrzony w dwuścienne drzwi 
przeźroczyste osadzone na cylindrycznym płaszczu ota
czającym przestrzeń piekarniczą, znamienny tym, że 
jest wyposażony w układ przewodów i zbiorników (8) 
stanowiący jedną całość konstrukcyjną z piecykiem, 
dozujący dopływ potrzebnej ilości wody na płytę 
ogrzewczą (1) dla zapewnienia napełnienia przestrzeni 
piekarniczej parą nasyconą, który to układ jest bezpo
średnio lub pośrednio sterowany zamykaniem drzw' 
po wsunięciu próbek do piecyka. 

2b (P. 157982) 30.09.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów 

Spożywczych, Poznań (Janina Sułkowska, Lidia Char-
łampowicz). 

Sposób oznaczania zawartości jaj w produktach spo
żywczych, zwłaszcza w makaronach, polegający na po
traktowaniu badanej próbki substancją nie mieszającą 
się z badanym produktem znamienny tym, że rozdrob
nioną próbkę produktu rozciera się z dodatkiem che
micznie czystego piasku a następnie zalewa 1-bromo-
naftalenem rozcierając całość przez około 3 minuty, po 
czym przesącza i uzyskany klarowny przesącz przenosi 
w ilości 2 - 3 kropli na pryzmat refraktometru i w tem
peraturze 20°C oznacza współczynnik refrakcji, którego 
wartość odejmuje się od wartości współczynnika re
frakcji czystego 1-bromonaftalenu oznaczonego w tej 
samej temperaturze i uzyskaną różnicę wartości prze-
mnaża przez stałą wielkość wyznaczoną z masy zuży
tego 1-bromonaftalenu, wielkości naważki próbki, oraz 
procentowej zawartości tłuszczu w produkcie odpo
wiadającym wymogom i otrzymany iloczyn wstawia do 
znanego wzoru obliczeniowego i dalej w znany sposób 
wylicza ilość Jaj w 1 kg badanego produktu. 
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2b (Р . 158099) 5.10.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Warszawa (Feliks Chwarścianek). 

Układ sprężysty s« wzrastającym ugięciem przy nle-
rosnącej lub małe irosnącej sile uginającej, znamienny 
tym, że stanowi go zespół co najmniej dwu elementów 
sprężystych, korzystnie sprężyn (I i П) współdziałają
cych równolegle ewentualnie szeregowo i napinanych 
za pomocą cięgieł (t, 8) osadzonych w korpusie (1), przy 
czym rygle (A, B) powodują wyłączenie jednego z ele
mentów sprężystych z pracy, dla określonej fazy cyklu 
roboczego. 

3d (P. 157280) 14.08.1972. 

Zakłady Konfekcji Technicznej „Polnam", Często
chowa (Edward Magiera, Zygmunt Pawełkiewicz, Ja
nina Napieralska, Józef Belicki). 

Sposób wykonywania otworów zwłaszcza w wyro
bach konfekcyjnych polegający na mechanicznym dzia
łaniu wykrojnika na wykrawany surowiec znamienny 
tym, że wykrojnik (3) wprowadza się w ruch obrotowy 
przy pomocy silnika (1) a następnie obracający się wy
krojnik (3) obniża się przy pomocy układu dźwignio
wego do bezpośredniego zetknięcia z wyrobem kon
fekcyjnym powodując wykrojenie otworu ruchem ob
rotowym. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że posiada układ dźwigniowy składa
jący się z nożnego przycisku (4) połączonego łańcuchem 
eworzniowym (5) z cięgnem (6) oraz ramieniem (7) 
dźwigni połączonym, najlepiej sworzniem z korpusem 
(S), który pod wpływem nacisku dźwigni (7) oraz sprę

żyny (9) wprawiany jest w ruch posuwisto-zwrotny 
wraz z silnikiem (1) oraz zamocowanym w nim poprzez 
trójszczękowy uchwyt (2) wykrojnikiem (S), przy czym 
wykrojnik (3) wprawiany jest ponadto przez silnik (1) 
w ruch obrotowy. 

4g (P. 157194) 9.08.1972. 

Zakład Badawczo-Projektowy „Energochem", Gliwi
ce, (Stanisław Łapaj, Edward Skinderowicz, Zbigniew 
Morgun). 

Palnik inzekcyjny zaopatrzony w kolektor (1) 
w kształcie pierścienia z zabudowanymi obwodowo dy
szami (2) usytuowany w osi palnika, mieszalnik złożony 
z komory ssania (5), gardzieli (6) i komory tłoczenia (7) 
do wytwarzania jednorodnej mieszanki substratów, sta
bilizator (4) jako protektor przed niepożądanymi zja
wiskami cofania i odrywania się płomienia, elektrodę 
zapłonową (16), wziernik (17), kształtkę (18), znamienny 
tym, że stosuje się strefę dźwiękochłonną (9) wypeł
nioną na przykład płytkami azbestu, utworzoną dookoła 
mieszalnika w obszarze występowania największego 
źródła hałasu, przez zabudowanie mieszalnika w tulei 
montażowej (8) i kształtce (18), konfuzor wielostopnio
wy (10) zabudowany w miejscu występowania źródła 
hałasu w regulatorze (11) oraz regulator (11) zaopatrzo
ny w klapę (14) i wskaźnik ciśnienia na przykład w po
staci rurki Prandtla (12) usytuowany na wlocie powie
trza do mieszalnika celem uzyskania impulsu i regu
lacji ilości powietrza, o przekroju przepływu odpowia
dającemu prędkości powietrza przy której nie wystę
puje hałas. 

Sposób zabudowania rozpylacza do podawania oleju 
opałowego palnika inżekcyjnego według zastrz. 1, zna
mienny tym, że rozpylacz (15) zabudowany wewnątrz 
stabilizatora nieaerodynamicznego na przykład w po
staci powierzchni stożkowej (4) o wierzchołku skiero
wanym do wnętrza palnika, rozpyla olej w strefę wy
stępowania najwyższej temperatury produktów spala
nia. 

4g (P. 157933) 26.09.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Janusz 
Chmielewski, Zdzisław Bystry, Kazimierz Suchoń, Ru
dolf Sikora, Wincenty Warkocz, Maciej Komosiński). 

Palnik płaskopłomlenny mający zewnętrzną wirową 
komorę z króćcem doprowadzającym powietrze oraz 
osiowo centrycznie i z nią umieszczoną gazową dyszę 
wchodzącą w otwór odpowiednio wyprofilowany w pal
nikowej kształtce, znamienny tym, że powietrzny kró-
ciec (7) jest zamocowany stycznie do zewnętrznej wi
rowej komory (1) w której znajduje się właściwa ko
mora (4) z wlotowymi otworami (11) wykonywanymi 
ukośnie celem zwiększenia zawirowania, a ponadto na 
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końcu gazowej dyszy (3) po zewnętrznej stronie wyko
nany jest pierścień (6). 

5a (P. 157816) 18.09,1972. 

5a (P. 157204) 10.08.1972. 
Fabrykа Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 

Gorlice, (Wincenty Makarewicz, Tadeusz Dutka, Adam 
Sądecki, Władysław Zięba). 

Dysza do świdra wiertniczego stosowanego przy wier
ceniu obrotowym znamienna tym, że składa się z wkład
ki (1) połączonej z oprawką (2) za pomocą lepiszcza (S). 

5a (P. 157140) 12.08.1972. 
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 

Gorlice, (Tadeusz Dutka, Jerzy Czaja, Jan Tumidaje-
wicz, Stanisław Wojnar). 

Łożysko koronki gryzowej gryzą zewnętrznego lub 
wewnętrznego znamienne tym, że pomiędzy gryzem (6) 
a ośką (2) posiada tulejkę (1) unieruchomioną koł
kiem (3). 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice (Stanisław Kozioł, Zbigniew Warzecha, Roman 
Sroka). 

Kadłub więźby rurowej stosowany do podwieszenia 
rur okładzinowych znamienny tym, że składa się z tu-
lei dolnej (1) i tulei górnej (2) połączonych złączem 
gwintowym (3) ze spawaniem. 

5a (P. 157817) 18.09.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik". 
Gorlice (Adam Maniak). 

Regulator nacisku osiowego na świder sterowany 
elektrycznie stosowany w wiertnictwie znamienny tym, 
że element wykonawczy regulatora stanowi silnik prą
du stałego (4) zasilany z tyrystorowego układu napę
dowego (5) nastawionego na stały moment obrotowy, 
podtrzymujący przewód wiertniczy lub kompensujący 
część obciążenia przewodu wiertniczego niezależnie od 
kierunku i prędkości obrotowej silnika prądu stałe
go (4). 

5а (Р. 157846) 21.09.1972. 

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, Sosno
wiec, Polska (Jerzy Nowak). 

Stół obrotowy zwłaszcza do wleloiakresowych urzą-
dzeń wiertniczych, składający się z obudowy, talerzo
wej obrotnicy i wału napędowego, znamienny tym, że 
napędowy wał (7) ułoiyskowany w przelotowych łoży-
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skach i$/ i nośnych łożyskach (9), zaopatrzony jest 
w ślimak (6), współpracujący ze ślimacznicą (5), umie
szczoną na obwodzie talerzowej obrotnicy (2) oraz are-
tujące urządzenie Ш, 12, 13), którego ruchoma część 
(11) połączona jest z obudową (1), zaś stała część (12) 
z ramą (10). 

5a (P. 157870) 20.09.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice (Stanisiaw Karlic, Tadeusz Zastępa, Stanisław 
Kurek, Wiesiaw Witek, Jan Topolski, Danuta Dybaś, 
Jan Gierut). 

Przewód wiertniczy posiadający rurę płuczkową 
i przyłączone dc niej zworniki, znamienny tym, że ru
ra płuczkowa 4Vs cala o średnicy zewnętrznej 114,3 mm 
połączona jest ze zwornikiem 3V» cala o średnicy ze
wnętrznej 12? mm a rura płuczkowa 5Vi cala o śred
nicy zewnętrznej 139,7 mm połączona jest ze zworni
kiem 4'/« cala o średnicy zewnętrznej 156 mm. 

(P. 158089) 5.10.1972. 

Pierwszeństwo 24.05.1972 - Francja 

Compagnie Française des Pétroles, Paryż, Francja. 

Kruszarka r o z d r a b i a n i a mate la łów za pomocą 
kul, zwłaszcza do urządzenia wiertniczego, znamienna 
tym, że zawiera komorę (6) zaopatrzoną w wejście, 
przez które wprowadza się ciała stałe przeznaczone 
do kruszenia i połączoną z jednej strony ze źródłem 
cieczy o wysokim ciśnieniu, a z drugiej strony z prze
strzenią o niskim ciśnieniu, środki do łączenia komory 
(6) ze źródłem cieczy o wysokim ciśnieniu, w których 
następuje znaczny spadek ciśnienia, zawierające co 
najmniej jeden przewód o małym przekroju, przez 
który przepływa jeden strumień cieczy o dużej pręd
kości odpowiedniej do różnicy ciśnień, i dużą liczbę 
otworów (13) łączących komorę (6) z przestrzenią o nis
kim ciśnieniu, przy czym przekrój sumaryczny otwo
rów (13) jest wystarczający dla utworzenia tylko ma
łej straty ciśnienia uwzględniając wydatek strumieni, 
a przekrój jednostkowy l>ch otworów jest nieco więk
szy od przekroju maksymalnego przyjętego dla przed
miotów pokruszonych, zaś kule (7) mają średnicę więk
szą od średnicy poszczególnych otworów (1S>, 

5a (P. 158146) 7.10.1972. 
Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Jerzy Karaskie-

wicz). 

Sposób sczerpywania złóż ropy naftowej przy po
mocy bakterii z rodzaju mezofilnych beztlenowców zna
mienny tym, że zatłaczana do złoża hodowla bakterii 
stanowi mieszaninę kultur bakterii z rodzaju Clostri
dium, Peptococcus, Arthrobacter, Mycobacterium 
i Pseudomanas, w której to mieszaninie znajdują się 
bakterie wytwarzające gazy: H„ CO,, N t, CH4, przy 
czym namnożenie bakterii odbywa się w temperatur 
złożowej na pożywce z melasy sporządzonej na bazie 
solanki ze złoża, do którego bakterie mają być zatło
czone z dodatkiem ropy z danego złoża i piasku, po 
czym hodowane szczepy zatłacza się do odwiertu pod 
ciśnieniem maksymalnym 110 atn. 

5a (P . 158811) 3.11.1972. 

P i e r w s z e ń s t w o : 5.11.1971 - S z w e c j a 

Atlas Copco AktietHilag, '»acka, Szwecja (Axel Henry 
Jägerström). 

Urządzenie do regulacji napędu wiertarki skalnej, 
wyposażonej w silnik hydrauliczny do napędu wiertła 
oraz w silnik hydrauliczny do przesuwania i odsuwa
nia wiertła od skały, w skład którego to urządzenia 



6 BIULETYN URZĘDU 

wchodzi odciążony zawór, dołączony do wlotu dopro
wadzającego ciśnienie hydrauliczne do silnika prze
mieszczającego wiertło, przy czym wymieniony wlot 
przystosowany jest do przyłączania go do źródła niż
szego ciśnienia hydraulicznego w przypadku gdy prze
kroczone zostanie ustalone wcześniej, maksymalne ob
ciążenie wiertła znamienne tym, że zawiera elementy 
(81, 5$) utrzymujące podwyższone ciśnienie hydraulicz
ne w wylocie (S3) silnika (4) dla przełączenia wlotu (35) 
na wspomniane niższe ciśnienie hydrauliczne powodu
jące nawrót silnika (4) przesuwającego wiertło. 

5b (P. 157154} 7.08.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Fedyszak, Zygmunt 
Jaromin Helmut Blochel, Klemens Pilarski). 

Uehwy4 n&rxçdxi, składający się z obsady, elementu 
blokującego i otworów do zamocowania elementu blo
kującego, znamienny tym, że otwór (S) mieszczący gór
ną część elementu blokującego (2) ma kształt walca 
z dnem stożkowym jednostronnie pionowo ściętego. 

5b (P. 157180) 8.08.1972. 
Sosnowieckie Odlewnie Staliwa „SOSTAL", Sosno

wiec, Polska i Piotr Lwowicz). 
Sposób wykonania noży do organów urabiających, 

stosowanych w kopalnictwie, składający się z trzonka 
i osadzonego w nim na stałe ostrza z węglika spieka
nego, znamienny tym, że trzonek wykonuje się przez 
odlanie go w formie, w której uprzednio został uło
żony i umocowany węglik, przeznaczony na ostrze noża. 
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belki, składającymi się z wahliwych w płaszczyźnie pio 
nowej suportów narzędziowych i wyposażonych z jed 
nej strony w szereg noży umieszczonych jeden nad 
drugim, które przy zwrocie kierunku ruchu struga 
pracują na przemian, znamienny tym, że zwrócone do 
siebie części (28, 30) obydwóch głowic wydobywczych 
mają kształt lemiesza i korzystnie mają ostrza ciągnące 
się przez całą wysokość struga, a ich głębokość cięcia 
odpowiada mniej więcej głębokości cięcia poszczegól 
nych noży (24, 33), umieszczonych jeden nad drugim 
na wolnych końcach głowic wydobywczych, przy czym 
listwy węglowe, nie uchwycone przez poszczególne no
że (24, 38) są łuszczone przez ciągłevostrza (28, 30) głn 
wicy wydobywczej, znajdującej się z tyłu w kier 
ruchu struga. 

5b (P. 157248) 12. 08. 1972 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechariizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zygmunt Jaromin, Kazi-
mierz Franczak, Władysław Fołta), 

Sposób zbrojenia ostrzy narzędzi górniczych i ostrza 
narzędzi zbrojonych tym sposobem, przy użyciu twar
dych materiałów takich np. jak węgliki spiekane, ufor
mowanych w postaci płytek i słupków o różnej postaci, 
znamienny tym, że ostrze narzędzia składającego się 
przynajmniej z dwóch części łączy się wzajemnie za 
pomocą zgrzewania lub spawania, po włożeniu kształt
ki do gniazda utworzonego z tych elementów względ
nie bezpośrednio mocuje się kształtki w ostrzu drogą 
zaciskania skurczowego na ciepło lub zimno. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym 
że kształtka o przekroju prostokątnym iub stożkowym 
mająca ewentualnie w swej dolnej części wycięcie jes* 
umocowana w gnieździe przez mechaniczne odkształce
nie górnej części trzonu lub wkładki z materiału pla 
stycznego, znajdującego się pod kształtką zbrojenia 
drogą nacisku wywieranego na górną część kszt) 
ewentualnie przez wprasowanie materiału plastycznego 
pomiędzy kształtki znajdujące się w gnieździe narzę 
dzia. 

5b (P. 157936) 27.09.1972. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska 
(Wiesław Trzak). 

Sposób eksploatacji złoża, zwłaszcza w górnictwie 
rud, system ścian poprzecznych przy zastosowaniu dłu
gich równoległych do nich otworów strzałowych, zna 
mienny tym, że urobek z odstrzelonego uprzednio za
bioru tworzy poduszkę (6) oddziaływującą na wyko-

5b (P. 157209) 10.08.1972. 
Pierwszeństwo: 11.08.1971 - NRF 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Altlünen, NRF 
(Berthold Ostrop, Karl Harhoff, Christoph Rabmann, 
Martin Hermann). 

Strug węglowy prowadzony prsy prx«nośniki*, г gło
wicami wydobywczymi umieszczonymi w dużej odleg
łości od eiebie, usytuowanymi na końcach wydłużonej 
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rzystanie energii odpalanego w następnej kolejności 
materiału wybuchowego głównie dla kruszenia nowego 
zabioru. 

(P. 158016) 29.09.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zygmunt Jaromin, Jerzy 
Duka, Helmut Blochel). 

Koronka wiertnica do wierceń udarowych i udaro-
wo-obrotowych zbrojona kształtkami wałeczkowymi, 
znamienna tym, że robocze części kształtek wystające 
ponad płaszczyznę głowicy koronki są uformowane 
w postaci dwóch zbieżnych ku szczytowi, najkorzyst
niej półokrągłych płaszczyzn, przy czym ich powierzch
nie przyłożenia są większe od powierzchni natarcia, 
a wzajemne usytuowanie tych płaszczyzn ma wartość 
kąta < 9 0 ° . 

5b (P. 158022) 30.09.1972. 

Politechnika Śląska im W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Mirosław Chudek, Bernard Drzężla, Henryk 
Gil, Tadeusz Kochmański, Jan Magdziorz, Włodzimierz 
Olaszowski). 

Sposéb podziemnej eksploatacji tibi, swłaeicsa po
kładowych pod obiektami znamienny tym, że front lub 
krawędź stała eksploatacji podzielona jest na rozłożone 
na przemian odcinki wysunięte i cofnięte, przy czym 
obszary złoża zawarte między linią łączącą dwa ko
lejne odcinki wysunięte a pośrednim odcinkiem cof
niętym pozostają niewybrane na stałe - przy stałej 
krawędzi eksploatacji, lub tymczasowo - przy czynnym 
froncie eksploatacji. 

5b (P. 158332) 17.10.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków, Polska (Halina Losiak, Stanisław Losiak, Ro
man Kania). 

Organ urabiająco-ładujący, mający bębny urabiają
ce, zbrojone na obwodzie nożami skrawającymi, zna
mienny tym, że dwa bębny urabiające (1) są usytuowa
ne względem siebie równolegle, w odległości zależnej 
od rodzaju urabianej skały (3), przy czym bębny (1) są 
napędzane przeciwbieżnie tak, aby od strony urabianej 
skały (3) oba bębny (1) obracały się do siebie. 

5b (P. 158342) 18.10.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Bohdan Smyła). 

Kombajn do urabiania węgla, zawierający dwubębno-
wy organ urabiający, znamienny tym, że składa się 
z przesuwanych po przenośniku zgrzebłowych ram noś
nych (2, 9) organów urabiających (4, 5) przy czym ra
my te są na przemian rozpierane względem spągu 
i przemieszczane wzdłuż drogi urabiania za pomocą si
łownika (10), ponadto organy urabiające (4, 5) przesu
nięte są względem siebie w płaszczyźnie prostopadłej 
o szerokość zabioru a pod górnym i jednocześnie przy 
dolnym organie urabiającym jest umieszczona dwu
kierunkowa odkładnlowa ładowarka (6). 
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5b (F. 158510) 27.10.1972. 

Zak ł ady K o n s t r u k c y j n o - M e c h a n i z a c y j n e P r z e m y s ł u 
Węgłowego, Gl iwice , Po l ska (Piotr Niewrzoł) . 

Głowica p o d t r z y m u j ą c a żerdź wiertniczą w w i e r t n i 
cach w czasie zak ładan ia lub ode jmowan ia kolejnego 
odc inka żerdzi ze szczękami, z n a m i e n n a tym, że ma 
pierśc ień (1) w y k o n a n y w kształcie n iepe łnego obwodu 
koła umieszczony p ros topad le do osi drąga t łokowego 
(4) s iJownika (8), przy czym na w e w n ę t r z n e j powierzch
ni p ierśc ienia (1) są w y k o n a n e k r z y w k o w e wycięcia (10) 
na umieszczenie w nich szczęk (12) dociskających żerdź 
(li) wier tnicą , ponad to szczęki (12) odpycha od siebie 
Sprężyna {13). 

5b (P. 158628) 4.11.1872. 

Po l i t echn ika Ś ląska im. W. Ps t rowskiego , Gliwice, 
Po l ska (Chudek Miros ław, Drzęźla Berna rd , Gil He n 
ryk, K o c h m a ń s k i Tadeusz , Magdziorz J an , Olaszowski 
Włodzimierz , Ty ra ł a Aleksander ) . 

Sposób podz iemne j eksploa tac j i złóż pod ob iek tami , 
z n a m i e n n y tym, że n a j p i e r w w y b i e r a się pod ob iek tem 

pas złoża o szerokości stałej lub zmiennej , zależnie od 
w a r u n k ó w górniczo-geologicznych, a nas tępnie pozo
stałą część złoża w sąsiedztwie obiektu . 

5b Р. 158640) 6.11.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rokitnica", Zabrze, 
Polska (Stefan Szczeponik, Bron is ław Podgórski , S t a 
nis ław Kowalski , Tadeusz Doffek, Ernes t Pluta , Ro
muald Sobol). 

Układ zblocza ł ańcucha pociągowego dla kombajnów 
węglowych d lże j mocy o d w u k i e r u n k o w y m posuwie 
składający się z k rążków i cięgna znamienny tym, że 
oba końce cięgna 2 p rzymocowane są do zaczepów i» 
usy tuowany na korpus ie komba jnu z przodu i z tyłu. 

5b (P. 158679) 25.07.1970. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz", Wojkowice, 
Polska (Jerzy Rogacz, Euzebiusz Duda) . 

Orgskł urabia jąco- ladujący składający się z ru ry zao
pa t rzonej w czołowe e lementy tnące i ś l imak г nożami» 



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO g 

znamienny tym, że roboczy ślimak (3) od strony po
wierzchni nieładującej ma drugi pomocniczy ślimak (5) 
zamocowany jedną wzdłużną krawędzią tak, aby oby
dwa stanowiły w przekroju poprzecznym postać trój
kąta prostokątnego, którego dłuższa przyprostokątna 
jest równoległa do ładującej powierzchni (8) roboczego 
ślimaka (3), krótsza do osi rury (1), a przeciwprosto-
kątna do płaszczyzny pomocniczego ślimaka (5), przy 
czym wewnątrz w obszarze trójkąta prostokątnego są 
osadzone w Większej swej części uchwyty (6) noży (7) 
i przy pawane do obydwóch ślimaków (3, 5). 

5b (P. 158683) 30.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Kalinecki). 

Bębnowy organ urabiający kombajnu węglowego zao
patrzony na obwodzie w noże urabiające, znamienny 
tym, że ma zamocowaną do kadłuba ramienia (7) pro
wadnicę (8) w kształcie kołowego pierścienia, ściętego 
pod kątem w odniesieniu do płaszczyzny prostopadłej 
do osi organu, stanowiącej zarazem bieżnię po której 
toczą się krążki (4) uchylnej części (9) organu urabia
jącego, przy czym uchylna część (9) połączona jest 
z obrotową częścią (5) za pomocą dwóch sworzni '6) 
osadzonych na wspólnej osi geometrycznej. 

5b (P. 158693) 31.10.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Kazimierz 

Wąsiak). 
Bębnowy organ urabiający kombajnu ścianowego 

jedno lub wieiobębnowego osadzony na obrotowym wa
le za pomocą klina, znamienny tym, że ma ruchomy 
segment (2) zaopatrzony na obu końcach w skrawające 
narzędzia (3), zamocowany przesuwnie promieniowo 
do odcinającej tarczy (1) za pomocą prowadzących li
stew (4), przy czym ruchomy segment (2) jest urucha
miany cyklicznie w tej samej fazie obrotu za pomocą 
krzywkowego mechanizmu (7) mocowanego obrotowo na 
nieruchomym korpusie przekładni (8), drążków (12) 
i przesuwnikćw (9), tak aby podczas każdego obrotu 
odcinającej tarczy (1) następowało wysunięcie jednego 
końca ruchomego segmentu (2) poza obrys odcinającej 
tarczy (1), z równoczesnym wsunięciem jego drugiego 
końca. 

5c (P. 152149) 14.12.1971. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom 

(Kazimierz Franasik, Antoni Kandzia, Wacław Kociela, 
Jan Kulpiński). 

Konstrukcja hydraulicznego stojaka obudowy górni
czej znamienna tym, że stojak posiada wbudowany za
wór wielkoupustowy działający na zasadzie zróżnico
wanego suwaka - tłoka, który dociskany jest poprzez 
sprężynę mniejszą powierzchnią do siedliska zaworu 
a otwiera się pod wpływem wzrostu ciśnienia w stoja
ku ponad wartość nominalną oraz tym, le stojak po

siada wbudowany stożkowo-cierny zamek współpracu
jący z zbieżnym rdzennikiem stojaka i całością układu 
hydraulicznego stojaka. 

5c (P. 152146) 14.12.1971 
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen. K. 

Świerczewskiego, Katowice, Polska (Wacław Bokacki, 
Benedykt Natkaniec, Wojciech Waszewski. Jan Kopeć, 
Bolesław Bambuła). 

Raczek górniczy, znamienny tym, że wewnętrzna kra
wędź skrawająca jednego z ostrzy raczka jest nachy
lona w stosunku do osi raczka i zakończona jest w po
bliżu punktu przecięcia się jej z osią raczka. 

5c (P. 157230) 11.08.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Franciszek Glanowski, Zygmunt 
Mościński). 

Hydrauliczny stojak kopalniany zaopatrzony w za
wór przelewowy otwierający się przy nadmiernym ciś
nieniu cieczy roboczej, znamienny tym, że ma co naj
mniej jeden element elastyczny o kierunku elastycznej 
podatności równoległym do osi stojaka. 

5c (P. 157724) 12.09.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK", 
Gorlice (Zdzisław Jasiczek). 

Cylinder stojaka hydraulicznego centralnie zasilane
go, znamienny tym, że posiada otwór. 
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5e (P. 157729) 12.09.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam Fi
szer, Stanisław Siewierski). 

Głowica do mocowania kotwi, wyposażona w żerdź 
z nakrętką, znamienna tym, że na żerdzi (1) osadzona 
jest mimośrodowo sprężysta, łatwoodkształcalna tuleja 
(4), która z jednej strony poprzez podkładkę (3) opar
ta jest o oporowy pierścień (2), przymocowany do żer
dzi (1), a z drugiej strony o nakrętkę (7). 

5c (P. 157783) 15.09.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam Fi
szer, Jan Sajkiewicz, Tadeusz Glazór, Piotr Nowakow
ski, Hieronim Skowroński). 

Sposób wykonywania obudowy kotwiowej wyrobisk 
górniczych, polegający na wierceniu otworów i umiesz
czeniu w nich kotwi obudowy, znamienny tym, że kot
wie (4) mocuje się poza wymiarami gabarytowymi 

przyszłego wyrobiska (1), w otworach (3), które wyko
nuje się w stropie i ociosach chodnika (2) o wymiarach 
znacznie mniejszych od wymiarów przyszłego wyrobi
ska (1). 

5c (P. 157797) 18.09.1972 
Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe

go, Bytom, Polska (Henryk Giemza, Jerzy Płowucha. 
Reinhold Lachman). 

Nakrętka stojaka lub przesuwnlka hydraulicznego 
wyposażona w części dolnej w rowek wykonany na 
powierzchni wewnętrznej znamienna tym, że ma dwie 
promieniowe szczeliny (9) rozmieszczone symetrycznie 
na powierzchni zewnętrznej, skierowane wypukłością 
do środka nakrętki, w których są umieszczone uchwy
ty (8) zabezpieczających drutów (7) ułożonych w row
kach (3), (5) tak, aby swobodnie końce tych drutów nie 
wystawały poza krawędź sąsiedniej, szczeliny przy czym 
szerokość szczelin (9) jest większa od szerokości row
ków (3, (5). 

5c (P. 157918) 26.03.1972 

Pierwszeństwo: 28.09.1971 - Węgry 
Banyaszati Kutato Intezet, Budapeszt, Vârpalotai 

Szénbânyâk, Varpalota, Orszâgos Bânyagépgyârto Vâl-
lat, Budapeszt, Węgry (Mâtyâs Martinkó, Ferenc Mar-
tos, Kàroly Hazi). 

Przesuwający się zestaw obudowy tarczowej, mający 
próg pągowy oraz tarczę zawałów i. połączoną przegu 
bowo z jego końcem od strony podsadzki i przez to wy-
chylną w płaszczyźnie pionowej, przy czym tarcza za-
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wałowa zaopatrzona jest w hydrauliczne stojaki i jest 
sprzężona ze stropnicą na swym przednim końcu zwró
conym w stronę ociosu wyrobiska, znamienny tym, że 
stropnica (6) jest w stosunku do tarczy zawałowej (4) 
przesuwna wzdłużnie na prowadnicy (16), która umie
szczona jest na górnej części łoża kołyskowego (13), za
montowanego przegubowo na przednim końcu (5) tar
czy zawałowej (4). 

5c (P. 153013) 29.09.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce, 

Polska (Wilhelm Sznajder, Antoni Dudzik, Władysław 
Kochaniewski). 

Rozpora dociskowa do odrzwi zwłaszcza łuków ko
rytkowych w przodkach chodnikowych, znamienna tym, 
że składa się z dwóch połączonych ze sobą przegubowo 
ramion (1 i 2) z których ramię (1) zakończone jest zam
kiem klinowym (3), a ramię (2) stopką obrotową (10), 
przy czym wzajemny obrót obu ramion (1 i 2) ograni
czony jest klinem (13). 

5c (P. 158025) 30.09.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Franciszek Glanowski, Zy
gmunt Mościński). 

Obudowa kopalniana złożona z sekcji, w których po
jedyncze stojaki hydrauliczne lub zespoły stojaków hy
draulicznych niosą stropnice i dociskają je do stropu, 
znamienna tym, że ma na górnej powierzchni poszcze
gólnych stropnic płyty gumowe 5 oraz osłaniające je 
od strony stropu stalowe płyty 6. 

5c (Р. 158436) 23.10.1972. 
Pierwszeństwo: 25.10.1971 - Czechosłowacja 

Vedecko zyźkumny uhelny ustav, Ostrava-Radvanice, 
Czechosłowacja (Eduard Kubina). 

Sposób obudowywania wyrobisk w stromych pokła
dach za pomocą kroczącej obudowy, które przesuwane 
jest ciśnieniem do stosu podsadzki, znamienny tym, że 
kroczącą obudowę przesuwa się stopniowo od dołu do 
góry w stronę stosu jednocześnie w grupach po kilku 
sekcji (13), i w przesuwanej grupie sekcje w liczbie n 
zluzowuje się a po przesunięciu sekcji w liczbie n - x 
o cały zabiór sekcje n - x znowu rozpiera się stojakami, 
natomiast resztę sekcji w liczbie x nie przesuwa się 
o cały zabiór a ich całkowite przesunięcie dokonuje się 
dopiero razem z następną grupą sekcji, mianowicie wó
wczas, gdy sekcje w liczbie n - x zluzuje się i razem 
z resztą sekcji w liczbie x z poprzedniej grupy, prze
suwa się je w kierunku stosu, przy czym o cały zabiór 
przesuwa się znowu tylko sekcje w liczbie n - x , a resz
tę sekcji w liczbie x przesuwa jsię nie o cały zabiór 
a całkowite jej przesunięcie dokonuje się dopiero 
wspólnie z przesunięciem następnej sekcji znowu w licz
bie n - x , przy czym proces ten powtarza się aż do mo
mentu przesunięcia się w obudowie wszystkich sekcji. 

5c (P. 158468) 25.10.1972. 

Pierwszeństwo: 27.10.1971 - NRF 

Rheinstahl AG, Essen, NRF (Manfred Koppers, Heinz-
-Gerd Schultz). 

Krocząca obudowa ścian, która składa się z podsta
wy spągowej, ze stropnicy głównej i z umieszczonych 
pomiędzy nimi wsporników hydraulicznych oraz przy
najmniej ji dnej stropnicy dodatkowej skierowanej na 
każdorazowy ucios i umocowanej na końcu stropnicy 
głównej służącej jako stropnica gniotąca w przód 
i w tył znamienna tym, że stropnica dodatkowa (18) 
podpierana jest w dwóch miejscach (B) i (C) przez wa
lec (13) połączony ze wspornikiem hydraulicznym (16) 
oraz dźwignię (20) połączoną z cylindrem hydraulicz
nym (21) i jest przedstawiona, w płaszczyźnie prze
stawnej obudowy, zarówno równolegle jak i kątowo do 
wzdłużnej osi stropnicy głównej (11), przy czym drugie 
końce wsporników hydraulicznych (10), (16) umieszczo
ne są na zewnątrz części ściany, która jest zabezpieczo
na przez stropnicę dodatkową (18). 

5c (P. 158631) 4.11.1972. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Polska 
(Joachim Głombik, Konrad Kuczyński, Andrzej Sobej-
ko, Wiktor Szmidt). 
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Sposób rurowania szybowych otworów małośrednlco-
wycb znamienny tym, że poszczególne rury wprowadza 
się znanym sposobem do otworu obudowywanego, a na
stępnie w miarę opuszczania poszczególnych rur opu
szcza się przy użyciu uchwytu (1) rozpierającego zało
żonego wewnątrz rury od jej górnej części oraz kosza 
(2) centrującego, umieszczonego w dolnej części rury, 
który centrującą swą częścią wystaje z rury, łączy się 
na styk w sposób swobodny, a po każdorazowym posa
dowieniu rury odłącza się uchwyt (1) poprzez wywarcie 
nań siły pionowej liną z kołowrotu o korzystnie mniej
szej mocy umieszczonego na podszybiu od kołowrotu 
na nadszybiu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże
nia 1 znamienne tym, że stanowi go uchwyt (1), połą
czony rozłącznie z koszem (2) centrującym, składający 
się z trzonu (3) z przymocowanymi do niego korzystnie 
przegubowo zamocowanymi ramionami, które swymi 
drugimi końcami są przymocowane przegubowo do płyt 
(4) rozpierających, które poprzez układ bloków (5) po
łączone są linami (6) i (7) poprzez łącznik (8) z koło
wrotem na podszybiu. 

5d (P. 157275) 14.08.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Generał Zawadzki", 

Dąbrowa Górnicza, Polska (Janusz Strzemiński, Józef 
Kazek, Bronisław Dąbrowski, Janusz Maszewski, Zdzi
sław Kucytowski). 

Rynna do podsadzki górniczej znamienna tym, że sta
nowi je korzystnie wykształcona w kształcie litery С 
w przekroju poprzecznym rynienka szczególnie z two
rzywa sztucznego, która na jednym swym końcu ma 
w swej podstawie i ściankach bocznych wykształcony 
próg odgięty korzystnie na zewnątrz przy czym końce 
przeciwległych rozchylających się ścian posiadają ko
rzystnie poziomo wygięte krawędzie. 

5d P. 157782) 15.09.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-

dawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Stefan 
Dawid). 

Sposób odprowadzania wody z dużych zbiorników 
osadowych o stałym przyroście piętrzenia odpadów i od
dzielającej się od nich wody, zlokalizowanych na tere

nach występowania szkód górniczych, szczególnie na
rażających na wyłączenie z eksploatacji budowli zrzu 
towych a w konsekwencji nawet całego zbiornika, zna
mienny tym, że dwie znane pompownie pływające'(5 6) 
umieszcza się wewnątrz zbiornika oraz instaluje się na 
nich urządzenia dźwigowe i pomiędzy nimi a niezato-
pioną strefą (14) dna zbiornika (1) buduje się estakadę 
instaluje się na niej przesuwne urządzenia transporto
we a na podporach (9) estakady umieszcza się składa
jący się z łączonych przegubowo między sobą segmen
tów pomost (11), oraz składający się z łączonych prze
gubowo między sobą segmentów rurociąg (7", 8) któ
rego jeden koniec łączy się również przegubowo z'pom
pownią przytwierdzoną do estakady a drugi wyprowa
dza się poza zbiornik (1) w miejsce zrzutu wody i uru
chamia tę pompownię (5), a drugą (6) wykorzystuje się 
jako rezerwową, po czym po upływie określonego cza
su eksploatuje się na przemian obie pompownie w taki 
sposób, ze kiedy pracuje pompownia (6) zlokalizowana 
bliżej brzegu aktualnie istniejącego zatapianego obsza
ru (14) zbiornika, demontuje się uprzednio już użytko
wany odcinek (16) estakady oraz odcinek (17) rurocią
gu, przemieszcza się nadające sie. do dalszego użytko
wania elementy i wykorzystuje się je do przedłużenia 
estakady w kierunku brzegu zbiornika, oraz przemiesz 
cza się niepracującą pompownię (5) korzystnie najbli
żej kolejnej linii zalewu (15) osadnika (3) podłącza się 
do rurociągu (8) i włącza się do eksploatacji w miejsce 
dotychczas pracującej traktując z kolei wyłączoną pom 
pownię (6) jako rezerwową. 

5d (P. 158015) 10.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Rączka, Win
centy Krystian Pretor, Henryk Zych) 

Przesuwna tama górnicza przymocowana do przesuw
nej obudowy wyrobiska ścianowego, znamienna tym, że 
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jt»j poszczególne sekcje mają elementy wzdłużne (6) 
ukształtowane teleskopowo w celu osiągnięcia wzdłuż
nej rozsuwności całej sekcji. 

5d (P. 158129) 6.10.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom, 

polska (Mieczysław Baciński, Tadeusz Golisz, Włodzi
mierz Piwowarski, Stanisław Knapik, Jan Bursig). 

Sposób czyszczenia osadników głównego odwadniania 
kopalń znamienny tym, że muł z czyszczonego osadni
ka najpierw rozwadnia się, a potem podaje się do ru
rociągu głównego odwadniania po jego stronie tłocznej 
i dalej razem z wodą tłoczoną tym rurociągiem trans
portuje się na powierzchnię. 

5d (F. 158225) 11.10.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „CUPRUM", Wrocław, Pol
ska (Lech Madeyski). 

Sposób montażu ciężkich wież górniczych typu kozło
wego względnie z kozłem lub portalem dolnym, pod
czas którego wieża zasadnicza scalona zostaje nad zrę
bem w normalnym, poziomym położeniu jej elementów 
składowych i umieszczonego w niej umaszynowienia 
a następnie podnoszona do wysokości przyszłego poło
żenia eksploatacyjnego urządzeniem podnoszącym znaj
dującym się poza głowicą szybu, znamienny tym, że 
wieżę zasadniczą (1) scala się w wyznaczonej przez 
długość nóg kozła odległości od fundamentów (3) znaj
dujących się względem wieży zasadniczej po przeciw
nej stronie szybu (4) a znajdującą się między tymi fun
damentami i załączoną z nimi przegubowo parą nóg (2) 
kozła łączy się przegubowo z pomostem dolnym (7) 
wieży zasadniczej (1) a drugą parę nóg (8) kozła, uło
żonych na wózkach jezdnych torowiska (10) biegnącego 
ku fundamentom (11) wieży, łączy się przegubowo 
z przeciwną stroną pomostu dolnego wieży zasadniczej 
po czym w pierwszej fazie maszt urządzenia podnoszą
cego (13) łączy się przegubowo do pomostu dolnego wie
ży zasadniczej od strony szybu (4) i tę stronę wieży za
sadniczej oraz złączoną z nią parę nóg (2) kozła pod
nosi się do wysokości przy której ta para nóg uzyska 
przyszłe, właściwe położenie względem wieży zasadni
czej i wówczas usztywnia się węzły tej pary nóg z po
mostem dolnym (7) wieży zasadniczej (1) a następnie 
w drugiej fazie podnoszenia maszt urządzenia podno
szącego (13) łączy si», przegubowo do przeciwnej wzglę
dem poprzedniego zamocowania strony pomostu dolne
go wieży zasadniczej i podnosi się cały ustrój konstruk
cyjny do położenia ostatecznego i umieszcza się pozo

stałą parę nóg (8) kozła na fundamentach (11) i usztyw
nia się tę parę nóg z wieżą zasadniczą oraz wszystkie 
nogi kozła z fundamentami. 

5d (P. 158278) 16.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Andrzej Górecki, Euge
niusz Klaputek, Aleksander Kurdziel). 

Układ hydrauliczny kopalnianego ciągnika montażo
wego zawierającego jako element regulacji prędkości, 
regulowany w dowolny sposób zawór dławiący połą
czony z gałęzią napływową do silnika hydraulicznego, 
znamienny tym, że ma zawór odcinający (9) wpięty 
pomiędzy regulowany zawór dławiący (10) a gałąź na
pływową (7) do silnika hydraulicznego (1), przy czym 
zawór odcinający (9) jest wykonany najlepiej jako roz
dzielacz hydrauliczny dwupołożeniowy z jednym poło
żeniem wymuszonym samoczynnie sprężyną a drugim 
sterowanym hydraulicznie ciśnieniem z gałęzi spły
wowej Щ. 

5d (P. 158287) 16 10.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze, Polska (Henryk 
Bojanowski, Juliusz Pellar, Władysław Konopko, Ste
fan Nabielski, Stanisław Pluta). 

Sposób popędu chodnika wznoszonego do warstwy 
wyższej grubego pokładu z wcześniej wykonanej 
wdzierki i przy zastosowaniu obudowy kotwiowej, 
znamienny tym, że najpierw z chodnika czynnego i wy
posażonego w przenośnik odstawczy wykonuje się dwa 
nadsięwłomy do stropu warstwy wyższej w odległości 
wzajemnej na przykład 15 do 30 metrów, a następnie 
urabia się caliznę na całym odcinku za pomocą tech
niki strzelniczej długimi otworami równoległymi do 
stropu chodnika i wierconymi z jednego nadstęwłomu 
do drugiego, przy czym odstrzał tej calizny przepro 
wadzą się na opinkę sieciową obudowy sieciowo-kot-
wiowej, a następnie schwytany urobek w tę opinkę 
sieciową zładowuje się stopniowo przez rozpięcie sieci 
na niżej leżący przenośnik odstawczy, którym odprowa
dza się go na dalsze środki odstawy, po czem tak otrzy
maną pustkę chodnikową w wyższej warstwie zabu
dowuje się obudową sieciowo-kotwiową, a na koniec 
przekłada się przenośnik odstawczy ze starego chod-
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nika do nowo wykonanego, a opuszczoną pustkę chod
nikową w niższej warstwie likwiduje się przez podsa
dzenie. 

5d (P. 158368) 19.10.1972. 

Patent dodatkowy do patentu P. 65051 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Dębiec, Zbigniew 
Gębicki). 

Automatyczne urządzenie zraszające dla przesypów 
według patentu 65051 zaopatrzone w dwuramienne 
dźwignie poruszane ruchem urobu na przenośniku 
i sprzężone z tłokową pompą olejową tak, iż ruchy 
dźwigni powtarzane są przez tłok pompy olejowej, 
a pompa przekazuje impulsy do membranowego prze
kaźnika zaworu sterującego dopływem wody do dysz 
zraszających, znamienne tym. że ma drugi membra
nowy przekaźnik (4), którego impulsowa komora po
łączona jest z tłocznym przewodem olejowej tłokowej 
pompy (1) a membrana przekaźnika (4) jest sprzężona 
współosiowym trzpieniem (6) z elektrycznym przekaź
nikiem (7) sterującym układem zasilania silnika pompy 
wody zasilającej dysze zraszające, przy czym prze
kaźnik (4) zaopatrzony jest w odwodzącą sprężynę (8) 
o regulowanym napięciu. 

5d (P. 158444) 24.10.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice", Polska 
(Marian Krysik, Antoni Stechman, Włodzimierz Sikora, 
Edward Mikuła, Franciszek Żarek, Paweł Tkocz, Hen
ryk Smyczek, Edward Marszałek, Paweł Kinder). 

Sposób wykonywania górniczej podsadzki hydrau
licznej, znamienny tym, że rurociągiem doprowadza się 
wodę pod ciśnieniem powyżej 6 atm w ilości powyżej 
2 mVmin w zależności od średnicy rurociągu podsadz
kowego, który przepływając przez wodną dyszę tworzy 
strugę, która w komorze ssania porywa materiał pod
sadzkowy dostarczany równocześnie lejem zasypowym, 
a następnie po wymieszaniu w komorze mieszania 
mieszanina podsadzkowa przez dyfuzor przepływa do 
rurociągu podsadzkowego doprowadzonego do miejsca 
podsadzania. 

5d (P. 158624) 4.11.1972. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Ka
zimierz Krasiczyński). 

Sposób wybierania grubych zlóż o miąższości powy
żej 5 m znamienny tym, że wydobycie uzyskuje się 
z wyrobisk eksploatacyjnych, składających się z ubie
rek górnych (22) oraz ubierek dolnych (13), przy czym 
dla uzyskania urobku otwory strzałowe (9) i (16) wier

ci się równolegle do czoła (10) ubierki górnej (22) oraz 
równolegle do skarpy (17) ubierki dolnej (13), zaś do
stęp do wymienionych ubierek uzyskuje się z wyrobisk 
korytarzowych wykonanych pod stropem (15) i po spą
gu (12) złoża, przy czym wyrobiska te są równoległe 
na przemianległe. 

5d (P. 158626) 4.11.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Ka
zimierz Franasik). 

Kopalniana tama wodna wysokociśnieniowa, zna
mienna tym, że stanowiące ją dwie płyty (7, 8) umie
szczone są w położeniu otwarcia tamy każda osobno 
we wnękach (5, 6) przeciwnych ścian chodnika (4), przy 
czym są one osadzone przesuwnie, najkorzystniej na 
rolkach (10) oraz utwierdzone jednym brzegiem poprzez 
siłowniki hydrauliczne (12, 13) do ściany wnęki, a w po
łożeniu zamkniętym tamy są oparte przeciwnym brze
giem o umieszczony w środkowej strefie chodnika (4) 
słup oporowy (16) podparty od strony odwodnej za
strzałem (17) wspartym o spąg (18) i strop (19) opory 
(1) chodnika. 

5d (P. 158639) 6.11.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Rokitnica", Zabrze, 

Polska (Jerzy Kalita, Antoni Krótki). 
Sposób tłumienia hałasu dołowych wentylatorów lut

niowych używanych w górnictwie podziemnym do 
przewietrzania wyrobisk korytarzowych. Znamienny 
tym, że wentylator (1) wraz z lutniociągiem (2) umie
szcza się we wnęce (3) obok korytarzowego wyrobiska 
(4), przy czym wentylator (1) wraz z lutniociągiem (2) 
umieszczony we wnęce (3) otula się dźwiękochłonnym 
materiałem (5). 
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6b (P. 158553) 30.10.1972. 
Krakowskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzyw

nego, Tymbark (Augustyn Rogoziński). 

Sposób otrzymywania spirytusu z owoców, zwłaszcza 
z jabłek, o wyższej jakości i wydajności, za pomocą 
czystych kultur drożdży winiarskich, znamienny tym, 
że fermentację alkoholową prowadzi się w przecierze 
otrzymanym z owoców rozparzonych w temperaturze 
105 do 110°C i z kolei schłodzonych do temperatury 
około 25°C 

7a (P. 157710) 12.09.1972. 

Pierwszeństwo: 14.09.1971 - USA 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, USA 
(Antonio Vincente Silya, George Pendieton Gaines). 

Walcarka do metali wyposażona w parę cylindrów 
hydraulicznych z umieszczonymi w nich tłokami, które 
są roboczo połączone z podstawami klinowymi walców 
dla wywierania nacisku na przeciwległe końce walców 
oraz dla regulacji wymiaru szczeliny walcowniczej, 
znamienna tym, że zawiera regulator naciągu (44), 
czujniki tensometryczne (T„ T,, T6) do mierzenia na
ciągu taśmy (36) wchodzącej i wytwarzania pierwszego 
sygnału' elektrycznego proporcjonalnego do naciągu, 
układ do wytwarzania drugiego sygnału elektrycznego, 
proporcjonalnego do wartości wymaganego naciągu 
taśmy (36) wchodzącej do tej walcarki i układ (70) do 
porównywania pierwszego i drugiego sygnału elektrycz
nego dla wytwarzania sygnału różnicowego a ponadto 
jest zaopatrzona w układ sterowania hydraulicznego 
(48) cylindrów (30A i 30B) oraz w układ reagujący 
sygnał różnicowy dlą uruchomienia tego układu stero
wania hydraulicznego (48) w celu zmiany nacisku wy
wieranego przez tłoki (23A i 28B) cylindrów hydrau
licznych (30), dopóki wartość sygnału różnicowego ni* 
ulegnie zmniejszeniu. 

7а (P. 157730) 13.09.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - „Bipro-

hut" Oddział w Warszawie - Przedsiębiorstwo Pań
stwowe, Warszawa (Romuald Sianko). 

Oprowadnica, znamienna tym, że w części wlotowej 
ma umieszczony nastawny odcinek ścianki oporowej (2), 
pozwalający na zmianę odległości między odcinkiem 
nastawnym ścianki oporowej (2), a ścianką oprowa
dzającą (4). 

7a (P. 157731) 13.09.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Oddział w Warszawie - Przedsiębiorstwo Państwowe, 

Mechanizm zacisku klatek walcowniczych posado-
dowionych na płycie podstawowej, znamienny tym, że 
listwy ślizgowe (5), o które opierają się śruby (4) na
pinające sprężyny (3) dociskające korpus klatki lub 
płytę przesuwną (1) do płyty podstawowej (2), są przy
mocowane do wygiętych pod kątem prostym łap kor
pusu klatki lub płyty przesuwnej (1) w sposób umożli
wiający docisk listw ślizgowych (5) do płyty podsta
wowej (2). 

7a (P. 157734) 13.09.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Leszek Gru
szczyński, Tomasz Millak, Henryk Adler, Władysław 
Kroczek, Mirosław Kociumaka). 

Zestaw urządzeń do obróbki blach cienkich, zna
mienny tym, że stanowią go: zespoły (1) paletowe blach, 
zdawczy i odbiorczy, oraz ustawione w linii obróbki 
blach, podawcze stoły (6) oraz prowadzący blachę ze
spół (4), przy czym zespół ten ma łańcuchy (11) usytuo-
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wane po bokach nośnego rusztu (7), a ruszt (7) i łańcuch 
(11) przechodzą wzdłuż usytuowanej w linii obróbki 
szczotkarki (3), zaś łańcuch (11) jest wyposażony w 
szczęki (13) zaciskające się na blasze, za pomocą usy
tuowanych na poboczu rusztu (7) prowadnic (18 ł 19) 
i współpracujących z nimi zamocowanych do szczęk (13) 
rolek (1С). 

7a (P. 158481) 26.10.1972. 

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

Walcarka do drutu, znamienna tym, że składa się 
z usytuowanych na przeciw siebie dwóch walców dy
skowych (1, 2), każdy w kształcie obrotowego stożka, 
usytuowanego podstawą o większej średnicy na przy
należnych im czopach (3, 4), osadzonych w łożyskach 
1 połączonych poprzez znane przekładnie nawrotne 
z napędem. 

7a (P. 158584) 2.11.1972. 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Mie
czysław Olszewski). 

Napęd podajnika szczękowej walcarki poprzecznej, 
znamienny tym że związany jest wyłącznie z suwa

kiem (18) walcarki, na którym zamocowany jest seg
ment (19), działający na dźwignię (8), która porusza 
suwak (3) podajnika i dźwignię (12), która blokuje 
i zwalnia suwak (3) podajnika. 

7a (P. 158643) 6.11.1972. 

Huta „Zygmunt", Bytom (Witold Wycisk). 

Łącznik przegubowy, zwłaszcza do walcarek hutni-
czych, składający się z końcówki sprzęganego wału 
zwanej widełką obejmującej końcówkę drugiego wału 
zwaną łopatą, pomiędzy którymi znajdują się dwa 

1 ślizgi mające wewnętrzne walcowe wyjęcia, a w nich 
umieszczone odpowiadające im kształtem samonastaw
ne wkładki rozmieszczone po obu stronach sworznia 
przechodzącego przez ślizgi i łopatę oraz stykające się 
wypukłymi powierzchniami z wyjęciami, a płaskimi 
z łopatą, znamienny tym, że ma cztery niezależne od 
siebie ślizgi (3) współpracujące z samonastawnymi 
wkładkam; (4), z których każda płaską powierzchnią 
styka się ze ślizgiem (3), a wypukłą powierzchnią styka 
się z odpowiadającym jej kształtem wyjęcia w łopa
cie (1). 

7b (P. 157170) 8.08.1972. 
Huta Baildon, Katowice (Aleksander Szczepanik, Ry

szard Marczyński). 
Ciągadło wielostopniowe, składające się z ułożonych 

posobnie ciągadeł i tulei ciśnieniowej, utwierdzonych 
za pomocą skręcanej dwudzielnej obudowy, znamienne 
tym, że ciągadła (2), tuleja ciśnieniowa (4) i obudowa (1), 
na powierzchniach wzajemnego styku (3) mają wyżło
bione na przemian zachodzące na siebie wypust (6) 
o kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego 
i wpust (7) o podobnym ale nieco płytszym i bardziej 
wydłużonym kształcie, a ciągadła (2) na powierzch
niach (9) nie stykających się ze sobą mają wyżłobione 
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rowki (10), przy czym pomiędzy ciągadłami (2) i tuleją 
ciśnieniową (4) a obudową (1) znajduje się komora (8), 
włączona w obieg cieczy chłodzącej. 

7b (P. 157947) 27.09.1972. 
Huta Baildon, Katowice (Aleksander Szczepanik). 

Ciągadło wielostopniowe ze sprężaniem smaru za 
pomocą tulei ciśnieniowej, znamienne tym, że oprócz 
tulei ciśnieniowej (2) umieszczonej u wlotu (a) prze
ciąganego materiału, ma drugą tuleję ciśnieniową (4) 
umieszczoną pomiędzy ciągadłami (3, 5). 

7b (P. 157975) 29.09.1972. 

Huta im. Mariana Buczka Przedsiębiorstwo Państwo
we Sosnowiec (Ryszard Jasielski, Sławomir Starzykow-
ski). 

Sposób ciągnienia, przepychania, wyciskania i wy
ciągania, znamienny tym, że materiał przerabiany pla
stycznie lub narzędzie biorące udział w przeróbce pla-
etycznej wprawiany jest w ruch bezpośrednio za po
mocą silnika liniowego. 

7c (P. 157143) 5.08.1972. 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze
mysłowej Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce, Polska 
(Jan Hadt, Stanisław Kurzawski, Janusz Ludwickl). 

Urządzenie do gięcia elementów profilowanych zwła
szcza o przekroju dwuteownika i ceownika, znamienne 

tym, że składa się z obrotowego segmentu (4) z wyję
ciem (6) w kształcie trapezu oraz z usytuowanymi stycz
nie do segmentu (4) wkładkami wypełniającymi (2) i v7). 

7c (P. 157999) 30.09.1972. 
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Tel-

kom-Telfa", Bydgoszcz (Stefan Miś). 
Matryca do gięcia sprężyn płytkowych, znamienna 

tym, że składa się z szeregu płytek (1), których krawę
dzie wyznaczają płaszczyznę gięcia, a ilość płytek (1) 
i ich grubość zależna jest od parametrów giętej sprę
żyny. 

7c (P. 158060) 3.10.1972. 

Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych Przedsię
biorstwo Państwowe, Kielce (Andrzej Bolek, Józef Ku
charczyk). 

Narzędzie do prostowania na prasach elementów kon
strukcyjnych spawanych o przekroju teowym, zwłaszcza 
szczęk hamulcowych do pojazdów mechanicznych skła
dające się z korpusu, w którym umieszczona jest płyta 
z przesuwanymi w niej suwakami, znamienne tym, że 
posiada dwa ruchome suwaki (4) z płytkami ślizgowy
mi (5) osadzone pod kątem w płycie dolnej (2). 

Odmiana narzędzia do prostowania według zastrz. 1, 
znamienna tym, że płyta dolna (2) ma otwory (12) pod 
trzpień poduszki ciągowej. 

Odmiana narzędzia do prostowania według zastrz. 1, 
znamienna tym, że płyta dolna (2) posiada elementy 
sprężyste (14). 

7c (P. 158283) 16.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych 
w Kielcach, Oddział w Warszawie, Warszawa (Zbig
niew Kralczyński, Henryk Bobowicz). 

Multiplikator szybkości do pras, składający się z ele
mentu sprężystego (1) o dużej sztywności z bijaka (2), 
z mechanizmu zapadkowo-dźwigniowego (3, 4, 5, 6, 7) 
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umocowanego wahliwie na podstawie (9) i w bijaku 
(2), znamienny tym, że w wyniku ruchu suwaka (3) 
prasy, działającego siłą P na drodze H na element 
sprężysty (1), a następnie poprzez ten element na bi-
jak (2) zostaje zakumulowana w tym układzie energia 
potencjalna, która następnie zostaje wyzwolona i za
mieniona na energię kinetyczną bijaka (2) przez rap
towne zwolnienie podparcia bijaka za pomocą me
chanizmu zapadkowo-dźwigniowego (3, 4, 5, 6, 7) co 
spowoduje ruch postępowy bijaka (2) z bardzo dużym 
przyspieszeniem i z bardzo dużą prędkością końcową. 

7c (P. 158597) 3.11.1972. 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Gdańsk", 
Gdańsk (Tadeusz Brzozowski, Julian Barbaszyński). 

Urządzenie do prostowania elementów o dużych wy
miarach wyposażone w stalową płytę do prostowania, 
znamienne tym, że nad płytą (1) znajduje się suwni
cowy pomost (9), w którym na wózku (12) jazdy po
przecznej umieszczony jest siłownik (13) ustawiony tło
kowym trzonem (14) prostopadle do płyty (1), tworząc 
ruchomą prasę, której pole ćteiałania względem płyty 
określone jest położeniem wózka (12) i pomostu (9). 

7f (P. 158478) 25.10.1972. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała (Jó
zef Suchy). 

Sposób wytwarzania taśmy kształtowej przeznaczonej 
na samoregulujący drut piłowy, znamienny tym, że 
drut stalowy o przekroju kołowym poddaje się walco
waniu kilkoma parami walców dla uzyskania ostrej 
krawędzi (1) znajdującej się między powierzchnią pod
stawy (2) taśmy i powierzchnią boczną (3) oraz kilkoma 
parami walców, które kształtują w powierzchni bocznej 
(3) taśmy, trójkątne wgłębienie (4) i pozostałe profile, 
a następnie profilową taśmę (5) poddaje się wygładzaniu 
między kilkoma parami wałków kalibrujących (6), przy 

czym walce te otrzymują ruch obrotowy od przecią
ganej taśmy kształtowej (5), nawijanej na napędzaną 
rolkę nawojową (7). 

7f (P. 153584) 2.11.1972. 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Mie
czysław Olszewski). 

Napęd podajnika szczękowej walcarki poprzecznej -
tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w klasie 7a na str. 

7g (P. 157790) 18.09.1972. 

Huta im. Mariana Buczka Przedsiębiorstwo Państwo
we, Sosnowiec (Wacław Majewski, Jerzy Wiewióra, 
Antoni Wylon). 

Główka przebijaka o wielostopniowej powierzchni 
roboczej stopy do przebijania kęsów na tuleje zna
mienna tym, że stopa główki przebijaka ma kształt co 
najmniej podwójnych stożków ściętych o różnych śred
nicach podstaw, których pobocznice u swoich mniej
szych średnic mają lekkie zaokrąglenia 

7g (P. 158283) 16.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych 
w Kielcach, Oddział w Warszawie, Warszawa (Zbi
gniew Kralczyński, Henryk Bobowicz). 

Multiplikator szybkości do pras. Tekst i rysunek zgło
szenia zamieszczono w klasie 7c na str. 

8b (P. 158403) 21.10.1972. 

Zakłady Przemysłu Lniarskiego im. Rewolucji 1905 r. 
„Żyrardów" Żyrardów, (Wojciech Ciszewski, Bogusław 
Woźniak, Janusz Ochocki). 

Urządzenie o przygotowywania żywic apreterskich 
znamienne tym, że posiada zbiornik wewnętrzny (1) 
i zbiornik wewnętrzny (2), a w przestrzeni między nimi 
zajdują się elementy ogrzewcze (3) oraz rura perforo
wana (8) opasująca górną zewnętrzną część zbiorni
ka (1). 
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(P. 357253) 12.08.1972. 

Pierwszeństwo: 16.08.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Plauener Spitze, Plauen, Niemiecka Republika 
Demokratyczna (Walter Scholtis, Hans Wallisch, Wolf
gang Stüber, Sabine Fentös). 

Sposób wytwarzania deseni wypalanych, we włókien
niczych wytworach płaskich składających się z co naj
mniej dwóch składników różnych substancji włókni
stych, z których co najmniej jeden składnik wyługo-
wuje się deseniowo z wytworu płaskiego na drodze 
miejscowego traktowania pastą drukarską zawierającą 
żrące chemikalia i następnego ogrzewania, znamienny 
tym, że jako materiał poddawany wyługowaniu sto
suje się nieprzędzone, dające się trawić włókna, które 
w postaci włóknistego runa, włóknistych wstęg, pęcz
ków włókien lub kłaczków włókien są związane w sie
ci oczek dziewiarskich składającej się z nici nie da
jących się trawić. 

8d (P. 157237) 11.08.1972. 

P i e rwszeńs two : 14.08.1971 - Niemiecka Repub l ika 
Federalna 

Eduard Küsters, Krefeld-Ferstwald, Niemiecka Re
publika Federalna (Valentin Appenzeller). 

Bęben prowadzący, dla urządzenia służącego do ob
róbki wstęg towarowych, w szczególności wstęg włó
kienniczych, w którym to urządzenie wprowadzana jest 
do komory obrabiającej obracającą się rurę nośną (3), 
oraz umieszczone równolegle do rury nośnej (3), roz
dzielone na obwodzie tej rury w odstępie promienio
wym listwy nośne (4), które te listwy obracają się po 
promieniu zewnętrznym i są połączone poprzez pro
wadniki (5), zamocowane z jednej strony do rury (3), 
a z drugiej strony do przynależnej listwy (4) i prze
chodzące skośnie do osi rury nośnej (3), przy czym 
urządzenie posiada również środki napędzające, które 
poruszają listwy nośne (4) na prowadniku (5). 

8d (P. 157855) 21.09.1972. 

Pierwszeństwo: 29.09.1971 - Wielka Brytania 

Wira Leeds, Wielka Brytania, Mather and Platt 
Limited, Manchester, Wielka Brytania (Jan Stockwell 
Bissitt). 

Sposób prasowania materiałów włókienniczych, zna
mienny tym, że materiał przeprowadza się przez strefę 
obróbki, utrzymując w tej strefie, na określonej dro
dze, zas&dniczo stałe obciążenie prasujące, przy czym 
obciążenie to zwiększa się przynajmniej w jednym 
punkcie tej drogi, 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
6, znamienne tym, że zawiera naczynie (10), tworzące 
strefę obróbki materiału włókienniczego, układ trans
portowy przemieszczający materiał przez strefę obrób
ki przymusowej po określonym torze, układ do przy
kładania do materiału zasadniczego ciągłego obciążenia 
prasującego-podczas jego ruchu oraz układ do dodatko
wego zwiększania obciążenia prasującego, przynaj
mniej w jednym miejscu wzdłuż drogi materiału. 

8d (P. 157858) 21.09.1972. 
Pierwszeństwo: 22.02.1972 - Wielka Brytania 

Wira, Leeds, Wielka Brytania, Mather and Platt 
Limited, Manchester, Wielka Brytania (ian Stockwell 
Bissitt). 

Sposób utrwalania wyprostowanego wątku w mate
riałach tkanych łub dzianych, znamienny tym, że wą
tek materiału poddaje się prostowaniu, zmniejsza się 
ale nie likwiduje całkowicie naprężenia wzdłużne ma
teriału, przepuszcza się materiał po torze przylegają
cym do powierzchni znajdującej się pomiędzy strefą 
zmniejszania naprężenia i strefą utrwalania, przy czym 
materiał dociska się do tej powierzchni, powodując po
wstawanie sił tarcia na całym obszarze styczności oraz 
doprowadza się materiał do strefy utrwalania. 
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Urządzenie do s tosowania sposobu według zastrz . 1 
do 3 z n a m i e n n e tym, że umieszczone za mechn izmem 
do pros towania w ą t k u zawie ra e l emen ty zmniejszające 
ale nie l ikwidujące ca łkowicie naprężen ia ma te r i a łu , 
e l e m e n t nośnyŁ znajdujący się pomiędzy e l e m e n t a m i 
zmnie jsza jącymi nap rężen ia i u t rwa la j ącymi ok reś l a 
jący us ta lony tor r u c h u ma te r i a łu , e l emen ty do p rze 
mieszczania m a t e r i a ł u wzdłuż tego to ru w bezpośred
n im sąs iedztwie e l e m e n t ó w nośnych oraz e l emen ty s łu
żące do dociskania m a t e r i a ł u i w y t w a r z a n i a siły tarc ia 
na zasadniczo całej powierzchni s tyku m a t e r i a ł u z tymi 
e l e m e n t a m i nośnymi . 

8h (P. 158050) 3.10.1972. 

P i e r w s z e ń s t w o : 16.06.1972 - Belgia 

G é r a r d Tombu , St. Quen t in , F r anc j a . 

Sposób p o k r y w a n i a lub tworzen ia powierzchni ścien
nych lub t y m podobnych za pomocą powłok spręży
stych, zwłaszcza tkaniną , z n a m i e n n y tym, że mocuje 
się wzdłuż dwóch brzegów, równoleg łych lub n i e r ó w -
noległyeh do p o k r y w a n e j ściany, ksz ta ł townik sp rzę 
gający zwany ksz t a ł t own ik i em s ta łym, mocuje się 
wzdłuż dwóch brzegów, równoleg łych lub n ie równole -
głych do tkan iny , k sz t a ł townik sprzęgający uzupe łn ia 
jący zwany ksz t a ł townik iem r u c h o m y m , wywołu je się 
r u c h względny, przez obrócenie , między j e d n y m i/lub 
d r u g i m z wymien ionych ksz t a ł t own ików ruchomych 
w s tosunku do ich k s z t a ł t o w n i k ó w sta łych i us ta la się 
wymien iony ksz ta ł townik i r u c h o m e w wymien ionych 
ksz t a ł t own ikach s ta łych . 

Sposób według zastrz . 1, znamienny tym, że stosuje 
się co na jmnie j dwie t kan iny n a k ł a d a n e na siebie lecz 
nie sk le jane , przy czym te dwie tkan iny mocuje się in
dywidua ln i e na ksz ta ł townikach ruchomych . 

8k (P. 158066) 3.10.1972. 

Wojewódzki Związek Spółdzielni P racy Ośrodek 
Technik i i Organizacj i , Bydgoszcz (Elżbieta Kończak) . 

Ś rodek do usz tywnian ia ko łn ie rzyków i mank ie tów, 
zawiera jący żywicę te rmoplas tyczną , znamienny tym, 

że sk łada się z 5 - 1 3 % polioctanu winylu, f talanu d w u -
buty lowego 0 , 5 - 1 % , ->p l rytusu 85--95°/o, wybielacza o p 
tycznego do 0,01% i a ldehydu m r ó w k o w e g o do 0,5%. 

8k (P. 158067) 3.10.1972. 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacj i , Bydgoszcz (Elżbieta Kończak). 

Środek a p r e t u r o w y do tkan in bawełn ianych , lnia
nych, z włókien synte tycznych, sztucznych, wełnianych 
i pó łwełn ianych, zawierający żywice termoplas tyczna, 
znamienny tym, że składa się z 2 0 - 6 0 % polioctanu wi 
nylu, kopol imeru es t ru kwasu akrylowego, es t ru kwasu 
me tak ry lowego i ś rodków sieciujących. 

8l (P. 157719) 13.09.1972. 

P ie rwszeńs two: 13.09.1971 - Niemiecka Republ ika 
Fede ra lna 

NINO AG, Nordhorn , Niemiecka Republ ika Fede ra lna 
(Alfred Meyer ink) . 

Sztuczna skóra o kształcie płaskich p ła tów na pod
łożu włókienniczym i nałożoną wars twą wierzchnią, 
znamienna tym, że podłoże s tanowi ma te r i a ł włókien
niczy wytworzony według procesu runa Mali. 

8l (P. 158231) 16.10.1972. 

Tadeusz Ślusarz, Warszawa, Polska. 

Sposób w y t w a r z a n i a miękkie j sz tucznej skóry z poli
ch lorku winylu, na podkładzie t k a n i n o w y m lub też na 
folii ze sztucznego tworzywa p iankowego znamienny 
tym, że podkład sztucznej skóry t . j . t kan ina lub synte
tyczna folia p i ankowa łączona jes t z igelitową wars twą 
zewnętrzną za pomocą naniesionej na podkład miesza
niny kleju gumowego z pastą igelitową. 

8m (P. 153206) 9.10.1972. 

In s ty tu t Ciężkiej Syntezy Organicznej , Blachownia 
Śląska (Kazimierz Poreda , Dominik Nowak, Mar ia M a j -
nusz, I r m g a r d a Joszko). 

Sposób wy twarzan i a ś rodka do u t rwa len ia w y b a r -
wień b a r w n i k a m i bezpośrednimi przez kondensację 
1 mola dwucy jandwuarn idu przeprowadzonej z 1-1,7 
molami a ldehydu mrówkowego w środowisku lekko 
k w a ś n y m , po k r ó t k o t r w a ł y m ogrzewaniu dwucyjan
dwuarn idu z a ldehydem m r ó w k o w y m w obecności k w a 
su organicznego dodaje się do mieszaniny 0 ,2-0 ,5 mola 
soli amonowej mocnego kwasu, np . solnego, oraz 1 - 5 g 
s iarczanu gl inowego na każde 1000 g wsadu i całość 
ogrzewa w ciągu 2 - 4 godzin, wg pa ten tu 46778 zna
mienny tym, że na każde 100 części wagowych wsadu 
dodaje się 5 - 2 5 części wagowych alkoholu poliwiny
lowego i całość ogrzewa się 0 , 5 - 1 godzin w t e m p e r a 
turze 8 0 - 9 0 ° C . 
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10a (P. 157241) 12.08.1972. 
Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Tadeusz Szumlań-

ski, Władysław Michalski, Henryk Baecker, Władysław 
Basiaga). 

Urządzenie zabezpieczające drzwi baterii koksowni
czej za pomocą sworznia przeprowadzonego przez otwór 
w ramie drzwiowej, znamierine tym, że sworzeń (4) za
mocowany jest przegubowo do ramienia jednoramien-
nej dźwigni (2) zamocowanej do górnego boku ramy 
drzwiowej, równolegle do tego boku i płaszczyzny ścia
ny baterii koksowniczej, przy czym koniec tej dźwigni 
jest oparty na jednym ramieniu (5a) dwuramiennej 
kątowej dźwigni (5) usytuowanej w płaszczyźnie pro
stopadłej do płaszczyzny ściany baterii koksowniczej, 
a na wysokości drugiego ramienia (5b) tej dźwigni, na 
mechanizmie zamykającym i ryglującym drzwi umie
szczony jest elastycznie osadzony zderzak (9). 

10a (P. 158569) 31.10.1972. 

P i e rwszeńs two : 2.11.1971 - USA 

USS Engineers Consultants, Inc., Pittsburgh, USA 
(Marvin Chester Fields, Richard Francis Wyse). 

Sposób wytlewania i odsiarkowania węgla, znamien
ny tym, że mieszaninę półkoksu i węgla styka się 
w temperaturze do 815°C i pod ciśnieniem 2,11-21,1 
kG/cmz z gazem, zawierającym co najmniej 20% mo
lowych wodoru i najwyżej 2% molowe siarkowodoru 
a w zasadzie wolnym od tlenu, przy czym otrzymuje 
się półkoks zawierający 1% wagowy siarki, nadający 
się do wytwarzania koksów metalurgicznych. 

10b (P. 158395) 21.10.1972. 

P i e rwszeńs two : 22.10.1971 

U.S.S. Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
USA (Norman. Schapiro, Ronald Wayne Shoenberger). 

Sposób wytwarzania paliwa stałego, do redukcji rud 
metalu, znamienny tym, że subtelnie rozdrobniony stały 
materiał, zawierający węgiel i płynny materiał, zawie
rający węglowodór miesza się razem do wytworzenia 
jednorodnych cząstek o wymiarach 6,3-76 mrn, przy 
czym stosuje się materiał zawierający węglowodór 
o temperaturze wrzenia powyżej 121°C i lepkości wy
noszącej w temperaturze 399°C najwyżej 10 puazów 
w ilości 10-60% wagowych całej mieszaniny, następ
nie w celu utrzymania ich kształtu otrzymane cząstki 
zatęża się karbonizuje, ogrzewając w temperaturze 
649-1260°C. 

Paliwo stałe wytworzone sposobem według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera cząstki o wymiarach 1 9 -
31,7 mm, przy czym jego wytrzymałość na kruszenie 
wynosi co najmniej 340 kG. 

10b (P. 158567) 31.10.1972. 

Pierwszeństwo: 1.11.1971 - USA 

FMC Corporation, Nowy Jork, USA (Robert Theodo
re Joseph, Josian Work). 

Sposób wytwarzania brykietów zawierających węgiel 
i żelazo, znamienny tym, że wytwarza się aktywną pra-
żonkę na drodze katalizowania cząstek węgla w obec
ności tlenu w temperaturze od 120°C do temperatury 
niewiele niższej od tej, w której wydzielają się z węgla 
znaczne ilości par związków tworzących smołę, następ
nie gwałtownie ogrzewa się do wyższej temperatury 
w jednym lub kilku złożach fluidalnych w celu usu
nięcia praktycznie całej ilości par związków tworzą
cych smołę, ogrzewa uwolnioną od składników smoły 
substancję, do temperatury poniżej 980°C w celu obni
żenia zawartości substancji lotnych poniżej 5% przy 
jednoczesnym utrzymaniu zawartości wodoru na pozio
mie co najmniej l°/o, oraz schłodzeniu wytworzonej 
w ten sposób, wysoce aktywnej prażonki, miesza się 
i brykietuje aktywną prażonkę z lepiszczem bitumicz
nym i rozdrobnioną substancję zawierającą żelazo, 
w celu wytworzenia mieszaniny zawierającej co naj
mniej 50% wagowych lepiszcza i prażonki łącznie, przy 
czym lepiszcze stanowi 12-15% tej sumy, utwardza się 
wytworzone w ten sposób brykiety, przez ogrzewanie 
ich w ciągu 80-180 minut w gazie zawierającym co 
najmniej 5% tlenu, w celu wytworzenia wewnątrz bry
kietów temperatury 230-300°C dalej ogrzewa brykie
ty w środowisku beztlenowym do temperatury 8 7 0 -
980°C w ciągu 10-180 minut, w celu równoczesnego 
skoksowania brykietów i zredukowania substancji za
wierającej żelazo do żelaza metalicznego, co najmniej 
90% i chłodzi uzyskane brykiety. 

Brykiet węglowy, znamienny tym, że zawiera cząstki 
substancji żelazistej, będącej co najmniej 90% żelazem 
metalicznym, równomiernie rozproszonej w brykiecie 
i osadzonej na cięższym od żelaza jednolitym nośniku 
węglowym, reagującym z tlenem. 

10b (P. 158649) 6.11.1972. 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Polska 
(Ignacy Ciupka, Jan Rychły, Zdzisław Zakrzewski, 
Henryk Zieliński, Adam Mazur). 
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Sposób produkcji paliwa formowanego, znamienny 
tym, że przed uformowaniem masy w brykiety dodaje 
się do niej rudy tlenowe manganu lub związki tleno
we manganu w ilości 1-10y/o wagowych w stosunku do 
suchej masy, a następnie po uformowaniu masy w bry
kiety poddaje się je obróbce tlenowu-termicznej w zna
ny sposób. 

11b (P. 157865) 21.09.1972 

Huta Szkla „Wałbrzych", Wałbrzych (Tadeusz Misio-
rowski). 

Urządzenie do cięcia papieru zwłaszcza falistego 
i tłoczonego w postaci formatek do pakowania zwłaszcza 
szklanych kształtek budowlanych i płytek wykładzino
wych znamienne tym, że na ramie nośnej (1) usytuo
wany jest transporter paskowy (2) następnie w płasz
czyźnie przedłużenia transportera (2) osadzone na rów
noległych przeciwbieżnych obrotowych osiach (6), zaś 
w dalszej części na obrotowej osi (7) osadzone są tar
cze moletowane (8) stykające się z obrotowym walcem 
(9) a w końcowej części urządzenia zamontowany jest 
nóż spiralny (10), przy czym wszystkie elementy obro
towe sprzężone są jednym znanym napędem łańcucho
wym 

12a (P. 158186) 2.10.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 
VEB Magdeburger Armaturenwerke „Karl Marx", 

Magdeburg, Niemiecka Republika Demokratyczna (Ger
hard Schone Halle). 

Urządzenie do odprowadzania skroplin ze sterowa
nym w sposób wymuszony przez pływak zaworem ku
lowym, którego element zamykający stanowi spłasz
czona i nieco wyżłobiona kulka, zamocowana na dźwig
ni pływaka, znamienne tym, że posiada zgrubienie (8) 
umieszczone na dolnym końcu dzwonu siedzenia (1) 
kulki (2), które w połączeniu z karbem (4) umieszczo
nym na dźwigni (3) pływaka (7) i wycięciem (5) oraz 
z zamocowanym mocno w obudowie (9) sworzniem (6) 
określa charakterystykę otwierania i zamykania zawo 
ru kulowego 

12a (P. 157186) 8.08.1972. 

Pierwszeństwo: 10.08.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Braunschweigische Maschinenbauanstalt Braun
schweig, Niemiecka Republika Federalna (Walter Diet
zel, Siegfried Matusch). 

Kolumna dyfuzyjna do ekstrakcji wysłodków z bura
ków cukrowych lub innych, posiadająca we wnętrzu 
pionowo ustawionego cylindrycznego zbiornika współ
osiowo do osi cylindra obrotowo osadzony wał trans
portowy do przenoszenia wysłodków z buraków cukro
wych, który wał na obwodzie zewnętrznym posiada 
skrzydełkowe elementy transportowe, współdziałające 
z przeeiwelementami na zbiorniku i który jest wypo
sażony w walcowe kolo zębate na jednym jego końcu 
na zewnątrz zbiornika, zazębiające *„• przynajmniej 
z. jednym zębnikiem napędzanym od silnika, znamien
na tym, że ma znane karetki zębnikowe (5), które są 
prowadzone /a pomocą kr.iżków tocznych (6) bezpo
średnio na walcowym kole zębatym (3) i wspierają się 
poprzez prowadnik (8) na zbiorniku (1), przy czym ka
retki zębnikowe wyposażone są w przekładnię reduk
cyjną (7), a silnik napędowy zamontowany jest na ka
retce zębnikowej łub na przekładni redukcyjnej. 
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12c (P. 157715) 12.09.1972. 

Ośr dek Badawczo-Rozwojowy P r z e m y s ł u Budowy 
Urządzeń Chemicznych СEВЕА, K r a k ó w (Alfred Kincz-
kowski) . 

Urządzenie zraszające z r egu lowaną w a r s t w ą g r u b o 
ści cieczy składające się z powierzchn i s tożkowej z n a 
winię tymi na nią korzys tn ie k i l koma zwojami ś l imako
wymi względnie z w y f r e z o w a n y m i na niej r o w k a m i 
i p rzymocowane j do ś ruby , oraz z n i e ruchome j l ub r u 
chomej części cy l indryczne j , z n a m i e n n e tym, że ś r u b a 
(2) jest w ś rodku wydrążona i pos iada w śc iankach 
o twory (3) zmieniające podczas w k r ę c a n i a l ub w y k r ę 
cania ś ruby (2) swój p r z e k r ó j , n a t o m i a s t nawin i ę t e na 
powierzchnię s tożkową (4) znane zwoje ś l imakowe (5) 
lub wyf rezowane na niej r owk i mają dowolny , korzyst
nie t ró jką tny p rzek ró j . 

12c (P. 157853) 21.09.1972. 

P i e rwszeńs two : 23.09.1971 - J a p o n i a 
Chiyoda Chemica l Eng inee r ing and Cons t ruc t ion Co. 

Ltd., T s u r u m i - k u , Yokohama , J a p o n i a (Toshio Kana i , 
Nassaki Noguchi , Hiroshi Yanagioka , Yosio Kogawa , 
S u s u m u Kondo) . 

Krys t a l i za to r r e akcy jny zawiera jący w górne j części 
s t refę zawiesinową a w dolnej części s t refę k lasyf ika 
cyjną z n a m i e n n y tym, że s t refa zawies inowa zawie ra 
zewnę t rzną cieczową komorę , z o t w a r t y m do lnym za
kończeniem, przys tosowaną do rozdzie lania zawies iny 
k r y s z t a ł ó w na zawies inę i czystą ciecz, powsta łą na 
sku tek różnicy c iężarów właśc iwych, przy czym uk ład 
powodujący p r z e p ł y w części cieczy z zewnę t rzne j c ie 
czowej komory do strefy k lasyf ikacy jne j , nas t ępu je 
przez wewną t rzną k o m o r ę cyrku lacy jną umieszczoną 
w e w n ą t r z komory cieczowej , podczas gdy k o m o r a r e 
akcy jna z a w a r t a jes t w e w n ą t r z k o m o r y cyrku lacy jne j 
i p rzeznaczona jes t do w p r o w a d z a n i a do niej r e a g e n 
tów oraz powie t rza sk i e rowanego do góry reakcy jne j 
komory tak, aby powie t rze powodowało unoszenie gę 

stej zawies iny wy tworzone j w komorze reakcy jne j m i ę 
dzy komorą reakcy jną a wewnę t r zną komorą c y r k u l a 
cyjną, na tomias t s t refa k lasyf ikacyjna zawiera w swej 
dolnej części o twór do odprowadzan ia k rysz ta łów 
i p rzewód w p r o w a d z a n i a powiet rza w strefę zawies i 
nową, na sku tek czego małe krysz ta ły pośród k rysz t a 
łów wy tworzonych w strefie zawies inowej , spadające 
w st refę klasyf ikacyjną są k i e rowane do komory r e a k 
cyjnej przy współdz ia łan iu z czystą cieczą i powie t rzem 
w p r o w a d z a n y m w strefę klasyfikacyjną, dzięki czemu 
z o tworu wyjściowego odp rowadzane są g rube k rysz 
tały. 

12d (P. 157242) 12.08.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych, Kraków (Stanisław Bednarski). 
Hydrocyklon składający się z głowicy, części stożko

wej, dyszy przelewowej oraz dyszy wylewowej, zna-
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mienny tym, że posiada kanał lub kanały zasilające (3) 
zwężające się w kierunku osi hydrocyklonu zarówno 
w płaszczyźnie poprzecznej jak i wzdłużnej, doprowa
dzone w pobliże zewnętrznej powierzchni dyszy prze
lewowej (2) posiadającej kształt gruszkowaty, rozsze
rzającej się w kierunku przepływu ośrodka, zakończo
nej krótką częścią cylindryczną. 

12d (P. 157963) 28.09.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Warszawa (Eugeniusz Karczmarczyk). 

Filtr szczelinowy płytowy, zwłaszcza do oczyszczania 
masy kolagenowej, wyposażony w wkład umieszczony 
w korpusie, znamienny tym, że wkład składa się z pa
kietu płytek (5) zakończonych na obwodzie języczkami 
(10), przy czym w wewnętrznej pustej części wkładu (2) 
jest osadzony obrotowo ślimak (3) dla zgarniania za
nieczyszczeń z powierzchni wewnętrznej i kierowania 
Ich do przestrzeni martwych wkładu (2). 

12d (P. 153299) 16.10.1972. 
Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Szwajcaria 

Société Des Produits Nestle S.A., Vevey, Szwajcaria 
(Willy Rothmayr, Jaroslav Dasek). 

Sposób filtrowania Razowych cieczy, znamienny tym, 
że gaz sprężony do postaci cieczy jest przetłaczany przy
najmniej przez jeden filtracyjny element wypełniony 
włóknem z kwarcu. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera przynajmniej jeden filtra
cyjny element wypełniony włóknem z kwarcu. 

12d (P. 158202) 9.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowe
go „SIARKOPOL", Machów k/Tarnobrzega (Stanisław 
Bołd). 

Hydrocyklon dwustopniowy, znamienny tym, że skła
da się z dwóch po sobie następujących hydrocyklonć^ 
rozdzielonych kierownicą śrubową (7). 

12d (P. 158678) 7.11.1972. 
Pierwszeństwo: 9.11.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Noel, Marquet and Cie S.A. Eupen, Belgia (Gerard 

Noel). 
Filtr, zamocowany w ramie z tworzywa sztucznego 

i elementu filtracyjnego, znamienny tym, że elastyczny 
element filtracyjny (2) w pewnej odległości od swych 
krawędzi jest zaciśnięty między dwoma na wskroś prze
chodzącymi ramami (1) z tworzywa sztucznego przy 
czym rama (1) z tworzywa sztucznego i element filtra
cyjny (2) tworzą szczelną całość a element filtracyjny 
(2) znajduje się w ramie w stanie naprężonym i wysta
je przynajmniej z jednego boku ramy tak daleko, że 
wystająca część elementu filtracyjnego (2) może służyć 
jako uszczelnienie (6), przy czym rama (1) i element 
filtracyjny (2) są dodatkowo połączone ściankami (5) 
podłużnymi i poprzecznymi z tworzywa sztucznego, któ
re z dwóch stron jednorodnie przenikają przez element 
filtracyjny (2) i łącznie z ramą (1) tworzą jednolitą jed
nostkę. 

Sposób wytwarzania filtrów według zastrz. 1 do 9, 
znamienny tym, że określony element filtracyjny (2) 
zostaje naprężony za pomocą odpowiedniego narzędzia 
w formie i wtedy przez jeden lub kilka otworów wle
wowych wtryskuje się pod wysokim ciśnieniem do for
my mieszankę do wytwarzania integralnej pianki, któ
rej wyjściowymi składnikami są poliuretan i odpowied
nie materiały pomocnicze, przy czym muszą być za
chowane odpowiednie warunki przebiegu reakcji wy
twarzania integralnej pianki. 

12e (P. 157150) 7.08.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych, Kraków (Józef Cięciwa). 
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E lemen t wypełnia jący o kształcie wa l cowym do a p a 
r a t ó w k o l u m n o w y c h przeznaczonych do procesów w y 
m i a n y m a s y czynn ików ag re sywnych , znamienny tym, 
że posiada łączniki wzmacnia jące uzyskane przez w p r o 
wadzen ie do w e w n ę t r z n e j p rzes t rzen i swobodnej e le 
m e n t u (1) ko ry t ek (3) pows ta łych z dwóch tworzących 
pobocznicy os t ros łupa wie loką tnego połączonych p o d 
dowo lnym ką tem ze s łupkiem (4) umieszczonym wzdłuż 
osi c en t r a lne j e l e m e n t u (1). 

12e (P. 158578) 2.11.1972. 

Wojskowa A k a d e m i a Techn iczna im. J a r o s ł a w a Dą
browskiego , W a r s z a w a (Krzysztof Kul icki , Wac ław M u -
niak) . 

Sposób w y t w a r z a n i a mieszan iny do od t len ian la gazów 
technicznych, opa r t e j na soli miedzi i ak tywiza to rze , 
znamienny tym, że zasadowy węglan miedziowy, kaol in, 
węglan m a n g a n a w y , węg lan s r eb rowy i e w e n t u a l n i e 
roz twór wodny ch lo rku pa l l adowego i/lub t lenek żela
zowy miesza się z szkłem w o d n y m o s tężeniu 3 9 - 4 2 ° Bé 
oraz z wodą des ty lowaną do konsys tenc j i gęstej pas ty , 
p rzepuszcza przez wy t ł acza rkę zaopatrzoną w zespół 
o tworów, wyt loczki w kształcie wa lca kro i się na k r ó t 
kie odcinki , suszy na powie t rzu w t e m p e r a t u r z e około 
20°C, po czym r e d u k u j e w s t r u m i e n i u azotu zawiera ją
cego 2 0 - 5 0 % wodoru , w t e m p e r a t u r z e 200°C. 

12 (P. 153269) 14.10.1972. 

C e n t r a l n y Związek Spółdzielni Mleczarskich, Biuro 
P r o j e k t o w o - K o n s t r u k c y j n e , W a r s z a w a (Ar tu r Rawa) . 

Sposób r egu lowan ia s topnia s tężenia roz tworu w p r z e 
p ływie , z n a m i e n n y tym, że roz twór k i e r o w a n y Jest p o 
przez zawór d w u p r z e p ł y w o w y samoczynn ie do zasob

n ika cząstek s ta łych w p r z y p a d k u ubogiego roztworu, 
lub roz twór jes t do p rzep ływu równie przez zawór 
d w u p r z e p ł y w o w y i samoczynnie . 

Urządzenie do s tosowania sposobu według zastrz. i , 
znamienne tym, że w zbiorniku (1) umieszczony jest 
zasobnik (2) lub ki lka zasobników z p rzegrodami i s ia t 
k o w y m i na cząstki s ta łe roz tworu , oraz zawór d w u 
przep ływowy (4) s t e rowany p ływak iem o regulowanej 
wypornośc i . 

12g (P. 157707) 12.09.1972. 

P i e rwszeńs two : 14.09.1971 - Niemiecka Republ ika 
F e d e r a l n a 

Deutsche Gold- und Silber - Sche ideans ta l t vormals 
Roessler , F r a n k f u r t n /Menem, Niemiecka Republ ika F e 
de ra lna (Heinz Fr iedr ich , Wal te r Neugebauer ) . 

Sposób w y t w a r z a n i a ka ta l i za to ra do u t l en ian ia m e t a 
nolu do fo rma ldehydu za pomocą zawiera jących t len 
gazów o zawar tośc i t l enkowych związków mol ibdenu 
i żelaza o w a g o w y m s tosunku MoO s : F e 2 0 3 poniżej 10, 
znamienny tym, że o t r z y m a n y w znany sposób przez 
koprecypi tac ję rozpuszczonych w wodzie związków m o 
l ibdenu i żelaza, wi lgotny, osuszony lub ka lcynowany 
osad miesza się z d w u t l e n k i e m t y t a n u w ilości do 90% 
wagowo, korzys tn ie 3-60°/o, wagowo, w s tosunku do 
pozbawionego wody koprecyp i ta tu , mieszaninę e w e n 
tua ln ie po p o n o w n y m ka lcynowaniu , za pomocą cieczy 
i/lub ś rodka u ła twia jącego p ra sowan ie p rzeprowadza się 
w pas tę i p rze rab ia na kszta ł tk i , k tóre nas tępn ie ogrze
wa się w ut leniającej a tmosferze s topniowo, np. przez 
24 godziny do t e m p e r a t u r y 350-600°C, korzys tn ie 4 0 0 -
500°C i ka lcynuje w t e m p e r a t u r z e końcowej do 24 go
dzin. 

12g (P. 157844) 21.09.1972. 

N a u k o w o - P r o d u k c y j n e C e n t r u m Pó łp rzewodników, 
Ins ty tu t Technologii E lek t ronowe j , War szawa (Mikołaj 
Andi owicz, Wies ław Węgorzewski) . 

Sposób w y t w a r z a n i a ma te r i a łów pó łprzewodniko
wych, zwłaszcza ma te r i a łów o dużej ruchl iwości nośni 
ków, w k t ó r y m łódkę z m a t e r i a ł e m wyjśc iowym u m i e 
szcza się w piecu wype łn ionym wodorem znamienny 
tym, że gaz obojętny, k tórego cząsteczka jes t większa 
od cząsteczki wodoru doprowadza się do komory o ta 
czającej piec, pod ciśnieniem wyższym lub r ó w n y m 
a tmosfe rycznemu. 

Urządzenie do s tosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera komorę , otaczającą piec, 
k tó re j śc ianka częściowo lub całkowicie jest olastyczna. 

12g (P. 157955) 26.09.1972. 

Biuro P r o j e k t ó w P rzemys łu Paszowego, K r a k ó w (Bo
gus ław Kowalówka) . 

Sposób w p r o w a d z a n i a ma te r i a łów sypkich, zwłaszcza 
pyl is tych do cieczy oraz ich mieszania znamienny tym, 
że ma te r i a ł sypki jes t w p r o w a d z a n y do cieczy h e r m e 
tycznie i mieszany z nią i powie t rzem a tmosferycznym 
w urządzeniach dozująco-mieszających mechanicznie 
względnie au tomatyczn ie . 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienny tym, że sk łada się z komory (3) ws tępnego 
mieszania połączonej he rmetyczn ie z dozownikiem (2), 
zasobnik iem (1) ma te r i a łów sypkich i pompą s t r u m i e 
niową (6) oraz p rzewodów (18) i (19) zaopat rzonych 
w zawory (4) i (5), doprowadza jące powie t rze a tmosfe
ryczne i ciecz połączonych szczelnie z komorą (3), oraz 
z p rzewodu (10) doprowadzającego ciecz do pompy 
i p rzewodu (12) odprowadza jącego mieszaninę połączo
nych hermetyczn ie z pompą s t rumieniową (6). 
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(P. 158437) 23.10.1972. 
Pierwszeństwo: 14.01.1972; 8.02.1972 - Japonia 

Nippon Kogei Kogyo Company, Ltd Tokio, Japonia 
(Tamotsu Watanabe). 

Elektrostatyczny kolektor pyłu do obróbki gazów spa
linowych zawierających drobne cząstki stałe, znamien
ny tym, że zawiera kanał gazu spalinowego, nałado
waną elektrodę zlokalizowaną w kanale i połączoną 
z wysokonapięciowym generatorem prądu stałego, elek
trodą wychwytującą pył mającą potencjał ziemi, usta
wioną naprzeciwko naładowanej elektrody, tak że mię
dzy tymi elektrodami utworzone jest pole elektrosta
tyczne i strefa wychwytywania pyłu, oraz urządzenie 
grupujące cząstki pyłu umiejscowione w górnym bie
gu strumienia gazu w stosunku do tych elektrod. 

12g (P. 153523) 28.10.1972. 

Pierwszeństwo: 29.10.1971 

Universal Oil Products Company Des Plaines, Illi
nois, Stany Zjednoczone Ameryki (Artur Raymond 
Greenwood). 

Sposób oczyszczania katalizatora konwersji z lotnych 
substancji, polegający na kontaktowaniu katalizatora 
z przepływającym medium gazowym usuwającym lot
ne substancje, znamienny tym, że utrzymując ciągły 
przepływ gazowego medium podwyższamy ciśnienie 
działające na katalizator do ustalonego wysokiego po
ziomu a następnie po osiągnięciu ustalonego wysokiego 
poziomu obniżamy ciśnienie do niskiego poziomu, dzię
ki temu usuwając z katalizatora lotne substancje w wy
sokim stopniu. 

12i (P.157829) 25.09.1972. 

Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki k/Częstocho
wy (Aurelia Woźnicka, Marian Makulec). 

Sposób wytwarzania wodnych roztworów krzemianów 
metali alkalicznych o module molowym wyższym od 4, 
oraz trwałych zoli kwasu krzemowego, znamienny tym, 
że do rozcieńczonego roztworu krzemianu alkalicznego, 
zawierającego 3 -12% Si02) dodaje się 0,01-0,20%, nie
jonowych lub kationowych środków powierzchniowo-
-czynnych, takich jak polioksyetylowane alkohole olei-
lowe i olbrotowe lub alkilofenole, lub ich mieszaniny, 
lub sole alkilowanych zasad amoniowych, zwłaszcza 
takie jak bromek laurylopirydyniowy, monostearynian 
trójetanoloaminy, chlorek dwuetylo-amino-etylo-amidu 
kwasu olejowego, po czym przerabia go dalej znaną 
metodą i przepuszcza przez kolumnę kationitową, na
stępnie alkalizuje do pK w granicach 8-10 za pomocą 
krzemianu alkalicznego i odparowuje do 30-50% za
wartości Si02, w celu otrzymania stężonego zolu, który 
odprowadza się jako produkt lub przekształca w roz
twór krzemianu alkalicznego o pożądanym module, do
dając odpowiednią ilość krzemianu metalu alkalicznego, 
na przykład sodu. 

12i (P. 158144) 7.10.1972. 

Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki Częstochow
skie (Aurelia Woźnicka, Maria Gierymska, Wiesław Wi-
derski). 

Sposób wytwarzania aktywnej krzemionki, lub krze
mianu glinowo-sodowego lub krzemianu wapniowego, 
odpornych na zbrylanie, polegający na wytrącaniu ich 
z roztworu krzemianu alkalicznego za pomocą roztworu 
kwasu mineralnego zwłaszcza siarkowego i ewentualnie 
w obecności odpowiednich soli współstrącających, ta
kich jak siarczan glinu lub chlorek wapnia, oddzielaniu 
osadu przez filtrację, przemywaniu go i suszeniu, zna
mienny tym, że przemyty, mokry osad miesza się 
z 0,0001-1% niejonowych środków powierzchniowo-
-czynnych, zwłaszcza takich jak polioksyetylowane lub 
alkilowane alkohole oleilowe, lub olbrotowe lub alkilo
fenole, lub mieszaniny tych związków, lub kationowych 
środków powierzchniowo-czynnych, zwłaszcza soli alki
lowanych zasad amoniowych korzystnie takich jak bro
mek laurylopirydyniowy, monostearynian trójetanolo
aminy, chlortk dwuetylo-amino-etylo-amidu kwasu ole
jowego, po czym suszy je w znany sposób, w tempera
turze nie przekraczającej 105°C. 

12i (P.158175) 10.10.1972. 

Patent dodatkowy do patentu P.127367 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Instytut Chemii 
Przemysłowej, Warszawa (Feliks Polak, Lechosława 
Wilkosz, Jan Wilkosz, Józef Berak, Jerzy Sznajder, Ma
rek Borowiak, Barbara Czerwińska, Jerzy Mejsner). 
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Sposób otrzymywani» syntetycmego zeolitu typu fo-
jazytu o stosunku molowym SIO,/Al,Oj od 3 do 6 o wła 
ściwościach sit molekularnych, w którym poddaje się 
reakcji glinian sodowy, kwas krzemowy i wodorotlenek 
sodowy, przy zachowaniu między reagentami stosun
ków: 

Si02/Al203 = 8-20 
Na2/Si02 = 0,25-0,60 
I!2Q/Na20 = 30-60 
i prowadzeniu procesu przy takim stężeniu reagentów, 
ażeby iloczyn stężeń liczony w molach reagujących 
składników na 100 g wody, wyrażony wzorem Na20 • 
• SiO.|- A1,0„ wynosił 3,16 • 10-»-2,5 • 10-», a zawartość 
Al2Os w mieszaninie reagującej nie przekraczała 1-
10 g Al2Os/r00 g wod: według zgłoszenia pat. P-127367 
znamienny tym, że reakcję prowadzi się w reaktorze ze 
stali lugoodpornej, a mieszaninę po dojrzewaniu, prze
prowadzonym korzystnie w podwyższonej temperaturze 
40-70°C, ogrzewa się w temperaturze 90-105°C i mie
sza w sposób periodyczny co 3 do 24 godzin przez okres 
5 -15 minut do chwili w której stosunek Si02/Al20£, 
oznaczony metodą rentgenostrukturalnej analizy fluo
rescencyjnej wynosi od 4,00-5,40. 

12i (P. 153177) 10.10.1972. 

Pierwszeństwo; 18.10.1971; 21.02.1972 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania (John Edward Cassidy). 

Sposób wytwazrania stałych fosforanów glinu roz
puszczalnych w wodzie, znamienny tym, że poddaje się 
suszeniu rozpryskowemu lub liofilizacji roztwór zawie
rający jony glinu, jony fosforanowe i dodatkowe anio
ny kwasu nieorganicznego, inne niż kwasu fosforowego 
lub kwasu węglowego, przy stosunku jonów glinu do 
jonów fosforanowych około 1:1. 

12i (P. 153282) 16.10.1972. 

Instytut Szkła, Warszawa, Polska (Halina Badyoczek, 
Longin Kociszewski, Liliana Pigłowska). 

Sposób jednoczesnego usuwania związków tytanu 
i żelaza z krzemianowych surowców mineralnych, zna
mienny tym, że dany surowiec miesza się z siarczanem 
amonowym w ilości od 1 do 20% w stosunku wagowym, 
mieszaninę ogrzewa się i traktuje się ją na gorąco roz
cieńczonym kwasem siarkowym lub innymi kwasami 
mineralnymi z dodatkiem utleniacza. 

12i (P. 158630) 4.11.1972. 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa (Jerzy Wojciech Krześniak, Stanisław Zyg
munt Zdrojewski). 

Sposób otrzymywania źródeł krystalicznego jodu zna
czonego jodem radioaktywnym, polegający na genero
waniu par jodu przez termiczne uwalnianie ich z roz
tworów jodków radioaktywnych i zamrażaniu w wy-
mrażalniku, znamienny tym, że wodny roztwór jodków 
radioaktywnych podgrzewa się do temperatury około 
120°C pod próżnią rzędu 10~« Tr, a wydzielającą się 
parę wodną i powietrze znajdujące się w aparaturze 
odpompowuje się poprzez płuczki (15 i 16) na zewnątrz 
aparatury, po czym pozostałe po odparowaniu jodki 
podgrzewa się do temperatury około 350°C i wsypuje 
się do nich utleniacz, najkorzystniej w postaci drobno 
sproszkowanego dwuchromianu potasu, powodujący 
szybkie uwolnienie radioaktywnych par jodu, które na
stępnie przepompowuje się do odbieralnika (11) pod 
próżnią umieszczonego w ciekłym azocie. 

12i (P. 158634) 4.11.1972. 

Universal Oil Products Company Des Plaines, Illinois, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Leslie Claire Hardison, 
Salvatore Albert Guerrieri). 

Urządzenie do obróbki gazów spalinowych, zawiera
jących lotne popioły przed ich elektrycznym wytrące
niem, znamienne tym, że składa się z podgrzewacza 
służącego do podgrzewania gazów, powietrza, pary i ich 
mieszanin do temperatury powyżej 204°C, z urządzenia 
wlotowego służącego do wprowadzania gazów do połą
czonego z nim wyżej wymienionego podgrzewacza, 
z urządzeniem do przesyłania podgrzanego strumienia 
gazów z podgrzewacza do urządzenia mieszającego i od
parowującego, z połączonego z wymienionym urządze
niem do przesyłania podgrzanych gazów, mieszalnika-
-wyparki dzielącego się na strefę mieszania i strefę 
odparowywania o konstrukcji wydłużonej w stosunku 
do kierunku przepływu tak, by czas przebywania w tej 
strefie był wystarczający do całkowitego zgazowania 
kwasu siarkowego w celu wytworzenia gazowej mie
szaniny gazu z kwasem, z urządzenia odlotowego pro
wadzącego od wyparki-mieszalnika, służącego do prze
syłania mieszaniny do kolektora, z zaworowego urzą
dzenia regulującego połączonego ze wspomnianym mie-
sralnikiem-wyparką, przez które wprowadza się kwas 
siarkowy do wspomnianego mieszalnika-wyparki, 
z urządzenia wskazującego i regulującego temperaturę, 
połączonego ze wspomnianym mieszalnikiem-wyparką, 
reagującego na panującą w nim temperaturę i połączo
nego ze wspomnianym zaworowym urządzeniem regu
lującym, za pomocą którego można regulować przepływ 
kwasu w zależności od temperatury w wyparce, z urzą-
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dzenia kolektorowego połączonego z urządzeniem wylo
towym, służącym do wprowadzania wspomnianej mie
szaniny do przewodu gazu spalinowego, z przewodu ga
zu spalinowego, połączonego z urządzeniem kolektoro
wym, w którym to przewodzie zachodzi skraplanie się 
kwasu lub reformowanie rozłożonego kwasu w postaci 
warstwy monomolekularnej zaadsorbowanej na lotnym 
popiele, zawartym w gazie spalinowym znajdującym się 
w tymże przewodzie, przez co zmniejsza się oporność 
lotnego popiołu przed jego elektrycznym wytrąceniem. 

121 (P. 158361) 19.10.1972. 
Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych, 

Kraków (Edward Kamiński). 

Sposób otrzymywania soli jadalnej niezbrylającej się 
znamienny tym, że do soli wprowadza się kwas gluta
minowy lub jego pochodne, a szczególnie glutaminian 
sodowy, najkorzystniej w ilościach 1-10% wagowych. 

(P. 157246) 12.08.1972. 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów 

(Zbigniew Bogusławski, Józef Kukiełka). 

Sposób wytwarzania kredy strącanej z odpadowego 
mleka wapiennego pochodzącego głównie z produkcji 
acetylenu metodą karbidową craz z produkcji sody me
todą Solvay'a, poprzez strącanie kredy za pomocą dwu
tlenku węgla, znamienny tym, że zawiesinę wodoro
tlenku wapnia w odpadowym mleku wapiennym prze
prowadza się w rozpuszczalne sole działaniem chlorku 
lub azotanu amonu i następnie oddziela się nieroz
puszczalne w tych warunkach zanieczyszczenia od roz
tworu, a z otrzymanego w ten sposób czystego roztwo
ru chlorku lub azotanu wapnia strąca się węglan wap
nia przez działanie odzyskanym w poprzednim procesie 
amoniakiem i dwutlenkiem węgla względnie otrzyma
nym z nich roztworem węglanu amonowego, po czym 
zawiesinę węglanu wapnia oddziela się w znany spo
sób od roztworu macierzystego, przemywa i suszy 
a roztwór macierzysty zatęża się i zawraca do procesu. 

12m (P. 157711) 12.09.1972. 
Pierwszeństwo: 14.09.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Aluminium Company of America, Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Larry Keith King, Lester Le 
Roy Knapp, Ronald Carl Schoener, Nicholas Kloap, 
Bernard Mc Clelland Starner, John Alan Remper). 

Sposób wyodrębniania chlorku glinowego z gazów 
zawierających chlorek glinowy, znamienny tym, że de-
sublimuje się gazowy chlorek glinowy w samoodnawia-
jącej się warstwie fluidalnej z cząstek chlorku glinowe
go utrzymywanej w temperaturze niższej od górnej 
temperatury desublimacji chlorku glinowego i usuwa 
się z warstwy posiadające zdolność płynięcia cząstki 
chlorku glinowego. 

Urządzenie do wykonywania desublimacji gazowego 
chlorku glinowego znamienne tym, że zawiera komorę 
(4), w której znajduje się warstwa dających się fluidy-
zować cząstek chlorku glinowego, rozdzielacz gazu (21) 
wprowadzanego do komory w celu utrzymywania czą
stek chlorku glinowego w stanie siluidyzowania, chłod
nicę (26) umieszczoną w warstwie fluidalnej, służącą 
do utrzymywania temperatury w warstwie poniżej tem
peratury desublimacji chlorku glinowego w danych wa
runkach, wlot (30) do wprowadzenia zawierających 
chlorek glinowy gazów do warstwy sfluidyzowanych 
cząstek chlorku glinowego w miejsce oddalone od wszy
stkich powierzchni, który to wlot (30) utrzymywany jest 
w temperaturze wyższej od temperatury desublimacji 
chlorku glinowego w danych warunkach, w celu umoż
liwienia desublimacji co najmniej znacznej ilości gazo
wego chlorku glinowego na powierzchni cząstek chlorku 

glinowego w warstwie, i wreszcie zawiera wylot (29) 
gazów oraz otwór (24) do usuwania cząstek chlorku gli
nowego z warstwy. 

12m (P. 158351) 19.10.1972. 
Instytut Geologiczny Centralnego Urzędu Geologii 

Warszawa, Polska (Józef Ryszka, Marian Stępniewski). 

Sposób otrzymywania z iłowców wodorotlenku glinu 
i substancji ilastej o właściwościach absorbcyjnych zna
mienny tym, że iłowiec rozdrabnia się do wielkości 
ziarna poniżej 0,1 mm, podgrzewa się go do temperatu
ry 500-600°C i poddaje ługowaniu słabym kwasem 
nieorganicznym,'najkorzystniej HCl, po czym oddziela 
się roztwór, zadaje się go amoniakiem albo węglanem 
wapniowym lub wapniowo-magnezowym, aż do wytrą
cenia wodorotlenku glinu, który następnie oddziela się 
od roztworu, przemywa wodą i suszy, zaś nierozpusz-
czoną część iłowca również przemywa się wodą i suszy 
albo miesza się roztworem ługującym pozostałym z re
akcji. 

12n (P. 158073) 4.10.1972. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, 
Warszawa (Stanisław Tyrlik, Iwona Wołochowicz, Pa
weł Bukowski). 

Sposób wytwarzania roztworów związków tytanu nа 
niskim stopniu utleniania przez reakcję związków ty
tanu trój- lub cztero wartościowego z reduktorem, zna
mienny tym, że związki tytanu trój- czy czterowarteś
ciowego zawierające silnie elektroujemne aniony takie 
jak chlorowce, aniony NO3, S0 4 i OR poddaje się re
dukcji przy pomocy metalu takiego jak magnez, glin, 
beryl, wapń, stront, bar lub ich stopów w atmosferze 
gazu szlachetnego w rozpuszczalniku będącym eterem 
lub mieszaniną związków, z których co najmniej jeden 
jest eterem. 

12n (P. 158139) 7.10.1972. 

Spółdzielnia Pracy „Godania", Gdańsk (Jerzy Stanie
wicz, Jerzy Balcer). 

Sposób odzyskiwania srebra ze srebrzonych stłuczek 
szklanych, znamienny tym, że na stłuczki działa się 
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roztworem wodnym zawierającym 2 - 1 0 % kwasu siar
kowego i 1 -5% bezwodnika chromowego. 

12e (P. 157142) 5.08.1972. 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów (Ste
fan Kupiec, Halina Mięsowicz, Bogumiła Niewczas, Ze
non Horodyski). 

Sposób uzyskiwania czterofluoroetylenu z policztero-
fluoroetylenu na drodze pirolizy, znamienny tym, że pi
rolizę policzterofluoroetylenu przeprowadza się w obec
ności pary wodnej. 

12e (P. 157165) 31.07.1972. 

Pierwszeństwo: 2.08.1971 - Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich 

Anatoly Lvovich Tsailingold, Fedor Semenovich Pili-
penko, Veniamin Anatolievich Levin, Tatiana Pavlovna 
Vernova, Gennady Arkadievich Stepanov, Alexander 
Nikitich Bushin, Boris Vasilievich Sirotkin, Valentin 
Vasilievich Kozin, Mark Ekhetskelievich Basner, Aida 
Vladimirovna Erofeeva, Nina Prokopievna Peshkova, 
Luiza Saidovna Tuktarova, Yakov Yakovlevich Kirnos, 
Ruslan Konstantinovich Mikhailov, Nikolai Zakharovich 
Dolinin, Jury Nikolaevich Rastvorov, Valeria Lvovna 
Eratova, Jarosław, Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 

Sposób wytwarzania nienasyconych węglowodorów 
zawleraJ4cych w cząsteczce jedno i dwa wiązania pod
wójne na drodze oksydacyjnego odwodornienia węglo
wodorów parafinowych w temperaturze 400-700°C, 
przy stosunku molowym tlen : węglowodór parafinowy 
wynoszącym 0,1-3, w obecności obojętnego rozcieńczal
nika takiego jak para wodna, azot, argon, hel lub ich 
mieszanin z zastosowaniem katalizatora, w którego 
skład wchodzą zawierające tlen związki molibdenu, zna
mienny tym, że stosuje się katalizator, w skład którego 
wchodzą także zawierające tlen związki magnezu i któ
ry ma widmo w podczerwieni z pasami absorpcji przy 
liczbach falowych 780 cm - 1 , 830 cm"1 , 950 cm" 1 i 970"1. 

12o (P. 157210) 10.08.1972. 

Pierwszeństwo: 12.08.1971; 30.05.1972 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy A.G. Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych produktów addycyjnych 
z dwuerylocyklopropentlonu 1 policyklicznych enamln, 
o ogólnym wzorze 1, w którym Am oznacza trzeciorzę
dową grupę amionową, każdy z symboli R, i R2 ozna
cza jedną aromatyczną resztę lub jedną heterocyklicz
ną resztę o charakterze aromatycznym, R8 oznacza 
atom wodoru lub niski rodnik alkilowy, Y oznacza niski 
rodnik alkilowy związany poprzez jego oba sąsiednie 
atomy węgla lub oznacza resztę l,2-(cyklopentylenu-, 
cyklopentenylenu-, lub fenylenu), q oznacza liczbę cał
kowitą 1 lub 2, symbole m i n oznaczają takie wartości 
liczbowe wyrażenie (m + n) oznacza całkowitą liczbę 
0 - 2 , jak i 4,5-dwuhydropochodnych tych związków 
i ich soli, znamienny tym, że związek o wzorze 2 pod
daje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w których to 
wzorach wszystkie podstawniki mają wyżej podane zna
czenie i otrzymany 4,5-dehydro- związek ewentualnie 
uwodornia się i/lub przeprowadza w inny związek 
zgodnie z definicją podstawników podanych dla wzoru 1 
i/lub otrzymany związek przeprowadza w Jego sole 
i/lub otrzymane sole ewentualnie przeprowadza w wol
ny związek. 

12o (P. 157212) 10.08.1972. 
Pierwszeństwo: 11.08.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Universal Oil Products Company Des Plaines, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Charles Vincent Berger). 

Sposób destylacji związków polimeryzacji, w obecno
ści siarki elementarnej jako inhibitora polimeryzacji, 
znamienny tym, że wprowadza się mieszaninę zdolną 
do polimeryzacji do strefy destylacji frakcjonowanej 
w miejscu wprowadzania surowca dla wytworzenia gór
nego i dolnego strumienia, miesza się siarkę z częścią 
strumienia dolnego z wytworzeniem strumienia dolnego 
zawierającego dodaną siarkę i doprowadza strumień 
dolny zawierający siarkę do miejsca wprowadzenia su
rowca w strefie destylacji frakcjonalnej. 

12o (P. 157757) 14.09.1972. 
Pierwszeństwo: 16.09.1971; 24.05.1972; 3.07.1972 - Stany 

Zjednoczone Ameryki 
E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 

Stany Zjednoczone Ameryki (Julius Jakob Fuchs). 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze ogól
nym 1, w którym Rj, Rg, R4 i R5 oznaczają niezależnie 
od siebie atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-8 atomach 
węgla, rodnik alkenylowy o 3 lub 4 atomach węgla, 
rodnik cykloalkilowy o 3 - 8 atomach węgla, rodnik 
cykloalkenylowy o 5 - 8 atomach węgla, rodnik cyklo-
alkiloąlkilowy o 4 -10 atomach węgla, rodnik dwucy-
kloalkilowy o 7-10 atomach węgla, rodnik aryloalki-
lowy o 5 - 9 atomach węgla, rodnik alkinylowy o 3 
lub 4 atomach węgla, rodnik metoksylowy lub rodnik 
fenylowy przy czym wspomniany rodnik alkilowy lub 
alkenylowy może być podstawiony 1-3 atomami chlo
ru, atomem bromu lub jodu, 1-7 atomami fluoru, gru
pą metoksylową, etoksylową, metylotio, etylotio, cyja-
nową, metoksykarbonylową, etoksykarbonylową lub 
acetylową, a rodnik cykloalkilowy lub dwucykloalki-
lowy może być podstawiony 1-3 atomami chloru, ato
mem bromu, 1-2 grupami metylowymi lub grupą al-
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kilową o 2 - 4 atomach węgla, zaś rodnik fenylowy 
może być podstawiony 1-2 atomami chloru lub bromu, 
atomem fluoru, grupą nitrową, cyjanową, grupą alki
lową o 1-4 atomach węgla, grupą metoksylową lub 
trójfluorometylową, a rodnik aryloalkilowy może być 
podstawiony atomem chloru lub grupą metylową; przy 
czym Ri i Rg łącznie oraz R4 i R5 łącznie oznaczają 
grupę o wzorze - (CH 2 ) 2 -O-<CH 2 ) 2 lub grupę o wzo
rze - ( C H , ) n - , w którym n oznacza liczbę całkowitą 
o wartości 2 - 6 ; R3 oznacza atom wodoru, rodnik alki
lowy o 1-4 atomach węgla, rodnik alkinylowy o 3 
lub 4 atomach węgla lub rodnik alkenylowy o 3 lub 
4 atomach węgla; Re oznacza rodnik alkilowy o 1-8 
atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 5 - 8 atomach 
węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 8 atomach węgla, rod
nik fenylowy lub benzylowy a X,, X», Xâ oznaczają 
niezależnie od siebie atom tlenu lub siarki; przy czym: 
a) przynajmniej jeden z podstawników R^ R2, R5 i R4 
nie jest atomem wodoru; b) nie więcej niż jeden z pod
stawników R,, R2, R4 i R5 oznacza podstawiony rodnik 
fenylowy, rodnik aryloalkilowy lub podstawiony rodnik 
aryloalkilowy; c) całkowita ilość atomów węgla w pod
stawnikach R, i R2 nie jest większa od 10; d) całkowita 
ilość atomów węgla w podstawnikach R4 i R5 nie jest 
większa od 10; e) oba podstawniki R! i R2 nie mogą 
oznaczać jednocześnie rodnika metoksylowego; f) oba 
podstawniki R4 i R5 nie mogą oznaczać jednocześnie 
rodnika metoksylowego; g) w przypadku gdy jeden 
z podstawników Rj, R2, R4 i R5 oznacza rodnik meto-
ksykarbonylowy lub etoksykarbonylowy a R3 atom 
wodoru tylko jeden z pozostałych podstawników Rlf 
R2, R4 i R5 może być inny niż atom wodoru; h) w przy
padku gdy Re oznacza normalny rodnik alkilowy o 3 - 8 
atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 6 - 8 atomach 
węgla, R3 oznacza atom wodoru a jeden z podstawni
ków R,, R2, R< i R5 oznacza rodnik fenylowy wtedy 
tylko jeden z pozostałych podstawników Ru R2, R4 i Re 
może być inny niż atom wodoru; i) w przypadku gdy 
jeden z podstawników R,, R2> R4 i R5 oznacza rodnik 
2,5-dwuchlorofenyIowy a R3 oznacza atom wodoru, 
wówczas tylko jeden z podstawników Rt, R2, R4 i R5 
może być inny niż atom wodoru; oraz soli wymienio
nych wyżej związków, w których R3 oznacza atom 
wodoru, znamienny tym, że związek o wzorze ogól
nym 2, w którym R„ Rg, R„, R«, X, i X2 mają zna
czenie podane powyżej, poddaje się reakcji z jednym 
z następujących czynników karbamylujących: a) cyja
nianem lub tiocyjanianem metalu alkalicznego, b) izo
cyjanianem lub tioizocyjanianem o wzorze R4NCXS, 
w którym R4 ma znaczenie podane powyżej ale me 
oznacza atomu wodoru lub rodnika metoksylowego a X» 
oznacza atom tlenu gdy X2 oznacza atom siarki, oraz 
c) chlorkiem karbamylu lub tiokarbamylu o wzorze 
ogólnym R4R5NCX3C1, w którym R4 i R5 mają znacze
nie podane powyżej, przy czym przynajmniej jeden 
z tych podstawników nie jest atomem wodoru. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera co najmniej jeden związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym wszystkie symbole mają 
znaczenie podane w zastrz. 1. 

12o (P. 157803) 18.09.1972. 
G.D. Searle and Co., Skokie, Stany Zjednoczone Ame

ryki (Morton Grobe, John Willis Cusic). 
Sposób wytwarzania kwasów 6,7-dwuhydro-17-hy-

droksy-3-keto-3 H-cyklopropano-16,7]-17α - pregnen-4-
-karboksylowych-21 a zwłaszcza związków o wzorze 
ogólnym 1 w którym R oznacza wodór, metal alkalicz
ny bądź ziem alkalicznych lub rodnik amoniowy, a linie 
faliste wskazują na izomer a lub β, znamienny tym, 
że związek o ogólnym wzorze 2 w którym linie faliste 

mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z wo
dorotlenkiem metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych 
i ewentualnie następnie reakcji z mocnym kwasem 
wtedy, gdy produktem końcowym ma być związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza' atom wo 
doru. 

12o (P. 157804) 18.09.1972. 
Pierwszeństwo: 20.09.1971 - Włochy 

Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy (Gior
gio Botaccio, Gian Paolo Chiusoli, Alfred Cassolo, Vitto-
rio Carletti). 

Sposób wytwarzania kwasu cytrynowego, znamienny 
tym, że aceton poddaje się reakcji z dwutlenkiem wę
gla w polarnym, aprotonowym, obojętnym środowisku, 
wybranym spośród grupy, obejmującej: N-dwualkilo 
podstawione amidy kwasów organicznych, N-alkilo-
-laktamy posiadające do 10 atomów węgla w cząstecz
ce oraz dwumetylosulfotlenek, w obecności co najmniej 
4 moli fenolanu, przypadających na każdy mol acetonu, 
w temperaturze w granicach pomiędzy 0°C a 60 С 
i pod ciśnieniem atmosferycznym; po czym tak utwo
rzoną sól metalu alkalicznego kwasu 3-ketoglutaro-
wego poddaje się reakcji z HCN, wziętym w nadmia
rze w stosunku do ilości teoretycznie niezbędnej do wy
tworzenia cyjanohydryny kwasu 3-ketoglutarowego, 
w temperaturze w granicach od 0°C do 10°C, i tak 
otrzymaną cyjanohydrynę hydrolizuje się kwasem siar
kowym użytym w nadmiarze w stosunku do obecnych 
w roztworze jonów metalu alkalicznego i azotu, a wy
tworzony kwas cytrynowy wyodrębnia się w postaci 
soli metalu ziem alkalicznych. 

12o (P. 157806) 18.09.1972. 

Pierwszeństwo: 20.09.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki (Wiliam Bernard Scanlon). 

Sposób wytwarzania nowych arylidenocyklononów 
o wzorze 1, w którym Y oznacza grupę o wzorze 
- C H R - , - C H R - C H R - lub - C H R - C H R - C H R - , 
w którym R oznacza atom wodoru, rodnik metylowy, 
etylowy, propylowy, Ar oznacza grupę fenylową, fury-
lową, tienylową, styrylową, naftylową lub ich jedno lub 
dwu podstawione pochodne podstawnikami, takimi jak 
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niższy alkoksylowy, niższy alkilowy, metylenodwuoksy, 
aminowy, niższy alkiloaminowy, dwu-niż.-alkiloamino-
wy, atom azotu lub atomu chlorowca, Rj oznacza rod
nik cyklc^heksylowy, fenylowy, cykloheksylowy podsta
wiony niższym alkilowym, fenylowy podstawiony niż
szym alkilowym, a R, oznacza atom wodoru, przy czym 
Rt i Rt razem z częścią pierścienia cyklanonu, do któ
rego są przyłączone stanowią grupę o wzorze 2 lub jej 
pochodne podstawione niższym rodnikiem alkilowym 
lub niższym alkoksylowym, znamienny tym, że cyk
liczny keton kondensuje się z aldehydem arylowym w 
obecności rozpuszczalnika w środowisku alkalicznym. 

12e (P. 157854) 21.09.1972. 

Pierwszeństwo: 23.09.1971 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyar R.T., Budapeszt, 
Węgry (József Tóth, Anna Boór-Mezoy, Maté Kovatsits, 
Zoltan Komesz, Piroska Major-Forstner, Katalin Gór-
gényi, Kiss, Tamâs Szén, Eva Czâjlik-Csizér, Csaba 
Molnàr, Sandor Holly). 

Sposób kwasowej hydrolizy 21-hydroksysterydowych 
estrów kwasu azotowego o ogólnym wzorze 1, w któ
rym Rj i R, oznaczają atomy wodoru, bądź też wspól
nie oznaczają wiązanie podwójne, Rs oznacza atom wo
doru lub grupę a-hydroksy, względnie β-hydroksy, R4 
oznacza atom wodoru lub atom chlorowca na pozycji a, 
przy czym R, i R4°mogą również oznaczać wspólnie 
wiązanie podwójne lub grupę epoksy, Re oznacza atom 
wodoru, względnie wolną lub zestryfikowaną grupę 
hydroksy w położeniu u, R„ oznacza atom wodoru, wol
ną lub zestryfikowaną grupę hydroksy w położeniu a 
lub rodnik metylowy w położeniu a lub β, przy czym 

Rg i Re mogą również wspólnie oznaczać grupę o wzo
rze 2, znamienny tym, że ester kwasu azotowego zt 
sterolem-21 lub pochodnej tych związków doprowadza 
się w środowisku chlorowcowanego węglowodoru do 
reakcji w temperaturze poniżej 20°C z 3-20-krotnym 
nadmiarem molowym bezwodnego fluorowodoru. 

12o (P. 157886) 22.09.1972. 
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Niemiecka Repu

blika Federalna (Walther Sirrenberg, Rudolf Bauer, 
Werner Schulz, Rolf Banholzer). 

Sposób wytwarzania nowych, zasadowo podstawio
nych estrów alkilowych kwasu karbaminotiolowego 
o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza rodnik ety
lenowy - C H 2 - C H 2 - lub winylenowy - C H = C H -
albo atom tlenu lub siarki, a Rx oznacza rodnik alkilo
wy ewentualnie o łańcuchu rozgałęzionym, zawiera
jący 1-4 atomów węgla, jak również addycyjnych soli 
tych związków z kwasami lub soli czwartorzędowych, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ
rym X ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z zasadowo podstawionym merkaptanem o ogólnym 
wzorze 3, w którym Rj ma wyżej podane znaczenie, 
albo aminę o ogólnym wzorze 4, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 5, w którym R, ma wyżej podane 
znaczenie, a Hal oznacza atom chlorowca, albo związek 
o wzorze ogólnym 6, w którym X ma wyżej podane 
znaczenie, a Y oznacza atom chlorowca lub resztę 
kwasu alkilo-, arylo- lub aralkilosulfonowego, poddaje 
się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 7, w którym Rx 
ma wyżej podane znaczenie, albo sól kwasu karbami
notiolowego o ogólnym wzorze 8, w którym X ma 
wyżej podane znaczenie, a Me oznacza atom metalu 
alkalicznego, poddaje się reakcji ze związkiem o ogól
nym wzorze 9, w którym R, ma wyżej podane zna
czenie, a Z oznacza zdolną do reakcji grupę estrową, 
taką jak atom chlorowca lub rodnik kwasu alkilo-, 
aralkilo- lub arylosulfonowego, po czym otrzymany 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym X i R, mają 
wyżej podane znaczenie, ewentualnie przeprowadza się 
w znany sposób w jego addycyjną sól z kwasem lub 
w sól czwartorzędową. 
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12o (P. 157900) 23.09.1972. 
Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aroma", 

Warszawa (Janusz Kulesza, Józef Góra, Jerzy Podlejski, 
Urszula Antczak, Władysław Brud, Mirosław Pilecki, 
Adam Woliński). 

Sposób wytwarzania cyklicznych ketali z reakcji ke
tonów alifatycznych, alkiloaromatycznych i cykloalifa-
tycznych z alkiloglikolami znamienny tym, że reakcję 
ketalizacji prowadzi się w obecności siarczanu żelazo
wego jako katalizatora. 

12o (P. 157901) 23.09.1972. 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 

Śląska (Wiesław Szelejewski, Zofia Pokorska, Renata 
Fiszer, Józef Kołt, Rafał Musioł, Henryk Boebel). 

Sposób utylizacji odpadowej frakcji benzoesanu me
tylu z prcdukcji tereftalanu dwumetylu znamienny tym, 
że frakcję odpadową zawierającą 40 do 50% wagowych 
benzoesanu metylu poddaje się procesowi rektyfikacji 
utleniającej w obecności nadmanganianu potasu lub 
wody utlenionej a następnie wzbogaconą frakcję za
wierającą powyżej 99% wagowych benzoesanu metylu 
hydrolizuje się wodorotlenkiem sodu, po czym otrzy
many benzoesan sodu oczyszcza się za pomocą węgla 
aktywnego i dotlenia przy użyciu nadmanganianu po
tasu lub wody utlenionej a uzyskany produkt odsącza 
się i suszy. 

nisko-alkoksy-nisko-alkilowy, R5 oznacza niższy rodnik 
alkilowy, aryloalkilowy, rodnik nisko-alkiloarylowy lub 
nisko-aloksy-nisko-alkilowy, lub R4 i R5 razem ze zwią
zanym z nimi atomem azotu oznaczają 5- lub 6-czło 
nowy nasycony pierścień heterocykliczny ewentualnie 
zawierający dodatkowo atom tlenu lub ugrupowanie 
o wzorze - N R g - , w którym Re oznacza atom wodoru 
albo niższy rodnik alkilowy, jak i soli addycyjnych 
tych związków z kwasami, znamienny tym, że w związ
ku lub w soli addycyjnej związku o wzorze 2, w któ
rym R1( R2, R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, a X 
oznacza grupę karboksylową lub jej pochodną dającą 
się przeprowadzić w grupę o wzorze -COOR s , w któ
rym Rs ma wyżej podane znaczenie, przeprowadza się 
podstawnik oznaczony symbolem X w grupę o wzorze 
-COOR 3 , albo w związku u wzorze 3, w którym R,, 
Rj, i R3 mają wyżej podane znaczenie, podstawia się 
grupę aminową podstawnikami R4 i/lub R5 o wyżej 
podanym znaczeniu i otrzymaną zasadę ewentualnie 
przeprowadza się w jej sól addycyjną z kwasem 

12o (P. 157924) 26.09.1972 
Pierwszeństwo: 28.9.1971; 17.4.1972 - Wielka Brytanie 

Shell Internationale Research Maatsehappij N.V., 
Haga, Holandia (R. John Griffith Searle, Roger Ernest 
Woodall, Pieter Ten Haken). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cyklopro-
panokarboksylanubenzylu znamienny tym, że związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym Hal oznacza atom chlo
rowca, R, oznacza grupę alkilową lub fenylową, R, 
i R, - każdy oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, 
a symbole X , - X s , takie same lub różne, oznaczają 
każdy atom wodoru lub chlorowca lub grupę Śrkilową, 

12o (P. 157923) 2609.1972. 
F. Hoffmann - La Roche Co. Aktiengesellschaft, 

Bazylea, Szwajcaria (Nikolaus R. Hansl). 
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu benzoeso

wego o ogólnym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom 
wodoru, grupę wodorotlenową, niższy rodnik alkoksy-
lowy lub niższy rodnik alkilowy, Rt oznacza atom wo
doru lub niższy rodnik alkilowy, R, oznacza niższy 
rodnik alkilowy, aryloalkilowy lub rodnik nisko-alki
loarylowy, R4 oznacza atom wodoru, niższy rodnik al
kilowy, aryloalkilowy, rodnik nisko-alkiloarylowy lub 
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alkenylową, alkosylową, alkoksyalkilową, alkenylo-
oksylową, alkinylooksylową, alkinylooksyloalkilową, 
aryloalkilową, aroilową, aryloalkilooksylową lub tiony-
lową lub grupę arylooksylową ewentualnie podstawio-
x\,\ alkilem, lub dwie sąsiednie grupy spośród oznaczo
nych jako X j - X s łącznie oznaczają grupę alkileno-
dwuoksylową, przy czym żadna z grup X i - X 5 nie 
oznacza jednocześnie atomu wodoru, otrzymuje się 
przez poddanie reakcji kwasu cyklopropanokarboksy-
lowego o ogólnym wzorze 2 z halidkiem benzylu o ogól
nym wzorzj 3, w którym Y oznacza atom chlorowca 
a Hal, R., Rg, Ra i X ^ X g mają wyżej podane znacze
nie. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że halidek kwasu cyklopropanokarboksylowego o ogól
nym wzorze 4, w którym Z oznacza atom chlorowca 
o Hal, Rj, R, i R3 mają, wyżej podane znaczenia, pod
daje się reakcji z pochodną alkoholu benzylowego 
o ogólnym wzorze 5, w którym X , - X s mają wyżej po
dane znaczenia. 

12о (P. 157926) 26.09.1972. 
Pierwszeństwo: 28.09.1971. 

Zimmer Aktiengesellschaft Planung und Bau von In
dustrieanlagen, Frankfurt n/Menem, NRF (Hans-Dieter 
Hofmann, Joachim Schulz). 

Sposób usuwania kwasów karboksylowych i ich po
chodnych z produktów otrzymanych z częściowego utle
nienia cyklcalkanów, w szczególności cykloheksanu do 
cykloalkanonu i/lub cykioalkanolu, za pomocą gazów 
zawierających tlen, wyodrębnionych przez ekstrakcje 
mieszaniny poreakcyjnej wodnoalkalicznym roztworem, 
przemianę części składowych fazy ekstrakcyjnej w wę
glan zasadowy za pomocą ogrzania z powietrzem i za
wrócenie węglanu zasadowego do procesu ekstrakcji, 
znamienny tym, że ekstrakt wocino-zasadowy poddaje 
się spaleniu w temperaturze 550-1200°C, a pozostałość 
po spaleniu rozpuszcza się w wodzie i otrzymany roz
twór ługu zawraca do ponownej ekstrakcji. 

12o (P. 157941) 27.09.1972. 
Pierwszeństwo: 15.03.1972 - Wielka Brytania 

Bush Boake Allen Limited, Londyn, Wielka Brytania 
(Anthony Martin Humphtey). 

Sposób Izomeryzacji alfa-kwasów, znamienny tym, 
że roztwór ekstraktu chmielu zawierający alfa-kwasy, 
beta-kwasy i olejki chmielowe rozpuszczone w orga
nicznym rozpuszczalniku kontaktuje się z dostateczną 
dla utworzenia soli alfa-kwasów ilością zasady i ogrze
wa mieszaninę w stopniu dostatecznym dla utworze
nia odpowiedniej soli izo-alfa-kwasów, po czym roz
dziela izo-α-kwasy od β-kwasow 1 olejków chmielo
wych. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że roztwór ekstraktu chmielu zawierający alfa-kwasy 
rozpuszczone w organicznym, niemieszającym się z wo
dą rozpuszczalniku, kontaktuje się dla utworzenia soli 
alfa-kwasów ilością zasady i mieszaniny ogrzewa się 
w stopniu dostatecznym dla utworzenia odpowiedniej 
soli izo-o-kwasów. 

Sposób nadawania piwu gorzkiego smaku, znamien
ny tym, że do fermentowanego piwa dodaje się eks
traktu chmielu wytwarzanego sposobem według zastrz. 
1-25 i zawierający izo-a-kwasy lub ich sole, w zasa
dzie wolne od β-kwasów. 

12o (P. 157943) 27.09.1972. 
Pierwszeństwo: 30.09.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Universal Oil Products Company Des Plaines, Illinois, 
Stany Zjednoczone Ameryki (George Roderick Do-
naldsen). 

Sposób jednoczesnego wytwarzania węglowodorów 
aromatycznych i izobutanu z surowca naftowego o za
kresie temperatur wrzenia, takim jak benzyny ciężkiej, 
znamienny tym, że w pierwszym etapie surowiec pod
daje się reakcji z wodorem w strefie hydrokrakingu 
w odpowiednich warunkach i w obecności kompozycji 
katalitycznej zawierającej metal szlachetny VIII grupy 
układu okresowego lub nikiel oraz produkt reakcji 
tlenku glinu z sublimowanym halogenkiem metalu typu 
reagenta Friedla-Craftsa, w drugim etapie produkt hy-
drokrakowania rozdziela się w pierwszej strefie roz
dzielania w celu wydzielania izobutanu i koncentratu 
węglowodorów cięższych od heksanu, w trzecim etapie 
koncentrat węglowodorów cięższych od heksanu pod
daje się reformowaniu katalitycznemu w odpowiednich 
warunkach, aby przeprowadzić węglowodory nafteno
we w węglowodory aromatyczne. 

12o (P. 157956) 1.07.1969. 
Pierwszeństwo: 1.07.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed
noczone Ameryki (Andrew Stephen Tomcufcik). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych pochod
nych guanidyn o ogólnym wzorze 1, w którym R, i R ( 

N 
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są takie same i oznaczają atomy chlorowca, albo grupy 
trójfluorometylowe, albo grupy cyjanowe, R2 i Re są 
takie same i oznaczają atomy wodoru albo chlorowca, 
R,, B.Ą, R, i R8 są takie same i oznaczają atomy wo
doru albo niższe grupy alkilowe, Re oznacza wodór lub 
niższą grupę alkanoilową (Cg-C5) lub farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 2, w którym Rlt R2 i R3 mają wyżej po
dane znaczenie poddaje się reakcji ze związkiem o ogól
nym wzorze 3, w którym X oznacza anion kwasu 
w obecności mieszającego się z wodą organicznego roz
puszczalnika, wyodrębnia otrzymany związek i jeżeli 
to pożądane przeprowadza się otrzymany związek 
w którym R9 oznacza wodór w związek w którym R9 
oznacza grupę alkanoilową przez reakcję tego związku 
z odpowiednim organicznym bezwodnikiem. 

12o (P. 157966) 28.09.1972. 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 
(Alicja Swirska, Alicja Rączka, Janina Gogolewska). 

Sposób wytwarzania dwubenzo-[a,d]-cykloheptatrie-
nolu przez redukcję dwubenzo-[a,d]-cykloheptatrienonu 
za pomocą cynku w środowisku alkalicznym w roztwo
rze etanolu w podwyższonej temperaturze, znamienny 
tym, że stosuje się 50-100% nadmiaru cynku przy 
około równomolowej ilości wodorotlenku metalu alka
licznego w środowisku etanolu rozcieńczonego wodą, 
po czym produkt wytrąca się przez dodanie wody i od
dziela w znany sposób. 

12o (P. 157994) 24.01.1972. 

Pierwszeństwo: 25.01.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Vittorio 
Pattore, Bruno Notari). 

Sposób utleniania alkenów, znamienny tym, że mie
szaninę składającą się z alkenu i tlenu lub gazu za
wierającego tlen, kontaktuje się w złożu nieruchomym 
lub fluidyzowanym z katalizatorem, zawierającym mie
szaninę tlenowych związków uranu, tlenowych związ
ków telluru, tlenowych związków molibdenu i ewen
tualnie aktywator, który stanowi tlenowy związek 
pierwiastka z grupy Ib, IIa, IIb, Ilia, Hlb, IVa, Va, 
Vb, VIb lub VIII układu okresowego pierwiastków, 
przy czym wymieniony powyżej katalizator ma ogólny 
wzór UeTebMocMejX, w którym U oznacza uran, Te 
oznacza tellur, Mo oznacza molibden, Me oznacza pier
wiastek aktywatora, X oznacza tlen potrzebny do wy-
sycenia wartościowości pozostałych pierwiastków, a, b, 
с i d oznaczają liczby atomów pierwiastków wchodzą
cych w skład katalizatora. 

12o (P. 158005) 29.09.1972. 
Pierwszeństwo: 26.10.1971; 4.08.1972 -

Stany Zjednoczone Ameryki 
Monsato Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 

Ameryki (Virgil Walter Gash, Donald Eugene Bissing). 

Sposób wytwarzania halogenków monohalogenoace-
tylu, znamienny tym, że keton poddaje się reakcji z ha
logenem w obecności alicyklicznego węglanu o ogól
nym wzorze 1 przedstawionym na rysunku, w którym 

R, R1, R*, Rs, R4, R6 oznaczają niezależnie atom wo
doru, atom halogenu, grupę metylową, chlorometylową, 
lub etylową, zaś n oznacza liczbę całkowitą, wynoszącą 
0 lub 1. 

12o (P. 158007) 29.09.1972. 

Pierwszeństwo: 30.09.1971; 4.08.1972 -
Stany Zjednoczone Ameryki 

Monsanto Company St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Virgil Walter Gash, Donald Eugene Bissing). 

Sposób wytwarzania halogenków monohałogenoace-
tylowych, znamienny tym, że keten poddaje się reakcji 
z halogenem w obecności laktonu o wzorze ogólnym 
przedstawionym na rysunku, w którym R, R1, R2, R', 
R4, R5, Re, R7, R8 i R9 oznaczają niezależnie atom wo
doru, atom halogenu, grupę alkilową zawierającą co 
najwyżej 6 atomów węgla, zaś a, b i с oznaczają liczby 
całkowite wynoszące 0 lub 1. 

12o (P. 158043) 2.10.1972. 

Pierwszeństwo: 4.10.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Shell Internationale Research Maatschappij N.V., 
Haga, Holandia. 

Sposób zatężania 1 oczyszczania rozcieńczonego, wod
nego roztworu tlenku etylenu, a zwłaszcza, absorbatu 
otrzymanego w procesie wytwarzania tlenku etylenu 
metodą bezpośredniego utleniania etylenu tlenem czą
steczkowym, w typowym układzie z recyklem, przy 
czym rozcieńczony roztwór wodny, zawierający obok 
tlenku etylenu pewną ilość różnych innych rozpuszczal
nych, substancji, częściowo bardziej, a częściowo mniej 
od niego lotnych, rozdziela się w pierwszym etapie 
na frakcję zawierającą większą część obecnej w roz
tworze wody i frakcję składającą się z pozostałej ilo
ści wody, większej części tlenku etylenu, lotniejszych 
substancji zawartych w roztworze pierwotnym oraz 
możliwie małej ilości, innych niż woda, mniej od tlen
ku etylenu lotnych substancji, którą w drugim etapie 
rozdziela się na frakcję zawierającą większość lotniej
szych od tlenku etylenu składników, możliwie małą 
ilość tlenku etylenu i trochę wody, oraz frakcję za
wierającą większość wody i tlenku etylenu, znamienny 
tym, że drugi etap rozdzielania prowadzi się chłodząc 
bogatą w tlenek etylenu frakcję z pierwszego etapu 
rozdzielania i wprowadzając ją do rozdzielacza, gdzie 
następuje rozdzielenie frakcji ciekłej i gazowej, frakcję 
gazową schładza się tak, że część jej wykrapla się, 
następnie całą tę frakcję lub jej nieskroploną część, 
styka się w przeciwprądzie z ciekłą frakcją z rozdzie
lacza, przy czym operację tę prowadzi się w kolumnie 
re-absorpcyjnej, do której, w razie potrzeby, dopro
wadza się z innego źródła dodatkowy strumień wod
nego absorbenta, szczytem kolumny reabsorpcyjnej od
prowadza się frakcję gazową, zawierającą większość 
lotniejszych od tlenku etylenu składników i niewielką 
część tlenku etylenu, natomiast dolną, wychodzącą 
z kolumny frakcję, stanowi wodny roztwór tlenku ety
lenu, który może być połączony ze skroploną częścią 
fazy gazowej z rozdzielacza, jeśli ta nie została wpro
wadzona do kolumny re-absorpcyjnej, i poddany, sam 
lub w połączeniu z tymi skroplinami, jednej lub kilku 
operacjom zatężania i/lub oczyszczania. 

12o (P. 153044) 2.10.1972. 

Pierwszeństwo: 4.10.1971; 22.02.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 
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Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Niemiecka 
Republika Federalna i Berlin Zachodni (Henry Laurent, 
Rudolf Wiechert, Klaus Prezewowsky, Helmut Hofmei
ster, Erich Gerhards, Klaus Mengel, Karl Heinz Kolb). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu pre-
gnanowego o wzorze ogólnym 1 z podstawnikiem OR, 
zajmującym położenie o lub β, w którym - A - В -
oznacza ugrupowania o wzorach - C H 2 - C H 2 - , 
- C - C H - lub - C C 1 = C H , Rj oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, R2 oznacza atom wodoru lub gru
pę acylową, Rs oznacza atom wodoru lub ewentualnie 
podstawioną grupę węglowodorową lub cykloalkilide-
nową, albo R2 i R3 razem oznaczają grupę dwualkilo-
metylenową, X oznacza atom wodoru, atom chlorowca 
lub grupę metylową, Y oznacza atom wodoru lub atom 
chlorowca, a Z oznacza grupę hydroksylową lub atom 
chlorowca o takim samym lub o mniejszym ciężarze 
atomowym od Y, przy czym co najmniej jedna z grup 
X, Y lub Rj oznacza inny podstawnik niż atom wodoru, 
znamienny tym, że 21-hydroksysteroid o wzorze ogól
nym 2. w którym - A - B - , X, Y, Z i Rt mają znacze
nie takie jak we wzorze 1, wprowadza się reakcję z al
koholem w obecności soli miedziowej lub związek 
o wzorze ogólnym 3, w którym - A - В - , X, Y, Z i R! 
mają znaczenie takie jak we wzorze 1, a Q oznacza 
ugrupowania o wzorach 4, 5 i 6, R4 oznacza grupę alki
lową, a R5 oznacza grupę acylową, przegrupowuje się 
przez traktowanie mocną zasadą i ewentualnie wystę
pującą grupę estrową zmydla się w znany sposób i/lub 
wolną grupę 20-hydroksylową i/lub grupę 21-kwasową 
estryfikuje się lub kondensuje z ketonem. 

12o (P. 158052) 3.10.1972. 

Wsiesojuzny Ordena Lenina Elektrochemiczesky In
stitut imieni W. I. Lenina, Moskwa, Związek Socja
listycznych Republik Radzieckich (Kuzma Andriano-
wicz Andrionow, Larisa Michailowa Wolkowe, Sergiej 
Rafailowicz Nanuszian, Antonina Semenowna Cherni-
china, Mark Borisowicz Fromberg). 

Sposób wytwarzania oligowinyloorganoslloksanów, 
polegający na przeprowadzeniu polikondensacji hydro-
fitycznej organochlorosilanów o wzorze ogólnym 
RiR"SiCl„ w którym Ri i R11 albo są jednakowe i ozna
czają rodnik metylowy lub fenylowy, lub też Jeden 
z tych rodników oznacza rodnik metylowy, a drugi 
z nich oznacza rodnik fenylowy, z fenylotrójchlorosila-
nem 1 organochlorosilanami zawierającymi grupę wi
nylową o wzorze ogólnym (CH t=CH)Ri"SiCl„ w któ
rym Ri» oznacza grupę metylową, fenylową lub chlor, 
w temperaturze 20-80°C w środowisku rozpuszczal

nika organicznego z następnym oddzieleniem warstwy 
organicznej, stanowiącej roztwór produktu polikonden
sacji hydrolitycznej w rozpuszczalniku organicznym, od 
warstwy wodnej i odpędzeniem rozpuszczalnika orga
nicznego od wymienionego produktu polikondensacji 
hydrolitycznej, znamienny tym, że polikondensacji hy
drolitycznej poddaje się taką mieszaninę organochloro
silanów, dla której' funkcyjność w stosunku do krzemu 
wynosi 2,25-2,45, stosunek CH2=CH/Si wynosi 0 ,25-
0,30, stosunek CH8/Si wynosi 0,45-0,60, stosunek 
CH2=CH/C„H5 wynosi 0,25-0,50, a sumaryczny stosu
nek wszystkich rodników do krzemu (R/Si) wynosi 
1,55-1,75. 

12o (P. 158072) 4.10.1972. 

Polska Akademia Nauk Instytut" Chemii Organicznej, 
Warszawa (Stanisław Tyrlik, Iwona Wołochowicz). 

Sposób wytwarzania olefin ze związków karbonylo-
wych RjR2C=0 gdzie RjR2 reszta alkilowa lub arylo-
wa, reszta alkoksylowa lub wodór znamienny tym, że 
związek karbonylowy poddaje się reakcji ze związkiem 
kompleksowym tytanu na niskim stopniu utleniania 
w temperaturze 20-150°C w czasie 1-48 godzin po 
czym wyodrębnia się powstałą olefinę w znany sposób. 

12o (P. 158088) 5.10.1972. 

Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co, Osaka, Japonia 
(Noboru Shimizu, Sadao Joshida, Kunihiro Kubota, 
Daizo Kabayashi, Takashi Ohara). 

Sposób wytwarzania metodą ciągłą estrów kwasu 
akrylowego lub metakrylowego na drodze reakcji kwa
su akrylowego lub metakrylowego z nadmiarem me
tanolu lub etanolu w fazie ciekłej w obecności kwaś
nego katalizatora, znamienny tym, kwas akrylowy lub 
metakrylowy i alkohol poddaje się reakcji w strefie 
reakcyjnej w stosunku molowym 1 : 1,2-1 : 5,0 w tem
peraturze 40-100°C i ogrzewa się wytworzony produkt 
w aparacie destylacyjnym w celu odpędzenia estru 
kwasu akrylowego lub metakrylowego, wody i alko
holu utrzymując stężenie kwasu akrylowego lub meta
krylowego w pozostałości podestylacyjnej w aparacie 
destylacyjnym na poziomie 10-40% wagowych, przy 
czym tę pozostałość w ilości co najmniej 0,4 części wa
gowych w stosunku do ogólnej ilości kwasu akrylo
wego lub metakrylowego i alkoholu dostarczanych do 
strefy reakcyjnej zawraca się z aparatu destylacyjnego 
do strefy reakcyjnej. 

12o (P. 158116) 6.10.1972. 

Pierwszeństwo: 9.10.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Asta-Werke Aktiengesellschaft, Chemische Fabrik 
Brackwede, Niemiecka Republika Federalna (Ralf Re-
bling, Klaus Pressler, Jürgen Potel). 

Sposób wytwarzania nowych cyklicznych pochodnych 
mocznika o ogólnym wzorze 1, w którym m oznacza 
liczbę 2 lub 3, R oznacza grupę alkilenową o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym z 2 - 4 atomami węgla, R! 
oznacza resztę nasyconego lub nienasyconego węglowo
doru z 1-18 atomami węgla o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym, R2 i R8, które mogą być takie same 
lub różne i oznaczają wodór lub niższy rodnik alkilowy 
z \-ь atomami węgla lub razem z atomem azotu, z któ
rym są związane, oznaczają resztę pirolidonową, pipe-
rydynową, homopiperydynową lub morfolinową i A 
oznacza resztę przez obydwa atomy azotu /wiązanej 
piperazyny, 1,4-dwuazacykloheptanu, albo 1,4- lub i,a-
-dwuazacyklooktanu lub resztę alifatycznej dwuaminy 
o wzorze - N ( - R 4 ) - B - N ( - R B ) - przy czym В ozna
cza łańcuch polimetylenowy z 2/-3 atomami węgla, 

R 4 T R , oznaczają wodór lub niższy rodnik alkilowy 
, !_U atomami węgla, i ich soli z dopuszczalnymi far-
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makologicznie kwasami, znamienny tym, że równo
ważnikowe ilości związków o ogólnych wzorach 2, 
H - A - H , X - R - X i 3, przy czym symbol X w po
wyższych wzorach oznacza reszty zdolnych do reakcji 
estrów, które we wzorach mogą być takie same lub 
różne, symbol Y' oznacza atom chlorowca, niższą resztę 
koalkoksylową lub resztę fenoksylową, a m, R, R2, R, 
i A mają takie samo znaczenie jak we wzorze 1, stop
niowo przereagowuje się z sobą wobecności obojętnego 
rozpuszczalnika i ewentualnie zasadowego środka kon
densacyjnego w podwyższonej temperaturze i otrzy
mane zasady o wzorze 1, w miarę potrzeby, przekształ
ca się w sole z dopuszczalnymi farmakologicznie kwa
sami lub otrzymane sole tych związków przekształca 
się w wolne zasady. 

12o (P. 158117) 6.10.1972. 

Pierwszeństwo: 7.10.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Universal Oil Products Company Des Plaines, Illinois, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Richard Earl Rausch). 

Sposób konwersji węglowodorów przez reformowanie 
frakcji benzynowej, znamienny tym, że poddaje się 
kontaktowi utrzymywana w warunkach reformingu 
w strefie reformowania, frakcję benzynową, strumień 
wodorowy, oraz wodę lub substancję tworzącą wodę, 
z mieszanką katalityczną, składającą się z połączenia 
składnika z grupy platynowców, składnika cynowego 
i składnika chlorowcowego, z porowatym nośnikiem, 
w ilości wystarczającej do utworzenia mieszanki, za
wierającej, licząc na pierwiastki, od około 0,01 do 
około 2°/o wagowych metalu z grupy platynowców, od 
około 0,01*/e do około 5°/o wagowych cyny i od około 
0,1% do około 3,5°/e wagowych chlorowca, przy czym 
cała ilość wody lub tworzących wodę substancji wpro
wadzanych w sposób ciągły, jakąkolwiek drogą do stre
fy reformowania, stanowi od około 10 ppm do około 
50 ppm wagowych frakcji benzynowej, licząc na rów
noważnik wody. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że reakcję kontaktową prowadzi się początkowo w śro
dowisku bezwodnym, a następnie, od momentu gdy do
skonałe początkowo charakterystyki aktywności i se
lektywności wspomnianego katalizatora zaczynają po
garszać się w przyśpieszonym tempie, po okresie po
czątkowym, podczas którego przerabia się od około 0,5 
beczek tj. 79,5 1 do około 15 beczek t j . 2380 1 frakcji 
benzynowej na funt tj . 0,45 kg katalizatora dodaje się 
wodę lub tworzącą wodę substancję do strefy reformo
wania w ilości wody lub Jej równoważnika, wprowa
dzanych do strefy reformowania jakąkolwiek drogą, 
w ilości od około 10 ppm do około 50 ppm wagowych 
frakcji benzynowej, poprawiając w icn sposób bardzo 
łzybko charakterystyki hktywnoścl i selektywności 
wspomnianego katalizatora. 

12o (P. 158176) 10.10.1972. 

Pierwszeństwo: 14.12.1970; 17.09.1971; 6.10.1971; 
11.11.1971 - Szwajcaria 

Sanodoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Hans-Peter Schell-
ing, Fritz Schaub). 

Sposób wytwarzania, związków o działaniu szkodni-
kobójczym o ogólnym wzorze 1, w którym Ar1 oznacza 
rodnik aromatyczny o wzorze 13, 14 lub 15, przy czym 
Q oznacza atom wodoru, W oznacza niższą grupę alki
lową lub atom chlorowca., taki jak chlor lub brom, 
a Z oznacza niższą grupę alkilową, niższą grupę aike-
nylową, niższą grupę alkoksylową, niższą grupę alke-
nyloksylową, grupę formylową, niższą grupę alkilokar-
bonylową, niższą grupę aklkoksykarbonylową, grupę 
karbamylową podstawioną jednym lub dwoma rodni
kami alkilowymi, niższą grupę alkoksymetylenową lub 
niższą grupę alkilotio albo atom chlorowca, grupę cyja-
nową lub nitrową, R10 i R n oznaczają atom wodoru 
lub niższą grupę alkilową, zawierającą 1-5 atomów 
węgla, n oraz p oznaczają 1 lub 2, q oznacza zero 
lub 1, a m i r oznaczają 0, 1, 2, 3 lub 4, z tym, że 
n-ł-m-fr = 5, Rx oznacza rodnik alkilowy o prostym 
lub ewentualnie rozgałęzionym łańcuchu zawierającym 
1-11 atomów węgla, niecykliczny rodnik węglowodo
rowy o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu, o jednym 
lub kilku wiązaniach nienasyconych zawierający 3-11 
atomów węgla, rodnik cykloalkilowy, rodnik cykloal-
kenylowy lub rodnik cykloalkilowy posiadający 4 - 7 
atomów węgla w pierścieniu podstawiony niższą grupą 
alkilową, albo Rt oznacza rodnik fenylowy lub rodnik 
Ar t posiadający to samo znaczenie, które podano dla 
Ar,, przy czym Arj i Ar2 mogą być jednakowe lub 
różne; R2 i R, oznaczają atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową zawierającą 1-5 atomów węgla lub grupę 
alkenylową zawierającą 2 - 5 atomów węgla; R4, R6, Re, 
R7, Re i R» oznaczają atom wodoru, niższą grupę al
kilową zawierającą 1-5 atomów węgla lub grupę al
kenylową zawierającą 2 - 5 atomów węgla; Y oznacza 
atom siarki lub tlenu; X oznacza atom siarki, tlenu, 
grupę - О С Н г - lub - S C H 2 - , a s, v i w oznaczają 0 
lub 1, a z oznacza 1, 2 lub 3, znamienny tym, że związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym Rt, Rt, R8, R4, R5, Re, 
R7, R8, Re i Y oraz s, v, w i z mają wyżej podane 
znaczenie, a Hal oznacza atom chloru lub bromu, pod
daje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3, 
w którym Ar, i X mają wyżej podane znaczenie, 
w obecności środka wiążącego kwas. 
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12e (P. 158194) 4.10.1972 

Pierwszeństwo: 6.10.1971 - Węgry 

Chinoin Gyógyszer Es Vegyészeti Termékek Gyâra 
RT, Budapeszt, Węgry (Kalman Harsanyi, Geza Tóth, 
Antal Simay, Csaba Gönczi, Kalman Takacs, Ilona 
К. Ajzert). 

Sposób wytwarzania 5(6)-acylobenzimldazolIlokarba-
minianów alkilowych o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomy węgla, 
R1 oznacza grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomy wę
gla, albo grupę fenylową ewentualnie podstawioną ato
mami chlorowca, albo grupą alkilową lub alkokśylową, 
zawierającą 1-4 atomy węgla, a grupa R»CO może być 
związana z pierścieniem benzimidazolowym w pozycji 
5 lub 6, ewentualnie w postaci soli, znamienny tym że 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Ri ma wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 3, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie, a następnie otrzymany związek o ogólnym 
wzorze 1 ewentualnie przekształca się w sól lub wy
dziela się wolny związek o ogólnym wzorze 1 z jego 
soli. 

12o (P. 153213) 11.10.1972. 

Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Institut Khimi-
cheskikh Sredstv zaschity rasteny, Moskwa, Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Alexei Gaevich 
Treml, Konstantin Arkadievich Gar, Boris Efimovich 
Guschin, Yakov Arnovich Mandelbaum, Zoya Mikhai-
lovna Bakanova, Nikolai Nikolaevich Melnikov). 

Sposób wytwarzania nowych tiofosforanów o wzo
rze 1, w którym jeden z podstawników R! lub R, ozna
cza rodnik n-propylowy lub izopropylowy a drugi 
z podstawników Rj lub R, oznacza rodnik metylowy, 
etylowy, n-propylowy lub izopropylowy, X oznacza 
atom chloru, a n oznacza liczbę 0, 1 lub 2, znamienny 
tym, że chlorowcobezwodnik kwasu ortofosforowego 
o wzorze 2 poddaje się reakcji z halogenkiem sulfe-
nylu o wzorze 3 w obecności obojętnego rozpuszczalni
ka lub rozcieńczalnika, a utworzony chlorowcobezwod
nik o wzorze 4, przy czym we wzorach 2 - 4 podstaw
niki R, i R2 mają wyżej podane znaczenie, R? oznacza 
rodnik metylowy, etylowy, n-propylowy lub izopropy
lowy, Hal oznacza atom chloru lub bromu, korzystnie 
atom chloru, następnie poddaje się reakcji z fenolem 
w obecności środka wiążącego kwas w środowisku obo
jętnego rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika. 

Środek nicieniobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jako substancję czynną co najmniej jeden tiofosforan 
o wzorze l, w którym R„ R„ X i n mają znaczenie po
dane w zastrz. 1, oraz odpowiedni wypełniacz i/lub roz
cieńczalnik. 

12o (P. 158231) 11.10.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Aleksandra Hen-
drich, Alicja Siemieniuk, Ryszard Tadeusz Sikorski). 

Sposób otrzymywania estru dwuallilowego kwasu 1, 
4, 5, 6, 7, 7-heksachlo-bicyklo [2.2.1.] hept-5-en, 2-endo, 
3-endo-dwukarboksylowego, znamienny tym, że 39 g 
(0,1 m) kwasu 1, 4, 5, 6, 7, 7-heksachloro-bicyklo [2.2.1.] 
hept-5-en, 2-endo, 3-endo-dwukarboksylowego rozpu
szcza się w kolbie czteroszyjnej zaopatrzonej w mie
szadło, termometr, chłodnicę zwrotną i wkraplacz, 
w 20-100 g acetonu, a najlepiej w 40 g, i wkrapla się 
z szybkością potrzebną do utrzymania temperatury 
280-350°K, a najlepiej 320°K 0,22-0,4 mola aminy 
alifatycznej, a najlepiej trójetyloaminy, w roztworze 
inertnego rozpuszczalnika, a najlepiej acetonu, w tych 
samych warunkach temperaturowych przez 1-10 go
dzin, a najlepiej 3 godziny, po czym oziębia się do 
temperatury pokojowej, ekstrahuje benzenem i wy
dziela w ogólnie przyjęty sposób. 

12o (P. 153243) 13.10.1972. 
Pierwszeństwo: 15.10.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach, Niemiecka Repu

blika Federalna (Ernst Seeger, Wohlhard Engel, Helmut 
Teufel, Günther Engelhardt). 

Sposób wytwarzania nowego 4-(4-bifenylilo)-butano-
lu-1 o wzorze 1, znamienny tym, że związek o ogólnym 
wzorze 2, w którym В oznacza grupę hydroksylową, 
atom chlorowca, grupę alkoksylową, aralkoksylową, 
aryloksylową lub acyloksylową, redukuje się za po
mocą kompleksowego wodorku lub za pomocą katali
tycznie zaktywowanego wodoru, albo związek o ogól
nym wzorze 3, w którym A oznacza grupę hydroksy-
metylenową lub ketonową, B' oznacza grupę hydro
ksylowa lub dowolną grupę alkoksylową, aralkoksylo
wą lub aryloksylową, a Y i Z oznaczają atomy wodoru 
lub razem tworzą wiązanie podwójne, przy czym B' mo-
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te też oznaczać grupę acyloksylową, jeśli A oznacza 
grupę ketonową a Y i Z razem tworzą wiązanie pod
wójne, albo związek o wzorze 4, lub związek o wzorze 
4a, redukuje się za pomocą katalitycznie zaktywowa-
nego wodoru, albo związek Grignard'a o ogólnym wzo
rze 5, w którym Hal oznacza atom chloru, bromu lub 
jodu, poddaje się reakcji z tlenkiem etylenu w środo
wisku rozpuszczalnika, albo 4-(4-bifenylilo)-buten-3-
-ol-l o wzorze 6 traktuje się katalitycznie zaktywowa-
nym wodorem, albo 2-(4-bifenylilo)-czterowodorofuran 
o wzorze 7 traktuje się katalitycznie zaktywowanym 
wodorem w obecności odczynnika kwasowego i polar
nego rozpuszczalnika. 

12o (P. 158244) 13.10.1972. 

Pierwszeństwo: 15.10.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

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

Sposób wytwarzania nowych 4-(4-blfenylilo)-butanoli 
o ogólnym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom chlo
rowca lub grupę aminową, R2 oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, a R3 oznacza atom wodoru lub grupę 
hydroksylową, oraz ich soli z kwasami nieorganicznymi 
lub organicznymi, znamienny tym, że w przypadku wy
twarzania związków o ogólnym wzorze 1, w którym R, 
oznacza atom wodoru, redukuje się związek o ogólnym 
wzorze 2, W którym Rj i R2 mają wyżej podane zna
czenie, а В oznacza grupę hydroksylową, dowolną grupę 
alkoksylową, aralkoksylową, aryloksylową lub acylo
ksylową, za pomocą kompleksowych wodorków w śro
dowisku rozpuszczalnika lub za pomocą katalitycznie 
zaktywowanego wodoru, albo związek o ogólnym wzo
rze 3, w którym R, i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
A oznacza grupę hydroksymetylenową lub ketonową, 
B' oznacza grupę hydroksylową, dowolną grupę alko
ksylową, aralkoksylową lub aryloksylową, Y i Z ozna
czają atomy wodoru lub razem tworzą wiązanie po
dwójne, przy czym B' może oznaczać grupę acyloksy
lową, jeśli 'A stanowi grupę ketonową, lub B' może 
oznaczać atom chlorowca, jeśli A oznacza grupę keto
nową a Y i Z razem tworzą wiązanie podwójne, albo 
związek o ogólnym wzorze 4, albo związek o ogólnym 
wzorze 4a, w których to wzorach 4 i 4a symbole R, i R2 
mają wyżej podane znaczenie, redukuje się za pomocą 
katalitycznie zaktywowanego wodoru, albo w przypad
ku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R3 oznacza grupę hydroksylową, związek o ogól
nym wzorze 3, w którym R, i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, A oznacza grupę hydroksymetylenową lub 
ketonową, B' oznacza grupę hydroksylową lub dowolną 
grupę alkoksylową, aralkoksylową lub aryloksylową, 
Y i Z oznaczają atomy wodoru lub razem tworzą wią
zanie podwójne, przy czym B' może oznaczać atom 
chlorowca, jeśli A oznacza grupę ketonową, a Y i Z 
razem tworzą wiązanie podwójne, albo związek o ogól
nym wzorze 5, w którym R, i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, redukuje się za pomocą kompleksowych wo
dorków w środowisku rozpuszczalnika, albo w przy
padku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym R3 oznacza atom wodoru, na czterowodoro-
furan o ogólnym wzorze 6, w którym Rj i R* mają 
wyżej podane znaczenie, działa się katalitycznie zakty
wowanym wodorem w obecności odczynników kwaso
wych, albo w przypadku wytwarzania związków o ogól
nym wzorze 1, w którym R3 oznacza atom wodoru, 
uwadarnia się związek o ogólnym wzorze 7, w któ
rym Rj i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo w przy
padku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym R, oznacza grupę hydroksylową, redukuje 
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się związek o ogólnym wzorze 4a, w którym Rn i R8 
mają wyżej podane znaczenie, za pomocą komplekso
wych wodorków metali i otrzymane związki o wzorze 1, 
w którym Rt oznacza grupę aminową, ewentualnie 
przekształca się następnie za pomocą kwasów nieorga
nicznych lub organicznych w sole addycyjne z kwasa
mi. 

12o (P. 158265) 13.10.1972. 
Zakłady Chemiczne „Asepta" Spółdzielnia Pracy, 

Pobiedziska (Andrzej Żmójdzin, Edmund Utecht, 
Krzysztof Florczak, Ludwik Harwaziński). 

Sposób wytwarzania glioksalu przez utlenianie pa
raldehydu i ewentualnie acetaldehydu kwasem azoto
wym, znamienny tym, że do aldehydu dodaje się na j 
pierw część kwasu azotowego, nie więcej niż 33% wa
gowych, a korzystnie 5-10°/o wagowych w stosunku 
do paraldehydu i dopiero po rozpoczęciu się reakcji, 
ujawniającej się znacznym efektem egzotermicznym 
i w miarę częściowego przereagowania mieszaniny do
daje się stopniowo dalsze ilości kwasu azotowego oraz 
ewentualnie również paraldehydu, prowadząc reakcję 
przy jednoczesnym mieszaniu i chłodzeniu. 

12o (P. 153314) 17.10.1972. 
Pierwszeństwo: 18.10.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Universal Oil Products Company Des Plaines, Illinois, 

Stany Zjednoczone Ameryki (John George Gatsis, Wil
liam Karl Theodore Gleim). 

Sposób konwersji węglowodorowego surowca, zawie
rającego asfalteny, znamienny tym, że do strefy kon
wersji wprowadza się zawracany strumień, zawierający 
ubogą w rozpuszczalnik mieszaninę niestechiometrycz-
nego siarczku wanadu, asfaltenów pochodzących ze 
strefy ekstrakcji rozpuszczalnikowej, oraz wodoru, 
poddaje się wspomniany strumień reakcji z wodorem, 
w warunkach odpowiednio dobranych do przeprowa
dzenia asfaltenów w niżej wrzące węglowodory, od
dziela się strumień zawierający wodór od produktów 
wychodzących ze strefy konwersji, wprowadza się po
zostałą ciekłą w normalnych warunkach część produk
tów, zawierającą siarczek wanadu, do wspomnianej już 
strefy ekstrakcji rozpuszczalnikowej, w której prze
prowadza się odasfaltowanie ciekłych produktów, 

w wyniku czego uzyskuje się bogatą w rozpuszczalnik, 
ciekłą w warunkach normalnych frakcję, którą wy
prowadza się z układu oraz ubogą w rozpuszczalnik 
mieszaninę, zawierającą niestechiometryczny siarczek 
wanadu i asfaltony, którą zawraca się jako recykl, 
wprowadza się do układu, zawierający asfalteny suro
wiec węglowodorowy przez zmieszanie go z co najmniej 
jednym strumieniem wybranym spośród strumienia 
recyklowego albo strumienia będącego ciekłą, w wa
runkach normalnych, częścią produktów wychodzących 
ze strefy konwersji. 

12o (P. 158317) 17.10.1972. 
Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
The Union Company Kalamazoo, Michigan, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Ernest Warren Yankee). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych prostaglan-
dyny optycznie czynnych o wzorze 8 lub związków 
racemicznych o tym samym wzorze i jego lustrzanym 
odbiciu, w którym to wzorze X oznacza grupę o wzorze 
t r a n s - C H = C H - lub - С Н г С Н 2 - , a Y i Z oznaczają 
grupy o wzorze - C H 2 C H 2 - lub X oznacza grupę 
o wzorze t r a n s - C H = C H - , Y oznacza grupę o wzorze 
c i s -CH = C H - , a Z oznacza grupę o wzorze - С Н 2 С Н 2 - , 
lub c i s - C H = C H - , D oznacza grupę o wzorze 31 lub 
32, w których to wzorach R2 oznacza grupę metylową 
lub etylową, Rt oznacza wodór lub grupę alkilową 
o 1 -8 atomach węgla, znamienny tym, że optycznie 
czynny związek o wzorze 9 lub jego racemiczny zwią
zek o tym wzorze i jego lustrzanym odbiciu, w któ
rym to wzorze D, Ri, X, Y i Z mają wyżej podane zna
czenie poddaje się reakcji z środkiem sililującym 
i otrzymany optycznie czynny związek o wzorze 10 lub 
racemiczny związek o tym wzorze i jego lustrzanym 
obrazie, w którym to wzorze A oznacza grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę fenylową, ewentualnie 
podstawioną jednym lub dwoma atomami fluoru, chlo
ru lub grupą alkilową o 1-4 atomach węgla lub grupą 
aralkilową o 7 -12 atomach węgla, R3 oznacza wodór, 
grupę alkilową o 1-8 atomach węgla lub grupę o wzo
rze - S i - ( A ) , , w którym A ma wyżej podane znaczenie, 
a D, X i Z mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
utlenianiu za pomocą czynnika, który selektywnie utle
nia drugorzędową grupę hydroksylową do grupy kar-
bonylowej w obecności podwójnych wiązań węgie l -wę
giel i otrzymany optycznie czynny związek o wzorze 11 
lub racemiczny związek o tym wzorze i jego lustrza
nym obrazie, w którym to wzorze D, R2, R8, X, Y i Z 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się hydrolizie. 
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12o (P. 158329) 18.10.1972. 
Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 

VEB Jenapharm Jena, Niemiecka Republika Demo
kratyczna Joachim Schmidt, Wolfgang Bamberg, Hart
mut Grunert, Erhard Schorm, Christian Weigelt). 

Sposób do wytwarzania DL-α-hydroksy-β, β-dwume-
tylo-γ-butyrolaktonu metodą ciągłą, znamienny tym, 
że reakcję prowadzi się w obiegowym reaktorze wypo
sażonym w wymiennik ciepła, powodując stałą cyrku
lację roztworu reakcyjnego za pomocą pompy, przy 
czym składniki reakcji, to jest roztwór cyjanku sodo
wego i mieszaninę składającą się z aldehydu izoma-
słowego, roztworu formaliny i korzystnie środka ułat
wiającego rozpuszczanie, doprowadza się w sposób 
ciągły za pomocą pomp dozujących i ciepło powstające 
w miejscach, w których zachodzi reakcja odprowadza 
się natychmiast przez energiczne mieszanie zwrotne 
reagentów z roztworem reakcyjnym, po czym reakcję 
doprowadza się do końca w naczyniu rurowym bez 
stosowania mieszania zwrotnego i utworzoną cyjano-
hydrynę formizobutyroaldolu przy dawkowaniu mocne
go kwasu nie działającego utleniająco wprowadza przez 
dyszę do rurowego reaktora z materiału kwasoodpor-
nego w celu poddania hydrolizie z utworzeniem kwasu «, 
Y-dwuhydroksy-β, β-dwumetylomaslowego, względnie 
następnej laktonizacji w celu otrzymania DL-pantolak-
tonu, przy czym reakcję prowadzi się pod zwiększonym 
ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze i kwaśny 
roztwór pantolaktonu odprowadza się przez zawór 
utrzymujący ciśnienie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-4, znamienne tym, że składa się z pomp (la), (1b), 

(le), (ld), (le) i (lf) co dozowania użytych składników, 
mieszalnika (2) dla substancji wyjściowych, w którym 
miesza się aldehyd izomasłowy z formaliną i ewentual
nie środkiem ułatwiającym rozpuszczanie, chłodnicy (3) 
do chłodzenia substancji wyjściowych do normalnej 
temperatury, reaktora obiegowego (4) zaopatrzonego 
w dysze zasilające (5a i 5b), pompę obiegową (6) i wy
miennik ciepła (7), dodatkowe naczynie (8) do dopro
wadzania reakcji do końca, reaktor rurowy, którego 
pierwszy odcinek (9) jest wewnątrz platynowany zaopa
trzony w dyszę wtryskową (5c) i wykonany w postaci 
wymiennika ciepła, a którego drugi odcinek (10) jest 
wyłożony policzterofluoroetylenem, zaworu (11) do 
utrzymywania ciśnienia, kolumny odpędowej (12) pra
cującej w sposób ciągły i pulsacyjnej kolumny ekstrak
cyjnej (13). 

12o (P. 153369) 19.10.1972. 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 

Śląska, Polska (Wiesława Orzechowska, Mirosław Okta-
wiec, Teresa Izdebska, Józef, Wróbel, Wiesław Wiek, 
Franciszek Piechaczek). 

Sposób wytwarzania ksantogenianów z alkoholu, 
dwusiarczku węgla i wodorotlenku sodu, znamienny 
tym, że syntezę prowadzi się od początku lub w końco
wej jej fazie pod zmniejszonym ciśnieniem z jedno
czesnym oddestylowaniem wody wraz z ciekłymi sub-
stratami, to jest alkoholem etylowym i dwusiarczkiem 
węgla lub z jednoczesnym oddestylowaniem wody 
w postaci azeotropów trójskładnikowych lub wielo
składnikowych utworzonych z wody, ciekłych substra-
tów i jednego lub kilku węglowodorów wprowadzanych 
do środowiska reakcji przed rozpoczęciem syntezy lub 
w trakcie jej trwania, dla uzupełnienia zaś ciekłych 
substratów alkoholu i dwusiarczku węgla dozuje się 
te substancje do środowiska reakcji w trakcie jej trwa
nia całą zaś syntezę prowadzi się w obecności gazu 
inertnego azotu lub innego o podobnych własnościach. 

12o (P. 158429) 23.10.1972. 

Pierwszeństwo: 16.10.1971; 16.03.1972 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria 
Sposób wytwarzania antrachinonów mononitrowa-

nych w położeniu -α, znamienny tym, że antrachinon 
posiadający przynajmniej jedno wolne położenie -a 
i ewentualnie w innych pozycjach -α podstawiony ato
mami chlorowca, korzystnie chloru, lub grupami hydro
ksylowymi, nitruje się stężonym kwasem azotowym bez 
dalszych dodatków adiabatycznie lub w temperaturze 
40° izotermicznie i ewentualnie pod ciśnieniem. 

12o (P. 158508) 27.10.1972. 

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Zjednoczenie 
Przemysłu Chemii Gospodarczej „Pollena", Nowy Dwór 
Mazowiecki (Jerzy Umiński). 

Sposób wytwarzania związków kompleksowych jodu 
aktywnego z substancjami powierzchniowo-czynnymi, 
znamienny tym, że otrzymuje się je na drodze bezpo
średniej syntezy z substratów, tj . przez działanie de
tergentów na jod metaliczny lub odwrotnie, w tempe
raturach od 5° do 200°C i ciśnieniu od 0,01 do 50 ata. 

12o (P. 158543) 30.10.1972. 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" 
Warszawa (Przemysław Lenkowski, Bogdan Morawski, 
Sławomir Naperty). 

Sposób wytwarzania pochodnych benzofenonu o po
danym wzorze ogólnym, w którym X oznacza atom 
chlorowca, znamienny tym, że kwas antranilowy acyluje 
się kwasem chlorowcooctowym lub jego funkcyjną po
chodną, otrzymany kwas ω-chlorowcoacetyloantranilo-
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wy kondensuje się z benzenem w obecności chlorku 
glinowego i powstały 2-(chlorowcoacetamido)-benzofe-
non poddaje się selektywnemu nitrowaniu w pozycji 5. 

12o (P. 158615) 3.11.1972. 

Pierwszeństwo: 4.11.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht" Leuna, Nie
miecka Republika Demokratyczna. 

Sposób katalitycznego rozdzielania estrów kwasu 
mrówkowego w ich mieszaninach z alkoholem, szcze
gólnie w takich mieszaninach, które pochodzą z syntezy 
okso i zostaną przekształcone za pomocą katalizatorów 
zawierających nikiel w alkohole, w obecności wodoru, 
znamienny tym, że reakcję przeprowadza się na kata
lizatorach niklowych osadzonych na nośniku, z za
wartością niklu 20-90% wagowych, korzystnie 4 5 -
70% wagowych w temperaturze 100-230°C, korzystnie 
w temperaturze 130-190°C. 

12o (P. 158654) 6.11.1972. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska (Zdzisław Maciejewski, Stanisław Filip, Stani
sław Trybuła, Kazimierz Terelak, Barbara Gunia, Kry
styna Bandrowska). 

Sposób rozdzielania mieszaniny poestryfikacyjnej 
składającej się z akrylanu butylu, octanu butylu i bu
tanolu, w której stosunek wagowy akrylanu butylu do 
octanu butylu do butanolu wynosi: 2 -16 : 1-3 : 1-2, 
znamienny tym, że do mieszaniny wyjściowej wprowa
dza się dodatkowe ilości octanu butylu, takie by stosu
nek wagowy octanu butylu do butanolu był równy sto
sunkowi tych składników dla składu azeotropowego, 
przy czym proces destylacji prowadzi się pod obniżo
nym ciśnieniem rzędu 50-100 mm Hg, przy którym do
łem kolumny odbiera się akrylan butylu, a górą azeo-
trop octan butylu-butanol, który jest poddawany po
wtórnej destylacji pod normalnym ciśnieniem, gdzie 
górą kolumny odpływa mieszanina butanolu z octanem 
butylu z przewagą butanolu, zaś dołem kolumny czysty 
octan butylu, z którego część zawracana jest do ustale
nia składu rozdzielanej mieszaniny wyjściowej, a reszta 
stanowi produkt uboczny. 

12o (P. 158663) 6.11.1972. 

Pierwszeństwo: 8.11.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Cassella Farbwerke Mainkur Aktiengesellschaft 
Franki a t nad Menem, Niemiecka Republika Federalni 
(Ewald Schmidt, Hanswilli von Brachel, Rolf Maller 
i Herst Kindler). 

Sposób wytwarzania acylobursztynianów dwualkilo-
wych o ogólnym wzorze 1, w którym R, R' i R" ozna
czają rodniki alkilowe o 1 - 8 atomach węgla, na dro
dze reakcji nadmiaru aldehydu, o ogólnym wzorze 2, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, z maleinianem 
dwualkilowym o ogólnym wzorze 3, w którym R' i R" 
mają wyżej podane znaczenie, w podwyższonej tempe
raturze w obecności inicjatora rodnikowego, znamienny 
tym, że składniki reakcji prowadzi się metodą ciągłą 
przez reaktor, tak regulując szybkość doprowadzania 
składników reakcyjnych i odprowadzanie ciepła reak
tora, aby utrzymana została potrzebna temperatura 
reakcji i czas przebywania reagentów w reaktorze. 

12o (P. 157164) 7.08.1972. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971; 24.01.1972; 31.03.1972 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Marcel K. Eberle). 

Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 
o wzorze 1, w którym Rt i R2 są jednakowe lub różne 
i oznaczają atom wodoru, fluoru lub chloru, a R3 i R4 
są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, fluo
ru, chloru, rodnik alkilowy zawierający 1 -4 atomów 
węgla, grupę alkoksylową zawierającą 1 -4 atomów 
węgla lub rodnik trójfluorometylowy z tym, że jeśli R, 
i R4 oznaczają równocześnie rodniki trójfluorometylo-
we, to nie znajdują się one przy sąsiednich atomach 
węgla, znamienny tym, że redukuje się związki o wzo
rze 2, w którym R1, R2, R8 i R4 mają wyżej podane zna
czenie i albo A oznacza grupę hydroksylową, а В ozna
cza atom wodoru, albo A i В razem z atomem węgla, 
z którym są połączone, oznaczają grupę karbonylową 

С = 0, i albo X oznacza grupę alkoksylową zawie-
rającą 1 -4 atomów węgla, a Y i Z razem oznaczają 
drugie wiązanie pomiędzy atomem węgla i atomem 
azotu, albo X i Y razem z atomem węgla, z którym są 

połączone, oznaczają grupę karbonylową С = 0, a Z 

oznacza atom wodoru. 
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12p (P. 157192) 9.08.1972. 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 
(Irena Buśko-Oszczapowicz, Jerzy Kazimierczak, Jerzy 
Cieślak). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasu 
6-aminopenicylanowego o wzorze ogólnym 1, w którym 
R, i R, są takie same lub różne 1 oznaczają atom wo
doru, alkil taki jak metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, 
izobutyl, pentyl, heksyl, alkenyl taki jak allil, butenyl, 
pentenyl, heksenyl, aryl lub aralkil taki jak fenyl, 
benzyl, naftyl, dwufenylometyl, fenyloetyl, naftylome-
tyl, aralkenyl taki jak cynamyl, cyklcalkil taki jak 
cyklopentyl, cykloheksyl, cykloheptyl, cykloalkenyl ta
ki jak cyklopentynyl, cykloheksynyl, alkil podstawiony 
układem heterocyklicznym lub układ heterocykliczny 
taki jak podstawiony lub niepjdstawiony furyl, tienyl, 
pirolidyl, piperydyl, pirymidyl, oksazolil, izooksazolil, 
chinolil, izochinolil, morfolil, indolil lub też R! i R2 wraz 
z atomem azotu tworzą układ cykliczny taki jak pod
stawiony lub niepodstawiony układ pirolidyny, pipery-
dyny, heksametylenoiminy, heptometylenoiminy lub 
morfoliny, R4 oznacza grupę hydroksylową lub OR8, 
w której Rg może być podstawionym lub niepodstawio-
nym alkilem, arylem lub aralkilem takim jak metyl, 
etyl, propyl, butyl, tert-butyl, benzyl, p-nitrobenzyl, fe
nyl, p-nitrofenyl, p-bromofenacyl, β, β, βltrojchloroetyl, 
metoksymetyl, acetoksymetyl, piwaloilooksymetyl lub 
resztą sililową taką jak trójmetylosilil, R, oznacza gru
pę o wzorze ogólnym 2, w którym R,, R» i R4 zostały 
określone poprzednio lub grupę - ( С П г ) п - C O R , albo 
- ( C H 2 ) k - C H = CH-(CH,) | -COR 4 , - (CH 2 )n-CONR,R, 
lub - < C H j ) k - CH = CH-<CH2) | -CONR,R t , w których 
k, 1 i n są jednakowe lub różne i oznaczają liczbę całko
witą 0 - 7 , R„ R,, R4 zostały określone poprzednio lub 
też R, i R, wraz z atomem węgla i azotu tworzą układ 
cykliczny, znamienny tym, że pochodną kwasu 6-amino-
penicylanowego o wzorze ogólnym 3, w którym R5 zo
stało określone powyżej, poddaje się reakcji w bez
wodnych rozpuszczalnikach organicznych z reaktywną 
pochodną amidu lub tioamidu o wzorze ogólnym 4, 
w którym R, i R, są określone powyżej, zaś Re oznacza 
grupę - ( C H , ) „ - COOR5, - ( C H 2 ) k - C H = C H - < C H t ) | -
-COOR, , - (CH,)n-CONR,Rj lub --(CH2)k-CH = C H -
-<CHj)i-CONR,Rj, w których k, 1, n, R„ R2 i R8 zostały 
określone poprzednio, a X oznacza atom tlenu lub siarki 
lub też R, i R, wraz z łączącym je atomem azotu i wę
gla tworzą układ cykliczny, po czym otrzymane związki 
izoluje się w postaci wolnej lub w postaci soli. 

12p (P. 157193) 9.08.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Barbara Sera
fin, Maciej Modzelewski, Roscisław Kadłubowski, Alicja 
Kurnatowska). 

Sposób wytwarzania eterowych pochodnych chinazo-
liny o cgólnym wzorze 1, w którym X i Y oznaczają 
atom wodoru lub atom chlorowca lub grupę nitrową 
lub grupę aminową, zaś Z oznacza atom chlorowca 
i o cgólnym wzorze 2, w którym X i Y mają te same 
znaczenia, znamienny tym, że na 2, 4-dwuchlorochina-
zolinę działa się odpowiednio podstawionym fenolem 
w środowisku bezwodnych rozpuszczalników organicz
nych, korzystnie dioksanu lub dwumetyloformamidu, 
wobec czynnika alkalicznego lub stapiając produkty 
wyjściowe bez stosowania czynnika alkalicznego, przy 
czym całość ogrzewa się do wrzenia i utrzymuje tę 
temperaturę przez 10-150 minut. 

12p (P. 157235) 11.08.1972. 

Pierwszeństwo: 13.08.1971; 25.02.1972; 16.06.1972 -
Niemiecka Republika Demokratyczna 

VEB Arzneinmittelwerk Dresden, Radebeul, Niemiec
ka Republika Demokratyczna (Helmut Wunderlich, 
Andreas Stark, Ernst Carstens, Helmut Röhnert, Lothar 
Trampau, Hans-Jochen Freude, Wolfgang Conrad, Chri
stian Findeisen, Georg Berger, Manfred Doff-Sotta, 
Karl-Heinz Graul, Ilona Köhler). 

Sposób wytwarzania pochodnych 5-acyloiminostylbe-
nu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom 
chloru lub bromu, znamienny tym, że 5-acyloiminodwu-
benzyl o ogólnym wzorze 2, w którym R ma znaczenie 
wyżej podane, poddaje się reakcji z elementarnym bro
mem w stosunku molowym 1 : 1 do 1 : 2,3 w obecności 
obojętnego organicznie rozpuszczalnika, ewentualnie 
wobec katalizujących inicjatorów takich jak światło 
lub nadtlenek dwubenzolu, w temperaturze pokojowej 
lub nie przekraczającej temperatury 100°C, otrzymu-
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jąc związek o ogólnym wzorze 3, w którym R ma zna
czenie wyżej podane, a R1 oznacza atom wodoru lub 
bromu, lub mieszaninę związków o wzorze 3 i otrzy
mane związki o ogólnym wzorze 3 ogrzewa sfę w obec
ności lub bez organicznego rozpuszczalnika do tempe
ratury 100-200°C. 

12p (P. 157264) 14.08.1972. 
Pierwszeństwo: 16.08.1971; 8.06.1972 - Stany 

Zjednoczone Ameryki 
International Chemical and Nuclear Corporation 

Passadena, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki 
(Robert Henry Springer, Darrel Eugens O'Brien, Lionel 
Norton Simon). 

Sposób wytwarzania pyrazolo(l,5a)-pirymidyn o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza pierścień aroma
tyczny lub podstawiony pierścień aromatyczny, Rj 
oznacza atom wodoru lub atom metalu alkalicznego lub 
grupę amonową, a R2 oznacza atom wodoru lub grupę 
OR1 w której Rj ma wyżej podane znaczenie, znamien
ny tym, że pochodną kwasu malonowego poddaje się 
reakcji z 3-amino-4-arylo-pyrazolem o wzorze 3, w któ
rym R ma wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 157720) 13.09.1972. 

Pierwszeństwo: 14.09.1971; 8.03.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Bayer Aktiengsellschaft, Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Hartmund Wollweber, Winfried 
Flucke, Hans Peter Schutz, Herbert Thomas). 

Sposób wytwarzania 2-aminofenyloimino-3-aza-l-tia-
-cykloalkanów o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik 
alkilowy, alkenylowy lub alkinylowy o łańcuchu pro
stym lub rozgałęzionym ewentualnie podstawiony ato
mem chlorowca lub grupą alkoksylową, R1 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy lub alkenylowy o łań
cuchu prostym lub rozgałęzionym ewentualnie podsta
wiony grupą alkoskylową, lub oznacza grupę o wzorze 
COR6 lub wzorze S02R7, w których Re oznacza atom 
wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy lub 
grupę alkoksylową, alkenyloksylową, alkinyloksylową, 
alkoksyalkiloksylową lub alkoksyalkilową o łańcuchach 
prostych lub rozgałęzionych, rodnik cykloalkilowy, cy-
kloalkinylowy lub cykloalkadienylowy ewentualnie 
podstawiony jednym lub kilkoma rodnikami alkilowy
mi lub oznacza grupę cykloalkiloalkilową, benzocykloal-
kiloalkilową, czterowodorofurylową, czterowodorofur-
furylową lub czterowodoropiranylową ewentualnie pod
stawioną rodnikiem alkilowym, lub oznacza grupę trój-
fluorometylową, lub rodnik alkilowy ewentualnie pod
stawiony atomem chlorowca, grupą cyjanową, hydro
ksylową, acyloksylową, alkoksylową lub ketonową lub 
oznacza grupę karbalkoksyalkilową, cykloalkiloalksylo-
wą, cykloalkosylową, czterowodorofuryloalkoksylową, 
grupę fenyloalkoksylową, fenoksyalkoksylową, fenoksy-
lową lub rodnik fenyloalkilowy, fenylowy, fenyloalke-
nylowy lub naftylowy, w których pierścienie aromatycz
ne są ewentualnie podstawione jednym lub kilkoma 
rodnikami alkilowymi, alkenylowymi, grupami alkoksy-
lowymi, hydroksylowymi, acyloksylowymi, nitrowymi, 
atomami chloru, bromu, fluoru, grupami trójfluorome-
tylowymi, cyjanowymi, karboetoksylowymi, alkilosul-
fonylowymi, acyloaminowymi lub alkilosulfonyloami-
nowymi, lub oznacza pierścień heteroaromatyczny 
ewentualnie podstawiony rodnikami alkilowymi lub 
podstawioną jednym lub kilkoma rodnikami alkilowymi 
grupę furyloalkilową, tienyloalkilową, indoliloalkilową, 
furyloalkoksylową lub tienyloalkoksylową lub oznacza 

rodnik fenyloalkilowy ewentualnie podstawiony w czę
ści alkilowej grupą hydroksylową, acyloksylową lub 
alkoksylową, W oznacza rodnik alkilowy lub alkeny
lowy o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, rodnik 
aryloalkilowy, cykloalkilowy lub cykloalkiloalkilowy, 
R2 i R* oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe, alke-
nylowe lub grupy alkoksylowe o łańcuchach prostych 
lub rozgałęzionych, atomy chlorowców, grupy cyjanowe 
lub trójfluorometylowe i w podanym zakresie znaczeń 
mogą mieć takie same lub różne znaczenie, R4 i R» 
oznaczają rodnik alkilowy, n oznacza liczbę 2 lub 3, 
znamienny tym, że fenylotiomoczniki o wzorze 3, w któ
rym R, R», R2, Ra, R«, Rs i n mają wyżej podane zna
czenie i X oznacza atom chlorowca, korzystnie chloru 
lub bromu lub grupę sulfonylową, taką jak grupa tozy-
loksylowa lub oznacza grupę hydroksylową, cyklizuje 
się przez traktowanie rozpuszczalnikiem zawierającym 
grupy hydroksylowe takie jak woda, metanol, etanol, 
lub kwasami, ewentualnie w podwyższonej tempera
turze i otrzymane związki ewentualnie wydziela się 
i ewentualnie traktując kwasami przeprowadza się 
w odpowiednie sole, lub poddaje się reakcji fenylotio
moczniki #o wzorze 4, w którym R, R1, R2, R» mają wyżej 
podane znaczenie ze związkami o wzorze 5, w którym 
X i n mają wyżej podane znaczenie i Y" ma znaczenie 
takie same jak X lub oznacza grupę aminową, ewen
tualnie w obecności kwasów, następnie otrzymane pro
dukty reakcji ewentualnie wydziela się i ewentualnie 
traktując kwasami przeprowadza w odpowiednie 
sole, lub 2-(aminofenyloimino)-3-aza-l-tia-cykloalkany 
o wzorze ogólnym 6, w którym R1, R2, Rs, R4, R5 i n 
mają wyżej podane znaczenie, wprowadza się w reakcję 
z środkami alkilującymi o wzorze ogólnym В - R , w któ
rym R ma wyżej podane znaczenie, а В oznacza reak
tywną grupę estrową, taką jak atom chlorowca, ko
rzystnie chloru lub bromu, grupę arylosulfonyloksylo-
wą, taką jak benzenosulfonyloksylową, tozyloksylową 
lub cznacza grupę alkilosulfonyloksylową taką jak me-
tanosulfonyloksylowe i otrzymane produkty reakcji 
ewentualnie wydziela się i ewentualnie traktując kwa
sami przeprowadza się je w odpowiednie sole, lub 
redukuje się w znany sposób 2-(4-nitrofenyloimino)-3-
-aza-1-tria-cykloalkany o wzorze 7, w którym R, R2, 
Rs, R4, R5 i n mają wyżej podane znaczenie i tak otrzy
mane aminy o wzorze 8 ewentualnie się wydziela 
i ewentualnie poddaje reakcji ze środkami alkilującymi 
o wzorze ogólnym В-R1 0 , w którym В ma wyżej po
dane znaczenie, a R10 oznacza rodnik alkilowy, alkeny
lowy lub alkinylowy o łańcuchu prostym lub rozga
łęzionym, ewentualnie podstawiony atomem chlorowca 
lub grupą alkoksylową, lub ewentualnie poddaje się 
reakcji ze związkami ketonowymi o wzorze ogólnym 9, 
w którym R8 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilo
wy, a Re oznacza rodnik alkilowy i ewentualnie redu
kuje się w znany sposób wydzielone zasady Schiffa, 
lub ewentualnie podaje się reakcji ze środkami acylu-
jącymi lub sulfonylującymi o wzorze Y - Z , w którym Z 
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oznacza grupę o wzorze COR* lub SO,R7, w którym R» 
i R7 mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza reak
tywną grupę kwasową, ewentualnie w środowisku roz
puszczalnika i ewentualnie w obecności akceptora 
kwasu i tak otrzymane produkty reakcji ewentualnie 
się wydziela 1 następnie ewentualnie przeprowadza 
w odpowiednie sole traktując kwasami, lub ewentualnie 
aminy o wzorze 8, w którym R, R«, R«, R* i R6 mają 
wyżej podane znaczenie wprowadza się w reakcję z al
dehydami alifatycznymi lub aromatycznymi i otrzyma
ne zasady Schiffa, czwartorzęduje się związkami o wzo
rze ogólnym В - R l ł , w którym В i R10 mają wyżej 
podane znaczenie, ł otrzymany produkt ewentualnie się 
wydziela i następnie składnik aldehydowy odszczepia 
hydrolitycznie, produkt ewentualnie wydziela się 
i ewentualnie traktując kwasami przeprowadza w od
powiednie sole, lub redukuje się w znany sposób związ
ki o wzorze ogólnym 10, w którym R, R», R«, R4, RB, Re 

i n mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 157754) 14.09.1972. 

Pierwszeństwo: 12.08.1972 - Włochy 

Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy (Giangia-
como Nathansohn, Giorgio Winters, Gianfranco Odasso). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwuwodo-
ro-2-aminoizochinoliny o wzorze 1, w którym X i Y są 
różne i oznaczają atomy H, lub atomy tlenu, R oznacza 
atom wodoru, niższy rodnik aiKUowy, niższy rodnik 
alkilosulfonylowy, rodnik benzenosulfonylowy, niższy 
rodnik alkenylowy, rodnik aryro-nir.alkenylowy, rod

nik cykloalkenylowy, niższy rodnik alkinylowy lub R 
i R, razem z atomem azotu, do którego są podstawione 
oznaczają grupę arylo-niż.alkenylideno-aminową, zna
mienny tym, że związek o wzorze 2, w którym Rj ozna
cza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik 
alkilosulfonylowy lub rodnik benzenosulfonylowy 
ogrzewa się w obecności zasady takiej jak akceptor 
wodorohalogenku ze związkiem o wzorze Rj -ha l , 
w którym Rt ma wyżej podane znaczenie a hal oznacza 
atom bromu lub atom chloru, przy czym jeżeli we 
wzorze 2 R2 oznacza niższy rodnik alkilosulfonylowy 
lub rodnik benzenosulfonylowy, a we wzorze 1 R ozna
cza atom wodoru otrzymany powyżej związek poddaje 
się hydrolizie kwasowej, natomiast gdy w związku 
o wzorze 1, R i Rj razem z atomem arylo-niż.alkenyli-
denoaminową wówczas związek o wzorze 2, w którym 
R2 oznacza atom wodoru kondensuje się z arylem pod
stawionym niskocząsteczkowym, alifatycznym, niena
syconym aldehydem. 

12p (P. 157756) 14.09.1972. 

Pierwszeństwo: 16.09.1971; 3.07.1972 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

E.I. du Pont de Nemours and Company Wilmington, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Julius Jakob Fuchs, Kang 
Liu). 

Sposób wytwarzania 1, 3, 5-triazynodionu o wzorze 1, 
w którym Rj oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, rodnik cykloalkilowy o 3 - 8 atomach węgla, 
rodnik cykloalkiloalkilowy o 4 - 7 atomach węgla, rod
nik alkenylowy o 3 - 4 atomach węgla, rodnik alkinylo
wy o 3 - 4 atomach węgla, rodnik benzylowy lub grupę 
o wzorze 2, w którym Y oznacza atom wodoru, atom 
chlorowca, rodnik metylowy, rodnik etylowy, grupę 
nitrową, alkoksylową o 1-4 atomach węgla, alkilotio 
o 1-4 atomach węgla, cyjanową lub trójfluorometylo-
wą, a Z oznacza atom wodoru, atom chlorowca, rodnik 
metylowy, rodnik etylowy, grupę nitrową, alkoksylową 
o i - 4 atomach węgla lub alkilotio o 1-4 atomach 
węgla, R, we wzorze 1 oznacza atom wodoru, grupę 
acylową o 1-3 atomach węgla lub kation, taki jak lit, 
sód, potas, wapń, magnez albo bar, R, oznacza grupę 
SR4 lub OR4, w której R« oznacza rodnik alkilowy 
o ) - б atomach węgla, cykloalkilowy o 3 - 6 atomach 
węgla, alkenylowy o 3 - 4 atomach węgla, alkinylowy 
o 3 - 4 atomach węgla lub benzylowy, a X t i X2 ozna
czają atom tlenu lub siarki, znamienny tym, że zwią
zek o wzorze 3, w którym wszystkie symbole mają 
wyżej podane znaczenie poddaje się cyklizacji. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym wszystkie sym
bole mają znaczenie podane w zastrz. 1, oraz chwasto
bójczy środek pomocniczy. 
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(P. 157841) 20.09.1972. 

Pierwszeństwo: 13.06.1972 - Szwajcaria 

Fratmann A.G., Chene-Bougeries, Genève, Szwaj
caria. 

Sposób wytwarzania N-(1-etylo-α-pirolidylometylo)-
-2-metoksy-5-sulfamidobenzamidu, znamienny tym, że 
N-etylo-α-aminometylopirolidynę poddaje się reakcji 
z tlenochlorkiem fosforu i otrzymany N, N", N"-(l-etylo-
-α-pirolidylometylo)-amid kwasu fosforowego poddaje 
się bezpośrednio reakcji z kwasem 2-metoksy-4-sulfa-
midobenzoesowym. 

12p (P. 157842) 20.09.1972. 
Pierwszeństwo: 13.06.1972 - Szwajcaria 

Fratmann A.G., Chêne-Bougeries, Genève, Szwaj
caria (Eric Denzler). 

Sposób wytwarzania N-(l-etylo-α-piroIidylometylo)-
-2-metoksy-5-sulfamidobenzamidu, znamienny tym, że 
kwas 2-metoksy-5-sulfamidobenzcesowy przeprowadza 
się najpierw w hydrazyd, a następnie w azydek, który 
z kolei p idaje się reakcji z l-etylo-2-aminometylopi-
rolidyną. 

12p (P. 157351) 21.09.1972. 
Pierwszeństwo: 22.09.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 

C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Niemiecka Republi
ka Federalna (Ludwig Schröder, Klaus Thomas, Hanns 
Goeth). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirydyny 
o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę hy
droksylową, atom chloru, grupę alkoksylową o 1-10 
atomach węgla, grupę dwumetyloaminoetoksylową lub 
dwuetylaminoetoksylową, a R oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, rodnik pirydylo-
wy lub fenylowy ewentualnie podstawiony chlorem, 
grupami hydrosylowymi lub nitrowymi, znamienny 
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym A i R 
mają wyżej podane znaczenie poddaje się nitrowaniu 
korzystanie mieszaniną kwasu azotowego i siarkowego 
w temperaturze od -20°C do +20°C 

12p (P. 158006) 29.09.1972. 

Pierwszeństwo: 1.10.1971 - Stany Zjednoczone Ame
ryki 

Phizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki 
(Irving Maurice Goldman, Daniel Patrick O'Shea, Ri
chard Clarence Adams, Susumu Nakanishi). 

Sposób wytwarzania α-karboksyarylometylo- i α-
-karboaryloksyarylometylo penicylin na drodze acylo-
wania kwasu 6-amino-penicylanowego, znamienny tym, 
że wytwarza się trwały roztwór acylujący przez kon
taktowanie chlorku tionylu w rozpuszczalniku etero
wym z kwasem fenylomalonowym, kwasem 2-fenylo-
-2-(5-indanyloksykarbonylo)octowym lub 3-tienyloma-
lonowym, a następnie poddaje się działaniu otrzyma
nego roztworu acylującego wodny roztwór kwasu 6-
-aminopenicylanowego utrzymując wartość pH na po
ziomie około 5 -9 , w celu przeprowadzenia reakcji acy-
lowania kwasu 6-aminopenicylanowego. 

12p (P. 158083) 4.10.1972. 
Politechnika Łódzka, Łódź (Zdzisław Jankowski, Ro

land Stolarski) 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych N-(l'-ben-
zotriazolo)-imidu kwasu naftalenodwukarboksylowe-
go-1.8 o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza - H , 
- O C H j , -OC 2 H 5 , - S O s H ; В oznacza - H , - O C H , , 
-OC 2 H 5 , - S O s H , -NHCOCH3, -NHS02(Ph)XiX2 , 
-NHCO(Ph)X!X2 , gdzie Ph oznacza resztę fenylową 
a X, i X2 oznaczają - H , - C l , - C H 3 , - OCH3, OC2H5, 
- C O O H , COOCHj, - SOsH, -S0 2 NRiR 2 w dowolnym 
położeniu: С oznacza - H , - C l , - C H 3 , OCH3, -OC 2 H 5 , 
- S 0 3 H , -S0 2 NR,R 2 , - NHCOœtOXjXsj. -NHS0 2 (Ph) 
XjX2, gdzie Ph oraz R,, R2 i Ku X2 moją znaczenia 
podane wyżej, znamienny tym, że 2-nitrofenylohydra-
zynę lub jej pochodne o wzorze ogólnym 2, w którym 
С ma znaczenie podane wyżej, acyluje się bezwodni
kiem kwasu naftalenodwukarboksylowego-1,8 lub jego 
pochodnymi o wzorze ogólnym 3, w którym A i В ma
ją znaczenia podane wyżej, w środowisku wodnym, al
koholu, kwasu octowego, chinoliny lub rozpuszczalni
ków organicznych, jak chlorobenzen, dwuchlorobenzen 
i inne, w temperaturze 80-220°C w czasie 5-30 go
dzin, po czym wyosabnia się ze środowiska reakcji 
produkt, który przemywa się rozpuszczalnikiem, uży
tym uprzednio jako środowisko reakcji, a następnie 
przemywa alkoholem i wodą, zaś otrzymaną pastę pro
duktu rozbełtuje się wodnym lub wodnoalkoholowym 
roztworem wodorotlenu sodowego lub potasowego oraz 
poddaje redukcji za pomocą podsiarczynu sodowego, 
siarczku sodowego, kwaśnego siarczu sodowego, wie-
losiarczku sodowego lub metalami w temperaturze 0 -
100°C, po czym ponownie wyodrębnia się produkt ze 
środowiska reakcji, przemywa go wodą lub alkoholem, 
przy czym otrzymaną pastę produktu rozbełtuje się 
w wodzie lub wodnym roztworze alkoholu, dodaje 
kwasu mineralnego oraz wkrapla wodny roztwór azo
tynu sodowego w ilości 1 mol na 1 mol produktu, po 
czym wyodrębnia się ze środowiska reakcji końcowy 
produkt, przemywa go wodą lub wodnym roztworem 
chlorku sodowego i suszy. 
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12b (P. 158092) 20.02.1969. 
Ciba - Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazoli-
dynonu o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza gru
pę metylową albo trójfluorometylową, R oznacza niż
szą grupę alkilową zawierającą 1-4 atomy węgla, a n 
oznacza 2 lub 3, ewentualnie w postaci ich soli addy
cyjnych z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, 
znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, 
w którym X ma wyżej podane znaczenie lub sól z me
talem alkalicznym tego związku poddaje się reakcji 
ze zdolnym do reakcji estrem związku o wzorze ogól
nym 3, w którym R i n mają znaczenie wyżej podane, 
lub zdolny do reakcji ester związku o wzorze ogól
nym 4, w którym X ma wyżej podane znaczenie pod
daje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 5, 
w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, lub 
z solą tego związku z metalem alkalicznym i otrzy
many produkt reakcji ewentualnie przeprowadza się 
w sól addycyjną z kwasem nieorganicznym lub orga
nicznym. 

12p (P. 158111) 6.10.1972. 
Pierwszeństwo: 3.11.1971; 19.04.1972; 30.06.1972 - Wiel

ka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (George Richard Birchall, Walter 
Hepworth, Stephen Collyer Smith). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu he-
terocykloindolilo-3-karboksylowego, o ogólnym wzo
rze 1, w którym R1 oznacza rodnik heterocykliczny, ta
ki jak pirymidynylowy, chinolilowy, izochinolilowy, 
cynolinylowy, chinazolinylowy, chinoksalinylowy, ben-
zotiazolilowy i benzoksazolilowy, połączony z atomem 
azotu pierścienia indolowego poprzez atom węgla 
sprzężony w pierścieniu z atomem rodnika heterocy
klicznego, ewentualnie zawierającego nie więcej niż 
dwa podstawniki, takie jak rodnik alkilowy o 1-5 ato
mach węgla, alkoksylowy o 1-5 atomach węgla, alki-
lotiolowy o 1-5 atomach węgla, aminowy, atom chlo
rowca, rodnik trójfluorometylowy, trójchlorometylowy 
i fenylowy, R2 oznacza atom wodoru lub rodnik alki
lowy o 1-3 atomach węgla, R3 i R4 są takie same lub 
różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik metylowy, 
R6 oznacza rodnik o ogólnym wzorze - C O R 7 lub ogól
nym wzorze -CH 2OR 8 , w których to wzorach R7 ozna
cza rodnik hydroksylowy, alkoksylowy o 1-5 atomach 
węgla, benzyloksylowy, fenoksylowy, dwualkiloamino-
alkoksylowy, w którym grupy alkilowa i alkoksylowa 
występuje o 1-5 atomach węgla, cykloalkilometoksy-
lowy, w którym pierścień zawiera 3 - 6 atomów węgla, 
alkiloaminowy lub dwualkiloaminowy, w których gru

py alkilowe zawierają 1-5 atomów węgla, anilinowy, 
hydrazynowy, aminowy, lub N-l,3-dwucvkloheksylo-
ureidowy, R» oznacza atom wodoru lub rodnik alkanoi-
lowy o 1-6 atomach węgla, a Re oznacza atom wodoru 
lub rodnik metylenodwuoksylowy lub etylenodwuoksy-
lowy lub nie więcej niż dwa podstawniki, takie jak 
rodnik alkoksylowy o 1-5 atomach węgla, alkilowy 
o 1-5 atomach węgla, cykloalkilowy o nie więcej niż 

. 5 atomach węgla i dwualkiloaminowy z grupami alki
lowymi o 1-5 atomach węgla, lub atomy chlorowca 
oraz farmaceutycznie dopuszczalnych soli tych związ
ków, znamienny tym, że w przypadku, gdy w związku 
o ogólnym wzorze 1 wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie, pod warunkiem, że jeżeli R5 ozna
cza rodnik o ogólnym wzorze - C O R 7 to R7 nie oznacza 
rodnika hydrazynowego, związek o ogólnym wzorze 
2, w którym R1 i R6 mają wyżej podane znaczenie, a Q 
oznacza rodnik aminowy lub rodnik o ogólnym wzorze 
3, w którym R9 oznacza atom wodoru lub rodnik mety
lowy lub etylowy, a R10 oznacza rodnik metylowy, ety
lowy lub fenylowy, lub addycyjną sól tego związku 
z kwasem, poddaje się reakcji w podwyższonej tempe
raturze ze związkiem o ogólnym wzorze 
R2COCH2CR3R4R5, w którym R2, R3, R4 i R3 m a j ą w y _ 
żej podane znaczenie, lub w przypadku, gdy w związ
ku o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R3, R4 i R« 
mają wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza rodnik 
karboksylowy, związek o ogólnym wzorze 6, w którym 
R1, R2, R3, R4 i Re mają wyżej podane znaczenie, a R u 

oznacza rodnik cyjanowy, karbomoilowy, alkoksykar-
bonylowy, benzyloksykarbonylowy lub fenoksykarbo-
nylowy, poddaje się hydrolizie, lub w przypadku, gdy 
w związku o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R3, 
R4 i R6 mają wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza 
rodnik o ogólnym wzorze - C O R 7 lub ogólnym wzorze 
-CILOR 8 , w których to wzorach R7 ma wyżej podane 
znaczenie, a R8 oznacza rodnik alkanoilowy o 2 - 6 ato
mach węgla, pochodną indolinową o ogólnym wzorze 
13, w którym R1, R2, R3, R4, R5 i Re mają wyżej poda
ne znaczenie, poddaje się odwodornieniu, lub w przy
padku, gdy w związku o ogólnym wzorze 1, w którym 
Rł, R2, R3, R4 i Re mają wyżej podane znaczenie, a R5 

oznacza rodnik o ogólnym wzorze -COR 7 , w którym 
R7 oznacza rodnik alkoksylowy o 1-5 atomach węgla, 
rodnik benzyloksylowy, rodnik dwualkiloaminoalko-
ksylowy, w którym grupy alkilowa i alkoksylowa wy
stępuje o 1-5 atomach węgla lub rodnik cykloalkilo-
metoksylowy, w którym pierścień zawiera 3 - 6 atomów 
węgla, kwas karboksylowy o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R5 oznacza rodnik karboksylowy lub sól, haloge
nek kwasowy lub bezwodnik takiego kwasu, poddaje 
się estryfikacji lub w przypadku, gdy w związku 
o ogólnym wzorze 1, w którym Rł oznacza rodnik chi
nazolinylowy, cynolinylowy, benzoksazolilowy lub ben-
zotiazolilowy, połączony z atomem azotu pierścienia 
indolowego poprzez atom węgla sprzężony w pierście
niu z atomem azotu rodnika heterocyklicznego, ewen
tualnie zawierający nie więcej niż dwa podstawniki, 
takie jak rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, alko
ksylowy o 1-5 atomach węgla, alkilotiolowy o 1-5 
atomach węgla, aminowy, atom chlorowca, rodnik trój
fluorometylowy, trójchlorometylowy i fenylowy, R5 

oznacza rodnik o ogólnym wzorze - C O R 7 lub ogól
nym wzorze -CH2OR8 , w których to wzorach R7 ozna
cza rodnik alkoksylowy o 1-5 atomach węgla, benzy
loksylowy, fenoksylowy, dwualkiloaminoalkoksylowy, 
w którym grupy alkilowa i alkoksylowa zawierają 
o 1-5 atomów węgla lub rodnik cykloalkilometoksy-
lowy, w którym pierścień zawiera 3 - 6 atomów węgla, 
R8 oznacza rodnik alkanoilowy o 2 - 6 atomach węgla, 
a R2, R3, R4 i R* mają wyżej podane znaczenie, zwią
zek o ogólnym wzorze 14, w którym R2, R3, R4, R5 i Re 

mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
związkiem halogenoheterocyklicznym o ogólnym wzo
rze RJHal, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, 
a Hal oznacza atom chloru, bromu lub jodu, w obec
ności sodu lub potasu lub wodorku lub amidku tych 
metali lub n-butylolitu lub dwuizopropyloamidu litu, 
lub w przypadku, gdy w związku o ogólnym wzorze 1, 
w którym R1 oznacza rodnik chinazolinylowy lub cy
nolinylowy, połączony z atomem azotu pierścienia in
dolowego poprzez atom węgla sprzężony z atomem azo
tu rodnika heterocyklicznego, ewentualnie zawierają
cy nie więcej niż dwa podstawniki, takie jak rodnik 
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alkilowy o 1-5 atomach węgla, alkoksylowy o 1-5 
atomach węgla, alkłlotiolowy o 1 -5 atomach węgla, 
aminowy, atom chlorowca, rodnik trójfluorometylowy, 
tróichlorometylowy 1 fenylowy, R5 oznacza rodnik 
o ogólnym wzorze - C O R 7 lub ogólnym wzorze 

Cpj oR8, w których to wzorach R7 oznacza rodnik 
alkoksylowy o 1 -5 atomach węgla, benzyloksylowy, 
fenoksylowy, dwualkiloaminoalkilowy, w którym gru-
p^ alkilowa i alkoksylowa zawierają 1-5 atomów wę
gla lub rodnik cykloalkilometoksylowy, w którym 
pierścień zawiera 3 - 6 atomów węgla, aminowy, alki-
loaminowy o 1-5 atomach węgla, dwualkiloaminowy 
z grupami alkilowymi o 1-5 atomach węgla, anilino
wy lub N-l,3-dwucykloheksyloureidowy, R8 oznacza 
rodnik alkanoilowy o 2 - 6 atomach węgla, a R2, R3, R4 

i Re mają wyżej podane znaczenie, związek o ogólnym 
wzorze 15, w którym R«, R3, R4, R5 i R* mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze R ^ , w którym R1 ma wyżej poda
ne znaczenie, a Y oznacza atom chloru, bromu lub jodu 
lub rodnik fenoksylowy, dla wytworzenia związku 
0 ogólnym wzorze 16, w którym R», R2, R3, R4, R5 i Re 

mają wyżej podane znaczenie, a następnie otrzymany 
związek o ogólnym wzorze 16, poddaje się cyklizacji 
dla wytworzenia żądanego związku o ogólnym wzorze 
1 w których to wzorach wszystkie symbole mają wy
żej podane znaczenie, lub w przypadku, gdy w związku 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R8, R4 i Re mają 
wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza rodnik o ogól
nym wzorze -COR 7 , w którym R7 oznacza rodnik ami
nowy alkiloaminowy o 1-5 atomach węgla, dwualki
loaminowy z grupami alkilowymi o 1-5 atomach wę-
ela anilinowy lub hvdrazynowy, kwas karboksylowy 
o ogólnym wzorze 1, w którym R», R2, R3, R4 i R« mają 
wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza rodnik karbo
ksylowy, lub halogenek, bezwodnik lub nitryl tego 
kwr«u przetwarza się ogólnie znanymi metodami na 
żądany amid o ogólnym wzorze 1, w którym wszystkie 
symbole mają wyżej podane znaczenie, lub w przy
padku gdy w związku o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R1 R2 R3, R* i Re mają wyżej podane znaczenie, 
a R5 oznacza rodnik o ogólnym wzorze -COR 7 , w któ
rym R7 oznacza rodnik N-l,3-dwucykloheksyloureido-
wy kwas karboksylowy o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R5 oznacza rodnik karboksylowy, poddaje sie re
akcji z dwucykloheksylokarbodwuimidem w odpo
wiednim rozpuszczalniku organicznym, lub w przypad
ku gdy w związku o ogólnym wzorze 1, w którym K' 
zawiera jeden lub dwa podstawniki alkoksylowe o 1 -5 
atomach węgla, R2, R3. R4 i Re mają wyżej podane zna
czenie a R* oznacza rodnik karboksylowy lub hydro-
ksvmetylowy, związek o ogólnym wzorze 1, w którym 
Ri zawiera jeden lub dwa reaktywne podstawniki chlo
rowcowe, poddaje się reakcji z pochodną metalu alka
licznego alkanolu o 1-5 atomach węgla, ub w przy
padku gdy w związku o ogólnym wzorze 1, w którym 
Ri R2 R3 R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, a Ke 

oznacza rodnik alkoksylowy o 1-5 atomach węgla, cy-
ktoalkUowym o nie więcej niż 5 atomach węgla dwu-
a küoaminowym z grupami alkilowymi o 1-5atomacn 
węgla lub chlorowcowym, związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym R« oznacza rodnik hydroksylowy ewentual
nie razem z dodatkowym podstawnikiem o wyżej po-
Sanym znaczeniu lub odpowiednią pochodną takiego 
związku z metalem alkalicznym, poddaje się reakcji ze 
I ązkiem o ogólnym wzorze R«X, W którym, R>2 ozna-

„ я rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, a X ozna
cza atom eh orow/a lub rodnik toluenosulfonyloksy-
?owy lub metanosulfonyloksylowy a jeśli reagent 
o wzorze 1 zawiera wolną grupę hydroksylową, o sym
bolu Re w obecności środka wiążącego kwas, lub 
w przypadku, gdy w związku o ogólnym wzorze 1, 
w którym R' zawiera podstawnik fluorowy, chlorowy 
lub bromowy, a R2, R3, R4, R5 i R« mają wyżej podane 
znaczenie, pod warumfiem, że Jeśli R« oznacza rodnik 
o ogólnym wzorze -COR 7 , to R7 nie oznacza rodnika 
hydrazynowego, związek o ogólnym wzorze 1 W któ
rym Rł zawiera podstawnik aminowy, poddaje s ę 
S t a ż o w a n i u a następnie, w p r w j d k u [ W g w a p n i a 
7w ;azku o oeólnym wzorze 1, w którym R1 zawiera 
p Ä n i k cghloryowy lub bromowy, £ * » " ™ М « 
dwuazoniową poddaje się reakcji z roztworem chlorku 
lub bromku miedziawego, odpowiednio w kwasie sol
nym lub bromowodorowym, w temperaturze 1 0 - w c . 

a w przypadku wytwarzania związku o ogólnym wzo
rze 1, w którym Rł zawiera podstawnik fluorowy, wy
tworzony fluoroboran soli dwuazoniowej poddaje się 
w stanie suchym termicznemu rozkładowi w tempera
turze 40-100°C, lub w przypadku, gdy w związku 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R», R*, R* i R' mają 
wyżej podane znaczenie, a R* oznacza rodnik hydro-
ksymetylowy, ester o ogólnym wzorze 1, w którym R* 
oznacza rodnik alkoksykarbonylowy, aryloalkoksykar-
bonylowy lub aryloksykarbonylowy, poddaje się reak
cji z borowodorkiem sodowym, borowodorkiem potaso
wym lub wodorkiem glinowo-litowym, lub w przy
padku, gdy w związku o ogólnym wzorze 1, w którym 
R1, R*, R», R< i R« mają wyżej podane znaczenie, a R* 
oznacza rodnik o ogólnym wzorze -CHfOR8, w którym 
R8 oznacza rodnik alkanoilowy o 1-ft atomach węgla, 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym R* oznacza rod-
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nik hydroksymetylowy, poddaje się acylowaniu, przy 
czym wytworzone związki o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R1, R*, R8, R4, R5 i Re mają wyżej podane znacze
nie przetwarza się w znany sposób na sól dopuszczalną 
farmaceutycznie. 

12p (P. 158113) 6.10.1972. 
Pierwszeństwo: 15.10.1971 - Stany Zjednoczone Ame

ryki 

FMC Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Loren Kenneth Gabbons, Arthur Albert 
Ramsey). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych dwu-
wodoroizazolopirymidyn o ogólnym wzorze 1, w któ
rym Rx i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają pro
ste lub rozgałęzione niższe rodniki alifatyczne, R, ozna
cza atom wodoru lub prosty bądź rozgałęziony niższy 
rodnik alifatyczny, X oznacza atom azotu, tlenu lub 
siarki, a Y oznacza atom tlenu lub siarki, gdy X ozna
cza atom azotu, albo atom azotu, gdy X oznacza atom 

tlenu lub siarki, znamienny tym, że 4-karboksyamid 
alkiloaminoizazolu o ogólnym wzorze 2 poddaje się 
w kwaśnym środowisku reakcji ze związkiem karbo-
nylowym o ogólnym wzorze R 2 - С : O-R.,, w ktui ym 
Rt i Rj mają wyżej podane znaczenie. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera co najmniej jeden związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym Rj i R2, są jednakowe 
lub różne i oznaczają proste lub rozgałęzione niższe 
rodniki alifatyczne, R3 oznacza atom wodoru lub pro
sty bądź rozgałęziony niższy rodnik alifatyczny, X 
oznacza atom tlenu, azotu lub siarki, a Y oznacza atom 
tlenu lub siarki, gdy X oznacza atom azotu, albo atom 
azotu, gdy X oznacza atom tlenu lub siarki. 

12p (P. 158179) 10.10.1972. 
Merck Co, Inc. Rahway, New Jersey, Stany Zjedno

czone Amewki (John Hannah). 

Sposób wytwarzania nowych steroidów (2'-(4-piry-
dylo)-6,16a-dwumetylo-20-keto-ll|3, 17«, 21-trójhydro-
ksypregna-4,6-dieno[3,2-c] pirazolu, który stosowany 
miejscowo odznacza się wysoką siłą działania przeciw
zapalnego i stosunkowo niskim działaniem ogólnoustro-
jowym, znamienny tym, że 4-hydrazynopirydynę pod
daje się reakcji z 2-hydroksymetyleno-6, 16u-dwume-
tylo-llβ-hydroksy-17, 20 : 20, 21-bis(metylenodwuoksy)-
-pregnadien-4,6-onem-3, tworząc 2'-(4-pirydylo)-6, 16u-
-dwumetylo-llβ-hydroksy-17, 20:20, 21-bis(metyleno-
dwuoksy)-pregna-4,6-dieno[3,2-c]pirazol, który następ
nie hydrolizuje się kwaśnym środkiem hydrolizującym. 

12p (P. 158184) 10.10.1972. 
Pierwszeństwo: 12.10.1971; 10.12.1971 - Wielka Bry

tania 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania (Alexander Stuart). 

Sposób wytwarzania 2,4-dwuamino-5-benzyloi.(rymi-
dyn o wzorze 1, w którym Q1 i Q2 oznaczają grup4- 2,4-
-dwuaminopirymidyno-5-ylometylową, R1, R2, R3 i jed
no z symboli Q oznaczają atom wodoru lub chlorowca 
lub rodnik alkilowy grupę alkoksylową o 1-4 atomach 
węgla, korzystnie o 1-3 atomach węgla, przy czym 
Q* oznacza grupę pirymidynylową tylko wtedy jeżeli 
Q1 nie oznacza atomu wodoru, a R9 oznacza atom wo
doru lub rodnik alkilowy, znamienny tym, że zwią
zek o wzorze 5, w którym R7 oznacza grupę hydroksy
lową, atom chlorov ; taki jak atom bromu lub chlo
ru albo resztę amonową kwasu karboksylowego lub 
sulfonowego, poddaje się reakcji z podstawionym feno
lem o wzorze 2, w którym R1, R*, R5 ma wyżej podane 
znaczenie i co najmniej jeden z symboli R4 i R5 ozna
cza atom wodoru, a drugi atom wodoru chlorowca, 
rodnik alkilowy lub grupę alkoksylową o 1-4 atomach 
węgla, jak określono powyżej dla symbolu Q w obec
ności polarnego niefenolowego rozpuszczalnika zdol
nego do rozpuszczania obydwu reagentów a jeżeli we 
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wzorze t E* oznacza rodnik alkilowy otrzymany pro
dukt alkiluje się środkiem alkilującym o wzorze R«Z, 
w którym Z oznacza reaktywny atom lub grupę, a Rł 

oznacza rodnik alkilowy. 

12p (Г, 158211) 11.10.1972. 

Pierwszeństwo: 13.10.1971; 2.03.1972; 5.06.1972; 25.07.1972 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Dietmar Alfred Ha-

beck, William Joseph Houlihan). 

Sposób wytwarzania nowych iwiązków organicznych 
o ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza liczbę 1, 2 
lub 3, pierścień A razem ze związanymi z nim pod
stawnikami może mieć budowę o wzorze 13, 14 lub 15, 
w których to wzorach Rt oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, z wyjątkiem 
rodnika Ш-rzęd.butylowego, Rj i R, są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy wodoru, fluoru lub chloru, 
rodniki alkilowe o 1--4 atomach węgla, grupy alko-
ksylowe o 1-4 atomach węgla lub grupy trójfluoro-
metylowe, a jeżeli Rx i R, są związane z atomami wę
gla sąsiadującymi ze sobą, wówczas razem mogą ozna
czać grupę metylenodwuoksy, a R oznacza grupę 
o wzorze 16, 17, 18, 19 lub 20, przy czym we wzorze 20 
R4 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wo
doru, fluoru lub chloru, rodnik alkilowy o 1-4 ato
mach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach lub 
grupę trójfluorometylową, a jeżeli R4 i Rs są związane 
z sąsiadującymi ze sobą atomami węgla, wówczas mo
gą razem oznaczać grupę metylenodwuoksy, przy czym 
jeżeli jeden z podstawników Rs i R8 oraz jeden z pod
stawników R4' i R8 oznacza grupę trójfluorometylową 
lub rodnik III-rzęd.butylowy, wówczas drugi z tych 
podstawników nie oznacza grupy trójfluorometylowej 
lub rodnika Ш-rzęd.butylowego przy sąsiednim atomie 
węgla, a gdy n oznacza liczbę 1, a Rj, R, i R, oznaczają 
atom wodoru, wówczas R nie oznacza niepodstawio-
nego rodnika fenylowego, znamienny tym, że w przy
padku wytwarzania związków o ogólnym wzorze l', 
w którym R, R,, R4, R8 i n mają wyżej podane znacze
nie, związki o ogólnym wzorze 2, w którym n, R, Ri 
i Rs mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
ze związkami o ogólnym wzorze 3, w którym Rt ma 
wyżej podane znaczenie, albo w przypadku wytwarza
nia związków o ogólnym wzorze la, w którym n, R, 
R., Rg i Rj mają wyżej podane znaczenie, a pierścień 
A wraz ze związanymi z nim podstawnikami ma bu
dowę o wzorze 13 lub 14, związek o ogólnym wzorze 
4, w którym n, R, R* i R» mają wyżej podane znacze
nie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, albo 
związek o wzorze ogólnym 7, w którym n, R, R8 i R» 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
związkiem o wzorze 3, albo związek o ogólnym wzo
rze Г odwodornia się, albo w przypadku wytwarzania 
związków o ogólnym wzorze Ib, w którym n, Rj, R| 
i A' mają wyżej podane znaczenie, a R'( oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
gdy pierścień A' ma budowę o wzorze 14, wówczas R \ 
z wyjątkiem rodnika lll-rzęd.butylowego, przy czym 
oznacza atom wodoru, związek o wzorze ogólnym, 11. 
gdy pierścień A' ma budowę o wzorze 14, wówczas B.t 
w którym n, R/, Щ i Rs mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 
12, w którym R7 oznacza rodnik alkilowy o 1-8 ato
mach węgla, w środowisku obojętnego rozpuszczalni
ka i w atmosferze obojętnego gazu i otrzymany zwią
zek o ogólnym wzorze 5, w którym n, R, i R, mają wy
żej podane znaczenie, a R t" oznacza rodnik alkilowy 
o 1 -4 atomach węgla, z wyjątkiem rodnika III-rzęd. 
butylowego lub też oznacza atom litu, w przypadku 
gdy R,' we wzorach 11 i Ib oznacza atom wodoru, pod
daje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 8, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza 
grupę cyjanową lub grupę o wzorze -COOR e , w któ
rym Re oznacza rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach wę
gla, w atmosferze gazu obojętnego, w środowisku obo
jętnego rozpuszczalnika i w obecności wody, a gdy X 
oznacza grupę cyjanową, wówczas taki« w obecności 
kwasu. 

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 49 



50 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

12p (P. 158245) 13.10.1972. 

Pierwszeństwo: 14.10.1971; 13.04.1971 - Niemiecka Re
publika Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen, NRF (Carl 
Kutzbach) 

Sposób wytwarzania czystej, krystalicznej penicyll-
nacylazy, znamienny tym, że surowy ekstrakt z komó
rek E.coli zawierający obok penicylinacylazy jeszcze 
szczątki komórek E.coli, nastawia się na wartość pH 

.3,5-5,5, zwłaszcza 5,0, ekstrakt odwirowuje, zadaje ze
brany znad osadu klarowny roztwór penicylinacy
lazy glinokrzemianami, zwłaszcza bentonitem, adsor-
bat oddziela i eluuje, wytworzony w ten sposób wzbo
gacony klarowny roztwór penicylinacylazy chromato-
grafuje na makroporowatych wymieniaczach Jonowych 
i z wytworzonego w ten sposób roztworu częściowo 
oczyszczonej penicylinacylazy doprowadza czysty en
zym do krystalizacji przez dodanie ewentualnie roz
puszczonego w wodzie siarczanu amonowego. 

12p (P. 158316) 17.10.1672. 

Pierwszeństwo: 10.10.1071; 18.05.1872 - Włochy 

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Com
pany Lugano, Szwajcaria (Dante Nardi, Elena Massa-
rani, Ludwig Degen). 

Sposób wytwarzania «owy«*11: ~~"hodnych SH-1,5-
-benzodwuazepiny e w e n t e i n i e w postaci soli addycyj
nych z kwasami lub czwartorzędowych soli amonio

wych, o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, bądź grupę metoksylową, feny-
lotlo lub alkilotio o łańcuchu prostym lub rozgałęzio
nym, zawierającą do 12 atomów węgla, R1 oznacza 
etom wodoru lub chlorowca, rodnik metylowy lub fe-
nyiowy, grupę fenoksylową lub alkilotio o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym, zawierającą do 12 atomów 
węgla, bądź grupę cykloheksylotio, benzylotio lub fe-
nylotio, R« oznacza grtfpę dwualkiloaminową o nie
wielkiej liczbie atomów węgla albo podstawioną lub 
niepodstawioną pięcio-lub sześcioatomową nasyconą 
cykliczną grupę aminową, zawierającą ewentualnie 
poza atomem wodoru, za pośrednictwem którego jest 
związana z podstawnikiem X, także inny heteroatom, 
a X oznacza prosty lub rozgałęziony łańcuch alkileno-
wy o 2 - 3 atomach węgla, znamienny tym, że alkalicz
ną sól związku o wzorze 3' kondensuje się ze związ
kiem o wzorze Hal-X-R*, w których to wzorach Hal 
oznacza atom chlorowca, a R, R1, R* i X mają wyżej 
podane znaczenie, a następnie w razie potrzeby wy
tworzony związek przekształca się w sól addycyjną 
z kwasem lub czwartorzędową sól amoniową. 

12p (P. 158326) 18.10.1972. 

Pierwszeństwo: 20.10.1971 - Francja 
Pepro Lyon, Francja (Daniel Pillon, Jacques Ducret, 

Daniel Demozay) 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych fosforo

wych stanowiących pochodne cyklicznych kwasów fos
forowych, fosfoniowych lub fosforoamidowych oraz ich 
homologów mono- lub politiolowych, o ogólnym wzo
rze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik 
metylowy, A oznacza atom chlorowca, rodnik alkoksy-
lowy lub alkilotiolowy, ewentualnie podstawione rod
nikiem alkilowym, fenylowym, aminowym, mono- lub 
dwualkiloaminowym, przy czym rodniki alkilowe ozna
czają węglowodory o 1-4 atomach węgla, a Y ozna
cza atom tlenu lub siarki, znamienne tym, że pochod
ną pirydyny o ogólnym wzorze 2, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z dwu-
chlorkiem kwasu fosforowego o ogólnym wzorze 3, 
w którym A i Y mają wyżej podane znaczenie, ewen
tualnie w przypadku gdy Y oznacza atom siarki, 
v pierwszym etapie pochodną pirydyny o ogólnym 
wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z tiochlorkiem fosforu, następnie 
w drugim etapie otrzymany w wyniku reakcji 2-chlo-
ro-2-tio-4-wodoro-6-alkilo-(3 2-d)-pirydo-l,3,2-dwuok-
syfosfonian poddaje się reakcjt ze związkiem o ogól
nym Wzorze A - H , w którym A ma wyżfcj podane zna
czenie. 
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Srodrk szkodnikobójczy zwłaszcza owadobójczy 
i roztoczobójczy znamienny tym, że jako substancję 
czynną zawiera pochodną fosforową określoną w za-
strz. 1. 

l2p (P. 158330) 18.10.1972 
Pierwszeństwo: 3.П.1971 - Węgry 

Richte: Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Budapeszt, Wę
gry (Csabe Lorinez, Egon Karpati, Laszlo Szporny, 
Kaiman Siar;, Lajos Kisfaludy) 

Sposób wytwarzania nowych estrów alkaloidów ty
pu abumaminy o ogólnym wzorze 1, w którym X - Y 
oznacza grupę S C - lub grupę o wzorze 2, a R ozna
cza grupę al/coksykarbonylową o 1-6 atomach węgla, 
ewentualnie podstawioną grupami hydroksylowymi lub 
atomami chlorowca, grupę alkenyloksykarbonylową, 
aryloksykarbonylową, arakiloksykarbonylową lub acy-
lowaną pierwszorzędową grupę alkoholową, oraz soli 
tych estrów, znamienny tym, że kwas apowinkamino-
wy lub sól kwasu winkaminowego poddaje się reakcji 
z halogenkiem alkilowym o 1-6 atomach węgla, z pod
stawionym atomami chlorowca lub grupami hydro
ksylowymi halogenkiem alkilowym, arylowym lub 
aralkilowym lub też z ich siarczanami, albo z dwu-
azometanem, albo kwas apowinkaminowy, lub kwas 
winkaminowy estryfikuje się za pomocą alkoholu za
wiera jącego 1/6 atomów węgla w obecności kataliza
tora, korzystnie amoniaku, alifatycznego lub aroma
tycznego kwasu sulfonowego lub kwasu nieorganicz
nego lub organicznego, albo apowinkaminę lub winka-
minę poddaje się reakcji z alkoholenem metalu alka
licznego, albo kwas apowinkaminowy, kwas winkami
nowy lub apowinkaminę względnie winkaminę podda
je się reakcji z estrami kwasów zawierających 1-6 
atomów węgla, albo kwas apowinkaminowy, kwas 
winkaminowy lub apowinkaminę względnie winkami
nę poddaje się reakcji ze środkiem redukującym, ko
rzystnie z wodorkiem metalu alkalicznego lub wodor
kiem metali alkalicznych, zwłas/t za z wodorkiem lito-
woglinowym a otrzymaną pochodną hydroksylową 
estryfikuje się za pomocą alifatycznych lub aromatycz
nych halogenków kwasowych lub bezwodników kwa
sowych o 1 fi atomach węgla, po czym tak otrzyma
ne nowe estry alkaloidów typu eburnaminy o ogólnym 
wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w sole ad
dycyjne ?• kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, 
albo przez reakcję z halogenkiem alkilowym przepro
wadza w sól czwartorzędową, z otrzymanej soli ewen
tualnie uwalnia się zasadę w znany sposób i ewentu
alnie przeprowadza w inną sól. 

12p (P. 158370) 19.10.1972. 
Pierwszeństwo: 20.10.1971 - Niemiecka Republika Fe

deralna 

Boehringer Mannheim GMBH Mannheim, Niemiec
ka Republika Federalna (Manfred Hubner, Ruth 
Heerdt, Feliks Helmut Schmidt, Max Thiel. Rudi 
Weyer) 

Sposób wytwarzania nowych suifonyloaminopirymi-
dyn o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza dwu-
pierścieniową grupę zawierającą tlen lub siarkę 
i ewentualnie podstawioną atomami chlorowców, rod
nikami alkilowymi lub alkoksylowymi o 1-3 atomach 
węgla, Y oznacza niższy rodnik alkilenowy o 1-3 ato
mach węgla, ewentualnie rozgałęziony, Rj oznacza 
atom wodoru lub razem z Y tworzy mostek o 3 lub 4 
atomach węgla, R2 oznacza prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilowy, cykloalkilowy, cykloalkiloalkilowy, 
alkoksylowy, cykloalkoksylowy, alkoksyalkilowy, alko 
ksyalkoksylowy, alkilomerkapto lub aîkilomerkaptoal-
kilowy, albo rodnik fenylowy lub benzylowy, a R„ 
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, przy 
czym R2 i R8 razem mogą też tworzyć mostek o 3 - 5 
rodnikach metylenowych, jak również fizjologicznie 
dopuszczalnych soli tych związków, znamienny tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Y, R,, Rj, i R8 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
zdolną do reakcji pochodną kwasu o ogólnym wzorze 3, 
w którym A ma wyżej podane znaczenie, albo związek 
o ogólnym wzorze 4, w którym A, Y i Ri mają wyżej 
podane znaczenie, a n oznacza liczbę 0 -2 , poddaje się 
reakcji z 2-aminopirymidyną o ogólnym wzorze 5. 
w którym Ri i Ra mają wyżej podane znaczenie, przy 
czym produkt tej reakcji ewentualnie utlenia się, prze
prowadzając go w sulfonamid, albo benzenosulfonylo-
guanidynę o ogólnym wzorze 6, w którym A, Y, i R, 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
związkiem o ogólnym wzorze 7a lub 7b, w których to 
wzorach Rt i R, mają wyżej podane znaczenie, a Z i Z' 
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oznaczają atomy wodoru lub grupy alkoksylowe, albo 
z funkcjonalnymi pochodnymi tych związków, po czym 
otrzymaną pirymidynę, ewentualnie zawierającą w po
zycji 4 i/lub 6 grupy wodorotlenowe, przeprowadza się 
w związek chlorowcowy, a następnie usuwa chlorowiec 
metodą redukcyjnego odchlorowcowywania, albo sul
fonamid o ogólnym wzorze 8, w którym A, Y i R, 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje.się redukcji 
z pochodną pirymidyny o ogólnym wzorze 9, w którym 
R. i R, mają wyżej podane znaczenie, a T oznacza 
zdolną do reakcji grupę estrową o ogólnym wzorze 1, 
w którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna
czenie, ewentualnie przeprowadza się znanymi sposo
bami w fizjologicznie dopuszczalną sól. 

12p (P. 158380) 20.10.1972. 
Pierwszeństwo: 21.10.1971 - Stany Zjednoczone Ame

ryki 
American Cyanamid Company, Vayne Stany Zjedno

czone Ameryki (John William Hanifin, Jr. Robert Zal« 
mon Gussin, Elliott Hohen) 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazoli-
dyny o ogólnym wzorze 1 w którym X oznacza atom 
wodoru lub chloru, Y i Z oznaczają grupy o wzorach 
NH, NCHj lub tlen z tym zastrzeżeniem, że zarówno 
Y jak i Z nie oznaczają jednocześnie tlenu znamienny 
tym, że pochodną aniliny o ogólnym wzorze 2 w któ
rym X ma wyżej podane znaczenie а В oznacza grupę 
NHR, NRCN lub grupę a wzorze 35 w którym Z' ozna
cza grupę NH2, OCH,, OH, SCHS lub NHCH8 a R ozna
cza grupę CH, lub wodór poddaje się reakcji z po
chodną kwasu octowego o ogólnym wzorze 3 w któ
rym A oznacza odszczepialną grupę taką jak chloro
wiec, grupa cyjanowa, trójmetyloamoniowa lub gru
pę estru sulfonylowego taką jak metanosulfonyloksy 
lub toluenosulfonyloksy, Z ma wyżej podane znacze
nie a D ma to samo znaczenie со В przy czym gdy В 
oznacza grupę o wzorze 35 w którym R i Z' mają wy
żej podane znaczenie, D oznacza grupę OR, SR lub 
NHR a następnie cyklizuje się utworzony acykliczny 
związek o ogólnym wzorze 4 w którym X, Z i D mają 
wyżej podane znaczenie a B' oznacza grupę cyjanowa, 
wodór lub grupę o wzorze 36 w którym R i Z' mają 
wyżej podane znaczenie, przy czym gdy B' oznacza wo
dór, D oznacza grupę OCN, pod warunkiem, że gdy D 
oznacza grupę NHR, B' oznacza CN lub grupę o wzo
rze 36 w którym R i Z' mają wyżej podane znaczenie 

przy czym gdy D oznacza grupę NRCN lub grupę 
o wzorze35 w którym R i Z' mają wyżej podane zna
czenie, B' oznacza wodór z tym, że gdy R oznacza wo
dór, imidazolidynę metyluje się po etapie cyklizacji 
i ewentualnie otrzymany związek cykliczny poddaje się 
reakcji z kwasem otrzymując sól addycyjną. 

12p (P. 158392) 21.10.Ш2. 

Pierwszeństwo: 23.10.1971; 22.11.1971; 25.03.1972; 
25.07.1972 - Niemiecka Repulika Federalna 

Bayer AG Leverkusen, Niemiecka Republika Fede
ralna (Hans-Bodo König, Wilfried Schrock i Karl-
-Georg Metzger). 

Sposób wytwarasaaia nowych penicylin o wzorze ogól
nym 1, w którym A oznacza-grupę o wzorach 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 lub 20, X oznacza grupę o wzorze 
21, 22 lub 23, Y oznacza grupę o wzorze 22, 23, 24, 25, 
26, 27 lub 28, Z oznacza grupę o wzorze 22 lub 23, 
Qu oznaczą grupę o wzorze 29, 30, 31, 32, 33, 34, Q2 ozna
cza grupę o wzorze 35, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40 lub 41, 
w których R oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik 
alkilowy zawierający do 5 atomów węgla, Rt oznacza 
atom wodoru tylko, gdy X oznacza jednocześnie 
- C O - , grupę alkilową zawierającą do 10 atomów wę
gla, grupę cykloalkilową zawierającą do 10 atomów wę
gla, grupę alkenylową zawierającą do 10 atomów wę
gla i grupę cykloalkenyiową zawierającą do 10 ato
mów węgla, grupę winylową, arylowinyiową, niższą 
grupę jedno-, dwu- i trójchlorowcoaikilową, grupę 
H 2 N - , R - N H , (R) 8 =N- , a r y l - N H - , niższą grupę 
aryloalkiloaminową, grupę alkoksylową zawierającą 
do 8 atomów węgla, grupę aralkoksylową zawierającą 
do 8 atomów węgla, grupę cykloalkoksylową zawiera
jącą do 7 atomów węgla, grupę aryloksylową, przy 
czym Rt oznacza grupę alkoksylową, aralkoksylową, 
cykloalkoksylową i aryloksylową tylko, gdy X nie, 
oznacza jednocześnie grupy - S 0 2 - , grupę R - O - V - , 
R - S - V - , N ~ C - V - , R - O - C O - V - , H j N - C O -
- V - , R - N H - C O - V - , ( R 2 ) = N - C O - V - , grupę 
o wzorze 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, V oznacza dwu-
wartościowy rodnik organiczny o 1-3 atomach węgla, 
n oznacza liczbę całkowitą 0 - 2 , R2 i R3 oznaczają atom 
wodoru, grupę alkilową i alkenylową zawierające do 
8 atomów węgla, grupę winylową, allilową, propeny-
lową, cykloalkilową i cykloalkenyiową zawierające do 
6 atomów węgla, niższą grupę jedno-, dwu- i trójchlo-
rowco-alkilową lub arylową, R4, R5 i Re oznaczają atom 
wodoru, grupę nitrową, nitrylową, grupę o wzorze 
( R , ) = N - , ( R j j s - N - C O - , R - C O - N H - , R - O - C O - , 
R - C O - O - , R - , R - O - , H 2 N - S 0 2 - , atom chloru, 
bromu, jodu, fluoru lub grupę trójfluorometylową, 
a R oznacza atom wodoru lub R, a strzałka w dwu-
wartościowym mostku ~ Q -^oznacza, że wiązanie mię
dzy dwoma atomami, wytworzone przez wolne war
tościowości tego mostka nie jest dowolne, lecz ma 
nastąpić w kierunku oznaczonym strzałką, В oznacza 
grupę o wzorze 50, 51, 52 i 53, R7, Rs i R8 oznaczają 
atom wodoru, chlorowca, grupę R - , R - O , R - S - , 
R - S O , R - S 0 2 - , grupę nitrową, (R) 2 =N- , R - C O -
- N H - , R - C O - O - , przy czym R ma wyżej poda
ne znaczenie, oraz nietoksycznych, farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli tych związków, przy czym peni
cyliny o wzorze ogólnym 1 oraz ich nietoksyczne, far
maceutycznie dopuszczalne sole mogą występować 
w odniesieniu do ośrodka chiralności C* w obydwóch 
możliwych konfiguracjach R i S oraz jako mieszaniny 
wynikających stąd diastereoizomerów, znamienny tym, 
że związki o wzorze ogólnym 2 lub produkty konden
sacji związków o wzorze ogólnym 2 ze związkami kar-
bonylowymi, takimi jak aceton, o wzorze ogólnym 3 
Ivb związki o wzorze ogólnym 4 i 5, w których В i G 
mają wyżej podane znaczenie, a R10, Rn i Ris oznacza
ją grupy alkilowe zawierające do 6 atomów węgla, 
poddaje się reakcji ze związkami o wzorach ogólnych 
6, 7, 8, 9 lub 10, w których A, Q„ Qs, R b R2, X, Y i Z 
mają wyżej podane znaczenie, a W oznacza atom chlo
rowca, grupę azydową lub niższą grupę -N(NO)-alki-
lową, przy czym w przypadku stosowania związków 
o wzorach ogólnych 2 i 3 reakcję prowadzi się w bez-
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wodnych lub zawierających wodę rozpuszczalnikach 
w obecności zasady, a w przypadku stosowania związ
ków o wzorach ogólnych 4 i 5 w bezwodnych lub nie-
posiadających grup hydroksylowych rozpuszczalnikach 
z dodatkiem lub bez dodatku zasady, w temperaturze 
około -50°C do +50°C. 

12p (P. 158393) 21.10.1972. 
Pierwszeństwo: 23.10.1971; 25.03.1972 - Niemiecka 

Republika Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Hans-Bodo König, Wilfried 
Schrock, Karl Georg Metzy). 

Sposób wytwarzania nowych penicylin o wzorze 
ogólnym 1, w którym A oznacza grupę o wzorze 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29, X oznacza grupę o wzo
rze .30, 31 lub 32, Y oznacza grupę o wzorze 31, 32, 33, 
34, 35, 36 lub 37, Z oznacza grupę o wzorze 31 lub 32, 
Qt oznacza grupę o wzorze 44, 40, 41, 45, 46, 39, 47, 48 
lub 49, przy czym R oznacza prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilowy zawierający do 5 atomów węgla, Rt 
oznacza rodnik alkilowy zawierający do 10 atomów 
węgla, rodnik cykloalkilowy zawierający do 10 ato-
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mów węgla.Mrodnik alkenylowy zawierający do 10 ato
mów węgla i rodnik cykloalkenylowy zawierający do 
10 atomów węgla, grupę winylową, arylowinylową, niż-
tzą grupę mono-, dwu- i trójchlorowcoalkilową, gru
p ę H j H - , R - N H - , ( R Î ) ^ N - , a r y l - N H , niższą grupę 
aryloalkiloaminową, grupę alkoksylową zawierającą do 
8 atomów węgla, grupę aralkoksylową zawierającą 
do 8 atomów węgla, grupę cykloalkoksylową zawiera
jącą do 7 atomów węgla, grupę aryloksylową, przy 
czym Rt oznacza grupę alkoksylową, aralkoksylową, 
cykloalkoksylową i aryloksylową tylko wtedy, gdy X8 
równocześnie nie oznacza grupy - S O t - , dalej Rt 
oznacza grupę R - O - V - , R - S - V - , N = C - V - , 
R - O - C O - V - , H j N - C O - V - , R - N H - C O - V - , 
(R),= N - C O - V - , grupę o wzorze 50, 51, 52, 53, 54, 
M, 56 lub 57, V oznacza dwuwartościowy rodnik orga
niczny zawierający 1 -3 atomów węgla, n oznacza 
liczbę całkowitą 0 - 2 , Rj i R8 oznaczają atom wodoru, 
rodnik alkilowy, lub rodnik alkenylowy zawierające 
do 8 atomów węgla, grupę winylową, allilową, prope-
nylową, grupę cykloalkilową i cykloalkenylową za
wierające do 6 atomów węgla, niższą grupę mono-, 
dwu- lub trójchlorowcoalkilową lub grupę arylową, 
R«, Rj i Re oznaczają atom wodoru, grupę nitrową, 
cyjanową, grupę ( R , ) = N - , ( R 2 ) = N - C O - , R - C O -
- N H - , R - O - C O - , . R - C O - O - , R - , R - O - , 
H , N - S 0 4 - , atom chloru, bromu, jodu, fluoru lub gru
pę trójfluorometylową, G oznacza atom wodoru, lub 
ma znaczenie podane dla R, przy czym strzałka w dwu-
wartościowym członie xQ ma oznaczać, że utwo
rzone przez obydwie wolne wartościowości tego członu 
wiązanie dwóch atomów ma przebiegać nie dowolnie, 
lecz w sposób wskazany przez strzałkę, В oznacza 
grupę o wzorze 58, 59, 60 lub 61, R7, R8 i R8 oznaczają 
atom wodoru, chlorowca, grupę R, R - O - , R - S - , 
R - S O , R - S O , - , grupę nitrową, grupę (R t )^N 
R - C O - N H , H O - , R - C O - O - , przy czym R ma 
znaczenie wyżej podane, oraz ich nietoksycznych, far
maceutycznie dopuszczalnych soli, przy czym penicy
liny o ogólnym wzorze 1 oraz ich nietoksyczne, far
maceutycznie dopuszczalne sole mogą w związku z cen
trum dyssymetrii C* występować w obydwu możli
wych konfiguracjach R i S oraz jako mieszaniny wy
nikających z nich diastereomerów, znamienny tym, że 
kwas 6-aminopenicylanowy o wzorze 2 lub związki 
o ogólnym wzorze 3 lub 4, w których Ri„, RH i R u 
oznaczają rodnik alkilowy zawierający do 6 atomów 
węgla, poddaje się reakcji ze zmodyfikowanym w gru
pie karboksylowej kwasem karboksylowym o ogól
nym wzorze 5, w którym A, Z, В i C* mają znaczenie 
wyżej podane, przy czym w przypadku stosowania 
kwasu 6-aminopenicylanowego reakcję prowadzi się 
w rozpuszczalnikach bezwodnych lub zawierających 
wodę w obecności zasady, a w przypadku stosowania 
związków o wzorze 3 lub 4 w rozpuszczalnikach bez
wodnych i pozbawionych grup hydroksylowych bez 
dodatku lub z dodatkiem zasady w temperaturze około 
- 70°C do +50°C, korzystnie w temperaturze -50°C 
do 0°C. 



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 
58 



56 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

IZp (P. 158476) 25.10.1972. 
Pierwszeństwo: 26.10.1971 - Japonia 

Dallchi Seiyaky Co., Ltd Tokio, Japonia (Ranzo Doh-
mori, Shizuo Kadoya, Senkichi Nagasaki, Hidemasa 
Ogawa). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiazolo-
chinollny o ogólnym wzorze 1, w którym R» oznacza 
grupę alkilową lub alkenylową, Re oznacza grupę 
alkilową a R8 oznacza grupę - O R , - R ' lub NHR", 
w której R oznacza grupę alkiloaminoalkilową, pipe-
rydynoalkilową, alkilopiperydynoalkilową, morfolino-
alkilową, ketomorfolinoalkilową, ketooksazolidyno-
alkilową, alkilopiperazynoalkilową, acyloksyalkilową, 
hydroksyalkilową, chlorowcoalkilową lub alkenylową, 
R' oznacza grupę alkilopiperazynową, a R" oznacza 

grupę alkilopiperazynową lub alkiloaminoalkilową, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ
rym R* i Re mają wyżej podane znaczenie, a Y ozna
cza grupę hydroksylową lub atom chlorowca, poddaje 
się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze R8X, w któ
rym R8 ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom 
wodoru, chlorowca lub grupę hydroksylową, przy czym 
X i Y nie mogą jednocześnie oznaczać tych samych 
grup. 

12p (P. 158525) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 30.10.1971 - Włochy 

Whitefin Holding S.A. Lugano, Szwajcaria (Davide 
Della Bella, Carlo Veneziani, Dario Chiarino, Uberto 
Teotino). 

Sposób wytwarzania steroizomerów l-[l '-(o-chloro-
benzylo)-2'-pirylo]-2-dwu-rzęd.-butyloamłnoetanolu o 
wzorze przedstawionym na rysunku, znamienny tym, 
że poddaje się reakcji optycznie czynną mono-II-rzęd.-
-butyloaminę z racemiczną Il-rzęd.-butylopochodną 
o wzorze X-CH(CH3)C2H5, w którym X oznacza brom, 
chlor, fluor, S0 4 lub p - C H 3 - C „ - S O s , oddziela się 
optycznie czynną dwu-II-rzęd.-butyloaminę od R, S-
-dwu-II-rzęd.-butyloaminy przez frakcjonowaną kry
stalizację odpowiednich soli z polarnego rozpuszczal
nika, otrzymany diastereoizomer dwu-II-rzęd.-butylo-
aminy kondensuje się z halogenkiem [l-(p-chloro-ben-
zylo)-2-pirylo]-glioksylu, otrzymany N,N-dwu-II-rzęd.-

-butylo-[l-(o-chlorobenzylo)-2-pirylo]-glioksyloamid 
redukuje się do l-[l'-(o-chloro-benzylo)-2'-pirylo]-2-
-dwu-rzęd.-butyloamino(lR-HS) etanolu za pomocą wo
dorku metalu lub wodorku metaloorganicznego, mie
szaninę dwóch diastereoizomerów wysala się za pomo
cą kwasu p-hydroksybenzoesowego, otrzymany p-hy-
droksybenzoesan jednego z dwóch diastereoizomerów 
oddziela się przez fracjonowaną krystalizację z polar
nych rozpuszczalników organicznych a pozostały p-hy-
droksybenzoesan drugiego diastereoizomeru wydziela 
się z ługu macierzystego z początkowej krystalizacji 
mieszaniny p-hydroksybenzoesanów. 

12p (P. 158526) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 30.10.1971 - Włochy 

Whitefin Holding S.A. Lugano, Szwajcaria (Davide 
Della Bella, Carlo Veneziani, Dario Chiarino). 

Sposób wytwarzania aryloalkilopiryloaminoetanoll 
o wzorze 2, w którym R oznacza rodnik aryloalkilowy, 
a Rj i RU są takie same lub różne i oznaczają prosty 
lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-4 atomach wę
gla, znamienny tym, że 1-aryloalkilopirol poddaje się 
reakcji z halogenkiem oksalilu, wytworzony haloge
nek l-aryloalkilo-2-piryloglioksylu poddaje się reakcji 
z aminą o wzorze HNRiR2, w którym Ri i R2 mają 
wyżej podane znaczenie lub z jej solą addycyjną 
z kwasem, a następnie otrzymany glioksyloamid 
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o wzorze 3, w którym R, R! i Rt mają wyżej podane 
znaczenie poddaje się redukcji za pomocą wodorku 
metalu lub wodorku metaloorganicznego. 

12p (P. 158527) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 29.10.1871 - Wielka Brytania 

Merck Co., Inc. Rahway New Jersey, Stany Zjed_ 
noczone Ameryki (David Bruce, Randolph Johnstonf. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cefalospe 
ryny o ogólnym wzorze 23, w którym M' oznacza gru
pę benzylową, benzhydrylową, trójmetylosililową, t rój-
chloroetylową, metoksymetylową, benzoilometylową 
lub metoksybenzylową, Z oznacza grupę o wzorze 29 
lub grupę o wzorze 30, w której A oznacza atom wo
doru, niższą grupę alkanoiloksylową, grupę karba-
moiloksylową, tiokarbamoiloksylową, N-(niższą)-alki-
lokarbamoiloksylcwą, N, N-dwu-(niższą)-alkilokarba-
moiłoksylową, N-(niższą)-tioalkilokarbamoiloksylową, 
N,N-dwu(niższą)-tioalkilokarbamoiloksylową> pirydy-
ni wą, alkilopirydyniową, halopirydyniową lub ami-
nopirydyniową i Rj oznacza grupę chlorometylową, jo-
dometylową, fluorometylową lub azydometylową, zna
mienny tym, że związek o ogólnym wzorze 24, w któ
rym M' i Z mają powyżej podane znaczenie i, w któ
rym każdy z symboli, G, К i J oznaczają atom wo
doru, chlorowca, grupę nitrową, metylosulfonylową, 
karboksyestrową, karboksyamidową lub cyjanową, 
poddaje się reakcji z chlorkiem p-benzenosulfonylu, 
chlorkiem p-toluenosulfonylu, chlorkiem metanosulfo-
nylu lub z bezwodnikiem kwasu trójchlorometanosul-
fonowego w obecności zasadowego czynnika aktywują
cego z wytworzeniem związku o ogólnym wzorze 25, 

w którym K, G, J, M* i Z mają powyżej podane zna
czenie oraz R' oznacza grupę p-nitrofenylową, p-me-
tylofenylową, metylową lub trójfluorometylową, po 
czym ten ostatni związek poddaje się reakcji chlor
kiem litowym, jodkiem litowym, fluorkiem tetraety-
loamoniowym lub azydkiem litowym z wytworzeniem 
związku o ogólnym wzorze 26, w którym K, G, J, Rj 
i M' mają uprzednio podane znaczenia, a następnie 
produkt ten poddaje się reakcji z aminą w obecności 
kwasu. 

12p (P. 158529) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 29.10.1971; 25.08.1972 - Holandia 

Stamicarbon N.V. Heerlen, Holandia (Reijer 
Goettsch, Herman Maria Alphonsus). 

Sposób odzyskiwania czystego e-kaprolaktamu za
wierającego mniej niż 5 milirównoważników substan
cji jonotwórczych na kg laktamu, otrzymanego na 
drodze międzycząsteczkowego przegrupowania oksy
mu cykloheksanonu w obecności kwaśnego katalizato
ra i kwasu siarkowego, oleum lub trójtlenku siarki 
i ekstrakcji mieszaniny reakcyjnej po rozcieńczeniu 
wodą i dowolnie, po częściowym zobojętnieniu kwasu 
siarkowego, rozpuszczalnikiem organicznym nie mie
szającym się z wodą a rozpuszczającym laktam, zna
mienny tym, że otrzymany roztwór laktamu w roz
puszczalniku organicznym zobojętnia się wodnym roz
tworem amoniaku do wartości pH co najmniej 4,5 
mierzonej w temperaturze 20°C, następnie wytwarza 
emulsję 15-40<)/o wagowo wodnego roztworu siarcza
nu amonu zemulgowanego w rozpuszczalniku orga
nicznym, a wytworzoną emulsję przemywa się demine-
ralizowaną wodą obiegową w stosunku wagowym 4-20 
części, korzystnie 8-10 części emulsji na w część wo
dy, a otrzymany laktam reekstrahuje się w znany spo
sób z rozpuszczalnika organicznego, a następnie otrzy
many wodny roztwór laktamu odparowuje się i ewen
tualnie uwalnia na wymieniaczach jonowych od jono
twórczych związków organicznych. 

12p (P. 158551) 30.10.1972. 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 

(Kazimierz Samuła, Ewa Jurkowska-Kowalczyk, Bo
żena Cichy, Leszek Krzywosiński, Barbara Borkow
ska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzoizo-
ksazolu o wzorze ogólnym 1, w którym Rx i R2 są jed
nakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub niż
szą grupę alkoksylową, alkilową lub alkilenową, lub 
R, i R2 są połączone i z sąsiednimi atomami węgla 
tworzą pierścień benzenowy ewentualnie podstawiony, 
a R» oznacza grupę fenylową ewentualnie podstawio
ną grupą nitrową lub grupą aminową lub grupę piry-
dylową, znamienny tym, że oksym pochodnej 3-hy-
droksypropanonu o wzorze ogólnym 2, w którym R„ 
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R, i R, mają podane wyżej znaczenie, poddaje się ogrze
waniu w obecności środka odwadniającego w ewentu
alnej obecności bezwodnego rozpuszczalnika organicz
nego, lub stapia się i oddestylowuje powstającą wodę, 
po czym produkt wyodrębnia się i oczyszcza w znany 
sposób. 

l t p (P. 158570) 31.10.1972. 

Pierwszeństwo: 18.11.1971 — Stany Zjednoczone Ame
ryki 

Sandoz AG Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania l-alkilo-4-fenylo-2(lH)-chlnazo-

llnów o wzorze 1, w którym Ri oznacza rodnik alkilo
wy zawierający 1—5 atomów węgla, przy czym nie 
oznacza trzeciorzędowego rodnika alkilowego, w któ
rym trzeciorzędowy atom węgla związany jest bezpo
średnio z atomem azotu w pierścieniu, oznacza po
nadto rodnik allilowy, metallilowy albo propargilowy, 
R, i Ra mogą mieć jednakowe lub różne znaczenie 
i oznaczają atom wodoru, fluoru, chloru, bromu, rod
nik alkilowy, grupę alkilotio albo alkoksylową zawie
rające 1—3 atomów węgla, grupę nitrową albo t ró j -
fluorometylową, przy czym najwyżej jeden z podstaw
ników R8 i R, oznacza grupę alkilotio, grupę nitro
wą albo trójfluorometylową, a R4 oznacza grupę 
o wzorze 2, w którym Y t i Y, mogą mieć jednakowe 
lub różne znaczenie i oznaczają atom wodoru, fluoru, 
chloru, bromu, rodnik alkilowy albo grupę alkoksylo
wą zawierające 1—3 atomów węgla albo grupę t ró j 
fluorometylową, przy czym najwyżej jeden z podstaw
ników Y, i Y, może oznaczać grupę trójfluorometylo
wą z tym, że R4 nie oznacza grupy p-fluorofenylowej 
w przypadku, gdy Rj oznacza rodnik izopropylowy, 
R, oznacza rodnik metylowy w pozycji 7, a R» ozna
cza atom wodoru, znamienny tym, że 2-alkiloa-nino-
benzofenon o wzorze 3, w którym Rj, Rt> R, i R4 mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji w tem
peraturze co najmniej 80°C i w obecności kwasu kar-
boksylowego zawierającego 2—4 atomów węgla, z co 
najmniej 3 molami mocznika na 1 mol związku o wzo
rze 3. 

12p (P. 158592) 2.11.1972. 

Pierwszeństwo: 3.11.1971 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Budapeszt, Wę
gry (Csaba Lorincz, Egon Karpati, Laszlo Szporny, 
Kaiman Szasz i Lajos Kisfaludy). 

Sposób wytwarzania nowych alkaioldowych pochod
nych z grupy eburnaminy o ogólnym wzorze przed
stawionym na rysunku, w którym Rt oznacza atom 

wodoru lub grupę hydroksylową, R, oznacza grupę 
karboksylową lub grupę alkoksykarbonylową o 1-в 
atomach węgla a R| oznacza grupę hydroksylową lub 
alkoksylową o 1 -в atomach węgla, oraz ich soli, zna
mienny tym, że apowinkaminę poddaje się reakcji 
z alkoholanami metali alkalicznych lub z nadmanga
nianami metali alkalicznych nasycając wiązanie po
dwójne w położeniach 16-17 apowinkaminy, otrzyma
ny związek ewentualnie wyodrębnia się w znany spo
sób, ewentualnie przeprowadza w sól addycyjną z kwa
sem lub w sól czwartorzędową a z otrzymanej soli 
ewentualnie uwalnia się w znany sposób zasadę 
i ewentualnie przekształca w inną sól. 

12p (P. 158610) 3.11.1972. 

Shell Internationale Research Maatschappij N.V. 
Haga, Holandia. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych oksazollny 
o wzorze ogólnym 1, znamienny tym, że związek o wzo
rze 1, w którym R1 oznacza ewentualnie podstawioną 
grupę alkilową, alkenylową, arylową, arylowoalkilową 
lub heterocykliczną, R* oznacza grupę alkilową, a R* 
oznacza ewentualnie podstawioną grupę aryloalkilo-
wą, lub pochodne oksazoliny o wzorze 1, w którym R1 

oznacza ewentualnie podstawioną atomami fluoru gru
pę alkilową zawierającą 1-12 atomów węgla, ewentu
alnie podstawioną fenylem grupę alkenylową zawiera- -
jącą do 6 atomów węgla, grupę fenylową ewentualnie 
podstawioną atomem chlorowca, grupą nitrową lub 
grupą alkilową lub alkoksylową zawierającą 1-6 ato
mów węgla, grupę benzylową lub grupę heterocyklicz
ną o pierścieniu zawierającym 5 lub 6 atomów; R" 
oznacza grupę alkilową zawierającą 1-6 atomów wę
gla, a R» oznacza grupę benzylową ewentualnie pod
stawioną w pierścieniu jednym lub więcej atomami 
chlorowca, grupą nitrową lub grupą alkilową zawie
rającą 1-6 atomów węgla, lub pochodne oksazoliny 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę metylową, 
trójfluorometylową, decylową, propenylową lub sty-
rylową, grupę fenylową ewentualnie podstawioną ato
mem fluoru lub chloru, grupę nitrową, metylową lub 
metoksylową lub grupę benzylową, furylową lub pi-
rydylową; R* oznacza grupę metylową lub etylową, 
a R* oznacza grupę benzylową ewentualnie podsta-

C H , - O-, 
i 2 ^C-R, 

Ra-C - N * ^ 

CH2OR3 

WZÓR 1 
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wioną w pierścieniu jednym lub więcej atomami chlo
ru lub grupą nitrową lub metylową, otrzymuje się 
przez poddanie reakcji związku hydroksymetylowego 
o wzorze ogólnym 2 z silną zasadą i halogenkiem 
o wzorze ogólnym 3, w którym Hal oznacza atom 
chlorowca. 

12P (P. 158673) 7.11.1972. 

Pierwszeństwo: 18.11.1971; 7.08.1972 - Stany Zjedno
czone Ameryki 

Merck a. CO., Inc., Rahway, N.J., Stany Zjednoczo
ne Ameryki (Edward Morton Cohen). 

Sposób wytwarzania soli benemidowej estru piwa-
loiloksymetylowego D-(-)-a-aminobenzylopenicyl i -
ny, znamienny tym, że poddaje się kontaktowi w śro
dowisku reakcji, w którym reagenty są rozpuszczalne 
a produkt reakcji jest nierozpuszczalny, sól kwasową 
estru piwaloiloksymetylowego D- ( - ) - - a - aminobenzy -
lopenicyliny i sól metalu alkalicznego benemidu. 

12p (P. 158674) 7.11.1972. 

Pierwszeństwo: 19.11.1971; 12.04.1972 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

Merck a. CO. Inc., Rahway, N.J. Stany Zjednoczone 
Ameryki (Burton Grant Christensen). 

Sposób wytwarzania kwasów 7-acyloamido-7-meto-
ksycefem-3-karboksylowych-4 i ich estrów znamien
ny tym, że na kwas 7-acyloamino-7-metoksycefem-2-
karboksylowy-4 lub jego ester działa się czynnikiem 
wywołującym izomeryzację. 

12q (P. 157714) 12.09.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Edy
ta Boboli, Władysław Longin Małaśnicki, Mieczysław 
Kowalski). 

Sposób wytwarzania 2, 4-dwu-hydroksybenzofenonu 
w reakcji rezorcyny z chlorkiem benzoilu w obecno
ści bezwodnego chlorku glinowego, znamienny tym, 
że reakcję acylowania prowadzi się w chlorku etyle
nu, w temperaturze 20-65°C, wkraplając w ciągu 1-ej 
godziny, w temperaturze 20-25° 1-1,02 mola chlorku 
benzoilu do uprzednio przyrządzonego klarownego roz
tworu soli chloroglinowej rezorcyny, powstałej z 1 mo
la rezorcyny i 1-1,15 mola chlorku glinowego w chlor
ku etylenu, po czym ogrzewa w ciągu 3 - 4 godzin do 
temperatury 05° i utrzymuje w tej temperaturze 4 - 5 
godzin, a otrzymany po rozkładzie kompleksu 2,4-dwu-
-hydroksybenzofenon czyści dwukrotnie przez wytrą
cenie go rozcieńczonym kwasem solnym z wodnego 
około 10'Vo roztworu wodorotlenku sodowego i następ
ną krystalizację z zakwaszonego roztworu wodnome-
tanolowego. 

12q (P. 1577S2) 18.09.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Jerzy Gniłka, Tomasz Budzisz, Zofia Ro
galska). 

Sposób wytwarzania chloranilu na drodze chlorowa
nia aniliny w środowisku rozcieńczonego kwasu siar
kowego, znamienny tym, że chlorowaniu poddaje się 
anilinę lub chlorowodorek albo siarczan aniliny, pro
wadząc reakcję w temperaturze 60-110° w obecno
ści do 2% wagowych jodu w stosunku do użytej ilości 
aniliny, po czym otrzymany produkt poddaje się ewen
tualnie krystalizacji z chlorobenzenu w stosunku wa
gowym chloranilu do chlorobenzenu Jak 1 : 10. 

12q (P. 157813) 19.09.1972. 

Pierwszeństwo: 21.09.1971, 9.02.1972 - Stany Zjedno
czone Ameryki 

FMC Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Sanford Tyler Young, Kenneth Lee Hill). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych dioksa-
nów o ogólnym wzorze 1, w którym R* oznacza atom 
wodoru bądź rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy, cy-
janoalkilowy, arylowy, aryloksyalkilowy, aryloalko-
ksyalkilowy lub alkoksyalkilowy, przy czym rodnik 
alkilowy lub podstawiony rodnik alkilowy zawiera 
1—6 atomów węgla, a rodnikiem arylowym jest rod
nik fenylowy, furylowy lub tienylowy, niepodstawio-
ny lub zawierający jeden podstawnik X, taki jak 
atom fluoru, chloru lub bromu, niższy rodnik alkilo
wy bądź niższy rodnik alkoksylowy lub benzyloksy-
lowy, R*a oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, 
przy czym R*a i R* razem mogą oznaczać dwa lub 
większą liczbę rodników metylenowych i tworzą struk
turę spiro, w której stereoizomery są prawdopodobnie 
nierozdzielone i znajdują się w stanie równowagi wi
bracyjnej, R5 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
lub chlorowcoalkilowy, taki jak chloroalkilowy lub 
bromoalkilowy, przy czym rodniki alkilowe zawierają 
1—4 atomów węgla, Rr oznacza jednowartościowy aro
matyczny rodnik fenylowy, furylowy, tienylowy lub 
pirydylowy, niepodstawiony lub zawierający 1—3, ko
rzystnie mniej niż 3, podstawniki Y, takie jak atom 
fluoru, chloru lub bromu, grupa CN, CF3, niższy rod
nik alkilowy lub niższy rodnik rodnik alkoksylowy, 
przy czym w przypadku gdy Rr oznacza niepodsta
wiony rodnik fenylowy, a R*a oznacza atom wodoru, 
wówczas R* nie oznacza niepodstawionego rodnika fe-
nylowego, znamienny tym, że podstawiony 5-hydroksy-
-1,3-dioksan o wzorze 2, w którym R*. R*a i R5 mają 
wyżej podane znaczenie, traktuje się w środowisku 
rozpuszczalnika wodorkiem sodowym, a następnie pod
daje wytworzony alkoholan sodowy reakcji z chlorkiem 
lub bromkiem arylometylu o wzorze Rr—CHt—CI lub 
Rr—CH2—Br, albo 2-arylometoksy-l,3~propanodiol o 
wzorze Rr—CH2—O—CH—<CHiiOH)S! poddaje się reak
cji ze związkiem karbonylowym o wzorze R2R iaC = 0 
w obecności kotalizatora kwasowego, a następnie w obu 
przypadkach wyosabnia się produkt z mieszaniny reak
cyjnej. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako za
sadniczy składnik czynny zawiera co najmniej jeden 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym R* oznacza 
atom wodoru bądź rodnik alkilowy, chlorowcoalkilo
wy, cyjanoalkilowy, arylowy, aryloksyalkilowy, ary-
loalkoksyalkilowy lub alkoksyalkilowy, przy czym rod
nik alkilowy lub podstawiony rodnik alkilowy zawiera 
1—6 atomów węgla, a rodnikiem arylowym jest rodnik 
fenylowy, furylowy lub tienylowy, niepodstawiony lub 
zawierający jeden podstawnik X, taki jak atom fluoru, 
chloru lub bromu, niższy rodnik alkilowy bądź niższy 
rodnik alkoksylowy lub benzyloksylowy, R*« oznacza 
atom wodoru lub rodnik metylowy, przy czym R t ó i R« 
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razem mogą oznaczać dwa lub większą liczbę rodni
ków metylenowych i tworzą strukturę spiro, w której 
itereoizomery są prawdopodobnie nierozdzielne i znaj
dują etę w etanie równowagi wibracyjnej, R5 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy lub chlorowcoalkilowy, 
taki Jak chloroalkilowy lub bromoalkilowy, przy czym 
rodniki alkilowe zawierają 1-4 atomów węgla, Rr 

oznacza Jedno wartościowy aromatyczny rodnik feny-
lowy, furylowy, tienylowy lub pirydylowy, niepodsta-
wiony lub zawierający 1-3 , korzystnie mniej niż 3, 
podstawniki Y, takie jak atom fluoru, chloru lub bro
mu, grupa CN, CF8, niższy rodnik alkilowy lub niż-
izy rodnik alkoksylowy, przy czym w przypadku gdy 
R r oznacza niepodstawiony rodnik fenylowy, a R î a 

oznacza atom wodoru, wówczas R8 nie oznacza niepod-
ttawionego rodnik fenylowego, przy czym grupa o wzo
rze - O C H , - R r i podstawnik R* o wyżej podanym 
znaczeniu, lecz nie oznaczający atomu wodoru, są 
względem siebie w pozycji cis. 

12q (P. 157894) 23.09.1972. 
Pierwszeństwo: 24.9.1971; 7.3.1972 - Niemiecka Repu

blika Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka 
Republika Federalna (Heinz Förster, Bodo Junge, Fritz 
Maurer, Dieter Steinhoff). 

Sposób wytwarzania l-fenylo-3,3-dwualkilotriaze-
nów o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru 
lub kation zasady nietoksycznej fizjologicznie, R1 i R* 
mogą być jednakowe lub różne i oznaczają atomy wo
doru, rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, grupy 
karboksylowe, grupy kwasu sulfonowego lub ugrupo
wania soli grup karboksylowych lub grup kwasu sul
fonowego z fizjologicznie nietoksycznymi zasadami lub 
oznaczają atomy chlorowców, R» i R4 mogą być jed
nakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, grupy 
cyjanowe, rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, gru
py alkoksylowe o 1-4 atomach węgla, grupy sulfon-
amidowe, grupy kwasu sulfonowego lub ugrupowania 
ich soli z fizjologicznie nietoksycznymi zasadami, ato
my chlorowców, grupy karboksylowe lub grupy o wzo
rze 15, w którym R' i R" oznaczają takie same lub 
różne rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, X ozna
cza wiązanie bezpośrednie С - С , grupę azową, sulfo
nową, karbonylową, siarczkową, tlenkową, sulfotlen-
kową, rodnik metylenowy lub etylenowy ewentualnie 
podstawiony rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach wę
gla, grupę hydroksylową lub atomem chlorowca, lub 
oznacza rodnik etenylenowy ewentualnie podstawiony 
rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla lub ato
mem chlorowca, » R 4 R* oznaczają takie same lub 
różne rodniki alkilowe o 1-2 atomach węgla, znamien
ny tym, że pochodne aminofenylowe o wzorze 2, w któ-

rym R, R», Rs, R», R< i X mają wyżej podane znacze
nie, lub sole tych pochodnych aminofenylowych z moc
nymi kwasami dwuazuje się w obecności mocnych 
kwasów i otrzymane sole dwuazoniowe; o wzorze 3, 
w którym R, R1, Rf, R«, R* i X mają wyżej podane 
znaczenie, a Y oznacza anion mocnego kwasu, ewen
tualnie po wydzieleniu, poddaje się reakcji z dwual-
kiloaminami o wzorze 4, w którym R5 i Re oznaczają 
takie same lub różne rodniki alkilowe o 1-2 atomach 
węgla i w obecności środka wiążącego kwas i ewen
tualnie z otrzymanych soli uwalnia się grupy hydro
ksylowe i/lub kwasowe i ewentualnie z otrzymanych 
związków wytwarza się sole i ewentualnie w przypad
ku, gdy X oznacza grupę karbonylową, w otrzyma
nych związkach, ewentualnie po ich wydzieleniu, prze
prowadza się grupę karbonylową za pomocą komplek
sowego wodorku metalu w grupę - C H O H i ewentual
nie z otrzymanych soli uwalnia się grupę hydroksylo
wą i/lub kwasową i ewentualnie przeprowadza w sól. 

12q (P. 157995) 29.09.1972. 
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, Niemiec

ka Republika Federalna (Kurt Schromm, Anton Men-
trup, Ernst-Otto Renth, Werner Traunecker). 

Sposób wytwarzania nowych polimetylenodwuamin 
o ogólnym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wo
doru lub rodnik metylowy, m oznacza zero lub liczbę 
całkowitą 1-8, a Ar oznacza grupę o ogólnym wzorze 
2, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę acylo-
wą, a Rg oznacza atom wodoru lub grupę o ogólnym 
wzorze - O R , w którym R ma wyżej podane znacze
nie, albo Ar oznacza grupę o ogólnym wzorze 3, w któ
rym R ma wyżej podane znaczenie, a Rj oznacza niż
szą grupę hydroksylową lub jedną z grup o ogólnym 
wzorze - N H - C O - R 4 , N H - S O g - R 6 , - C H 4 - N H -
- C O - R 4 , C H 2 - N H - S O , - R 5 lub - C H g - N H - C O -
- N H - R 4 , w których to wzorach R4 oznacza atom wo
doru lub niższy rodnik alkilowy, a RB oznacza niższą 
grupę alkilową lub niższą grupę dwualkiloaminową, 
albo Ar oznacza grupę o ogólnym wzorze 4, w którym 
R, oznacza atom wodoru, grupę aminową lub grupę 
hydroksylową, X oznacza atom chloru lub bromu, a Y 
oznacza atom chloru, bromu lub wodoru, albo też Ar 
oznacza grupę o ogólnym wzorze 5, w którym R ma 
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wyżej podane znaczenie, a A oznacza pięcioczłonowy 
lub sześcioczłonowy pierścień nasycony lub nienasyco
ny, w postaci racematów, mezomerów lub izomerów 
optycznych, zarówno związków wolnych jak i ich soli 
addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że redukuje 
się aminoketon o ogólnym wzorze 6, w którym Ar, Rt 
i m mają wyżej podane znaczenie, albo ze związku 
o ogólnym wzorze 9, w którym Rj i m mają wyżej 
podane znaczenie, a Ar' i/lub grupa - N R ' - zawiera
ją grupę dającą się odszczepiać, przy czym Ar' ozna
cza taką grupę Ar o wyżej podanym znaczeniu, w któ
rej fenolowe grupy wodorotlenowe są wolne lub chro
nione grupami dającymi się odszczepiać na drodze hy
drolizy, alkoholizy lub hydrogenolizy, a R'oznacza atom 
wodoru lub grupę dającą się odszczepiać na drodze 
hydrogenolizy, korzystnie rodnik benzylowy, ewentu
alnie podstawiony, odszczepia się tę grupę dającą się 
odszczepiać, po czym otrzymany produkt wyosabnia 
się, ewentualnie rozdziela go na optyczne izomery 
i/lub otrzymaną zasadę przeprowadza w sól addycyj
ną z kwasem, albo produkt otrzymany w postaci addy
cyjnej soli z kwasem przeprowadza w wolną zasadę 
lub w sól addycyjną z innym kwasem. 

12q (P. 158048) 3.30.1972. 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. i J. Śniadeckich, 
Bydgoszcz (Zygmunt Kin). 

Sposób otrzymywania pochodnych furfuralu do two-
r»yw sztucznych znamienny tym, że reakcję syntezy 
przeprowadza się w dwóch fazach w jednym reakto
rze, w pierwszej fazie reakcji furfural z aldehydem 
mrówkowym w środowisku alkalicznym w tempera
turze .'02-310°K miesza się przez 4 godziny a w dru
giej fa de prowadzi się kondensację pochodnych fur
furalu i acetonu w tym samym reaktorze i środowi
sku alkoholu furfurylowego, przez to oddziela się pra
wie iiościowo i wydziela się produkty reakcji. 

12q (P. 158051) 3.10.1972. 

Pierwszeństwo: 5.10.1971; 25.05.1972 - Szwajcaria 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Helmut Egger, 
Hellmuth Reinshagen). 

Sposób wytwarzania nowych pleuromutylln o wzo
rze 1, w którym Rj oznacza grupę etylową lub winy
lową, n oznacza liczbę całkowitą 2 - 5 , X oznacza atom 
siarki, grupę o wzorze 12 lub grupę o wzorze = N - R 4 , 
w którym Y i Z są jednakowe i oznaczają atom siarki 
lub są różne i oznaczają atom tlenu lub siarki, a R4 
oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze 2, w którym 
Rt ma wyżej podane znaczenie, R* i R8 oznaczają gru
pę alkilową, albo R2 i Rs razem z atomem azotu two
rzą pierścień heterocykliczny, który ewentualnie za
wiera jako dalsze heteroatomy siarkę, tlen lub grupę 
o wzorze = N - R g , w którym R5 oznacza niższą grupę 
alkilową lub niższą grupę hydroksyalkilową, albo R* 
oraz R8 razem z atomem tworzą rodnik piperazynylo-
wy, którego drugi atom azotu jest podstawiony rodni
kiem R5, przy czym R5 oznacza niższą grupę (niżacy-
loksy)-alkilową lub niższą grupę benzoiloksyalkilową, 
albo w którym R, ma wyżej podane znaczenie, n ozna
cza liczbę 2, Rg oznacza niższą grupę alkilową, niższą 
grupę hydroksyalkilową, niższą grupę (niż.acyioksy)-
alkilową lub niższą grupę benzoiloksyalkilową, X ozna
cza grupę o wzorze - N - R 4 , wraz z R4 tworzą mostek 
etylenowy między obydwoma atomami azotu, oraz soli 
addycyjnych z kwasami, jak również soli czwartorzę
dowych tych związków, znamienny tym, że w РГ2У-

padku wytwarzania pleuromutylin o wzorze la, w któ
rym Rj ma wyżej podane znaczenie, n oznacza liczbę 
całkowitą 2 - 5 , Xi oznacza atom siarki albo grupę 
o wzorze 13, w którym Y* i Z* są Jednakowe i ozna
czają atom siarki, albo są różne i Y* oznacza atom 
tlenu, a Zi oznacza atom siarki, przy czym Y* zawsze 

związany jest z resztą mutylinową, a RJ i RJ oznacza
ją grupę alkilową, lub R,orazR[ wraz z atomem azo
tu tworzą pierścień heterocykliczny, który ewentual
nie zawiera jako dalszy heteroatom siarkę, tlen lub 
grupę o wzorze = N - R j w którym Rl

6 oznacza niż
szą grupę alkilową lub niższą grupę hydroksyalkilową, 
związek o wzorze 3, w którym Rt ma wyżej podane 
znaczenie, a R« oznacza grupę alkilową lub arylową, 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 4, w któ
rym n, Xi, R2 i Rs mają wyżej podane znaczenie, albo 
w przypadku wytwarzania pleuromutyliny o wzorze 
Ib, w którym R,, n, R\, R, mają wyżej podane znacze
nie, a ХИ oznacza wymienioną już grupę o wzorze 
= N - R 4 , w którym R4 oznacza atom wodoru lub wy
mienioną już grupę o wzorze 2, lub w przypadku wy
twarzania pleuromutylin o wzorze Ib, w którym R, 
ma wyżej podane znaczenie, n' oznacza liczbę 2, R, 
ma takie znaczenie, jak R ] i oznacza niższą grupę al
kilową lub niższą grupę hydroksyalkilową, X " i ozna
cza grupę o wzorze = N - R 4 , a R£

I! wraz z R4 tworzy 
mostek etylenowy pomiędzy obydwoma atomami azo
tu, związek o podanym już wzorze 3 poddaje się reak
cji albo ze związkiem o wzorze 5, w którym n, R.\ i Rl

a 
mają wyżej podane znaczenie, albo ze związkiem 
o wzorze 5a, w którym RJJ1 ma wyżej podane znacze
nie, albo w przypadku wytwarzania pleuromutylin 
o wzorze lc, w którym Rv n, R\, R ,̂ Y i Z mają wy
żej podane znaczenie, związek o wzorze За, w którym 
R„ Y i Z mają wyżej podane znaczenie poddaje się re
akcji ze związkiem o wzorze 6, w którym n, R ] i R ] ma
ją wyżej podane znaczenie, a A oznacza resztę kwasową 
reaktywnego estru, albo w przypadku wytwarzania 
pleuromutylin o wzorze Id, w którym R, i n mają wy
żej podane znaczenie, Xiv oznacza atom siarki, podaną 
już grupę o wzorze 12, lub podaną już grupę o wzorze 
= N - R , w których Y, Z i R4 mają wyżej podane zna
czenie, a R2 i R, wraz z atomem azotu tworzą 
rodnik piperazynylowy, którego drugi atom azotu jest 
podstawiony rodnikiem Щ, przy czym R4 oznacza 
niższą grupę (niż.acyloksy)-alkilową lub niższą grupę 
benzoiloksyalkilową, albo w przypadku wytwarzania 
pleuromutylin o wzorze Id', w którym R1( X m i R. 

iv mają wyżej podane znaczenie, R3 ma takie znaczenie, 
jak Rj i oznacza niższą grupę (niż.acyloksy)-alkilo-
wą lub niższą grupę benzoiloksyalkilową, związek 
o wzorze le, w którym R,, n i XIV mają wyżej poda
ne znaczenie, a R2 i R8 wraz z atomem azotu two
rzą rodnik piperazynylowy, którego drugi atom azotu 
jest podstawiony rodnikiem R " przy czym RB ozna
cza niższą grupę hydroksyalkilową, albo związek 
o wzorze le', w którym R1; n', Х ш i R " mają wyżej 
podane znaczenie, a R^1 ma takie znaczenie, jak R5

! 

i oznacza niższą grupę hydroksyalkilową, poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 7, w którym В oznacza 
grupę alkoksykarbonylową, grupę chloro- lub bromo-
formylową, lub grupę o wzorze R 7 - C O - O - C O - , a Rr 
oznacza niższą grupę alkilową lub grupę fenylową 
i wytworzone pleuromutyliny przeprowadza się ewen
tualnie w ich sole addycyjne z kwasami lub w sole 
czwartorzędowe. 
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12q (P. 158090) 20.02.1969. 

Pierwszeństwo: 27.06.1968 - Szwajcaria. 

Ciba - Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria, 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej imldazolidy-
nonu o wzorze 1 ewentualnie w postaci jej soli addy
cyjnej z kwasem nieorganicznym lub organicznym, 
znamienny tym, że zdolny do reakcji ester l-(2-hy-
droksyetylo)-3-metylo-2-imidazolidynonu poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 2 lub z solą metalu 
alkalicznego tego związku, albo zdolny do reakcji 
ester związku o wzorze 3 poddaje się reakcji z l-[2-(l-
-piperazynylo)-etylo]-3-metylo-2-imidazolidynonemlub 
z solą tego związku z metalem alkalicznym i otrzy
many produkt reakcji ewentualnie przeprowadza się 
w sól addycyjną z kwasem nieorganicznym lub orga
nicznym. 

12q (P. 158091) 20.02.1969 

Pierwszeństwo: 19.11.1968 - Szwajcaria 

Ciba - Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych imłdaioll-
dynonu o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 
atom wodoru albo chloru, grupę metoksylową lub me-
tylotio, R oznacza niższą grupę alkilową, a n ozna
cza 2 lub 3, ewentualnie w postaci ich soli addycyj
nych z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, 
znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ
rym X ma wyżej podanie znaczenie lub sól z metalem 
alkalicznym tego związku poddaje się reakcji ze zdol
nym do reakcji estrem związku o wzorze ogólnym 3, 
w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, albo 
zdolny do reakcji ester związku o wzorze ogólnym 4, 
w którym X ma wyżej podane znaczenie poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 5, w którym 
R i n mają wyżej podane znaczenie lub z solą tego 
związku z metalem alkalicznym i otrzymany produkt 
reakcji ewentualnie przeprowadza się w sól addycyj
ną z kwasem nieorganicznym lub organicznym. 
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12q (P. 158169) 9.10.1972. 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 

Warszawa (Kazimierz Dzięgielewski, Krystynia Sienic-
ka, Edward Żukowski, Andrzej Schaeffer, Halina Czaj
kowska, Hanna Królak, Marek Fabijański, Natalia Po
rowska, Irena Dzięgielewska, Halina Dahlig). 

Sposób otrzymywania metanosulfonianu sodowego 
polimiksyny E, znamienny tym, że do roztworu soli 
polimiksyny E o aktywności 1,5*10» j/ml - 1,5* 10» 
j/ml korzystnie o aktywności 5,0*10» j/ml - 1,0-10« 

-j/ml dodaje się aldehyd mrówkowy w ilości 5-25 moli 
na 1 mol antybiotyku oraz kwaśny węglan sodowy 
w ilości 5 -15 moli na 1 mol antybiotyku w tempera
turze 25-35°C, prowadzi się reakcję przy pH 6,5-7,5, 
korzystnie przy pH 6,8-7,2, uzyskane połączenie N-hy-
droksymetylowe polimiksyny E poddaje się reakcji 
z kwasem siarkawym lub dwutlenkiem siarki w obec
ności 5,0-5,1 moli kwaśnego węglanu sodowego na 
1 mol antybiotyku lub bez dodatku kwaśnego węgla
nu sodowego w temperaturze 30-80°C, korzystnie 
w temperaturze 45-70°C, a następnie zagęszcza się 
roztwór otrzymanego metanosulfonianu sodowego po
limiksyny E i wytrąca się nadmiarem rozpuszczalnika 
organicznego mieszającego się z wodą lub wyodrębnia 
się metanosulfonian sodowy polimiksyny E z roztwo
ru znanym sposobem. 

12q (P. 158180) 10.10.1972. 

FMC Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Martin Joseph Konz). 

Sposób wytwarzania 5-alkilo-5-aralkoksy-l,3-dIo-
ksanów podstawionych w pozycji 2 podstawnikiem bę
dącym w stosunku cis do grupy 5-aralkoksylowej, 
znamienny tym, że epoksyduje się podwójne wiązanie 
podstawionego w pozycji 2 5-alkilideno-l,3-dioksanu 
w związek epoksydowy, w którym atom tlenu przy 
węglu w pozycji 5 1,3-dioksanu jest w położeniu cis 
w stosunku do podstawnika w pozycji 2, po czym uwo
dornia się ten związek epoksydowy, otrzymując pod
stawiony w pozycji 2 5-hydroksy-5-alkilo-l,3-dioksan, 
w którym grupa 5-hydroksylowa i podstawnik w po
zycji 2 znajdują się względem siebie w stosunku cis, 
a następnie eteryfikuje się ten związek halogenkiem 
aralkilu. 

12q (P. 158217) 11.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Stanisław Galinowski, Jerzy Jabłoński, 
Kazimierz Zieliński, Bernard Graczyk, Leopold Mi
chalczyk, Teresa Guzewska). 

Sposób wytwarzania 1-aminoantrachinonu na drodze 
nitrowania antrachinonu i redukcji otrzymanego 1-ni-
troantrachinonu, znamienny tym, że antrachinon ni
truje się za pomocą 85-100%-owego kwasu azotowego 
w temperaturze 20-90°, korzystnie w temperaturze 
70° aż do uzyskania 1,03 części wagowych 1-nitroan-
trachinonu z 1 części wagowej antrachinonu, po czym 
przerywa się nitrowanie przez rozcieńczenie masy re
akcyjnej za pomocą rozpuszczalnika organicznego mie
szającego się z wodą i z kwasem azotowym, lecz nie 
reagującego z tym ostatnim - takiego, jak ciekłe ali
fatyczne kwasy tłuszczowe, korzystnie kwasu octowe
go lodowatego, a wyodrębniony przez odsączenie 
i przemyty wodą 1-nitroantrachinon poddaje się re
dukcji siarczkiem sodowym, po czym ewentualnie uzy
skany 1-aminoantrachinon poddaje się reakcji sulfo
nowania za pomocą kwasu chlorosulfonowego w śro
dowisku nitrobenzenu w temperaturze 120-140° albo 
za pomocą 25%-owego oleum w obecności siarczanu so
dowego w temperaturze 130° do kwasu 1-aminoantra-
chinono-2-sulfonowego, który oczyszcza się przez frak
cyjne strącanie z kwasu siarkowego 60-80°/o-owego 
i następnie desulfonuje do 1-aminoantrachinonu w śro
dowisku 60-80%-owego kwasu siarkowego w tempe
raturze 100-200°, korzystnie w temperaturze 160°. 

12q (P. 158218) 11.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Stanisław Galinowski, Jerzy Jabłoński, 
Kazimierz Zieliński, Bernard Graczyk, Leopold Mi
chalczyk, Teresa Guzewska). 

Sposób wytwarzania kwasu l-amino-4-bromoantra-
chinono-2-sulfonowego, znamienny tym, że antrachi
non nitruje się za pomocą 85-100%-owego kwasu azo
towego w temperaturze 20-90°, korzystnie w tempe
raturze 70° aż do uzyskania 1,03 części wagowych 1-
-nitroantrachinonu z 1 części wagowej antrachinonu, 
po czym przerywa się nitrowanie przez rozcieńczenie 
masy reakcyjnej za pomocą rozpuszczalnika organicz
nego mieszającego się z wodą i z kwasem azotowym, 
lecz nie reagującego z tym ostatnim - takiego, jak 
ciekłe alifatyczne kwasy tłuszczowe, korzystnie kwasu 
octowego lodowatego, a wyodrębniony przez odsącze
nie i przemyty wodą 1-nitroantrachinon poddaje się 
redukcji siarczkiem sodowym, sulfonuje następnie 
wyodrębniony 1-aminoantrachinon za pomocą kwasu 
chlorosulfonowego w środowisku nitrobenzenu w tem
peraturze 120-140°, lub za pomocą 25%-owego oleum 
w obecności siarczanu sodowego w temperaturze 130°, 
po czym kwas l-aminoantrachinono-2-sulfonowy pod
daje się bromowaniu w temperaturze około 10° i wy
dziela otrzymany kwas l-amino-4-bromoantrachino-
no-2-sulfonowy przez frakcyjne strącanie z kwasu 
siarkowego lub przez krystalizację z wody. 

12q (P. 158219) 11.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz, (Stanisław Galinowski, Jerzy Jabłoński, 
Kazimierz Zieliński, Bernard Graczyk, Leopold Mi
chalczyk, Teresa Guzewska). 

Sposób wytwarzania l-amino-2-,4-dwubromoantra-
chinonu, znamienny tym, że antrachinon nitruje się za 
pomocą 85-100%-owego kwasu azotowego w tempera
turze 20-90°, korzystnie w temperaturze 70° aż do 
uzyskania 1,03 części wagowych 1-nitroantrachinonu 
z 1 części wagowej antrachinonu, po czym przerywa 
się nitrowanie przez rozcieńczenie masy reakcyjniej 
za pomocą rozpuszczalnika organicznego mieszającego 
się z wodą i z kwasem azotowym, lecz nie reagującego 
z tym ostatnim - takiego, jak ciekłe alifatyczne kwa
sy tłuszczowe, korzystnie kwasu octowego, a wyodręb
niony przez odsączenie i przemyty wodą 1-nitroantra
chinon poddaje się redukcji siarczkiem sodowym, sul
fonuje następnie wyodrębniony 1-aminoantrachinon za 
pomocą kwasu chlorosulfonowego w środowisku nitro
benzenu w temperaturze 120-140° lub za pomocą 25%-
-owego oleum w obecności siarczanu sodowego 
w temperaturze 130°, po czym kwas 1-aminoantrachi-
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nono-2-sulfonowy poddaje się bromowaniu w tempe
raturze około 80° do całkowitego odbarwienia roztwo
ru i uzyskania temperatury topnienia produktu 220°. 

12q (P. 158327) 18.10.1972. 
Pierwszeństwo: 20.10.1971 - Węgry 

Chinoln Gyogyszer-es Vegyeszeti Termekek Gyara 
RT, Budapeszt, Węgry. (Laszlo Feuer, Sandor Antus, 
Lorant Farkas, Mihaly Nogradi). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych izoflawa-
nonu-4 o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru lub dowolnie podstawiony rodnik alkilo
wy, alkenylowy lub aralkilowy, a R oznacza dowolnie 
podstawiony rodnik fenylowy ewentualnie w postaci 
ich soli, znamienny tym, że redukuje się związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym R i R1 mają wyżej 
podane znaczenie, a następnie otrzymany związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wo
doru, ewentualnie poddaje się alkilowaniu, alkenylo-
waniu lub aralkilowaniu i otrzymany związek o ogól
nym wzorze 1 ewentualnie przekształca się w jego 
sól. 

12q (P. 158486) 26.10.1972. 
Pierwszeństwo: 19.07.1972 - Szwajcaria 

Renfag S. A. Cologny (Genève, Szwajcaria). 

Sposób wytwarzania N-(dwuetyloaminoetylo)-2-me-
toksy-5-metylosulfonylobenzamidu o wzorze 3 z do
puszczalnymi farmakologicznie kwasami nieorganicz
nymi lub organicznymi oraz Jego czwartorzędowych so
li amoniowych, znamienny tym, że kwas 2-metoksy-

5-metylosulfonylobenzoesowy o wzorze 1, rozpuszczo
ny w rozpuszczalniku, poddaje się reakcji z N, N', N"-
-(dwuetyloaminoetylo)-fosforamidem o wzorze 2.' 

12q (P, 158495) 26.10.1972. 
Pierwszeństwo: 28.10.197i - Szwajcaria 

Sandoz AG Bazylea, Szwajcaria, Fulvio Gadient). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych propenylo-
aminopropanolu o ogólnym wzorze 1, w którym Rs, 
R£ i Rs oznaczają atomy wodoru, fluoru, chloru lub 
bromu, niższe rodniki alkilowe lub alkoksylowe albo 
rodniki trójfluorometylowe, R8 oznacza niższy rodnik 
alkilowy, a R5, R6 i R7 oznaczają atomy wodoru, fluo
ru, chloru lub bromu, niższe rodniki alkilowe lub alko
ksylowe albo rodniki trójfluorometylowe, jak również 
addycyjnych soli tych związków z kwasami, znamien
ny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym 
R1( R2, R,, R4 i R8 mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3, 
w którym R5, R„ i R7 mają wyżej podane znaczenie, 
albo związek o ogólnym wzorze 4, w którym Rb Rg, 
R8, R5, R„, R7 i R8 mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji ze związkiem metaloorganicznym 
o ogólnym wzorze 5, w którym R4 ma wyżej podane 
znaczenie, a Z oznacza atom litu lub grupę chlorowco-
magnezową o ogólnym wzorze - M g X , w którym X 
oznacza atom chloru, bromu lub jodu, a następnie 
otrzymany produkt poddaje się hydrolizie, albo od 
związku o ogólnym wzorze 6, w którym Rit R2, R8, R4, 
R5, Re, R7 i R8 mają wyżej podane znaczenie, odszcze-
pia się wodę, po czym otrzymane związki o ogólnym 
wzorze 1, w którym wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie, ewentualnie przeprowadza, się 
w sól addycyjną z kwasem. 

12q (P. 158524) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 

Boehringer Mannheim Gmbh Mannheim, Niemiecka 
Republika Federalna (Herbert Berger, Rudi Gall, 
Hartmut Merdes, Kurt Stach, Winfriede Sauer, Wolf
gang Vomel). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych nitrofura-
nu o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom tle
nu lub siarki, Het oznacza układ triazolopirydazynowy 
lub tiadiazolowy, a R oznacza grupę dwuałkiloamino-
wą, zacylowaną grupę aminową, zacylowaną grupę 
aminoalkiloaminową, grupę karboalkoksyalkiloamino-
wą, grupę morfolinową, lub ewentualnie podstawioną 
grupę hydroksylową, alkilową, lub hydroksyalkilową 
w położeniu 4 grupę cykloalkiloaminową, piperydyno-
v ą lub piperazynylową, oraz ich farmakologicznie do
puszczalnych soli, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 2, w którym X i Het mają wyżej poda
ne znaczenie, a Rj oznacza niższą grupę alkilową, lub 
jego sól, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 
H - R , w którym R ma wyżej podane znaczenie, albo 
związek o ogólnym wzorze 3, w którym X i Het mają 
wyżej podane znaczenie, kondensuje się ze związkiem 

http://28.10.197i
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o wzorze Z = C H - R , w którym R ma wyżej podane 
znaczenie, a Z oznacza atom tlenu lub siarki, lub z re
aktywną pochodną tego związku, albo związek o ogól
nym wzorze 4, w którym X, Het i R mają wyżej po
dane znaczenie, nitruje i otrzymany związek o ogól
nym wzorze 1 ewentualnie przekształca w jego farma
kologicznie dopuszczalną sól lub w związku tym w zna
ny sposób przekształca się grupę R. 

Па (Р. 158550) 30.10.1972. 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzofura-
noTiM o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom 
wodoru, niższą grupę alkilową lub niższą grupę alko-
ksylową, znamienny tym, że azachalkon o wzorze ogól
nym 2, w którym R ma podane wyżej znaczenie, pod
daje się ogrzewaniu w temperaturze 50-200°C 
w obecności stężonych kwasów nieorganicznych, ta
kich jak h as solny i kwas fosforowy, oraz w ewen
tualnej obecności rozpuszczalnika organicznego, takie
go jak niższy alkohol, po czym produkt wyodrębnia 
się i oczyszcza w znany sposób. 

12q (P„ 158568) 31.10.1972. 
Pierwszeństwo: 2.11.1971 - Węgry 

Egyt Gyogyszervrgyeszeti Gyar, Budapeszt, Węgry 
(Estvan Orban, Jozsef Rakoczi, Andras Vedres). 

Sposób wytwarzania l-izopropyloamino-3- <4'-ace-
tamidofenoksy)-propanolu-2, ewentualnie w postaci 
soli, znamienny tym, że l-amino-3-(4'-acetamidofe-
noksy)-propanol-2 poddaje się reakcji z aromatycz
nym aldehydem, otrzymaną pochodną N-arylidenową 
oddziela się, następnie uwadarnia w rozpuszczalniku 
organicznym w obecności acetonu, a otrzymany pro
dukt oddziela się w postaci wolnej zasady lub jako 
sól addacyjną z kwasem. 

13a (P. 158559) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 12.11.1971 - Szwecja 

Götaverkenes Angtekniska AB, Göteborg, Szwecja 
(Colin Mac Callum). 

Kocioł do spalania ciekłych odpadków powstających 
przy produkcji papki celulozowej zawierający piec 
oraz przegrzewacz umieszczony w górnej części prze
lotu gazów z pieca poza obszarem konwekcyjnym ko
tła, przy czym wspomniany przegrzewacz jest chro
niony przed promieniowaniem pieca za pomocą ekra
nu rur połączonych z kotłem i ustawionych tak, że 
umożliwiają przejście spalin, znamienny tym, że wlo
ty rur (24) ekranu są połączone z walczakiem paro
wym (23) dla umożliwienia przepływu znacznej części 
pary wytwarzanej w kotle przez rury ekranu. 

13d (P. 155456) 18.5.1972. 

Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako", Racibórz 
(Henryk Weis). 

Kompensator wielokierunkowy, zwłaszcza stosowa
ny w przewodach mieszanki pyło-powietrznej kotłów, 
znamienny tym, że w dwóch gniazdach (1) o wewnętrz
nym kulowym zarysie, osadzone są osiowo, dwie tule
je (2) i (3), na jednych końcach posiadające podtocze-
nia, jedno zewnętrzne i jedno wewnętrzne, dla czę
ściowego nałożenia tych tulei na siebie, a na drugich 
końcach posiadające zewnętrzne odsądzenia z powierz
chniami o zarysie kulowym, które za pomocą sprężyn 
(6) są dociskane, siłą osiową, do gniazd (1). 
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14c (P. 158097) 5.10.1972. 
Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepły

wowych, Gdańsk, Polska (Henryk Severin, Bogusław 
Weigle). 

Sposób zabezpieczenia powierzchni przed erozyjnym 
działaniem opływających cieczy, zwłaszcza powierz
chni łopatek turbin parowych, znamienny tym, że na 
powierzchni narażonej na erozyjne działanie cieczy 
wykonuje się rowki (1) o stromych zboczach (2) ostro 
zakończonych na wierzchołkach (3) i łukiem o możli
wie małym promieniu na dnie (4), przy czym rowki te 
mają kierunek zbliżony do kierunku opływania po
wierzchni przez ciecz. 

I4h (P. 157741) 14.09.1972. 

Patent dodatkowy do patentu P. 65757 

Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływo
wych, Gdańsk, Polska (Robert Szewalski). 

Sposób podwyższenia sprawności obiegu energetycz
nego turbiny gazowej według patentu nr 65757, zgod
nie z którym po częściowym rozprężeniu czynnika pra
cującego od stanu początkowego do niższego ciśnie
nia, wciąż jednak wyższego od ciśnienia na wylocie 
z turbiny, dzieli się strumień tego czynnika na dwa 
strumienie, z których jeden strumień schładza się 
w wymienniku ciepła, a drugi strumień poddaje się 
konwencjonalnemu procesowi ekspansji w turbinie 
po czym oba strumienie łączy się z powrotem, zna
mienny tym, że podziału strumienia dokonuje się 
w obrębie turbiny (T^ zmieniając w niej masowe na
tężenie przepływu i w stanie określonym punktem (7) 
wydziela się część strumienia, który jako czynnik 
grzewczy wprowadza »i«? do wymiennika ciepła, a po 
schłodzeniu do stanu (8) wprowadza się go do dodat
kowej sprężarki (S'), w której spręża się go od ciśnie

nia odpowiadającego stanowi (8) do stanu (9), po czym 
łączy się tę część strumienia czynnika pracującego ze 
strumieniem czynnika ogrzewanym orzed komora spa
lania (KS). 

14h (P. 158456) 24.10.1972. 
Pierwszeństwo: 25.10.1971 - Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 

Tyeploelektroprojekt, Moskwa, Związek Socjali
stycznych Republik Radzieckich; Energiagazdàlkodasi 
Intezet, Budapeszt, Węgry (G. Sz. Agejev, J. A. Alek-
szejev, Laszlo Heller, Làszlô Forgö, Jànos Bôdàs). 

Urządzenie kondensacyjne do parowej siłowni tur
binowej, zawierającej skraplacz mieszalnikowy, po
wierzchniowe promienniki ciepła i środki doprowa
dzające powietrza do chłodzenia kondensatu za pomo
cą powietrza, pompę do przesyłu kondensatu i prze
wód rurowy dla kondensatu i przewód rurowy dla 
kondensatu służący do połączenia skraplacza mieszal-
nikowego z powierzchniowymi wymiennikami ciepła, 
znamienne tym, że powierzchniowe wymienniki ciepła 
(4) wyposażone są w pionowe żebra, nad którymi 
umieszczone jest urządzenie polewające, w postaci 
rozdzielacza (5) z głowicami natryskującymi (13), przy 
czym poniżej wymienników ciepła znajduje się zbior
nik wody (6), który jest połączony z przewodem ssą
cym pompy obiegowej (7), której przewód tłoczony łą
czy się z urządzeniem polewającym (5, 13). 

14h (P. 158457) 24.10.1972. 
Pierwszeństwo: 25.10.1971 - Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 
Tyeploelektroprojekt, Moskwa Związek Socjalistycz

nych Republik Radzieckich, Energiagazdàlkodasi In
tezet, Budapeszt, Węgry (G. Sz. Agejew, I. A. Aleksze-
jev, Laszlo Heller, Laszlo Forgö, Jànos Bôdàs). 

Urządzenie kondensacyjnie dla turbin parowych 
w siłowniach, ze skraplaczem mieszalnikowym oraz 
chłodzoną powietrzem chłodnicą do ochładzania kon
densatu uchodzącego ze skraplacza mieszalnikowego, 
przy czym chłodzona powietrzem chłodnica składa się 
z powierzchniowego wymiennika ciepła oraz z urzą
dzenia doprowadzającego powietrze, celowo z chłodni 
kominowej o ciągu naturalnym lub z wywietrznika
mi, a skraplacz mieszalnikowy połączony jest z chło
dzoną za pomocą powietrza chłodnicą, poprzez zawie
rający pompę obiegową rurociąg kondensatu, znamien
ne tym, że w celu zmniejszenia temperatury konden-
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satu przewidziany jest chłodzony wodą wymiennik 
ciepła (6) dla kondensatu, połączony szeregowo lub 
równolegle poprzez rurociąg kondensatu z chłodzony
mi powietrzem chłodnicami kondensatu (4, 5), przy 
czym przewidziano pompę (7) do pobierania wody chło
dzącej ze źródła zewnętrznego (8) oraz do przesyłania 
wody przez wymiennik ciepła (6), obsługiwany za po
mocą wody. 

14k (P. 158423) 23.10.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Broni

sław Sendyka). 

Kolektor wylotowy do silników spalinowych z dy
szą przekształcania impulsów spalin, znamienny tym, 
że posiada przecinające się kanały wylotowe (2) prze
biegające przez wspólną dyszę (3). 

14l (P. 157849) 21.09.1972. 

Pierwszeństwo: 23.09.1971 - Holandia 
N. V. Philips' Gloeilampenfabriken, Eindhoven, Ho

landia. 
Chłodnica samochodowa zwłaszcza do stosowania 

w układzie chłodzenia silników o spalaniu zewnętrz
nym, która składa się z szeregu rurek wodnych łączą
cych się na jednym końcu z wlotem a na drugim koń
cu z wylotem wody chłodzącej, przy czym rurki te po
łączone są z sobą szeregiem metalowych elementów 
w postaci na przykład pasków lub płytek przebiega
jących prostopadle do osi rurek i stykających się 
z rurkami w sposób umożliwiający przewodzenie ciep
ła, znamienna tym, że rurki chłodzące są umieszczo
ne w szeregu płaskich elementów chłodzących (1), któ
rych górne i dolne boki znajdują się w płaszczyznach 
równoległych a dwa pozostałe boki każdego z ele
mentów znajdują się w dwóch innych płaszczyznach 
przedniej (2) i tylnej (3), w stosunku do chłodnicy, 
przy czym elementy chłodzące (1) z płaszczyzną przed
nią i tylną chłodnicy tworzą kąt większy niż 45° i są 
połączone ze sobą na przemian w przedniej i tylnej 
płaszczyźnie, przy czym grubość każdego z elementów 
chłodzących (1) wynosi najwyżej 25 mm a przepusty 
powietrzne (10) w każdym z elementów mają wy
miary spełniające nierówność - < 15, gdzie 1 stano-

wi długość a dh średnicę hydrauliczną tych przepu
stów. 

15a (P. 158684) 13.10.1972. 
Centralna Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłop

ska" Drukarnia, Inowrocław, Polska (Józef Kołodziej). 
Sztylet zecerski składający się ze śruby blokująco-

-spustowej i korpusu osadzonego w rękojeści, we
wnątrz którego jest umieszczona sprężyna oraz igła 
znamienny tym, że korpus (4) ma wewnątrz przesuw
ny uchwyt igły (1) a na swej cylindrycznej powie
rzchni podłużne kanałowe wycięcie (7) zakończone 
bocznym skosem (8). 

15b (P. 158699) 31.10.1972. 
Prasowe Zakłady Graficzne „RSW Prasa", Kraków, 

Polska (Rajmund Kazimierczak, Roman Wojtas, Bro
nisław Kamiński). 

Sposób matrycowania form drukowych typograficz
nych, znamienny tym, że jako pizekładkę przy tłocze
niu matrycy stosuje się sprasowaną gąbkę poliureta
nową o grubości od 3-3,5 milimetra, a tłoczenie od
bywa się w czasie 2 - 3 minut w temperaturze od 15 do 
30°C przy ciśnieniu 90-100 atmosfer. 

15d (P. 158452) 24.10.1972. 

Ziółkowski Adam, Ząbki k/Warszawy. 

Sposób drukowania wzorów na powierzchniach cy
lindrycznych i stożkowych wyrobów z tworzyw sztucz
nych, znamienny tym, że do obracającego się ogrze-
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wanego stempla o kształcie walca lub ściętego stożka 
ze ściętą częścią obwodu dociskany jest poprzez folię 
metalizowaną obracający się z jednakową prędkością 
obwodową trzpień-matryca z nasadzonym przedmio
tem, którego powierzchnia ma być zadrukowana. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze
żenia l i 2 znamienne tym, że kostka wychylna 17 
i blok napędowy 4 zamocowane są wahliwie na sworz
niach 16 i 3, dzięki czemu możliwa jest regulacja 
położenia kątowego stempla 6 i trzpienia-matrycy, co 
z kolei pozwala na wykonywanie nadruku na przed
miotach zarówno cylindrycznych jak i stożkowych. 

16b <P. 158431) 23.10.1972. 
Pierwszeństwo: 25.10.1971 - Austria 

Osterreichische Stickstoffwerke AG Linz, Austria, 
(Ferdinand Weinrotter, Walter Muller, Wilfries Krulla, 
Gerhard Stern). 

Sposób wytwarzania nie pylącego i nie zbrylające
go się, ziarnistego nawozu sztucznego na osnowie azo
tanu amonowego na drodze utworzenia otoczki 
ochronnej na jego powierzchni przez traktowanie go 
podstawioną pochodną s-teiazyny, znamienny tym, że 
stosuje się pochodną s-triazyny o ogólnym wzorze 1, 
w którym A oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik 
alkilowy lub rodnik alkenylowy o co najwyżej 6 ato
mach węgla, В oznacza ewentualnie rozgałęziony rod
nik alkilowy o co najwyżej 6 atomach węgla, a X ozna
cza atom wodoru, grupę aminową, grupę alkilową o co 
najwyżej 4 atomach węgla, grupę fenylową lub gru
pę o wzorze 2, w którym A i В mają wyżej podane 
znaczenie. 

17a (P. 157888) 22.09.1972. 
Pierwszeństwo: 24.09.1971 - Dania 

Aktieselskabet Thomas Ths. Sabrone and Co. Aar-
hus t Hojbjerg, Dania (Carl-Eric Christian Jeding, 
Vagn Havgaard Villadsen). 

Układ chłodniczy zawierający część wyd/ : dającą 
ciepło jako sprężarkę przystosowaną do eh lżenia 
przez czynnik chłodzący dostarczany przez pompę oraz 
zawierający środki regulujące dopływ czynnika chło
dzącego w zależności od zapotrzebowania na chłodze
nie stworzonego aktualnie przez część wydzielającą 
ciepło, znamienny tym, że pompę stanowi pompa wy
porowa zawierająca zamknięty pojemnik (20) częścio
wo wypełniony ciekłym czynnikiem pompowanym 
i posiadającym dolną rurę wypływową (32) dla wspom
nianego czynnika płynnego oraz rurę wlotową (24) do
łączoną do zbiornika cieczy pompowanej poprzez środ
ki regulacyjne (28) powodujące przerywane pompowa
nie cieczy do zbiornika, który to pojemnik jest połą
czony ze źródłem ciepła (8) nagrzewającym pojemnik 

dla zwiększenia w nim ciśnienia par w stopniu wy
starczającym do przetłoczenia cieczy poprzez rurę wy
lotową (32) i dostarczenia czynnika chłodzącego do 
części wytwarzającej ciepło (2) przy czym korzystnie 
ciecz pompująca jest identyczną z czynnikiem chło
dzącym a pojemnik (20) jest umieszczony w sposób 
powodujący jego połączenie cieplne z częścią wytwa
rzającą ciepło (2), (8) które wówczas stanowi przynaj
mniej częściowo wspomniane źródło ciepła. 

17a (P. 157981) 30.09.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi

ca, Kraków, Polska (Andrzej Pizoń, Łukasz Węsierski, 
Jerzy Strycharczyk). 

Pneumatyczny układ sterowania S napędu drzwi do 
chłodni składowej, znamienny tym, że płaty drzwio
we (3, 4) są wyposażone w siłowniki (1, 2) sprzężone, 
poprzez zawory rozdzielające (5, 6), z pneumatycznym 
układem zasilania (7) zapewniającym automatyczną 
pracę płatów (3, 4), przy czym do jednego z płatów 
(3 lub 4) jest zamocowany zderzak (8), współpracują
cy, w czasie ruchu płatów drzwiowych (3, 4) z wy
łącznikami drogowymi (9, 10, 11), osadzonymi w pro
wadnicy płata wyposażonego w zderzak (8), a ponadto 
płaty (3, 4) są wyposażone w pneumatyczne czujniki 
bezpieczeństwa (12), przy czym wyłączniki drogowe (9, 
10, 11) i pneumatyczne czujniki bezpieczeństwa 12 są 
sprzężone pneumatycznie z zaworami rozdzielającymi 
(5, 6) poprzez układ logiczny (13) wyposażony w prze
łączniki połączone z usytuowanymi przed i za płata
mi drzwiowymi (3, 4), progami (14, 15) i cięgnami ( 1 6 -
19). 

17e (P, 157876) 22.09.1972. 
Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Henryk 

Hampel, Henryk Derentowicz). 

Dno sitowe wymiennika ciepła znamienne tym, że 
ma otwory (1), których średnica jest większa na części 
grubości dna sitowego (2) od strony wkładu grzew
czego i nie mniejsza od zewnętrznej średnicy rur (3), 
a mniejsza na pozostałej części grubości dna sitowego 
(2) i zbliżona lub równa, do wewnętrznej średnicy rur 
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(3), przy czym pomiędzy obu częściami cylindryczny
mi otworu istnieje powierzchnia stożkowa (5) o kącie 
nachylenia do powierzchni podstawy stożka, od stro
ny powierzchni cylindrycznej o większej średnicy gdzie 
Ф - 75°-ł-105°, a końcówka rury jest w zależności od 
kąta Ф ukształtowana w ten sposób, że tworzy stożek 
na powierzchni wewnętrznej, zewnętrznej lub obu
stronnie. 

l7f (P. 158001) 29.09.1972. 

Pierwszeństwo: 1.10.1971. - NRF 

Klöckner-Humbolt-Deutz Aktiengesellschaft, Kolo
nia, NRF (Horst Herchenbach, Helmut Höher). 

Sposób regulacji stosunku ilościowego gazu do drob
noziarnistego materiału w zasilanym gorącymi spali
nami piecowymi podgrzewaczu wstępnym, w którym 
drobnoziarnisty materiał, zwłaszcza surową mączkę ce
mentową, podgrzewa się przez bezpośrednie zetknię
cie z gorącymi spalinami piecowymi, znamienny tym, 
że przy ustalonej ilości podawanego materiału regu
luje się przede wszystkim samoczynnie ilość spalin, 
przesyłanych przez podgrzewacz wstępny w zależności 
od temperatury spalin, mierzonej za tym podgrzewa
czem. Sposób według zastrz., 2, znamienny tym, że 
zadaną wartość temperatury spalin zmienia się odpo
wiednio w zależności od zawartości Os w spalinach 
piecowych, przy czym w razie osiągnięcia minimal
nej zadanej zawartości O» podwyższa się zadaną war
tość temperatury н w razie wystąpienia maksymalnej 
zadanej wartości O» obniża się zadaną wartość tem
peratury. 

17f (P. 158017) 30.09.1972. 

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Stalowa Wola, Polska (Witold Marecki, Wojciech Szo
ta). 

Rurowy wymiennik ciepła składający się z obudo
wy połączonej z doprowadzeniem czynnika schładza
nego i zestawu rur umieszczonych w obudowie połą
czonych z obiegiem czynnika chłodzącego, na których 
usytuowany jest szereg płaskich przegród poprzecz
nych o przekroju czołowym zbliżonym do przekroju 
wnętrza obudowy i posiadających ścięcia obniżające 
przekrój poprzeczny, które na rurach usytuowane są 
na przemian tak, że w jednej przegrodzie ścięcie Jest 
u góry, a w sąsiedniej u dołu, znamienny tym, że prze-

grody (4), (5) posiadają obustronne wyjęcia (8) służą
ce do osadzenia ich w stosunku do siebie na wzdłuż
nych osłonach (6) ł (7), które na swojej długości ma
ją szereg poprzecznych wyjęć (8) o takiej samej dłu
gości jak wyjęcia w przegrodach (4), (5), przy czym 
wyjęcia (8) w przegrodach (4), (5) wykonane na prze
mian - w jednej od strony pełnej, a w drugiej od 
strony ściętej. 

17f (P. 157234) 11.08.1972. 
Pierwszeństwo: 12.08,1972 - NRF 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius und Nrüning, Frankfurt n/Menem, NRF 
(Erwin Gross). 

Korpus grzejny z tworzywa sztucznego z poziomy
mi kanałami zbiorczymi i z pionowymi, rurowymi 
kanałami łączącymi, znamienny tym, że rurowe kana
ły łączące (2) mają zwężenie stożkowe w zasięgu (4) 
poziomych kanałów zbiorczych (1). 

17f (P. 158254) 12.10.1972. 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Władysław Hadowski). 

Lamelowy wymiennik ciepła, przeznaczony zwłasz
cza do wszelkich typów chłodnic klimatyzacyjnych, 



70 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

klimatyzatorów i skraplaczy, znamienny tym, że skła
da się z unifikowanych lamel skrajnych nośnych (1) 
z wygiętymi brzegami do ich łączenia i z wytłoczo
nymi otworami przez które przechodzą rury oraz ra
my (2) mocującej cały układ segmentowy, przy czym 
ilość wbudowanych segmentów do jednej baterii za
leży od przeznaczenia i typu oziębiacza. 

17f (P. 158263) 13.10.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Jerzy Ba

ranowski, Zbigniew Nowak, Jerzy Stodulski). 

Lamelowy wymiennik ciepła przeznaczony do prze
ponowej wymiany ciepła między dowolnymi mediami, 
znamienny tym, że płyty (10) tworzące lamelę (3) są 
tak zginane, że dłuższe krańce płyty mogą być łączo
ne w sposób trwały, tak, że łączenia (13) znajdują 
się na powierzchni lameli (3), a nie na jej bokach (15), 
lub też lamela (3) może być wykonana z dwóch płyt 
(11) i (lia) zginanych przez środek ich szerokości two
rząc dwie symetryczne połówki łączone w sposób 
trwały dwoma wzdłużnymi spoinami (14) i (14a), przy 
czym na całej długości lameli (3) z wyjątkiem jej 
krańców górnego i dolnego wzdłuż lameli wykonane 
są przetłoczenia (19) w kształcie wzdłużnych wystę
pów (25) nachylonych pod kątem do osi pionowej la
meli, w których to przetłoczeniach ściany prawe (24) 
krzyżują się z przetłoczeniami ściany lewej (23) two
rząc punkty podparcia. 

17f (P. 158442) 24.10.1972. 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol

ska (Bohdan Andrzejaczek). 

Inhibitor korozji i lnkrust&cji urządzeń w wodnych 
obiegach chłodniczych zawierający fosforan sodowy, 
znamienny tym, że zawiera jony żelazawe w ilości 
10-30 ppm w przeliczeniu na FeSo«, oraz kwas solny 
w ilości wymaganej dla zakwaszenia wody znajdują
cej się w obiegu do pH = 5,0. 

18a (P. 158141) 7.10.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Tadeusz 
Malkiewicz, Jerzy Gduła, Antoni Caputa). 

Trzon wielkiego pieca mający wyłożenie z węglo
wych bloków znamiennych tym że ma kotlinę uformo
waną według krzywej izotermicznej (1). 

18a (P. 158167) 9.10.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Józef 
Jabłoński, Józef Marusiński, Antoni Caputa, Edmund 
Pilarz, Ryszard Jainta). 

Uszczelnienie zamknięć stożkowych wielkiego pie
ca mające ruchomy pierścień osłaniający miejsce sty-
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ku stożka z dzwonem znamienne tym, że w misie (4) 
ma miękki i plastyczny pierścień (2) wykonany z oło
wiowego brązu o twardości 10 do 25 HB. 

18a (P. 158561) 30.10.1972. 

Pierwszeństwo: 1.11.1971; 31.12.1971; 18.02.1972; 
5.04.1972, 31.07.1972 - Szwecja. 

Stora Kopparbergs Bargslags Aktienbolag, Falun, 
Szwecja (Harald Collin, Folke Karl Evald Johansson). 

Sposób ciągłej, złożonej produkcji energii elektrycz
nej i surówki г materiałów węglistych i materiałów 
ziarnistych zawierających tlenki żelaza znamienny 
tym, że redukcję tlenku żelaza dokonuje się w dwu 
oddzielnych operacjach, redukcji wstępnej i redukcj« 
ostatecznej, temperaturę utrzymuje się poniżej punk 
tu topnienia surówki podczas wstępnej redukcji i po
wyżej wspomnianego punktu topnienia podczas osta
tecznej redukcji, redukcję wstępną osiąga się przez 
przeniesienie materiału zawierającego tlenki żelaza do 
styku z gazami redukującymi w jednym lub kilku eta
pach wspomniane gazy wytwarza się przy częściowym 
spalaniu takiej ilości materiałów węglistych z tlenem 
lub mieszaniną zawierającą molekularny tlen, taką 
jak powietrza, dla osiągnięcia wymaganego stopnia 
metaliczności, podczas gdy większa część zapotrzebo
wanego ciepła pokrywa się przez wspomniane spala
nie, gorący produkt redukcji wstępnej przetwarza się 
ostatecznie, nie będąc chłodzony, na stopioną surów
kę przez przeniesienie go w kontakt z węglem pod
czas nagrzewania, a zapotrzebowanie ciepła redukcji 
ostatecznej pokrywa się przez grzanie-elektryczne, zaś 
gazy wydzielane z operacji redukcyjnych w rzeczy
wiste objętości przenosi się bezpośrednio do stacji mo
cy cieplnej, gdzie zawartość fizyczną i chemiczną po
zostałej energii gazów zużywa się dla przetworzenia 
w energię elektryczną. 

I8b (P. 157812) 19.09.1972. 

Pierwszeństwo: 21.09.1971. 

Creusot - Loire, Paryż, Francja. 
Emile Sprunck, Moyeuvre-Grande, Francja. 
Sposób ochrony dyszy konwertora świeżącego o od

dzielnym dwu- lub wieloprzewodowym zasilaniu, przy 
czym przez jeden z przewodów, który może być prze
wodem środkowym, wdmuchuje się gaz utleniający, 
którym może być czysty tlen, znamienny tym, że co 
najmniej jeden inny przewód dyszy, który może być 
przewodem lub przewodami obrzeżnymi zasila się pod 
ciśnieniem czynnikiem lepkim, papkowatym albo 

sproszkowanym, zawierającym węgiel, zwłaszcza wę
glowodory, chroniący wylot dyszy przed zużyciem na 
skutek korozji cieplnej. 

18b (P. 158199) 11.10.1972. 

Pierwszeństwo: 12.10.1971; 31.10.1972 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

Pensylvannia Engineering Corporation, Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Stanley T. Scz.erba, Alex
ander T. Dortenzo). 

Urządzenie do odprowadzania gazów z metalurgicz
nych pojemników, z których gaz dostarczany jest do 
odbieralnika, przy czym pojemniki te mają wyloty 
gazu zaś odbieralnik ma wlot gazu, znamienne tym, 
że zawiera gazowy łączący przewód (33;) z wlotem 
i wylotem gazu przestawny, do połączenia z każdym 
z pojemników, (11, 10) oraz z odbiornikiem gazu (50). 

18c (P. 157784) 16.09.1972. 

Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma" im. Tadeusza 
Żarskiego, Piotrków Trybunalski, Polska (Bolesław 
Kula, Władysław Lipiński, Marian Mazurczyk, Marian 
Werk). 

Paleta do obróbki ceplnej przedmiotów, zwłaszcza 
odlewów, posiadająca Kształt płyty prostokątnej peł
nej lub z otworami, zaopatrzonej w czopy do tran
sportu oraz w cztery nogi i cztery gniazda rozmiesz
czone w narożach, znamienna tym, że nogi (3) są 
umieszczone na górnej powierzchni płyty (1) i skie
rowane do góry, a gniazda (4) są umieszczone z dru
giej strony płyty (1), naprzeciw nóg (3), zaś sama pły
ta (1) posiada obrzeże górne (5) o zmiennej wysokości 
i obrzeże dolne (6) o stałej wysokości oraz żebra nośne 
(7) na dolnej powierzchni, łączące się z obrzeżem dol
nym (6), przy czym obrzeża górne (5) łączy się w na
rożach z nogami (3), a obrzeże dolne (6) przechodzi 
w narożach w ścianki gniazd (4). 

18c (P. 157785) 16.09.1972. 

Huta Warszawa, Warszawa, Polska (Zdzisław Chę
ciński, Wacław Mielczarek). 

Sposób hartowania powierzchniowego długich przed
miotów polegający na ogrzaniu obrabianego przedmio
tu palnikiem acetylenowo-tlenowym i chłodzeniu wo
dą znamienny tym, że przedmiot obrabiany przesuwa 
się liniowo pod głowicą hartowniczą, która równocześ
nie ogrzewa i chłodzi przedmiot obrabiany. 
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
składające się z konstrukcji nośnej z poziomymi sa
motokami ł pionowymi rolkami prowadzącymi zna
mienne tym że nad konstrukcją (1) umieszczona jest 
głowica hartownicza (5) utrzymana w stałej odległoś
ci od przedmiotu obrabianego dzięki ułożeniu jej na 
ramie (T) związanej przez amortyzatory (8) z kon
strukcją nośną. 

I8e (P. 157796) 18.09.1972 
Pierwszeństwo: 17.09.1971 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., PitMiurgh, USA 
(William Miliard Bloom). 

Sposób obróbki cieplnej taśmy stalowej w postaci 
kręgów polegający na umieszczeniu kręgu w przed-
lionku przy wejściu wydłużonego pieca, szczelnym 
zamknięciu tego przedsionka i opróżnieniu go z zanie
czyszczeń gazowych, przeniesieniu kręgu z przedsion
ka do pieca i przesunięciu go od wejścia pieca przez 
kolejne strefy nagrzewania i chłodzenia przy jedno
czesnym przepuszczaniu przez piec gazu nieutleniają-
cego, i na koniec wyjęciu kręgu z pieca, znamienny 
tym, że przedsionek (4) pieca (2) początkowo opróżnia 
się z zanieczyszczeń gazowych, następnie przedsionek 
(4) napełnia się gazem, oraz że przedsionek (4) ponow
nie opróżnia się w celu usunięcia tego gazu przed prze
niesieniem kręgu z przedsionka (4) do pieca (2). 

Urządzenie do stosowania sposobu obróbki cieplnej 
taśmy w postaci kręgów znamienne tym, że zawiera 
wydłużony piec (2), elementy dzielące piec (2) na sze
reg niezależnie sterowanych sekcji nagrzewania i nie
zależnie sterowanych sekcji chłodzenia, elementy pod
pierające i przesuwające kręgi (C) w piecu (2), elemen
ty do przepuszczania przez piec (2) gazu nie utlenia
jącego szczelnie zamykany przedsionek (4) u wejścia 
pieca (2), elementy grzejne (58) do wytwarzania ciepła 
w sekcjach nagrzewania i wygrzewania (8), (10), (12) 
i (14) elementy do opróżniania sekcji nagrzewania i wy
grzewania (8), (10), (12) i (14) podczas ogrzewania 
w nich kręgu (C) taśmy 

18c (P. 158372) 19.10.1972. 

Pierwszeństwo: 21.10.1971 - Węgierska Republika Lu
dowa 

Cspeli Femmii, Budapeszt, Węgierska Republika Lu
dowa (Mihaly Stefan, Zoltan Hegediis, Fülöp Balazs, 
Gyula Juhäsz). 

Sposób wytwarzania wyrobów stalowych o ulepszo
nych właściwościach magnetycznych 1 mechanicznych 
zwłaszcza w postaci taśm i arkuszy blach w którym 

na gorąco wytworzony wyrób dekapuje się i przerabia 
się na zimno na jego ostateczne wymiary, poddaje się 
ostatecznej obróbce cieplnej i ewentualnie przed de-
kapowaniem wyrób pokryty zendrą poddaje się ob
róbce cieplnej w temperaturach pomiędzy 700° i 950оС, 
znamienny tym, że przed przeprowadzeniem obróbki' 
cieplnej w temperaturze 700°C do 950°C nakłada się 
na pokrytą zendrą powierzchnię wyrobu warstwę za
sadowego wodorotlenku metalu i/albo zasadowego wo
dorotlenku lekkiego metalu i/albo węglanu i/albo wo
dorotlenku glinu, i że obróbkę cieplną przeprowadza 
się przy temperaturze 350°C do 600°C, korzystnie 
460°C do 490°C, a drugi etap obróbki cieplnej prze
prowadza się przy temperaturze 600°C do 780°C, ko
rzystnie 680°C do 760°C. 

18c (P. 158487) 

Pierwszeństwo: 4.11.1971 - USA 
26.10.1972. 

Armca Steel Corporation, Middletown, USA (Martin 
Frederick Littmann). 

Sposób wytwarzania blachy lub taśmy ze stali krze
mowej zorientowanej strukturze krystalicznej i o tek
sturze Gossa, zawierającej 2 - 4 % wagowych krzemu, 
polegający na odlaniu kęsiska ze stali krzemowej, pod
grzaniu go do bardzo wysokiej temperatury, walco
waniu na gorąco do wymiaru pośredniego, następnie 
na zimno do wymiaru ostatecznego, odwęgieniu i wy
żarzeniu w celu wywołania wtórnej rekrystalizacji dla 
objęcia teksturą Gossa innych ziaren o odmiennej 
orientacji, znamienny tym, że wstępną redukcję gru
bości prowadzi się do rzędu co najmniej 5%, przed 
operacją nagrzewania do bardzo wysokiej temperatu
ry, w temperaturze znajdującej się poniżej temperatu
ry, w której następuje nadmierny rozrost ziarna. 

31.10.1972. 18c (P. 158572) 
Pierwszeństwo: 1.11.1971 - USA 

The Gilette Company, Boston, USA (Aiyaswami Su-
ryanarayan Sastri). 

Stal znamienna tym, że w postaci gotowej jest głów
nie austenityczna, ma twardość, która jest co najmniej 
porównywalna z martenzytycznymi stalami wysokowę-
glowymi, ma polepszoną odporność na odpuszczanie 
i zawiera wagowo 0,6-1,4% węgla i 1- 30% man
ganu. 

Sposób wytwarzania stali według zastrz. 1 do 2, zna
mienny tym, że nagrzewa się stal zawierającą wagowo 
7 - 3 0 % manganu i 0,6-1,4% węgla co najmniej do 
temperatur., austenityzacji przez przeciąg czasu wy
starczający do całkowitego jej zaustenityzowania oraz 
do rozpuszczenia wystarczającej ilości węglików w celu 
obniżenia temperatury Ms tej stali wystarczająco po
niżej temperatury pokojowej, w tym celu aby stal za
chowała głównie strukturę austenityczną, gdy podlega 
zarówno chłodzeniu do temperatury pokojowej i obrób
ce na zimno, następnie obrabia się stal na zimno 
i utwardza dyspersyjnie, a w przypadku konieczności, 
w jakiś czas po operacji austenityzowania kształtuje 
krawędź tnącą. 



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 73 

19a (P. 157218) 11.08.1972. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Lublin, Pol

ska Mieczysław Łoś, Edward Łakomski). 

Urządzenie do załadunku materiałów nawierzchni 
kolejowej składające się z wagonów platform i kursu
jących po normalnym torze, znamienne tym, że plat
formy są wyposażone na całej długości pociągu robo
czego w szyny kolejki podsuwnicowej (4), na której 
ustawione są samojezdne suwnice (5), które w górnej 
części połączone są konstrukcją (7), (8), korzystnie kra
tową, zaś do niej przymocowane są belki poprzeczne 
(13), na których zainstalowane są wciągniki (11). 

19a (P. 158174) 10.10.1972. 
Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań 

i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Polska 
(Andrzej Dyśko, Krzysztof Fidura, Jerzy Hrebień, Ja 
nusz Pacewski). 

Sposób usuwania urwanego wkręta z podkładu beto
nowego znamienny tym, że rozwierca się dybel (8) 
wokół urwanego wkręta (7), następnie wyjmuje się 
wkręt (7) wraz z otaczającą go częścią dybla (8) z pod
kładu (9). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że posiada frez (1) czołowo-walcowy 
drążony z bocznym wycięciem prowadzony w tulei (5), 
która osadzona jest w korpusie (2), a mocowana i cen
trowana za pomocą łapy (4) i śruby (3), przy czym 
całe urządzenie przytwierdzone Jest do podkładów kli
nem (6) wsuniętym między szynę a korpus urządzenia. 

19а (P. 158491) 26.10 1972. 
Pierwszeństwo; 27.10.1971 - NRF 

Armin Heim, Kreuzungen, NRF (Siegfried Wöbker). 

Urządzenie mocujące opornicę w zwrotricach kolejo
wych, w którym opornica spoczywa na podkładce, na 
której bezpośrednio przy stopie opornicy umieszczona 
jest płyta ślizgowa, pokrywająca C2^*"iowo stopę szy
ny i posiadająca na stronie spodniej wycięcie otwarte 
ku tyłowi, przy czym stopa szyny oporowej od strony 

zewnętrznej przyciśnięta jest do podkładki łapką lub 
kabłąkiem zaciskowym, zaś po stronie wewnętrznej -
przytrzymywana przez jarzmo sprężynowe, mieszczące 
się w wyżłobieniu pod płytą ślizgową i wywierające 
nacisk na stopę szyny, znamienne tym, że płyta ślizgo
wa (8) w jej tylnej części wyposażona jest w wystę
py oporowe (14) umieszczone na określonej wysoko
ści względem powierzchni podkładki, na które to wy
stępy pod naprężeniem wstępnym zostają wsunięte 
końce rożków (19), jarzma (17), posiadającego w przed
niej części kabłąk (18), wywierający nacisk na stopę 
szyny (2) i opierający się o powierzchni stropową wy
żłobienia w płycie ślizgowej (10). 

19c (P. 158127) 6.10.1972. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa (Jan Pachowski, Alina Falkiewicz, 
Józef Borowski, Maciej Ziemiański, Zbigniew Orzech, 
Marian Fugas, Edward Fortuna, Robert Тора, Sylwin 
Kuźmicz, Danuta Piątkowska). 
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Sposób wykonywania podbudowy drogowej z mie
szanin popiołów lotnych bądź mieszanin popiołów lot
nych 1 kruszywa, znamienny tym, że zastępuje się pod
budowy z gruntów stabilizowanych cementem lub 
z chudych betonów cementowych, przy czym miesza
niny na dolną warstwę podbudowy otrzymuje się z po
łączenia popiołów lotnych z węgla kamiennego w ilo
ści 80 -90% z aktywnymi popiołami lotnymi z węgla 
brunatnego w ilości 10-20% lub na dolną bądź górną 
warstwę podbudowy mieszaniny popiołów lotnych 
z węgla kamiennego w ilości 10-45%, aktywne popio
ły lotne z węgla brunatnego w ilości 10 -15% oraz kru
szywo w postaci piasku, pospółki, kamienia łamanego, 
żużli bądź tp. w ilości 45-80%. 

19c (P* 158364) 19.10.1972. 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 
Kraków, Polska (Bogusław Jaworski, Jan Natoń, Jan 
Szewczyk). 

Urządzenie rozdzielające materiał sypki, znamienne 
tym, że posiada obudowę (1), wykonaną najkorzystniej 
w kształcie prostokątnego pojemnika, który w dolnej 
swej części jest wyposażony w kanały wylotowe (2), 
wewnątrz zaś obudowy (1) znajduje się ruchoma bla
cha rozdzielcza (3), zamocowana na wałku (4), wpra
wiana w ruch wahadłowy przez znajdujący się na ze
wnątrz obudowy (1) zespół napędowy, składający się 
z silnika (8), kół klinowych (9) z paskiem klinowym 
(10), skrzyni redukcyjnej (11), koła zamachowego (12), 
korbowodu (13) i wahacza (14), przy czym wałek (4) 
mocujący blachę rozdzielczą (3) ułożyskowany jest na 
czopach (5) z tulejkami brą- ymi, przytwierdzonych 
do belki (6) umieszczonej na /.ewnątrz obudowy (1). 

19d (P. 158659) 6.11.1972. 

Pierwszeństwo: 9.11.1971, 19.07.1972 - NRF 

W. Stóg, KG Industrie- und Rohrleitungsbau, Wal-
trop, NRF (Wilhelm Stóg, Reinhard Springer). 

Urządzenie do zakrywania szczeliny dylatacyjnej bu
dowli takich jak most, jezdnia i podobne, za pomocą 
taśmy z elastycznego tworzywa, na przykład z gumy, 
umieszczonej w wycięciu jezdni wykonanej z obu stron 
szczeliny dylatacyjnej, przy czym taśma jest mocowa-

Fig.l 

na w tym wycięciu za pomocą żeberek, znamienne 
tym, że żeberka mocujące (26, 36, 46) są złożone z po
szczególnych, przebiegających wzdłuż taśmy nakrywa
jącej (22) odcinków, które są wyposażone w gwintowa
ne tulejki (27) sytuowane poprzecznie do szczeliny dy
latacyjnej (10), przy czym w tulejki te wkręcone są 
śruby naprężające (24) które są umieszczone obrotowo 
w elemencie (16, 34) umieszczonym w wycięciu jezdni. 

20b (P. 157224) 11.08.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Madej). 

Układ napędu osi kół pojazdu szynowego, w którym 
napęd z piasty napędzanego koła zębatego całkowi
cie usprężynowanej względem osi zestawu kół prze
kładni silnika elektrycznego przenoszony jest na jed
no lub dwa koła jezdne poprzez sprzęgła odsuwno-wy-
chylno-przesuwne, znamienny tym, że do tarczy na
pędzanego koła jezdnego (7), za pośrednictwem łożysk 
(6), przyłączone są wahliwie dwie, pałąkowo w kształ
cie litery „U" wygięte dźwignie (5), których końce za 
pomocą przegubowych łączników (4), połączone są 
z czopami piasty napędzanego koła zębatego (3). 

20c (P. 158539) 29.10.1972. 

Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław, Polska (Jan 
Terlecki, Wiesław Cielek, Henryk Prus). 

Półka do wagonów osobowych, autobusów i tym po
dobnych pojazdów, składająca się z dwu podłużnych 
dźwigarów, wielu szczebli mocowanych poprzecznie 
między dźwigarami oraz wsporników mocujących ją 
do konstrukcji pojazdu, znamienna tym, że szczeble 
(2) wykonane są jako sztywne profile o płaskich koń
cach, które to końce wchodzą między wywinięcia (lf, 
Ig) dźwigarów (1) wykonanych jako cienkościenne, naj
korzystniej wieloboczne w przekroju poprzecznym 
profile, przy tym wywinięcia (lf, Ig) dźwigarów połą
czone są z końcami szczebli (2) za pomocą zgrzewania, 
natomiast wsporniki (3) mocujące półkę do konstruk
cji pojazdu połączone są z dźwigarami (1) od dołu półki. 
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20d (P. 157718) 13.09.1972. 

Pierwszeństwo: 15.09.1971 - Belgia 

S.A. Usines Emile Henricot, Court-Saint-Etienne, 
Belgia (ł aul Emil Ernest Alfred André Henricot). 

Urządzenie amortyzujące do zawieszenia belki po
przecznej wózka wagonowego wyposażone w poprzecz-
nicę, której każdy z końców jest osadzony w łożu utwo
rzonym przez podłużnicę i tam jest wsparty za pomocą 
co najmniej jednej sprężyny spiralnej, znamienne tym, 
że każdy z wymienionych końców stanowi co najmniej 
jedną płytę ruchomą współpracującą z płytą roboczą 
stałą zamocowaną na podłużnicy korespondującej, przy 
czym płyta ruchoma jest wprowadzana w pracę za po
średnictwem dźwigni mającej oparcie z jednej strony 
na elemencie wymienionej poprzecznicy a z drugiej 
strony na wymienionej sprężynie. 

20e (P. 157857) 21.09.1972. 

Pierwszeństwo: 23.09.1972 - NRD 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD (Rei
ner Seibt, Siegfried Tais, Joachim Schierz). 

Hybrydowe złącze przewodowe dla sprzęgów samo
czynnych w pojazdach szynowych, służące do łączenia 
przewodów pneumatycznych lub podobnych, gdzie je
den z pojazdów posiada samoczynne sprzęgi centralne 
z wbudowanymi złączami przewodowymi, podczas gdy 
drugi pojazd wyposażony jest, na przykład, jeszcze 
w klasyczny sprzęg śrubowy z wężem międzywagono-
wym, posiadającym końcówkę zakładaną na końcówki 
lub obudowę złącza należącego do sprzęgu samoczyn
nego i ryglowaną przy pomocy urządzenia zapadkowe
go lub podobnego, znamienne tym, że końcówka (1), 
stykająca się z elementami łączącymi przewodu pneu
matycznego, osadzona jest obrotowo w obudowie (2) 
złącza mieszanego i/lub mufa (9) z organami ryglują
cymi, posiada ruch obrotowy względem rury kolanko
wej (3), następnie - że rura (3), na przykład - na 
odcinku swego łukowego wygięcia posiada drugie ela
styczne złącze (4) i że końcówka (1) na stronie zwró
conej ku złączu sąsiednim zaopatrzona Jest w znane 
zaczepy bagnetowe. 

20e (P. 15847 4) 25.11.1971. 
Pierwszeństwo: 27.11.1970 - USA 

The Goodyear Tire and Rubber Company Akron, 
Chio, USA (Charles J. Pearson, Daniel A. Chung). 

Urządzenie do łagodzenia wstrząsów w sprzęgach wa
gonów kolejowych, składaj ące się z elementów wyko-
nych ż tworzywa polieuretanowego o dużej odbojno-
ści, mających po dwie przeciwległe, równoległe do sie
bie powierzchnie przyjmujące wstrząsy, połączone co 
najmniej jedną ścianą boczną oraz sztywne płyty przy
legające do tych powierzchni i przyjmujące wstrząsy, 
znamienne tym, że każdy z tych elementów ma postać 
walca o wysokości około 38 mm, z dwiema powierzch
niami końcowymi w kształcie tarcz o średnicy około 
165 mm, połączonymi ścianą boczną w kształcie litery 
V o obu ramionach w przybliżeniu jednakowej długo
ści, przy czym objętość części stałych elementu stano
wi około 150% objętości wycięcia utworzonego przez 
ścianę boczną i jeżeli element ten poddaje się w tem
peraturze około 25° naciskowi 125 kG/cm«, skierowa
nemu na sztywne tarcze, wówczas ulega on ściśnięciu 
o 0,75-1,5 cm. 

20e (P. 158664) 6.11.1972. 
Pierwszeństwo: 8.11.1971 - NRD 

Ministerum für Verkehrswesen, Berlin, NRD (Rolf 
Hirsch, Fritz Weissenborn, Klaus Richter, Horst Plath-
ner, Gottfried Baumgärtel, Werner Grenzow). 

Łącznik międzysprzęgowy dla pojazdów szynowych, 
wyposażonych w sztywne sprzęgi samoczynne, który 
to łącznik posiada przegub z ogranicznikami maksy
malnego poziomego wyboczenia sprzęgu samoczynnego, 
znamienny tym, że zaopatrzony jest w nakładki (2) 
głowicy (1), posiada przegub (4), umieszczony pomiędzy 
trzonami trakcyjnymi (3), z pionowo wywierconymi 
otworami (6) o ściankach baryłkowatych, w których 
mieszczą się sworznie (10), połączone ze sobą łubkami 
(11), posiadającymi wzdłużne otwory (12), przy czym 
wspomniane trzony trakcyjne (3), od strony kamienia 
centrującego (9) z elipsoidalnymi wgłębieniami (8), za
kończone są powierzchniami półkulistymi ściankami 
beczkowatymi końcówkami (7) zaś na swych końców
kach trzonów trakcyjnych (3) nasadzone są pierścienie 
ograniczników (14) ruchu ze ściętymi skośnie krawę-
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dziami a pomiędzy ogranicznikami (14) ruchu i sworz
niami (10) umieszczone są pierścienie (13) z materiału 
elastomerowego pomiędzy wyłącznikami (15) na trzo
nach trakcyjnych (S) usytuowane są tarcze (16) i tale
rze <1T), rozpierane sprężyną naciskową (18) otacza
jącą koncentrycznie przegub (4) i osłoniętą płaszczem 
ochronnym (19). 

20f (P. 157239) 12.08.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków (Stefan Białkowski, Józef Opyrchał, Włady
sław Cabalski, Kazimierz Dittmer, Teofil. Ryś). 

Urządzenie do zatnymywanla pojazdu szynowego, 
znamienne tym, że ma krzywki przegubowe (6), na 
które najeżdża obrzeże pojazdu czynowego, oraz system 
dźwigni (2), łączników (3 i 5), wózeczków (4), jarzma 
(8) przy pomocy których nacisk obrzeża na koła po
jazdu szynowego przenosi się na sprężyny (9) powo
dując pochłonięcie energii kinetycznej pojazdu szyno
wego przez pracę ugięcia sprężyn (9). 

20f (P. 157259) 14.08.1972. 

Pierwszeństwo: 17.08.1971 - Szwajcaria 

Werkzeugmaschihenfabrik Oerlikin-Bühle AG, Zu
rich, Szwajcaria. 

Hamulec pneumatyczny zależny od obciążenia z au
tomatycznym zasilaczem zwłaszcza do pojazdów szyno
wych, wyposażony w automatyczny zasilacz uzależnio
ny od obciążenia i wytwarzający ciśnienie, w zawór 
sterujący ciśnieniem w cylindrze hamulcowym oraz 
w pomocniczy zbiornik powietrza zasilający cylinder 
hamulcowy poprzez zawór sterujący, znamienny tym, 
że posiada zawór przekaźnikowy (22), stanowiący ogra
nicznik ciśnienia, przy przewodzie pomiędzy pomocni
czym zbiornikiem powietrza (3) i zaworem sterującym 

(32) i sterowany różnicą pomiędzy ciśnieniem zależnym 
od obciążenia i ciśnieniem powietrza doprowadzanego 
z pomocniczego zbiornika powietrza (3) do zaworu ste
rującego (32). 

20f (P. 158565) 31.10.1972. 
Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań 

i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa (Tadeusz 
Kozak, Roman Jakuszko, Hubert Pietrus, Leonard Ka-
piszewski, Józef Talar, Wiktor Łabudziński). 

Układ sterowania kolejowym hamulcem torowym, 
znamienny tym, że zespół zlewowy (3) składający się 
ze znanych zaworów przelewowych lub rozdzielaczy, 
jest połączony z zespołem sterującym (5) dwustopnio
wej regulacji czasu otwarcia zespołu zlewowego. 

20i (P. 157972) 29.09.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Władysław Dudek, Ryszard Dąbek, Cze
sław Grzbiela, Stanisław Kosiorowski, Andrzej Ma
chowski, Józef Machowski, Marek Żuchowicz). 

Sposób sterowania lokomotywy elektrycznej prze
wodowej na wydzielonym odcinku sieci trakcyjnej, 
w rejonach punktów załadowczych i wyładowczych, 
znamienny tym, że reguluje się napięcie zasilające wy
dzielony odcinek sieci trakcyjnej, w celu sterowania 
lokomotywy. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że ma zasilacz (5), w którym blok formo
wania impulsów bramkowych (9) jest połączony z jed
nej strony z bramkami tyrystorów (6) a z drugiej stro
ny z zadajnikiem (10), oraz elementem pomiarowym 
(11), włączonym w obwód prądowy tyrystorów (6) 
w celu ograniczenia poboru prądu przez lokomotywę 
(1). 
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20i (P. 157980) 30.09.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi

ca, Kraków, Polska (Władysław Dudek, Józef Ma
chowski, Czesław Grzbiela, Ryszard Dąbek, Stanisław 
Kosiorowski, Andrzej Machowski, Marek Żuchowicz). 

Sposób impulsowego sterowania pojazdów trakcyj
nych, zasilanych z sieci prądu stałego lub przemienne
go, znamienny tym, że synchronizuje się impulsy 
bramkowe tyrystorów z napięciem sieci trakcyjnej, 
przy czym tyrystor główny wprowadza się w stan 
zaworowy przy równoczesnym ładowaniu się konden
satora w momencie, gdy napięcie w sieci trakcyjnej 
osiąga wartość maksymalną. 

Układ do stosowania tego sposobu według zastrz. 1, 
zawierający silniki trakcyjne, połączone poprzez blok 
prostowników z siecią, znamienny tym, że ma tyry
storowy przerywacz (3), połączony z jednej strony 
z silnikami trakcyjnymi (1), a z drugiej strony po
przez mostek diodowy (4) z siecią trakcyjną (5), po
nadto bramki tyrystorów przerywacza (3) są połączone 
poprzez blok formowania impulsów bramkowych (6) 
z synchronizatorem (7), który służy do synchronizacji 
impulsów bramkowych z częstotliwością sieci trak
cyjnej oraz do przesunięcia kąta zapłonu tyrystora 
głównego w granicach od 0 do 180°, mierzonego ocT 
momentu wystąpienia maksymalnej wartości napięcia. 

20i (P. 158322) 18.10.1972. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jan Ły-
skanowski). 

Urządzenie zabezpieczające przed poślizgiem 1 do-
ziemicniern silniki i urządzenia trakcji elektrycznej, 
składające się z rdzeni magnetycznych, układów gene
racyjnych, wzmacniających i stabilizujących napięcie 
oraz z przekaźników pośredniczących znamienne tym, 
że jest wyposażone w przekładnik prądowy (P) oraz 
układ wykonawczy (R). 

21a (P. 158290) 16Д0Л972. 
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 

(Stefan Koczwara). 

Generator przebiegów prostokątnych podakustyczny 
działający na zasadzie zapłonu neonówki poprzez stałą 
czasu RC, znamienny tym, że dodatni zacisk zasilacza 
(Z) połączony jest z górnym kontaktem nieruchomym 
przekaźnika polaryzowanego (P), zaś ujemny zacisk 
zasilacza (Z) połączony jest z dolnym kontaktem nie
ruchomym przekaźnika polaryzowanego (P). 

21a* (P. 157836) 20.09.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Wie

sław Balicki, Andrzej Habrat, Andrzej Mencel, Kazi
mierz Siciński). 

Układ zabezpieczający elementy scalone odbiornika 
przed uszkodzeniem wskutek przepięć pochodzących 
z zasilacza, znamienny tym, że pomiędzy zasilaczem (1) 
a odbiornikiem (2) jest załączony tyrystor (T) z połą
czonym równolegle do niego przekaźnikiem (P) przy 
czym dodatni zacisk tyrystora (T) jest załączony do 
dodatniego bieguna zasilacza (1) a jego drugi, ujemny 
zacisk jest uziemiony. 

21с (P. 157168) 8.08.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta

szica, Kraków (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Jerzy 
Wyżga, Andrzej Żur, Andrzej Senderski, Piotr Macko, 
Cyprian Brudkowski, Janusz Łaszcz). 

Sposób regulacji prędkości i przyspieszenia prze
kształtnikowego napędu nawrotnego z rewersem wzbu
dzenia polegający na zmianie kierunku momentu elek
trycznego silnika, poprzez rewers prądu wzbudzenia, 
przy czym w okresie przejściowym, zanim prąd wzbu
dzenia wzrośnie do odpowiedniej wartości w kierunku 
przeciwnym, prąd twornika zostaje zregulowany do 
zera, znamienny tym, że na czas trwania rewersu 
wzbudzenia, wprowadza się sygnał ujemnego sprzęże
nia zwrotnego z wyjścia regulatora prędkości na wej
ście wzmacniacza całkującego regulatora przyspiesze
nia, przez co zachowuje się równość napięcia wyjścio
wego regulatora przyspieszenia i napięcia proporcjo
nalnego do aktywnej prędkości napędu o tym samym 
napięcie wyjściowe regulatora prędkości jest równe 
zeru, natomiast po zakończeniu rewersu wzbudzenia, 
sprzężenie to rozłącza się i na wejście wzmacniacza 
całkującego regulatora przyspieszenia podaje się syg
nał proporcjonalny do zadanego przyspieszenia, w wy
niku czego aktualny uchyb prędkości obrotowej napę
du jest sprowadzony do wartości uchybu statycznego 
z nastawionym przyspieszeniem. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 zawie
rający regulator prędkości, połączony z regulatorem 
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prądu, który łączy się poprzez przetwornik sygnału 
prądowego z przekładnikami prądowymi, włączonymi 
w obwodzie zasilania przekształtnika, a wyjście regu
latora prądu jest połączone poprzez sterownik z prze
kształtnikiem włączonym w obwodzie twornika, zna
mienny tym, ze regulator przyspieszenia (1) ma 
wzmacniacz proporcjonalny (21), którego jedno z wejść 
jest połączone z źródłem sygnału (Wz) zadanej pręd
kości, a drugie wejście jest połączone z wyjściem 
wzmacniacza całkującego (22), natomiast wyjście 
wzmacniacza proporcjonalnego (21) jest połączone 
z jednym z wejść członu logicznego (4) oraz poprzez 
dwa równolegle połączone dzielniki napięcia (23, 24) 
z przełącznikiem przyspieszenia (25), którego styk ru
chomy jest połączony z jednym ze stałych styków prze
łącznika zerowania (26), zaś drugi styk stały tego prze
łącznika (26), jest połączony poprzez opornik (27) z nie-
inwertowanym wyjściem wzmacniacza (28) w regula
torze prędkości (5), przy czym styk ruchomy tego prze
łącznika (26) łączy się z wejściem wzmacniacza całku
jącego (22), ponadto wyjście regulatora przyspieszenia 
(1) jest połączone z wejściem regulatora prędkości (5), 
ofaz poprzez dodatkowy wzmacniacz proporcjonalny 
(6) z kolejnym wejściem członu logicznego (4). 

21o (P. 157201) 9.08.1972. 
Pierwszeństwo: 12.08.1971 - Szwajcaria 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri Cie, Baden, Szwaj
caria (Hans Aeschlimann, Ernst Berger). 

Małopłynowy wyłącznik mocy z jedną lub kilka ko
morami gaszenia, ze stałymi i ruchomymi kontaktami, 
pompą do tłoczenia płynu gaszącego oraz mechaniz
mem napędowym, znamienny tym, że w kanale (8) 
odprowadzania gazów umieszczony jest wentyl klapo
wy (10) prawie całkowicie przekrywający ten kanał. 

21c (P, 157202) 2.08.1972. 

Pierwszeństwo: 10.08.1971 - Japonia 
Bunker Ramo Corporation Oak Brook, Illinois, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Hiromasa Inouye, Tomonari 
Otsuki, Kanzaburo Uchida). 

Łączówka wielostykowa, zwłaszcza do łączenia pły
tek z .obwodami drukowanymi, złożona z gniazda 
i wtyku, znamienna tym, że gniazdo zawiera człony 
gniazdowe umieszczone w izolacyjnym korpusie, przy 
czym każdy człon gniazdowy ma przynajmniej jedną 
końcówkę i parę usytuowanych naprzeciwko ścianek 
bocznych, stanowiących sprężyny stykowe, a ponadto 
człon gniazdowy ma otwory przez które wprowadza
ny jest człon wtykowy wtyku łączówki w celu połą
czenia go z elementami stykowymi w kierunku osio
wym i w kierunku doń prostopadłym, przy czym kor
pus izolacyjny, w którym umieszczony jest człon gnia
zdowy, ma otwory usytuowane na jednej linii z otwo
rami członu gniazdowego. 

21c (P. 157249) 12.08.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Henryk Pudełko, Witold 
Bożek, Zbigniew Kowalski, Winicjusz Boroń). 

Układ tłumiący drgań relaksacyjnych i przetężeń 
uzwojeń pierwotnych przekładników napięciowych 
w filtrach składowej zerowej napięcia, znamienny tym, 
że zawiera szeregowy obwód z łącznikiem statycznym 
prądu przemiennego w układzie mostkowym 6 z tyry
storem 7 w przekątnej mostka i rezystorem nastaw
nym 5, połączone równolegle z szeregowym obwodem 
z diodą 1 i kodensator 2 przy czym bramka tyrysto
ra 7 jest połączona z diodą 1 i kondensatorem 2 przy 
pomocy obwodu szeregowego z diodą Zenera 3 i rezy
storem 4 połączony jest poprzez zaciski d - e z filtrem 
składowej zerowej napięcia II. 

21c (P. 157283) 14.08.1972. 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar" Zakład Aparatury Pomiarowo Regulacyjnej, 
Wrocław, Polska (Adam Kwiatkowski). 

Układ blokady czasowej я pamięcią, zwłaszcza do 
przekaźnika tranzystorowego do automatyki SPZ, skła-
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dającego się z członu wejściowego, wspólnego dla 
przekaźnika i układu blokady zasilacza oraz z pozo
stałych członów funkcjonalno logicznych, znamienny, 
tym, że jeden z zestyków (RP2a) przekaźnika (RP2) 
będącego członem wejściowym (1) blokady połączony 
jest równolegle do zestyku (RPla) przekaźnika (RPl) 
stanowiącego człon wejściowy (7) dowolnego przekaź
nika tranzystorowego do automatyki SPZ przy czym 
człon wejściowy (1) blokady jest z członem opóźnienia 
czasowego (5) tak połączony, że człon wyjściowy (3) 
po odmierzeniu czasu b'okady przerywa obwód zasila
nia układu wejściowego (1). 

2lc (P. 157906) 23.09.1972. 
Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe, 

Stalowa Wola (Władysław Szklanny, Lesław Dubik).' 

Sposób regulacji obciążenia silnika elektrycznego 
napędzającego maszynę produkcyjną lub inną robo
czą, znamienny tym, że sygnał poboru mocy przez 
silnik przetworzony zostaje na proporcjonalne napięcie 
prądu stałego, które porównywane jest z dowolnie na
stawionymi napięciami progowymi dyskryminatora, 
który w przypadku niezgodności załącza lub wyłącza 
odpowiednie przekaźniki wyjściowe. 

Układ do stosowania sposobu regulacji według 
zastrz. l, znamienny tym, że składa się z przetwor
nika (1), dającego na wyjściu napięcie prądu stałego 
proporcjonalnie do mocy pobieranej silnika (12), mier
nika poboru mocy (3) oraz układów progowych dys
kryminatora (4) z potencjometrami (7) i przekaźnikami 
wyjściowymi (5) przy czym cały układ zasilany jest 
ze stabilizowanego zasilacza (6). 

21c (P. 157948) 27.09.1972. 
Huta „Warszawa", Warszawa (Eugeniusz Kowalew

ski, Jan Wróblewski, Henryk Lipka). 

Wielofazowy przełącznik faz, zwłaszcza do pieców 
łukowych - tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w ki. 
21n na str. 

21c (P. 157985) 30.09.1972. 
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Instytut Techonologii Elektronowej, Warszawa, Polska 
(Barbara Schmidt). 

Sposób obróbki termistorów wanadowych, zwłaszcza 
me spełniających wymaganych warunków, znamienny 
tym, ze termistory poddaje się wtórnej obróbce ciepl
nej, a czas obróbki zależy od różnicy rezystancji pier
wotnej i jaka ma być uzyskana. 

21c (P. 157998) 29.09.1972. 
Pierwszeństwo: 29.09.171 - Bułgaria 

Nipkip, Sofia, Bułgaria (Todor Atanassov Vergiev). 

Urządzenie mechaniczne do ochrony silników elek
trycznych przed przeciążeniem, zawierające zblokowa
ny zespół kół zębatych nieprzesuwny w kierunku osio
wym i zazębiony z drugim przesuwnym w kierunku 
osiowym, zblokowanym zespołem kół zębatych, zna
mienny tym, że przesuwny w kierunku osiowym zblo
kowany zespół (2) kół zębatych zawiera koło zębate 
o zębach skośnych i jest zaciśnięty między dwiema 
sprężynami (3) i (4), przy czym, górne skrajne położe
nie przesuwnego w kierunku osiowym zblokowanego 
zespołu (2) kół zębatych odpowiada wyłączeniu, we 
współdziałaniu z tym zespołem, wyłącznika krańco
wego (5), a skrajne dolne położenie tego zespołu od
powiada takiemuż wyłączeniu drugiego wyłącznika 
crańcowego (6). 
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21c (P. 158020) 30.09.1972. 
Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „APAREL", 

Łódź (Leszek Klimczak, Krystyna Olszewska). 
Zestyk wtykowy budowy okrągłej, zawierający 

styczki płaskie ułożone swą wysokością promieniowo 
w stosunku do przekroju poprzecznego styków stałego 
i ruchomego, znamienny tym, że styk stały (1) jest za
kończony tulejka (2), w której w podłużnych otworach 
(5) są umieszczone styczki płaskie (6) tak, że prawie 
całą swą wysokością wystają z tulejki (2) i nie sty
kają się ze sobą, przy czym punkty styczności styczek 
płaskich (6) ze stykiem ruchomym (9) znajdują się 
wewnątrz tej tulejki (2), natomiast punkty styczności 
styczek płaskich (6) ze stykiem stałym (1) znajdują się 

na zewnątrz tego styku (1). 

2le (P. 158029) 2.10.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót 
Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa (Wiesław 
Pijewski, Andrzej Horbowski). 

Izolator wsporczy zwłaszcza niskich i średnich na
pięć wykonany najkorzystniej z tworzyw termopla
stycznych przeznaczony do mocowania przewodów 
elektrycznych lub aparatów w urządzeniach elektrycz
nych, znamienny tym, że wykonany jest z jednorod
nego materiału w jednym procesie technologicznym 
i posiada zewnętrzną powłokę izolacyjną (1) oraz trzon 
(2), które połączone są ze sobą żebrami (3) przez co zo
stały utworzone wnęki (7) przy czym trzon izolatora (2) 
ma gwintowane otwory (4), (5) między którymi utwo
rzona została przegroda izolacyjna (6). 

21c <P. 158041) 2.10.1972. 
Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po

miarowej „Elpo", Warszawa (Jerzy Bednarek, Wacław 
Kosianko). 

Obrotowy przełącznik wielopołożeniowy złożony 
z kształtowej osi, z jednego lub więcej rotorów suwli-
wie połączonych z tą osią, z zapadki osadzonej sztyw
no na osi, podkładki i pokrętła, znamienny tym, że 
kształtowa oś (1) ma przynajmniej jedno przewężenie 
(2) służące do trwałych skręceń kątowych między ele
mentami (1, 5, 11, 12, 13, 15) układu przełącznika, na
tomiast części rotora (5) są połączone za pomocą łą
czącej tulejki (6). 

21c (P. 158104) 5.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Zenon Tabaczyński, Karol 
Skowron). 

Przewodowy sprzęgnik wtykowy, zwłaszcza do elek
troenergetycznych przewodów oponowych górniczych 
niskiego napięcia, zawierający tory robocze i ochronny 
tor uziemiający, znamienny tym, że w poprzecznym 
przekroju ma symetrycznie rozmieszczone tory robo
cze (5) i centralnie usytuowany tor ochronny (3), przy 
czym na powierzchniach czołowych wkładek elektro-
izolacyjnych (1) ma ścieżki (2) z materiału przewodzą
cego prąd elektryczny, które są połączone elektrycznie 
z torem ochronnym (3) i są prowadzone odśrodkowo 
od tego toru do krawędzi zewnętrznych wkładek (1) 
dzieląc ich powierzchnie czołowe na sektory, pośrodku 
których są usytuowane tory robocze (5). 

21e (P. 158140) 7.10.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Wacław Pawlak). 
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Układ dla sygnalizowania zadziałania bezpiecznika 
toplkowego, znamienny tym, że stanowią go transfor
mator (5) w którego obwodzie pierwotnym znajduje 
się przekaźnik (6) i urządzenia sygnalizacyjne (7) i/lub 
(9) a w obwodzie wtórnym połączone szeregowo odpo
wiednio dobrany rezystor i kontrolowany topikowy 
bezpiecznik (1). 

21o (P. 158153) 7.10.1972. 

Studencka Spółdzielnia Pracy „Akademik", Poznań, 
Polska (Jerzy Kobyłko). 

Samoczynny wyłącznik zmierzchowy służący do ste
rowania odbiornikami elektrycznymi w zależności od 
zmiany natężenia światła, zawierający transformator, 
diodę, potencjometr, przekaźnik, i kondensator, zna
mienny tym, że uzwojenie wtórne transformatora (3) 
połączone jest szeregowo z diodą (8), potencjometrem 
(7), przekaźnikiem (5) i fotooporem (13), natomiast 
równolegle z uzwojeniem wtórnym transformatora (3) 
i diodą (8) połączony jest kondensator (6). 

21o (P. 158185) 11.10.1972. 

Pierwszeństwo: 14.10.1971 - Szwajcaria 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, Baden, 
Szwajcaria (Willi Schneebell). 

Wyłącznik małocieczowy, złożony г komory gaszącej, 
styków nieruchomych 1 ruchomych oraz % drążka włą
czającego, przy czym wszystkie należące do wyłącz

nika elementy są umieszczone w rurze izolacyjnej, 
znamienny tym, że promienie wszystkich czynnych 
elementów metalowych wyłącznika, to jest drążka 
włączającego (5), elementów przyłączeniowych (2), 
styków (4) i czopów (8), zamykających u góry i u dołu 
rurę izolacyjną (1), mniejsze niż promień rury izola
cyjnej (1), otaczającej cały wyłącznik, oraz że pomię
dzy częściami krańcowymi (9) czopów (8) a rurą izola
cyjną (1) znajduje się szczelina powietrzna (10). 

21c (P. 158221) 11.10.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zbigniew Fe-
lendzer, Bogdan Wilamowski). 

Sposób wytwarzania cienkowarstwowych układów 
rezystywnych o dużej gęstości upakowania, znamienny 
tym, że na określone podłoże nanosi się oporową war
stwę Ni-chromu i przewodzącą warstwę miedzi, wy
trawia selektywnie obie warstwy z wyjątkiem obsza
rów ścieżek przewodzących i rezystorów mieszaniną 
stężonego kwasu solnego i nasyconego roztworu wod
nego chlorku żelazowego, w stosunku objętościowym 
korzystnie 9 : 1 , a następnie obszary rezystywne pod
daje się selektywnemu wytrawianiu nasyconym roz
tworem wodnym chlorku żelazowego. 

21c (P. 158227) 11.10.1972. 

Jerzy Szczepański, Warszawa. 

Mechanizm włączający i wyłączający obwody prądu 
elektrycznego, współpracujący z dowolnym odbiorni
kiem prądu, zawierający mechanizm zegarowy, zna
mienny tym, że obracająca się oś tego mechanizmu, 
na której osadzone są jego wskazówki lub dodatkowa 
oś przekładni zębatej zmieniającej przełożenie mecha
nizmu zegara, sprzęgnięta jest jednocześnie z tarczą 
(1), wykonaną z materiału przeźroczystego, nadając jej 
ruch obrotowy, która to obracająca się tarcza sprzęg
nięta jest magnetycznie lub mechanicznie z bębnem (2), 
posiadającym na swojej powierzchni cylindrycznej co 
najmniej jedną szczelinę o odpowiedniej długości na 
obwodzie, sterującym poprzez układ dźwigni zestykiem 
migowym (3), przerywającym obwód prądu elektrycz
nego, w cyklu dwunastogodzinnym lub dobowym, 
w zależności od ilości szczelin i ich długości. 
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21c (P. 158336) 17.10.1972. 

21c (P. 158242) 12.10.1972. 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ja

nusz Jankowski). 

Przekaźnik nadprądowy do urządzeń z obwodami 
stałoprądowymi, znamienny tym, że w półzwuju (3) 
znajduje się przesuwna izolacyjna tuleja regulacyjna 
(1) z umieszczonym w niej zestykiem kontaktrono-
wyrn (2). 

21c (P. 158310) 17.10.1972. 
Pomoi. ;-.a Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polska 

(Roman Nowiński, Marian Czajkowski). 
Przyrząd szczotkowy rozrusznika elektrycznego, za

wierający w swoim korpusie sprężynę główną, zna
mienny tym, że posiada odpowiednio ukształtowane 
szczotki (3), które są umocowane przegubowo za po
mocą prowadników (4) i sworzni (5) i są indywidualnie 
dociskane do sworzni kontaktowych (7) sprężynami (6). 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury P r e o 
zyjnej „Fael", Ząbkowice Śląskie, Polska (Ireneusz 
Sieradzki, Jan Sulikowski, Lech Józefiak, Stanisław 
Bidas). 

Izolacja pasków tcrmobimetalowych, znamienna tym, 
że stanowi ją tlenek glinu wytworzony na warstwie 
aluminium lub jego stopach. 

21c (P. 158373) 19.10.1972. 

Pierwszeństwo: 21.10.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht, 116 
Berlin-Oberschöneweide, Niemiecka Republika Demo
kratyczna (Herbert Grasselt, Walter Hojdem). 

Indywidualny zwierak dla całkowicie zamkniętych, 
izolowanych gazowo instalacji wysokiego napięcia, zna
mienny tym, że wewnątrz obszaru ciśnienia ośrodka 
izolacyjnego umieszczony jest, bez mechanicznego lub 
elektrycznego połączenia z atmosferą kołek łączący, 
unieruchomiony w pozycji wyjściowej przez drut noś
ny, przy czym drut nośny dolutowany jest do czubka 
stykowego kołka łączącego lutem o określonym punk
cie topliwości. 
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21c (P. 158463) 25.10.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Józef Łasto-

wiecki, Henryk Tunia, Mieczysław Nowak, Antoni 
Dmowski). 

Układ regulacji prędkości obrotowej maszyn prądu 
stałego, zasilanych nicregulowanym napięciem stałym, 
znamienny tym, że zawiera przetwornicę tyrystorową 
(P), napięcia stałego na przemienne, której wejścia za
silające połączone są z wyjściami nieregulowanego 
źródła napięcia, stałego, a jej wyjście połączone jest 
z wejściem co najmniej jednego magnetycznego 
wzmacniacza (W) z wyjściem stałoprądowym, połączo
nym z twornikiern silnika (S) prądu stałego z prądnicą 
tachometryczną (TG), której wyjście połączone jest 
jednym z uzwojeń sterujących wzmacniacza (W), zaś 
z drugim z jego uzwojeń sterujących połączone jest 
wyjście zadajnika (Z) prędkości obrotowej, którego 
wejście połączone jest z wejściem obwodów sterują
cych (SP) przetwornicy tyrystorowej (P) oraz z wyj
ściem elektronicznego stabilizatora napięcia (E), któ
rego wejście zasilające połączone jest z nieregulowa-
nym źródłem napięcia stałego. 

21c (P. 158472) 25.10.1972. 

Pierwszeństwo: 25.10.1971 - 29.10.1971 

Aktieselkobet Nordiske Kabel-og Traadfabriker, 
Kopenhaga, Dartia (Borge Jansen, Aksel Fischer, 
Rolf Christian, Luja Falek). 

Złącze do mocowania izolacyjnej osłony urządzenia 
elektrycznego, do obudowy przewodów instalacyjnych 
posiadających podstawę i przytwierdzoną do niej po
krywę osłaniającą, znamienne tym, że zawiera zespół 

łączący dostosowany do zakrycia otworu w pokrywie 
osłaniającej (5) i zaopatrzony w zaczepy do rozłąezal-
nego połączenia z podstawą (1) obudowy przewodów 
i izolacyjną osłoną (9). 

21c (P. 158542) 30.10.1972. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 

(Krzysztof Kaczorowski, Tadeusz Budny). 

Przełącznik prądu wielkiej częstotliwości, zwłaszcza 
do kolejnego łączenia komór grzejnych generatorów 
mocy wielkiej częstotliwości, znamienny tym, że skła
da się z łożyska (4) z dopasowanym do niego obrotowo 
bębnem (5), mającym w swej pobocznicy jeden otwór 
na czop kontaktujący oraz połączonej sztywno za po
mocą wałka steatytowego (9) i wyposażonej w czop 
kontaktujący (8) nasady (7), której zestyki ślizgowe (13) 
stykają się z przewodem współosiowym (10), przy czym 
czop kontaktujący (8) styka się z zestykiem sprężynu
jącym (11) lub zestykiem sprężynującym (12) umieszczo
nymi w odrębnych komorach (1) i (2), przy czym bę
ben (5), który obraca się wraz z nasadą (7) i czopem 
(8) stanowi dla pola elektromagnetycznego ekran ogra
niczający wytworzone pole do przestrzeni wokół części 
wiodących prąd wielkiej częstotliwości. 

21c (P. 158595) 2.11.1972. 

Pierwszeństwo: 3.11.1971 - NRD 

VEB Kombinat Pumpen und Verdichter, Halle, NRD 
(Rolf Fuchs). 

Przepust kablowy przewodu prądowego do maszyn 
i urządzeń elektrycznych pracujących pod dużym ciś
nieniem w środowiskach płynnych i gazowych, jak to 
ma miejsce w pompach głębinowych z silnikiem zato
pionym w zbiornikach aparatury chemicznej lub temu 
podobnych urządzeniach, znamienny tym, 'że element 
oporowy (1) sworznia ma otwór (2), w którym spoczy
wa stożkowy sworzeń (3) przewodu prądowego, a po
między ścianką otworu (2) i sworzniem (3) jest umie
szczona osłona izolacyjna (4), oraz tym, że w sworzniu 
(3) jest wlutowany jeden lub kilka końców drutów 
uzwojenia (5), a druty uzwojenia (5) wprowadzone są 
do kołnierza izolacyjnego (6), na którego jednym koń
cu zamocowana jest obejma zaciskowa (7), a drugi ko
niec ukształtowany jest w postaci kryzy, na którą na
łożony jest pierścień zaciskowy (8), który za pomocą 
znanych połączeń śrubowych (9) przymocowany jest 
do elementu oporowego (1) sworznia, oraz tym, że na 
elemencie oporowym (1) sworznia jest stożek uszczel
niający (10), a element oporowy (1) sworznia ułożony 
jest w otworze (11) ścianki obudowy (12), która od 
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strony pomieszczenia będącego pod ciśnieniem ma 
stożek (13), do którego powierzchni bocznej przylega 
mniejsza średnica stożka uszczelniającego (10), oraz że 
•lement oporowy (1) sworznia ma gwint (14), na który 
nakręcona jest nakrętka kołpakowa (15), opierająca się 
o pierścień pośredni (16), który przylega do ścianki 
obudowy (12) oraz tym, że przez otwór w nakrętce koł
pakowej (15) przechodzi sworzeń (3) przewodu prądo
wego wraz z osłoną izolacyjną (4), oraz tym, że swo
rzeń (3) przewodu prądowego umocowany jest za po
mocą czopa gwintowego (17) przez nakrętkę (18) za po
średnictwem podkładki sprężystej (19), podkładki (20) 
i pierścienia izolującego (21), który przylega do nakręt
ki kołpakowej (15). 

21e (P. 158599) 3.11.972. 
Roman Kolonko, Czechowice-Dziedzice, Tadeusz Ko

nieczny, Czechowice, Dziedzice. 

Wkładka gniazda wtyczkowego mająca postać krąż
ka, złożonego z obudowy i płytki oraz z wystających 
jednostronnie kołków, znamienna tym, że obudowa (1) 
w widoku na płaszczyznę poziomą zawiera we wnętrzu 
wgłębienia (6) ograniczone występem (4) i odpowiada
jącymi na przykład spirali Archimedesa bokami ra-
dełkowanej ścianki (5), przy czym w wgłębieniu (8) 
osadzone są w postaci tarcz (14) końcówki kołków (13). 

21c (P. 158823) 4.11.1972. 
Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 

Świebodzice, Polska (Zbigniew Iwanowski, Artur Sos-
nowicz). 

Konstrukcja mocowania 1 sprzęgania tarczy induk
cyjnej przekaźnika nadprądowo-czasowego zależnego 
z przekładnią czasową, znamienna tym, że posiada tar
czę indukcyjną (1) ułożyskowaną w korpusie (4) prze
kaźnika, wykonującą wyłącznie ruch obrotowy wokół 
własnej osi (2), na której Jest osadzony ślimak (3) 
przenoszący napęd na koło ślimakowe (5) stanowiące 
jednocześnie niepi ^«»uwną c*ęsc sprzęgła, które jest 
sprzęgane z przesuwną częścią sprzęgła (8) przy pomo
cy wodzika (8) umieszczonego na końcu osi (9) zwory 

(10) będące częścią obwodu magnetycznego, w którym 
strumień magnetyczny wzmacniany jest bocznikiem 
(13). 

21c (P. 158641) 6.11.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Kowalski, Hen
ryk Pudełko, Jerzy Jarzębiński). 

Sposób zasilania i sterowania napędu elektromagne
tycznego, zwłaszcza stycznika próżniowego oraz układ 
elektryczny dla realizacji tego sposobu, znamienny 
tym, że prąd rozruchu płynie przez cewkę napędu 
elektromagnesowego (16) po przyciągnięciu zwory przez 
elektromagnes oraz, że po przyciągnięciu zwory przez 
elektromagnes prąd w cewce (16) zostaje obniżony do 
wartości prądu trzymania samoczynnie. 

21c (P. 158658) 6Д1Л972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An

drzej Kość, Stanisław Sroczyński). 
Siposób doprowadzenia prądu elektrycznego do prze

suwającego się przewodnika metalicznego, znamienny 
tym, że metalowe koło lub szpulę, na które nawija się 
obrabiane przedmioty łączy się elastyczną linką z we
wnętrznym przewodnikiem zakończonym metalowym 
kołem talerzowym zanurzonym w rtęci umieszczonej 
w hermetycznie zamkniętym zbiorniku, do którego do
prowadza się prąd elektryczny, przy czym drugi ko
niec tej linki z wewnętrznym przewodnikiem zamoco-
muje się obrotowo w ściance tego zbiornika, korzyst
nie za pomocą łożyska ślizgowego. 

21c (P, 158783) 10.11.1973. 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Janusz Reuiger, 

Stanisław Till). 
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Wyłącznik instalacyjny o zwiększonej zwarciowej 
zdolności łączenia, zawierający napęd ręczny oraz 
w każdym głównym torze prądowym komorę łukową 
i zestyk oraz wyzwalacz termobimetalowy wraz z me
chanizmem zwierającym go po zadziałaniu wyzwala
cza elektromagnesowego znajdującego się w tymże 
torze, znamienny tym, że na sworzniu (6) zwory (7) 
wyzwalacza elektromagnesowego osadzony jest styk 
ruchomy mechanizmu zwierającego, o części przewo
dzącej (1) odizolowanej od części metalowej wyzwala
cza elektromagnesowego, a na jarzmie (9) tego wy
zwalacza osadzone są dwa styki nieruchome o czę
ściach przewodzących (3), również odizolowanych od 
części metalowych wyzwalacza, przy czym część prze
wodząca (3) jednego ze styków nieruchomych jest 
połączona elektrycznie z końcem cewki (10) wyzwala
cza elektromagnesowego, a drugiego ze styków nie
ruchomych z zaciskiem wyzwalacza (12) przez opornik 
bocznikujący (5). 

21d (P. 158132) 6.10.1972. 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot", 
Warszawa, Polska (Tadeusz Florczak, Mieczysław Cy
bulski). 

Rdzeń magnetyczny stojana lub wirnika maszyny 
elektrycznej małej mocy, zwłaszcza prądnicy lub prąd-
nico-iskrownika, znamienny tym, że ma postać odpo
wiednio ukształtowanego paska (1) blachy o odpowied
niej miękkości magnetycznej, który jest wygięty 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału maszynv 
zgodnie z żądanym konturem zarysu rdzenia. 

21d (P. 158148) 7.10.1975. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Eward Agdan, Otton Bolek, Franciszek Duda, Stani
sław Grzymała, Roman Szczukiewicz, Eugeniusz 
Wędzki, Tadeusz Zmysłowski). 

Układ do hamowania prądem stałym asynchronicz
nych silników napędowych maszyn wyciągowych wypo
sażonych w aparat bezpieczeństwa wyzwalający w spo
sób nagły hamulec awaryjny maszyny w przypadku 
jej nieprawidłowej jazdy, znamienny tym, że aparat 
(1) bezpieczeństwa ma zabudowany na wyjściu rezy

stor (2), do którego jest podłączony równolegle most
kowy prostownik (3), zasilający sterujący układ (4) 
sterowanego tyrystorowego prostownika (5) będącego 
źródłem prądu stałego dla napędowych silników (6) 
i (7), przy czym układ jest chroniony przed skutkami 
przerzutu napięcia przemiennego na obwód prądu sta
łego dwoma, równolegle podłączonymi na wyjściu ty
rystorowego prostownika (5) i uziemionymi odgromni
kami (8 i 9). 

21d» (P. 158074) 4.10.1972. 

Pierwszeństwo: 9.11.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Kombinat PIKO Sonnenberg, Sonnenberg, Nie
miecka Republika Demokratyczna (Egon Jacobi, Heinz 
Hoch). 

Miniaturowy silnik elektryczny, w którym panewka 
łożyska wraz z układem szczotek tworzy jedną ca
łość, znamienny tym, że panewka łożyska (1) ma od 
przodu dwa prostokątne wycięcia (2), w których umie
szczone są wsporniki (3) w kształcie litery U, służące 
do zamocowania szczotki sprężynowej (5) i zaopatrzo
ne w sprężynę (4), naciskającą tę szczotkę, przy czym 
wspornik (3) i wycięcia (2), są tak uformowane i usy
tuowane względem krzywki mocującej (6), znajdującej 
się po zewnętrznej stronie panewki (1) i wchodzącej do 
wpustu (7) na obudowie (8) silnika, że po nałożeniu 
panewki (1) do obudowy (8) zapewnione jest stałe 
1 z góry ustalone położenie krzywki mocującej (6), 
wpustu (7) i szczotki sprężynowej (5). 
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21d« (Р. 1Ш20) 6.10.1972. 
Pierwszeństwo: 8.10.1971 - Wielka Brytania 

Joseph Lucas (Electrical) Limited, Birmingham, 
Wielka Brytania (Robert Cockin). 

Sposób kształtowania zespołu stojana dla prądnic 
prądu stalegro, który jest tego rodzaju, że zawiera człon 
pakietowany w postaci zwiniętej spiralnie taśmy meta
lowej, znamienny tym, że taśmę metalową (14) wpro
wadza się do wzornika, który zwija spiralnie taśmę 
i po zwinięciu taśmy wytwarza zestaw taki, że po
wstałe zwoje zwiniętej taśmy mają nadane wzajemnie 
naprężenie początkowe w kierunku osiowym wynika
jące z ich własnej sprężystości powrotnej. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1-2, 
znamienne tym, że zawiera wzornik mający wypukłą 
powierzchnię cylindryczną oraz jest zaopatrzone w po
dajnik dla dostarczania na tę powierzchnię taśmy me
talowej tak, że ta taśma ulega przekształceniu w spi
ralną cewkę, oraz ma mechanizm do wytwarzania z ta
śm}' zestawu takiego, że wykonane zwoje spiralne 
zwiniętej taśmy mają nadane wzajemne naprężenia 
początkowe w kierunku osiowym. 

21d* (P. 158077) 3.10.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Grobelny). 

Prostownik tyrystorowy, wyposażony w transforma
tory symetryzujący i sterujący, element obciążający, 
tyrystory, których bramki połączone są z uzwojeniem 
wtórnym transformatora sterującego i źródło napięcia 
sinusoidalnego, znamienny tym, że uzwojenie pierwot
ne sterującego transformatora (4) połączone jest ze 
źródłem napięcia sinusoidalnego lub prostokątnego. 

21№ (P. 158210) 10.10.1972. 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Eugenluez 
Bartosiński, Ryszard Janczukowicz, Jan Małys,. Edward 
Hein). 

Bezszczotkowa przetwornica elektromaszynowa ma
jąca w jednej obudowie dwie maszyny elektryczne, 
znamienna tym, że składa się z umieszczonych w jednej, 
najlepiej wspólnej (wykonanej z materiału ferromagne
tycznego) obudowie (1) układów maszyn elektrycznych, 
z których układ pierwszy ma co najmniej jedną parę 
jawnych lub utajonych biegunów wzbudzenia (3), zaopa
trzonych w uzwojenia wzbudzenia (4), zasilanych prą
dem stałym lub przemiennym i współpracujących po 
przez szczelinę magnetyczną z wirnikiem wzbudnicy (5), 
mającym również co najmniej jedną parę jawnych lub 
utajonych biegunów wzbudzenia (6), przy czym ten 
pierwszy układ jest elektrycznie poprzez wał (2), ma
jący przyłożony doń moment mechaniczny, połączony 
z drugim układem, mającym podobnej budowy wirnik 
(7) z magnesującym uzwojeniem wirnika (8) i wspó? 
pracujący za pośrednictwem szczeliny magnetyczne' 
z ferromagnetycznym biegunem nieruchomego twór 
nika (9), zaopatrzonego w nieruchome uzwojenia twor-
nika (10). 

21d* (P. 158302) 17.10.1972. 
Politechnika WrocławsKa, Wrocław, Polska (Ernest 

Mendrela, Piotr Zieliński). 
Silnik elektryczny prądu przemiennego, wyposażony 

w wirnik roboczy z uzwojeniem ułożonym wzdłuż linii 
śrubowych lub posiadającym wycięte na obwodzie 
zęby wzdłuż linii śrubowych, albo w wirnik roboczy 
z uzwojeniem ułożonym wzdłuż linii schodkowych oraz 
wyposażony w stojan posiadający wewnątrz wyżłobie
nia wykonane wzdłuż linii śrubowych lub w stojan sil
ników liniowych, znamienny tym, że wyposażony jest 
w dodatkowy, ferromagnetyczny wirnik (6) uzwojony 
lub nieuzwojony, który posiada wycięcia wzdłuż osi po
dłużnej i umieszczony między roboczym wirnikiem (4) 
silnika i jego stojanem (1) lub wewnątrz roboczego 
wirnika (4). 
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21d* (P. 158519) 27.10.1972. 
Moskovsky Institut Inzhenerov Zheleznodorozhnogo 

Transporta i Tallinsky Ordena Trudovogo Krasnogo 
Znameni Elektrotekhnichesky Zavod Imeni M. I. Kali-
nina, Moskwa, ZSRR (Jury Petrovich Grigoriev, Jury 
Moiseevich Inkov, Zalman Savelievich Jospa, Valéry 
Pavlovich Feoktistov). 

Prostownik, zawierający m-fazowy układ mostkowy 
na diodach mocy, przyłączony do zacisków źródła na
pięcia przemiennego m-fazowego i elektrycznie sprzę
żony z urządzeniem zabezpieczającym, znamienny tym, 
że urządzenie zabezpieczające wykonane jest w postaci 
m-fazowego układu mostkowego na diodach półprze
wodnikowych małej mocy, przyłączonego wejściami do 
zacisków źródła przemiennego m-fazowego napięcia 
i obciążonego opornikiem obciążającym, a jego wyj
ścia są połączone z jednoimiennymi wyjściami m-fa
zowego układu mostkowego na diodach mocy za po
średnictwem obwodów, z których każdy zawiera sze
regowo połączone przekaźnik sygnalizacyjny i diodę 
zbocznikowaną opornikiem ograniczającym prąd, przy 
czym w każdym z obwodów wymieniona dioda jest 
włączona zgodnie z diodami mocy. 

21ds (P. 157836) 20.09.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Wie

sław Balicki, Andrzej Habrat, Andrzej Mencel, Kazi
mierz Siciński). 

Układ zabezpieczający elementy scalone przed uszko
dzeniem wskutek przepięć pochodzących z zasilacza -
tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 21a* na 
str 

21d» (P. 158288) 16.10.1972. 
Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki „Energo-

pomiar", Gliwice, Polska (Józef Szuta, Waldemar 
Olech). 

Sposób oznaczenia zawilgocenia izolacji transforma
tora w eksploatacji, wykonany przy pomocy powszech
nie stosowanych przyrządów, znamienny tym, że rnikro-
amperomierz (3) jest wpięty w obwód nie/.asilany, 
zwarty z kadzią transformatora (2). 

2ld» (P. 15850Ï) 27.10.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony 

Narodowej Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Andrzej Mrzygłód, Jerzy Stawiński). 

Układ węzła elektroenergetycznego prądu stałego, 
zabezpieczający prądnicę przed przemagnesowaniem, 
składający się z połączonych elektrycznie ze sobą 
w znany sposób prądnicy prądu stałego, regulatora 
napięcia, przekaźnika różnicowo-zwrotnego i akumula
tora, znamienny tym, że styk plusowy obwodu twor-
nika prądnicy prądu stałego (1) połączony jest z prze
kaźnikiem różnicowo-zwrotnym (3) poprzez co najmniej 
jedną diodę (5) o kierunku przewodzenia zapewniają
cym przepływ prądu od obwodu twornika prądnicy 
prądu stałego (1) do przekaźnika różnicowo-zwrotnego. 

21d» (P. 158503) 27.10.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony 

Narodowej Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Andrzej Mrzygłód, Janusz Poddenek). 

Układ węzła elektroenergetycznego prądu stałego, 
składający się z połączonych w znany sposób ze sobą 
elektrycznie prądnicy prądu stałego, regulatora napię
cia, przekaźnika różnicowo-zwrotnego i akumulatora, 
znamienny tym, że do styku minusowego obwodu 
twornika prądnicy prądu stałego (1) włączone są sze
regowo uzwojenie przekaźnika elektromagnetycznego 
(5) oraz w kierunku przewodzenia dioda (6), której 
wyjście połączone jest z stykiem plusowym obwodu 
twornika prądnicy prądu stałego (1), której obwód 
wzbudzenia połączony jest poprzez szeregowo ze sobą 
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połączone kolejno bezpiecznik (7) i styki przekaźnika 
elektromagnetycznego (5) z biegunem plusowym aku
mulatora (4). 

21e (P. 151635) 18.11.1971. 
Zakład Doświadczalny Aparatury Pomiarowej przy 

Krakowskiej Fabryce Aparatury Pomiarowej KFAP, 
Kraków, Polska (Jan Pawłowski). 

Urządzenie do wzorcowania lub sprawdzania elek
trycznego przyrządu pomiarowego z wejściem prądo
wym, zawierające stabilizowane źródło prądu lub na
pięcia, dzielnik napięć wzorcowych, przełącznik wielo-
miejscowy wybierania punktów pomiarowych, wzmac
niacz kompensacyjny, przełącznik wielomiejscowy wy
bierania zakresu, zestawu rezystorów zakresowych, 
przełącznik wielomiejscowy przesunięcia zakresu oraz 
zestaw niestabilizowanych źródeł prądu, znamienne 
tym, że dzielnik (4) napięć wzorcowych, jeden dla 
wszystkich wzorcowanych lub sprawdzanych różnych 
zakresów o jednakowym charakterze podziałki, oraz 
zestaw rezystorów zakresowych ( R n . . . Rxy) w liczbie 
równej liczbie różnych zakresów, są połączone przez 
wielomiejscowy przełącznik wybierania zakresu (12) 
i wielomiejscowy przełącznik przesunięcia zakresu (8) 
z obwodem wyjściowym wzmacniacza kompensacyjne
go (6) i zarazem z obwodem wejściowym tego wzmac
niacza (6) w układzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

21e (P. 157181) 8.08.1972. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zakład 

Energetyczny v zęsiocnow,a, Częstochowa (Ireneusz 
Gębski, Lucjan Rosikoń)/ 

Układ połączeń dwubiegunowych .akustycznego 
wskaźnika niskiego napięcia, znamienny tym, że na
pięcie kontrolowane podawane jest dwoma sondami 
(1 i 2) bezpośrednio na człon pomiarowy (A), w skład 
którego wchodzi generator akustyczny (3) i głośnik (4) 

oraz, że człon ten sprzężony jes~, transformatorem (5) 
z członem kontroli (B) generującym taktowane napięcie 
kontrolne. 

21e (P. 157749) 14.09.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Woj-

ciech.Fuliński). 

Wektoromierz wibracyjny o regularnym czasie zwar, 
cia styków, składający się z magnetoelektrycznego 
miernika połączonego- szeregowo z wibracyjnym pro
stownikiem, którego uzwojenie wzbudzenia połączone 
jest z przesuwnikiem fazowym, znamienny tym, że 
wyposażony jest w dodatkowy wibracyjny prostownik 
(2) połączony szeregowo z pierwszym wibracyjnym 
prostownikiem (1), a uzwojenie wzbudzenia dodatko
wego wibracyjnego prostownika (2) połączone jest 
z dodatkowym fazowym przesuwnikiem (5). 

21e (P. 157770) 15.09.1972. 

Pierwszeństwo: 16.09.1971. 
Mark Iosofivich Krivosheev, Rudolf Lvovich Marein, 

Alexander Alexandrovich Avseevich, Jury Borsivich 
Zvetev, Moskwa, ZSRR. 

Urządzenie do automatycznego pomiaru stosunku sy
gnału wizyjnego do szumu w torze telewizyjnym, za
wierające blok pomiaru wartości międzyszczytowej 
sygnału wizyjnego, na którego jedno wejście jest po
dawany sygnał wizyjny i który jest sterowany przez 
blok sterowania i kaskadowo połączone selektor im
pulsów synchronizujący, którego jedno wyjście jest po
łączone z drugim wejściem bloku pomiaru wartości 
międzyszczytowej sygnału wizyjnego i na wejście któ
rego podawany jest sygnał wizyjny, układ kształto
wania krótkich impulsów i układ modulacji ampli
tudy krótkich impulsów sygnałem wizyjnym polącŁa-
ny z ukłauem poszerzania impulsów, którego wyjście 
połączone jest elektrycznie z wejściem przetwornika 
funkcyjnego, a wyjście przetwornika funkcyjnego jest 
połączone z wejściem wskaźnika cyfrowego, którego 
drugie wejście dołączone jest do wyjścia bloku stero
wania znamienne tym, i e połączenie elektryczne ukła
du przenoszenia impulsów (8) z przetwornikiem funk
cyjnym (12) jest zrealizowane za pomocą kaskadowo 
z przetwornikiem amplitudy impulsu w liczbę impul
sów (9) połączonego układu kształtowania przyrostów 
wartości dyskretnych (10), w którym od każdej po
przedniej dyskretnej wartości odejmuje się następną, 
a przetwornik funkcyjny (12) zawiera połączone kaska
dowo kwadrator cyfrowy (13), integrator cyfrowy (14), 
cyfrowy układ logarytmowania (15), których wejścia 
są połączone odpowiednio z wyjściami bloku sterowa
nia (17), wyjście cyfrowego układu logarytmowania 
(15) jest połączone z wejściem wskaźnika cyfrowego, 
a wejście kwadratora cyfrowego (13) jest połączone e-
lektrycznie z wyjściem układu kształtowania przyro
stów wartości dyskretnych (10) jest połączone z trze
cim wejściem bloku pomiaru wartości międzyszczy
towej sygnału wizyjnego (2), a pozostałe wejścia ukła
du poszerzania impulsów (8), przetwornika amplitudy 
impulsów w liczbę impulsów (9) i układu kształtowa
nia przyrostów wartości dyskretnych (10) są połączone 
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z wyjściami bloku sterowania (17), do którego wejścia 
dołączone jest drugie wejście selektora impulsów syn
chronizujących (3) 

2?e (P. 157828) 20.09.1972. 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa 

(Zdzisław Dorywalski). 

Generator przebiegów napięcia narastającego linio
wo, składający się z wtórnika katodowego z włączo
nym na jego wejściu układem całkującym RC, które
go rezystor jest połączony z katodą diody separującej 
i kondensatorem, stanowiącym źródło prądu stałego, 
połączonym szeregowo z wyjściem wtórnika katodowe
go, a anoda diody separującej jest połączona z dodat
nim biegunem źródła prądu stałego, zasilającego wtór
nik katodowy, znamienny tym, że anoda lampy rozła
dowującej (2) jest połączona z katodą lampy elektro
nowej (1), pracującej w układzie wtórnika katodowego, 
natomiast katoda lampy rozładowującej (2) jest po
łączona z uziemioną okładziną kondensatora (8). 

21e (P. 157874) 20.09.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Tadeusz Matu
szyński, Ryszard Kalicki). 

Układ pomiarowy w pętli zerowania ochronnego u-
rządzeń elektrycznych zasilanych z sieci niskiego na
pięcia przy zwarciu bezpośrednim do stosowania spo
sobu według zastrzeżenia 1 posiadający układ elek
tryczny złożony z wyłącznika zwarciowego, przekład-
nika prądowego, członu zwłocznego, elementu pamię
ci o ograniczonym czasie trwania, znamienny tym, że 
posiada przekaźnik zanikowo prądowy (D) włączony 
w szereg z uzwojeniem strony wtórnej przekładnika 
prądowego (C), a cewką wybijakową (L) wyłącznika 
zwarciowego A) podłączona jest do pozostałych faz 
nie biorących udziału w próbie zwarcia. 

21e (P. 157909) 25.09.1972. 

Dolnośląskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Wro
cław (Wasyl Gusin, Henryk Janoszka). 

Układ lokalizacji uszkodzeń warstwy Izolacyjnej rur 
metalowych zakopanych w ziemi zwłaszcza gazocią
gów składający się z generatora, wzmacniacza, rury 
metalowej pokrytej warstwą izolacyjną i odbiornika, 
znamienny tym, że wyjście generatora (1) połączone 
jest z wejściem wzmacniacza mocy (2), którego jeden 
zacisk wyjściowy połączony jest z rurą metalową (3) 
pokrytą warstwą izolacyjną (12) ułożoną w ziemi, 
a drugi zacisk wyjściowy połączony jest z uziemieniem 
(4), natomiast sondy pomiarowe (5), (6) wbijane na nie
wielką głębokość do ziemi połączone są z wejściem 
odbiornika (7). 

21e (P. 157910) 25.09.1972. 

Dolnośląskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Wro
cław, Polska (Wasyl Gusin). 

Przyrząd do wykrywania miejsc uszkodzeń warstwy 
izolacyjnej rur zakopanych w ziemi zwłaszcza gazo
ciągów, znamienny tym, że wyjście wzmacniacza (1) 
połączone jest z wejściem regulowanego filtra środ-
kowoprzepustowego (2), którego wyjście podłączone jest 
z wejściem wzmacniacza mocy (3), przy czym do wyj
ścia wzmacniacza mocy (3) podłączony jest przełącznik 
(P) pozwalający podłączać do wyjścia tego wzmacnia
cza bądź przetwornik elektroakustyczny (4) bądź wskaź
nik optyczny (5) bądź równocześnie i przetwornik elek
troakustyczny (4) i wskaźnik optyczny <tft 
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21e (P. 158021) 30.09.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektry

cznej, Zielona Góra, Polska (Czesław Kowalski). 
Sposób wykrywani» zwarć między zwojami bezrdze-

nlowych »wojnie elektrycznych w czasie procesu na
wijania wykorzystujący porównanie sił elektromoto
rycznych dwóch zwojnic pomiarowych indukowanych 
w tych zwojnicach wskutek sprzężenia magnetycznego 
ze zwojnicą zasilającą, znamienny tym, że zwojnice 
pomiarowe (4), zasilająca (5) i nawijane (6) umieszczo
ne na wspólnym rdzeniu ferromagnetycznym (1) wi
rują współbieżnie z wrzecionem nawijarki 1 pomiar 
odbywa się ciągle w trakcie wirowania wrzeciona. 

21e (P. 158040) 2.10.1972. 

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Elpo", Warszawa (Wiesław Martynow, Sta
nisław Wilkowski, Wojciech Michałowski). 

Przetwornik pomiarowy napięcia zmiennego na na
pięcie stałe zbudowany ze wzmacniacza różnicowego, 
detektora, kondensatora i rezystorów tworzących u-
kład w ten sposób, że pierwsze wejście wzmacniacza 
różnicowego jest połączone z pierwszym zaciskiem 
wejściowym poprzez pierwszy rezystor i kondensator, 
zaś poprzez drugi rezystor jest ono połączone z pierw
szym wejściem detektora, natomiast wyjście tego 
wzmacniacza jest połączone z drugim wejściem de
tektora i dalej trzecie wejście detektora jest połączone 
z pierwszym wejściem wzmacniacza różnicowego, 
pierwsze wyjście detektora jest połączone z pierwszym 
zaciskiem wyjściowym, drugie wyjście detektora jest 
połączone z drugim zaciskiem wyjściowym, a drugi za
cisk wejściowy jest połączony z punktem o potencjale 
odniesienia układu, znamienny tym, że jeden koniec 
dzielnika (d) jest połączony z wyjściem wzmacniacza 
różnicowego (W), drugi koniec dzielnika (d) jest połą
czony z punktem o potencjale odniesienia układu, na
tomiast odczep podziału dzielnika (d) jest połączony 
z drugim wejściem tego wzmacniacza (W). 

21e (P. 158048) 3.10.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Andrzej Ko
stka, Krystyn Plewko). 

Układ miernika wartości przeciętnej zniekształcenia 
izochronicznego przebiegów binarnych, zawierający 
boki przebiegu względnego i bezwzględnego, człony 
całkujące, generator zegarowy, generator struktury lo
gicznej i wskaźnik napięcia oraz nadajnik pomiarowy 
podłączony do wejścia badanego kanału dyskretnego 

połączonego z wejściem układu miernika, które jest 
jednocześnie wejściem bloku przebiegu bezwzględnego,' 
znamienny tym, że blok przebiegu bezwzględnego (F,), 
blok przebiegu względnego (Ft), człon całkujący po
mocniczy (It), generator zegarowy (Z) oraz generator 
struktury logicznej przebiegu pomiarowego (S) połą
czone są szeregowo w pętlę sprzężenia zwrotnego 
przy czym wyjście generatora zegarowego (Z) dołączo
ne jest do drugiego wejścia bloku przebiegu względ
nego (Ft), a wyjście bloku przebiegu względnego (F,) 
dołączone jest dodatkowo do wejścia członu całkują
cego pomiarowego (Ix), którego wyjście połączone jest 
ze wskaźnikiem napięcia (W). 

21e (P. 158047) 3.10.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Aleksander Al-
bicki, Witold Wojda). 

Układy synfazowania zwłaszcza do detektora elemen
tów błędnych zawierający przerzutniki rejestru, funk-, 
tory NAND oraz diody i inwertor, znamiennym tym, 
że wejście funktora NAND synfazowania (NA13) po
łączone jest z wejściem funktora NAND zgrywania 
(NA15) i z zaciskiem wejściowym kryterium stanu syn
fazowania (A), natomiast zacisk wejściowy kryterium 
pracy (B) połączony jest z wejściem funktora NAND 
pracy (NA12), a zacisk wejściowy przebiegu fn (C) po
łączony jest równolegle z wejściem funktora NAND 
pracy (NA12), z wejściem (I) przerzutnika opóźniacza 
(P28) i z wejściem funktora NAND synfazowania (NA13) 
oraz z wejściem funktora NAND zgrywania (NA15) 
przy czym wyjście funktora NAND pracy (NA12) i wyj
ście funktora NAND synfazowania (NA13) połączo
ne są z wejściami funktora NAND sumującego (NA14), 
którego wyjście połączone jest z zaciskiem wyjścio
wym przebiegu fn (D) natomiast wyjście funktora 
NAND zgrywania (NA15) połączone jest z wejściem 
szeregowo połączonymi przerzutnikami rejestru (P29, 
P30, P31, P32, P33, P34), a do przewodów łączących 
szeregowo połączonych przerzutników rejestru włą
czone są katody diod kasujących (Dl, D2, D3, D4, D5, 
D6) przy czym katoda skrajnej diody kasującej (D6) 
połączona jest z wyjściem ostatniego w szeregu prze
rzutnika rejestru (P34) i z zaciskiem wyjściowym kry
terium przełączającego (F), a anody tych diod kasu
jących (Dl, D2, D3, D4. D5, D6) są połączone do wyj
ścia inwertora kasującego (110), którego wejście połą-

гопг test z zaciskiem wejściowym impulsów błędno
ści (Ł,, . weiSfVw (К) przerzutnika opóźniacza (P28). 
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21e (P. 158135) 6.10.1972. 
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energo-

projekt", Zakład Doświadczalny, Poznań (Karol Drew-
nik). 

Teraom om l e n z blełącą kontrolą prawidłowości 
wskazań na wszystkich zakresach pomiaru, zbudowa
ny według zasady pomiaru prądu płynącego przez o-
biekt mierzony lub spadku napięcia proporcjonalnego 
do tego prądu, znamienny tym, że posiada układ o-
porników (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), z któ
rych oporniki (7), (8), (9), (10), (11) połączone są szere
gowo z opornikami (2), (3), (4), (5), (6), przez które 
przepływa prąd proporcjonalny do obiektu badanego 
(20) i do których przyłączony jest bezpośrednio lub 
przez wzmacniacz miernik (13) oraz, że zawiera prze
łącznik (12) do zmiany zakresu pomiarowego, posiada 
także mechanicznie sprzężone ze sobą wyłączniki (18), 
(19), przy czym wyłącznik (19) połączony jest do zaci
sku wyjściowego (14) i końca opornika (7) najniższego 
zakresu pomiarowego i zwarcie styków wyłącznika (19) 
następuje wcześniej niż zwarcie styków wyłącznika (18) 
a rozwarcie styków wyłącznika (19) następuje dopiero 
po rozwarciu się styków wyłącznika (18). 

21e (P. 158162) 9.10.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sławoj 

Gwiazdowski, Wiesław Mulak). 

Układ pomiarowy czujników rezystancyjnych, za
wierający generator impulsowy, znamienny tym, że je
den z biegunów generatora (GI) połączony jest z ano
dą diody (Dl), której katoda połączona jest poprzez 
kondensator (Cl) z drugim z biegunów generatora 
i z anodą drugiej diody (D2), której katoda połączona 
jest poprzez kondensator integracyjny (C2) z anodą 
pierwszej diody (Dl), zaś równolegle do kondensatora 
integracyjnego (C2) przyłączone są zaciski czujnika re-
zystancyjnego (CR), przy czym do zacisków tych przy
łączony jest miernik napięcia. 

21e (P. 158163) 9.10.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Woj
ciech Nowakowski). 

Symetryczny układ synchronizacji zwłaszcza dosyn-
chroskopu stroboskopowego, w postaci przerzutnika a-
stabilnego, zawierającego element o ujemnej rezystan
cji korzystnie w postaci diody tunelowej uziemionej 
jedną elektrodą, a drugą elektrodą połączonej z za
ciskiem wyjściowym, znamienny tym, że posiada dru
gi element o ujemnej rezystancji, korzystnie w postaci 
diody tunelowej (2), połączonej swoją jedną elektro
dą z zaciskiem wejściowym (We), a drugą elektrodą 
z zaciskiem wyjściowym (Wy), przy czym połączone 
ze sobą elektrody obu diod (1) i (2) są jednoimienne. 

2 1 e (P. 158190) 4.10.1972. 
Pierwszeństwo: 21.02.1972. - NRD. 

VEB Massindustrie Werdau Betrieb des Kombinat 
Mess und Regelungstechnik, Werdau, NRD (Hernz 
Werdenmuller, Klaus Rothe). 

Urządzenie do kontroli zużycia energii, zwłaszcza do 
kontroli zużycia energii elektrycznej, znamienne tym, 
że w celu określenia zużycia energii i odległościowego 
przekazania wyniku pomiaru następuje przekazanie li
czby obrotów tarczy licznikowej do bezstykowegoczuj
nika indukcyjnego (2) za pomocą przymocowanego do 
wału tarczy licznikowej skrzydełka sterującego. 

21е (Р. 158220) 11.10.1972. 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn (Andrzej 
Gołąb, Jerzy Mikołajczyk, Maciej Dąbek). 

Źródło zunifikowanych sygnałów prądowych do 
sprawdzania i wzorcowania urządzeń automatyki pra
cujących ze zunifikowanymi sygnałami prądowymi, 
znamienne tym, że do jego budowy wykorzystano za
sadę sadę działania stabilizatora prądowego z wzmac
niaczem operacyjnym, w którym zakresy sygnałów u-
zyskuje się przez zmianę wartości sprzężenia zwrot
nego, a wartości prądu Iwe przez zmianę wartości na
pięcia porównywalnego z napięciem sprzężenia zwrot
nego. 
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21e (P. 158259) 13.10.1972. 
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 

Wrocław, Polska (Zbigniew Sikorski). 
Układ do pomiaru czasu między impulsami, zbudo

wany z oscyloskopu z monostabilną podstawą czasu 
i zespołu wzmacniającego i opóźniającego impulsy po
dawane na oscyloskop, znamienny tym, że zawiera cy
frowy licznik (F) czasu oraz dwa regulowane układy 
<E, O) opóźniające, przy czym pierwszy układ (E) opóź
niający uruchamia licznik (F), zaś drugi układ (G) 
opóźniający zatrzymuje licznik (F) cyfrowy i urucha
mia monostabilną podstawę czasu (H). 

21e (P. 158307) 17.10.i072. 
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półi zewodników 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Polska 
(Tadeusz Piotrowski, Alicja Stano), 

Sposób pomiaru rezystywności półprzewodników, po
przez pomiar współczynnika absorpcji, znamienny tym, 
że jednocześnie z pomiarem absorpcji w danym punk
cie płytki, dokonywany jest pomiar odbicia promienio
wania od niejednorodnie obrobionej powierzchni prób
ki. 

21e <P. 158345) 18.10.1972. 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON" 
Zakład Doświadczalny, Warszawa (Janusz Droszcz). 

Układ przetwornika elektromedycznego, zwłaszcza 
do przetwarzania prądu jonizacyjnego z detektorów 
komorowych na proporcjonalną do niego liczbę im
pulsów elektrycznych, znamienny tym, że kondensator 
całkujący (C) połączony jest ze źródłem zasilania (Uβ) 
poprzez oporność wyjściową tranzystora polowegf 

UP 

z izolowaną bramką (Tl) i równocześnie z wejściem 
układu spustowego (Us) oraz kolektorem tranzystora 
(T2), którego baza dołączona jest do wyjścia układu 
spustowego. 

21e (P. 158566) 31.10.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jacek 

Pącherski, Jerzy Faszyński). 

Układ korekcji siatki wzorcowej zwłaszcza do mier
nika izochronicznych zniekształceń przebiegów binar
nych zawierający blok automatyki, blok bramkujący, 
blok przełączający, komparator oraz licznik momen
tów charakterystycznych, licznik korekcyjny, licznik 
wyjściowy i licznik uśredniający, znamienny tym, 
że wejście przebiegu zniekształconego (Wl) połączone 
jest równolegle z komparatorem (K) i z licznikiem 
momentów charakterystycznych (LI) którego wyjście 
połączone jest z blokiem automatyki (A), natomiast 
wejście zegarowe (W2) połączone jest równolegle z blo
kiem przełączającym (P), z komparatorem (K) i z blo
kiem bramkującym (B), którego drugie wejście poła
ż o n e jest z blokiem automatyki (A), a wyjście połą
czone jest do licznika wyjściowego (L4), którego wyj
ście jest zarazem wyjściem układu (WY), połączonym 
z komparatorem (K), połączonego z licznikiem uśred
niającym (L2), który połączony jest z blokiem prze
łączającym (P) a ten z kolei z licznikiem korekcyjnym 
(L3), którego wyjście połączone jest z blokiem auto
matyki (A), którego wyjścia połączone są z licznikiem 
korekcyjnym (L3), z blokiem przełączającym (P), z li
cznikiem uśredniającym (L2) oraz z komparatorem 
(K). 

21e (P. 158625) 4.11.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław 
(Franciszek Garcarz, Konstanty Panek, Andrzej Przy
była, Włodzimierz Szali, Józef Parchanowicz). 

Układ samoczynnej, ciągłej kontroli stanu izolacji 
nieuziemionej sieci prądu stałego, zwłaszcza kopalnia
nej, zawierający dodatkowe stabilizowane źródło prą
du przemiennego, znamienny tym, że ma człon wstęp
nego pomiaru rezystancji izolacji sieci w którym sta
bilizowany zasilacz prądu stałego (Zl) włączony jest 
do przewodów chronionej sieci (S) z jednej strony po
przez- miernik prądu (mA) i rezystory (Rsl, Rs2) 
a z drugiej strony poprzez podłączony do ziemi rezy
stor regulowany (Rd) i łącznik (Prz) oraz ma człor 
ciągłego pomiaru prądu przemiennego w którym sta 

http://17.10.i072
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bilizowane źródło prądu przemiennego (TrS) włączone 
jest do przewodów chronionej sieci (S) z jednej stro
ny poprzez prostownik (ZS), cewką (Ul) przekaźni
ka (P) oraz kondensatory (Cel, Cs2), a z drugiej stro
ny poprzez podłączony do ziemi zespół kompensacji 
(Lk, Ckl, Ck2) oraz rezystor regulowany (Rd) i łącz
nik (Prx) przy czym druga cewka (U2) przekaźnika (P) 
jest poprzez rezystor regulowany (Rt) i prostownik (Z2) 
połączona z uzwojeniem (Tr2) transformatora (Tr). 

21e (P. 158655) 6.11.1972. 
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -

Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnic
twa Podziemnego, Katowice, Polska (Maria Tejchman-
-Bargieł). 

Układ kontroli linii dozorowanej zwłaszcza dyspozy
torskiej z przekładnikiem Ferrantiego, z przerzutni-
kiem Schmitta i lampką kontrolną, znamienny tym, 
ie do wejścia znanego przerzutnika Schmitta włączo
ne są równolegle tranzystory (T,), (T,) z których (Tj) 
zasilany jest z dzielnika rezystorowego (Rj), (Rg) a tran
zystor (T,) zasilany z cewki (Lj) przekładnika Ferran
tiego. 

21e (P. 158681) 29.10.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogusław 
Kibort). 

Układ do pomiaru immitancjl przetworników ultra
dźwiękowych w zamkniętych układach akustycznych, 
zawk rający mierzony przetwornik umieszczony w ba
senie pomiarowym i połączony elektrycznie z most-
kim immitancji zasilanym z generatora, znamienny 
tym, że posiada urządzenie obrotowe 1 połączone me
chanicznie z mierzonym przetwornikiem 2, przy czym 
do wyjścia mostka 4 dołączony jest Jako wskaźnik ze
rowania woltomierz homodynowy 6. 

21f (P. 157769) 15.09.1972. 
Solomon Issakovich Levin, Gennady Ivanovich Gri-

shaev, Nikolai Ivanovich Tsygankin, Valenty Teren-
tievich Samonov, Vyacheslav Ivanovich Saushev, Sa-
ransk, Związek Radziecki. 

Urządzenie do nanoszenia spoiwa na trzonki lamp 
elektrycznych, składające się z mechanizmu do nano
szenia spoiwa na trzonki zawierającego co najmniej 
jeden zbiorniczek z głowicą dozującą, do którego za
ładowane jest spoiwo, gniazd do pomieszczenia trzon
ków i mechanizmu przenośnikowego trzonków, zna
mienne tym, że mechanizm przenośnikowy ma postać 
przenośnika łańcuchowego (2), w który wmontowane 
są gniazda (19) do pomieszczenia trzonków, posiadają
cego łańcuch (10) zazębiony z co najmniej jednym łań
cuchowym kółkiem napędowym (11) i co najmniej jed
nym łańcuchowym kółkiem napędzanym (12-17), a po
nadto urządzenie wyposażone jest w mechanizm zała
dowczy (3) trzonków i mechanizm wyładowczy (9) 
trzonków z naniesionym spoiwem, przy czym wszystkie 
mechanizmy urządzenia są zamontowane na kółkach 
łańcuchowych (11-17) przenośnika łańcuchowego. 

21f (P. 158247) 13.10.1972. 
Polska Akademia Nauk Instytu Biologii Doświad

czalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, Polska (Jerzy 
Kaliński). 

Bezzapłonnikowa elektryczna lampa wyładowcza, 
wyposażona w rurę wyładowczą i katody, znamienna 
tym, że rura wyładowcza (1) posiada warstwę przewo
dzącą (4) umieszczoną wzdłuż tej rury, elastycznie od
izolowaną od przestrzeni wyładowczej w lampie i naj
korzystniej uziemioną. 

21f (P. 158285) 16.10.1972. 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warszawa, 

Polska (Henryk Tunia, Antoni Dmowski, Henryk Su-
pronowicz, Andrzej Baraniecki, Mieczysław Nowak, 
Mieczysław Szmidla, Bogdan Kwiatkowski), 

Zasilacz do lampy łukowej, stosowanej w technice 
filmowej, znamienny tym, że składa się z transfor
matora (1) obniżającego napięcie zasilania trójfazo
wego sieci przemysłowej, którego uzwojenie pierwot
ne jest dołączone do tej sieci przez trzy dławiki 
(po jednym w każdej fazie) (2), (3) i (4), natomiast 
uzwojenie wtórne tego transformatora jest połączo
ne do trójfazowego mostka prostowniczego (diody) (5), 
(6), (7), (8), (9) i (10) w ten sposób, że zacisk wyjściowy 



H BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

pierwszej fazy jest podłączony z katodą diody (5) i a-
nodą diody (9), a zacisk wyjściowy trzeciej fazy jest 
połączony z katodą diody (7) i anodą diody (10), przy 
czym katody diod (8), (9) i (10) są połączone razem 
i są połączone z jedną elektrodą lampy łukowej (12), 
natomiast anody diod (5), (<*,<„ (7) są połączone wspól
nie i są przyłączone do jednego zasilacza dławika (11), 
przy czym drugi zacisk dławika (11) jest połączony 
z drugą elektrodą lampy łukowej (12). 

21f (P. 158312) 17.10.1972. 
Kombinat Techniki Świetlnej „Połam" Pilska Fa

bryka Żarówek, Piła (Jerzy Staszewski, Jan Wakuła). 
Sposób wytwarzania powłok rozpraszających świa

tło do żarówek częściowo opalizowanych, polegający 
na wprowadzeniu suspensji do wnętrza balonu, a na
stępnie usunięciu suspencji z balonu, osuszeniu i wy
paleniu, znamienny tym, że szyjkę balonu zanurza się 
w suspensji i pod wpływem wytworzonego podciśnie
nia wypełnia się balon suspensją do ściśle określonej 
wysokości ustawianej otworem układu przelewowego, 
w którym panuje podciśnienie, a następnie przez za
powietrzenie wnętrza balonu usuwa się suspensję do 
zbiornika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
posiadające jedną lub więcej pozycji, znamienne tym, 
że każda pozycja składa się z ruchomego stożka (9) 
umożliwiającego zanurzenie szyjki balonu w suspen
sji, nakrętki (7) ustalającej balon, rurki przelewowej 
(6) zakończonej tulejką (12) regulującą wysokość opa
lizowania oraz rurki zapowietrzającej (5). 

21f (P. 158387) 20.10.1972. 

Pierwszestwo: 22.10.1972 - NRD. 

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD (Joachim Bergner, 
Hans Müller, Hans Vogel). 

Urządzenie do zamocowania korpusów żarówek zwła
szcza halogenowych żarówek projekcyjnych, w szcze
gólności dla przyrządów optycznych, znamienne tym, 
że wyprowadzone z korpusu żarówki (4) próżniowej 
druty lub kołki stykowe (4') spawane są przeważnie 
z elektrycznymi o dużym przekroju elementami (3) 
doprowadzającymi prąd, że te elementy łączeniowe 
są umocowane na stałe na wykonanej z materiału izo
lacyjnego, korzystnie odpornej na ciepło płycie nośnej 
(1), że spawania drutów lub kołków stykowych z ele

mentami łączeniowymi dokonuje się w taki sposób, iż 
znajdujący się w korpusie żarówki (4) element pro
mieniowy (4") ma określone położenie w stosunku do 
płyty nośnej (1) i że zaopatrzona w element promie
niowy płyta nośna jest wyposażona w środki (5, 6, 7), 
które zapewniają jej również określone położenie w sto
sunku do optycznej osi (9) przyrządu wyposażonego 
w żarówkę. 

21g (P. 151376) 3.11.1971. 

Evgeny Alexandrovich Belanovski, Valentin Niko-
laevich Danilin, Jury Petrovich Klujev, Anatoly Alex
androvich Morozov, Vladimir Borisovich Sinev, Ana
toly Leonidovich Filatov, Alexandr Alexandrovich 
Chernyavsky, Moskwa, Związek Socjalistycznych Re
publik Radzieckich. 

Epitaksjalno-planarny tranzystor germanowy p -
- n - p , w którym złącze emiter - baza ma powierz
chnię znacznie mniejszą niż złącze kolektor - baza, 
a wymiary obszaru bazy są większe niż wymiary emi
tera, lecz mniejsze niż wymiary kolektora, znamien
ny tym, że w warstwie (4) bazy między wysięgającymi 
do powierzchni wysokoomowej części struktury (1) e-
pitaksjalnej krawędziami złączy emiter - baza i ko
lektor - baza utworzony jest na całej grubości pod
stawowej warstwy (4) bazy wystająjąca do obszaru ko
lektora dodatkowa warstwa (7) półprzewodząca typu 
n, przy czym koncentracja większościowych nośników 
ładunków w tej warstwie (7) jest taka, że jej rezystan
cja jest znacznie mniejsza od rezystancji części war
stwy (4) bazy między krawędziami tej dodatkowej war
stwy (7) a złączem emiter - baza. 

Sposób wytwarzania epitaksjalno - planarnego tran
zystora germanowego p - n - p według zastrz. 1-3 , 
polegający na naniesieniu pierwszej warstwy ochronnej 
tlenku na powierzchnię struktury epitaksjalnej, gra
werowaniu okna do obszaru bazy w tej warstwie o-
chronnej, wytworzeniu warstwy bazy metodą dyfuzji, 
poprzez wymienione okno, jak też utworzeniu elektrod 
i doprowadzeń prądowych do obszarów emitera i bazy 
przez napylanie i grawerowanie, znamienny tym, że po 
naniesieniu drugiej warstwy ochronnej graweruje się 
okno (5) na elektrodę (8) bazy, poprzez które wytwa
rza się metodę dyfuzji w warstwie (4) bazy dodatkową 
warstwę (7) półprzewodząca n, na głębokość przewyż
szającą nieco jej grubość, po czym nakłada się dopro
wadzenie (8) prądowe do warstwy (4) bazy, napyla 
i graweruje doprowadzenie (12) prądowe emitera i wre
szcie wtapia warstwę (11) emitera. 

21g (P. 157810) 19.09.1972. 

Polska Akademia Nauk Instytut Fizyki, Warszawa 
(Sylwester Porowski, Marcin Kończykowski, Jan 
Chroboczek). 

Sposób zmniejszania koncentracji swobodnych elek
tronów domieszkowych w półprzewodnikach podda
nych działaniu niskiej temperatury, znamienny tym, 
że obniża się temperaturę półprzewodnika do tempe
ratury nieznacznie wyższej od temperatury krytycz
nej, różnej dla różnych półprzewodników, poniżej któ
rej przejście elektronów pomiędzy pasmem przewod
nictwa a poziomem domieszkowym nie jest obserwo
wane, poddaje półprzewodnik ciśnieniu aż do osiąg
nięcia wymaganej koncentracji swobodnych elektro
nów i następnie obniża temperaturę półprzewodnika 
poniżej temperatury krytycznej, przy czym wielkoś 
koncentracji pozostaje dla temperatur poniżej krytycz
nej stała, niezależnie od obniżania ciśnienia, któremu 
poddawany jest półprzewodnik. 
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2 1£ (P. 157258) 14.08.1972. 
Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 

„UNIMA", Warszawa (Franciszek Komorowski, Grze
gorz Butaciński, Stanisław Michałowski). 

Sposób drukowania diod zwłaszcza całoszklanych, 
znamienny tym, że diody przemieszcza się automaty
cznie na powierzchnię walcową obracającego się ele
mentu o zarysie odcinka koła, na którą jest uprzednio 
naniesiony nadruk i przetacza się je wokół osi po
przez sprężysty docisk wywierany w płaszczyźnie pro
stopadłej do osi diody. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
posiadające znany podajnik listwowy, koło dozujące 
i zespół rolek, znamienne tym, że ma koło offsetowe 
(3) zaopatrzone na swym obwodzie co najmniej w jed
ną wkładkę (4) i co najmniej w jedną półkę (9) umie
szczoną w pobliżu wkładki (4) oraz mechanizm doci
skowy (5) zaopatrzony w płytkę dociskową (6). 

21« (P. 157891) 22.09.1972. 
Pierwszeństwo: 23.09.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 
VEB RFT Messelektronik „Otto Schön", Drezno, Nie

miecka Republika Demokratyczna (Klaus Matauschek, 
Manfred Glettnik, Harry Bartho, Horst Oertel). 

Licznik halogenowy do pomiaru promieniowania ją
drowego o dużej intensywności i do jednoczesnej kon

troli działania przenośnych radiometrów i mierników 
mocy dawki, znamienny tym, że do wypełniacza ga
zowego (7) dla kontroli działania dodany jest radio
aktywny izotop z grupy gazów szlachetnych, w szcze
gólności м Кг о aktywności od 5 do 50 nCi. 

21g (P. 157929) 25.09.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektry

cznej, Zielona Góra (Kazimierz Sielicki). 

Sposób otrzymywania pól magnetycznych o przebie
gach impulsowych sinusoidalnych wykorzystujący drga
nia oscylacyjne układu kondensator-cewka, znamien
ny tym, że przez cewkę wytwarzającą impulsowe pole 
magnetyczne przepuszcza się prąd jednego cyklu drgań 
swobodnych układu o częstotliwości własnej większej 
od częstotliwości powtarzania impulsów. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że zawiera tyrystor (3) połączony z kon
densatorem (4) służący do ładowania tego kondensa
tora w czasie trwania dodatniej połówki napięcia za
silającego oraz tyrystory (5) i (6) łączące kondensator 
(4) z cewką (7), które służą do przepuszczania prądu 
oscylacyjnego w czasie trwania ujemnej połówki na
pięcia zasilającego przy czym do synchronizacji wy
zwalania tyrystorów (3), (5) i (6) służą znane układy 
multiwibratorów monostabilnych odpowiednio (8), (9) 
i (10). 

21g (P. 157984) 30.09.1972. 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników In
stytutu Technologii Elektronowej, Warszawa (Barbara 
Schmidt). 

Urządzenie do obróbki termicznej elementów półprze
wodnikowych z łatwo utleniających się tworzyw i ule
gających zeszkliwieniu, znamienne tym, że ma postać 
poziomej drabinki, wykonanej z materiału nieporowa-
tego, wytrzymującego temperaturę do 1200°C. 

21g (P. 157987) 20.09.1972. 

Zakład Materiałów Magnetycznych „Polfer", War
szawa (Zbigniew Krysicki, Stefan Makolągwa). 

Sposób wytwarzania ferrytów manganowo-cynkowych 
o początkowej przenikalności magnetycznej щ = 400 -
- 1100, o niskich stratach własnych w zakresie często
tliwości do kilku megaherców i o liniowej charaktery
styce temperaturowej początkowej przenikalności ma
gnetycznej w szerokim zakresie temperatur, które w 
swym składzie zawierają krzemionki SiOj w ilości śla
dowej do 0,06е/» wag lub jej nie zawierają, znamienny 
tym, że w końcowej operacji technologicznej przygoto
wania masy ferrytowej, korzystnie w czasie jej prze-
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miału, wprowadza *ię do niej 0,005-2,0Vt wag, korzyst
nie 0,3*/» wag, tytanianu wapnia CaTiO, a z tak uzys
kanej masy formuje się i spieka normalnymi sposo
bami kcztałtki ferrytowe. 

21g (P. 158201) 12.10.1972. 
Pierwszeństwo: 14.10.1971 - Japonia. 

Tokyo Shibaura Electrie Co, Ltd, Japonia (Shinichi 
Sawagata, Tokushirou Tanaka, Humiyuki Sato). 

Potrójne działo elektronowe o ustawienia w linii za
wierające trzy składowe wyrzutnie elektronowe, z któ
rych każda składa się z katody, płaskiej elektrody 
siatkowej i cylindrycznych elektrod siatkowych usta
wionych współosiowo jedna za drugą, przy czym wy
rzutnie elektronowe znajdują się w jednej płaszczyźnie, 
umiejscowione jedna obok drugiej, z kątem zbieżności 
między nimi uprzednio ściśle zdefiniowanym, znamien
ne tym, że zawiera dwa wsporniki z których każdy 
zawiera poprzeczną część składową zatopioną przy
najmniej na katodzie i płaskiej elektrodzie siatkowej 
każdej z wyrzutni oraz przynajmniej jedną wzdłużną 
część składową rozciągającą się wzdłuż osi działa elek
tronowego, a przecinającą część poprzeczną pod kątem 
prostym i połączoną z odpowiednią wyrzutnią elektro
nową, przy czym samo działo elektronowe jest mocno 
zaciśnięte pomiędzy tymi dwoma wspornikami, oraz 
zawiera magnetyczny zespół skupiający znajdujący się 
nad najwyżej położonymi katodami cylindrycznymi, 
każdej z wyrzutni elektronowych. 

21* (P. 158376) 20.10.1972. 

Doświadczalne Zakłady Lampowe „Lamina", Piasecz
no (Janusz Kuźma). 

Urządzenie do wykonywania fazkl na przedmiotach 
cylindrycznych, zwłaszcza na kryształach półprzewo
dnikowych składające się z napędzanej silnikiem tarczy 
na której naniesiony jest materiał ścierny oraz napę
dzanej silnikiem głowicy z przymocowanym do niej 
przedmiotem cylindrycznym, ustawionej pod kątem w 
stosunku do tarczy, znamienne tym, że tarcza (3) wy
konana jest z materiału elastycznego, a przedmiot cy
lindryczny (4) ustawiony jest w stosunku do tarczy (3) 

tak, aby ziarna ścierniwa poruszały się wzdłuż promie
nia przedmiotu cylindrycznego (4) od jego krawędzi 
ku środkowi. 

21g (P.158438) 23 10.1972. 
Pierwszeństwo: 14.01.1972 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Harold Bell Law). 

Sposób fotografiemego wytwarzania ekranu pasko
wego w кmesfciWjle telewizji kolorowej z maskownicą 
umieszczoną przed ekranem, przy czym maskownica 
ta ma wiele rzędów otworów, a otwory w każdym rzę
dzie są rozdzielone przez siatkę, z zastosowaniem ekra
nu pokrytego materiałem światłoczułym, znamienny 
tym, że rzutowanie światłą' wzdłuż co najmniej dwóch 
dróg (52^^- 58),H>(6tf,ü- 60)'»z rozciągniętych punktów 
przez otwory <38jH40V'maekownicy (26) na światłoczułe 
pokrycie. 

21g (P. 118434) 23.10.1972. 
Pierwszeństwo: 14.01.1972 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Richard Henry Hughes). 

Szeregowa wyrzutnia elektronowa lampy elektrono
promieniowej posiadająca pierwszą elektrodę odległą od 
anody przeznaczoną do wytwarzania i skierowywania 
co najmniej dwu strumieni elektronowych w kierunku 
wymienionej anody wzdłuż zasadniczo równoległych 
początkowych torów, znamienna tym, że zawiera drugą 
elektrodę (63, 33) umieszczoną wzdłuż wymienionych 
torów, pomiędzy wymienioną pierwszą elektrodą a wy
mienioną anodą, w celu utworzenia zasadniczo oddziel
nej soczewki pola elektrycznego w torze każdego stru
mienia dla ogniskowania i powodowania zbieżności 
wymienionych strumieni w pobliżu wymienionej ano
dy (13). 
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21* (P. 158577) 2.11.1972. 
Wojskowa Akademia Techniczna, im. Jarosława Dą

browskiego, Warszawa (Sylwester Kaliski, Antoni La-
tuszek, Mikołaj Siemieńczuk, Józef Żmija). 

Sposób detekcji promieniowania jąurowego w ukła
dach detektorów ze stałą komorą jonizacyjną stano
wiącą element piezopółprzewodnikowy, znamienny tym, 
że element piezopółprzewodnikowy stanowiący mono
kryształ, dzieli się na obszar wzmacniania akusto
elektrycznego i obszar tłumienia akustoelektrycznego, 
przy czym do obszaru wzmacniania akustoelektrycz
nego przykłada się, poprzez elektrody omowe, wyso
kie stałe napięcie o wartości wywołującej w tym ob
szarze krytyczną wartość prędkości dryfu strumienia 
elektronów, przez co fala akustyczna, wzbudzona przez 
, romieniowanie jądrowe, wskutek efektu piezoelektry
cznego, sprzęga się z ładunkiem wyzwolonym ze zjoni-
zowanych cząsteczek piezopółprzewodnika, następuje 
wzmocnienie tej fali, a zatem wzmocnienie ładunku, 
który jest przenoszony przez falę akustyczną, a następ
nie w obszarze tłumienia akustoelektrycznego fala aku
styczna zostaje wytłumiona i oddaje ładunek na elek
trodę wyjściową komory jonizacyjnej, przy czym ob
szar tłumienia akustoelektrycznego stanowi najkorzy
stniej 1/5 do 1/10 część obszaru wzmocnienia akustoelek
trycznego. 

21g (P. 158648) 6.11.1972. 

Zakłady Radiowe „Eltra", Bydgoszcz (Zygmunt Bro
decki, Kazimierz Fechler, Zbyszko Kieszczyński, Eu
geniusz Lewandowski, Jerzy Wojcieszko, Roman Ziół
kowski). 

Sposób ochrony styków do podzespołów stykowych 
sprzętu elektronicznego wykonanych ze znanych sto
pów miedzi jak np. brązu, mosiądzu, nowego srebra 
itp. znamienny tym, że na całą powierzchnię styku na
niesiona jest znanym sposobem galwanicznym warstwa 
niklu, natomiast na końcówkę lutowniczą będącą frag
mentem tego styku naniesiona jest dodatkowo galwa
nicznie warstwa kadmu. 

21g< (P. 157723) 13.09.1972. 

Pierwszeństwo: 15.09.1971 - Węgry 

Magyar Asvényolaj es Foldgâz Kisérleti Intézet, 
Veszprém, Węgry (Mihàly Freund, Miklós Magyar, 
Gyula Mozes, Rezsö Csikos, Mihàly Kristof, Lśszló 
Tóth, György Hima). 

Sposób osadzania odpadów szkodliwych biologicznie, 
znamienny tym, że odpady w postaci co najwyżej 50°/o 
wagowo zawiesiny wodnej wkrapla się na bitum, ogrza
ny wstępnie do temperatury 100-250°C i mieszany w 
sposób ciągły z gazem obojętnym, i ewentualnie odpro
wadzany już bitum, zawierający szkodliwy biologicz
nie odpad, po oziębieniu zaopatruje się w dalszą po
wlokę ochronną. 

21h (P. 156969) 27.07.1972. 
Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn (Witold 

Dziekoński). 
Elektryczny grzejnik przeponowy, znamienny tym, 

że jego budowa tworzy wymiennik cieplny płaszczowo-
-rurowy z wymiennymi elektrycznymi elementami 
grzejnymi (8) umieszczonymi w rurach (7), przy czym 
elementy grzejne są wyprowadzone na zewnątrz przez 
dno sitowe (10). 

21h (P. 157206) 10.08.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów (Antoni 
Wolny, Ryszard Swoboda). 

Układ połączeń do elektrycznego wtapiania metalo
wych tabliczek numeracyjnych do termoplastycznej 
obudowy lamp górniczych wyposażony w znany pros
townik, znamienny tym że posiada na rdzeniu trans-
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fo rma to ra (4) d o d a t k o w e uzwojenie (7) z w y p r o w a 
dzonymi k o ń c ó w k a m i po łączonymi z e l ek t rodami g r a 
f i towymi (14), p rzy czyni e l ek t rody graf i towe (14) za
łączane są przez p rzyc i sk (12), a obwód s tycznika (9) 
z a m k n i ę t y jes t t r a n s f o r m a t o r e m obniżonego n a p i ę 
cia (11). 

21h (P. 157948) 27.09.1972. 

H u t a „ W a r s z a w a " , W a r s z a w a (Eugeniusz K o w a l e w 
ski , J a n Wrób lewsk i , H e n r y k Lipka) . 

Wielofazowy p r z e w o d n k faz, zwłaszcza dla pieców 
ł u k o w y c h , znamienny t y m , że s t yk i s ta łe (8), (9) i (10) 
prze łącznika po s t ronie wejśc iowej połączone ze sobą 
e lek t ryczn ie w poszczególnych fazach, są rozmieszczone 
w płaszczyznach p ros topad łych do płaszczyzn, w k t ó 
rych są rozmieszczone s tyk i s ta łe (11), (12) i (13) po 
s t ron ie wyjśc iowej , przy czym w s p o m n i a n e s tyk i s ta łe 
(11), (12) i (13) są połączone e lek t ryczn ie ze sobą w ten 
sposób, że p rzy poszczególnych położeniach s tyków 
r u c h o m y c h (5), (6) i (7) w każde j z faz o t r zymuje się 
odpowiedn io zmianę kolejności faz po s t ronie wyjśc io
we j , przy czym styki r u c h o m e (5), (6) i (7) przełącz
n ika są z a m o c o w a n e na o b r o t o w y m wale izolacyjnym 
(1) osadzonym w izolacyjnej obudowie (4), na w e w n ę t r z 
nej powie rzchn i k tó re j są rozmieszczone odpowiednio 
s tyki s ta łe wejśc iowe (8), (9) i (10) i wyjśc iowe (11), (12) 
i (13), a kole jność faz u k ł a d u po s t ron ie wyjśc iowej 
wskazu je wskaźn ik (14) sprzężony k inematyczn ie z w a 
łem (1) prze łącznika . 

21h (P. 158258) 12.10.1972. 

A k a d e m i a Górn iczo-Hutn icza im. S tan i s ł awa Stasz i 
ca, K r a k ó w (Eugeniusz Horoszko). 

Tró j fazowy b i l a rny ю г wie ikoprądowy, znamienny 
tym, że t rzy fazy mają po dwa przewody, w y k o n a n e 
na jkorzys tn ie j z r u r miedz ianych , ułożone w sys temie 
t ró jką tów równobocznych , przy zachowaniu odległości 
pomiędzy p r zewodami nie mniejszej od podwojonej 
ś rednicy zas tosowanych p rzewodów, przy czym zacho
wuje się bif i larność p rzep ływających prądów, przesu
nię tych o 120° lub 180°, w celu uzyskan ia ma łe j ic) 
}*,*>ги +л„,, ; ^ i ^ w - ' n p j jego symet r i i . 

21h (P. 158340) 18.10.1972. 

In s ty tu t Obróbk i S k r a w a n i e m , K r a k ó w (Andrzej 
S tankiewicz , Marek Bażan). 

P rzyrząd do e lekt rochemicznego usuwan ia zadziorów 
i ' z a ł amywan ia k r awędz i oraz w y k o n y w a n i a w y b r a ń 
w e w n ą t r z o tworów, mający zas tosowanie zwłaszcza 
w w a ł a c h k o r b o w y c h s i ln ików samochodowych i w 
p rzemyś le maszynowym, znamienny tym, że ma tule ję 
ochronną (3) k tó r a jes t odizolowaną cienką war s twą 
izolacyjną (33) od przewodzącej prąd e lekt rody robo
czej (2), przy czym w a r s t w a izolacyjna (33) w y k o n a n a 
jest przez na t ry sk iwan ie . 

21n (P. 158388) 21.10.1972. 

Zak łady Kons t rukcy jno-Mechan izacy jne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Wacław Woźniak, Henryk 
Kocjan) . 

Układ do wyłączania odbiorn ików rad iowych , a zwłasz
cza te lewizyjnych ze źródła zasi lania po zakończeniu 
n a d a w a n i a p r o g r a m u ze s tudia , znamienny tym, żi 
nada jn ik emi tu je sygnał o określonej częstotliwość 
k tóry oddzia ływuje na układ se lek tywny (1) włączon 
po demodula torze fonii (5), którego wyjście jest połą 
czone k a s k a d o w o z uk ładem przekaźn ikowym (2) ta£ 
że wyłącza źródło zasi lania wyłącznikiem (3). 

21n? (P. 158484) 

P ie rwszeńs two: 1.11.1971 -
Ameryk i 

26.10.1972. 

S tany Zjednoczone 

Tek t ron ix Inc., Beaver ton , S tany Zjednoczone Ame
ryki (Victor (N M N) Kong). 

Wzmacniacz wizyjny do odbiornika telewizji koloro
we j zawierający regula tor jaskrawości i regula tor kon
t ra s tu oraz t rzy identyczne wzmacniacze wizyjne o 
sprzężeniu bezpośrednim do wzmacniania składowych 
trzech kolorów sygnału wizyjnego z r egu lowanym 
wzmocnien iem i s t a łym spoczynkowym poziomem prą
du stałego, znamienny tym, że zawiera genera tor (30) 
impulsu (12) odniesienia bieli, którego ampl i tuda zmie
nia się w zależności od us tawienia regula tora (32) kon
t ras tu , genera tor (28) impulsu (11) odniesienia czerni o 
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ustalonej amplitudzie odpowiadającej napięciu odcię
cia wyrzutni elektronowych lampy obrazowej, układy 
(20) sumowania prądowego do wprowadzania wymie
nionego impulsu odniesienia bieli w okresie powrotu 
poziomego oraz do nakładania sygnałów wizyjnych 
trzech kolorów na sygnał regulacji jaskrawości, ukła
dy 52, 54) próbkowania wymienionych impulsów od
niesienia czerni i impulsów odniesienia bieli doprowa
dzonych do wyjścia (48) tego wzmacniacza wizyjnego 
oraz układy regulacyjne do regulowania poziomu prą
du stałego i wzmocnienia każdego z wymienionych 
trzech wzmacniaczy wizyjnych za pomocą próbek wy
mienionych impulsów odniesienia czerni i impulsów od
niesienia bieli. 

22a (P. 158313) 17.10.1972. 

Pierwszeństwo: 27.10.1972; 24.05.1972 - Szwajcaria 

Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Szwajcaria (Ja
roslav Dasek, David Shepherd, Knut Rude Tradens). 

Sposób wytwarzania zeaksantyny przez hodowanie 
drobnoustrojów wytwarzających zeaksantynę rodzaju 
Flavobacter, znamienny tym, że drobnoustrój hoduje 
się w środowisku odżywczym do momentu uzyskania 
komórek w stadium wzrostu i do rozpoczęcia wytwa
rzania zeaksantyny, a następnie komórki te hoduje się 
dalej, w temperaturze 22-25°C z odpowiednim nad-
tlenieniem, w wodnym środowisku odżywczym zawie
rającym co najmniej jeden węglowodan w stężeniu 
15-35 mg/ml jako źródło przyswajalnego węgla, oraz 
co najmniej jedno źródło przyswajalnego azotu amino
wego, zawierające wolne aminokwasy, przy czym w cza
sie hodowli odpowiednie ilości substancji stanowiących 
źródła węgla i azotu utrzymuje się w zasadniczo sta
łym stosunku przez ciągłe ich dodawanie, a hodowlę 
prowadzi się do momentu wytworzenia zeaksantyny w 
odpowiedniej ilości. 

32f (P. 158228) 11.10.1972. 

,,Polifarb Złoty Stok" Zakłady Górniczo-Chemiczne, 
Złoty Stok (Eugeniusz Salwach, Stanisław Bania). 

Sposób przerobu odpadów z produkcji nieorganicz
nych pigmentów zawierających chromiany i/lub siar
czany ołowiu, znamienny tym, że do wodnej zawiesiny 
zawierającej 20-50% odpadów, ogrzanej do tempera
tury powyżej 50°C, dodaje się taką ilość węglanów 
metali alkalicznych, aby stężenie jonów węglanowych 
wynosiło 150-500 g/l i otrzymaną w wyniku reakcji 
zawiesinę węglanu ołowiu w roztworze zawierającym 
chromiany i/lub siarczany oraz nadmiar węglanów, 
rozdziela się, przy czym roztwór wykorzystuje się przy 
strącaniu pigmentów zawierających chromiany i/lub 

siarczany ołowiu, jako dodatek do mieszaniny strąca
jącej, a osad. po przeprowadzeniu w rozpuszczalną w 
wodzie sól, jako surowiec ołowionośny. 

22g (P. 157824) 19.09.1972. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 

(Zbigniew Litwicki, Romuald Gapski). 

Lakier do pokrywania taśm rejestracyjnych składa
jący się ze spirytusu, politury szelakowej i oleju lnia
nego jako plastyfikatora, znamienny tym, że zawiera 
około 63% colodium, około 25% spirytusu, 0,2-0,5% 
kwasu pikrynowego, 10% politury szelakowej i 1,5-2% 
plastyfikatorów. 

22g (P. 158226) 11.10.1972. 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Zakłady Przemysłu Elektronicznego „KAZEL", Kosza
lin (Zbigniew Oleksy, Romuald Rajda). 

Sposób nakładania metalowych powłok ochronnych, 
zwłaszcza złotych, na metale polegający na naniesieniu 
dwóch warstw tej powłoki takiego samego lub kilku 
różnych metali, znamienny tym, że co najmniej jedną 
lub więcej warstw tej powłoki ochronnej, poddaje się 
wygrzewaniu w atmosferze ochronnej lub w próżni nie 
gorszej niż 10 - 4 torra w temperaturze nie przekracza
jącej 80% temperatury topnienia nałożonej warstwy 
powłoki ochronnej. 

22g (P. 158405) 21.10.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Ryszard 
Ostrysz, Zofia Kłosowska, Anna Malinowska). 

Sposób wytwarzania lakieru poliestrowego parafi
nowego lub bezparafinowego o własnościach tiksotro-
powych, znamienny tym, że w temperaturze podwyż
szonej miesza się 100 części wagowych poliestru nie
nasyconego z 5-'60 częściami wagowymi, najkorzyst
niej 10-40 częściami wagowymi nienasyconego kopo-
liestru blokowego zawierającego segmenty łańcucha 
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w monome
rze sieciującym i łącznie rozpuszcza się mieszaninę w 
monomerze, albo miesza się w temperaturze pokojo
wej lub podwyższonej 100 części wagowych lakieru po
liestrowego nie posiadającego własności tiksotropowych 
z 10-60 częściami wagowymi żywicy poliestrowej o-
trzymanej przez rozpuszczenie w monomerze nienasy
conego kopoliestru blokowego zawierającego segmenty 
łańcucha nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w 
monomerze sieciującym. 

22g (P. 158662) 6.11.1972. 
Pierwszeństwo: 8.11.1971 - Austria 

Vianova Kanstharz Aktiengesellschaft, Wiedeń, Au
stria (Gerhard Schmölzer, Franz Holzer). 

Sposób wytwarzania lakierów do elektroforetycznego 
malowania zanurzeniowego, składających się z jedne
go lub kilku rozcieńczonych wodą lepiszcz dających 
Się osadzać anodowo pod wpływem napięcia elektrycz
nego i zawierających ewentualnie mieszające się z wo
dą i/lub w podrzędnej ilości rozpuszczalne w wodzie 
rozpuszczalniki wspomagające, ponadto składających się 
ewentualnie z pigmentów, napełniaczy i dodatków, oraz 
z wody, znamienny tym, że do lakieru do elektrofore
tycznego malowania zanurzeniowego dodaje się przy
najmniej częściowo rozpuszczalne amoniakalne kom
pleksy soli tych z metali układu okresowego, które 
mogą tworzyć amoniakaty. 
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22h (P. 158068) 3.10.1972. 

Zjednoczenie P r z e m y s ł u F a r b i Lak ie rów, Gl iwice 
(Zenon Korgol , Józefa K a p k o , E d m u n d Rączka) . 

Sposób o t r z y m y w a n i a spo iw l ak i e rowych modyf iko 
w a n y c h żywicą me laminową , z n a m i e n n y tym, że do 
żywic a k r y l o w y c h i/lub a lk idowych i / lub po l i es t ro 
wych i / l àb epoksydowych i / lub pol i izoc janianowych za 
wiera jących w swoim uk ładz ie funkcy jne g rupy h y d r o 
ksy lowe i / lub k a r b o k s y l o w e i / lub izoc jan ianowe i / lub 
g l icydowe w ilości 0 , 0 0 4 - 2 0 % w p r o w a d z a się miesza 
jąc w t e m p e r a t u r z e podwyższonej l ub w t e m p e r a t u r z e 

* otoczenia żywicę m e l a m i n o w ą 90^-100% w ilości 1 0 -
30 części w a g o w y c h na 9 0 - 7 0 części w a g o w y c h w y 
żej w y m i e n i o n y c h żywic i / lub ich mieszan in i / lub ich 
roz tworów, całość i n t e n s y w n i e się miesza a w p r z y p a d 
ku w y r o b ó w p i g m e n t o w a n y c h dyspe rgu je z p i g m e n t a 
mi , a k w a ś n y k a t a l i z a t o r o rgan iczny w ilości 0 , 0 1 - 5 
części w a g o w y c h na 100 części w a g o w y c h spoiwa lub 
w y r o b u l ak ie rowego dodaje się w czasie w y t w a r z a n i a 
spo iwa l u b w y r o b u lak ie rowego , względnie p rzed jego 
użyciem. 

22h2 (P.158160) 7.10.1972. 

A l e x a n d r Sera f inowicz A r t e m o v , F ryaz ino , Związek 
Radziecki . 

Ś rodek d o p o l e r o w a n i a powie rzchn i d a l s ta łych , za
wiera jący wodę , d w u t l e n e k k rzemu , g l icerynę a także 
czynnik i a lkal iczne , z n a m i e n n y tym, że j a k o czynniki 
a lka l iczne stosuje się o rgan iczne zasady szeregów a l i 
fa tycznego, i / lub a romatycznego , i / lub he te rocyk l i czne 
go, i / lub al icyklicznego, przy czym p o d s t a w o w e sk ł ad 
nik i wchodzące w skład kompozyc j wzięte są w n a 
s tępujących proporc jach wagowych w %: 

H 2 0 - 9 9 - 5 0 ; 
SiOj, - 0 , 5 - 3 0 ; 

g l iceryna - 0 ,5 -20 , przy czym kompozycja ma pH = 
= 0 - 1 4 . 

23b (P. 158032) 2.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy P rzemys łu Raf ine 
ry jnego, Płock (Czesław Ka jdas , F r y d e r y k Koźbiał , 
Wojciech Czerwiec , Eugeniusz Korsak) . 

Sposób odpa ra f inowan ia raflna-tów ole jowych, w p r o 
cesie s e l ek tywnego od^r«rafinowania rozpuszcza ln iko
wego n p . przy pomocy mieszan iny ace ton- tou len , z n a 
m i e n n y tym, że proces p rowadz i s ię w obecności d o 

d a t k u funkcyjnego t ypu pochodnych a lk i lowych w ę 
g lowodorów a r o m a t y c z n y c h pochodzących z ropy naf to
w e j , zawiera jących chlor w ilości nie przekracza jące j 
0,4% wagowych, , w p r o w a d z a n e g o do rozpuszczalnika w 
ilości 0 , 0 1 - 0 , 8 % wagowych , s tosowanego w p ie rwsze j 
fazie procesu. 

23b (P. 158053) 3.10.1972. 

P i e rwszeńs two : 5.10.1971 - S t a n y Zjednoczone 
A m e r y k i 

Esso Resea rch a n d Engineer ing Company , L inden , 
S t a n y Zjednoczone A m e r y k i (John Joseph Dugan, J a 
mes P a t r i c k Higgins , I s rae l Szabsaj P a s t e r n a k , J o h n 
G a r e t h Evans , J u a n M a n u e l Salva , Ph i l i p Desmond P a -
ceyï 

Sposób k r a k l n g u su rowca węglowodorowego, zna
m i e n n y tym, że surowiec s tyka się z da jącym się r e 
gene rować s topionym ośrodkiem zawiera jącym t lenek 
szklarski w połączeniu ze związkiem me ta lu a lkal icz
nego w y b r a n y m z g rupy złożonej z t l enków m e t a l u a l 
kal icznego, wodoro t l enków me ta lu alkal icznego, t len
k ó w me ta lu ziem alkal icznych, wodoro t l enków meta lu 
ziem alkal icznych i ich mieszan inami , w t e m p e r a t u r z e 
wyższej od t e m p e r a t u r y topnienia wspomnianego oś 
rodka i w czasie wys ta rcza jącym do wytworzen ia p r o 
d u k t ó w k r a k i n g u węglowodorów. 

23c (P. 157745) 13.09.1972. 

I n s ty tu t Technologii Nafty, K r a k ó w (Franciszek S te in -
mec) . 

Sposób w y t w a r z a n i a kompleksowych s m a r ó w gl ino
wych zagęszczonych zasadową solą gl inową k w a s ó w 
t łuszczowych i k w a s u benzoesowego, znamienny tym, 
że w p ie rwszym e tapie p rzep rowadza się hydrol izę a l 
koholanu gl inu Al (OC n H 2 n + , ) , gdzie n = 2 - 5 , w roz
tworze o le jowym, przy zawar tośc i a lkoholanu 1 - 5 0 % 
wagowych , korzys tn ie 5 - 2 0 % , w t e m p e r a t u r z e do 100°C, 
p r z y zachowaniu s t o s u n k ó w mol< .vych a lkoholanu gli
nu i wody j ak 1 - 0,74-1,3, kórz} ;tnie 1 - 0 , 9 5 - 1 , 0 5 , w 
d r u g i m e tap ie w y t w a r z a się zagęszczacz przez reakcję 
opisanego powyżej hydro l iza tu z k w a s a m i t łuszczowy
mi C1 2-2 2 , korzys tn ie C i e_1 8 i k w a s e m benzoesowym, 
w s tosunkach molowych hydro l iza tu (w przel iczeniu 
na glin) do sumy k w a s ó w 1 = 1,74-2,3, korzys tn ie 1 = 
= l,9~r-2,l, p rzy s tosunku molowym k w a s ó w t łuszczo
wych do k w a s u benzoesowego 1 ~ 0,54-1,5 korzys tn ie 
1 = 0,94-1,1, a wy tworzony tym sposobem zagęszczacz 
dysperguje się w oleju w t e m p e r a t u r z e do 250°C, k o 
rzys tn ie 1 9 0 - 2 2 0 ° C 

23c (P. 157755) 14.09.1972. 

P i e rwszeńs two : 16.09.1971 - Włochy 

S n a m Proge t t i S.p.A., Mediolan, Włochy (Enzo Rossi, 
S i lvano Fa t tor i ) . 

Ś rodek s m a r o w y o opóźnionej u t lenia lności , znamien -
mienny tym, że zawiera rozpuszczone w olejach m i n e 
ra lnych i/lub synte tycznych w t e m p e r a t u r z e poniżej 
80°C pochodne t io- t iof tenu o wzorze p rzeds t awionym 
na rysunku , na k tó rym R i R, są tak ie same lub różne 
i każdy z nich oznacza a tom wodoru lub g rupę a lk i lo
wą, cykloalki lową, arylową, a lki loarylową, a ry loa lk i lo -
wą, zaś R2 i R, są t ak ie s a m e lub różne i każdy z nich 
oznacza a tom wodoru lub g rupę alkilową, cykloalki 
lową, arylową, alki loarylową, aryloalki lową albo rod 
nik dwuwar tośc iowy oddzielony jeden od drugiego lub 
połączone za pomocą rodn ika typu C H - C H 3 a lbo 
- C H 2 - . 

23c (P, 157862) 21.9.1972. 

I n s t y t u t Technologii Nafty, K r a k ó w (Stefan Pa tzau , 
Franc i szek Steinmec) . 

Sposób w y t w a r z a n i a komplekswego s m a r u glinowego 
zagęszczonego zasadową solą gl inową kwasów t łusz-
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czowych i kwasu benzoesowego, znamienny tym, że 
zagęszczacz otrzymuje się w temperaturach 60-160°C 
w środowisku olejowym przez reakcję kwasów tłusz
czowych C„_2., korzystnie C i e_„ i kwasu benzoesowe
go, użytych w stosunku molowym 1 : 0,5-1,5, korzyst
nie 1 : 0,95-1,05, z cyklicznym trójalkoholanem glinu 
o wzorze sumarycznym А1303(ОСпН2п + 1)з gdzie n = 
= 2 - 4 zawierający w pierścieniu ugrupowanie A l - O -
- A l , przy czym stosunek molowy sumy kwasów do al
koholanu wynosi 1 : 5,4-6,6, korzystnie 1 : 5,95-6,05. 

23e (P. 157805) 18.09.1972. 

TUKOVY PRUMYSL, oborové reditelstvi, Praha, Cze
chosłowacja (Kareł Pro âzka, Jan Novak, Jarosław 
Simunek, Vlastimil Peterka, Vaclav Krob). 

Środek detergentujący zawierający substancję po
wierzchniowo czynną posiadającą zdolność aktywowa
nia w połączeniu ze środkami aktywującymi, środ
kami zmiękczającymi, wypełniaczami, środkami zapa
chowymi oraz barwnikami, środkami powierzchniowo 
czynnymi, środkami aktywnymi biologicznie Mub ich 
mieszaninami, znamienny tym, że zawiera 3 -99 części 
wagowych substancji powierzchniowo czynnej posia
dającej zdolności aktywowania o ogólnych wzorach 1, 
2, 3 i 4, w których R! oznacza nasycony lub nienasy
cony łańcuch węglowy o 6-30 atomach węgla, który 
może ewentualnie posiadać pierścień aromatyczny, na 
przykład pierścień benzenowy, lub rodnik glikolu po
lipropylenowego o ciężarze cząsteczkowym 232-5800, 
ewentualnie rodniki o wzorach C H 3 - ( C H 2 ) n - ( O - C H -

CHS 
- C H 2 ) m - , C H 3 - ( C H , ) n - ( O - C H , - C H , ) P - , C H 3 -
- ( C H j ) n - ( O - C H - C H 2 ) m - ( O C H j - C H 2 ) p - , w których 

\ 
CH, 

n = 1-30, m = 1-90, p = 1-10: 
R, oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, Re 
oznacza grupę - C H 2 albo nasycony lub nienasycony 
łańcuch węglowy o 2 - 4 atomach węgla, rodnik cyklicz
nie sprzężony, na przykład o wzorze 5, rodnik nasyco
ny, na przykład o wzorze 6, rodnik nienasycony, na 
przykład o wzorze 7, ewentualnie zaś rodniki o wzo-

rach - C H , C H , - N - C H 2 - C H 2 - , - < C H 2 ) A - C H - O -

R*ZX 
- 0 ( C H , ) A - , - < C H 8 ) A - [ O - ( C H 2 ) 2 ] B - 0 - < C H 2 ) A - , w 
których A i В = 1-3, Z oznacza rodnik - C O O - i/lub 
- ° - . X oznacza wodór lub metal alkaliczny, na przy
kład sód, grupę amonową, grupę jedno- dwu- lub trój-
etanolaminową, Y oznacza grupę - C O - lub - CH. 
- S O , - , - S O , - O - , - C O O - C H 2 - , - ( C H 2 ) D - C O -
- N H 2 - C O - ( C H 2 ) D - C O O - , - C O - ( C H 2 ) D - C O - N H , 
w których D = 1-20 - < C H 2 ) - O - S 0 2 , - P 0 3 X , 
- < C H 2 ) t _ 3 - S 0 2 - O - , - (CH,)!- , -P0 3X. 

23e (P. 158344) 18.10.1972. 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o Warsza

wa, Polska (Iliana Pawlak, Janina Adamczyk, Krzysz
tof Bisping, Aleksandra Mirgos). 

Środek do chemicznego czyszczenia wyrobów ze sre
bra, miedzi, mosiądzów i przedmiotów platerowanych, 
znamienne tym, że zawiera 8-12 części wagowych tio
mocznika, 3 - 8 części wagowych Alfenolu-8, 0,1-0,2 
części wagowych olejku zapachowego, 75-90 części wa
gowych wody oraz kwas nieorganiczny najkorzystniej 
siarkowy lub kwas organiczny najkorzystniej kwas cy
trynowy w ilości do uzyskania pH środka około 2. 

24b (P. 157197) 9.08.1972. 
Zakład Badawczo-Projektowy „Energochem", Gliwi

ce, (Stanisław ..apaj, Edward Skinderowicz, Zbigniew 
Morgun). 

Palnik inżekcyjny - tekst zgłoszenia i rysunek za
mieszczono w klasie 4g na str. 3. 

24b (P. 157811) 19.09.1972. 

Patent dodatkowy do patentu P. 143898 

Pierwszeństwo: 21.09.1971 

Max Weishaupt GmbH, Schwendi/Württ, (Willi Bröd-
lin). 

Palnik do paliw ciekłych - z ciśnieniową dyszą roz
pylającą umieszczoną koncentrycznie w przewodzie po
wietrznym, pracujący ze zbliżoną do stechiometrycz-
nej ilością powietrza, posiadający na końcu przewodu 
powietrznego zbieżne zwężenie stożkowe i posiadający 
w pewnej odległości od dyszy palnika przestawny 
wzdłuż osi palnika rozdzielacz mieszanki, zaopatrzony 
w otwory, zwrócony powierzchnią wypukłą, leżącą na
przeciw dyszy, w kierunki tej dyszy, przy czym dla 
zgazowania ciekłego paliwa przekrój wylotowy zwęże
nia stożkowego przewodu powietrznego leży w płasz
czyźnie ciśnieniowej dyszy rozpylającej i jest mniejszy 
od średnicy konturu, względnie przekroju powierzchni 
określonej przez kontur rozdzielacza mieszanki i ma 
takie wymiary, że wypływające powietrze tworzy z pa
liwem mieszankę przy takiej prędkości przepływu, któ
ra przekracza prędkość rozprzestrzeniania się płomie
nia a otworv w rozdzielaczu mieszanki są przelotowe 
- według patentu nr . . . ^zgłoszenie P 143898), zna-
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mienny tym, że w niewielkiej odległości (a) od zakoń
czenia (4) zwężenia stożkowego (3), między tym zwę
żeniem a rozdzielaczem mieszanki (8) jest umieszczony 
element pierścieniowy (13), którego średnica wewnętrz
na (dj) jest mniejsza, a średnica zewnętrzna (d2) jest 
większa od średnicy (<fl) otworu zakończenia (4) zwę
żenia stożkowego (3). 

24b (P. 157935) 26.09.1972. 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar", Gliwice, Polska (Ginter Grucza). 

Palnik olejowy recyrkulacyjny z odcięciem oleju ©-
pałowego w dyszy przy użyciu grzybka (3) sterowanym 
kierunkiem przepływu oleju przez palnik, znamienny 
tym, że posiada tłoczek (2) z otworkiem redukcyjnym 
(5) sprzężonym ze stożkowym grzybkiem (3) współpra
cującym z częścią stożkową dyszy (4) u podstawy stoż
ka. 

24b (P. 158469) 25.10.1972, 

Pierwszeństwo: 26.10.1971 - NRD 
VEB Lausitzer Granit Demitz-Thumitz, Demitz-Thu» 

mitz, NRD (Mtrofan Tschesnokow, Horst Lorenz). 

Palnik na bazie benzyny i sprężonego powietrza z o-
biegowym chłodzeniem powietrzem do obrabiania ma
teriałów budowlanych, zwłaszcza kamienia naturalne
go, składający się z uchwytu z przyrządami regulują
cymi, ślimaka wiru powietrza, dyszy paliwowej, dyszy 
wylotu płomienia, kołpaka i znajdującej się w odstępie 
od rury zewnętrznej komory paleniskowej z otworami 
wyrównującymi, znamienny tym, że pierścieniowy 
kanał (10) chłodzenia dyszy (5) wylotu płomienia jest 
połączony z komorą wejściową (9) powietrza wieloma, 
korzystnie 4 - 8 , rurami (8) chłodnego powietrza, które 
znajduje się równoległościowo koncentrycznie pomię
dzy komorą (4) spalania i rurą zewnętrzną (1) a po 
stronie uchwytu kończą się w pierścieniu dystansują
cym (7) na wysokości ślimaka (6), a pomiędzy uchwy
tem (2) i systemem pierścień dystansujący (7), rury (8) 
chłodnego powietrza, komora (4) spalania i dysza wy
lotu płomienia (5) umieszczona jest w komorze wyjś
ciowej (9) powietrza sprężyna dociskowa (17). 

Mc (p. I584ärf> Z4.10.1972. 

Pierwszeństwo: 29.11.1971 — Szwecja 

CA, Sundberg AG, Kallhäll, Szwecja (Carl Axel 
Sundberg). 

Ścianka palnika gazowego, zwłaszcza w zastosowa
niu do celów grzewczych w przemyśle metalurgicznym, 
znamienna tym, że posiada porowatość zmniejszającą 
się począwszy od powierzchni wlotowej w kierunku po
wierzchni wylotu. 

24g (P. 158636) 4.11.1972. 

Pierwszeństwo: 5.11.1971; 6.11.1971 — Japonia 

Nippon Kogei Kogyo Co. Ltd., Tokio, Japonia (Ta-
motsu Watanabe). 

Sposób elektrostatycznego oczyszczania % pyłu lub 
mgły gorącego gazu wytworzonego w dolnej części bu
dynku, w który gaz przepuszcza się przez kanał w znaj
dującej się w górnej części budynku komorze wenty
lacyjnej, posiadającej otwór wlotowy, przez który do
pływa gaz zawierający pył lub mgłę oraz otwór wylo
towy prowadzący na zewnątrz budynku, znamienny 
tym, że dla lepszego oddzielenia pyłu lub mgły, z za
pewnieniem lepszej wydajności i obniżenia kosztów, 
wytwarza się w wyżej określonym kanale pole elek
tryczne pomiędzy przynajmniej jedną elektrodą ładu
jącą (21), stanowiącą drut znajdujący się pod napię
ciem elektrycznym oraz przynajmniej jedną elektrodę 
zbiorczą (22) o stronie zbiorczej skierowanej ku temu 
drutowi oraz, że drut elektrody ładującej (21) zorien
towany jest w zasadzie równolegle do kierunku prze
pływu gazu, na skutek czego pył i mgła zostaje ze
brana przynajmniej na tej elektrodzie zbiorczej. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1—5, 
zawierające komorę wentylacyjną zlokalizowaną w gór
nej części budynku, u którego dolnej części wytwarza
ny jest gorący gaz zanieczyszczany pyłem lub mgłą, 
a komora ta wyposażona jest w kanał którego otwór 
wlotowy otwarty jest ku dolnej części budynku, a o-
iwór wylotowy prowadzi na zewnątrz budynku, dzięki 
czemu gaz może drogą konwekcji dopływać do tego 
kanału i poprzez kanał, znamienne tym, że dla lep
szego ilościowego oddzielenia pyłu lub mgły przy rów-
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noczesnym zapewnieniu lepszej wydajności i niższych 
kosztów, zaopatrzona jest w przynajmniej jedną elek
trodę ładującą złożoną z drutu (21) i umieszczoną w ka
nale odpylającym równolegle do drogi przepływu stru
mienia gazu przez kanał oraz przynajmniej jedną elek
trodę zbiorczą (22), która jest skierowana powierzchnią 
zbiorczą ku temu drutowi 

27a (P, 158671* 7.11.1972. 
Pierwszeństwo: 23.11.1971; H.10.1972 - Szwecja 

Bror Elis Andresson, Vanersborg, Szwecja 

Urządzenie do tłoczenia powietrza, do układów prze
znaczonych do napełniania, zawierające większy 
i mniejszy zbiornik o elastycznych ściankach, znamien
ne tym, że zawiera obudowę zaworu połączoną ze zbior
nikiem większym i zbiornikiem mniejszym, która wy
posażona jest dla ciśnieniowego powietrza przechodzą
cego przez komorę utworzoną w obudowie tego za
woru, przy czym obudowa zaworu jest przewidziana 
w układzie pierwszym, przy którym zawór umieszczo
ny jest między większym powietrznym zbiornikiem 
a zaworową komorą i w układzie drugim, przy którym 
zawór umieszczony jest między komorą a wylotem, 
przy czym oba te zawory są zaworami nieobrotowymi 
otwierającymi się tylko w kierunku przednim do wy
lotu. 

27c (P. 158198) 11.10.1972. 

Eduard Grigonevich Bulavin, Jury Evgenievich Slju-
sarev. Zaporoże, ZSRR. 

Stojae wielostopniowej maszyny wirnikowej, zawie
rający korpus, w którym jest umieszczony mechanizm 
prowadniczy każdego stopnia z nieruchomymi łopatka
mi, którego zewnętrzny pierścień na każdej czołowej 
stronie posiada zgrubienie umieszczone wzdłuż obwo
du wymienionego pierścienia, oraz roboczy pierścień 
każdego stopnia, wewnątrz którego wirują robocze ło
patki, który pierścień wyposażony jest w człon ogra
niczający obwodowe przemieszczenie roboczego pierś
cienia względem zewnętrznego pierścienia, posiadający 

na każdej czołowej stronie kanalik umieszczony wzdłuż 
obwodu roboczego pierścienia i obejmujący zgrubienie 
zewnętrznego pierścienia, znamienny tym, że człon o-
graniczający jest wykonany w postaci trzpienia (11) 
ustawionego w roboczym pierścieniu (4) tak, że jeden 
jego koniec jest połączony z zewnętrznym pierścieniem 
(6) mechanizmu prowadniczego (2) jednoimiennego stop
nia, a drugi koniec jest połączony z zewnętrznym pier
ścieniem (6) mechanizmu prowadniczego (Z) sąsiadują
cego stopnia 

27d (P. 157781) 15.09.1972. 
Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto

wego „Promor", Przedsiębiorstwo Projektowo-Techno-
logiczne, Gdańsk (Wiesław Janiszewski). 

Eżektor wirowy, znamienny tym, że ma jedną lub 
więcej spiralną ściankę (1), tylną ściankę (2) i czoło
wą ściankę (3) ze ssącym otworem (4) zaopatrzonym 
w króciec (5) oraz rozdzielczą tłoczną rurkę (6) z dysz-
kami (7) rozmieszczonymi równomiernie na całej jej 
długości przylegającą od wewnątrz do wewnętrznej 
krawędzi (8) spiralnej ścianki (1), przy czym spiralna 
ścianka (1) tworzy ze sobą lub z sąsiednią spiralną 
ścianką (1) wylotowy dyfuzor (9) a daszki (7) skiero
wane są stycznie do powierzchni spiralnej ścianki (1). 

27d (P. 157977) 29.09 1972 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa (Ry
szard Cyrański). 

Pompa sublimacyjno-zeolitowa złożona z metalowe
go zbiornika pompy sublimacyjnej zaopatrzonego w koł
nierz umożliwiający dołączenie pompy do układu od-
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pompowywanego I ze zbiornika pompy zeolitowej, zna
mienna tym, że zbiornik (1) pompy sublimacyjnej jest 
umieszczony wewnątrz zbiornika (8) pompy zeolitowej 
przy czym przestrzeń pomiędzy ściankami tych zbior
ników jest wypełniona chłodzącą cieczą (15) a ponad
to zbiornik (8) pompy zeolitowej jest połączony z koł
nierzem (6) pompy sublimacyjnej przewodem, w któ
rym jest umieszczony zawór (14) odcinający zbiornik 
(8) pompy zeolitowej od układu pompowego. 

27c (P. 157834) 19.09.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „SOBIESKI", Bory k/ 
/Jaworzna, Polska (Trębacz Wiktor, Fajfrowski Lucjan, 
Malinowski Tadeusz, Zalejski Jan, Neugebauer Jan, 
Masiarczyk Antoni, Kamiński Władysław). 

Dysza do wytłumienia hałasu wentylatorów działa
jąca na zasadzie absorbcji dźwięku z kanałem wenty
latora, znamienna tym, że posiada absorber wewnętrz
ny (1), który wykonany jest z blachy lub sita perforo
wanego (2) o kształcie stożkowo-cylindrycznym, zakoń
czony dnem wypukłym (3) z blachy pełnej od stro
ny cylindrycznej, wypełnionej materiałem podstawia
jącym dźwięk (4) i przymocowany osiowo do ściany 
wewnętrznej (7) kanału wentylatora (6) przy pomocy 
nóżek (5). 

27e (P. 158320) 18.10.1972. 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro
cław, Polska (Zbigniew Lasota, Adolf Sekuła). 

Wentylacyjna głowica nawiewna, znamienna tym, że 
ma pionowe przegrody (1) symetrycznie rozmieszczone, 
do których, są zamocowane kierujące łopatki (3), (4), (5), 
(6), (7) w kształcie daszków skierowanych wypukłoś
cią do góry. 

28a (P. 158419) 23.10.1972. 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, (Benedykt So
bieraj, Andrzej Swiętonowski, Henryk Michalski). 

Sposób piklowania i Karbowania chromowego skór 
znamienny tym, że w kąpieli piklującej stosuje się pro
dukty otrzymane w wyniku zmieszania i ogrzewania 

odpadów skórzanych na przykład strużyn chromowych 
w ilości 0,5-3,0% w stosunku do ciężaru golizny z kwa
sem nieorganicznym na przykład kwasem siarkowym 
w ilości 0,5-1,8°/» w stosunku do ciężaru golizny. 

28a (P. 158420) 23.10.1972. 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, (Andrzej Swię-
tonowski, Benedykt'Sobieraj, Krystyna Kasińska). 

Sposób garbowania chromowego skór bydlęcych, cie
lęcych, świńskich, kozich i owczych, znamienny tym, 
że skóry zagarbowuje się przy użyciu aldehydów mo
no i wielofunkcyjnych, alifatycznych lub aromatycz
nych lub ich mieszanin, a następnie garbuje przy uży
ciu soli chromu trójwartościowego, w postaci roztworu 
wodnego lub w stanie sproszkowanym, maskowanych 
solami kwasu siarkawego lub mieszaniną soli kwasu 
siarkawego i/lub kwasów organicznych lub ich soli. 

28a (P. 158583) 2.11.1972. 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Żywieckie Za
kłady Futrzarskie, Żywiec, (Remigiusz Dzieża, Janusz 
Bajda, Tadeusz Dziadek, Antoni Kardas, Stanisław 
Chodór, Jadwiga Świstak, Aleksandra Mużdżak). 

Sposób przygotowania surowych skór futerkowych, 
do barwienia barwnikami kadziowymi, które rozma-
czano i mizdrowano w sposób stosowany w zakładach 
futrzarskich, znamienny tym, że skóry obraca się przez 
okres 1-48 godzin w kąpieli o temperaturze 10-45° C, 
zawierającej 500-3000% wody w porównaniu do masy 
skór surowych, 10-180 g/l chlorku lub siarczanu sodo
wego oraz 0,2-10,0 g/l aldehydu mrówkowego w prze
liczeniu na 40-procentowy roztwór, po czym się je wi
ruje i traktuje przez okres od 15 minut do 2 godzin 
w kąpiel o temperaturze 5-80°C, składającej się 
z 500-3000% wody, sody i wody amoniakalnej w iloś
ci 0,5-5,0 g/l, jonowych i/lub niejonowych środków po-
wierzchniowoczynnych, jak na przykład produkt kon
densacji tlenku etylenu z alkilofenolem (Alfenol 710) 
lub produkt siarczanowania mieszaniny alkoholi cety-
lowego i olejowego (Pretepong) w ilości 0,2-10,0 g/l, 
a następnie skóry płucze się 20-60 minut wodą o tem
peraturze 10-60°C, po czym się je umartwia i barwi 
barwnikami kadziowymi metodą klasyczną lub pig
mentową, wiruje, płucze, pikluje, garbuje, natłuszcza, 
suszy i wykończa w sposób stosowany w przemyśle fu
trzarskim. 

29a (P. 157255) 12.08.1972. 

Joseph Bancroft and Sons Co, Wilmington, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Alexander L. Trifunovic). 

Urządzenie do karbikowania przędzy przez zgniata
nie, posiadające komorę ograniczającą rdzeń przędzy 
z określonymi strefami karbikowania, ogrzewania 
i chłodzenia umieszczonymi kolejno wzdłuż wymie
nionej komory, walce podające przędzę umieszczone 
u wlotu do wymienionej komory służące do wypro
wadzania przędzy do wymienionej strefy karbikowa
nia dla wytworzenia rdzenia karbikowanej przędzy 
w wymienionej komorze, znamienne tym, że zawiera 
mechanizm lolkowy obracający się równolegle do osi 
walców podających (20) umieszczony w miejscu połą
czenia strefy karbikowania (26) i ogrzewania, służący 
do niezależnej regulacji naprężania rdzenia w strefie 
karbikowania (26) i posiadający powierzchnię chwy
tającą rdzeń, sięgającą do komory w miejscu połą
czenia stref karbikowania (26) i ogrzewania oraz ele
menty napędowe (36) rolek (32 i 34) działające nieza
leżnie od naprężenia wywieranego na mechanizm rol
kowy przez rdzeń w strefie karbikowania, (26), przy 
czym elementy napędowe (36) mechanizmu rolkowe
go działają z szybkością zależną od szybkości podawa
nia przędzy, która jest określona szybkością obrotu 
walców podających (20). 
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29a (P. 157939) 27.09.1972. 
Allied Chemical Corporation, Nowy Jork, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Thomas A. Flowe, Noel York 
Rothmayer). 

Nóż do cięcia włókien, znamienny tym, że zawiera 
obrotowy cylindryczny element tnący (1) umieszczony 
w otworze (11) nieruchomego cylindrycznego elementu 
tnącego (10) połączony z zespołem do jego obracania, 
przy czym element tnący (1) ma część (13) w kształcie 
ściętego stożka z otworem (4), (5) dla wprowadzenia 
włókien i ma obrotową krawędź tnącą (8) która stano
wi linię przecięcia otwory (5) z powierzchnią stożkowej 
części (13), zaś otwór (11) w nieruchomym cylindrycz
nym elemencie tnącym (10) ma część stożkową (12), w 
której umieszczona jest stożkowa część (13) obrotowe
go elementu tnącego (1), i w której znajdują się wy
cięcia pokrywające się z otworami (4), (5) w stożkowej 
części (13) obrotowego elementu tnącego (1) przy czym 
co najmniej jedno z wycięć tworzy na przecięciu z po
wierzchnią części stożkowej (12) otworu (11) nierucho
mą krawędź tnącą (9) w celu przecięcia włókien znaj
dujących się w otworze (4), (5) w obrotowym elemen
cie tnącym (1), w wyniku obrotu tego elementu i prze
mieszczenia obrotowej krawędzi tnącej. 

29a (P. 157940) 27.09.1972. 
Allied Chemical Corporation, Nowy Jork, Steny 

Zjednoczone ' meryki (Don Pace Manning, Thoma» A. 
Flower). 

Urządzenie do regulacji krytycznej szybkość chło
dzenia włókien wytłaczanych na urorąco, r.namicr.ne 
tym, że zawiera tuleję grzejną (11) wykonana z ma
teriału charakteryzującego się oporności,- elektrycz
ną, przy czym tuleja grzejna (11) jest wyposażona w 
listwy przyłączeniowe (14) do połączenia jej г zespołem 
zasilacza (20) elektrycznego w celu ogrzewania tulę i 
grzejnej (11) i znajdującego się w jej wnętrzu ośrod
ka. 

30a (P. 157751) 14.09.1972. 

Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia Wydział 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Wrocław (Adam Ostrzeń-
ski). 

Pr iywąd samotreymający wziernik pochwowy, dolny 
łyżkowy, umożliwiający usytuowanie wziernika w po
chwie w dowolnej płaszczyźnie na wymaganej głębo
kości i pod odpowiednim kątem, znamienny tym, że 
posiada «chwyt Щ w kształcie litery „C", w którego 
dolnej części osadzony jest gwintowany trzpień (2), za
kończony z Jednej strony rękojeścią (3), a z drugiej 
elementem dociskającym (4), natomiast prostopadle do 
trzpienia (2) w dolnej części uchwytu (1) osadzony jest 
gwintowany trzpień (6) z rękojeścią (7), zaś prostopadle 
do osi obrotu trzpienia (в) w dolnej części uchwytu (1) 
wykonany jest otwór przelotowy, w który wprowadzo
ne jest ramię (8), na końcu którego umieszczony jest 
przegubowy uchwyt mocujący (9) z mimośrodową 
dźwignią zaciskającą (10), przy czym przez otwór prze
lotowy w uchwycie (9) wprowadzone jest ramię (11), 
którego jeden koniec zaopatrzony jest w tuleję tele-

Ш 
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skopową (12) ze sprężyną napinającą (13), a do tulejki 
(12) umocowany jest imak (14) mający stałe zaczepy 
(15) i regularny zaczep (16), pomiędzy które wprowa
dzona jest rękojeść (19) wziernika (20). 

30a (P. 153069) 4.10.1972. 
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa 

(Jan Malesa). 

Sposób oinacianla obszarów scyntygraficznych o 
różnej aktywności radioizotopu, zwłaszcza dla celów 
medycznych, polegający na mierzeniu sondą scyntyla
cyjną wartości częstości scyntylacji, znamienny tym, 
że otrzymane wartości częstości scyntylacji segreguje 
się przyporządkowując je rodzinom liczb wyznaczo
nym przedziałami uwzględniającymi dewiację częstości 
impulsów scyntylacji, przedziałom tym przyporządko
wuje się określone znaki graficzne, na przykład cyfry, 
które nanosi się w czasie tworzenia scyntygramu na 
odpowiadające tym znakom części obszaru badanego, 
następnie wykreśla się granice pól o jednakowych zna
kach przy czym przedziały liczb zmienia się w określo
ny sposób ustalając różne proporcje pomiędzy prze
działami, a odpowiadającymi im znakami graficznymi 
i przeprowadza się określoną ilość prób, w wyniku któ
rych otrzymuje się pochodne scyntygramy odwzoro
wujące aktywność radioizotopu w badanym obszarze. 

30a (P. 158504) 27.10.1972. 
Śląski Ośrodek Techniki Medycznej, Zabrze, (Janusz 

Andrzejczuk, Henryk Piłko). 

Analizator arytmii, znamienny tym, że posiada de
tektor rozszerzonych zespołów QRS 3 umożliwiający 
odczyt zmierzonej szerokości zespołu QRS. 

30a (P. 158505) 27.10.1972. 
Śląski Ośrodek Techniki Medycznej, Zabrze, (Janusz 

Andrzejczuk). 
Układ detektora rozszerzonych lub zniekształconych 

zespołów QRS, znamienny tym, że posiada układ cał
kujący 6 o regulowanej stałej czasu całkowania przez 
układ regulacji 7. 

30a (P. 158506) 27.10.1972. 
Śląski Ośrodek Techniki Medycznej, Zabrze, (Janusz 

Andrzejczuk). 

Układ detektora zespołów QRS, znamienny tym. że 
posiada układ automatycznej regulacji wzmocnienia 4, 
włączony w tor wzmacniania sygnału EKG po filtrze 
pasmowym, T i prostowniku dwupołówkowym 3 dzięki 
czemu uzyskano stałą amplitudę zespołów QRS. 

30a (P. 158515) 27.10.1972. 
VEB Laborelektronik Halle, Halle, Niemiecka Repu

blika Demokratyczna, (Rudolf Richwien), 

Urządzenie do .zakładania na wszczepiany regulator 
rytmu.serca, znamienne tym, że.wykonany znaną tech 
hiką układ elektroniczny regulatora oblany jest hydro 
fObówą, lepko-płynną lub odkształcalną plastycznie w 
temperaturze ciała, dobrze przyczepną, nie nasuwając •, 
wątpliwości pod względem fizjologicznym masą zak 
wową, która jest OtoćzOna elastyczną osłoną z materia
łu nie szkodzącego tkankom. 

30b (P. 158411) 21.10.1972 
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, (Kazimier;-. 

Sterańćżak, Wojciech Śterańczak). 

Sposób wytwarzania protez zębowych zwłaszcza ru 
chomych, znamienny tym, że zęby anatomiczne modeli 
gipsowych wycina się pojedynczo, zaprasowuje się w 
puszkach z masą wyciskową silikonową, zaś po zastyg 
nięciu masy wyjmuje się z puszki gotową formę na 
kształtki zębów woskowych, które zalewa się woskiem 
o składzie 10 części wosku i 2 części tlenku cynku lub 
baru lub nawet kredy białej, kształtki zębów wosko
wych ustawia się w podstawie protezy na modelu gip
sowym następnie po zapuszkowaniu w gipsie modelu 
protezy z ustawionymi kształtkami zębów woskowych 
wyparza się wosk, izoluje i chłodzi naturalnie, każdy 
ząb protezy wypełnia się ciastem akrylu białego do
bierając kolor brzegu siecznego zęba, szyjki zęba, a 
resztę wypełnia kolorem podstawowym, przy czym kon
systencja ciasta jest w postaci ciągnących się nitek, 
po osuszeniu i częściowym spolimeryzowaniu, dalszą 
polimeryzację termiczną dokonuje się ogrzewając lam
pą w czasie od 15 do 60 minut, następnie zaprasowuje 
się różową masę akrylową całość protezy przez okres 
10 do 20 minut, przy czym nadmiar monomeru akrylu 
różowego dyfuzyjnie przechodzi do częściowo spoli-
meryzowanego ciasta'akrylu białego, nieprzebarwiając 
się wzajemnie, zaś polimeryzację termiczną wykonuje 
się w kąpieli wodnej w czasie od 1 do 3 godzin. 

30d (P. 158601) 3.11.1972. 
Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa, (Bo

gusław Kwiatkowski, Marian Weiss, Andrzej Wilary). 
Aparat ortotyczny dłoni zasilany zewnętrznie urucha

miany za pomocą wybranej części ciała posiadający 
zdolność do wykonywania ruchu, znamienny tym, że 
łuska zamocowana na dłoni połączona jest z jednostką 
napędową za pomocą cięgien elastycznych przyrńoco-
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wanych z jednej strony do dźwigni dwustronnej łuski, 
a z drugiej strony do koła linowego, znajdującego się 
na wspólnej osi ze sprzęgłem podatnym oraz silnikiem 
napędowym, sterowanym poprzez przekaźniki i prze
łączniki miniaturowe. 

30g (P. 158152) 7.10.1972. 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji Przemysłu Far
maceutycznego przy Krakowskich Zakładach Farma
ceutycznych „Polfa", Kraków (Tadeusz Stachowicz). 

Urządzenie do ciągłego doprowadzania ampułek lub 
podobnych pojemników cylindrycznych do maszyny do 
napełniania, łub podobnej, w której zasobnik nachy
lony względem pionu posiada płytę podstawową pod
trzymującą zasobniki, dwie ściany boczne prostopadłe 
do płyty podstawowej, oraz dno z ukośnie ustawionych 
transporterów obracanych w kierunkach zgodnych 
a pod zasobnikiem jest przenośnik i równoległy do nie
go wspornik z wycięciami, znamienne tym, że między 
dolnymi rowkami transporterów (4, 5) zamocowany 
jest obrotowo zsyp (6) składający się z dwóch ścian (7, 
8) prostopadłych do płyty podstawowej, który w osi 
obrotu jest zaopatrzony w rolkę (9) współpracującą 
z otwartą krzywką (10). której ruch jest zsynchronizo
wany z ruchem przenośnika (12), a na odcinku wspor
nika na którym porusza się zsyp (6) wycięcia są zni
welowane i zamocowany jest uchylnie odbieralnik (14) 
z wycięciem (15). 

30g <P, 1158251) 27.07.1972. 
Zenon Krysztof, Warszawa. 

Przyrząd do pobierania pokarmu % piersi kobiet spo
sobem ssania wywołanego obniżeniem ciśnienia powie
trza (próżnią) w korpusie przyrządu, znamienny tym, 
że w przewidzianym układzie umieszczono przyrząd 
ssący jako oddzielny element wytwarzający próżnię 
w korpusie (1), nie podlegający szkodliwemu gotowaniu 
w wodzie, który zapewnia wymaganą siłę ssania i wy
sokość wytwarzanej próżni w korpusie (1) niezależnie 
od objętości korpusu, co umożliwia również wymagane 
znaczne zwiększenie zbiorniczka pokarmowego (a), przy 
czym wymieniony przyrząd ssący - np. zastosowana 
gumowa gruszka (6) lub innej postaci przyrząd o po
dobnym działaniu, zaopatrzona jest w samoczynne 
zwrotnie działające zawory (7 i 8) - ssący i wydmu
chowy i połączona z korpusem (1) przyrządu przewo
dem (5) poprzez końcówkę (3) zaopatrzoną w ochronny 
kapturek (4) i osadzoną w korku (2), lub może być 
podłączona bezpośrednio z korpusem lub korkiem w in
ny sposób zaś korpus przyrządu może posiadać odpo
wiednio zwiększony zbiorniczek (a) lub (b) z przewo
dem (9) i przelotowym kranem (10), przy czym przy
rząd może być przystosowany do odsysania ran i rop
ni przy odpowiednim uformowaniu końcówki korpusu 
lub przystosowany do innych medycznych i niemedycz-
nych celów, a osobno zastosowany korpus przyrządu -
w zastępstwie odciągaczy mechanicznych - może być 
podłączony do sieci próżniowej z włączaniem i wyłą
czaniem próżni przy pomocy ręcznie sterowanego za-
worka umieszczonego przy korpusie przyrządu. 

30g (P. 158490) 26.10.1972. 

Pierwszeństwo: 30.10.1971 - Węgierska Republika Lu
dowa 

Richter Gedon Vegyeszeti Gyar R. T. Budapeszt, Wę
gierska Republika Ludowa, (Arpad Kollar, Ist van Ta
kass, Bela Sandor, Sandor Nepper.) 

Urządzenie do przeglądu napełnionych ampułek, za 
pomocą którego można wysortowywać ampułki z za
nieczyszczoną zawartością, odprowadzać je do specjal
nego pojemnika i w ten sposób oddzielać od ampułek 
pełnowartościowych, znamienne tym, że posiada obro
tową tarczę transportową (3) wyposażoną w gniazda (4) 
znajdujące na pobocznicy stożka, które służą do 
umieszczenia w nich ampułek oraz źródło światła (6) 
umieszczone obok płaszcza tarczy transportowej, celowo 
w najniższym jej punkcie, oraz przylegającą do po
bocznicy tarczy transportowej (3), w odniesieniu do 
kierunku obrotu tarczy transportowej, położona przed 
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źródłem światła (6) tarczę obrotową (5), a takie łączą
cy się z tarczą transportową (3) zasobnik zaopatrujący 
(1), zasobnik braków (11) oraz zasobnik użytkowy (12). 

30h (P. 157708) 12.09. 1972. 

Pierwszeństwo: 13.9.1971; 29.11.1971; 29.3.1972 - Fin
landia. 

Treuhandvereinigung AG, Arau, Szwajcaria (Kai 
Martin Edvard Setälä, Ilona Schreck-Purola). 

Środek utrzymujący, podtrzymujący 1 przywracający 
porost włosów, stosowany zewnętrznie na powierzchni 
skóry, znamienny tym, że składa się z pochodnej poli-
oksyalkilenowej estru wyższego kwasu tłuszczowego 
wielowodorotlenowego alkoholu, o wskaźniku HLB ce
chującym równowagę hydrofilowolipofilową mającym 
wartość 12-17. 

30h (P. 157866) 21.09. 1972. 

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kutno 
(Mirosław Zyner, Zdzisław Kurek, Maria Sienkiewicz). 

Sposób usuwania balastów roślinnych z metanolo
wych ekstraktów w procesie wyodrębniania kompleksu 
lanatozydów ABC z liści naparstnicy wełnistej, zna
mienny tym, że zatężone wyciągi metanolowe, zawie
rające obok lanatozydów ABC znaczne ilości zanie
czyszczeń roślinnych, rozcieńcza się akoholem etylo
wym do uzyskania w powstałej mieszaninie stężenia 
etanolu w granicach 50-85 procent objętości, korzyst
nie 75 procent, a następnie alkalizuje się wartości pH 
7,5-9,0, korzystnie 7,9-8,4. 

30h (P. 158143) 7.10.1972. 

Zygmunt Skrzypulec, Mikołów. 
Sposób otrzymywania szczepionki przeciwko konflik

towi Rh, znamienny tym, że najpierw porcję ludzkich 
czerwonych krwinek o antygenie Rh dodatnim czyli 
D( + ), najkorzystniej grupy 0 poddaje się zamrożeniu 
i następnie odmrożeniu tak, aby otrzymać możliwie 
czysty antygen D( + ) związany z otoczkami krwinek 
czerwonych, który poddaje się reakcji z surowicą krwi 
zawierającą przeciwciała anty-Rh czyli anty-D a i do 
uzyskania stałej równowagi К antygenów i przeciw
ciał, przy czym przy stałej К jeden stanowi czysty an
tygen D( + ) natomiast drugi antygen kompleksowy D*, 
następnie otrzymane antygeny (D+) i D K poddaje się 
dalszej obróbce laboratoryjnej, polegającej na ampuł-
kowaniu i zamrażaniu w niskiej temperaturze tak, aby 
na drodze liofilizacji uzyskać trwałość leczniczą pro
duktu. 

30h (P. 158493) 26.10.1972. 
Pierwszeństwo: 27.10.1971 - Stany Zjednoczone Ame

ryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki (Robert L. Hamill, Michael Edward 
Haney ir., William Max Stark). 

Sposób wytwarzania antybiotyku A477, który stano
wi białą bezpostaciową substancję o skręcalności właś
ciwej [a)P5 = -66,6% roztworu w 50% wodnym roz
tworze metanolu o następującym składzie elementar
nym: C-53,06°/o, H-6,18%, N-5,79%, 0-31,40% i Cl-
-3,39%, ewentualnie w postaci chlorowodorku, który 
jest białą krystaliczną substancją o temperaturze top
nienia 207-212°C, rozpuszczalną w ciepłej wodzie i w 
50% wodnym metanolu, posiada 4 dające się zmiarecz-
kować grupy, z których dwie mają wartość pK 7,0 
i 9,7, a dwie wartości pK większe od 11, jak to okreś
lono miareczkowaniem potencjometrycznym w 66% 
wodnym dwumetyloformamidzie, przy czym przybliżo
ny skład elementarny chlorowodorku jest następujący: 
С -55,36%, H-6,02%, N-5,73%, 0-28,99%, Cl całkowity -

j 4,52% i Cl nieorganiczny 1,28%, a jego ciężar cząstecz
kowy oznaczony pomiarem ciśnienia osmotycznego par 
wynosi około 1480, a w postaci zawiesiny w oleju mi
neralnym wykazuje następujące pasma charakterys
tyczne w widmie absorpcyjnym w podczerwieni: 3,0, 
5,8, 6,02, 6,3, 6,62, 6,84, 7,02, 7,26, 7,32, 7,7, 8,1, 8,27, 8,52, 
8,97, 9,35, 9,7, 9,8 i 10,1 mikronów, a w wodnym kwaś
nym i obojętnym roztworze daje widmo w nadfiolecie 
z maksimum absorpcji przy 283 mu Щ'^т - 70, zaś w 
wodnym zasadowym roztworze daje widmo w nadfio
lecie z maksimami absorpcji przy 300 mu E\'m --= 60 
i przy 362 mu Е^ 0

т = 53, oraz jego soli addycyjnych 
z kwasami, znamienny tym, że szczep Actinopianes sp. 
NRRL 3884 hoduje się w środowisku odżywczym, za
wierającym źródła przyswajalnego węgla, azotu i soli 
nieorganicznych, w warunkach aerobowych podpo-
wierzchniowych do czasu wytworzenia znacznych ilości 
antybiotyku A477 przez ten organizm w środowisku 
hodowlanym. 

30h (P. 158590) 2.11.1972. 

Pierwszeństwo: 3.11.1971 - Niemiecka Republika Fe
deralna 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Carl Kutzbach, Günther Schmidt-
-Kastner). 

Sposób oczyszczania i krystalizacji kalikreiny, zna
mienny tym, że osad uzyskany z organów w znany 
sposób przez wytrącenie solami metali eluuje się, eluat 
odsala, chromatografuje na odpowiednich makroporo-
watych wymieniaczach jonowych z zasadowymi pod
stawnikami, następnie traktuje odpowiednim wymie
niaczem jonowym z kwaśnymi podstawnikami i czystą 
kalikreinę ewentualnie wykrystalizowuje z tak wytwo
rzonego roztworu przez dodanie odpowiedniego środka 
wytrącającego. 

30h <P. 158661) 6.11.1972 

Pierwszeństwo: 8.11.1971 - Węgry 

Chinoin Gyógyszer - es Vegyèszeti Termèkek Gyàra 
RT, Budapeszt, Węgry (József Nemes, Rudolf Szebeni, 
Mihàly Berènyi, Dezsö Frang, Miklôs Marsô, Gyula 
Gàl). 

Sposób wytwarzania zawierającego cytryniany pre
paratu rozpuszczającego kamienie nerkowe, zwłaszcza 
do rozpuszczania kamieni kwasu moczowego, znamien
ny tym, że źródło jonów cytrynianowych, źródło jonów 
matfnernwych, a gdy to jest pożądane witaminę B8 
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miesza się z nietoksycznymi, obojętnymi, zwykle sto
sowanymi w takich preparatach, stałymi lub płynnymi 
substancjami rozcieńczającymi lub nośnymi. 

31a (P. 157892) 22.09.1972. 

Manfred Leisenberg, Konstanz/Bodensee, NRF. 

Sposób utyskiwania równomiernego rozkładu tempe
ratur w piecu tunelowym do wypalania wyrobów cera
micznych przez wywieranie wpływu na uwarstwiony 
przepływ powietrza, znamienny tym, ze zatrzymuje się 
gwałtownie przepływ powietrza w piecu w odstępach 
czasu, odpowiadających stopniowi wyrównywanej nie-
równomierności temperatury. 

31a (P. 158462) 25.10.1972. 

Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Polska (Karol Seydak, Zenon Gajda, Jan Szczawiński). 

Trzon wózka piecowego o podwyższonych właściwoś
ciach termoizolacyjnych i zwiększonej żywotności, 
zwłaszcza wózka pieców tunelowych do wypalania pół
wyrobów ceramicznych, zbudowany z co najmniej 
trzech warstw formowanych elementów ceramicznych, 
jak prostki, kształtki i płytki, połączone zaprawą, zdy-
latowane i osadzone w metalowej ramie wózka, zna
mienny tym, że posiada dolną warstwę izolacyjną, skła
dającą się z azbestowej płyty (3) oraz osadzonych na 
niej cegłach dziurawkach (4) ułożonych poziomo i pio
nowo a połączonych i otoczonych z boków i góry be
tonowym płaszczem (6), środkową warstwę wieńcową, 
składającą się z zewnętrznych kształtek wieńcowych 
(7) i wewnętrznych prostek (10) oraz górną warstwę 
nośną utworzoną z ceramicznych płytek (11), przy czym 
wvsokość dolnej warstwy izolacyjnej nie przekracza 
3/5 całkowitej wysokości trzonu, stosunek powierzchni 
pustek powietrznych w postaci kanałów (5) cegieł dziu
rawek (4) do całkowitej powierzchni przekroju pozio
mego trzonu wynosi co najmniej 0,42, a stosunek po
wierzchni kanałów do całkowitej powierzchni przekro
ju pionowego trzonu wynosi co najmniej 0,38. 

31b1 (P. 157281) 14.08,1972. 

Pierwszeństwo: 16.08.1971 - - Francja 

Société d'Applications de Produits Industriels et Chi
miques, Asnieres, Francja (Gérard Yves Richard). 

Sposób wytwarzania ciała litego lub pustego we
wnątrz używanego zwłaszcza jako rdzenie lub formy 
odlewnicze oraz wytwarzania produktów ogniotrwa
łych, produktów ściernych, np. ściernic lub formowa
nych albo odlewanych materiałów konstrukcyjnych 
stosowanych w budownictwie lub robotach publicznych 
z mieszanki zawierającej co najmniej jeden składnik 
ziarnisty zmieszany dokładnie z co najmniej jedną ży
wicą organiczną utwardzalną przy pomocy utwardza
cza kwasowego, np. żywicą typu mocznikowo-formal-
dehydowego, fenolowo-formaldehydowdego lub furano-
wego, znamienny tym, że po uformowaniu i spraso
waniu tej mieszanki wywołuje się proces jej utwar
dzania w temperaturze otoczenia w ciągu okresu cza
su wahającego się w granicach od kilku sekund do 
kilku minut stosując aerozol lub gaz uzyskiwany przez 
połączenie bezwodnika kwasu siarkawego i środka 
utleniającego przy czym ten środek utleniający, w 
szczególnym przypadku tlen wprowadzany jest w for
mie gazowej oddzielnie lub razem do masy tej mie
szanki, a we wszystkich innych przypadkach jest wpro
wadzany bądź to uprzednio do masy mieszanki, bądź 
też początkowo łączy się go z bezwodnikiem kwasu 
siarkawego dla wytworzenia związku chemicznego ule
gającego łatwo dysocjacji. 

31b1 (P. 157937) 27.09.1972. 
Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka" Przedsiębior

stwo Państwowe, Węgierska Górka, Polska (Czesław 
Satława, Jan Piaseczyński, Jan Szupina). 

Rdzennica wielogniazdowa ogrzewana elektrycznie 
przeznaczona do masowego wykonywania rdzeni na 
maszynach rdzeniarskich, zwłaszcza na nadmuchiwar-
kach i strzelarkach metodą gorących rdzennic, zna
mienna tym, że rozdzielanie rdzenia (la) na jednostki 
odlewnicze (1) w gniazdach (2) rdzennicy (3) następuje 
przez ruch posuwisty noża rozdzielającego (4) w ufor
mowanych odpowiednio do poprzecznego kształtu noża 
(4) szczelinach (5) w połówkach rdzennicy (3), przy 
czym minimalna wielkość przesuwu noża (4) potrzebna 
do rozdzielenia rdzenia (la) na jednostki odlewnicze (1) 
równa się wielkości największej średnicy gniazd rdze
niowych (2). 

31b1 (P. 157961) 28.09.1972. 
Fabryka Palenisk Mechanicznych, Mikołów. Polska 

(Antoni Mikisz, Ireneusz Szlenk, Tadeusz Kruk). 
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Środek do wytwarzania powłoki oddzielającej metal 
od ścianek koîdl! składający się z wody, soli sodowej 
produktu kondensacji formaldehydowej kwasu beta-
noftałosulfonowego, bentonitu poliakrylonu amonu i wo
dy znamienny tym, że zawiera od 1% do 20% sadzy, 
od 0,02% do 1%, soli sodowej produktu kondensacji 
formaldehydowej kwasu betanaftalenosulfonowego, od 
0,l% do 3% bentonitu, 0,05% do 3% poliakrylenu amo
nu oraz 73% do 98,8% wody. 

31b1 (Р. 158118) 8.10.1972. 

Pierwszeństwo; 8.10.1971 - Japonia. 

Kabushiki Kaisha Akita Susaka City, Nagano Pref,, 
Japonia (Kunii Nakata, Masao Hondo). 

Urządzenie do produkcji ^ n n odlewniczych, zna
mienne tym, że zawiera przynajmniej jeden płaski ele
ment, jedną formierską skrzynię, wypełniający ma
teriał w rozdrobnionej formie do wypełnienia formier
skiej skrzyni, urządzenie do wytwarzania próżni we
wnątrz formierskiej skrzyni przy czym formierska 
skrzynia posiada przynajmniej jedną odprowadzającą 
linię. 

31b1 (P. 158294) 16.10.1972. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Jan Zakrzewski. 
Aleksander Sędzimir, Zbigniew Górny, Andrzej Bia» 
łobrzeski, Włodzimierz Sadzikowski). 

Pokrycie на formy metalowe składające się z oleju 
silikonowego, sadzy, korundu, aluminium, znamienne 
tym, że zawiera dodatkowo kobalt w ilości do 2% obję
tościowych, chrom do 2% objętościowych i miedź do 
3% objętościowych pokrycia oraz glinkę kaolinową lub 
bentonit w ilości do 5% objętościowych. 

31b« <P. 158408) 21.10.1972. 

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych 
Katowice, Polska (Ireneusz Szlenk, Józef Ebisz, Józe
fina Obal) 

Preparat do wytwarzania powłok oddzielający«« nft 
odlewniczych formach metalowych, znamienny tym, że 
składa się z, 1 do 40% grafitu mikronizowanego, 0.02 
do 1.0% soli sodowej produktu kondensacji formalde
hydowej kwasu beta-naftalenosulfonowego, 0.1 do 4.0% 
bentonitu, 0.02 do 2,0% karboksymetylocelulozy i 63 
do 99% wody. 

31b* (P. 158501) 2.11.1972. 

Pierwszeństwo: 18.02.1972 - Japonia. 

Kabushiki Kaisha Akita, Nagano Pref., Japonia (Masao 
Hondo). 

Sposób wytwarzania formy odlewniczej, znamienny 
tym, że tworzy się warstwę środka ułatwiającego od
dzielanie na powierzchni k*7 łe, łM?ącej modelu, którą 
pokrywa się warstwą cchronną, doprowadza się ma
teriał wypełniający do przeciwnej strony warstwy o-

chronnej, warstwę ochronną doprowadza się do dokła
dnego styku z materiałem wypełniającym przez od-
pompowanie przestrzeni otoczonej przez cząstki mate
riału wypełniającego aby spowodować w nim podciś
nienie, oraz oddziela się model od warstwy ochronnej 
w celu utworzenia odlewniczego wgłębienia. 

M»2 (P. 157184) 8.08.1972. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Stany Zjednoczone Ame
ryki 

USS Engineers and Consultants, Inc. Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki {Richard Evans Lyman). 

Sposób rozpoczynania odlewania ciekłego metalu ze 
zbiornika wlewowego z otworem w dnie zbiornika za
mykanym ślepą zasuwą ogniotrwałą przez zablokowa
nie otworu wylotowego warstwą zakrzepniętego me
talu uniemożliwiającą wpływ metalu przez otwór wle
wowy w zasuwie regulowanej zastępującej wymienio
ną ślepą zasuwę dla odlewania metalu, znamienny tym, 
że wprowadza się reaktywny gaz do wytwarzanej cza
sowo komory w otworze wlewowym zasuwy przez u-
mieszczenie w nim przegrody umożliwiającej ograni
czone ujście tego reaktywnego gazu i niszczonej na
stępnie przy kontakcie z ciekłym metalem, zaś prze
pływ gazu reaktywnego utrzymuje się tak długo, aż 
warstwa zakrzepniętego metalu nie ulegnie perforacji 
a zapoczątkowany przepływ ciekłego metalu nie znisz
czy wymienionej przegrody. 

Zasuwa do stosowania sposobu według zastrz. 1 re
gulowana, mająca zwężający się otwór dostosowany do 
otworu wylotowego zbiornika wlewowego zawierają
cego ciekły metal, przesuwana na miejsce innej zasu
wy, z częścią zamykającą, znamienna tym, że zawiera 
otwór (28) dla umieszczenia elementu przegradzającego 
(25) tworzącego komorę ciśnieniową pod gorącą war
stwą zakrzepniętego metalu wytworzoną w otworze 
wylotowym (14) zbiornika wlewowego (10) w czasie 
zamknięcia go przez ślepą zasuwę oraz, że ma wyko-
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папу w niej kanał połączony ze źródłem reaktywnego 
gazu pod ciśnieniem umożliwiający przepływ tego gazu 
do wymienionej komory i tworzący ograniczony otwór 
(28) dla upływu sprężonego gazu z wymienionej komo
ry w ograniczonych ilościach, przy czym element prze
gradzający wykonany Jest z materiału, umożliwiające
go jego zniszczenie przez ciekły metal, którego prze
pływ zapoczątkowany jest przez reakcję gazu z gorącą 
warstwą zakrzepniętego metalu. 

8 Ш (P. 157260) 14.08.1 972. 

Pierwszeństwo: 16.08.1971 - USA. 

USS Engineers and Consultants Inc., Pittsburgh, USA 
(Francis Gallucci). 

Sposób prostowani» wlewków ciągłych wysuwają
cych się z dolnego końca otwartej z obu stron wlewni
cy, które zachowują wygięty kształt po wyjęciu z za
ginających walców ciągnących zmieniających kierunek 
przesuwu z pionowego na poziomy, skrzepłego tylko 
powierzchniowo wlewka, znamienny tym, że wlewek 
(C) przemieszcza się kolejno pomiędzy dolnym i gór
nym szeregiem zespołu walców prostujących rozmiesz
czonych jeden obok drugiego, a walce obu szeregów 
rozmieszcza się w określonej odległości pionowej wzglę
dem siebie dla utworzenia przepustu dostosowanego 
ściśle do wymiarów wlewka, a walec (18) dolnego sze
regu walców doprowadza się do styku z dolną po-
wierzchrią wlewka (C) w miejscu przejścia rozdziela
jącego wlewek na część zakrzywioną i na część wy
prostowaną, przy czym walec (18) przenosi niezbędne 
do prostowania wlewka siły reakcji wywierane ku do
łowi, a po obu stronach wymienionego miejsca przej
ścia, w pewnym od niego oddaleniu doprowadza się do 
styku z górną powierzchnią wlewka (16a, 20a) górnego 
szeregu walców z których każdy obraca się luźno rów
noważąc połowę docisku wlewka ku górze występują
cego przy prostowaniu, zaś do górnej powierzchni 
wlewka naprzeciwległego do pierwszego walca prostu
jącego (18) i dolnej powierzchni wlewka naprzeciwle
głego do walców prostujących (16a, 20a) doprowadza 
się do styku walce (18a, 16, 20) obracające się luźno, 
określające stały przepust dla wlewka, a obu po
wierzchni wlewka górnej i dolnej dotykają pomiędzy 
walcami prostującymi (16a, 20a) i miejscem przejścia 
dalsze walce (15, 15a, 17, 17a, 19, 19a) górnego i dol
nego szeregu walców, z których w każdej parze jedne 
obracają się luźno, a drugie są napędzane, zaś napę
dzane walce (16a, 18a, 20, i 22a) górnego szeregu prze
suwają się w płaszczyźnie pionowej. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje 
się pierwszy walec prostujący (18a) obracający się 
luźno. 

Slb* (P. 157272) 14.08.1972. 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 

Poznań, Polska (Władysław Chyży, Marian Piotrowski, 
Kazimierz Kierończyk). 

Sposób zabezpieczenia pompy zwłaszcza do przetła
czania ciekłego metalu przed wytryskiem metalu z dy
szy pompy w razie zaniku ciśnienia w siłowniku wspo
maganym sprężyną, znamienny tym, że sprężyna (5) 
przesuwa dźwignie zabezpieczające (4) w górnym po

łożeniu pompy, natomiast siłownik (7) poprzez układ 
dźwigniowy (8, 9, 10, 11) odsuwa dźwignie zabezpiecza
jące (4) umożliwiając ruch tłoczyska pompy Ц) z pier
ścieniem oporowym (2) w dół, 

31b* (P. 157722) 10.09 1972. 

Pierwszeństwo: 15.09. 1971 - - NRF. 

Krauss - Maffei Aktiengesellschaft, München, NRF. 
Urządzenie napędowo-przesuwowe do wtryskarki za

wierającej cylinder plpstyfikacyjny ze ślimakiem plas-
tyfikacyjnym osadzonym w nim obrotowo i przesuwa
nym w nim osiowo za pomocą agregatu hydrauliczne
go połączonym sztywno z wałem pośredniczącym za
opatrzonym w wieloklin lub podobne urządzenie umo
żliwiające przesuw pod działaniem tego agregatu hy
draulicznego, znamienne tym, że agregat hydrauliczny 
(4, 5) dla przeniesienia ruchów przesuwu obukierunko-
wego w warunkach obracania się ślimaka plastyfika-
cyjnego (1) jest połączony z tym ślimakiem za pośred
nictwem dwóch łożysk (11, 12), z których jedno jest 
osadzone w kierunku wysuwania jako łożysko docis
kowe (11), korzystnie w postaci oporowego łożyska rol
kowego, drugie zaś stanowi łożysko promieniowe (12). 

»Ib2 <P. 158002) 29.08.1972. 
Pierwszeństwo: 1.10.1971 - USA. 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
USA (Quin Shen Yu). 

Sposób manipulowania drągiem pociągowym w czasie 
odlewania ciągłego opuszczającym się pionowo podczas 
czynności rozpoczynania odlewania, polegający na tym, 
że zestaloną część czołową opuszczającego się odlewu 
wraz z przymocowanym do niego drągiem pociągowym 
prowadzi się między rolkami prowadzącymi i zespo
łem napędzanych rolek ciągnących a po odłączeniu 
drąga pociągowego dla usunięcia go w kierunku piono
wym odlew poddaje się zginaniu dla przepuszczenia 
przez zespół krzywoliniowy rolek, znamienny tym, że 
początkowe zginanie odlewu (C) prowadzi się przez 
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odsunięcie pierwszych rolek zginających (21), <22), obra
cających się dokoła stałych osi, a rolki są odsunięte 
w stopniu umożliwiającym uzyskanie prześwitu dla 
przyległego boku drąga pociągowego (16) podczas jego 
pionowego opuszczania się, następnie dla przepuszcze
nia drąga pociągowego cofa się odcinek manewrowy 
(23) rolek (15) przecinający drogę tego drąga, zaś po od
łączeniu drąga pociągowego (16) odcinek manewrowy 
(23) przemieszcza się do zespołu krzywoliniowego ro
lek (15). 

31b* (P. 158337) 17.10.1972. 
Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaz

nych „Zamęt", Strzybnica, Polska (Jan Tlatlik, Gerard 
Kaszuba, Józef Bloch, Danuta Kupop, Norbert Mateja). 

Urządzenie odbiorczo-sztaplujące wlewki metalowe, 
zawierające zespół odbiorczy, przenośnik wlewków oraz 
zespół sztaplujący, znamienne tym, że odbiorczy zespół 
(3), usytuowany współosiowo za maszyną (1) rozlew-
nlczą, stanowi nośna konstrukcja (4), w której zawie
szone są wahadłowe ramiona (9) zakończone rolką tocz
ną (10), dociskane niezależnie od siebie, jednocześnie do 
powierzchni wszystkich wlewków (5) lub wlewnic (6), 
przemieszczanych po obwodzie końcowego koła (7) 
gwiazdowego maszyny (1) rozlewniczej, natomiast po
niżej ramion (9) osadzony jest w konstrukcji (4) uchyl
ny, wysięgowy podajnik (13) wlewków (5). 

31b* <P, 158416) 23.10.1972. 
Huta „Kościuszko", Chorzów (Herbert Spałek, An

drzej Spałek, Władysław Dudzik). 
Żerdź zatyczkowa z uchwytem uniwersalnym, zna

mienna tym, ze żerdź T jest nieobrobiona wiórowo. 

31b3 (P. 157172) 8.08 1972. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 

(Stanisław Bagdach, Witold Milewski). 
Sposób wytwarzania proszków metalowych lub z wę

glików metali, zwłaszcza proszków przeznaczonych do 
natryskiwania plazmowego, znamienny tym, że dopro
wadzony znanymi metodami przez odmulenie ł prze
siewanie proszek metalowy lub z węglików metali do 
określonej granulacji w granicach 20-100 mikrome
trów aktywuje się za wyjątkiem proszku aluminiowe
go i żelaznego w roztworze wodnym zawierającym. 
0,001-0,2 g/l jonów palladu i nie więcej niż 100 ml/l 
kwasu mineralnego w temperaturze otoczenia, po za
kończeniu adsorpcji palladu zlewa roztwór i przemy
wa proszek co najmniej dwukrotnie, po czym zalewa 
około 10е/» roztworem reduktora organicznego lub nie
organicznego, np. podfosforynu, borowodorku lub jego 
pochodnych lub hydrazyny, przy czym odczyn musi 
mieć pH = około 7, miesza w temperaturze do 100°C 
i po upływie nie mniej niż 2 minut zlewa roztwór, 
przemywa proszek i przenosi do 3-15 krotnej obję
tości roztworu do niklowania w postaci dowolnej zna
nej kąpieli do niklowania chemicznego v temperaturze 
do 100°C przy pH = około 5, przy czym w miarę po
trzeby roztwór ulega Jednokrotne] lub wielokrotnej 
wymianie w sposób periodyczny lub ciągły, po wyjęciu 
z kąpieli przemywa natryskiem i suszy oraz dodaje 
3-8*/» wagowych proszku aluminiowego o granulacji 
20-100 mikrometrów i rozciera w młynie kulowym 
przez okres więcej niż 2 godziny. 

31b* (P. 158692) 31.10.1972. 
Politechnika Szczecińska Zakład Podstaw Konstruk

cji Maszyn, Szczecin (Jerzy Czujko, Zbigniew Zbroja). 
Urządzenie d© elektrolitycznego otrzymywania prosz

ku metali, składające się z wanny i elektrod znamien-
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ne tym t że posiada obrotową katodę (3), najkorzystniej 
w kształcie pierścienia lub tarczy 1 współpracujące 
z nią zgarniacze (4) oraz transporter (8), wyposażony 
w zespół dysz wodnych (9) powodujących jednoczesny 
śrubowy ruch wody, przenoszenie i mycie proszku me
talu. 

32a (P. 157758) 14.09.1972. 

Pierwszeństwo: 16.09.1971 - Wielka Brytania 

Pilkinton Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry
tania (Albert Sidney Robinson, David Gordon Loukes, 
Jack Lawrenson). 

Sposób wytwarzania płaskiego szkła, polegający na 
wylewaniu z regulowaną szybkością stopionego szkła 
na kąpiel stopionego metalu dla utworzenia rozlewis
ka stopionego szkła na kąpieli, znamienny tym, że re
guluje się przepływ stopionego szkła z rozlewiska 
w kierunku do przodu za pomocą członu usytuowanego 
od strony odpływowej rozlewiska i stykającego się ze 
stopionym szkłem oraz nagrzewa się szkło w obszarze 
tego członu dla dodatkowej regulacji przepływu szkła 
do przodu i wyciąga się taśmę szkła na kąpieli za po
mocą przyspieszania przepływu do przodu wskutek si
ły ciągnienia przyłożonej do taśmy szkła przeciwdzia
łającej siłom rozłożonym na szerokość taśmy i po
wstałym wskutek zetknięcia się taśmy z członem, po
nadto stabilizuje się wymiary taśmy podczas wyciąga
nia jej na kąpieli w kierunku przeciwnym do członu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
wyposażone w konstrukcję zbiornikową mieszczącą ką
piel stopionego metalu, w rynnę wylewową, wystającą 
nad powierzchnię kąpieli dla wlewania stopionego 
szkła na tę powierzchnię oraz zawierające mechanizm 
wyciągowy, połączony z konstrukcją zbiornikową dla 
nadania siły ciągnienia taśmie szkła wyciąganej na ką
pieli za pomocą tego mechanizmu oraz zaopatrzone 
w chłodnice umieszczone w konstrukcji zbiornikowej 
dla stabilizacji taśmy podczas wyciągania jej na ką
pieli, znamienne tym, że zawiera podłużny człon (27) 
umieszczony w konstrukcji zbiornikowej w odstępie 
od zespołu rynny wylewowej (12, 13, 14) i znajdujący 
się nad powierzchnią (15) kąpieli (1) dla regulacji prze
pływu stopionego szkła (21) z rozlewiska (26), utrzy
mywanego z tyłu na powierzchni kąpieli za pomocą 
tego członu (27), do taśmy szkła (7) wyciąganej od czło
nu po powierzchni kąpieli za pomocą mechanizmu wy
ciągowego (6), oraz ma zespół grzejny połączony z po
dłużnym członem (27) w celu nagrzewania szkła w ob
szarze tego członu (27) i chłodnicę (57) umieszczoną tu i 
гъ wymienionym członem po stronie odpływu szkła. 

32а (Р. 157791) 18.09.1972. 
Instytut Szkła, Warszawa (Janina Nowakowska). 

Sposób wytwarzania materiałów budowlanych ze szkła 
lub stłuczki szklanej odpadowej znamienny tym, że 
formuje się rurki o różnej średnicy i grubości ścianek 
znanymi sposobami i po zaciśnięciu ich w różnych od
stępach w celu zamknięcia powietrza w przewodach 
rurek, układa się je przy lepkości masy szklanej powy
żej temperatury mięknięcia, pojedynczo, lub po kilka 
rurek naraz, pionowo, lub poziomo do form ogrzewa
nych i poruszanych ruchem obrotowym, wahadłowym 

lub innym w celu regularnego ułożenia ich w formie, 
a po napełnieniu formy i odcięciu pasma rurek zawar
tość formy podaje się lekkiemu sprasowaniu i odprę
żaniu w odprężarce. 

32a (P. 158018) 30.9.1972. 
Huta Szkła Okiennego „Ząbkowice", Ząbkowice Bę

dzińskie (Ignacy Lang, Wacław Tuszyński, Longin Ko
ciszewski, Henryk Lessig, Janusz Pawłowski). 

Sposób przyśpieszenia topienia zestawu szklarskiego 
w piecach wannowych, zwłaszcza do wytwarzania szkła 
płaskiego znamienny tym, że do zestawu szklarskiego 
w trakcie jego przygotowania dodaje się od 0,05 do 2% 
części wagowych dwutlenku manganu (braunsztynu), 
dzięki czemu zestaw ma barwę szarą. 

32a (P. 158123) 6.10.1972. 
Pierwszeństwo: 8.10.1971 - Niemiecka Republika Fe

deralna. 

Hermann Heye, Obernkirchen, Niemiecka Republika 
Federalna (Kurt Becker, Lothar Schaar). 

Sposób chłodzenia narzędzi, na przykład stempli 
i form w maszynach do przeróbki szkła, polegający na 
wykorzystaniu ciepła parowania chłodziwa, które daw
kuje się miejscowo na narzędzie i tam odparowuje, 
znamienny tym, że chłodziwo natryskuje się na narzę
dzie. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 
1 i 2, znamienne tym, że w odstępie od narzędzia, na 
przykład (30, 130) posiada rozmieszczone jedną lub 
więcej dysz rozpylających na przykład (40; 163), za po
mocą których rozpyla się chłodziwo bardzo drobnym 
strumieniem na pov erzchnię (63; 170). 

32a (P. 158156) 7.10.1972. 
Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział Toruń 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Toruń (Władysław Ko
zioł). 

Sposób strukturalnego i powierzchniowego deformo
wania termicznego szkła płaskiego znamienny tym, że 
dwa szkła płaskie bezbarwne lub barwne o identycz
nych kształtach o dowolnym rysunku, z których jedno 
powlekamy sproszkowanym NaNO, lub samym związ
kiem rozpuszczonym w wodzie a następnie nakrywa
my szkłem przykrywkowym umieszczając sklepione na 
brzegach dla usztywnienia masą kredową lub taśmą 
klejącą w piecu na płycie żaroodpornej powleczonej 
masą 1/3 kredy lub gipsu, 1/3 gliny i 1/3 azbestu. 
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32» (P. 158552) 30.10.1972. 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, (Maciej 
Wilgocki). 

Sposób ochrony pleców szklarskich przed korozyj
nym działaniem stopionego szkła znamienny tym, że 
wsad poddaje się wstępnemu stopieniu w samodzielnym 
lub sprzężonym z piecem szklarskim, łatwowymienial-
nym agregacie np. w piecu komorowym lub donico
wym, a następnie otrzymany stop bezpośrednio lub 
w postaci fryty, po uprzednim poddaniu go irytowaniu, 
wprowadza się do pieca szklarskiego, w którym doko
nuje się podgrzewania stopu lub stapiania fryty w ce
lu osiągnięcia temperatur klarowania i homogenizacji. 

32b (P, 157149) 7.08.1972. 

Krakowska Spółdzielnia Gospodarcza, Kraków (Woj
ciech Korzynow). 

Urządzenie dozujące do napełniania ozdób choinko
wych roztworem srebrzącym zawierające kompresor 
powietrza, rozdzielacz tłokowy, zawory regulujące, 
zbiornik wyrównawczy oraz zbiornik roztworu srebrzą
cego, znamienny tym, że stanowią go cylinder górny 
(1) połączony cylindrem dolnym (2) rozłącznie za po
mocą dwóch ściągaczy (3) łączących pokrywę górną (4) 
z pokrywą dolną (5), przy czym są one oddzielone 
uszczelkami centrującymi (6) z których wewnętrzna 
mająca wyprofilowane gniazdo stożkowe stanowi 
gniazdo zaworu ograniczającego ssanie (7), zaś w cy
lindrze górnym (1) osadzony jest pływak (8) połączony 
sztywnie łącznikiem (9) z zespołem dwóch wzajemnie 
odwróconych grzybków (10) osadzonych w cylindrze 
dolnym (2), natomiast w pokrywie dolnej (5) jest prze
suwnie zamocowane na łączniku rurowym (12) gniaz
do zaworu ograniczającego tłoczenie (13) i z drugiej 
strony łączony przewodem elastycznym (15) osadzony 
jest trójnik (14) łączący się z kolei z górnym zaworem 
tłoczącym (16) zawierającym grzybek obciążony (17) 
i z igłą dozującą (18) oraz z drugiej strony łączący się 
z dolnym zaworem ssącym (19) zawierającym podob
ny grzybek obciążony (17) i ze zbiornikiem płynu sre
brzącego. 

32b (P. 157778) 16.09.1972. 

Pierwszeństwo: 17.09.1971 - Wielka Brytania 

Pilkington Brothers Limited, Liwerpool, Wielka Bry
tania (William Ramsey Maltman, Colin Robert Ho
ward). 

Sposób wytwarzania powierzchniowo modyfikowane
go szkła polegający na utrzymywaniu szkła w tempe

raturze, przy której przewodzi ono prąd elektryczny, 
umieszczeniu nad powierzchnią szkła masy stopionego 
materiału przewodzącego prąd elektryczny i służącego 
do modyfikowania szkła oraz wywoływaniu ruchu 
względnego pomiędzy tą stopioną masą i szkłem jak 
również wywoływaniu określonej wędrówki jonów po
między tą stopioną masą i szkłem, znamienny tym, że 
masie stopionego materiału nadaje się kształt odpowia
dający wzorowi jaki ma być naniesiony na szkło, wy
wołuje się wędrówkę jonów przez określony przeciąg 
czasu, który jest zależny od prędkości wspomnianego 
ruchu względnego i wystarczający do wytworzenia ele
mentu wzoru w postaci zmodyfikowanego powierzch
niowo szkła, który to element wzoru wykazuje podo
bieństwo kształut do kształtu masy stopionego materia
łu modyfikującego. 

Urządzenie do stosovania sposobu według zastrz. 1 
zawierające środki do utrzymywania szkła w tempe
raturze, przy której przewodzi ono prąd elektryczny, 
elementy ustalające położenie ukształtowanej masy 
stopionego materiału przewodzącego prąd elektryczny 
i służącego do modyfikacji szkła, środki do wywoły
wania względnego ruchu pomiędzy elementami ustala
jącymi i szkłem oraz obwód zasilania prądem elek
trycznym podłączony do elementów ustalających, zna
mienne tym, że obwód zasilania prądem elektrycznym 
zawiera elementy przełączające, służące do podłącza
nia źródła prądu do elementów ustalających według 
określonego następstwa czasowego. 

Szkło wzorzyste wykonane sposobem według zastrz. 1, 
mające określone stężenie barwnika powierzchniowe
go uzyskane przez wędrówkę jonów do powierzchni 
tego szkła, znamienne tym, że ma stężenie barwnika 
zmienne według określonego wzoru. 

32b (P. 158003) 29.09.1972. 
Pierwszeństwo: 1.10.1971 - Luksemburg. 

Glaverbel, Watermael ~ Boitsfort, Belgia (Emile 
Plumât, Jean Schottey, François Toussaint). 

Sposób barwienia lub zmiany zabarwienia przedmio
tów ze szklą zawierającego jony redukujące, przez dy
fuzję substancji do warstw powierzchniowych ciała 
szklanego ze stykającego się z nim środowiska, zna
mienny tym, że środowisko to zawiera mieszaninę soli 
metalicznych nie zawierających więcej niż 50% wago
wych soli dostarczającej jonów metalicznych ulegają
cych redukcji, zdolnych do redukcji pod wpływem tych 
jonów redukujących, wywołując zabarwienie lub zmia
ny zabarwienia tego przedmiotu oraz, że do dyfuzji 
jonów metali ulegających redukcji do przedmiotu z te
go środowiska, przez ogrzewanie do temperatury prze
wyższającej temperaturę zaniku naprężeń nadaje się 
przedmiotowi szklanemu zabarwienie końcowe. 

32b (P. 158004) 29.09.1972. 
Pierwszeństwo: 1.10.1971 - Luksemburg. 

Glaverbel, Watermael - Boitsfort, Belgia (Emile 
Plumât, Jean Schottey, François Toussaint). 

Sposób formowania przedmiotu szklanego z mieszan
ki składników zdolnej do przemiany w szkło oraz jego 
barwienie lub zmiana zabarwienia drogą dyfuzji sub
stancji do warstw powierzchniowych przedmiotu ze 
stykającego się z nim środowiska, znamienny tym, że 
w czasie trwania procesu formowania przedmiotu lub 
po jego ukończeniu, do powierzchni przedmiotu wpro
wadza się środek redukujący i następnie doprowadza 
się do zetknięcia ze środowiskiem zawierającym mie
szaninę przynajmniej jednej soli dostarczającej jonów 
metali ulegających redukcji pod wpływem określone
go wyżej srodkp redukującego, ze środkiem rozcień-
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czającym utworzonym z jednej lub większej liczby soli 
innego metalu lub metali, w temperaturze umożliwia
jącej zachodzenie procesu dyfuzji ulegających redukcji 
jonów metalicznych do wnętrza przedmiotu szklanego 
i procesu redukcji przynajmniej części tych jonów pod 
wpływem środka redukującego. 

33a (P. 158579) 2.11.1972. 

Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Le
szek Bettman, Stanisław Pietruszyński). 

Końcówka oporowa znamienna tym, że składa się 
z nasadki połączonej gwintowo z bolcem zamocowanym 
przesuwnie w tulejce sprzężonej obrotowo z nasadką 
oraz zaopatrzonej w miękką, nakładkę. 

34c (P. 158374) (19.10.1972. 

August Benz, Zufikon, Szwajcaria. 

Urządzenie oczyszczające pionowe t ukośne po
wierzchnie, a zwłaszcza wysoko umieszczone okna 1 ele
wacje budynków, do którego doprowadzany jest środek 
spłukujący i który ma korpus oczyszczający, umiesz
czony na przestawnym wysięgniku drążka manipula
cyjnego, znamienne tym, że wysięgnik (14) na jednym 
swym końcu połączony jest przegubowo z drążkiem 
manipulacyjnym (1) za pomocą stprzężenia ciernego, 
podczas gdy na drugim jego końcu zamocowany jest 
na przeważnie prostokątnym przedłużeniu (19) korpus 
oczyszcający (20), jak również co najmniej jedna rura 
(26) środka spłukującego, umieszczona poza korpusem 
oczyszczającym, przeważnie nad nim i rozciągająca eię 
na całej jego szerokości, a na całej swej długości rura 
ta jest zaopatrzona w rząd małych otworów (27) z wy
lotami skierowanymi do przodu, przy czym rura (26) 
środka spłukującego oraz przedłużenie (19) są mimo 
sprężynowania skręcane wokół wzdłużnej osi wysięgni
ka (14). 

34g (P. 158Ï91) 4.10.1972. 
Pierwszeństwo: 5.10.1971, 14Л5..Ш.1; 26.4,1972; 5.6.1972 -

Szwecja 

Expo Nord AB, Hörby, Szwecja (Eric Sigfried Pers-
son). 

Mebel w postaci fotela posiadający dwa uddzielne 
boczne pręty ramy, do których jest przytwierdzony ele
ment nośny podtrzymujący tułów użytkownika który to 
element dla utworzenia co najmniej jednej części sie
dzeniowej i jednej części oparciowej jest naprężony za 
pomocą poprzeczek między bocznymi prętami ramy, 
oraz z jedną lub większą liczbą ram pośrednich umiesz
czonych między tymi prętami bocznymi, przy czym 
poprzeczki są połączone z tymi ostatnimi i ramami po
średnimi, znamienny tym, że każdy г prętów ramy (1) 
bocznej jest, patrząc z boku, wygięty w zamkniętą pę
tlę zawierającą część siedzeniową (2) rozciągającą się 
co najmniej wzłuż tylnej części elementu siedzeniowe
go, tylny odcinek (4) oparcia, który rozciąga się wzdłuż 
części oparcia tylnego, oraz przedni odcinek oparcia 
rozciągający się przed odcinkiem tylnym i w przybli
żeniu równolegle do niego, przy czym odcinek przedni 
przechodzi u góry łukiem w tylny, a u dołu łączy się 
z przednim końcem części siedzeniowej za pomocą dal
szych odcinków pętli. 

35a (P. 157703) 11.09.1972. 
Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych 

Przemysłu Węgłowego, Katowice (Jan Jelonek, Zbig
niew Isakow). 

Układ kontroli prędkości dojazdowej zwłaszcza urzą
dzeń wyciągowych znamienny tym, że czujniki (1) le
wego i prawego przedziału szybowego znajdujące się 
na tej samej głębokości są połączone ze sobą oraz 
z układem identyfikującym położenie naczyń (2), który 
połączony jest z układem prędkości zadanych (4) oraz 
z układem pomiaru prędkości rzeczywistej (3), które 
z kolei połączone są z układem porównującym (5), przy 
czym układ prędkości rzeczywistej (3) połączony jest 
z układem prędkości zadanych (4) natomiast układ, po
równujący (5) połączony jest z układem sygnalizacji 
i alarmu (6). 

35a <P. 158237) 12.10.1972. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Władysław Sacher, Mieczysław Cieślik, Jan Broy, Sta
nisław Grzymała, Tadeusz Duda) 
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Układ dwóch dwusilnikowych maszyn wyciągowych 
jednobębnowych z napędem asynchronicznym, przezna
czony do wspólnej pracy przy budowie szybu, znamien
ny tym, że obydwie wyciągowe maszyny (i i 2) są za
budowane w jednym budynku obok siebie i są stero
wane ze wspólnego stanowiska sterowniczego i wycią
gowa maszyna (1) napędzana dwoma asynchroniczny
mi pierścieniowymi silnikami (3 i 4) oraz wyciągowa 
maszyna (2) napędzana dwoma asynchronicznymi pier
ścieniowymi silnikami (5 i 6) są sprzęgnięte układem 
wału elektrycznego przy zastosowaniu napędowych sil
ników (4 i 6), użytych jako silniki pomocnicze tego wa
łu elektrycznego, przy czym w obwód wirnika silnika 
(3) wyciągowej maszyny (1) włączono rezystor (7) o re
gulowanej wartości rezystancji, a w obwód wirnika 
silnika (5) wyciągowej maszyny (2) włączono taki sam 
rezystor (8). 

35a (P. 158238) 12.10.1972. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Władysław Sacher, Mieczysław Cieślik, Jan Broy, Sta
nisław Grzymała, Tadeusz Duda). 

Układ dwóch jednobębnowych jednosilnikowych ma
szyn wyciągowych z napędem asynchronicznym, prze
znaczony do wspólnej pracy przy budowie szybu zna
mienny tym, że napędowy asynchroniczny pierścienio
wy silnik (1) maszyny (13) wyciągowej jest połączony 
w obwodzie wirnikowym w układ uproszczonego wału 
elektrycznego z napędowym asynchronicznym pierście
niowym silnikiem (2) wyciągowej maszyny (14) za po
mocą styczników (3 i 4), przy wykorzystaniu stale włą
czonego w obwód wirnikowy silników (1 i 2) wielo-
sekcyjnego rezystora (5), którego poszczególne sekcje są 
zwierane stycznikami (6, 7, i 8), przy czym przy współ
bieżnej pracy obu maszyn, załączenie stycznika (8) 
zwierającego obwód wirnikowy silników (1 i 2) jest 
uniemożliwione przez równoległy układ biernych sty
ków (45 i 46) styczników (3 i 4), włączony w obwól 
sterującej cewki (42) tego stycznika (8). 

35a (P. 158279) 16.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Kalyta, Tadeusz Król, 
Krzysztof Masłowski, Marian Kobiereki). 

Sposób automatycznego uruchamiania klap przelo
tów kubłowych w pomostach szybowych oraz zapór 
bezpieczeństwa w wyrobiskach upadowych pośrednio 
włączanych sygnałem od urządzenia transportującego 
za pomocą siłowników hydraulicznych lub pneuma
tycznych, znamienny tym, że zmiana indukcyjności pę
tli (5, 6) spowodowana przejściem urządzenia transpor
tującego (8) wyzwala impuls elektryczny, który jest 
przetwarzany na mechaniczny impuls sterujący roz
działem sprężonego powietrza do siłowników (3) uru
chamiających klapy (1), lub zapory 

35b (P. 157146) 7.08.1972. 

Biuro Konstrukcji Technologii i Modernizacji „Plan-
projekt" Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Tadeusz 
Drulis, Henryk Bryl). 

Układ zabezpieczający suwnice przed nadmiernym 
zbliżeniem się, składający się z zamocowanej do każdej 
suwnicy odbojnicy, wyposażonej w wyłącznik krańco
wy, znamienny tym, że w podstawie (7) odbojnicy jest 
osadzona prowadnica (8), na którą jest nawleczona 
sprężyna (9) i osadzone przesuwnie ramię (10), wypo
sażone z jednej strony w krzywkę (11), współpracującą 
z wyłącznikiem krańcowym (12), z drugiej strony jest 
wmontowana tuleja (13), przy czym nad suwnicami (1) 
i (2) jest rozpięta między krążkami lina (4) bez końca, 
której dolna część jest przeciągnięta przez tuleje (13) 
odbojnic, a pomiędzy suwnicą (1) i (2), również na dol
nej części liny (4), są zamocowane, w odległości do
puszczalnego zbliżenia się suwnic powiększonej o drogi 
hamowania obu suwnic, zderzaki (5) i (6). 

35b (P. 158076) 3,10.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię

biorstwo Państwowe, Bytom, Polska (Aleksander Kul 
czyński, Jan Kwaśnicki, Leszek Piórkowski). 

Urządzenie do samoczynnego zwalniania zawiesia 
cięgnowego, zawieszone na haku dźwignicy, znamienne 
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tym, że Jest zaopatrzone w obudowę (1) zamocowaną na 
haku (2), w której osadzona jest napinająca dźwignia 
(8) oraz zrzutowa dźwignia (7) przy czym w napinającej 
dźwigni (8) po jednej stronie osadzone są cięgno (9) 
oraz śruba (10), na której zabudowana jest sprężyna 
(13) a po drugiej stronie sadzona jest końcówka (15) 
zawiesia, którego druga końcówka (16) zawieszona jest 
na haku (2) po zewnętrznej stronie zrzutowej dźwig
ni (7). 

35b (P. 158417) 23.10.1972. 

Huta „Kościuszko", Chorzów (Bogumił Więckowski, 
Zygmunt, Lisek). 

Kleszcze wg zastrzeżenia ujętego w pkt. 1, znamienne 
tym, że drąg 5 posiada zaczepy 6, o które podczas 
opuszczania bez ładunku następuje zaryglowanie obu
dowy 11, kleszczyn 1, cięgieł 2, trawersy 9 przy pomo
cy zapadek zabierających 4. 

Kleszcze wg zastrzeżenia ujętego w pkt. 1, znamien
ne tym, że trawersa 9 na drągu 5 jest zabezpieczona 

przed możliwością obracania się przy pomocy wpustu 
10, w związku z czym obracanie się ładunku jest nie
możliwe. 

35b (P. 158480) 25.10.1972. 

Huta „Zygmunt", Bytom, Polska (Jan Gołąbowski). 

Zawiesie kosza do transportu materiałów sypkich, 
zwłaszcza obcinków metalowych, znamienne tym, że 
składa się z dwóch ramion długich (2) i dwóch ramion 
krótkich (3) parami ruchomo nierozłącznie połączonych, 
korzystnie przy pomocy czopów (4), (5) z przeciwległy
mi ściankami kosza (1) oraz, że ramiona (2) mają po
dłużne przelotowe wycięcia (6) współpracujące z czo
pami (5) i wycięcia (7) stanowiące prowadnice dla wy
stępów (8) korzystnie o kształcie walca, osadzonych 
w krótkich ramionach (3) współpracujących z elemen
tami blokującymi (13), przy czym ramiona (2) są po
łączone z poziomą belką nośną (Uh 

35b (P. 158522) 28.10.1972. 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Budowla
nych, Warszawa (Jerzy Odorowicz, Zbigniew Brzoska). 

Wysięgnik blachownicowy do dźwigów zwłaszcza wy
sięgnik teleskopowy do dźwigów samojezdnych, które
go przekrój poprzeczny składa się z boków tworzących 
kształt wieloboku, znamienny tym, że promień krzy
wizny (3) między bokami (2) i (4) tworzącymi płasz
czyznę dolną jest określony zależnością matematyczną 
oo > r > 0 przy czym kąt między tymi bokami i ich 
bokami sąsiednimi (1) i (5) równy jest 90°. 
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35b (P. 158589) 2.11.1972. 
Pierwszeństwo: 9.11.1971 - Czechosłowacja 

С К D Praha oborovy podnik, Czechosłowacja (Zde-
nek Volny, Vitezslav Hlasny). 

Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem do 
nierównomiernie załadowanych zasobników, zwłaszcza 
przy podwójnych żurawiach bramowych, gdzie zasob
nik jest podwieszony do dwóch wózków suwnicowych, 
à każdy z nich jeździ wzdłuż portalu, natomiast każdy 
z mechanizmów ipodnośnych jest napędzany przez od
dzielny silnik wodny, przy czym silniki wodne są po
łączone równolegle z przewodem do cieczy ciśnienio
wej, a mechanizmy podnośne obu wózków suwni
cowych są połączone wzajemnie za pomocą wyłą-
czalnego sprzęgła, znamienne tym, że w przewód (12) 
cieczy ciśnieniowej do silników wodnych (9 i 10) jest 
wbudowany zawór bezpieczeństwa (19), nastawialny na 
ciśnienie, odpowiadające maksymalnemu udźwigowi 
żurawia, a w przewodzie (12), na odcinku pomiędzy 
silnikami wodnymi (9 i 10) jest osadzony drugi zawór 
bezpieczeństwa (20), nastawiany na ciśnienie, odpowia
dające połowie udźwigu żurawia, powiększonej o do
puszczalne przeciążenie portalu, przy »czym silniki wod
ne (9 i 10) są połączone ze sobą z tyłu nastawników 
<1S i 14) za pomocą przewodów łączących (1?), wyposa 
żonych w zawory zamykające (21). 

35c (P. 157847) 21.09.1972 

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, Sosno 
wiec, Polska (Jerzy Nowak). 

Zespół sterowania napędu i hamulca zwłaszcza bęb
na linowego, znamienny tym, że znana tarcza hamulca 
(2) oraz zespoły elementów (8), (10) sprzęgła (5), (1S) 
sterującej dźwigni, umieszczone są w posobnym ukła
dzie grupowym na wale (12), przy czym piasta (5) ze
społu elementów (5), (13) sterującej dźwigni ma na 
swoim obwodzie zewnętrznym krzywkowy występ (18) 

a na wewnętrznym wielozwojowy gwint plaski o du
żym skoku, zaś obudowa (3) łożyska (4) ma taki gwint 
na swoim zewnętrznym obwodzie, przez co przy ką
towym wychyleniu ramienia (6) sterowane są równo
cześnie zespoły sprzęgła i hamulca. 

15c <P. 158126) 6.10.1972. 
Politechnika Szczecińska Instytut Okrętowy, Szcze

cin, Polska (Ciring Jakub, Piekarz Stanisław, Smotryc-
ki Stanisław). 

Urządzenie realizujące przechyły chwytnika, zna
mienne tym, że stanowią go dwa bębny (1 i 2) napę
dzane współbieżnie lub przeciwbieżnie względem sie
bie w obydwu kierunkach oraz układ dwóch lin (3 i 4), 
z których każda biegnie z bębna wciągarki (5), przez 
krążek (6) na chwytniku (10), na bęben (1 lub 2), stąd 
na krążek (9) na chwytniku (10), ustawiony IDO prze
kątnej w stosunku do krążka (6) na chwytniku (10) 
i stąd na bęben wciągarki (5). 

35с (Р. 158650) 6.11.1972. 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 

(Edward Agdan, Otton Bolek, Stanisław Grzymała, Ru
dolf Kliber, Jerzy Lis, Wiesław Sadkowski, Roman 
Szczukiewicz). 

Elektropneumatyczny układ sterowania hamulca bez
pieczeństwa maszyny wyciągowej, znamienny tym, że 
na rurociągu zasilającym układ hamulców (6 i 7) bez
pieczeństwa sprężonym powietrzem zabudowano między 
trójdrożnym zaworem (8) i hamulcami (6 i 7) bezpieczeń
stwa dodatkowy trójdrożny zawór (9) przesterowywany 
w pozycję zahamowania lub odhamowania za pomocą 
elektromagnesu (10) lub układu mechanicznych dźwi
gni (11) zabudowanych w pulpicie sterowniczym maszy
ny wyciągowej, przy czym zasilanie prądem elektro-
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magnesu (10) rozwiązano przy pomocy stycznika (12) 
sterowanego cewką (13) zasilaną prądem z mostkowego 
prostownika (14). 

85d (P. 158100) 5.10.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw

czego „Spomasz", Warszawa (Stanisław Czub, Paweł 
Reszkowski). 

Układ dźwigniowy zwłaszcza do podnoszenia worków 
w przesiewaczu mąki, znamienny tym, że ramię czyn
ne (1) jest sztywno związane w węźle obrotowym (8) z 
wierzchołkiem ramy trójkątnej (3), która w drugim 
wierzchołku ma węzeł obrotowy (9) z zamocowanym 
ramieniem nośnym (2) natomiast w trzecim wierzchoł
ku ramy (3) znajduje się węzeł (5), w którym obrotowo 
jest osaczona dźwignia (4) z jednej strony zakończona 
rolką (6) przesuwającą się po ramieniu nośnym (2), a 
z drugiej strony opierającą się o element sterujący (7), 
który jednym końcem jest nieruchomo przytwierdzony 
do oparcia 

35d (P. 158358) 19.10.1972. 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 
Polska (Tadeusz Kin). 

Mechanizm zwodzenia i ryglowania pomostu promo
wego, znamienny tym, że w skład jego wchodzi samo-
hamowany stopień przełożenia śruba (3) i nakrętka (7). 

36b (P. 158363) 19.10.1972. 

Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Wrocław, Polska 
(Walerian Strzyżewski, Julian Szymszon, Wiesław Wo
sik, Zbigniew Kamiński), 

Komora piekarnika, zwłaszcza do kuchni gazowych, 
znamienna tym, że posiada odprowadzenie spalin do 
otoczenia wylotami (7) i (8) w poziomie kanału gór
nego (6) a jej ściana tyłu (11) jest cofnięta od ściany 
tyłu kuchni (15) ku środkowi piekarnika i tworzy z nią 
szczeliną (13) o szerokości (14) większej lub co najmniej 
równej szerokości komory piekarnika do przepływu 
powietrza chłodzącego przy czym krawędź szczytowa 
(19) ściany tyłu kuchni (15) leży pomiędzy krawędzią 
dolną (9) i krawędzią górną (10) wylotów (7) i (8), naj
korzystniej w połowie wysokości (27) wylotów (7) i (8). 

36c (P. 149232) 5.07.1971 

Stanisław Szatko, Kraków, Polska. 
Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń, znamienne 

tym, że stanowi go kocioł składający się z kilku komór, 
(1) i (2) między którymi znajduje się przegroda (3), z 
poziomych rur (5) z których wychodzą do góry rury 
(7), rur (8) łączących dół pieca z górą, kominowego 
przewodu (10) zabudowanego u dołu pieca. 

36c (P. 157768) 15.09.1972. 

Pierwszeństwo: 17.09.1971 - Dania. 

Gunnar Brejner, Virum, Dania. 
Sposób utrzymywania ciśnienia w urządzeniu ciepło

wniczym przystosowanym do pracy przy użyciu cieczy 
o temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia 
pod ciśnieniem atmosferycznym, które zawiera prze
strzeń wyrównawczą do wyrównywania zmian objętoś
ci, którym podlega ciecz robocza w czasie pracy urzą
dzenia oraz źródło sprężonego gazu połączone z prze
strzenią wyrównawczą, w celu utrzymywania w mej 
ciśnienia przewyższająęcego ciśnienie w czasie wrze
nia cieczy roboczej w panującej temperaturze pracy, 
znamienny tym, że parę wytworzoną w takiej samej 
cieczy jak ciecz robocza w przypadku obniżenia się ci
śnienia w przestrzeni wyrównawczej do wartości niż
szej od założonej wartości minimalnej doprowadza się 
do przestrzeni wyrównawczej w temperaturze równej 
lub wyższej od temperatury wrzenia cieczy robocze] 
pod ciśnieniem panującym w przestrzeni wyrównaw
czej i o tym ciśnieniu. 

Urządzenie ciepłownicze do stosowania sposobu we
dług zastrz. 1, znamienne tym, że przystosowane jest 
do pracy przy użyciu cieczy o temperaturz wyższej od 
jej temperatury wrzenia pod ciśnieniem atmosferycz-
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nym i zawierające przestrzeń wyrównawczą do wyrów
nywania zmian objętości, którym (podlega ciecz robocza 
w czasie pracy urządzenia oraz źródło sprężonego gazu 
połączone z przestrzenią wyrównawczą w celu utrzy
mywania w niej ciśnienia, które przewyższa ciśnienie 
w czasie wrzenia cieczy w panującej temperaturze pra
cy, a także oprócz własnego źródła ciepła zawiera wy
parkę (3) zasilaną cieczą roboczą i połączoną z prze
strzenią wyrównawczą. 

36d (P. 158644) 6.11.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź, Polska (Feliks Bienias, Władysław Komsta, 
Henryk Jabłoński, Janusz Kostrzewski). 

Przepustnica powietrza przeznaczona do regulacji 
kierunku i wielkości przepływu strumienia powietrza 
klimatyzacyjnego i wentylacyjnego oraz do mieszania 
powietrza obiegowego z ipowietrzem świeżym, znamien
na tym, że ma komorę (1), w której ścianach jest przy
łączany wylot przewodu (2) doprowadzającego powie
trze obiegowe i czerpnię (5) powietrza świeżego, a nadto 
wlot przewodu (3) odprowadzającego wymieszane po
wietrze do dalszego obiegu oraz wlot przewodu (4) od
prowadzającego nadmiar powietrza obiegowego, przy 
czym we wlocie przewodu (3) jest obrotowo osadzona 
przegroda (8) o płaszczu w kształcie wycinka cylindra 
oraz płaska przegroda (10), a we wlocie przewodu (4) 
jest obrotowo osadzana przegroda (11), której płyta 
jest zgięta w jej osi obrotu, zaś przegrody (8), (10) i (11) 
są ze sobą połączone układem prętów (12), (13) i (14) 
w ten sposób, że wywołany siłownikiem (15) obrót 
przegrody (8) powoduje jednocześnie odpowiedni obrót 
przegród (10) i (11). 

37a <P. 157952) 27.09.1972. 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa (Roman Jańczak, Janusz Przy-
chodzki). 

Prefabrykowaβa płyta samonośna, zwłaszcza stropo
wa lub dachowa zawierająca rdzeń izolacyjny ze spie
nionego tworzywa sztucznego, obrzeża samosklejane z 
rdzeniem w procesie spieniania oraz warstwy okładzi
nowe, znamienna tym, że zawiera konstrukcję nośną, 
stanowiącą jednocześnie obrzeża płyty, składające się 
z dwóch zimnogiętych ceowników (4) oraz zespawanych 
z nimi zimnogiętych kątowników (3) rozmieszczonych 
prostopadle do ceowników (4) najkorzystniej w odle
głościach 100-150 cm od siebie, a rdzeń izolacyjny (1) 
zawiera wypełniacz na przykład z trzciny lub szkła 
piankowego, w ilości najkorzystniej 50-60% objętości 
spienionej żywicy, przy czym okładzina (2) płyty, na
kładana na mokro, stanowi warstwę gipsu, tworzywa 
sztucznego lub warstwę papy nałożonej na lepik. 

37a (P. 157953) 27.09.1972. 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Roman Janczak, Ja
nusz Przychodzki). 

Prefabrykowana, stałowo-gipsowa płyta stropowa 
lub stropodachowa, znamienna tym, że składa się z 
dwóch zimnogiętych stalowych żeber nośnych (1) i (la), 
o kształcie ceowym oraz zespolonego z żebrami, roz
piętego między nimi łukowego sklepienia (2) wypełnio
nego trzciną (3), przy czym żebra (1) i (la) pobiadają 
odpowiednio wklęsłą lub wypukłą część środkową (4) 
i (4a) o kształcie trapezu. 

37a (P. 153109) 5.10.1972. 

(Rudolf Wojewódzkie Biuro Projektów, Katowice 
Opyrchał, Joachim Szołtysik). 

Strop mieszkalno-przemysłowy o profilach cienko
ściennych zimnogiętych, znamienny tym, że składa się 
z profili cienkościennych, zimnogiętych, wykształco
nych w formę korytek posiadających środnik (1), oraz 
dwie stopki (2), górną i dolną. 

37» (P. 158414) 23.10.1972. 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń 
Przemysłowych „Mostostal" Zabrze, Polska (Bogdan 
Drożdżyk)„ 

Węzeł stalowej siatki przestrzennej, znamienny tym, 
ż< składa się że stalowej czaszy (1) do której mocowane 
są poszczególne pręty (4) o przekroju rurowym przy 
użyciu śrub (5) o podwyższonej wytrzymałości wkrę
canych do czopa stalowego (6) osadzonego poprzez za
ciśnięcie na gorąco w końcówce rury (4) przy czym 
czasza zamykana jest pokrywą stalową (3) o obrzeżu 
klinowym za pomocą śruby (2). 
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37a <P. 158659) «.11.1972. 

Pierwszeństwo: 9.11.1971; 19.07.1972 - NRF. 

W. Stóg, KG Industrie- und Rohrleitungsbau, Walt-
rop, NRF (Wilhelm Stóg, Reinhard Springer). 

Urządzenie do zakrywania szczeliny dylatacyjnej bu
dowli - tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w ki. 19d 
na str. 74. 

37b (P. 157767) 15.09.1972. 

Pierwszeństwo: 17.09.1971; 11.04.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Gerhard Rehder, Hamburg, Niemiecka Republika Re-
deralna (Gerhard Rehder). 

Element budowlany do wykonywania ścian, zwłaszcza 
ścian przestawnych, znamienny tym, że składa się z 
profilu wydrążonego (4, 25, 26, 27), lub z co najmniej 
dwóch połączonych ze sobą zwłaszcza przez sklejenie 
(3), profili (1, 2), zmontowanych w element, w który 
co najmniej na jednym końcu jest osadzony telesko
powo element profilowy (5), ustawiany, a także zaklesz
czony przez urządzenie, posuwowe i ryglujące, przy 
czym boki wzdłużne (8, 11) leżących obok siebie ele
mentów budowlanych są ułożone na zakładkę, przy 
jednoczesnym włożeniu taśm uszczelniających (14, 15), 
a niektóre z tych boków wzdłużnych przebiegają uko
śnie, schodkowo i są wyposażone w zewnętrzne odsą
dzenie (17) lub wewnętrzne odsądzenie (18), przykryte 
zwłaszcza przez listwę zaciskową (21) tak, że w prze
strzeni pustej są układane kable płaskie (20) z urządze
niami wtykowymi (23). 

37Ь (Р. 158594) 2.11.1972. 

Pierwszeństwo: 2.02.1972 - NRF. 

Modulbau AG, Zug, Szwajcaria (Lorenz Kesting). 

Sposób wytwarzania elementów wielkopłytowych z 
betonu zbrojonego oraz urządzenie do stosowania tego 
sposobu - tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w klasie 
37e n a str. 122. 

37c (P. 157712) 12.09.1972. 
Patent dodatkowy do patentu dodatkowego ze 

zgłoszenia P. 155554 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice (Joachim Lipp, Stefa
nia Tatarek). 

Sposób wytwarzania pokryć dachowych na bazie 
emulsji bitumicznych przez nakładanie metodą natrys
kiwania kilku warstw według patentu dodatkowego nr 
P-155554, znamienny tym, że na warstwę gruntującą 
gładzi wyrównawczej połaci dachowej wykonanej z ka
tionowej emulsji bitumicznej i/lub najkorzystniej na 
warstwę uszczelniającą wykonaną z kationowej emulsji 
bitumicznej i lateksu syntetycznego kaczuku nakłada 
się co najmniej jedną warstwę zbrojącą pokrycie da
chowe naj dogodniej w postaci welonu szklanego, po 
czym wygładza się i dociska warstwę zbrojącą aż do 
przeniknięcia tworzywa warstwy zbrojącej masą war
stwy na którą nałożono warstwę zbrojącą a następnie 
spryskuje się warstwę zbrojącą kationową emulsją bi
tumiczną i nakłada kolejną warstwę uszczelniającą, 
warstwę nośną i powłokową w znany sposób. 

37d (P. 158696) 31.10.1972. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg" w Bieruniu Sta
rym, Bieruń Stary (Władysław Brański). 

Sposób uszczelniania ram okiennych i drzwi w sto
sunku do ich futryn znamienny tym, że odsądzenie 
kryzowe ramy okiennej (1) lub drzwi opasuje się cien
kościenną uszczelką wężykową (2) z polwiplastu lub 
innej masy plastycznej, posiadającą przekrój poprzecz
ny w kształcie rurki lub innego .profilu, która dzięki 
właściwościom sprężystym i plastycznym posiada zdol
ność samoczynnego wypełniania się powietrzem. 
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37e (P. 158087) 5.10.1972. 
Pierwszeństwo: 5.10.1971 - Szwecja. 

AB Sirangbetong, Stockholm, Szwecja (Karl-Gustaw 
Be:nander, Herbert Keller). 

Sposób wytwarzania elementu z betonu sprężonego 
- tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w klasie 80e 
na str. 200. 

37e (P. 158594) 2.11.1972. 
Pierwszeństwo: 2.02. 1972 - NRF. 

Modulbau AG, Zug, Szwajcaria (Lorenz Kesting). 
Sposób wytwarzania elementów wielkopłytowych > 

betonu zbrojonego, zwłaszcza w deskowaniach bateryj
nych, w których wykonuje się jednocześnie kilka poje
dynczych elementów wielkopłytowych w położeniu pio
nowym przy ustawieniu na jednym z wąskich boków, 
znamienny tym, że każdy wykonywany element wiel
kopłytowy (50-53) ustawiony jest wąskim bokiem na 
dźwigarze (30), a po stwardnieniu betonu i uzyskaniu 
stateczności elementu wielkopłytowego, zostaje naj
pierw usunięte deskowanie, a następnie element prefa
brykowany z deskowania (54), (55) za pomocą dźwigara 
(30), po czym zostaje on utwardzany na dźwigarze (30) 
aż do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości na roz
ciąganie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-8, z co najmniej jednym deskowaniem, które utwo
rzone jest z dwóch pionowych tarcz deskowania, z któ
rych co najmniej jedna jest ruchoma, oraz z dwóch des
kowań bocznych dla pionowych ścian czołowych ele
mentu wielkopłytowego, jak również z podłogi desko
wania dla ścianki ustawczej elementu wielkopłytowe
go, znamienne tym, że podłoga deskowania utworzona 
jest z dźwigara (30), usuwalnego z deskowania po usu
nięciu deskowań bocznych (31), który na co najmniej 
jednym końcu (40), (41) ma rozbieralne złącza (42), (43) 
dla przymocowania przesuwnego mechanizmu (81) lub 
zespołu urządzeń (138) dźwigu, w celu manipulowania 
pozbawionym deskowania elementem wielkopłytowym 
wraz z dźwigarem lub w celu ułożenia dźwigara w des
kowaniu. 

37f (P. 158262) 14.10.1972. 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Prze
mysłowych, Kraków (Kazimierz Bilski, Zbigniew Faix 
Dąbrowski, Kazimierz Herzog, Roman Ciesielski, Ta
deusz Schoen). 

Sposób budowy żelbetowych kominów przemysłowych 
z równoczesnym wznoszeniem wykładziny i Izolacji we
wnętrznej, znamienny tym, że kompletny trzon komina 
powstaje w jednym cyklu гоЬлл~:'т tzn. betonowanie 
trzonu komina następu- równocześnie że wznoszeniem 
wykładziny i izolacji. 

37f (P. 158544) 30.10.1972. 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk 
(Stanisław Umiński). 

Przekrycie ruchome doku - tekst zgłoszenia i rył. 
zamieszczono w klasie 65b na str. 190. 

37gi (P. 157200) 9.08.1972. 

Pierwszeństwo: 11.08.1971 - Włochy 
Benetton Piętro, Benetton Paolo, Treviso, Włochy 

(Benetton Piętro, Benetton Paolo). 
Rama okienna lub drzwiowa wykonana ze skrzynko

wych elementów metalowych utworzonych z płaskow
ników lub arkuszy zawierającą jedno lub więcej skrzy
deł, znamienna tym, że do jej wytwarzania stosowa
ne są skrzynkowe elementy z wzdłużnymi wyżłobienia
mi, przeznaczonymi do umieszczania w nich gumowych 
uszczelnień i wzdłużnych wpustów, przystosowanych 
do obustronnego zamykania. 

37g* (P. 158688) 31.10.1972. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg" w Bieruniu Sta
rym, Bieruń Stary (Władysław Brański). 

Sposób uszczelniania szyb w ramach okiennych zna
mienny tym, że obwód szyby okiennej opasuje się 
uszczelką z polipropylenu, polietylenu lub innej masy 
plastycznej o kształcie najkorzystniej rozwartego trój
kąta, którą przytwierdza się do ramy gwoździami lub 
przykleja. 
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38a (P. 157916) 26.09.1972. 

Biuro Projektowania i Kompletacji Dostaw Przemy
słu Drzewnego, Warszawa (Bolesław Karny, Józef, Ko
walski, Leonard Martusiewicz). 

Urządzenie do poprzecznego piłowania elementów 
drewnianych, tartych składających się z zespołu prze
nośników i pilarek tarczowych znamienne tym, że pi
larki tarczowe (5) i (9) są wyposażone w przenośniki 
poprzeczne (4) i w sposób ciągły przecinają poprzecznie 
elementy tarte podawane przez obsługującego urządze
nie. 

38а (Р. 158071) 4.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszyno
wego Leśnictwa, Wrocław (Paweł Wieloch, Witold Bor
kowski). 

Urządzenie dociskowe zwłaszcza do pilarek tarcio
wych do cięcia elementów cienkich I krótkich, zna
mienne tym, że posiada dwie jednostki dociskowe, któ
rych elementy dociskowe (2, 3) są osadzone obrotowo 
na wahaczach (4) mocowanych parami, sprężyście we 
wspólnych korpusach (5) przy czym korpusy (5) są za
wieszone na układach równoległowodowych (10. 11» 12, 
13), mocowanych w korpusie pilarki za pośrednictwem 
wałków (15, 16). 

38b (P. 158512) 27.10.1972. 
Zakłady Stolarki Budowlanej, Mieroszów, (Adam Fi

gura, Bohdan Szczepkowski). 

Głowica frezowa, składająca się z zestawionych ze 
sobą poszczególnych noży znamienna tym, że każdy 
nożyk (3) w postaci korzystnie prostokątnej płytki wy
konany z wysokogatunkowej stali narzędziowej, osa
dzony jest na dwóch sworzniach (2) płyt mocujących (1). 

38c (P. 158295) 16.10.1972. 
Pierwszeństwo: 20.10.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Automated Building Components, Inc. Miami, Flori
da, Stany Zjednoczone Ameryki (John Calvin Jureit) 

Prasa montażowa do wyrobu drewnianych konstruk
cji płaskich, jak kratownic i tym podobnych, składają
ca się z podstawy zawierająccej płytę dolną i z gło
wicy posiadającą płytę górną przeciwległą do tej pierw
szej, znamienna tym, że zawiera mechanizm łączący 
głowicę (14) i podstawę (12), wprawiający głowicę (14) 
w ruch roboczy i powrotny względem podstawy (12), 
złożony z cylindrów hydraulicznych (40) włączonych 
między głowicę (14) i podstawę (12) na obu przeciwle
głych końcach prasy, oraz mechanizm sprzęgający prze
ciwległe końce prasy, przenoszący część sił wywiera
nych przez cylinder (40) na jedną stronę głowicy (14) 
w Jednym końcu prasy, na drugą stronę głowicy (14) 
na drugim końcu prasy. 
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3W (Р. 158421) 23.10.1972. 

Koronowska Fabryka Maszyn i Urządzeń .KОРАМА" 
Koronowo, (Ireneusz Mirecki). 

Dłutarka łańcuszkowa do drewna, składająca się z 
korpusu do którego zamocowane są takie elementy ro
bocze jak: wrzeciono, suport, stół i silnik elektryczny 
znamienna tym, że silnik (2) umocowany jest na su-
porcie (5) najkorzystniej aluminiowym który posiada 
wtopione najlepiej żeliwne rurowe prowadnice (8), a 
na wale silnika (2) jest zamocowane narzędzie, które 
posiada osłony (7) osłaniające narzędzie w całym cyklu 
pracy. 

38h (P. 157274) 14.08.1972. 

niej o temperaturze ponad 1000°C, przy minimalnej 
zawartości tlenu, bez użycia wentylatorów, po czym 
po oddzieleniu gazów suszących, wysuszone włókna 
drzewne miesza się w ciągłym strumieniu z ciepłym 
i suchym powietrzem. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze
żenia 1 znamienne tym, że jest wyposażone w podgrze
wacz przeponowy (1), którego wylot (6) połączony jest 
z rurą suszącą (3) poprzez zespół inżektorowy (2), przy 
czym rura susząca (3) jest zakończona cyklonem (4) 
pracującym przy podwyższonym ciśnieniu, a dolny wy
lot cyklonu 'A) łączy się z zespołem mieszania (21) słu
żącym do zachowania uzyskanego stanu suchości włók
na za pomocą dopływu suchego powietrza. 

38h (P. 157728) 12.09.1972. 

Instytut Technologii Drewna, Poznań (Wiktor Cha-
roński, Olech Lewandowski, Edward Tarociński). 

Sposób otrzymywania białej wikliny uprzednio go
towanej i okorowanej znamienny tym, że proces biele
nia prowadzi się przy użyciu środków chemicznych za 
pomocą kąpieli w dwóch etapach, przy czym w pierw
szym etapie wiklinę poddaje się kąpieli w czasie 2 - 4 
godzin w temperaturze 40-60°C w roztworze wodnym 
o składzie: woda utleniona 30% - 30-50 ml/l, szkło 
wodne sodowe 42°Be - 10-25 mli , wodorotlenek so
dowy 5-20 g/l i siarczan magnezowy 0,2-0,8 g/l, a na
stępnie w drugim etapie kąpie się w czasie 5-20 minut, 
w temperaturze pokojowej w roztworze wodnym kwa
su ortoborowego o stężeniu 8-15 g/l. 

38h (P. 158581) 2.11.1972. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z.o.o., Warszawa 
(Józef Leszczyński, Janusz Witrylak, Henryk Ciszkow-
ski). 

Środek d© konserwacji drewna i materiałów lignoce
lulozowych z możliwością barwienia, znamienny tym, 
że zawiera niskocząsteczkowe polimery chemoutwar-
dzaine żywic syntetycznych, a szczególnie poliestrowej 
i epoksydowej w ilości od 10 do 45°/e wagowych wraz 
z właściwymi katalizatorami lub żywice gliptalowe mo
dyfikowane olejami roślinnymi, lub oleje roślinne w 
ilości od 15 do 60°/o wagowych korzystnie z sykatywą, 
w kompozycji z naftą w ilości od 18 do 35% wagowych 
ewentualnie z barwnikami tłuszczowymi w ilości od 
0,2 do 33% wagowych oraz korzystnie z alkoholem je-
dnowodorotlenowym w ilości od 0,5 do 5% wagowych 
w zestawieniu ze znanymi związkami grzybo- i owado
bójczymi rozpuszczalnymi w rozpuszczalnikach orga
nicznych, plastyfikatorami żywic syntetycznych oraz 
rozpuszczalnikami typu węglowodorowego lub chloro-
wodorowęglowego i środkiem hydrofobizującym w przy
padku rozwiązania na bazie olejów roślinnych. 

S8sa (P. 158119) 6.10.1972. 

Pierwszeństwo: 8.10.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

VEB Plaste, Wolkenstein, Niemiecka Republika De
mokratyczna (Roland Dost). 

Przyrząd automatyczny do wytwarzania sit z tworzy
wa sztucznego oraz przedmiotów podobnych do sit, zna
mienny tym, że przyrząd zaopatrzony jest w posiada
jącą wybranie (4) płytę tnącą (2) dla wycinania okrą
głych wykrojów z przesuwającej się wstęgi (5) tka
niny. 

Instytut Technologii Drewna, Poznań (Zdzisław Puli-
kowski, Lech Raczyński, Leon Stasiak). 

Sposób suszenia włókien drzewnych lub innych czą
stek lignocelulozowych, znamienny tym, że mieszaninę, 
składającą się z włókien drzewnych lub innych czą
stek lignocelulozowych i pary wodnej, suszy się przez 
stopniowe jej rozprężanie z jednoczesnym podgrzewa
niem, początkowo sposobem przeponowym, a następnie 
miesza się z gorącymi gazami spalinowymi, najkorzyst-
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39a3 (P. 158212) 11.10.1972. 

Pierwszeństwo: 13.10.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Fritz Reinke Engineering, Erbach, Niemiecka Repu
blika Federalna. 

Sposób wytwarzania elementów budowlanych, zna
mienny tym, że na podgrzaną polerowaną taśmę meta
lową (7) nakłada się ciągle postępująco pierwszą war
stwę (1) z nieutwardzonego polimetryzującego tworzy
wa sztucznego, że we wczesnym stadium rozpoczyna
jącego się procesu żelatynizacji nakłada się na nią 
drugą warstwę (5) z naprężonym wstępnie w kierunku 
wzdłużnym włókien nasyconych tworzywem sztucznym, 
ze następnie obie warstwy łączy się ze sobą prowadzo
nymi pionowo do ich powierzchni uderzeniami i przez 
oddziaływanie cieplne doprowadza się do polimeryza
cji a po rozpoczęciu polimeryzacji w ograniczonej 
strefie wywołuje się gwałtownie znaczną różnicę tem
peratur pomiędzy taśmą metalową (7) i polimeryzują
cym tworzywem sztucznym i przez to warstwa two
rzywa sztucznego oddziela się od taśmy metalowej (7). 

39a» (P. 158306) 17.10.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Zygmunt 

Niewiarowski). 

Głowica do wytłaczania rur z tworzyw termopla
stycznych z regulacją ciśnienia, podczas procesu wy
tłaczania, znamienna tym, że w głowicy (Rys. 1) umiesz
czona jest przesuwana tuleja stożkowa (1), z gwintem 
zewnętrznym, napędzana wbudowaną w głowicę prze
kładnią ślimakową (3, 4), której ślimak (4) jest obra
cany poza głowicą rękojeścią czteroramienną (5), umo
żliwiającą nastawienie najodpowiedniejszej szczeliny, 
a więc i ciśnienia, podczas wytłaczania bez unierucho
mienia wytłaczarki. 

39a3 (P. 158604) 3.11.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Krzysztof Czerwiń

ski, Jan Kozłowski, Grzegorz Mizgier, Andrzej Priss, 
Michał Wilczopolski). 

Sposób wytwarzania łopatek maszyn przepływowych 
s tworzyw sztucznych, zwłaszcza z laminatu, znamienny 
tym, że na jednej części formy, podzielonej korzystnie 
wzdłuż skrajnych tworzących łopatki nalaminowuje się 
pełną grubość poszycia z naddatkami na szerokości i 
ewentualnie wywija się na zewnątrz formy, układa się 
rdzeń z lekkiego materiału, np. pianki, drewna balsa 
itp., zawija się naddatki szerokości na rdzeń oraz uzu
pełnia poszycie na rdzeniu lub na drugiej części formy 
laminatem, a następnie zamyka się z dociskiem całość 
drugą częścią formy dla uzyskania odpowiedniej gład
kości zewnętrznej powierzchni .poszycia łopatki. 

39a< (P. 157721) 13.09.1972. 

Pierwszeństwo: 15.09.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Krauss - Maffei Aktiengesellschaft, Monachium, 
Niemiecka Republika Federalna. 

Urządzenie zamykające przyrząd wtryskarki z jedną 
stałą i jedną ruchomą płytą do mocowania, z których 
co najmniej jedna, zwłaszcza ruchoma płyta do moco
wania ma wyrzutnik z co najmniej jednym trzpieniem 
wypychającym, znamienne tym, że wewnątrz ramowe
go lub pierścieniowo zamkniętego użebrowania (24, 28) 
na odwróconej od przyrządu (48, 50) stronie odpowie
dniej płyty do mocowania (10, 14) jest dostępna z boku 
przez co najmniej jedno okienko (70) w użebrowaniu, 
pusta komora (72), w której połączone jest urządzenie 
uruchamiające wyrzutnik (60-64) z trzpieniem lub 
trzpieniami wypychającymi (56, 56'). 



126 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

ш* СР. 158368) 7.11.1972. 

Spółdzielnia „Samopomoc Inwalidzka", Warszawa 
(Alfons Walkiewicz, Henryk Małuszyński). 

Głowica wtryskowa do tworzyw termoplastycznych, 
znamienna tym, że korpus (6) głowicy ma średnicę ze
wnętrzną mniejszą od średnicy otworu płyty (11) ma
szyny oraz na swej płaszczyźnie czołowej ma umiesz
czone punktowe ustniki (l') wtryskowe z doprowadza
jącymi kanałami (2) zaś współosiowo z cylindrem (5) 
plastyfikującym znajduje się odcinający samoczynnie 
sawór (8) grzybkowy. 

29a2 (P. 157765) 15.09.1972. 
Pierwszeństwo: 15.09.1971; 8.05.1972 - Szwecja 

Svenk Hardbetongteknik А В Inv., Göteborg, Szwe
cja (Nils Georg Björhaag). 

Sposób wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych 
zawierających dużą ilość wypełniacza, korzystnie wy
pełniacza drzewnego, znamienny tym, że silnie rozdrob
niony materiał wypełniający dodaje się do utwardzal-
nego lub inaczej zestalanego tworzywa sztucznego, znaj
dującego się w etanie ciekłym, przy czym otrzymana z 
tego masa wykazuje zdolność płynięcia a masę tę wpro
wadza się do formy, w której wytwarza się ciśnienie 
w celu ukształtowania żądanego wyrobu. 

39a* (P. 158605) 3.11.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Krzysztof Czerwiński, 

Jan Kozłowski, Grzegorz Mizgier, Andrzej Priss, Michał 
Wilczopolski). 

Sposób wytwarzania łopatek maszyn przepływowych 
z tworzyw sztucznych, zwłaszcza z laminatu, znamien
ny tym, że na rozłożonej formie nalaminowùje się wraz 
z usztywnieniami np. korytkowymi pełną grubość po
szycia łopatki przy brzegach wykończonych korzystnie 
w skosy i ewentualnie wywija na zewnątrz formy, skła
da się formę, a brakujące części poszycia uzupełnia prze
syconymi spoiwem taśmami rowingowymi, które dociska 
się do powierzchni formy i poszycia łopatki wiązkami 
przesyconych spoiwem włókien pod naciągiem. 

39a» (P. 158606) 3.11.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Krzysztof Czerwiński, 

Jan Kozłowski, Grzegorz Mizgier, Andrzej Priss, Mi
chał Wilczopolski). 

Sposób wytwarzania łopatek maszyn przepływowych 
z tworzyw sztucznych, zwłaszcza % laminatu, znamien
ny tym, że do formy wprowadza się częściami lub w 
całości przesycony niespolimeryzowanym spoiwem la
minat, stanowiący skorupowe poszycie łopatki i ewen
tualnie wywija go na zewnątrz formy, a następnie do
ciska się do powierzchni formy wiązkami przesycanych 
spoiwem włókien pod naciągiem, przy czym przesycone 
spoiwem wiązki włókien są zarówno czynnikiem for
mującym profil łopatki, jak i jej wzmocnieniem. 

39a* (P. 158607) 3.11.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Krzysztof Czerwin-
ski, Jan Kozłowski, Grzegorz Mizgier, Andrzej Priss, 
Michał Wilczopolski). 

Sposób wytwarzania łopatek maszyn przepływowych 
z tworzyw sztucznych, zwłaszcza z laminatu, znamien
ny tym, że do formy wprowadza się co najmniej jedną 
warstwę przesyconych spoiwem wiązek włókien, które 
dociska się do jej powierzchni przez naciąg i ewentual
nie wywija na zewnątrz formy. 

39a« (P. 158256) 12.10.1972. 

Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska (Ma
rian Krysik, Edward Mikuła, Włodzimierz Sikora, Ja
cek Ratman, Józef Rygiel, Józef Liszka, Jan Grzesiek, 
Paweł Klizner, Tadeusz Konsor, Jerzy Struzik). 

Sposób wytwarzania elastycznych rur gumowych 
do podsadzki górniczej, w którym do oplotu z włókien 
syntetycznych wykonanego w kształcie rękawa przygo
towanego do wulkanizacji wprowadza się gumową 
duszę, a następnie wytwarza się wewnątrz rury ciśnie
nie stosowane normalnie przy wulkanizacji, znamienny 
tym, że stosuje się dwufazową wulkanizację, najpierw 
w pierwszej fazie nałożone na siebie duszę i oplot pod
daje się wstępnej wulkanizacji przy znanym ciśnieniu 
i temperaturze tak, aby nastąpiło wtopienie się gumo
wej duszy do oplotu, a następnie w drugiej fazie pod
wyższa się ciśnienie do wartości równej co najmniej 
ciśnieniu próbnemu gotowego wyrobu i utrzymuje się 
go aż do całkowitego zakończenia wulkanizacji, po czym 
rurę poddaje się szybkiemu całkowitemu ochłodzeniu 
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przy jednoczesnym dalszym utrzymaniu wartości tego 
ciśnienia próbnego, uniemożliwiając rurze przyjęcie 
pierwotnego kształtu. 

39a* (P. 157243) 12.08.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Edward Hil-
lebrand, Michał Wysocki). 

Sposób prasowania ciągłego, znamienny tym, że ko
bierzec prasowanego materiału (4) umieszczony jest 
między dwoma taśmami (2) lub kombinacjami taśm, łań 
cuchami lub kombinacjami łańcuchów i taśm, względ
nie innymi podobnymi elementami przenośnikowymi 
i razem z nimi przesuwa się między układem kroczącym 
segmentów naciskowych (5) i stołem (1), przy czym 
stół (1) może być zaopatrzony w rolki, kulki lub inne
go rodzaju łożysko względnie środki dla zmniejszenia 
tarcia między stołem (1) a elementem przenośnikowym 
(2). 

Urządzenie do ciągłego sposobu prasowania według 
zastrzeżeń 1, 2 i 3 znamienne tym, że każda sekcja ro
bocza składa się z głównych cylindrów hydraulicznych 
przesuwu (9), belek poprzecznych (8), belek wzdłużnych 
(8), oraz kroczących segmentów naciskowych (5) w ilo
ści równej ilości belek wzdłużnych (6), przy czym ele
menty ruchome cylindrów głównych (10), belki poprze
czne (8) i belki wzdłużne (8) wykonują tylko ruchy w 
kierunku prostopadłym do kierunku przesuwania się 
prasowanego materiału (4), natomiast kroczące seg
menty naciskowe (5), które są mechanicznie związane z 
belkami wzdłużnymi (6), oprócz ruchu w kierunku pro
stopadłym do kierunku przesuwania prasowanego ma
teriału (4), wykonują również ruchy w kierunku równo
ległym do kierunku przesuwania prasowanego mate
riału (4). 

39a ' (P. 157744) 14.09.1972. 

Vsesojuzny Nauchno-Issiedovatelsky Institut Tsellju-
îoznobumazhnoi promyshlennosti, Leningrad, Związek 
Radziecki (Alexandr Evgenievich Guschin). 

Urządzenie do wytwarzania warstwy % materiałów 
włóknistych o jednorodnej strukturze na drodze osa
dzania włóknistych cząstek z powietrznej zawiesiny 
włóknistej na siatce tunelu aerodynamicznego, która to 
zawiesina powstaje w wyniku wprowadzenia do stru
mienia powietrza pojedynczych lub skupionych włókien 

powstałych przez rozdzielenie masy włóknistej na bębnie 
zębatym, znamienne tym, że ma neutralizator (14) elek
trostatycznego naładowania włókien, umieszczony na 
wejściu tunelu aerodynamicznego (3), przy czym w miej
scu przylegania bębna zębatego (1) do tunelu aerodyna
micznego (3) pod bębnem (1) na całej jego długości m a j -
duje się szczelinowy rozpylacz (6), podający powie
trze do strefy oddzielania włókien od bębna zębatego 
(1) w celu rozdzielenia skupionych włókien i ich inten
sywnego przemieszania. 

39*' (P. 158377) 20.10.1972. 
Kujawskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego, „Linum", 

Pakość (Emil Adamski, Janusz Sujkowski, Mieczysław 
Wolfram, Wojciech Dąbkowski, Ryszard Dolecki, Syl
wester Wiliński). 

Sposób wytwarzania płyt paździeriowycb przy któ
rym płyty prasowane są w prasie głównej bez udziału 
blach obiegowych znamienny tym, że blachy obiegowe 
smaruje się pastą antyathezyjną oraz pokrywa emulsją 
wodną zwiększającą poślizg następnie na te blachy zsy
puje się paździerze pokryte klejem o zwiększonej ter-
moaktywności przy czym w przypadku wielowarstwo
wego runa skład kleju jest różny w różnych pokładach 
runa, a następnie runo prasuje się wstępnie tworząc 
formatkę, formatkę pokrywa się wodą, wyjmuje się z 
blach obiegowych i prasuje w prasie głównej przy tem
peraturze Ш do 155°C. 

39a* (P. 158894) 31.10.1972. 

Zakłady Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie, Czarna 
Woda (Maria Antoni Hikiert, Hubert Stobba). 
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Meehanlzm do kompeDsowMtla ciężaru płyty grzejnej 
w urządzeniu do Jednoczesnego zamykania prasy wielo-
półkowej mającym przy każdej z dwóch przeciwległych 
stron prasy dwie belki podnoiśne, z których każda je
dnym swym końcem zamocowana Jest przegubowo do 
górnego bloku prasy, a drugim swym końcem połączona 
jest przegubowo z górnym końcem drąga podnośnego, 
którego dolny koniec zamocowany jest przegubowo do 
dolnego stołu prasy, zaś poszczególne płyty grzejne pra« 
sy podwieszone są przegubowo do belki podnośnej za 
pomocą cięgien składający się z puszki opartej swym 
dnem o górną powierzchnię płytki ułożyskowanej w 
ramionach belki podnośnej, stanowiącej w tej belce 
przegub dla cięgna przechodzącego przez otwór w tej 
płytce i przez otwór w dnie puszki* z talerzowej sprę
żyny umieszczonej w puszce i z pokrywy garnkowej 
zamykającej puszkę i mającej również w swoim dnie 
otwór, przez który przechodr cięgno zakończone gwin
tem, na który nakręca się nakrętkę i przeciwnakrętkę 
znamienny tym, że garnkowa pokrywa 21 nakręcona 
jest na górną część tulei 22 osadzonej na cięgnie 8 i 
przechodzącej przez otwór w płytce 16 i mającej poni
żej tej płytki kołnierzowe odsądzenie 24, 

39Ы (P. 158513) 27.10.1972. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit-Erg" im. Bo
haterów Studzianek, Pionki (Piotr Penczek, Stanisław 
Płocharski, Wiesław Rinas, Tadeusz Warszycki). 

Sposób wytwarzania pigmentowych histk nitrocelu
lozowych przez zmieszanie nitrocelulozy z plastyfikato
rem i pigmentem z dodatkiem środka powierzchniowo 
czynnego i dyspergowania pigmentu w uzyskanej mie
szaninie w fjodwyższonej temperaturze, znamienny tym, 
że jako środek powierzchniowo czynny stosuje się ko
polimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu w 
ilości od 0,1 do 3 części wagowych, najkorzystniej od 
0,5 do 1,5 części wagowych na 100 części wagowych 
mieszaniny. 

39Ы <P. 157753) 14 09.1972. 

Pierwszeństwo: 18.09.1971 - Włochy 

Snara Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Giorgio 
Corradini, Gabriele Modini). 

Lateks elastomeryc«ny oparty na liniowym cis-1,4-
-poliizoprenie, znamienny tym, że nic zawiera żelu, jego 
zawartość izomeru cis-i,4 wynosi co najmniej 95e/», a 
pozostałość katalizatora wyrażona jako zawartość po
piołu wynosi mniej niż 0,04*/» wagowych. 

Sposób wytwarzania lateksu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że roztwór poliizoprenu przed procesem 
emulgowania płucze się bez dodawania specjalnych sub
stancji, roztwór polimeru w węglowodorze emulguje się 
i otrzymaną emulsję frakcjonuje, zawracając część 
emulsji o zbyt dużych cząstkach do procesu emulgowa
nia, usuwa organiczny rozpuszczalnik przez odparowy
wanie lub odpędzanie, stęża otrzymany lateks, zawra
cając serum i cząstki o bardzo małej średnicy do pro
cesu emulgowania. 

39b« (P. 157762) 15.09.1972. 
Pierwszeństwo: 16.09.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

Bayer Aktiengeselschaft, Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Peter Hartmann, Wolfgang Redetz-
ky, Klaus Wegner, Ernst Roos, Theo Kempermann). 

Sposób wytwarzania wulkanizatorów odpornyek na 
działanie ozonu, bez zapachu własnego opartych na 
kauczuku naturalnym i/lub syntetycznym, znamienny 
tym, że przed wulkanizacją obok niebarwiących anty-
ozonantów o wzorze ogólnym 1, w którym R, oznacza 
grupę węglowodorową, ewentualnie zawierającą mię
dzy atomami węgla heteroatom, X oznacza tien lub siar
kę, R, i R, oznaczają wodór lub grupę metylową, m 
oznacza liczbę 1 lub 0, dodaje się jako środek usuwają
cy zapach związek o wzorze ogólnym 2, w którym H 
oznacza grupę alkilową o 3 -10 atomach węgla. 

30b2 (P. 157825) 19.09.1072. 

Uniwersytet Śląski, Katowice (Ludomir Tokarzewski). 
Sposób otrzymywani« zniiękczacza dla kauczuków 

a jednocześnie środka do zwiększenia smarności olejów, 
znamienny tym, że jako surowiec wyjściowy stosuje 
się ester dwuizooktylowy kwasu maleinowego, który 
ogrzewa się ze stechiometryczną ilością siarki w tem
peraturze 180--190°C, tak aby w miejscu podwójnego 
wiązania w reszcie kwasu maleinowego wytworzyć pier
ścień tiiranowy i uzyskać ester dwuizooktylowy kwasu 
2,3 tiiranodwukarboksylowego o budowie: 
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J9b3 <P. 157954) 27.09.1972. 

Ośrodek Technologii Gumy, Szczecin (Zbigniew Ro-
słaniec). 

Mieszanka на wyręby gumowe mające kontakt ze 
środkami spożywczymi, szczególnie na cylindry do do
ją rek mechanicznych, w skład której wchodzą pow
szechnie stosowane białe napełniacze nieaktywne, akty
watory i zmiękczacze, znamienna tym, że składa się z 
kauczuku butadienowonitrylowego w ilości od 2 do 40 
części wagowych, kauczuku chloroprenowego typu G 
w ilości od 40 do 60 części wagowych, kauczuku chloro
prenowego typu W w ilości od 2 do 20 części wago» 
wych, kauczuku naturalnego w ilości od 10 do 50 części 
wagowych, tlenku cynku w ilości od 0,1 do 3 części 
wagowych na 100 części wagowych kauczuków, dwu
siarczku czterometylotiuramu w ilości od 0,05 do 0,8 
części wagowych na 100 części wagowych kauczuków, 
oraz siarki w ilości od 0,2 do 1,1 części wagowych na 
100 części wagowych kauczuków. 

Sposób wytwarzania mieszanki według zastrz. 1, zna
mienny tym, że do kauczuku chloroprenowego typu W 
uprzednio podgrzanego na walcarce aż do uzyskania 
gładkiej wstęgi dodaje się kauczuk butadienowo-nitry-
lowy uprzednio uplastyczniony i wymieszany z siarką, 
a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny dodaje się kau
czuk chloroprenowy typu G uprzednio uplastyczniony 
i zmieszany z tlenkiem magnezu oraz ze stearyną prze
puszczając kilkakrotnie przez bardzo wąską szczelinę 
między walcową, a po dodaniu parafiny i części napeł-

• niaczy dodaje się kauczuk naturalny zmieszany uprze
dnio z tlenkiem cynku, a wreszcie pozostałe składniki. 

39b4 (P. 157750) 14.09.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Bożena Kolarz). 
Sposób wytwarzania porowatych kationitów karbo-

ksylowych, znamienny tym, że perełkowy kopolimer 
styrenu i dwuwinylobenzenu nasyca się mieszaniną mo
nomerów, składającą się z kwasów mono lub dwukar-
boksylowych, środka sieciującego, z których jednym 
może być dwuwinylobenzen a innym dwuakrylany, dwu-
metakrylany i allilany oraz dodatku rozcieńczalników 
typu węglowodorów alifatycznych, aromatycznych lub 
ich pochodnych i nadtlenków, a następnie polimeryzuje 
się monomery wewnątrz porów ziaren przez utrzymy
wanie ich w temperaturze 65-110°C w czasie 30 do 
360 minut. 

39Ы (P. 158181) 10.10.1972. 

Pierwszeństwo: 12.10.1971; 14.2.1972 - Japonia 

Crown Zellerbach International Inc. San Francisco, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Hayato Yonemori). 

Syntetyczna masa papiernicza stanowiąca masę z nie
ciągłych, zdolnych do tworzenia wodnej zawiesiny włó
kien poliolefinowych o takich wymiarach, ze na sicie 
o średnicy oczek 0,84 mm zatrzymuje się mniej niż 
10e/« wagowych, a na sicie 0,23 mm zatrzymywane zo
staje nie mniej niż 25% wagowych, znamienna tym, że 
posiada współczynnik odwodnienia wynoszący przy
najmniej 1,0 sek/g, a stała ściśliwości N wynosi 0 , 3 -
0,4. 

Sposób wytwarzania syntetycsnej masy pajMernieaeJ 
według zastrz. 1 do stosowania w produkcji materiałów 
nietkanych, polegający ńa stosowaniu obniżonego ci
śnienia oddziaływującego na podgrzany i «protony roz-

twór polimeru olefinowego, połączonym z rzutowym 
jego odparowaniem oraz i ewentualnie mieleniu powsta
łych włókien poliolefinowych, znamienny tym, że z 
roztworu wytwarza się zawiesinę wodną, przy czym 
objętość wody przewyższa dwukrotnie objętość rozpusz
czalnika i, że mieszaninę wody i roztworu polimeru 
podgrzewa się do temperatury nie przekraczającej 160°C, 
do ustalenia się w mieszaninie ciśnienia autogeniczne-
go nie przewyższającego 20 kg/cm«, po czym mieszaninę 
wody i rozwtoru polimeru odparowuje się rzutowo ze 
strefy o ciśnieniu w zasadzie autogenicznym przez prze
puszczenie poprzez dyszę przystosowaną do spowodo
wania zaburzeń przepływu w mieszaninie, do strefy 
o niższym ciśnieniu. 

39Ы (P. 158234) 12.10.1972. 
Pierwszeństwo: 14.10.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 

Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Alan Blickenstaff). 
Sposób wytwarzania ukształtowanych struktur z mie

szanek polimeru akrylonitrylowego z wodą, znamienny 
tym, że do polimeru akrylonitrylowego zawierającego 
przynajmniej 40% wagowych jednostek akrylonitrylu 
dodaje się wodę w ilości równej co najmniej 45% ilości 
wody potrzebnej do hydratacji wszystkich grup ni-
trylowych lub 80% ilości wody potrzebnej do hydra
tacji sprzężonych grup nitrylowych (przy stosunku 
ilości cząsteczek wody do ilości grup nitrylowych wy
noszącym 1 : 1) w zależności od tego, która z tych ilo
ści jest większa, a co najmniej w ilości, która jest wią
zana przez polimer w postaci hydratu, powiększonej 
o 7% wagowych w przeliczeniu na polimer, przy czym 
całkowita ilość wody jest co najmniej równa ilości po
trzebnej do hydratacji wszystkich grup nitrylowych 
polimeru, powstałą mieszankę ogrzewa się pod ciśnie-" 
niem równym co najmniej prężności jej par co naj
mniej od temperatury hydratacji Th oznaczonej za 
pomocą spektroskopii wzbudzanego laserem widma 
Ramana i w celu otrzymania ukształtowanego produk
tu wytłacza się ją pod ciśnieniem przez ustnik formu
jący w temperaturze od temperatury niższej o 25°C do 
temperatury o 10°C wyższej od temperatury hydrata
cji Th. 

39Ы (P. 158236) 12.10.1972. 

Pierwszeństwo: 12.10.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki (Moüstafa Mokhtar Sharabash). 

Sposób wytwarzania częściowo zestryfikowanego ete
rem glikolu alkilenowego kopolimeru estru alkilowego 
kwasu akrylowego o rodniku alkilowym zawierającym 
1-4 atomów węgla z bezwodnikiem nienasyconego 
kwasu wielokarboksylowego o wzorze 1 lub 2, w któ
rych to wzorach Rt oznacza rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru lub rodnik 
metylowy, R3 i R4 oznaczają atom wodoru lub podstaw
nik o wzorze 3, w którym R5 oznacza atom wodoru lub 
rodnik metlowy, a R« oznacza rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla, z tym ograniczeniem, że 10-50% pod
stawników R3 i R4 nie oznacza atomów wodoru, n jest 
liczbą większą od 70, q jest liczbą całkowitą 1-4, a x 
i y są liczbami całkowitymi 1-5, znamienny tym, ze 
ester alkilowy kwasu akrylowego o rodniku alkilowym 
zawierającym 1-4 atomów węgla kopolimeryzuje się 
z bezwodnikiem nienasyconego kwasu wielkokarboksy-
lowego w stosunku molowym zawartym w granicach 
1 • 5 do 5 : 1 , a otrzymany kopolimer poddaje się reakcji 
z eterem alkilowym glikolu pol^lkilenowego, w к órym 
rodnik alkilowy ma 1-4 atomów węgla, Poddającym 
1-4 jednostek alkilenowych, w wyniku czego 10-50 / • 
polencjalnych grup karboksylowych ulega estryfikacji 
rzeczonym eterem. 



130 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

39b* (P. 158331) 18.10.1972. 

Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Austria 

österreichische Stickstoffwerke AG, Linz Austria 
(Alfred Pelz, Franz Jilek). 

Tłoczywo ognioodporne zawierające polimery oîefi-
nowe, tlenek antymonu i organiczne chlorowcozwiązki, 
znamienne tym, że zawiera jako organiczny chlorowco-

związek 4 - 9 % wagowych mono- lub bis-/dwubromopro-
pylowego/eteru wyczerpująco schlorowaego aromatycz
nego związku hydroksylowego oraz 2 - 5 % wagowych 
tlenku antymonu, w przeliczeniu na ilość poliolefiny. 

39Ы <P. 158556) 30.10.1971. 

Pierwszeństwo: 1.11.1971 - 8.08.1972 - Wielka 
Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited Londyn, Wiel
ka Brytania, (Julian Alfred Waters). 

Sposób wytwarzania kopolimerów blokowych «dysper
gowanych w obojętnym rozcieńczalniku zawierającym 
co najmniej jeden polimer blokowy nierozpuszczalny 
w tym rozcieńczalniku i tworzący co najmniej część 
szkieletu zdyspergowanych cząstek oraz zawierających 
polimer blokowy solwatyzowany przez ten rozcieńczalnik 
i powodujący stabilizację zdyspergowanych cząstek, 
znamienny tym, że do roztworu inicjatora anionowego 
w obojętnym rozcieńczalniku wprowadza się monomer 
i polimeryzuje się ten monomer do wytworzenia termo
plastycznego bloku polimerowego rozpuszczalnego w 
tym rozcieńczalniku i zdolnego do inicjowania dalszej 
polimeryzacji, a następnie wytworzony termoplastyczny 
blok polimerowy poddaje się kontaktowi kolejno z do
datkowym monomerem lub monomerami do wytworze
nia bloku kopolimerowego i co najmniej z jednym do-
dodatkowym monomerem lub monomerami tworzącymi 
blok polimerowy nierozpuszczalny w tym rozcieńczal
niku i występujący w stężeniu powodującym wytwo
rzenie zdyspergowanych cząstek kopolimeru bloko
wego. 

39bs (P. 157159) 7.08.1972. 
Pierwszeństwo 9.08 197* - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Ranger Instruments, Inc. Alva, Oklahoma, Stany Zje
dnoczone Ameryki (Marvin Leo Beasley. Norman Gane 
Rhode). 

Preparat polimeryczny wydzielający pod wpływem 
woJy składniki czynne, znamienny tym, że zawiera 
związek typu mocznika, taki jak mocznik, tiomocznik, 
podstawione moczniki, podstawione tiomoczniki lub 
mieszaniny tych związków oraz związek zawierający 
grupę funkcyjną reagującą ze związkiem typu moczni
ka i tworzącą z nim polimer, który zawiera w swym 
łańcuchu ten związek mocznikowy. 

Sposób wytwarzania preparatu polimerycznego wy
dzielającego pod wpływem wody składniki czynne, zna
mienny tym, że związek typu mocznikowego, takiego 
jak mocznik, tiomocznik, podstawiony mocznik, podsta
wiony tiomocznik lub mieszaninę tych związków pod
daje się reakcji w rozpuszczalniku ze związkiem za
wierającym grupę funkcyjną, reagującą ze związkiem 
mocznikowym w obecności związku zawierającego wol
ną grupę aldehydową, przy czym związek mocznikowy 
stanowi część łańcucha wytworzonego polimeru. 

39b8 (P. 157789) 18.09.1972 
Centralny Ośrodek Techniki i Rehabilitacji, Warsza

wa (Henryk Sikorski, Danuta Wolińska-Tomaszewicz, 
Dominik Żelazko). 

Sposób otrzymywania olejów I żywic aikoksy - - I a-
ryloksypolisiioksanowych z czteroetoksysilanu i wyższe
go alkoholu od C a-C7 w wyniku reakcji alkoholizy, hy
drolizy i polikondensacji prowadzonych w środowisku 
kwaśnym, znamienny tym, że jako katalizator stosuje 
się stężony kwas solny o gęstości 1,18 g/cm8, zaś pro
ces prowadzony jest bez użycia rozpuszczalnika. 

39bs (P. 157826) 20.9.1972 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Jan Bia

ły, Irena Penczek, Józef Marzec, Włodzimierz Garliń-
ski, Jan Graff). 

Sposób wytwarzania polioksyfenylenu na drodze po
limeryzacji utleniającej alkilofenoli prowadzonej w roz
tworze rozpuszczalników organicznych z udziałem tle
nu wobec związków kompleksowych złożonych z soli 
miedzi jedno- i/lub dwuwartościowej i amin pierwszo-
i/lub drugo- i/lub trzeciorzędowych, znamienne tym, że 
stosuje się modyfikator katalizatora będący związkiem 
typu merkaptobenzimidoazolu i/łub oksazolu i/lub imi-
doazolu i/lub pochodną aromatyczną p-fenylenodwuw-
aminy i/lub tiodwupropionianu jednowodorotlenowych 
alkoholi alifatycznych zawierających 1-18 atomów wę
gla w cząsteczce w ilości 0,01-5% wagowych w prze
liczeniu na alkilofenol, a najkorzystniej 0 ,01-1% wa
gowych, 

(P. 157864) 21.9.1972. 
Huta Szkła Walcowanego „Jaroszowiec", Jaroszowiec 

k/Olkusza (Tadeusz Śnieżek, Edward Grzywa, Jerzy 
Wojciechowski, Wojciech Zagórski, Andrzej Węglowski, 
Kajetan Garsztecki, Stanisław Borowski, Józef Kajda, 
Stefan Paprocki. Izabella Walewska, Henryk Malinow
ski). 

Sposób wytwarzania piaaki poliuretanowej samogas-
nącej wzmocnionej wypełniaczem mineralnym typu 
szkła spienionego, betonu spienionego, pyłów odloto
wych granulowanych, keramzytu itp. materiałów, zna
mienne tym, że przestrzeń pomiędzy mineralnym wy
pełniaczem zapełnia się ręcznie lub przy pomocy apa-
n.tu pianką poliuretanową na bazie b. energetycznie 
reagujących polioli najlepiej typu nowolakowego i I rzę
dowymi grupami hydroxylowymi, dwuizocyjanianów 
najlepiej Teluiienodwuizocyjanianu lub mieszaniną te-
luilenodwuizocyjanianu z 4,4' dwufenylometanodwuizo-
cyjanianu i antypirenów reaktywnych i/lub addytyw-
nych a powstałe płyty lub bloki poddaje cięciu i/lub 
impregnacji zabezpieczającej przeciw wilgoci. 
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Sposób wytwarzania roztworów elastomerów urete-
no-mocznikowych przez reakcję poliestrodiolu z nad
miarem molowym dwuizocyjanianu, a następnie wzdłu-
żanie powstałego makro dwuizocyjanianu w roztworze 
w silnie polarnym rozpuszczalniku za pomocą dwua-
miny, znamienny tym, że jako poliestrodiole stosuje 
się poliestry składające się z reszt glikolu oraz reszt 
alifatycznego kwasu dwukarboksylowego i kwasu te-
reftalowego, przy czym udział reszt kwasu tereftalo
wego w łącznej ilości reszt obu kwasów wynosi 5 -50% 
masowych. 

3Sb5 (Р. 158496) 21.10.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Antoni 
Kozłowski, Krystyna Daniszewska). 

Sposób wytwarzania stabilnych w czasie przechowy
wania żywic metylofenylosilikonowych, polegający na 
hydrolizie mieszaniny metylo- i fenylochlorosilanów w 
obecności alkoholi jako środka łagodzącego przebieg 
hydrolizy, oddzieleniu fazy wodnej z rozpuszczonym 
w niej chlorowodorem i kondensacji utworzonych pro
duktów hydrolizy w temperaturze 100°-200°C wobec 
typowych katalizatorów polikondensacji termicznej, lub 
w temperaturze pokojowej wobec katalizatorów alka
licznych, znamienny tym, że po przeprowadzeniu hy
drolizy roztwór żywicy w rozpuszczalniku organicznym 
ogrzewa się w obecności 0,01-2,0% chlorowodoru do 
temperatury 40°--150°C najkorzystniej 50°~-120°C, w 
czasie co najmniej 5 minut i stabilizowaną w ten spo
sób żywicę poddaje się polikondensacji. 

S9b« (P. 158407) 21.10.1972. 

Patent dodatkowy do patentu 49957. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Paweł Roś-
ciszewski, Jan Dul, Antoni Kozłowski, Zygmunt Słów
ko). 

Sposób wytwarzania szybkoschnącej żywicy metylo-
silikonowej do wyrobi? lakierów i emalii ochronnych 
przez hydrolizę metylotrójchlorosilanu z domieszką do 
10% dwumetyiodwuchlorosilanu w niemieszającym się 
z wodą rozpuszczalniku, najkorzystniej w toluenie lub 
ksylenie ,na drodze mieszania z wodą z dodatkiem wyż
szego alkoholu alifatycznego, lub cykioalifatycznego 
o ograniczonej mieszalności z wodą w ilości co naj
mniej 0,5 mola alkoholu na mol użytego metylotrój
chlorosilanu według patentu 49957 znamienny tym, że 
metylochlorosilany miesza się przed hydrolizą z roz
puszczalnikiem z grupy węglowodorów, z domieszką 
wyższego alkoholu alifatycznego lub cykloalifatycznego 
w ilości od 0,1 do 1 mola w przeliczeniu na mol me
tylotrójchlorosilanu, a następnie prowadzi hydrolizę 
mieszaniną wody i wyższego alkoholu w ilości co naj
mniej 0,3 mola w przeliczeniu na mol metylotrójchlo
rosilanu. 

39Ы (P. 15844I) . 24.10.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Piotr Pen-
czek, Ryszard Ostrysz, Barbara Witowska). 

Sposób wytwarzania nienasyconych żywic poliestro
wych przez połikondensację glikoli z bezwodnikiem ma
leinowym i innym bezwodnikiem kwasowym i rozpusz
czanie uzyskanego poliestru nienasyconego w mono
merze sieciującym, znamienny tym, że w celu uzyska
nia poliestru nienasyconego najpierw ogrzewa się mie
szaninę bezwodnika maleinowego i innego bezwodnika 
kwasowego z glikolem, zawierającym jedną lub dwie 
drugorzędowe grupy alkoholowe, a następnie dodaje 
się glikol, zawierający wyłącznie pierwszorzędowe gru
py alkoholowe i przeprowadza połikondensację z wy
dzieleniem wody. 
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*9b» (P. 158614) 3.1 LI 972. 

Pierwszeństwo: 4.11.1971 - Wielka Brytania 
împ«riaî Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel

ka Brytania, (Frank Whitley Lord). 

Sposób wytwarzania mieszanek polimerowych, zna
mienny tym, że wypełniacz, w którym główną część 
stanowią cząstki o zwartym kształcie, miesza się z po
limerem lub składnikiem polimerotwórczym w postaci 
ciekłej lub plastycznej, kształtuje mieszaninę w taki 
sposób, że sąsiadujące cząstki wypełniacza tworzą mię
dzy sobą jak najmniejszą wolną przestrzeń i powoduje 
się aby polirrer lub składnik polimerotwórczy wypeł
nił wolną przestrzeń pomiędzy cząstkami w postaci sta
łego lub kauezukopodobnego polimeru, przy czym ob
jętość polimeru lub składnika pollmerotwórczego w po
staci ciekłej lub plastycznej -я ukształtowanej mie
szance nie powinna być większa od wolnej przestrzeni 
pomiędzy cząstkami wypełniacza. 

Sfrb» (P. 158632) 4.11.1072. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Jan Bia
ły, Irena Penczek, Zygmunt Kazimierczak). 

Sposób oczyszczania polioksyfenylenu od katalizatora 
stosowanego w procesie polimeryzacji utleniającej aï-
kilofenoli znamienny tym, że katalizator ekstrahuje się 
z polioksyfenylenem wodą z dodatkiem kwasów, przy 
czym polimer zawieszony jest w cieczach dyspergują
cych charakteryzujących się ograniczoną rozpuszczal
nością polioksyfenylenu i ograniczoną rozpuszczalnoś
cią w wodzie oraz ciężarem mniejszym od jedności. 

40a (P. 152932) 17.01.1972. 

Patent dodatkowy do patentu 54773 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsię
biorstwo Państwowe, Bukowno, Polska (Jan Kubas, 
Zbigniew Jedliczka, Tadeusz Łączek, Zbigniew Szymiec, 
Władysław Lis, Lucjan Skalski). 

Sposób otrzymywania czystego cynku metodą hydro-
elektrometalurgiczną złożony z procesu ługowania spie
kanego tlenku cynku oraz prażonej blendy cynkowej 
w roztworze kwasu siarkowego a zwłaszcza w elektro
licie zwrotnym, oddzielenia nierozpuszczalnej zawiesi
ny przez sedymentację i filtrację, oczyszczania wod
nych roztworów siarczanu cynkowego z zanieczyszczeń 
grupy żelaza oraz innych zanieczyszczeń jak miedzi 
i kadmu, chłodzenia wraz z usuwaniem zawiesiny przez 
sedymentację w zbiornikach usytuowanych kaskadowo 
oraz elektrolizy w wannach elektrolitycznych posiada
jących anody, poddawanych okresowo procesowi pasy
wacji i oczyszczaniu, według patentu nr 54773, zna
mienny tym, że oczyszczony roztwór siarczanu cynko
wego z kadmu i miedzi w zbiornikach usytuowanych 
szeregowo poddaje się sezonowaniu (odstaniu) w ciągu 
od 4 do 18 godzin w kilku fazach, przy czym jedno
cześnie po obniżeniu się zawartości Mn poniżej 1,5 g/l 
w roztworze siarczanu cynkowego kierowanym do elek
trolizy okresowo lub w sposób ciągły dodaje się nad
manganianu potasu, podczas gdy po dokonaniu fazo
wego sezonowania roztworu siarczanu cynkowego od
biera się ze zbiornika warstwę roztworu poniżej jego 
powierzchni od 0,5 do 1,0 metra za pomocą studzienki 
a z kolei przelewową rynną napełnia się kolejny zbior
nik roztworem siarczanu cynkowego, przy czym okre
sowo lub w sposób ciągły usuwa się z poszczególnych 
zbiorników pianę gromadzącą się na powierzchni roz
tworu i zawraca się ją do procesu ługowania utlenio
nych materiałów cynkonoénych, a szlam osadzony na 
dnie zbiornika usuwa się najdogodniej w czasie czysz
czenia zbiornika i zawraca się w*pAlnie z pianą lub od
dzielnie do procesu łUfcCwania utlenionych materiałów 
cynkonośnych. 

4®b (P. 157725) 12.09.1972. 
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 

Gorlice (Tadeusz Otęski, Kazimierz Mazurkiewicz, Jó
zef Rak). 

Sposób wytwarzania elementów żeliwnych zwłaszcza 
tulel do pomp płuczkowych stosowanych w wiertnic
twie znamienny tym, że do kadzi z miedzią doprowa
dza się strumień żeliwa, do którego dozuje się roz
drobniony żelazo-molibden, znanym sposobem odlewa 
się tuleje, które poddaje się wyżarzaniu odprężającemu 
w temperaturze około 450°C a po obróbce mechanicz
nej hartuje się z temperatury 850 do 870° chłodząc je 
do temperatury w przekroju wyrobu 100 do 300° z na
stępnym chłodzeniem w powietrzu oraz odpuszcza się 
w temperaturze 250 do 290°C przez 2 godziny z następ
nym chłodzeniem w powietrzu. 

Sposób według zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że żeli
wo w tulei zawiera: węgla 3,2 do 3,8e/o, krzemu 2,4 do 
3,Oe/o molibdenu 0,2 do 0,5%, miedzi 0,8 do l,0%, man
ganu do 0,4 °/o, siarki do 0,03%, fosforu do 0,1*/«. ' 

408 (P. 157884) 22.09.1972. 

Zakłady Cynkowe „Szopienice", Katowice (Danuta 
Krupkowa, Andrzej Głuszczyszyn, Jerzy Szulc, Franci
szek Czuba, Józef Kucharczyk, Antoni Król). 

Sposób zwiększenia stężenia manganu w elektrolicie 
stosowanym przy elektrolitycznym otrzymywaniu cyn
ku, znamienny tym, że do roztworu obiegowego wpro
wadza się siarczan manganawy otrzymywany w wy
niku ługowania kwasem siarkowym mieszaniny dwu
tlenku manganu i surowego koncentratu blendy cyn
kowej. 

40c (P. 158483) 20.10.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Eugenia Kowalska, Jan Mizera). 

Sposób prowadzenia procesu anodowego utleniania a-
luminium, znamienny tym, że elektrolizę prowadzi się 
w polu ultradźwiękowym o mocy 0,3-1 • 104 W/m» 
i częstości 15-25 kHz, stosowanym równolegle do u~ 
tlenianej powierzchni przy bezprzeponowym systemie 
nadźwiękawiania. 

40d (P. 157725) 12.09.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego ,.Glinik". 
Gorlice (Tadeusz Otęski, Kazimierz Mazurkiewicz, Jó
zef Rak). 

Sposób wytwarzania elementów żeliwnych zwłaszcza 
tulei do pomp płuczkowych stosowanych w wiertnic
twie - tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono powyżej 
w kl. 40b. 

42b (P. 137308) 3.12.1969. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro

gowej, Warszawa (Jerzy Grycz, Tadeusz Zadrożny, An
drzej Sobczyk, Zygmunt Lubasiński). 

Sposób badaala nierówności nawierzchni drogowych 
przez wyznaczanie przyśpieszeń pionowych, działają
cych na wzorcowy pojazd, znamienny tym, że wpro
wadza się miarę nierówności nawierzchni w postaci 
dystrybucji względnej intensywności przyśpieszeń, któ-
r i umożliwia pośrednią ocenę nierówności, szczególnie 
ważną przy rozpatrywaniu wpływu drgań na ludzi 1 to
wary przewożonych w pojazdach drogowych. 

Urządzenie do stosowania sposób« według zastrzeż. 1, 
znamienne tym, że składa się z czujnika piezoelektrycz
nego (1), zamocowanego do tylnej osi samochodu wzor
cowego bądź do doczepnego pojazdu jednokołowego, 
wzmacniacza (2), liczników (Щ poszczególnych charak-



terystycznych przyśpieszeń, mułtiwibratorów (4) rea
gujących na działanie prądów o ustalonych wielkoś
ciach napięć, oscylografu pętlicowego (5), rejestratora 
czasu (6) i rejestratora odległości (7), tworzących dwa 
układy pomiarowe umożliwiające jednoczesne wyzna
czanie liczby zdarzeń charakterystycznych przez licz
niki i rejestrację widma przyśpieszeń za pomocą oscy
loskopu pętlicowego, bądź aparatury podobnej. 

Й;" (P. 150244) 4.06.1971 
Morski instytut Rybacki, Gdynia (Ryszard Schefera, 

-cdzcnl© âo pomf&ru I rejestracji długości ryb dla 
morskich naukowych prac badawczych znamienne tym, 
że składa się zasadniczo z umieszczonego wewnątrz 
skrzynki - obudowy (9) układu zawierającego zespól 
elektrycznych liczników sumujących (10) zasilanych ze 
znanego układu prostownikowo-transformatorowego 
(Ï1) mającego urządzenia kontrolno-pomiarowe para
metrów zasilania (12) i (13) oraz odłącznik (14), który to 
::espól liczników (10) współpracuje połączony w szereg 
za pośrednictwem wielożyłowego kabla elektrycznego 
Щ i gniazd wielożyłowych wtykowych (7) i (8) z ze
społem wyłączników - przycisków elektrycznych (l) 
umieszczonych na górnej czołowej powierzchni (2) ko» 
ryta pomiarowego (3) mającego w przedniej części wgłę
bienie w kształcie „V" z zamkniętego od tyłu za po

dporowej ścianki (4) stanowiącej punkt zerowy 
skali ?x>młara. 

Ш (P. 157775) 16.00 Ï072. 

warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta - WZM", 
Warszawa, Polska (Stanisław Aleksandrowicz, Feliks 
Chmielewski, Franciszek Głuchowski, Jerzy Wewiór). 

Pneumatyczne urządzenie do pomiaru różnicy wy 
miarów długości lub kątów, zwłaszcza różnicy wymia
rów między wałkiem i kojarzonym z nim otworem łub 
stożkiem i gniazdem stożkowym, znamienne tym że 
wyposażone jest w regulowaną dyszę (13) usytuowana 
między jego węzłem (12) sumującym i jedną z głowic 
(8 i 9) mierniczych. 

42b (P. 157945) 27.09.1072. 

Patent dodatkowy do patentu 4896? 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Tomasz Słuszkiewicz, Adam Komarzew-
ski, Krzysztof Brablec, Adam Peszko, Stanislaw Wit-
tek). 

Fotoelektryczny impulsowy miernik położenia i wy
miarów przedmiotów ruchomych, w szczególności przed
miotów gorących w trakcie procesu produkcyjnego, za
wierający bęben wirujący napędzany silnikiem, przy 
czym na pobocznicy wirującego bębna są rozmieszczone 
równomiernie i równolegle do osi obrotu podłużne o-
twory, które przecinają promieniowanie, pochodzące od 
ruchomego przedmiotu a zarazem służą do generowa
nia szeregu impulsów, związanych z mierzoną wielkoś
cią tego przedmiotu ponadto bęben wirujący służy do 
generowania szeregu impulsów odniesienia, których 
ilość jest równa ilości impulsów wielkości mierzonej, 
przypadającej na każdy obrót bębna wirującego we
dług patentu nr 48 967, znamienny tym, że w celu prze
syłania pomiaru jedną parą przewodów, źródło sygnału 
pomiarowego (3) jest połączone poprzez wzmacniacz 
sygnału (4) i blok różniczkujący <5) z jednym z wejść 
przerzutnika (6), a drugie wejście przerzutnika (6), jest 
połączone poprzez blok różniczkujący (7), wzmacniacz 
sygnału odniesienia (8) ze źródłem sygnału odniesienia 
(i). 
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42b (P. 158057) 2.10.1072. 
Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed

siębiorstwo Państwowe, Poznań (Stanisław Paszköwiak, 
Zbigniew Nowakowski, Cyryl Niemier, Brunon Manel-
ski, Marian Noskowlak, Kazimierz Grajek). 

Trzpień mierniczy do dotykowego pneumatycznego 
pomiaru średnic otworów, znamienny tym, że posia
da czujnik segmentowy (1), ukształtowany z jednego 
końca czujką segmentową (2), zaszlifowaną na powierz
chniach styku poszczególnych segmentów pod kątem 
odpowiadającym ustalonemu zakresowi pomiarów i z 
drugiego końca stożkiem segmentowym (3), przy czym 
czujnik segmentowy (1) jest osadzony wahliwie na 
trzpieniu prowadzącym (4) za pomocą kołków (5) i do
ciskany do niego elastycznie końcem z ukształtowanym 
stożkiem segmentowym (3) przy pomocy pierścienia 
sprężystego (6), a na trzpieniu prowadzącym (4) jest 
zamocowany przesuwnie korpus (T), posiadający wy-
drożoną komorę powietrzną (8), połączoną poprzez o-
twory (9) z powierzchnią tworzącą otworu stożkowego 
(10) współpracującego ze stożkiem segmentowym (3) 
1 wylotem (11), ponadto «a trzpieniu prowadzącym (4) 
jest na stałe osadzona śruba ustalająca (12), umożliwia
jąca przesuw korpusu (7) w zależności od wymiaru o-
tworu wzorca oraz amortyzator (13), zabezpieczający 
trzpień mierniczy przed uszkodzeniem w przypadku 
niewłaściwego otworu mierzonego względem czujki se
gmentowej (2). 

42b (P. 158078) 3.10.1972 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Apoloniusz 

Bełko). 
Sposób przeprowadzania czynnej kontroli wymiarów 

na szlifierkach z zastosowaniem czujnika bezstykowe-
go, znamienny tym, że na drodze poruszania się czuj
nika (34) na stole (1) jest ustawiana płytka wzorcowa 
(2) oraz obrabiany przedmiot (3) i że nad stołem (1), 
płytką (2) i przedmiotem (3) ustawia się mikrometrycz-
ną śrubą (4) odległość zespołu pomiarowego (5) wraz 
z czujnikiem mechanicznym (6) na wychylenie się czuj
nika (0) do wartości uzależnionej od naddatku (7) na 
obróbkę plus wartość prześwitu, oraz łe selektor czę
stotliwości wzorca (0) reguluje się pokrętłem (8) do 
momentu zapalenia się lampki kontrolnej (10), po czym 
podnosi się elektromagnesem (11) sztyft (12) czujnika 
(8) przez naciśnięcie przycisku (13) i przeprowadza się 
regulację selektora (15) pokrętłem (14) do momentu za

palenia się lampki kontrolnej (16), przesuwając stół (1) 
tak aby zespół (5) znalazł się nad przedmiotem obra
bianym (3), przy czym automatycznie i proporcjonal 
nie ulegają regulacji selektory wymiarów pośrednich 
(17, 18, 19 i 20) zapewniając dyskretny odczyt wy
miarów pośrednich przez indykację z nich lampek kon
trolnych (21, 22, 23 i 24), a następnie wciska się stabil
nie przycisk (13) podnosząc tym samym elektromagne
sem (11) igłę (12) czujnika (6) i z kolei stół (1) przesu
wa się nad wzorzec (9) ustawiając pokrętło (4) do za
palenia się lampki kontrolnej (10). 

42b (P. 158338) 17.10.1972, 
Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek, Bolesła

wiec, Polska (Józef Dusza, Stefan Burghard). 

Urządzenie do sortowania rur szklanych znamienne 
tym, że ma podstawę (1) z dwoma pionowymi kolum
nami (2) na których jest zamocowany przesuwnie pio
nowy suwak (3) oraz podajnik (8) zaopatrzony w wy-
pychacz (10) i końcówkę (11), przy czym w pionowym 
suwaku (3) jest zamocowany poziomy suwak (4) wy
posażony w zabieraki (15) umieszczone jeden nad dru
gim, prostopadle do kolumn (2) i pionowy suwak (3) 
wraz z suwakiem poziomym (4) otrzymują napęd od 
krzywki (7) ruchu pionowego poprzez dźwignię (6) 
i pionowy popychacz (5) a nad pionowym suwakiem (3) 
do najwyższego punktu kolumn (2) jest przytwierdzo
ny pochyły stół (9), który w najniższym punkcie ma 
uskok (12) przechodzący w pochylnię (13), natomiast 
poziomy suwak (4) współpracuje od strony zabieraków 
(15) z segregatorem (21), a z drugiej strony z poziomym 
popychaczem (16) i krzywką (17) ruchu poziomego, któ
ra wykonuje dwa obroty na jeden obrót krzywki (T) 
ruchu pionowego. 

42b (P. 158378) 20.10,1972. 

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geo
dezyjne Budownictwa „Geoprojekt", Warszawa (Cze
sław Zmysłowski). 



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

Przyrząd do pomiaru odkształceń i przemieszczeń 
podsuwnicowyeh torów podwieszonych przy użyciu zna
nych geodezyjnych liniałów (łat) mierniczych prostopa
dle do siebie zamocowanych na ruchomym wózku u-
mieszczonym na mierzonej szynie, znamienny tym, że 
podwozie wózka wykonane jest w formie sztywnej ra
my (1) zawieszonej na dolnym płaskowniku szyny przy 
pomocy kół jezdnych, przy czym jedna para kół współ
bieżnych jest umocowana na nieruchomych wsporni
kach (2), zaś druga para kół (3) jest umocowana na ru
chomych wspornikach (4) i dociskana do szyny przy 
pomocy sprężyn (5), a rozstaw kół jest dowolnie regu
lowany dwoma płaskownikami (10). 
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42b (P. 158541) 30.10.1972. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ro
muald Gocman, Włodzimierz Jaskóła, Paweł Kudła, 
Adam Kurzeja, Karol Trutwin). 

Teleskopowy przyrząd do pomiaru zmian odległości 
dwóch punktów wykonany w postaci cylindra z osa
dzonym w nim przesuwnie grotem zakończonym tło-

kiem ze sprężyną znamienny tymt że grot (5) ma osio
we wydrążenie (6), w którym jest osadzony przesuwnie 
spiralny potencjometr (7), zamocowany drugostronnie 
w dnie cylindra (1), przy czym tłok (4) grotu (5) jest 
zaopatrzony w ślizgacz (8) przenoszący impulsy elek
tryczne do rejestratora. 

42c (P. 157991) 30.09.1972. 
Védeckovyzkumny Ustav, Ostrava-Radvanice, Cze

chosłowacja (Brëtislav StaS, Ludëk Dlouhy, Ludomir 
SiSka, Adolf Skarbis). 

Sposób określania ciągłości grubości 1 elementów 
strukturalno tektonicznych warstw skalnych, zwłasz
cza węglowych podkładów, mających mniejszą spręży
stość niż materiał skały, tworzącej strop i spąg takie
go chodnika, znamienny tym, że w obszarze środko
wych grubości podkładu węglowego umieszcza się w 
wieloładunkowej bazie strzałowej ładunki w linii, któ
ra z kierunkiem strumienia głównego fali poprzecznej 
tworzy kąt 45°-135°, przy czym przez równoczesne 
odpalenie ładunków na granicy stropu i granicy spą
gu wzbudza się zwierciedlanie symetryczne względem 
środka grubości węglowego podkładu fale Rayleigha, 
które na skutek przeciwnie skierowanych faz fal po
wodują powstawanie obszarów zwiększonego napręże
nia w obszarze środkowym pokładu węglowego rów
noległe do czoła fal Rayleigha, przy czym w miejscach 
przetwarzania zwiększonego naprężenia w składowe 
ruchu w kierunku poprzecznym, które drgają w płasz
czyźnie pokładu węglowego równoległej do czoła fali 
Rayleigha, w obszarze środkowym węglowego podkła
du na brzegu wolnej, powierzchni, powstałej przez czę
ściowe przerwanie węglowego podkładu przez chod
nik, umieszcza się odbiorniki sejsmiczne przeznaczone 
do rejestrowania drgań poprzecznych masy węglowego 
podkładu. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że z zapalnikami (34) ładunków (19) połą
czony jest generator drgań (33), który następnie jest 
połączony z wejściem wzmacniacza sejsmicznego (35), 
do którego drugiego wejścia dołączone jest źródło na
pięcia stałego (36), przy czym do dalszych wejść tego 
wzmacniacza dołączone są grupy odbiorników sejsmicz
nych (25), rozmieszczonych w bazie rejestracyjnej (17b 
a wyjście tego wzmacniacza jest połączone z przyrzą-
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dem rejestrującym (87), który jest połączony z zegarem 
(88), przy czym przyrząd rejestrający (ST) i zegar (38) 
są połączone ze źródłem nasilania (39). 

4«e (P.158667) 7.11.1972, 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War

szawa (Marian Fabrycy). 
©уий1я1«яюуг итасяЫусяну mîeraik kąta posiadający 

wałek napędowy, cewkę, oraz układ formowania im
pulsu połączony z czujnikiem nie wy ważenia, znamien 
ny tym, że obwód magnetyczny cewki (4) połączonej 
z układem formowania impulsu (10) stanowi zwora (2) 
połączona mechanicznie z wałkiem napędowym (1) oraz 
wskazówka (8) wykonana z materiału ferromagnetycz
nego ułożyskowana z jednej strony w sprężystej płytce. 
łożyskowej (5) zamocowanej w karkasie (4), a z dru
giej strony w gnieździe łożyskowym (7) -zamocowanym 
w przezroczystej pokrywie (8). 

42d (P. 157919) 26.09.1972. 

Pierwszeństwo: 28.09.1971 - NRD 

VEB Feinmess Dresden, Dresden, NRD (Rudolf Foppt 
Claus Lieberwirth). 

Urządzenie przekaźnik© pozycyjnego se skalą kres 
kową 1 odczytywaczem, w którym skala ma cyfrowana 
podziałkę milimetrową a odczytywacz ma system pro
jekcyjny, przesuwny i sprzężony z urządzeniem dokład
nego wskazywania wskaźnik nastawczy oraz system 1%. -
powy, znamienne tym, że podziałka kreskowa (1) skali 
(2) ma dodatkowo do oznaczania cyfrowego milimetro
wego (3) oznaczenie cyfrowe dziesięciu milimetrów (4) 
oraz że rzutowany przez obiektyw (6) odczytywacza (в) 
obraz skali na płaszczyźnie matówki odczytywacza (в) 
jest rozdzielany prsy pomocy dwu przesłon (1, 8) róż

nej -wielkości na dwa pola widzenia, tak, iż większa 
przesłona (1) ma liczby dziesięciu milimetrów a mniej
sza przesłona (8), w której umiesz., AJ- :-:> • .». •}>■', 
wskaźnik symetryczny {Щ ma kreski milimetrowe i mi
limetrowe liczby oraz że ponad przesłoną (8) umiesz
czona jest lupa wycinkowa (10) a ponad obydwiema 
przesłonami wspólna lupa (11) pola widzenia. 

42d (P. 158325) ; : ,.*42. 
Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływo

wych, Gdańsk, Polska (Zygmunt Popowicz). 
Cgiajtalk fradiikcyjray przemieszczeń, składający się 

z zespołu przetworników oraz. zwory magnetycznej, 
umieszczonej równolegle do płaszczyzny czołowej prze
tworników, znamienny tym, że zwora magnetyczna (3) 
jest zamocowana do długich sprężyn płaskich (4), usy
tuowanych równolegle do osi podłużnej przetworników 
(2) i utwierdzonych pozostałymi końcami do korpu
su (1). 

ц2е (P. 157217) llMA^k. 
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42e <P. 157227) 11.08.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War

szawa (Ryszard Brzeski, Hilary Grupiński, Ireneusz 
Jurczyk, Wojciech Kropaczewski, Anatol Lesiuk, Ma
rian Siwik). 

Gasomlors obrotowy ze znanymi obtaczającymi się 
tarczami, z których przynajmniej jedna ma kształt po
wierzchni bocznej stoika, znamienny tym, że między 
tarczami umieszczona jest, jedna lub wiele komór po
miarowych (в) о kształcie rozciętego pierścienia, wy
konanych z miękkiego, nierozciągliwego i nieprzepusz
czalnego materiału posiadających otwory wlotowe (5) 
i wylotowe (7) przymocowanych w ten sposób do tar
czy stałej (4), że otwory wlotowe (5) komór (в) pokry
wają się z otworami wlotowymi (3) tarczy stałej (4). 

42« (P. 157801) 18.09.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War

szawa (Janusz Latocha). 
Element nadążny zwłaszcza do rotametru z nasta-

wialną linią śrubową ze sprzęgnięciem magnetycznym 
z pływakiem, znamienny tym, że jest wyposażony 
w szereg współosiowych segmentów (6) wykonanych 
z materiału niemagnetycznego i zamocowanych prze
suwnie obrotowo względem siebie, z których każdy 
jest wyposażony w element ferromagnetyczny (12), przy 
czym segmenty (6) są tak względem siebie ustawiane, 
że ich elementy ferromagnetyczne (12) są względem 
siebie usytuowane wzdłuż linii zbliżonej do linii śru
bowej. 

42e (P. 158239) 12.10.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Sylwin Osipow). 

Urządzenie do korekcji wskazań rotametru z nadąż
ny m elementem obrotowym, znamienne tym, że posiada 
nieliniowy płytkowy układ pojemnościowy (1) o nieli
niowości przeciwnej do nieliniowości wskazań rota
metru (4), którego rotor jest sprzężony z nadążnym 
elementem obrotowym (3) i dodatkowy stój an płytkowy 
(2). 

42e (P. 158689) 31.10.1972. 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa 

(Mieczysław Szczepański). 

Czujnik awaryjny przepływu cieczy lub gazu zbu
dowany wewnątrz i na zewnątrz odcinka przewodu, 
przez który przepływa pod ciśnieniem gaz lub ciecz, 
znamienny tym, że stanowi go para magnesów (2 i 3) 
umieszczonych w pewnej odległości na przeciwko siebie 
i skierowanych ku sobie jednoimiennymi biegunami 
z tym, że jeden z tych magnesów (2) jest osadzony na 
końcu ruchomej płetwy umieszczonej uchylnie na we
wnętrznej ściance diamagnetycznej rurki (1) włączonej 
w obieg przepływu cieczy lub gazu, a drugi (3) na jej 
ściance zewnętrznej na dowolnego rodzaju dźwigni lub 
sprężynce, sprzęgniętej mechanicznie lub elektrycznie 
bezpośrednio lub pośrednio z wyłącznikiem awaryj
nym (6), powodującym włączenie lub wyłączenie z pra
cy zabezpieczanego urządzenia w przypadku ustania lub 
wznowienia obiegu cieczy lub gazu w systemie chłod
niczym lub ogrzewniczym. 

42f (P. 158085) 4.10.1972. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolej

nictwa, Warszawa, Polska (Kazimierz Prątnicki, Adam 
Borowczak). 

Pomocniczy wagon tarowy do przemieszczania od
ważników do wagonu terowego, wyposażony w urządze
nia dźwigowo-transportowe, znamienny tym, że we
wnątrz wagonu zabudowane są dwie konstrukcje bra
mowe przednia (1) i tylna (2), na których za pomocą 
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wsporników (3) i (4) z rolkami nośnymi (5) jest prze
suwnie osadzona beBca nośna (6) z umocowaną na gór
nej półce listwą zębatą (10) zazębiającą się z kołem 
zębatym (11) napędzanym znanym mechanizmem grze
chotkowym lub łańcuchowym. 

4tf (P. 158309) 17.10.1972. 
Patent zale&iy do patentu 52898 

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu 
Metali Nieżelaznych „ZAM", Kęty, Polska (Jerzy Ban
der, Józef Doroszko, Józef Moch, Marian Rohde). 

Urządzenie de ciągłego automatycznego dozowania 
1 ważenia s dutą dokładnością materiałów sypkich we
dług patentu nr 52898, znamienne tym, ie ma czujnik 
tensometryczny (9) zasilany z prądnicy tachometrycznej 
prądu stałego (10) poprzez układ tarowania dynamicz
nego (11), przy czym wskaźnikiem zera układu taro
wania dynamicznego (11) jest precyzyjny licznik całku
jący dwukierunkowego działania (14) oraz ponadto ma 
wzmacniacz pomiarowy (12), układ kontroli błędu re
gulacji działający z opóźnieniem i przekształtnik tyry
storowy (25). 

42f (P. 157145) 5.08.1972. 
Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej - „Polon" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice (Ludwik Ma
deja, Andrzej Wyszyński). 

Sposób kalibracji bezstykowych wag taśmociągowych, 
przy wykorzystaniu znanej masy materiału i sumują
cego impulsy urządzenia elektronicznego, znamienny 
tym, że najpierw przy głowicy pomiarowej wagi, 
usztywnia się taśmę (4) na odcinku pomiarowym (7) 
wagi na przykład przez zbliżenie sąsiednich zestawów 
krążowników z położenia (8), do położenia (Sa) a na
stępnie po wytarowaniu wagi znanym sposobem i prze
prowadzeniu pomiaru szybkości taśmy w biegu luzem 
1 przy nominalnym obciążeniu, odważa się pewną por
cję materiału (4a) i rozkłada się ją równomiernie na 
odcinku pomiarowym (7), potem przy nieruchomej 
taśmie (4) zlicza się impulsy na urządzeniu elektronicz

nym w czasie zapewniającym odpowiednią statystykę 
zliczeń, a na koniec oblicza się współczynnik kalibracji 
jako stosunek znanej masy do ilości impulsów. 

42f (P. 157733) 13.09.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - Biprohut 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Piotr Piotrowski, 
Franciszek Przybyllok, Maria Lisowska, Bernard Kor-
teczko). 

Układ rozpieracza dystansowego, znamienny tym, że 
stanowią go stałe i nastawcze gniazda (4 i 3) wyposa
żone w nasadki (2), w których są umieszczone utwar
dzone wymienne wkładki (5), zaś między wkładkami (5) 
jest umieszczony pręt (1) stykający się z tymi wkład
kami (5) kulistymi powierzchniami (14), przy czym śred
nica kuli jest równa długości pręta (1). 

42f (P. 157788) 16.09.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Walerian 

Gruszczyński, Ryszard Kowalik, Henryk J. Wierzba, 
Bogusław Woźny, Piotr Wroczyński). 

Urządzenie do wyznaczania i rejestracji wagi netto 
towarów dostarczanych w pojemnikach zawierające 
wagi kwadrantowe i przetworniki wielkości ważonej, 
znamienne tym, że składa się z transportera dawkują
cego (T) dostarczającego pojemniki kolejno na dwie 
wielkości brutto (Wb) i wielkości tara (Wt) wyposażone 
w przetworniki wielkości ważonej (9b i 9t) i dwustano
we czujniki obciążenia wagi (Ib i lt) oraz elektronicz
nego układu nadzorującego połączonego z licznikiem 
rewersyjnym (8) dołączonym do rejestratora (11), przy 
czym elektroniczny układ nadzorujący posiada tor wagi 
brutto i wagi tara, z których każdy zawiera układ 
opóźniający (2b, 2t) dołączony do wejścia К prze-
rzutnika bistabilnego (3b, 3t), którego wyjście В dołą
czone jest do wejścia iloczynu logicznego (4b, 4t), na 
którego drugie wejście podawane są zróżniczkowane 
w układzie różniczkującym (6b, 6t) impulsy przerzutnika 
astabilnego (5), wspólnego dla obu torów, zaś trzecie 
wejście iloczynu logicznego (4b, 4t) połączone jest z wyj
ściem A przerzutnika sterującego (7b, 7t) drugiego toru, 
natomiast wyjście iloczynu logicznego (4b, 4t) dołączone 
jest do wejścia К przerzutnika sterującego (7b, 7t), któ
rego wyjście В jest połączone z wejściem początku po
miaru przetwornika wielkości ważonej (9b, 9t) i z wej
ściami rodzaju pracy licznika rewersyjnego (8), na któ
rego wejście impulsowe podawane są sygnały wyjścio
we przetworników wielkości ważonej (9b, 9t) poprzez 
sumę logiczną (10), ponadto sygnał końca pomiaru 
z przetwornika wielkości ważonej (9b, 9t) podawany 
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jest na wejście J obu przerzutników jednego toru oraz 
na wejście uruchamiające sekcji <§ь S t) transportera 
dawkującego (T). 

Uh <F. 15T887) 22.09.1972. 

Pierwszeństwo: 24.09.1971 - Francja 

Saint Gobain Industries, Neuilly-Sur-Seine, Francja 
(Stephane Hategan). 

Sposób pomiaru wad optycznych przedmiotu, zwła
szcza szklą płaskiego, znamienny tym, że badany przed
miot oświetla się wąską wiązką świetlną, ukształto
waną przez obiektyw (2) umieszczony w pobliżu tego 
przedmiotu, przysłoniętą środkową, wąską szczeliną (3) 

Prostopadłą do kierunku pomiaru, umieszczoną w pobii-
u środka obiektywu (2) i oświetloną świałtem o rów

nomiernym natężeniu, przechodzącym przez szczelinę 
przedmiotową (1), tak, że powstaje obraz rzeczywisty 
tej szczeliny, przy czym szczelinę przedmiotową (1) 
o szerokości co najmniej dwa razy większej od szero
kości przysłony umieszcza się na osi (X) równolegle 
do przysłony i w tym samym kierunku, a wiązkę światła 
kieruje się na komórkę fotooporową (4) różnicową, 
umieszczoną w płaszczyźnie obrazu i dającą sygnał 
wyjściowy, którego wartość zależy od minimalnych 
przemieszczeń obrazu względem położenia początko
wego, spowodowanych wadami przedmiotu mierzonego. 

42h (P. 157983) 30.09.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow

nictwa Przemysłowego BISTYP, Warszawa (Jan Tetz-
laff, Zbigniew Roszkowski, Marian Belcarz). 

Matryca rysunku obiektu projektowanego z elemen
tów powtarzalnych, składająca się z podstawowego 
arkusza tworzywa przezroczystego, folii tworzywa prze
zroczystego zawierających rysunki elementów powta
rzalnych, oraz dodatkowego arkusza tworzywa prze
zroczystego, znamienna tym, że folie tworzywa prze
zroczystego, zawierające rysunki elementów powtarzal
nych, rozmieszczone w jednej lub kilku warstwach, są 
przyciągnięte spolaryzowanymi ładunkami elektrycz
nymi do podstawowego arkusza tworzywa przezroczy
stego i nakryte dodatkowym arkuszem, przy czym oby
dwa arkusze tworzywa przezroczystego, zawierające 
uzupełnienia rysunkowe i napisy, są ze sobą nietrwale 
złączone. 

42i (P. 157780) 12.01.1972. 

Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Wrocław, Pol
ska (Aleksander Falewicz, Walerian Strzyżewski, Wie
sław Wosik). 

Termometr termobimetaliczny zwłaszcza do kuchni 
posiadający element spirali nawinięty na trzpieniu 
znamienny tym, że stosunek odległości (15) między 
zwojami spirali (9) do grubości (16) wynosi 2 do 4, 
a stosunek długości spirali (9) do średnicy trzpienia (1) 
wynosi 25 do 35. 

42i (P. 158547) 30.10.1972. 
Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe, 

Stalowa Wola (Ryszard Hernik, Jacek Antonowicz). 

Sposób wytwarzania czujników termoelektrycznych 
składających się z dwóch termoelektrod, znamienny 
tym, że termoelektrody ułożone są względem siebie 
warstwowo. 

42k (P. 157174) 8.08.1972. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Wiesław 
Chrzanowski). 

Przyrząd do pomiarów sity dynamicznej dowolnie 
skierowanej o zmiennym punkcie przyłożenia, zbudo
wany w formie sztywnej płyty naciskowej i płyty 
podstawy, związanych ze sobą czterema podporami 
utwierdzonymi w płytach tak, że płaszczyzny utwier
dzenia w obu płytach są do siebie równoległe a osie 
podłużne podpór prostopadłe do obu płaszczyzn wy
znaczają na nich naroża prostokąta lub kwadratu, któ
rego boki i normalna do płaszczyzn utwierdzenia okre
ślają kierunki trzech wzajemnie prostopadłych osi 
głównych przyrządu, zaś mierzona siła, działająca bez
pośrednio lub pośrednio na zewnętrzną powierzchnię 
płyty naciskowej rozłożona umownie na trzy składowe 
skierowane równolegle do odpowiednich osi głównych 
przyrządu wywołuje złożone odkształcenia podpór, 
przetwarzane za pośrednictwem elektrycznych tenso-
metrów naprężno-oporowych naklejonych na zewnętrz
nych powierzchniach podpór i tworzących trzy nieza
leżne obwody mostkowe dla równoczesnego pomiaru 
trzech sił składowych, znamienny tym, że wszystkie 
podpory ukształtowane identycznie o osiach symetrii 
X'Y'Z' skierowanych jednakowo i równolegle do odpo
wiednich osi głównych przyrządu, są prętami pełnymi 
lub wydrążonymi o przekroju poprzecznym symetrycz
nym względem dwóch osi X' i Y', stałym między pła
szczyznami utwierdzenia lub z przewężeniem w środ
kowej części podpory, przy czym główne momenty bez
władności przekrojów poprzecznych są zróżnicowane, 
a ich stosunek korzystanie stały na całej długości pod
pory. 
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42k (F. 157702) П.09.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Romuald 

Będzińska, Michał Kwiecień, Eugeniusz Stolarek). 
.Prsyriąd fensometfyesirty do pomiaru odkształceń 

rzeczywistych, składający się z dwóch ruchomych szczęk 
osadzonych na prowadnicach, mocowany na badanej 
próbce za pomocą nożowych zacisków umieszczonych 
w ruchomych szczękach, znamienny tym, że w dolnej 
części ruchomej szczęki (Z) umieszczony jest obrotowy 
potencjometr (Щ, zaś w środkowej części ruchomych 
szczęk (1 i 2) zamocowane są cztery różnicowe induk
cyjne czujniki (W). 

42k <Р. 158026) 2.10.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 

Kraków (Stanisław Korman, Julian Pałka, Edward 
Stewarski). 

Przyrząd do badani» wytrzymałości na ścinanie ma
teriałów dyspersyjnych, znamienny tym, że ma dwie 
skrzynki (1), złączone ze sobą sztywno w ściśle okre
ślonej odległości, oddzielone pomiędzy sobą ramą (2), 
w skrzydłach (3), której wycięte są dwa otwory na 
śruby (4), ustawiające ramę (2) w pionowej osi sy
metrii, przy czym skrzynki (1) w swojej szerokości 
mają wydrążenia, w których osadzone są tuleje (5), 
zakończone płytami dociskowymi (в), zaś wewnątrz 
tulei (5) umieszczone są sprężyny (7) współpracujące 
z bolcami (8), o zmiennej długości. 

42k (P. 158350) 10.10.1972. 
Polski Związek Głuchych Zakład Szkoleniowo-Pro-

dukcyjny, Katowice (Kazimierz Reizer, Stanisław Pra-
szczyk, Tadeusz Łusiak). 

Sposób kontroli szczelność» «^mknięcia armatury 
przemysłowej zwłaszcsu odwftdniaczy termodynamlci-
nych, znamienny tym, że korpus odwadniacza montuje 

się do przewodu dopływu sprężonego powietrza i prze
wodu wskaźnika szczelności pierścienia wewnętrznego, 
zaś na siedlisko korpusu nakłada się dotartą płytkę, 
którą dociska się do siedliska za pomocą wkładki gu
mowej umieszczonej w pokrywie, zaś pokrywę dociska 
się przegubem zamontowanym na tłoku cylindra pneu
matycznego, przy czym ciśnienie dociskające płytkę do ' 
siedliska korpusu odwadniacza wynosi od 1,5 do 2-krot-
tności ciśnienia zasilania. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że jest wyposażone w pokrywę (S) 
nakładaną na korpus odwadniacza (1) i wkładkę gu
mową |4), które tworzą komorę (6), zaś komora (6) jest 
zamykana dociskanym przegubem (5) zamontowanym 
na tłoku cylindra pneumatycznego wywierającym na
cisk P, przy czym do drążonego w przegubie (5) otworu 
(12) zamontowany jest wskaźnik szczelności pierścienia 
zewnętrznego, a w końcówce (8) korpusu zamontowany 
jest wskaźnik szczelności pierścienia wewnętrznego. 

42k (P. 158401) 21.10.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Ży

rardów (Jerzy Marszałek, Andrzej Kupis, Tadeusz 
Wojtkowski, Jan Warchoł). 

Urządzenie do określani» wielkości zadruku, zna
mienne tym, że posiada źródło światła (1) prześwietla
jące płytę (2) z zamalowanymi miejscami będącymi wy
cinkiem wzoru pokrytego na drukowanej tkaninie jed
nym kolorem, układ optyczny (3) zmniejszający obraz 
płyty (2) do niewielkich wymiarów przetwornik foto-
elektryczny (4) wyposażony w ekran (5), na który pada 
pomniejszony obraz płyty (2) oraz wskaźnik pokazujący 
wielkość zadrukowanej powierzchni. 

42k (P. 158415) 23.10.1972. 
Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto

ryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa (Stefan Kulicki). 
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Urządzenie do sprawdzania szczelności zwłaszcza za
worów w gniazdach zaworowych głowic silników spali
nowych wyposażone w mechanizm podnoszenia, mecha
nizm bezstopniowej regulacji ruchu i napełniania oraz 
zestaw dozowników, znamienny tym, że mechanizm 
podnoszenia składa się z zestawu koniecznej ilości 
obrotnic promieniowych stałych (10) i obrotnic wysię
gowych wahliwych (11), przy czym każda obrotnica 
wyposażona jest w siłownik pneumatyczny zacisku (29) 
i siłownik pneumatyczny unoszenia (34) zasilane jednym 
przewodem (21) za pośrednictwem mechanizmu pneu-
matycznó-mechanicznej blokady, złożonej z zespołu 
zaworów zwrotnych (23, 24, 25, 26) i popychacza (27). 

42k (P. 158424) 23.10.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Stanisław Pyt-

kowski). 
Sposób usuwania niepożądanych generacji wielkiej 

częstotliwości w próżniomierzowych głowicach joniza
cyjnych zawierających ekran otaczający elektrody, do 
którego to ekranu jest przykładany potencjał elektrycz
ny, znamienny tym, że po uruchomieniu głowicy mie
rzy się wartość potencjału swobodnego w odniesieniu 
do katody, po czym w celu wygaszenia generacji wiel
kiej częstotliwości na ekran przykłada się potencjał 
niższy co najmniej o 20% od wartości potencjału swo
bodnego jednak nie niższy od potencjału kolektora. 

42k (P. 158440) 24.10.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ro

muald Gocman, Włodzimierz Jaskóła, Karol Trutwin, 
Paweł Kudła, Adam Kurzeja). 

Urządzenie do pomiaru odkształceń wyrobisk górni
czych składające się z ramy zaopatrzonej w płozy i ra
mię wodzące z pomiarowym cięgiem, znamienne tym, 
że rama (1) ma obrotowo osadzony bęben (2) urucha
miany kołem (3) poprzez przekładnie (4) podczas prze
suwania po spągu (5) oraz ma dwie prowadnice (6, 7) 
jedną prowadnicę (6) zaopatrzoną w przesuwny uchwyt 
(8) z pisakiem (9) zamocowanym do pomiarowego cięg
na (10) rozpiętego pomiędzy wodzącym ramieniem (11) 
i kotwiącą sprężyną (12), a drugą prowadnicę (7) zaopa
trzoną w przesuwną tuleję (13) mocującą drugostronną 
końcówkę wodzącego ramienia (11), które jest wyposa
żone w pomocnicze ramię (14) zamocowane do niego 
w części środkowej i z drugiej strony do ramy (1), przy 
czym obydwa ramiona (11, 14) są spięte ze sobą sprę
żyną (15). 

42k (P. 153471) 25.10.1972. 
Pierwszeństwo: 27.10.1971 - Szwajcaria 

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, 
Szwajcaria (Gosen Joop Hellingmann). 

Urządzenie do mierzenia przebiegu ciśnienia w ko
morze spalania silnika spalinowego tłokowego za pomo
cą czujnika ciśnieniowego, który dostarcza sygnał za
leżny od ciśnienia i jest połączony z komorą spalania 
za pomocą przewodu łączącego, wchodzącego do tej 
komory, a do tego przewodu jest doprowadzany po
przez organ zwrotny olej z pompy pojemnościowej, 
pracującej z przerwami, znamienne tym, że pomiędzy 
pompą (21) a zaworem zwrotnym (18) jest umieszczony 
zasobnik (22), posiadający element elastyczny (26), który 
jest tak dobrany, że doprowadzenie oleju do kanału 
łączącego (13, 14) odbywa się tylko w zakresie niskich 
ciśnień panujących w komorze spalania (12), a olej 
dostarczany z pompy (21) podczas określonych prze-
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działów czasowych, w których panują w komorze spa
lania (12) wyższe ciśnienia, jest przejmowany przez 
zasobnik (22). 

42k (P. 158536) 28.10.1972. 
Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze

mysłu Motoryzacyjnego POLMO Przedsiębiorstwo Pań
stwowe, Warszawa, Polska (Tadeusz Gromadowski). 

Układ do pomiaru mocy elementów wirujących, za
wierający iloczynowe przetworniki elektryczne, zna
mienny tym, że zawiera czujnik momentu (1) połączony 
z jednej strony z prądnicą tachometryczną (2) wytwa
rzającą prąd proporcjonalny do obrotów (n) elementu 
wirującego, a z drugiej strony z rejestratorem (3), przy 
czym równolegle do czujnika momentu (1) i rejestra
tora (3) jest podłączone źródło prądu stałego (4), przez 
przełącznik (5) łączący prądniczkę tachometryczną (2) 
lub źródło prądu stałego (4) z czujnikiem momentu (1;, 
którego opór (R) jest proporcjonalny do momentu skrę
cającego (M) działającego na element wirujący. 

42K (P. 158667) 7.11.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War

szawa (Marian Fabrycy). 

Dynamiczny miernik kąta - tekst zgłoszenia i rys. 
zamieszczono w kl. 42c na str. 136. 

421 (P. 157262) 14.08.1972. 
Pierwszeństwo: 16.08.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Robert Eugene Smith, Greenwood, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Karbobenzoksydwugllcylo-l-arginylo-4-metoksy-2-
-naftyloamid, znamienny tym, że ma wzór i. 

Sposób ilościowego oznaczania stężeń enzymów 
w homogenatach, znamienny tym, że (a) do homogena-
tu zawierającego enzym dodaje się substrat o wzorze 2, 
w którym R zawiera co najmniej jedną grupę amino-
kwasową, po czym następuje hydroliza substratu, którą 
prowadzi się przez pewien czas, następnie (b) do pow
stałej mieszaniny dodaje się środek wytwarzający 
barwnik, który w reakcji z 4-metoksy-2-naftyloaminą 
powstałą przez hydrolizę wytwarza barwnik, następnie 
(c) przez otrzymaną mieszaninę przepuszcza się światło 
o określonym natężeniu i (d) dokonuje się pomiaru 
fotometrycznego natężenia tego światła, tak aby po-

równanie zmierzonego natężenia z krzywą wzorcową 
dało stężenie enzymu znajdującego się pierwotnie 
w homogenacie. 

421 (P. 157727) 12.09.1972. 
Instytut Szkła Filia w Krakowie, Kraków (Krystyn 

Hasslinger). 

Urządzenie do określania odporności wyrobów szkla
nych na nagłe zmiany temperatur, znamienne tym, że 
ma kształt walca, wewnątrz którego jako jego wycinki 
usytuowane są zbiorniki (1) na ciecz, stół załadowczo-
-wyładowczy (14) oraz pojemników (5) na wyroby, osa
dzone na prowadnicy (15) umiejscowionej w osi obrotu 
walca. 

421 (P. 157761) 15.09.1972. 
Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Wę

glowego, Chorzów (Stanisław Kasprowski, Józef Jezio
rowski, Józef Adamczyk, Edward Niesporek, Stanisław 
Bytom). 

Laboratoryjny analizator do oznaczania śladowych 
»wartości COc, CO i CH4 w gazach pracujący na zasa
dzie zmiany oporności właściwej elektrolitu w cewce 
elektrolitycznej o dwóch elektrodach, znamienny tym, 
że ma tranzystorowy układ elektroniczny połączony 
z miernikiem wychyłowym (30) wywzorcowany bezpo
średnio w procentach i składający się ze stabilizatora 
napięcia (23), generatora (24), wzmacniaczy (25 i 27), 
mostka pomiarowego (26) i przełącznika zakresów po
miarowych (32). 

m (P. 157794) 18.Oo.10Va. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Henryk Bo 
rowski, Zygmunt Grochowski). 

http://18.Oo.10Va
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Układ do automatycznego śledzenia poprawności po
miaru próbek w liczniku ziaren, współpracującym 
z lewarem rtęciowym, połączonym z komorą kondukto
metryczną i zaopatrzonym w styki wtopione w szklaną 
rurkę tego lewara, we wzajemnej odległości od siebie 
określającej czas przepływu elektrolitu z ziarnami 
przez komorę konduktometryczną, znamienny tym, że 
zawiera połączony wejściami ze stykami (3) i (4) le
wara rtęciowego (1), układ elektroniczny (6) mierzący 
czas trwania pomiaru, określony założoną objętością 
badanej próbki i prędkością jej przepływu przez ko
morę konduktometryczną, przy czym wyjścia układu (6) 
połączone są z wejściami układu (7) sygnalizacji na 
przykład optycznej, wskazującej poprawność pomiaru. 

421 <P. 157843) 21.09.1972. 
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (Andrzej 
Wolkenberg). 

Sposób oznaczania stężenia domieszek donorowych 
na powierzchni kryształów arsenku galu, znamienny 
tym, że oznacza się pojemność warstwy ładunku prze
strzennego w półprzewodniku na granicy z elektrolitem 
metodą elektrochemiczną. 

42l (P. 157856) 21.09.1972. 

Pierwszeństwo: 23.09.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Willard Jay Vandenberg, Hi 
Chul Chae, Wayne Ray Palmer, Howard Ralph Padgitt, 
Eimer Revelle Stewart). 

Układ optyczny do kontroli kapsułek na leki lub tp. 
artykułów mających powierzchnie zakrzywione wzdłuż
nie, przy czym każda kapsułka wiruje dokoła swej osi 
w położeniu kontrolnym, znamienny tym, że zawiera: 
optyczny układ obserwacyjny z jednym lub większą 
liczbą obiektywów obserwacyjnych (80) przystosowany 
do wytwarzania w swych płaszczyznach obrazowych 
obrazu kontrolowanej części powierzchni kapsułki, któ
ra to część obejmuje zarówno powierzchnię boczną (49) 
kapsułki (25), jak i wzdłużnie zakrzywioną powierzch
nię końcową co najmniej jednego końca (51, 53) kapsuł
ki, układ oświetlający ze źródłem światła (70) rzucają
cym na tę część kontrolowaną promienie świetlne odbi
jające się od niej do układu obserwacyjnego, pr^.y czym 
te promienie świetlne wybiegają z szeregu punktów 
w polu źródła światła, rozciągającym się wzdłuż kapsuł
ki na dużym łuku zachodzącym co najmniej za jeden 
koniec kapsułki, tak aby utworzyć na kapsułce, patrząc 
z układu obserwacyjnego, pole odblasku zawierające 
część boczną na boku kapsułki i część końcową w po
staci wydłużonego łuku, na wzdłużnie zagiętej po
wierzchni końcowej oraz fotoczujnik (88) reagujący na 
światło w jednym lub większej liczbie pól tego obrazu, 
oddalonych od pola odblasku, tamże istniejącego. 

42l (P. 157867) 21.09.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Jerzy Paluchiewicz). 

Sposób dozowania małych objętości substancji zwła
szcza cieczy, znamienny tym, że pojemnik z dwoma 
otworami doprowadzającym i odprowadzającym naj
pierw podłącza się do przewodu z substancją dozowaną 
i napełnia z przepełnieniem, po czym pojemnik dwu
stronnie odcina się od substancji dozowanej i podłącza 
do idetycznego przewodu odprowadzającego z wykorzy
staniem obu otworów pojemnika i dokonuje wydalenia 
objętości dozowanej połączonego z rozcieńczaniem lub 
be zrozcieńczania. 

Dozownik do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienny tym, że jest zbudowany z trzech elementów 
(1), (2), (3), z których środkowy (1) znajduje się po
między dwoma zewnętrznymi (2), (3) szczelnie przyle
gającymi do niego z przeciwnych stron tak, aby umożli
wić przesuw lub obrót elementu ruchomego (1) wzglę
dem dwóch pozostałych (2), (3) nieruchomych względem 
siebie, a zewnętrzne elementy nieruchome (2), (3) są 
połączone ze sobą na stałe lub przesuwnie tworząc ro
dzaj korpusu, przy czym w korpusie znajdują się dwie 
pary współśrodkowych otworów (8) usytuowane tak, 
aby przechodziły przez powierzchnie styku z elementem 
ruchomym (1) nie przenikając się wzajemnie i tak, aby 
przesunięcie elementu ruchomego (1) w jedno z dwóch 
skrajnych jego położeń nie odsłaniało żadnego z otwo
rów (8) w korpusie, a w elemencie ruchomym (1) znaj
duje się jeden otwór lub zbiornik (7) usytuowany tak, 
aby przesunięcie elementu ruchomego (1) w jedno 
z dwóch skrajnych jego położeń powodowało pokrycie 
się obu otworów zbiornika (7) z jedną Z par otworów 
korpusu (8), przy czym dozownik może posiadać kilka 
wymiennych elementów ruchomych (1) na różne obję
tości dozowane. 
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421 (Р. Ш267) 14.10.1972. 
Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Polska 

(Wilhelm Kamuzela, Hubert Grochutek, Józef Wypadło, 
Antoni Cebeterewicz). 

Urządzenie do oznaczania zawartości węgla i siarki 
w stali, wyposażone w butlę tlenową z reduktorem, 
zespół płuczek z których pierwsza napełniona jest roz
tworem wodorotlenku potasu, środkowa jest pusta 
a końcowa napełniona jest kwasem siarkowym, piec 
rurowy z rurą porcelanową do spalania próbek i ze
społy do miareczkowania siarki i odczytania węgla 
z przepłukiwaniem ręcznym oraz naczynie absorbcyjne, 
a połączone między sobą rurkami szklanymi i wężami 
gumowymi w jeden ciąg o drożności wewnętrznej od 
butli tlenowej do naczynia absorpcyjnego, znamienne 
tym, że zespół płuczek ustawionych szeregowo składa 
się z płuczki napełnionej roztworem wodorotlenku po
tasu, płuczki pustej, płuczki napełnionej kwasem siar
kowym i płuczki pustej, a piec rurowy wyposażony 
jest w dwie rurki porcelanowe do spalania próbek, przy 
czym obie rurki porcelanowe połączone są wężem 
z rozgałęźnikiem, którego trzecie ramię połączone jest 
wężem gumowym z ostatnią pustą płuczką zespołu 
płuczek, zaś drugie końce rurek połączone są przewo
dami z dwoma naczyniami do pochłaniania tlenku siar
ki i z dwiema biuretami, z którymi połączone są na
czynia absorbcyjne oraz jedno wspólne naczynie pozio
mowe i przepłukujące, przy czym naczynie to połą
czone jest poprzez reduktor z przewodem sprężonego 
powietrza, natomiast zespół do miareczkowania siarki 
jest wspólny dla obydwóch ciągów o drożności we
wnętrznej. 

421 (P. 158355) 19.10.1972. 
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej, 

Warszawa, Polska (Edward Przybysz, Andrzej Kali
nowski, Henryk Sholl). 

Potencjostai z automatycznym dostosowywaniem do 
elektrochemicznego układu badanego oraz programo
wanym zabezpieczeniem tego układu, znamienny tym, 
że zawiera potencjostatyczny układ mostkowy, jako 
część wykonawczą, połączony w szereg z blokiem (7) 
automatyki i zabezpieczeń, przy czym układ mostkowy 
składa się z wyjściowego stopnia mocy (4) zawierającego 
dwa wysokonapięciowe tranzystory mocy, których bazy 
są połączone z wyjściem wzmacniacza różnicowego (2), 
oraz wyjściem układu (16) regulacji prądu zerowego, 
a szeregowo połączone wyjścia tych tranzystorów są 
połączone z zasilaczami (5 r 6), mającymi automatycz
ne przełączane zakresy pomiarowe, z tym, że tranzy
story i zasilacze tworzą mostek, mający w gałęzi ze
rowej czujnik (8) prądu wyjściowego, najkorzystniej 
rezystor z uziemionym końcem, stanowiący wyjście 
stopnia mocy (4) oraz zewnętrzne naczynko elektroche
miczne podłączone elektrodą badaną (EB) do wyjścia 
stopnia mocy (4) elektrodą pomocniczą (EP) przez czuj
nik (11) zakresu prądu, najkorzystniej rezystor, do środ
ka połączonych w szereg zasilaczy (5 i 6) i elektrod od
niesienia (EO) poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego, do 
wejścia wzmacniacza różnicowego (2), który swym dru
gim wejściem jest podłączony do źródła (1) potencjału 
zadanego, przy czym zasilacze (5 i 6) są połączone tak 

jak i regulowany rezystor (10) miernika prądu (9) oraz 
wejście stopnia mocy (4), z blokiem (7) automatyki 
i zabezpieczeń. 

42l (P. 158384) 20.10.1972. 

Pierwszeństwo: 21.10.1971; 8.09.1972 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

Toms River Chemical Corporation Toms River, New 
York, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób zmniejszania zawartości rtęci w zanieczyszczo
nych rtęcią roztworach wodnych, znamienny tym, że 
roztwór traktuje się czynnikiem reaktywnym wobec 
rtęci i adsorbentem. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje 
się czynnik reaktywny wobec rtęci, zawierający jedną 
lub kilka następujących substancji lub związków, mia
nowicie metal, środek siarczkotwórczy, pochodną tio-
karbamylową, tiol i/albo merkaptan, i/lub preparat po-
lisiarczkowy. 

421 (P. 158635) 4.11.1982, 

Onihot Sofia - Bułgaria (Dimiter Marinou Ivanow, 
Dimiter Ivanou Dimitrow). 

Pylomierz fotometryczny do pomiaru zapylenia w ka
nałach gazowych zawierający rurę nośną z otworami 
pomiarowymi w kierunku przepływu mierzonego stru
mienia gazu, z przypawanymi na obu końcach króćcami, 
do których zamontowana jest z jednej strony obudowa 
fotoelementu, a z drugiej obudowa źródła światła, zna
mienny tym, że zawiera z boku otworów (4) pomiaro
wych rurkę (6) przesuwną między ograniczającymi 
pierścieniami (7, 8) w taki sposób, że przy zerowaniu 
przyrządu otwory (4) pomiarowe zostają zamknięte. 

421 (P. 158774) 9.11.1972. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Paweł Krzy-
stolik, Marian Mysłek, Jan Kłakus, Krystian Mendera). 
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Układ blokady elektrycznej dl* analizatorów gazów 
wyposażony w wychyłowy miernik i magnetyczną pa
mięć, znamienny tym, że równolegle do bloku (1) pa
mięci przekroczeń wartości zadanej są podłączone wyj
ście magnetycznej pamięci (2), wychyłowy miernik (3) 
i tranzystorowy klucz (4) z opóźnionym działaniem, na
tomiast wyjście bloku (1) jest połączone z wejściem (Z) 
magnetycznej pamięci (2) oraz wejściem (a) kasującego 
członu <5), którego wejście (b) jest przyłączone do od
blokowującego członu (6), a wyjście (c) jest połączone 
г blokiem (1), tranzystorowym kluczem (4) i wejściem 
(01) magnetycznej pamięci (2), której wejście (02) jest 
połączone z napięciowym porównawczym członem (7). 

42m (P. 157284) 14.08.1172. 
„Elektrom" - Wytwórnia Sprzętu Medycznego, Tele

technicznego i Pokrewnych Wyrobów - Spółdzielnia 
Pracy - Kraków, Polska (Ryszard Leśniak, Józef Do
mański). 

Sposób wytwarzania elementu do odczytu zapisu 
iwlaszcza w maszynach analitycznych składającego się 
z wiązki drucików, osadzonej w tulejce mocującej 
z obejmą przesuwną, znamienny tym, że do mocującej 
tulejki najlepiej mosiężnej wprowadza się wiązkę skła
dającą się z 18-tu drucików o średnicy najlepiej 0,2 mm 
ze stali sprężynowej miedziowanej w przyrządzie po
siadającym otwór o zmiennym przekroju, gdzie w część 
cylindryczną umieszcza się tulejkę mocującą a przez 
część stożkową wprowadza się wiązkę drucików, po 
czym ucina się na wymiar wstępny i przylutowuje 
wiązkę do czoła tulejki przez zanurzenie w roztopionej 
w tygielku cynie na głębokość 3-4,5 mm na czas 5 - 8 
sekund a następnie na wystającą część wiązki dru
cików nakłada się obejmę przesuwną w przyrządzie 
dzielonym z otworem o zmiennym kształcie sposobem 
jak w pierwszej operacji a potem obcina się wiązkę 
drucików na wymiar końcowy w przyrządzie o nożach 
kształtowych oraz szlifuje się ręcznie końce robocze 
drucików wiązki. 

42m (P. 157893) 22.09.1972. 

Pierwszeństwo: 27.09.1971 - USA 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA (Hi Chul 

Chae, Walter Henry Berntsen, Richard Gelinas, Jon 
Caton Trusty). 

Urządzenie elektroniczne do sprawdzania kapsułek 
farmaceutycznych lub podobnych przedmiotów posiada
jących zamierzone odkształcenia, znamienne tym, że po
siada elementy (30) do powtarzanego analizowania po
wierzchni kapsułki (41) i do wytwarzania, na podstawie 
takiego analizowania, sygnału analogowego zawierają
cego zmiany cechujące zarówno wymienione odkształ
cenia jak i wady analizowanej powierzchni, posiada 
elementy (fig. 10) do odróżniania wymienionych zmian 
powodowanych przez wymienione odkształcenia i wy
stępujących w ustalonych przedziałach czasu od wy
mienionych zmian powodowanych przez wady i wystę
pujących w innych niż wymienione przedziałach czasu, 
zawierające elementy (126), (138), do wykrywania wy
stępowania wymienionych zmian w przedziałach czasu 
krótszych od wymienionych ustalonych przedziałów 
czasu, jako wskaźnika istnienia wady. 

42m (P. 157992) 30.09.1972, 
Texas Instruments Incorporated, Dallas, Stany Zjed

noczone Ameryki (Gary Wayne Boone, Michael James 
Cochran). 

Układ kalkulatora, znamienny tym, że ma adresowa
ną pamięć do przechowywania instrukcji stałego pro
gramu w celu sterowania działania kalkulatora, przy 
czym z pamięcią tą sprzężone są środki sterujące czułe 
na wymienione instrukcje programu w celu wytwarza
nia sygnałów sterujących zgodnych z instrukcjami pro
gramu, a ponadto układ zawiera rejestry do przecho
wywania i przesuwania równoległego wielu słów wie-
lobitowych zakodowanej informacji, a z wymienionymi 
środkami sterującymi i z rejestrami danych sprzężone 
są równoległe, arytmetyczne środki logiczne do wyko
nywania równoległych operacji logicznych i/lub aryt
metycznych na wymienionych słowach wielobitowych 
według wymienionych sygnałów sterujących dla otrzy
mania końcowych odpowiedzi, a ponadto z wymienio
nymi rejestrami danych sprzężone są obwody wejścio
we do wprowadzania zakodowanej informacji w te re
jestry danych, przy czym układ ma ponadto obwody 
wyjściowe do wyprowadzania wymienionych odpowie
dzi końcowych. 

42m (P. 158343) 18.10.1972. 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jerzy Koz
łowski, Jerzy Radomski, Lech Różański). 

Układ rezystorowo-diodowy zwłaszcza do modelowa
nia charakterystyk przepływu rur wodociągowych z za
ciskami (1) i (2) między którymi połączone są szerego
wo rezystory, a do każdego węzła między tymi rezysto
rami (3) dołączone są polaryzujące rezystory (4), któ
rych drugie końce są zwarte i dołączone do bieguna 
źródła (5) napięcia stałego, natomiast drugi biegun tego 
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źródła (5) dołączony jest do zacisku (2) układu, jedno
cześnie pomiędzy zaciskiem (2) układu a węzłami mię
dzy szeregowo połączonymi rezystorami (3) połączone 
są diody (6) znamienny tym, że rezystory (3) oraz po
laryzujące rezystory (4) są nastawne a ich ruchome sty
ki (7) są połączone mechanicznie ze sobą i przesuwane 
jednocześnie, co powoduje proporcjonalną zmianę re
zystancji wszystkich nastawnych rezystorów. 

42m (P. 158426) 23.10.1972. 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin (Stefan Słoniec). 
Suwak do ustalania grup wymiarowych części ma

szyn, zwłaszcza przy montażu selekcyjnym łożysk tocz
nych, znamienny tym, że składa się z części nierucho
mej (1), w której wykonane jest okienko (3) oraz na 
której znajduje się jeden szereg numerów grup selek
cyjnych i części ruchomej (2), na której znajdują się 
dwa szeregi numerów grup selekcyjnych elementów 
kojarzonych, przy czym na części ruchomej (2) jeden 
z szeregów zawiera numery pojedyncze a drugi wier
sze numerów alternatywnych. 

421 (P. 158563) 30.10.1972. 
Vsecojuzny dvazhdy ordena Trudovogo Krasnogo 

Znameni teplotekhnichesky nauchno-issledovatelsky in
stitut imeni F. E. Dzerzhinskogo Moskwa, Związek Ra
dziecki (Vulf Borisovich Etkin). 

Urządzenie do pomiaru stężenia zawiesiny przemiesz
czanej pneumatycznie za pomocą nośnego medium w 
przewodzie rurowym, zaopatrzonym w element służą
cy do wprowadzania zawiesiny, wewnątrz którego to 
przewodu umieszczony Jest czujnik parametru określa
jącego przepływ nośnego medium a na jego odcinku 
pomiarowym ustawiony jest czujnik parametru okreś
lającego przepływ przemieszczanej zawiesiny, przy 
czym według wartości sygnałów tych czujników sądzi 
się o stężeniu zawiesiny, znamienny tym, że ma do
datkowy przewód rurowy (5, 11) usytuowany tak wzglę
dem głównego przewodu rurowego (1), że jeden jego 
koniec będący końcem wylotowym względem kierunku 
przemieszczania się medium nośnego, umiejscowiony 
jest w strefie (4) ustalenia się prędkości zawiesiny na 
odcinku pomiarowym (3), ograniczonym przez tę strefę 
i przez element (Ź) ł,lv*ący do wprowadzania cząstek, 
a drugi jego koniec umiejscowiony jest poza odcinkiem 

pomiarowym w strefie wolnej od przemieszczanej za
wiesiny, przy czym czujnik (7) parametru określającego 
przepływ przemieszczanej zawiesiny ustawiony jest w 
dodatkowym przewodzie rurowym (5, 11). 

42m (P. 158580) 2.11.1972. 
Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Ro

man Paśniczek, Henryk Borowski, Zygmunt Grochow
ski). 

Elektroniczny licznik ziaren składający się z bloku 
pomiarowego (9) połączonego poprzez układ automaty
ki pomiaru (8) z dyskryminatorem (7) sprzężonym ze 
wzmacniaczem impulsowym (6), do którego podłączone 
są elektrody (5) znamienny tym, że dysza komory kon-
duktometrycznej wykonana jest w płytce (1) o grubości 
określonej tylko jej wytrzymałością mechaniczną po
siada powierzchnię czołową (3) prostopadłą do osi dy
szy (2), a powierzchnia tylna (4) ma kształt czaszy 
o średnicy wielokrotnie większej od średnicy dyszy (2). 

42o (P. 137308) З.12.1969. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro

gowej, Warszawa (Jerzy Grycz, Tadeusz Zadrożny, An
drzej Sobczyk, Zygmunt Lubasiński). 

Sposób badania nierówności nawierzchni drogowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu - tekst zgło
szenia i rys. zamieszczono w kl. 42b na str. 132. 

42o (P. 157746) 13.09.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej Ko

walski, Bogusław Woźny). 
Układ szacowania prędkości obiektów ruchomych do 

impulsowego sonaru ultradźwiękowego zawierającego 
urządzenie wykrywające obiekty ruchome, znamienny 
tym, że wejścia drugiego zespołu bramek (19) połączo
ne są z wyjściami licznika odejmującego (8) urządzenia 
wykrywającego obiekty ruchome, zaś wyjścia tego zes
połu bramek połączone są przez pamięć (20) i dekoder 
(21) ze wskaźnikiem cyfrowym (22), przy czym drugi 
zespół bramek (19) sterowany jest z wyjścia iloczynu 
logicznego (23), na którego wejście podawane są sygna
ły z licznika ech (18) poprzez przełącznik wybierający 
(26), z wyjścia dekodera (13) urządzenia wykrywającego 
obieki. ruchome i z wyjścia jedynkowego przerzutnika 
bistabilnego (24), ponadto wejście zerujące przerzutnika 
bistabilnego (24) połączone jest z wyjściem iloczynu lo
gicznego (23) a jego wejście ustawiające wraz z wej
ściem kasującym pamięci (20) jest połączone poprzez 
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klucz (25) ze źródłem napięcia (27), a licznik ech (18) 
sterowany jest z dekodera (1S) urządzenia wykrywają
cego obiekty ruchome i kasowany z wyjścia pierwszego 
detektora (3) tego urządzenia. 

42o (P. 158080) 4.10.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War

szawa (Marian Fabrycy). 

Obrotomierz posiadający czytnik fotoelektryczny, 
przerzutnik monostabilny, układ formowania impulsu 
i wałek napędowy połączony ze źródłem mierzonych 
obrotów, znamienny tym, że jego obwód magnetyczny 
stanowi cewka (9) nawinięta na kadłubie (7) przymoco
wanym do obudowy (3), segment (2) obwodu magne
tycznego zamocowany na wałku napędowym (1) oraz 
zwora (10) ułożyskowana obrotowo w kadłubie (7) i mo
stku (8) przymocowanym do obudowy (3). 

42r» (P. 157818) 19.09.1072. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zenon 
Nawrot, Zbigniew Noworolski, Waldemar Panenka). 

Układ do automatycznego sterowania rzutnikiem 
przeźroczy za pomocą magnetofonu znamienny tym, że 
wyjście magnetofonu połączone jest poprzez wzmac
niacz - ogranicznik (4) z członem (5) przepustowym dla 
sygnału wyzwalającego, zaś wyjście tego członu połą
czone jest z wejściem wyzwalającego członu (7). 

42r» (P. 157957) 28.09.1972. 
Pierwszeństwo: 30.09.1971 - Włochy 

D.E.A. Digital Electronic Automation S.p.A. Monca-
lieri, i SOC, F.A.T.A., S.p.A., Turyn, Włochy (Giorgio 
Minucciani). 

Układ sterowania pracą urządzeń przemysłowych ta
kich jak przenośniki, windy, transportery itp. zawiera
jący wiele czujników dostarczających dane o stanie 
urządzenia w postaci sygnałów elektrycznych. Czujniki 
dołączone są do centralnego układu sterowania w celu 
transmisji wspomnianych powyżej sygnałów. Wspom
niany centralny układ sterowania przetwarza odbiera
ne dane w celu otrzymania sygnałów sterowania opisu
jących żądany stan urządzenia i transmisji sygnałów 
sterowania do wielu organów wykonawczych sterują
cych poszczególnymi zespołami urządzenia. Układ ste
rowania znamienny tym, że zawiera wiele układów 
wejściowego interfaces (TH ... TI 16) zbierającego w gru
py dane dostarczane przez czujniki i wysyłający te da
ne w zmodulowanej formie w odpowiednich przedzia
łach czasowych wspólnym kanałem wejściowym (10) do 
centralnego układu sterowania (ОС), zawiera wiele 
układów wyjściowego interfaces (TUI... TU16) służą
cych do odbierania wspólnym kanałem wejściowym (10) 
z centralnego układu sterowania (ОС) w określonych 
przedziałach czasowych zmodulowanych sygnałów ste
rowania, układy wyjściowego interface'u (TUI... TU16) 
demodulują i wzmacniają sygnały sterowania i trans
mitują je do odpowiednich organów wykonawczych 
grupy, do której dołączone są układy wyjściowego in
terface'u, centralny układ sterowania (ОС) w skład któ
rego wchodzi centralny układ sterowania logicznego 
(CLU) pamięć operacyjną (SPM). Układy wejściowego 
i wyjściowego interface'u i centralny układ logiczny 
(CLU) mają dostęp do pamięci operacyjnej (SPM) w na
stępujących po sobie kolejno przedziałach czasowych. 

42r* (P. 157965) 28.09.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB", 
Warszawa, Polska (Lucjan Wilk, Edward Jobs, Robert 
Królak). 

Układ automatycznego wyłączania ruchu mechaniz
mów podnoszenia w żurawiach sterowanych pneuma
tycznie, współpracujący z sygnalizatorem przeciążenia* 
i wyłącznikami krańcowymi, znamienny tym, że jest 
wyposażony w co najmniej jeden zawór elektromagne
tyczny (Zj), przze który zasilane są sprężonym po
wietrzem cylindry hamulców i sprzęgła bębnów m e ^ 
chanizmów podnoszenia haków i wysięgnika lub tylkof 
jednego mechnizmu, i połączony z nim szeregowo wy-j 
łącznik powietrzny (Wt), włączany przez rozdzielacz do 
załączania ruchu podnoszenia, których obwód zamykają 
etyki przekaźnika głównego (P^ załączanego przez syg-
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nalizator przeciążenia (16) oraz styki przekaźnika głów
nego (P») załączanego przez wyłączniki krańcowe (WE,, 
WK„ WK8h oraz w zawór elektromagnetyczny (23,), 
przez który zasilany jest cylinder hamulca i sprzęgło 
bębna mechanizmu podnoszenia wysięgnika, i połączo
ny z nim szeregowo wyłącznik powietrzny (W,), włą
czany przez rozdzielacz do załączania ruchu opuszcza
nia, których obwód zamykają styki przekaźnika po
mocniczego (РД załączanego przez przekaźnik główny 

48r* CP. 158394) 21.10.1972. 
Pierwszeństwo: 21.10.1971 - NRF 

Gebrüder Sulzer A0, Winterthur, Szwajcaria (Ger
hard Bollert, Walter Ramser, Dietrich Wieland). 

Sposób elektronicznego sterowani» przesmykiem w 
maszynach tkackich, znamienny tym, ie cały raport 
dzieli się na wzory podstawowe, które wytwarza się z& 
pomocą elektronicznych, dowolnie zaprogramowanych 
generatorów (G„ Ge, G, do Gn) wzoru podstawowego, 
щ zmianę z jednego wzoru podstawowego w drugi wzór 
podstawowy przeprowadza się za pomocą generatora 
wzorcowania głównego (M), który pracuje poprzez od
czyt odbieralnika (V), na przykład przez odcsyt optycz
ny odbieralnika graficznego. 

42r» (P. 158465) 25.10.1972. 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 

(Jan Broy, Rudolf Kliber, Stanisław Grzymała, Janusz 
Łoziński, Ryszard Łydko, Roman Szczukiewicz, Marian 
Wrzeszcz). 

Tranzystorowy regulato? prędkości do saassyn wy
ciągowych wyposażonych w sieicropueumâtyczny bez-
sprężynowy regulator cisn^nla powietrza sasilającego 

hamulec manewrowy maszyny wyciągowej znamienny 
tym, że jedna z trzech sterujących cewek (1) elektro-
pneumatycznego-bezsprężynowego regulatora jest wy
korzystana jako uzwojenie polaryzacyjne, zasilane prą
dem stałym z mostkowego prostownika (4) i z buforo-
wo pracującego z nim akumulatora (5) poprzez nastaw
ny rezystor (6) bocznikowany czynnym stykiem (7) 
stycznika luzownika hamulca bezpieczeństwa i poprzez 
nastawny rezystor (8) służący do nastawiania koncesyj
nej wartości ciśnienia w hamulcu manewrowym maszy
ny, przy czym przepływ prądu w tym obwodzie jest 
kontrolowany włączonym w obwód zasilania cewki (1) 
przekaźnikiem (9), który swym czynnym stykiem (10) 
przerywa obwód bezpieczeństwa maszyny w przypadku 
całkowitego zaniku prądu w obwodzie polaryzacyjnej 
cewki (I), 

42r* (P. 158511) 27.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Wiesław Łabuda). 
Przeciwrównoległy tyrystorowy nawrotny układ ste

rowania napędem maszyny wyciągowej, znamienny tym, 
że zawiera człon logiczny (1), z którego jedno wyjście 
sygnału realizującego prędkość dojazdową maszyny wy
ciągowej jest bezpośrednio połączone z węzłem suma-
cyjnym (Й), natomiast drugie wyjście sygnału infor
macyjnego o rozpoczęciu zaprogramowanej jazdy połą
czone jest poprzez człon napięcia zadającego (2) tak, że 
rozdzielony sygnał uchybu steruje poprzez przeciwsob-
nie połączone całkujące wzmacniacze (3), (4) regulatory 
prędkości obrotowej i prądu (5), (6), które regulują po
przez zespoły sterowników (8), (9) kątem zapłonu pro
stowników tyrystorowych (10), (11) zasilających silnik 
napędowy (12) maszyny wyciągowej w zależności od 
różnicy wartości napięcia zadającego i napięcia tacho-
generatora (16) do węzła sumacyjnego (H) oraz od war
tości ustalonego prądu zasilającego w członie ograni
czenia prądowego (16), który równocześnie stanowi do
datkowe ograniczenie prądu w głównym zasilającym 
obwodzie maszyny w przypadkach zadziałania za po
mocą przekaźnika (15) hamulca bezpieczeństwa. 

42r* (P. 158685) 31.10.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-

lawni „Prodlew", Oddział Projektowy, Kraków, Polska 
(Roman Duszyński, Franciszek Leslak). 

Układ pomlarowo-sterująey ciągłego przepływ« ma
teriału sypkiego, znamienny tym, że składa się z czło
nu do wytwarzania impulsów elektrycznych (1), połą
czonego z impulsatorem (I) oraz z dwóch połączonych 
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równolegle liczników, licznika rejestrującego impulsów 
(S) i nastawnego licznika impulsów (4) połączonego 
z członem wykonawczym (5), przy czym człon do wy
twarzania impulsów (1) stanowi tarczę (8) osadzoną na 
osi dozownika, na odwrocie której usytuowany jest 
magnes trwały <7) oraz kontaktron (8) umieszczony w 
pobliżu tarczy (7). 

42r* (P. 157195) 9.08.1972 
Zakłady Automatyki Przemysłowej im. Juliana Mar

chlewskiego, Ostrów Wielkopolski (Janusz Komczyński, 
Stanisław Wawrzyniak, Bolesław Dębicki). 

Dławieniowy regulator temperatury, znamienny tym, 
że w obudowie (1) zamocowany termobimetalowy czuj
nik (3), którego swobodny koniec jest umieszczony po
między przeciwsobnie skierowanymi dyszami (4) i sta
nowi jednocześnie ich przysłonę, regulującą dławienie 
ciśnienia cieczy w kanałach, a zadana temperatura jest 
nastawiana za pomocą zadajnik'. {Z), natomiast spływo
wy kanał (c) znajduje się w obudowie powyżej dysz. 

42r* (P. 157773) 16.09.1972. 
Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM", 

Warszawa, Polska (Ryszard Czarnecki, Andrzej Syfert). 

Odśrodkowy regulator do silnikowych pomp wtrysko
wych, posiadający co najmniej jedną sprężynę napina
ną przy pomocy dźwigni obrotów, której maksymalne 
nieprzekraczalne wychylenie w kierunku wzrostu obro
tów silnika wyznacza zderzak w postaci śruby zabez
pieczonej przeciwnakrętką, znamienny tym, że zderzak 
(15) i zagnieciona na nim po ustaleniu jego roboczego 
niem, które stanowi tulejka (17) nakręcona na zderzak 
(15) i zagnieciona na nim po ustaleniu jego roobczego 
położenia odpowiadającego maksymalnemu wychyleniu 
dźwigni (14) w kierunku wzrostu obrotów silnika. 

42r* (P. 157777) 16.09.1972. 
Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM", 

Warszawa, Polska (Andrzej Kraiński, Zbigniew Korpus, 
Jerzy We wiór). 

Ośrodkowy regulator do silnikowych pomp wtrysko
wych, w którym mechanizm bezwładnikowy złożony 
jest z dwóch sprzężonych wzajemnie ciężarków wy-
chylnie ułoży skowany с h w nośniku sprzężonym z wał
kiem krzywkowym pompy, przesuwających pod działa
niem siły odśrodkowej tuleję sprzężoną układem dźwig
niowym z organem sterującym dawkowaniem pompy, 
znamienny tym, że bezwładniki (9) jego są zarazem bez-
władnikami przestawiacza kąta wtrysku. 

42r» (P. 157896) 23.09.1972. 
Pierwszeństwo: 25.09.1971 - NRF 

Siemens Aktiengeselschaft, Berlin Zachodni - Mo
nachium, NRF (Christian Soeliger). 



150 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 34 

Układ połączeń do regulacji położeni« części maszy
ny, której napęd jest sterowany członem porównania 
ł w którym każdorazowe wartości położenia zadanego 
i rzeczywistego występują w postaci wartości liczbo
wych, znamienny tym, że układ logiczny członu porów
nania stanowi sumator (A) przyjmujący wartości licz
bowe położenia rzeczywistego i zadanego w kodzie 
dwójkowym lub dwójkowo dziesiętnym, który przy re
gulacji położenia odcinkowego części maszyny (M) bie
żąco wydaje jeden z dwóch możliwych stan sygnałów 
różnicy położeń istniejącego i zadanego „większy lub 
mniejszy od zera" z&à przy posuwie po obwodzie koła 
dalszy sygnał, jeden \i dwóch możliwych „większy lub 
mniejszy niż połowa liczby położeń" przy czym tak 
utworzone sygnały stanowią podstawę dla sygnału ste
rującego dia napędu, który uruchamia się tym sygna
łem w kierunku osiągnięcia zadanej pozycji po najkrót
szej drodze 

42r2 (P. 15B095) 5.10 1972, 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej 
Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska (Zbig
niew Błaszczak, Sławomir Bradys, Bohdan Łapieńskij. 

Automatyczny kompensator elektronowy z układem 
nawrotnym, zawierający zespół napędowy г synchro
nicznym samorozruchowym silnikiem, sterowanym me
chanizmami zapadkowymi znamienny tym, że silnik (8) 
jest dołączony do źródła (18) prądu stałego i do źród!a 
(19) prądu zmiennego przez przekaźnik (14), dołączony 
do torów (S) i (7) sterujących diodowymi wentylami (15) 
i (16), 

42ГЙ (P. 158081) 4.10.1972. 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa 
(Stanisław Kudelski). 

Układ zamiany kąta położenia osi selsyna na odpo
wiadające mu przesunięcie fazy napięcia zasilającego 
selsyn, składający się z dwóch transformatorów i prze-
suwnika fazy znamienny tym, że końcówka (5) t rans
formatora (TR2) podłączona jest do zacisku (a) selsyns. 
końcówka (i) transformatora (TRI) podłączona jest do 
zacisku (b) selsyna, końcówka (7) transformatora (TR2.1 
podłączona jest do zacisku (c) selsyna zaś końcówka Ш 
transformatora (TRI) jest połączona z końcówką (в) 
transformatora (TR2), natomiast końcówka (4) transfor 
matora (TRI) jest połączona z końcówką (в) transfor
matora (TR2) oraz z wyjściem (A) a końcówka (3) trans
formatora (TEi) jest połączona z końcówką (2) oporni
ka (R), końcówka (Щ transformatora (TR2) jest połączo
na z końcówką (10) kondensatora (C), końcówki (11) 
kondensatora (C) i (13) opornika (R) są zwarte i wy
prowadzone do wyjścia <B). 

42r2 (P. 158318) 16,10.1972, 

Pierwszeństwo: 22.10.1971 - Wielka Brytania 

Joseph Lucas (Electrical) Limited, Birmingham, Wiel
ka Brytania (Christopher John Sutton). 

Układ hamulcowy pojazdu, w którym siła hamowa
nia przyłożona do koła jest odłączana gdy zwalnianie 
prędkości obrotowej koła przekroczy uprzednio okreś
loną wartość, znamienny tym, że zawiera układ га 
pewniający, że gdy hamulce zadziałają ponownie, po
zostaną w tym stanie przez uprzednio okreśiony okres 
czasu dostatecznie długi do ochrony przed ciągłym od 
łączaniem hamulców, gdy koło nie znajduje się w po
ślizgu. 

42г* (Р. 158410) 21.10 1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa, Polska (Ryszard Brzeski, Adela Koczanowskr», 
Wojciech Kropaczewski, Marian Siwik). 

Czujnik temperatury posiadający trzpień otoczony 
pochwą z materiału elastycznego umieszczoną wewnątrz 
korpusu wypełnionego woskiem lub mieszaniną wosko-
wo-parafinową, znamienny tym, że ma wkład (3) . 
konany z materiału o dużym współczynniku pr,: 
ności cieplnej umieszczony wewnątrz korpusu (1) 
sposób, że zewnętrzne ściany wkłada Ш) si i 
z wewnętrznymi ścianami korpusu <1), przy 
wkład (3) wykonany jest w postaci siatki. 
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*2r« (P. 158698) 81.10.1972. 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (An

drzej Ryniewicz, Wojciech Maciejewski, Piotr Andrzej 
Wasilewski). 

Uniwersalny system automatycznej stablïlsaejl tem
peratury, czynnika smarującego we wrzaciennikach 
wszystkich typów obrabiarek, wyposażony w blok auto
matyki i sterowania silnikiem, znamienny tym, że blok 
automatyki (1) jest połączony z blokami* wykonawczy
mi chłodzenia (2) i grzania (3) oraz z blokiem sterowa
nia (4) silnikiem oraz, że blok automatyki (1) składa się 
z określonej ilości układów automatycznej stabilizacji 
temperatury, przy czym każdy z Msdów automatycz
nej stabilizacji temperatury składa г trzech tranzy
storów (I„ Ig, I8) jednej diody <DS), dwóch diod Zenora 
(DZI) i (DZ2), rezystorów regulowanych (P) i (RB), rezy
storów (RB,), (RB2), (RB,), (RE), (RC,), (RCj) i <RS,), 
kondensatora (CS,) oraz czujnika termistorowego (R-rh)» 

Ыг* (P. 157179) 8.08.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa, Polska (Karol Łosiak). 

Układ do nawrotnego sterowania silnikami trójfazo
wymi, znamienny tym, że jest wyposażony w układy 
odliczające (1) i (4) formujące sygnały sterujące ( + Щ 
i ( - U ) w ten sposób, że sygnały wyjściowe (U 1) z ukła
dów odliczających (1) i (4) są opóźniane względem na
pięcia wejściowego (Us ter) o czas (t) równy lub większy 
od częstotliwości sieci zasilającej trójfazowy silnik (S) 
i w układy iloczynu logicznego z pamięcią (2) i (5) ste
rowane sygnałami sterującymi (+U) i ( - U) oraz sygna
łami wyjściowymi (U 1) z układów odliczających (1) 
i (4), uruchamiające za pomocą sygnałów (U 2) genera
tory impulsów szpilkowych (3) i (6) sterujące poprzez 
transformatory (Tr 1) i (Tr 2) tyrystory (Ty 1, Ty 2, Ty 3 
i Ty 4) i podające, po zaniku sygnałów sterujących < +U) 
lub ( - U) sygnał (Ua) do układu zliczającego (1) lub (4) 
zapewniający powrót całego układu do stanu wyjścio
wego. 

42r8 (P. 157920) 28.09.1972. 

Pierwszeństwo: 27.09.1971 - USA 

Andrew Francis Kay, Del Mar, USA (Sam Massin). 

Układ zdalnego sterowania łącznikiem elektrycznym 
wysokiego napięcia zawierający elektroniczny układ 
sterujący połączony szeregowo z wysokonapięciowym 
elektrycznym urządzeniem łączącym w celu dołączenia 
go do źródła prądu wysokiego napięcia oraz układ ste
rujący niskiego napięcia zawierający układ impulsowy 
znamienny tym, że elektroniczne urządzenie łączące po-
wpduje przewodzenie prądu wysokiego napięcia elek
trycznego urządzenia łączącego tylko wtedy, gdy przy
łożony jest do niego impuls sterujący o dostatecznie 
dużej amplitudzie, a układ impulsowy ustawia sterują
ce urządzenie łączące w określony stan w celu dostar
czenia do elektronicznego urządzenia łączącego tylko 
jednego impulsu sterującego o dostatecznej amplitu
dzie, w czasie gdy sterujące urządzenie łączące znajdu
je się w tym określonym stanie. 

«Sr* (P. 158321) 18.10.1972. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Wiesław Micha
łowski). 

Sposób sterowania sygnałem mocy odbiorników ener
gii elektrycznej o małej przeciążalności w szczególności 
silników elektrycznych z drukowanym tworniklem, w 
którym stosuje się pomiar prądu płynącego przez od
biornik energii, znamienny tym, że dokonuje się po-
•Hwn wielkości prądu przeciążeniowego i czasu trwa-
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nia przeciążenia równocześnie, przy czym sygnały po
miarowe tych wielkości łączy się we wspólny sygnał 
przeciążeniowy w formie iloczynu sygnału wartości 
prądu i/lub kwadratu wartości prądu i sygnału czasu 
trwania przeciążenia i tak utworzony sygnał przecią
żenia łączy się z sygnałem sterującym stopień mocy 
układu zasilającego odbiornik w drodze zastosowania 
ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

Urządzenie do stosowani» sposobu według zastrz. i -
3, znamienne tym, że zawiera co najmniej jeden czuj
nik pomiarowy (RS) złożony z przekładnika prądowego 
i układu progowego, prsy czym wyjście każdego prze
kładnika prądowego (I,, I«) jest przyłączone bezpośred
nio do wyjścia (t) czujnika (RS) i/lub do co najmniej 
jednego z innych wyjść (S, 4) poprzez układ progowy 
o co najmniej jednym progu sygnału, nastawianym na
pięciami zewnętrznymi podawanymi na co najmniej je 
den z zacisków wejściowych (5, 6) połączony bezpośred
nio zaciskami wyjściowymi (3, 4) i/lub za pomocą 
wzmacniaczy lub członów umujących (W„ WT) na któ
rych wyjścia jest podawany również sygnał wartości 
progowej ze zmienionym znakiem, z układem generacji 
sygnału przeciążeniowego zawierającym człon tworze
nia sygnału lub sygnałów czasu (I), człon mnożący (M) 
i/lub całkujący (C)' i co najmniej jeden z członów za
pamiętujących (Pt), kwadratujących (K) lub zwrotnicę 
sygnałów (Z). 

42r3 (P. 158507) 27.10.1073. 

Warszawskie Zakłady Radiowe, Warszawa, Polska 
(Barbara Szust-Żochowska, Krzysztof Żochowski). 

Układ automatycznej regulacji napięcia wyjściowego 
oraz kształtu krzywej napięcia wyjściowego w fałów 
nlkach szeregowych i szeregowo-równoległych z rezo
nansowym obwodem komutacji prądu znamienny tym, 
że z dowolną siecią (1) prądu przemiennego lub stałego 
o niestabilizowanym napięciu połączone jest wejście za 
silające regulatora napięcia (2) którym może być na 
przykład sterowany prostownik lub układ Jonesa, na
tomiast wyjście tego regulatora połączone jest z wej 
ściem filtru dolnoprzepustowego (3) a wyjście tego fil
tru połączone jest z jednym z wejść węzła sumacyjne-
go (4) a wyjście tego węzła połączone jest z wejściem 
zasilającym falownika (5) w układzie szeregowym lub 
szeregowo-równoległym z rezonansowym obwodem ko
mutacji prądu, natomiast wyjście (15) tego falownika 
połączone jest z wejściem zasilającym niesterowanego 
prostownika pełnookresowego (6) a wyjście tego pro
stownika połączone jest z jednyr = z wejść węzła suma-
cyjnego (4), a jednocześnie wyjście tego falownika po
łączone jest z wejściem zasilającym sterowanego pro
stownika prądu zwrotnego (7) pełnookresowego, a wyj
ście tego prostownika połączone Jest z jednym z wejść 
węzła sumacyjnego (4) jednocześnie wejście sterujące 
prostownika (7) połączone jest z wyjściem wzmacniacza 
sygnału uchybu (8) a wejście tego wzmacniacza połą
czone jest z wyjściem węzła sumacyjnego (0) natomiast 
jedno z wejść tego węzła połączone jest z wyjściem 
układu zadawania prądu (10) a drugie wejście tego wę
zła połączone jest wyjściem (18) układu falownik® (•) 

w Którym uzyskiwany jest sygnał elektryczny propor
cjonalny do prądu pobieranego przez falownik z węzfe 
sumacyjnego (4) jednocześnie z wyjściem (18) fałowni 
ka (5) połączone jest wejście układu blokady prądowe-
(11) natomiast wyjście tego układu połączone jest z jed 
nym z wejść węzła sumacyjnego (12), a drugie wej
ście węzła (12) połączone jest z wyjściem układu zada
wania napięcia (13) natomiast trzecie wejście węzła (12) 
połączone jest z wyjściem układu pomiaru napięcia Cif) 
wyjściowego falownika (5) natomiast wejście układu 
(17) połączone jest z wyjściem (10) falownika (5) jedno 
cześnie wyjście węzła sumacyjnego (12) połączone jest 
z wejściem wzmacniacza sygnału uchybu (14), a wyj 
ście tego wzmacniacza połączone jest z wejściem ste 
rającym regulatora napięcia (?V 

42r3 (P. 158509) 27.10.1972 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Wiesław Łabuda). 
Sterownik zapłonowy przeciwsobny do jednofazo

wych, dwupołówkowych tyrystorowych układów zasi
lających, znamienny tym, że zawiera przekształtnik 
przeciwsobny (2) przebiegów połówkowych prostowni
ka (1) na przebiegi prostokątne z różnicowym stopniem 
wytwarzania pojedynczych impulsów, połączony po
przez former (3) przebiegów półokresowych, z przeeiw-
sobnym przerzutnikiem (4) w ten sposób, że napięcie 
prostokątne uzyskane z przekształtnika (2) zsynchroni
zowane jest poprzez prostownik (1) z napięciem sieci 
prądu przemiennego z tym, że napięcie to równocześnie 
etanowi przeciwsobne zasilanie przerzutnika (4) 

42r3 (P. 158518) 27.10.1972. 
Zhirair Artashesovich Mkrtchian, Eduard Arshako 

vich Muradkhanian, Leva Gevondovich Kartashian, 
ïllch Gegamovich Voskanian, Erevan, ZSRR. 

Kluczowany stabilizator napięcia, w którym, niestabi-
lizowane napięcie prądu stałego jest przekształcane za 
pomocą kluczowanego organu regulującego w impulsy 
jednobiegunowe o zmiennym współczynniku wypełnie
nia z kolejną filtracją składowej zmiennej za pomocą 
filtru, przy tym na wejście sterujące organu regulują
cego przychodzą impulsy z wyjścia modulatora szero
kości impulsu, zawierającego wzmacniacz różnicowy na 
tranzystorach i multiwibrator o sprzężeniu pojemno
ściowym, mający co najmniej dwa tranzystory i sprzę 
żony elektrycznie ze wzmacniaczem różnicowym, reali-
żującym zmianę parametrów multiwibratora i na wej-
ście którego podaje się różnicę napięć odniesienia i wyj-



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 153 

ściowego napięcia stabilizatora, znamienny tym, że 
sprzężenie elektryczne multiwibratora (7) ze wzmacnia
czem różnicowym (8) realizuje się za pośrednictwem 
Przyłączenia oporności kolektora (22 i 2S) i bazy (27 i Щ 

aidego tranzystora (20 i 21) multiwibratora (7) do ko
lektora odpowiadającego có do fazy tranzystora (12 i 13) 
wzmacniacza różnicowego (8), dla realizacji zasilania 
multiwibratora (7) i zmiany współczynnika wypełnienia 
jego impulsu. 

42r3 (P. 158665) 8.11.1972. 

Pierwszeństwo: 19.11.1971 - Francja 

Etablissements Raoul Lenoir, Longwy, Francja (Etien
ne Danko). 

Urządzenie sterujące prądem wzbudzenia cewki wy
twarzającej strumień magnetyczny o odwracalnej bie
gunowości, umożliwiające zwłaszcza uzyskiwanie stanu 
nasycenia i stanu nienasycenia metalu lub stopu mag
netycznego przez odwracanie prądu w cewce wzbudza
jącej, wytwarzającej wybrany strumień magnetyczny 
w wymienionym metalu lub stopie, znamienne tym, że 
zawiera elementy (11) do magazynowania energii elek
trycznej prądu stałego o dowolnym regulowanym po
ziomie oraz do dostarczania tej energii, również z do
wolnym regulowanym poziomem i o jednej lub drugiej 
z dwu polaryzacji, do cewki (10) wzbudzającej w celu 

wywoływania w niej odpowiednio prądu stanu nasyce
nia lub prądu stanu nienasycenia, zależnie od wymie
nionej polaryzacji. 

42t1 (P. 157S03) 9.08.1972, 

Pierwszeństwo: 26.08.1971; 6.10.1971 - Niemiecka 
Republika Federalna 

TED Bildplatten Aktiengesellschaft AEG Telefunken 
- Teldec, Zug, Szwajcaria (Dietmar Dannert, Hartmut 
Peter, Rudolf Goetzer, Frank Jaeck, Wolfgang Krüger, 
Dietrich Mackmayer, Heinz Rehberg, Hans-Joachim 
Thuy, Klaus Westphal, Jürgen Wilisch, Rauner Ihlen-
burg). 

Osłona nośnika zapisu, zwłaszcza krążkowego folio
wego, nośnika zapisu przeznaczona do wprowadzania 
1 do wyjmowania nośnika zapisu w urządzenie odtwa
rzające, znamienna tym, że przynajmniej w jednej ze 
ścianek (5, 6, 26a, 26b), osłony wykonane jest przynaj
mniej jedno wycięcie (9,10, 27), rozciągające się do kra
wędzi (7, 8) otworu osłony i przeznaczone do przepusz
czania środków do uchwycenia lub transportu nośnika 
zapisu (1), a części ścianek osłony są wykonane jako 
elastyczne tak, że krawędzie (7, 8) otworu umieszczonej 
w płaszczyźnie poziomej osłony (3, 26) są rozchylone 
przynajmniej w swej części przy wsparciu górnej ścian
ki (5) w obszarze krawędzi otworu (1) na skutek dzia
łającej na dolną ściankę (5) siły ciężkości. 

Urządzenie odtwarzające do krążkowego, zwłaszcza 
foliowego nośnika zapisu, wprowadzanego z osłoną we
dług zastrz. 1-20 sposobem według zastrz. 21-30 w 
urządzenie odtwarzające i wyprowadzanego z tego 
urządzenia odtwarzającego, znamienne tym, że ma bez
pośrednio lub pośrednio łączącą się z powierzchnią 
wspierającą (2) powierzchnię nakładania (75) dla osło
ny (3, 26) nośnika zapisu (1), przy czym powierzchnia 
nakładania (75) jest dostosowana do wielkości osłony, 
a ponadto urządzenie to ma środki transportowe (78-80) 
do transportu nośnika Lapisu (1) i/lub osłony (3, 26) po
między powierzchnią nakładania (75) a powierzchnią 
wspierającą (2) w ten sposób, że nośnik zapisu (1) jest 
prowadzony z osłony (3, 26) do odczytywania na po
wierzchni wspierającej (2) i stąd ponownie do osłony 
(3, 26), a ponadto urządzenie odtwarzające ma środki 
(71, 88, 89) do centrowania nośnika zapisu na powierzch
ni wspierającej i do sprzęgania nośnika zapisu z urzą
dzeniem napędowym, oraz umieszczone w pobliżu otwo
ru wejściowego urządzenia odtwarzającego środki me
chaniczne, powodujące rozchylanie otworu osłony (3, 26) 
przy ponownym wprowadzeniu osłony w celu wyciąg
nięcia nośnika zapisu z urządzenia odtwarzającego. 

42t* (P. 157988) 30.09.1972. 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol
ska (Edmund Koprowski). 

Kwadrofoniczua głowica magnetyczna ze stopów al-
permowych, znamienna tym, że wewnątrz obudowy (1) 
ze stopów alpeimowych o własnościach niemagnetycz
nych, znajdują się umieszczone cztery rdzenie-ścieżki 
(4, 5, 6 i 7) przedzielone ekranami (8) ze stopów alper-
mowych magnetycznie miękich, a zewnątrz obudowy (1) 
znajduje się ekran zewnętrzny (2) ze stopów alpermo-
wych magnetycznie miękkich. 



164 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

УЗЙ* <P. 157989 30.09.1972, 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol

ska (Edmund Koprowski). 
Kwadrofonłczna fłowica magnetyczna, znamienna 

tym, że poszczególne rdzenie-ścieżki (1, 2f S i 4) w licz
bie najkorzystniej czterech mają jeden wspólny rdzeń 
(?) i (3) przedzielony, elementem izolacyjnym (9), zaś 
uzwojenia są nawinięte na poszczególne rdzenie-ścież
ki (1, 2, 3 i 4), które są odpowiednio przesunięte wzglę
dem siebie i umieszczone po obu stronach wspólnego 
rdzenia (7) i (8), przy czym grubość całkowita rdzeni <7) 
i (8) i elementu izolacyjnego (9) określa przesunięcie 
osiowe szczelin roboczych (5). 

4łt* (P. 157959) 28.09.1972. 
Pierwszeństwo: 30.09.1971; 19.11.1971 - NRF 

TED Bildplatten Aktiengesellschaft AEG Telefunken» 
-Teldec, Zug, Szwajcaria (Günter Joschko, Hans-Jürgen 
Winter, Karl-Ekkehard Schreifl, Werner Langheinrich, 
Josef Jostan, Walter Mussinger, Hannes Pflug). 

Element diamentowy do prowadzenia głowicy odczy
tującej urządzenia do odtwarzania sygnałów, który przy 
odczytywaniu nagromadzonych na nośniku zapisu syg
nałów posiada w stosunku do nośnika zapisu prędkość 
względną, znamienny tym, że co najmniej jedna po
wierzchnia z ograniczających element odczytujący to 
jest płozę (11) głowicy odczytującej stanowi naturalną 
ściankę krystaliczną diamentu, oraz że na tych ścian

kach kryształu diamentu rozpoznawalne jest krystalo
graficzne ustawienie diamentu. 

Sposób wykonania elementu diamentowego według 
zastrz. 1 oraz 42, znamienny tym, że najpierw do jego 
powierzchni wdyfundowuje się krzem po czym poprzez 
następujący z kolei proces utleniania wytwarza się na 
jego powierzchni cienką mającą najkorzystniej gru
bość rzędu od 50 do 100 Â warstwę dwutlenku krzemu. 

42t1 <P. 158037) 2.10.1972. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol

ska (Edmund Koprowski). 

Wideomagnetofon kasetowy z kwadrofonicznym-czte-
rokanalowym torem fonii, którego część wizyjna po
łączona jest bezpośrednio z odbiornikiem telewizyjnym 
a część foniczna zawierająca cztery niezależne tory za
pisu połączona jest odpowiednio z czterema niezależny
mi głośnikami, znamienny tym, że jest wyposażony 
w taśmę magnetyczną, w której po obu stronach po
wierzchni wizyjnej (6) znajdują się rozdzielone po
wierzchniami (7) przynajmniej cztery niezależne, od
powiednio rozmieszczone ścieżki fonii (1, 2, 3 i 4) usy
tuowane wzdłuż jej brzegów oraz ścieżka synchroni
zacji (5). 

42t> (P. 158049) 3.10.1972. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol

ska (Edmund Koprowski). 
Kasująca głowica magnetyczna wyposażona w rdzenie 

do kasowania fonii, wizji i synchronizacji, znamienna 
tym, że wewnątrz obudowy (7) znajduje się rdzeń (1) 
ze szczeliną roboczą (2) przesunięty o pewną odległość 
od rdzenia (3) ze szczeliną roboczą (4) i rdzenia (5) ze 
szczeliną roboczą (6), przy czym rdzeń (3) i rdzeń (5) 
znajdują się w jednej osi i są oddzielone od siebie ele
mentem niemagnetycznym (8). 
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42t (P. 158341) 18.10.1972. 
Spółdzielnia Pracy „Cinéma", Poznań (Jerzy Broni

kowski). 

Płyta do odtwarzania zapisu fonograficznego posiada
jąca mlkrorowek o modulacji bocznej przy czym boczne 
ściany dna rowka pochylone są pod powszechnie stoso
wanym kątem β wynoszącym 88 do 90° dostosowanym 
do odtwarzania igłą o powszechnie stosowanym kącie a 
ostrza wynoszącym 40° do 55°, znamienna tym, łe 
w niewielkiej odległości od dna rowka boczne ściany 4 
pochylone są pod kątem Y mniejszym od kąta β dna 
rowka, a większym od kąta a ostrza igły. 

45b (P. 158063) 3.10.1972. 
Państwowy Ośrodek Maszynowy, Złotniczki (Jerzy 

Skóra, Bronisław Osiński, Leszek Walczak). 

Urządzenie do rozsiewu wapna oraz wysokich dawek 
nawozów mineralnych składające się ze skrzyni ładun
kowej (1), przenośnika łańcuchowo-listwowego (2), po
mostu odciążającego (7) otrzymujące napęd od wała 
przekaźnika mocy poprzez przekładnię łańcuchową zna
mienne tym, że składa się z ramy nośnej (3), która po
łączona jest z jednej strony rozłącznie ze skrzynią ła
dunkową (1) zamkiem (11) z drugiej zaś z bębnem roz
siewającym (4) zaopatrzonym w listwy bijakowe (5). 

45b (P. 15848$) 26.10.1972. 

Pierwszeństwo: 3.11.1971 - Węgierska Republika 
Ludowa 

Mosonmagyarovari Mezogazdasagi Giepgyar Moson-
magyarovar - Węgierska Republika Ludowa (József 
Sinka, Sandor Polgar). 

Redlica siewnika siejąca wachlarzowo, podwieszona 
przegubowo na siewniku, znamienna tym, że posiada 
element łamiący (19), usytuowany w kierunku jazdy 
siewnika oraz stopę (20), umieszczoną prostopadle do 
płaszczyzny pionowej elementu łamiącego (19), a także 
posiada zawieszenie, zaopatrzone w nastawialną sprę
żynę (12). 

45b (P. 158531) 27.10.1972. 

Akademia Rolnicza, Lublin (Krzysztof Gilewicz). 

Nośnik nasion stosowany w sie wnikać h punktowych 
do wysiewu nasion, zwłaszcza nasion buraków i wa
rzyw znamienny tym, że składa się z bębna (1) i nawi
niętego nań elementu nośnego (2), który posiada prze
strzenie przeznaczone do utrzymywania nasion w trak
cie ruchu elementu nośnego (2). 

45b (P. 158645) 6.11.1972. 
Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, War

szawa (Henryk Hagno). 
Siewnlk do punktowego wysiewu nasion, zwłaszcza 

buraków, warzyw i kukurydzy, składający się z do
wolnej liczby jednakowych sekcji, w których każdy 
wysiewający zespół ma znaną wybierającą tarczę, na
pędzaną za pomocą zwalniającej przekładni, znamienny 
tym, że napędowa oś (1) jest ułożyskowana w obudo
wie (4), w której jest osadzony wyrzutnik (18), a na
przeciw niego jest wykonany skośny kanał (20), zaś na 
osi (1) Jest zamocowana wynosząca tarcza (15) równo
legła do wybierającej tarczy (11), przy czym wynoszą
ca tarcza (15) ma ukształtowane na swym zewnętrznym 
obwodzie wręby (16) i zęby (17) oraz obraca się z szyb
kością obwodową równą szybkości jazdy siewnika, ma 
W punkcie wyrzutu nasion (23) taki sam kierunek jak 
ruch siewnika, lecz przeciwny zwrot. 
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45c CP. 157877) 22.09.1972. 
Maszyn Rolniczych, Lublin (Jan Lubelska Fabryka 

Raś). 
Sposób zbioru жЬ&Ы, znamienny tym, że równocześ

nie z cięciem przeprowadza się oddzielanie od słomy 
mieszaniny ziarna, zgonin i plew, którą transportuje 
się do miejsca składowania i po naturalnym doschnię-
ciu oddziela się z niej w znany sposób czyste ziarno. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z zespołu tnącego (1) za
mocowanego za pośrednictwem przegubów (4) do zespo
łu młócącego (5), tak że oś aparatu omłotowego (8) jest 
prostopadła do listwy mechanizmu tnącego (2), a po
nadto w zespole młócącym (5), poniżej osi aparatu 
omłotowego (8), umieszczony jest przenośnik (9), które
go segment zewnętrzny (19) zamocowany jest przegu
bowo. 

45c (P. 158105) 5.10.1072. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw

czego „Spomasz", Warszawa (Czesław Giziński, Tadeusz 
Karaś, Zbigniew Musiał). 

Mechanizm napędowy łańcuchowy, zwlaszcsa do urzą
dzeń do sortowania warzyw, wyposażony w kołpaki 
osłaniające poszczególne ogniwa łańcucha rolkowego, 
znamienny tym, że kołpaki osłaniające (5) вщ poiączon© 
z łańcuchem (4) rozłącznie. 

(P. 158188) 3.10.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1971. 

Franz Kleine, Salzkotten, Niemiecka Republika Fede
ralna (Werner Schulte). 

Maszyna do zbioru buraków z wieloma agregatami 
odglawiającymt 1 wyorywującyml, znamienna tym, że 
każdemu agregatowi odgławiającemu (10, 11, 10', 11') 
jest podporządkowane własne urządzenie (12, 12'), 
transportujące liście. 

45d (P. 158528) 28.10.1972. 
Pierwszeństwo: 2.11.1971-29.06.1972 - Stany 

Zjednoczone Ameryki 
Merck & CO., Inc. Rahway, N.Y. Stany Zjednoczone 

Ameryki (Leonard Shing-Lee, Yoshio Yeda, Samuel 
William Sopp). 

Sposób wytwarzania materiału magnetycznego, zawie
rającego żelazo, polegający na powlekaniu materiału 
magnetycznego, zawierającego żelazo materiałem takim 
jak MgO, Mg(OH)2 lub ich mieszaniną i wyżarzaniu, 
znamienny tym, że do mieszanki powłokowej z MgO 
lub Mg(OH)2 dodaje się co najmniej jeden bezpostacio
wy kompleks tlenku magnezu z dwutlenkiem krzemu, 
zawierający 0,001-2,0% wagowych tlenku metalu alka
licznego i o stosunku molowym MgO : Si0 2 wynoszącym 
1 : 25-14 : 1. 

45f (P. 157268) 14.08.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Chwałowice", Chwało-

wice (Zygmunt Maciejewski, Tadeusz Oczko, Aleksan
der Zając, Henryk Sianorzęcki Grzegorz Grudzień, Wła
dysław Maciejewski). 

Ukiad elektryczny do podgrzewania i osuszania ziem
nych gruntów uprawnych, zwłaszcza płyt obiektów 
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■portowych, znamienny tym, że składa się z elemen
tów aluminiowych (3) pracujących jako indywidualne 
obwody ułożone w ziemi na głębokości od 5 do 25 cnt, 
a odległość między nimi w płaszczyźnie poziomej wy
nosi 20 do 100 cm. 

4SI (P. 157890) 22.09.1972. 

Pierwszeństwo: 24.09.1971 - Finlandia 

Kyösti Pallari, Tervola, Finlandia. 

Przyrząd do karczowania 1 rąbania pni, przystoso
wany do zamocowania na wysięgniku żurawia maszyny 
roboczej wyposażonej w hydrauliczny siłownik, takiej 
jak koparka, znamienny tym, że składa się z co naj
mniej jednego haka (1), skierowanego ostrzem ku do
łowi, z wideł (2), umieszczonych w górnej części haka 
(1) i służących do podtrzymania wyciągniętego z ziemi 
pnia oraz z noża (3), przymocowanego obrotowo do wi
deł (2), przy czym nóż (3) połączony jest z hydraulicz
nym siłownikiem (15), który wprowadza go w szczeli
nę (4) pomiędzy ramionami wideł (2). 

45f (P. 157925) 26.09.1972. 

Pierwszeństwo: 1.10.1971. - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek do zwalczania objawów niedoboru metali 

u roślin, znamienny tym, że zawiera jako substancję 
czynną co najmniej jeden związek chelatowy z me
talem pochodnej kwasu asparaginowego o wzorze 1, 
w którym Rt oznacza atom wodoru, grupę wodorotle
nową, atom chlorowca, grupę sulfo, karboksylową, al
kilową, alkoksy, alkilotio, chlorowcoalkilową, dwualki-
loaminową, acylową lub fenylową, R2 oznacza atom wo
doru, w połączeniu z odpowiednim nośnikiem i/lub 
środkiem ułatwiającym osiągnięcie stanu rozprosze
nia substancji czynnej. 

dami (3), wyposażonymi w ruchome płytki (6) oraz 
ustawiony skośnie do osi napełnianego gniazda podaj
nik ślimakowy (10). 

45f (P. 158147) 7.10.1972. 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa (Wiesław 
Gronowski, Stanisław Matusz, Mieczysław Wisławski, 
Tadeusz Ptasiński Stanisław Szyszko). 

2łobik strugowy do nacinania żłobków na spałach 
żywicowanych drzew z równoczesnym nakładaniem 
preparatów chemicznych znamienny tym, że składa się 
z ciśnieniowego zbiornika (1), połączonego z zestawem 
doprowadzającym ciecz do żłobków w postaci przewo
dów (4-5), z dwoma zaworami (6) i (7) otwieranymi 
i zamykanymi za pomocą dźwigni (8) i (9), połączonych 
z rurkami (10) i (11) doprowadzającymi ciecz do dysz 
(12) i (13), przy czym zestaw doprowadzający ciecz po
łączony jest w jedną całość ze żłobikiem strugowym 
dwunożnym, jednoprowadnicowym. 

45f (P. 158280) 16.10.1972. 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 
(Tadeusz Kaczorowski). 

Podwozie do przeciągania rurociągu wyposażonego 
w węże elastyczne znamienne tym, że składa się z sta
bilizujących wózków (2) oraz prowadzących wózków (3), 
przy czym stabilizujące wózki (2) wyposażone są w dwa 
podporowe koła (11) oraz prowadzące koło (13), umie
szczone w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś rurociągu i najkorzystniej współosiowo z podporo
wymi kołami (11). natomiast prowadzące wózki posia
dają jedno prowadzące koło (13). 

45f (P. 158028) 2.10.1972. 

Jan Bary lia, Dzieła wy; Jan Poremba, Mochów. 

Doniczarka do wyrobu doniczek torfowo-ziemnych 
znamienna tym, że posiada obrotowy »tół (2), z gnlaz-
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45h (Р. 158196) 11.10.1972. 
Pierwszeństwo: 13.10.1971; 27.5.1972 - Niemiecka 

Republika Federalna 

Gebrüder Schmeing, Weseke, Niemiecka Republika 
Federalna (Hubert Ridder, Winfried Epping, Paul 
Icking). 

Urządzenie do doprowadzania paszy ciekłej do miejsc 
paszowych, z rurą doprowadzającą tę paszę i z ukła
dem zamykającym, regulującym wylot paszy do wła
ściwego miejsca paszowego, znamienne tym, że układ 
zamykający (в) jest sterowany ciśnieniem pompowa
nej paszy w rurze (1). 

45h (P. 158200) 12.10.1972. 
Pierwszeństwo: 14.10.1071 - Szwecja 

Alfa-Laval AB, Tumba, Szwecja (Sigismund Flöfer). 

Urządzenie do uprzątania obornika zawierające zgar
niak obornika, wykonujący ruch postępowo-zwrotny 
w przestrzeni Objętej uprzątaniem i przyjmujący po
zycję roboczą w jednym kierunku oraz pozycję spo* 
czynkową w drugim kierunku, przy czym zgarniak ten 
jest zabierany skokowo w każdym kierunku przez człon 
napędowy, poruszający się ruchem postępówo-zwrot-
nym, znamienne tym, że posiada korpus zaciskowy (10) 
i kadłub (11) tworzące układ taki, że korpus zacisko
wy (10) i kadłub (U) dla każdej fazy zabierania są do
ciskane do płaskownika stalowego (7) w kierunku prze
suwu roboczego a pod°zas przesuwu powrotnego nastę
puje rozluźnienie sprzęgnięcia między korpusem zacis
kowym (10) a płaskownikiem stalowym (7). 

45h (P, 158273) 14.10.1972. 

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Tarno
wo Podgórne (Wojciech Liszkiewicz). 

Urządzenie do wiązania bydła na stanowiskach w 
oborze znamienne tym, że stanowią je ruchome jarzma 
(7) zakończone obrotowo hakami zaczepowymi (5). 

45h (P. 158274) 14.10.1972. 

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Tarnowo 
Podgórne (Wojciech Liszkiewicz). 

Urządzenie do wiązania bydła na stanowiskach w obo
rze znamienne tym, że stanowi je stałe ramię jarzma 
(9) z przegubem kulistym (5) i ruchome ramię jarzma 
(11) z przegubem kulistym (в) osadzone w gnieździe 
rolki prowadzącej (2) przesuwającej się wzdłużnie. 
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45h (P. 158275 14.1Ô.1872. 
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa. Tarnowo 

Podgórne (Wojciech Llszkiewicz), 

Unądseale é» wiązania bydła na stanowiskach w obo-
ną znamienne tym, te etanowi Je pióro roeorowe № 
% wycięciami <8). 

45n (P. 158277) 14.10.1972. 

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Tarnowo 
Podgórne (Wojciech Liszkiewicz). 

Urządzenie de wiązania bydła na stanowiskach w obo
rze znamienne tym, że posiada dwie spiralne sprężyny 
(13) o lewym kierunku, zwoju 1 (14) o prawym kierun
ku zwoju oraz nakrętki spiralne (4) przesuwające eię 
wzdłużnie w sprężynach (18) i (14). 

45h (P. 158545) 30.10,1972. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Józef Krępa, Hen
ryk Czubek, Roman Osmólski, Waldemar Moderhak). 

Rozporalca do połowów dennych 1 pelagicznycn, zna
mienna tym, że składa się z połączonych ze sobą pła
tów (1, 2 1 3) o strzałce ugięcia f = 0,1 do 0,7 długości 
1 całego płata, odejmowalnie mocowanego kila (14) oraz 
uchwytu (18) podtrzymywanego łańcuchami (20). 

45l (F. Ï57238) 11.08.1972. 

Pierwszeństwo: 13.08.1972 r. - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny 
tym, że jako substancję czynną zawiera co najmniej 
jeden β-chlorowcoetylo-metylo-silan o wzorze 1, w któ
rym X oznacza atom chloru lub bromu, Rt i.,Rs nieza
leżnie od siebie oznaczają rodniki alkilowe ewentualnie 
podstawione atomami chlorowca, grupami alkoksylo-
wymi, alkenyloksylowymi, fenoksylowymi, cykloalkilo-
wymi, alkilotio, alkoksykarbonylowymi, grupą hetero
cykliczną i/lub grupą dwu- lub trójalkiloamoniową, 
ponadto oznaczają grupy alkenylowe lub chlorowcoal-
kenylowe, alkinylowe, cykloalkilowe, rodniki fenylowe 
ewentualnie jedno- lub wielopodstawione grupami cy-
janowymi, nitrowymi, alkilowymi, chlorowcoalkilowy-
mi, alkoksylowymi, alkilotio, alkanoilowymi iAub alko
ksykarbonylowymi, oraz oznaczają grupy benzylowe 
ewentualnie podstawione jednym lub kilkoma rodnika
mi alkilowymi, grupami alkoksylowymi i/lub atomami 
chlorowca lub oznaczają grupę - C O - R 8 , w której Ra 
oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, chlo-
rowcoaikilowy, lub chlorowcoalkenylowy, rodnik alki
lowy lub alkenylowy podstawiony rodnikiem cykloalki-
lowym lub fenyiowym, przy czym rodnik fenylowy 
może być podstawiony rodnikiem alkilowym, grupą 
alkoksylową i/lub atomem chlorowca, dalej oznacza 
grupę alkoksyalkilową, alkoksykarbonyloalkilową, ben-
zoiloalkilową lub rodnik fenylowy ewentualnie podsta
wiony atomami chlorowca, niższymi rodnikami alkilo
wymi lub grupami alkoksylowymi, ponadto oznacza 5-
lub 6-członowy rodnik heterocykliczny, a poza tym R t 
i R„ również w znaczeniu -COR8> wraz z sąsiednimi 
atomami mogą tworzyć nasycony lub nienasycony pier
ścieniowy układ heterocykliczny zawierający Si. 

Sposób wytwarzania nowych β-chlorowcoetylo-mety-
lo-silanów o wzorze i, w którym podstawniki mają 
znaczenie podane w zastrz. 1, z tym, że gdy X oznacza 
chlor, R, i Rg nie mogą równocześnie oznaczać rodnika 
metylowego, znamienny tym, że β-chlorowcoetylo-(me-
tylo-dwuchloro)-silan o wzorze 2, w którym X oznacza 
atom chloru lub bromu, poddaje się reakcji z dwoma 
równoważnikami kwasu o wzorze 3 lub bezwodnika 
kwasu karboksylowego o wzorze 4, otrzymując związek 
O wzorze 5, i ewentualnie stopniowo wymienia się jedną 
lub obydwie grupy o wzorze 6 na grupy alkoholi o wzo
rze RjOH lub RsOH, w którym Rt i R, mają wyżej 
podane znaczenie. 
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45l (P. 157268) 14.08.1072. 

Pierwszeństwo 18.08.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki (Barry Allen Dreikorn, Kenneth Edward 
Kramer). 

Środek do regulacji rozwoju roślinnych organizmów 
chorobotwórczych, znamienny tym, że jako substancję 
aktywną zawiera co najmniej jedną z nowych s-triazo™ 
lo(4,3-a) chinolin o ogólnym wzorze 1 lub 2, ewentualnie 
w postaci dopuszczalnych fitologicznie soli addycyjnych 
z kwasami nieorganicznymi, w których to wzorach R ł 

oznacza niezależnie atom wodoru, chlorowca, niższy 
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, niższy rodnik 
alkoksylowy o 1 -3 atomach węgla, grupę formylową, 
cyjanową, trójfluorometylową, lub podstawiony rodnik 
metylowy o wzorze - C H 8 Y , w którym Y oznacza gru
pę aminową niższy rodnik alkiloaminowy o 1-3 ato
mach węgla, grupę cyjanową, hydroksylową, chloro
wiec, albo niższy rodnik alkoksylowy o 1-3 atomach 
węgla, R* oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy 
o 1-5 atomach węgla, rodnik winylowy, cykloalkilowy 
o 3 - 6 atomach węgla, grupę hydroksylową, niższy 
rodnik alkoksylowy o 1-3 atomach węgla, grupę mer-
kapto, niższy rodnik alkilotio o 1-3 atomach węglas 
grupę benzylotio, atom chlorowca, grupę aminową, 
niższy rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, grupę 
aminową, grupę dwu niższy rodnik alkilowy o 1-3 
atomach węgla aminowego, grupę karbamalową, tiocy-
janianową, acetamidową, trójfluorometylową, rodnik 
o wzorze - C ( = 0 ) - O - R 4 , w którym R* oznacza atom 
sodu, potasu lub niższy rodnik alkilowy o 1 -3 ato
mach węgla, albo rodnik o wzorze CH,--Y', w którym 
Y' oznacza grupę aminową, niższą grupę alkiloaminową 
o 1-3 atomach węgla, grupę cyjanową, atom chlorow
ca, niższy rodnik alkoksylowy o 1-3 atomach węgla 
niższy rodnik alkoksylowy o 1-2 atomach węgla me
tylowy, lub grupę chlorowcometylową, zaś każdy z rod
ników oznaczonych symbolem W oznacza niezależnie 
atom wodoru, niższy rodnik alkilowy o 1 -3 atomach 
węgla albo atom chlorowca, z tym ograniczeniem, że 
nie więcej niż dwie grupy oznaczone symbolem R8 ozna-
ją atom chlorowca lub niższy rodnik alkilowy według 
powyższego określenia, oraz te w ogólnym wzorze 1 
nie więcej niż trzy spośród grup oznaczonych symbo
lami R1 i R* mogą być różne od wodoru, oraz, że w ogól
nym wzorze 2 co najwyżej trzy grupy spośród grup 
oznaczonych symbolami R*, R« i R8 mogą oznaczać 
ugrupowanie różne od atomu wodoru, i że w obu wzo
rach ogólnych 1 i 2 przynajmniej jeden z podstawników 
R* i Ri w pozycji Ô oznacza atom wodoru. 

Sposób wytwarzani*, «wf^ftku & ogólnym wsorse I« 
w którym podstawniki mają znaczenie podane w zâetrx. 

1, znamienny tym, że prowadzi się reakcję kondensacji 
związku o wzorze 3 lub 3,4-dwuwodoro«2~hydrazyno-
chinoliny o wzorze 4 z kwasem o wzorze R t - C O O H lub 
odpowiednim jego estrem, albo reakcję 2-hydrazynochi-
noliny o wzorze 3 lub 4, z ortoestrem o ogólnym wzorze 
R?--C(0-~alkil)s, w którym R* oznacza atom wodoru, 
niższy rodnik alkilowy lub cykloalkilowy, albo w przy
padku gdy R* oznacza grupę - O H lub SH prowadzi się 
reakcję tych samych określonych wyżej wyjściowych 
związków 2-hydrazynowych z izocyjanianem fenylowym 
lub izotiocyjanianem fenylowym, albo reakcję alkilowa
nia produktów uzyskanych w powyższym etapie 3 dla 
przeprowadzenia w związki, w których R* oznacza niż
szy rodnik alkoksylowy, niższy rodnik alkilotio lub ben
zylotio, albo reakcję tej samej 2-hydrazynochinoliny lub 
3,4-dwuwodoro-2-hydrazynochinoliny z bromkiem cy
janu, przy czym R* oznacza grupę aminową, albo hy
drolizę estru o wzorze 5 lub 6 z wytworzeniem soli 
sodowej lub potasowej, to znaczy związku, w którym 
Ш oznacza grupę o wzorze - C ( = 0 ) - O - N a lub -C(~= 
= 0 ) - O - К i aminolizy estru z wytworzeniem amidu, 
w którym W oznacza rodnik karbamyoilowy, przy czym 
przez dalszą acylację związku 1--NH2 uzyskuje się 
grupę acetamidową, to znaczy R8 oznacza rodnik ace-
tamidowy lub inne amidy, a następnie przez redukcję 
amidów otrzymuje się grupy aminowe, to znaczy R* 
oznacza grupę niższy rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla aminowy lub dwu niższy rodnik alkil o 1-3 ato
mach węgla aminowy, albo reakcję związków, w któ
rych R* oznacza atom wodoru z czynnikiem chlorow
cującym, albo reakcję związku zawierającego na po
zycji 1 atom chlorowca, z tiocyjanianem metalu alka
licznego, przy czym związki 1-chlorowcowe można sto
sować również w charakterze związków macierzystych 
dla związków podstawionych na pozycji - 1 grupami 
aminowymi, albo w przypadku gdy R* we wzorze ogól
nym 1 lub 2 oznacza grupę o wzorze -CHjY' , w któ
rym Y' oznacza grupę aminową, grupę niższą alkilo-
-aminową, cyjanową, chlorowcową lub niższy rodnik 
alkoksylowy, reakcję odpowiednich związków podsta
wionych grupami metylowymi, z imidem kwasu N-
-bromobursztynowego w obecności niewielkiej katali
tycznej ilości nadtlenku benzoilu, z wytworzeniem od
powiedniego związku bromometylowego, przy czym tam, 
gdzie to jest żądane atom bromu w podstawniku bro-
mometylowym może być następnie podstawiony inny
mi członami, dla utworzenia innych podstawionych grup 
metylowych, przy czym taki sam związek zawierający 
podstawnik bromometylowy można wytwarzać inną 
drogą, a związki o ogólnym wzorze 1 lub 2, w których 
R* oznacza grupę o wzorze -CH 2 Y' , w którym Y' ozna
cza niższy rodnik alkoksy można wytwarzać wprost 
w pierwszej, z wymienionych powyżej reakcji i następ
nie przetwarzać w odpowiednie związki zawierające 
w pozycji - 1 podstawnik bromometylowy, albo, gdy 
związki o ogólnym wzorze 1 i 2, w którym R* ozna
cza grupę o wzorze - C H , Y ' , w którym Y' oznacza 
rodnik niższa grupa alkoksylowo-metylowa wytwarza
ne są w pierwszej z określonych powyżej reakcji, to 
można je przetwarzać w odpowiadające im związki 
zawierające grupę, w której R* oznacza grupę o wzorze 
-CHjY' , gdzie Y' oznacza rodnik chlorowcometylowy, 
przy czym następne odszczepienie chlorowcowodoru 
prowadzi do wytworzenia odpowiednich związków, 
w których Rs oznacza związki winylowe, albo tam, gdzie 
w ogólnym wzorze 1 lub 2 RY oznacza podstawiony 
rodnik metylowy i R8 oznacza podstawiony rodnik me
tylowy, gdy to jest żądane prowadzi się reakcję pod
stawiania atomu chlorowca na pozycji - 1, albo związ
ki o ogólnym wzorze 1 lub 2, w których R1 oznacza 
rodnik formylowy wytwarza się przez bezpośrednie 
utlenienie odpowiednich związków zawierających gru
py -CH 8 OH, związki zawierające grupy cyjanowe, 
oznaczone symbolem R ł wytwarza drogą dalszego utle
nienia na związki o grupach -COOH, przeprowadzenia 
w amidy zawierające grupy - C O N H t i następnego od-
szczepienia cząsteczki wody, albo, związki zawierające 
grupę hydroksy oznaczone symbolem R8 wytwarza się 
drogą selektywnej redukcji na pozycji 4, 5 odpowied
nich związków o wzorze i oraz w przypadku, gdy to 
jest potrzebne, reakcję wytwarzania kwasowych soli 
addycyjnych drogą reakcji w obecności odpowiedniego 
rozpuszczalnika związku o wzorze 2 w postaci wolnej 
zasady, z odpowiednim kwasem. 
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45l (P. 157251) 12.08.1972. 

Pierwszeństwo: 14.08.1971 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Werner Daum, Hans Scheinpflug, 
Paul-Ernast Frohberger). 

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy, znamienny 
tym, że jako substancję czynną zawiera estry ketoksy-
mowe kwasu 2-aminobenzimidazolo-l-karboksylowego 
o wzorze la lub w postaci odmiany tautomerycznej 
o wzorze Ib, w których R> oznacza atom wodoru, gru
pę o wzorze - C O - O - R 8 lub o wzorze - C O - R « , R8 

i R* oznaczają rodniki alkilowe i aïkenylowe zawiera
jące każdorazowo do 4 atomów węgla, ponadto ozna
czają rodnik fenylowy, grupę cy janową i grupę alko-
ksykarbonylową zawierającą 2 - 5 atomów węgla, po
nadto R* i Ra razem mogą oznaczać grupę alkilenową 
zawierającą 4 -10 atomów węgla, R4 oznacza atom wo
doru lub grupę alkilową zawierającą do 8 atomów 
węgla: Rs oznacza grupę alkilową lub alkenylową za
wierające do 10 atomów węgla, a Re oznacza grupę 
alkilową, zawierającą do 4 atomów węgla. 

Nr-

45l (P. 157271) 4.12.1971. 
Pierwszeństwo: 6.12.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigsha

fen, Niemiecka Republika Federalna (Wolfgang Rohr, 
Adolf Fischer). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera podstawiony przy atomie azotu 
anilid kwasu sulfonyloglikolowego o ogólnym wzorze 1, 
w którym R1 oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, 
chlorowcoalkilowy, aryloalkilowy, alkenylowy lub chlo-
rowcoalkenylowy albo rodnik fenylowy, ewentualnie 
podstawiony grupą alkilową, chlorowcoalkilową, alko-
ksylową, atomem chlorowca lub grupą nitrową R* 
oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony 
grupą alkilową, a R8 oznacza rodnik alkilowy zawiera
jący więcej niż 2 atomy węgla, rodnik cykloalkilowy 
alkenylowy lub alkinylowy. 

45l (P. 157852) 21.09.1972. 

Pierwszeństwo: 22.09.1971; 27.04.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Carl Metzger, Gerhard Jäger, Lud
wig Eue, Robert R. Schmidt). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera 
S-estry kwasu N-alkilotiokarbaminowego o wzorze 1, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alki
nylowy, cykloalkilowy, cykloalkenylowy, grupę chlo
rowcoalkilową, chlorowcoalkenylową, alkoksyalkilową, 
alkilotioalkilową, ewentualnie podstawiony rodnik ary-
lowy, aryloalkilowy lub grupę aroksyalkilową i ary-
lotioalkilową, ponadto grupę o wzorze 4, w którym A 
oznacza atom wodoru lub inne znaczenie podane dla R, 
Y oznacza atom tlenu lub siarki, R1 oznacza rodnik 
alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloalkilowy, cyklo
alkenylowy grupę alkoksyalkilową, alkilotioalkilową, 
chlorowcoalkilową lub chlorowcoalkenylową, R* ozna
cza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloal
kilowy, grupę chlorowcoalkilową, chlorowcoalkenylową, 
chlorowcoalkinylową, chlorowcocykloalkilową, chlorow-
cocykloalkenylową, lub rodnik arylowy, aryloalkilowy 
lub grupę aroksyalkilową lub arylotioalkilową, które 
mogą być jedno- lub wielopodstawione atomem chlo
rowca, grupą nitrową, rodnikiem alkilowym, grupą 
chlorowcoalkilową, alkoksylową, alkilotio, cyjanową, 
rodankową, ponadto oznacza rodnik 6-metylo-1,3,2,4-
-czterowodoronaftylowy ewentualnie związany z rodni
kiem metylowym i X oznacza atom tlenu lub siarki. 
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Sposób wytwarzania S-estrów kwasu M-ehlorometylo-
-N-alkllotlokarbaminowego o wzorze 1, w którym R, 
R ł, R8 i X mają wyżej podane znaczenie, znamienny 
tym, ze S-estry kwasu N-chlorometylo-N-alkiłotiokar-
baminowego o wzorze 2, w któirym R* i R8 mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze 3, w którym R i X mają wyżej podane zna
czenie, а В oznacza atom wodoru lub solotwórczy ka
tion, taki jak amonowy, alkiloamonowy dwualkiloamo-
nowy, trój alkiloamonowy lub kation grupy metali alka
licznych lub metali ziem alkalicznych, ewentualnie 
w obecności akceptora kwasu, ewentualnie w środo
wisku rozcieńczalnika. 

451 <P. 157944) 27,09.1972. 

Pierwszeństwo: 29.09.1071 - Węgry 

Novényvéldelmi Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry 
Északmagyarorszâgi Vegyimüvek, Sajóbabony, Węgry 
(Antal Girnesi, Sandor Marosvölgyi, Pal Grivovszki, 
Józsefne Grega, Józsefne Kiss, József Dudâs, Jśos 
Gyapai, József Olah). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera 
mieszaninę substancji czynnych, składającą się z N-
-izopropylo-ot-chloroacetanilidu, N~(4-chloro£enylo)-N'~ 
-metylomocznika i 2-metyiornerkapto-4,6-bis-izopropy-
ioamino-l,3,5-triazyny, ewentualnie ze zwykle używa
nymi nośnikami, wypełniaczami i środkami pomocni
czymi. 

45l (F. 157996) 29.09.1972. 

Pierwszeństwo: 30.09.197i; 19.06.1972; 22.07.1972 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei

ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, Niemiec
ka Republika Federalna (Gerhard Hörlein, Gerhard 
Salbeck, Klaus-Detlev Bock, Ludwig Emmel, Werner 
Bonin). 

Sposób wytwarzaaia związków © wzorze 1, w którym 
R, oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, gru
pę alkoksylową o i - 6 atomach węgla lub grupę feny-
lową, R2 oznacza grupę alkoksylową o 1-8 atomach 
węgla, grupę aminową, grupę alkiloaminową o 1-8 ato
mach węgla w każdej z dwóch grup alkilowych lub 
grupę aikenyloaminową o 3 - 6 atomach węgla; R», R4, 
R5, Rfl i R7 oznaczają atomy wodoru lub grupy alkilowe 
o 1-4 atomach węgla, przy czym jednak co najmniej 
3 reszty R 3 - R 7 oznaczają atomy wodoru: R8 i R9 ozna
czają atomy wodoru lub chlorowca, grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla łub grupę alkoksylową o 1-4 
atomach węgla; X oznacza atom tlenu lub siarki, zna-^ 
mienny tym, że związki 4-chiorowco-tiochromanylowe 
o wzorze 2, w którym Y oznacza atom chlorowca, ko
rzystnie chloru lub bromu, poddaje się reakcji ze związ

kami fosforowymi o wzorze 3, lub ich solami, ewentual
nie w obecności środka wiążącego kwasy. 

Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym, że 
zawiera jako substancję czynną związek o wzorze ? 
według zastrz. 1. 

^51 (P. 158008) 30.09.1972. 

Pierwszeństwo: 2.10.1971; 19.02.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Re
publika Federalna (Horst Tarnów, Klauss Sasse, Bern
hard Homeyer, Wolfgang Behrenz). 

Środek do zwalczania nicieni 1 owadów gleby, zna
mienny tym, że jako substancję czynną zawiera estry 
kwasu tiofosforowego o wzorze 1, w którym B.t i R, 
oznaczają rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, X 
oznacza atom chloru lub bromu, a n oznacza liczbę 
0 - 4 . 

Sposób wytwarzania estrów kwasu tiofosforowego 
0 wzorze 1, w którym R,, Rt, X i n mają wyżej podane 
znaczenie, znamienny tym, że halogenki kwasów 0,0-
»dwualkilotionofosforowych o wzorze 2, w którym Rt 
1 Ra mają wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza atom 
chloru lub bromu, poddaje się reakcji z trójfluorome-

http://30.09.197i
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tylofenolami o wzorze 3, w którym X i n mają wyżej 
podane znaczenie, w obecności środka wiążącego kwas 
i ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika. 

45l <P. 158114) 8.10.1972. 
Pierwszeństwo: 15.10.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

FMC Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Loren Kenneth Gibbons, Arthur Albert Ram-
sey). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję aktywną zawiera związek o wzorze, w którym 
R i R' oznaczają prosty lub rozgałęziony niższy rodnik 
alifatyczny oraz stosowany w rolnictwie nośnik. 

451 (P. 158115) 8.10.1972. 

Pierwszeństwo: 15.10 1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

FMC Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Loren Kenneth Gibbons). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję aktywną zawiera związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i R' oznaczają proste lub rozgałęzione 
niższe rodniki alifatyczne oraz stosowany w rolnictwie 
nośnik. 

45l <P. 158185) 10.10 1972. 
Pierwszeństwo: 12.10.1971 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy do zwalczania jedno« 1 dwu
liściennych chwastów wśród roślin uprawnych, zna
mienny tym, że obok dyspergatorów i/lub nośników 
zawiera jako substancję czynną przynajmniej jedną 
pochodną kwasu 1-fenylopirydazonylo-fosforowego o 
wzorze 1, w którym R i R, niezależnie od siebie ozna
czają grupy alkoksylowe lub alkilotio, grupy chlorow-
coalkoksylowe lub alkenyloksylowe zawierające najwy
żej 4 atomy węgla, albo obydwa razem wraz z atomem 
fosforu tworzą pięcioczłonowy pierścień heterocykliczny 
zawierający dwa atomy tlenu, a X oznacza atom chloru 
lub bromu. 

45l <P. 158276) 14.10.1972. 
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa» Tarnowo 

Podgórne (Wojciech Liszkiewicz). 
Urządzenie do wiązania bydła na stanowiskach 

w oborze lub stajni, znamienne tym, że stanowi je 
łańcuch zakończony gumową kulką (12) przyczepiony 
do obroży oraz obudowa (i) w pośrodku z wyciętym 
otworem (2) który zamyka zapadka (3). 

45l <P. 158315) 20.10.1972. 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Joanna 
Nowak, Ryszard Rudnicki). 

Preparat przedłużający żywoteość ciętych kwiatów 
w wazonie, znamienny tym, że stanowi mieszaninę 
o udziale wagowym: siarczanu 8-hydroksychinoliny 
0,3 g, chlorku chlorocholiny 0,05 g i sacharozy 50 g 
rozpuszczonych w 1 litrze wody. 

45l (F. 158485) 26.10.1972. 

Nippon Soda Company Limited, Tokyo, Japonia 
(Yoshihiko Hirono, Yoshio Uchiyama). 

Środek do regnlacji wzrostu roślin, znamienny tym, 
że jako substancję aktywną zawiera związek o wzo
rze 1, w którym R oznacza grupę for my Iową, grupę 
karboksylową lub jej pochodną z solą metalu alkalicz
nego grupę alkoksykarbonyiową, grupę aralkiłoksykar-
bonylową, grupę hydroksyalkilową, grupę karboksyal-
kilową, grupę β-karboksywinylową lub β-(alkoksykar-
bonylo)-winylową, R* oznacza niższą grupę alkilową, 
niższą grupę alkoksylową, grupę hydroksylową, atom 
wodoru lub atom chlorowca, R " oznacza niższą grupę 
alkilową, grupę nitrową lub atom chlorowca, X oznacza 
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atom tlenu lub atom siarki, a n oznacza liczbę 0, 1 lub 2, 
przy czym R " oznacza atom wodoru; wówczas gdy n 
oznacza liczbę 0 oraz obojętny nośnik. 

45l (P. 153498) 27.10.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Stefan 
Mosiński, Edmund Bakuniak, Danuta Pikułowa, Jacek 
Szymaszkiewicz). 

Proszki zawiesinowe pestycydów stanowiące miesza
ninę substancji biologicznie czynnych, nośników mine
ralnych i środków powierzchniowo czynnych, tworzące 
trwałe zawiesiny wodne, znamienne tym, że zawierają 
dodatkowo sól kwasu poliakrylowego w ilości 0,1-10%. 

45l (P. 158537) 28.10.1972. 
Cieszyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Cieszyn 

(Paweł Gojniczek, Romana Rokicka, Józef Walczak). 

Środek do odstraszania zajęcy, znamienny tym, że 
stanowi zawiesinę tranu i kredy w wodzie. 

45l (P. 158562) 3.01.1972. 
Pierwszeństwo: 24.03.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Monsanto Company St. Louis Missouri, Stany Zjed
noczone Ameryki (John Paul Chupp, Cing Chen Tung). 

Środek chwastobójczy, znamiennym tym, że jako sub
stancję czynną zawiera co najmniej jeden nowy zwią
zek o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza atom 
chloru lub grupę alkoksylową albo alkilotio o najwy
żej 4 atomach węgla, R1 oznacza rodnik alkilowy lub 
alkoksylowy o najwyżej 8 atomach węgla, R« oznacza 
rodnik alkilowy o najwyżej 8 atomach węgla, przy 
czym suma atomów węgla w rodnikach R ł i R* wynosi 
co najmniej 4, a R» oznacza rodnik 1-cykloalken-l-ylo-
wy o 5 - 7 atomach węgla, ewentualnie podstawiony 
niższym rodnikiem alkilowym lub alkoksylowym. 

46a <P. 158298) 16.10.1972. 
Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Szwajcaria 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri u. Cie, Baden, 
Szwajcaria (Nicolaus Croes). 

Urządzenie aerodynamiczne do wytwarzania fal ci
śnieniowych, w których wlot i wylot gazu są usytuowa
ne na jednej stronie a wlot i wylot powietrza są usy
tuowane na drugiej stronie wirnika, przy czym za wlo
tem powietrza, patrząc w kierunku komór, umieszczona 
jest kieszeń kompresyjna, znamienne tym, że we wlocie 
gazu (In) ma mostek (4), tak umieszczony, że odcho
dząc od tego mostka (4) fale ciśnieniowe przynajmniej 
w większej części zakresu prędkości roboczych urzą

dzenia, aż do najwyższych prędkości obrotowych urzą
dzenia, trafiają w kieszeń kompresyjna (3) a przy naj
mniejszych prędkościach obrotowych zakresu prędkości 
roboczych urządzenia padają w kieszeń kompresyjna (3) 
lub na ściankę (5) pomiędzy komorą kompresyjna *3) 
a wlotem powietrza (IV). 

46a (P. 158588) 2.11.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Bronisław 

Sendyka). 
Wirnikowy silnik z przesuwnymi ściankami komór 

spalania, znamienny tym, że korpus (1) z cylindryczną 
gładzią ma w środku wirnik (2), który posiada kanał 
dolotowy (3) i kanał wylotowy (4), oraz że w korpusie 
(1) znajdują się cztery przesuwne ścianki (5) komór 
spalania, sterowane popychaczarrfi (6). 

47a (P. 158385) 20.10.1972. 
Pierwszeństwo: 22.10Л971 - NRF 

Hilti Aktiengesellschaft Schaan, Księstwo Lichten
stein (Ors Ernst, Beda Meier). 



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 165 

Dybel rozprężny z gwintem wewnętrznym, z częścio
wo rozciętą metalową tulejką z przelotowym otworem 
i z wkładanym do przedniej części otworu elementem 
rozprężnym, znamienny tym, że przewidziana do roz
prężenia w przednim obszarze dybla (1) część otworu 
(2b) zwęża się stożkowo ku przedniemu końcowi (2d), 
a zewnętrzna powierzchnia osłony dybla nie ma w ob
szarze rozprężania żeber, oraz element rozprężny (3) ma 
kształt stożka ściętego zwężającego się ku przedniemu 
końcowi. 

47a* (P. 157882) 22.09.1972. 
Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych „Wifa-

ma", Łódź, Polska (Henryk Serafin, Czesław Kałużka, 
Tadeusz Kurowski). 

Złącze kształtowników skrzynkowych i tym podob
nych, posiadających szczelinę przebiegającą pośrodku 
i wzdłuż jednej ze ścian kształtownika, przy czym jeden 
z łączonych kształtowników jest dzielony i styka się 
końcówkami swoich odcinków po środku złącza, zaś 
drugi z łączonych kształtowników jest ciągły i obydwa 
kształtowniki przylegają do siebie swymi zawierający
mi szczelinę ścianami i skierowane są względem siebie 
pod kątem, znamienne tym, że składa się z płaskiego 
łącznika (7), współpracujących z nim kątowych łapek 
(8) i łączących wkrętów (9), przy czym płaski łącznik 
(7), o grubości (g) nieco mniejszej od szerokości szczelin 
(5 i 6) dzielonego kształtownika (1) i ciągłego kształtow
nika (2), ma w jednym swoim końcu umieszczone we
wnątrz obydwu odcinków (l ' i 1") dzielonego kształ
townika (1), skierowane wzdłuż jego szczeliny (5), wie
szakowe ramiona (10), a w drugim swoim końcu ma 
oporowe ramiona (11), umieszczone wewnątrz ciągłego 
kształtownika (2) i opierające się o jego ścianę (4) za-

wierającą szczelinę (6), zaś między wieszakowymi ra
mionami (10) i oporowymi ramionami (11) płaski 
łącznik (7) ma w swojej środkowej części przewężoną 
szyjkę (12) o szerokości (s) mniejszej od szerokości 
szczeliny (6) ciągłego kształtownika (2), a kątowe łapki 
18) swymi wycięciami (14) osadzone są luźno na koń
cach (13) wieszakowych ramion (10) płaskiego łącznika 
(7), przy czym odgięta ściana (15) kątowych łapek (8) 
jest pochylona pod kątem (β) względem zawierającej 
szczelinę (5) ściany (3) dzielonego kształtownika (1) i do
ciskana jest do niej w pobliżu krawędzi szczeliny (6) 
ciągłego kształtownika (2) za pomocą łączącego wkrętu 
(9), który przechodzi przez szczelinę (5) dzielonego 
kształtownika (1), wkręcony jest w przelotowy gwinto
wany otwór (16) w odgiętej ścianie (15) kątowej łapki 
(8) i opiera się swoją stopką o wieszakowe ramię (10) 
płaskiego łącznika (7). 

47aî <P. 158249) 13.10.1972, 

P i e r w s z e ń s t w o : 15.10.1971 - USA 

Illinois Tools Works Inc., Chicago, USA (Henry Anton 
Sygnator). 

Wkręt samogwintujący, posiadający z jednej strony 
rdzenia łeb z rowkiem służącym do obracania wkręta, 
a z drugiej strony część końcową, znamienny tym, że 
w części końcowej (14) stanowiącej jego ostrze ma dwa 
wyżłobienia (24), (26), usytuowane naprzeciw siebie 
i w kierunku zgodnym z osią rdzenia (12), między któ
rymi znajdują się płaszczyzny czołowe (32), (34), zaś 
każde wyżłobienie (24) lub (26) ma wklęsłą powierzch
nię (36) lub (38), przecinającą płaszczyznę części koń
cowej (14) dla utworzenia krawędzi tnących (20) i (22), 
przy czym na wklęsłej powierzchni wyżłobień (24) i (26) 
umineszczone są oddzielne wypukłości (28) i (30) dla 
łamania wiórów powstających przy krawędziach tną
cych (20) i (22). 

47a1 (P. 158261) 13.10.1972, 

Fabryka Maszyn Elektrycznych i Motoreduktorów 
„Indukta" Zakład Doświadczalny dla przekładni ogól
nego przeznaczenia, Bielsko-Biała (Stanisław Kręcioch). 

Połączenie końcówki wałka z elementem przenoszą
cym moment obrotowy, osadzonym na końcówce wałka, 
znamienne tym, że element przenoszący moment obro
towy np. zębnik (1) lub koło pasowe klinowe swym 
jednostronnie usytuowanym bocznym uzębieniem w po
staci ząbków („a") lub kłów („bg") połączony jest z ząb
kami („%") lub kłami („bt") sprzęgłowego łącznika (2), 
osadzonego również na końcówce wałka (3), a który 
z kolei swym drugostronnym bocznym uzębieniem 
w postaci kłów („b") zazębia się z rowkami („c") wielo-
wypustu znajdującego się na wałku przy czole odsą
dzenia <„d"), przy czym do końcówki wałka (3) wkrę
cona jest usztywniająca pasowana śruba (4) posiadająca 
własności wytrzymałościowe wyższe od końcówki -wał-
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ha (3) I powodująca docisk poosiowy pomiędzy sprzę
głowym łącznikiem (2) a elementem przenoszącym mo
ment obrotowy (l). 

47a§ (P. 157795) 18.08.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 

Lipka, Tadeusz Majewski). 

Sposób samoczynnego tłumienia drgań obiektu pod
partego sprężyście na drgającym podłożu, znamienny 
tym, że drganiom obiektu (i) przeciwdziała się siłą 
wypadkową pochodzącą od siły odśrodkowej co naj 
mniej jednego elementu (6) o dobranej masie, przemie
szczającego się swobodnie w bębnie (5), obracającym 
się najkorzystniej z prędkością kątową równą często
tliwości tłumionych drgań. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że posiada co najmniej jeden bęben (5), 
w którym znajduje się co najmniej jeden element (6), 
o dobranej masie, korzystnie w postaci wałka lub kuli, 
przemieszczający się swobodnie po wewnętrznej ścianie 
bębna, przy czym każdy z tych bębnów osadzony jest 
na obracającym się wale silnika obiektu drgającego (1) 
lub na wale dodatkowego silnika. 

47as (P. 158349) 10.10.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badaw

cze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Stefan 
Kulczak). 

Układ tłumienia obciążeń dynamicznych i ud&rowyetî 
w napędach hydraulicznych urządzeń i maszyn robo
czych, znamienny tym, że w nim jeden tłumik (1) jest 
połączony z hydraulicznym organom wykonawczym (2) 
poprzez jedno urządzenie (3) dła organu o ruchu jedno
kierunkowym, a poprzez dwa umieszczone z obu stron 
tego organu urządzenia (3, 4) dla organu o ruchu dwu
kierunkowym, w których przepływ medium jest zablo
kowany w kierunku do organu wykonawczego (2) oraz 

tenże tłumik (1) jest połączony równocześnie z pompą 
(5) przez urządzenie (3), w którym przepływ medium 
jest zablokowany w kierunku do tej pompy (5). 

47b (P. 157207) 10.08.1972. 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin (Marian Sońta, 

Henryk Kolczyński). 
Automat do montażu łożysk tocznych, zwłaszcza kul

kowych, składających się z czterech stanowisk i wyko
nujący wszystkie czynności, związane z montażem ło
żyska automatycznie, znamienny tym, że kulki są roz-' 
dzielane i podawane wraz z pierścieniami samoczynnie, 
za pośrednictwem urządzenia rozdzielająco-podającego, 
które jednocześnie służy do podawania półkoszy łoży
skowych na głowicę elektrody (B), przy czym urządze
nie podziałowe (C) reguluje cykl kolejnych faz procesu 
zgrzewania, a urządzenie zdejmujące (D) powoduje 
przekazywanie gotowych wyrobów-łożysk, za pośred
nictwem prowadnicy (21) do dalszych operacji. 

4/b (P. 157905) 23.09.1972. 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk, 
Polska (Kazimierz Swircz, Aleksander Nienartowicz). 

Gniazdo kulistego czopa z obrzeżem plastycznie za
ciskanym na kulistym czopie, znamienne tym, że na 
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roboczej powierzchni składającej się ż półkulistej po
wierzchni (Z) i walcowej powierzchni (3) nie zaciśnię
tego obrzeża (4) ma obwodowy rowek (5) usytuowany 
naprzeciwko równika (8) kulistego czopa (7). 

47b (P. 158079) 3.10.1972. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Marcin Strokowski, Marian Głąb). 

Urządzenie łożyskujące i uszczelniające wał obrotowy, 
znamienne tym, że zawiera w obudowie wału łożysko 
z materiału plastycznego, dociskowy pierścień oraz ele
ment sprężynujący. 

47c (P. 158533) 28.10.1972. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (An
toni Pazdalski). 

Sprzęgło kłowe o ulepszonym działaniu, mające zasto
sowanie w przyrządach do gwintowania, znamienne 
tym, że na każdym zębie centralnego koła zębatego (3) 
i wkładki zabierającej (1) jest wykonany promień „r", 
którego wartość jest zależna od szerokości i wysokości 
zębów. 

47c (P. 158642) 8.11.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian", Piekary Ślą
skie, Polska (Ludwik Marondel, Józef Rybicki). 

Sprzęgło elastyczne złożone z tarcz i łączników wy
konanych z gumy lub z podatnych tworzyw sztucznych, 
znamienne tym, że ma tarcze w kształcie wieloboków 
foremnych o ilości boków dostosowanej do wielkości 
przenoszonej mocy, w których każdy bok jest utworzo
ny z dwóch wzajemnie prostopadłych elementów (2), 
przy czym naprzeciwległe boki tarcz są ze sobą połą
czone elastycznymi łącznikami (3) za pomocą śrub (4) 
wkręcanych do powierzchni bocznych tarcz prostopadle 
do osi podłużnej sprzęgła. 

47d <P. 157779) 16.09.1972. 

Pierwszeństwo: 18.09.1971 - NRF 

Eiseu- und Drahtwerk Erlau Aktiengeselschaft, Aalen, 
NRF (Günter Witzel). 

Naprężacz precyzyjny do łańcuchów, zwłaszcza do 
łańcuchów naprężających do mocowania ciężarów, za
wierający dwa człony przegubowe do łączenia z dwoma 
końcami łańcuchów i trzpień naprężający, łączący czło
ny przegubowe, który jest połączony z co najmniej 
jednym członem przegubowym za pomocą gwintu, przy 
czym na trzpieniu naprężającym między członami prze
gubowymi jest osadzona rękojeść w kształcie ramienia 
dźwigni, obrotowo wokół osi, w przybliżeniu prosto
padłej do osi trzpienia naprężającego, znamienny tym, 
że rękojeść (21) jest ułożyskowana na trzpieniu naprę
żającym (9), wahliwie wokół osi w przybliżeniu pro
stopadłej do jej kierunku wzdłużnego, z promieniowego 
położenia użytkowego do położenia spoczynkowego, 
w przybliżeniu równoległego do osi trzpienia naprę
żającego. 

47d (P. 158357) 19.10.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Gumowego „Stomil", War
szawa, Polska (Czesław Rogowski). 

Łańcuch przegubowy, znamienny tym, że we wnętrzu 
połowy kuli (2) o otworze (3) z uszczelką (7), połączonej 
na stałe z drugą połową łączącej kuli <5), jest osadzona 
ruchoma czasza (4) z cięgnem (1). 
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47e (P, 167740) 14.09.1972. 

Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych, Warsza
wa» Polska (Bogdan Kozłowski, Wiesław Machulski). 

Układ centralnego smarowania, zwłaszcza do maszyn 
budowlanych posiadający pompę ssąeo-tłocząc© napę
dzaną siłownikiem, znamienny tym, ze siłownik (6) 
połączony jest przewodem (9) z przewodem ciśnienia 
stałego (10) oraz przewodem (11) z przewodem ciśnienia 
cyklicznego (12). 

47e (F. 158168) 9.10.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohuf8 

Oddział w Ostrowcu, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska 
(Zenon Rutkowski). 

Smarownica obrzeży ko! jezdnych zwłaszcza suwnic 
lub suwnicowych wózków mająca mocujący wspornikf 
obudowę dla smaru i dociskającą smar sprężynę, zna
mienna tym, że ma smarujący środek (1) o stałej kon
systencji umieszczony w tubie (4) wykonanej z® ściera
jącego się tworzywa. 

47e (P. 158208) 10.10.1972. 
Instytut Lotnictwa, Warszawa (Aleksander Derka

cze w, 'Zenon Zawadzki, Tadeusz Zwanicki). 
UrsądrenSe cîo dawkowania ośrodka płynnego lub 

półpłynnego, zwłaszcza do smarowania powierzchni trą
cych, zawierające tłok umieszczony w korpusie, zna
mienne tym, że tłok (2) jest związany tłoczyskiem (4), 
sztywno lub sprężyście w kierunku osiowym, z tłokiem 
równoważącym (3), a ponadto komora robocza (7), za
silana czynnikiem roboczym powodującym ruch tłoka 
(2) i wypychanie czynnika dawkowanego z komory za
sobnikowej (9), jest połączona kanałem dławiącym (5) 
z komorą równoważącą (11), zamkniętą tłokiem równo
ważącym (3). 

47e (P. 158585) 2.11.1972. 
Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych 

im. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa. 

Dociskanie smaru w smarownicy sposobem według 
wynalazku polega na wykorzystaniu powietrza wyda
lanego do atmosfery w czasie wydechu pompy i skie
rowanie go za pomocą przewodu ciśnieniowego do 
przestrzeni ograniczonej ściankami bocznymi zbiornika 
smaru, pokrywą uszczelniającą zbiornik ze smarem 
i płytę dociskającą smar w zbiorniku. Wartość ciśnie
nia wywierającego nacisk na płytę dociskającą smar 
w zbiorniku regulowana jest zaworem umieszczonym 
w pokrywie uszczelniającej zbiornik ze smarem. 

47f <P. 158038) 2.10.1972. 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze
mysłowej, Kielce (Aleksy Stańczyk, Marian Komar, 
Henryk Baj ar, Adam Rogoziński). 

Zaczep mechaniczny, służący do podtrzymywania 
pokryw w czasie ich otwarcia, a następnie zwalniający 
je do zamykania, stosowany głównie przy otwieraniu 
pokryw autoklawów, znamienny tym, że jest zbudo
wany ze spawanego korpusu (2), chwytaka hakowego 
(1), osadzonego obrotowo na sworzniu (3) i dociskanego 
do tulejki oporowej (5) za pomocą bolca (7) i sprężyny 
(6) oraz z dwóch łączników krańcowych (8), (9) w przy
padku sterowania elektrycznego. 
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47f (P. 158165) 9.10,1972":, 
Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Bolesław 

Pawlak). 

Uszczelnienie mechaniczne wału obrotowego, składa
jące się z pary ciernej i elastycznych uszczelek» zna
mienne tym, że posiada dwie elastyczne wkładki meta
lowe (6) i (10) z siatki lub tkaniny technicznej o wyso
kim współczynniku przewodzenia ciepła, z których 
wkładka metalowa (6) jest nałożona в a gniazdo (4) 
w części styku z pierścieniem (2) i obudową (5), a wkład
ka metalowa (6) jest nałożona na uszczelkę (9) w części 
styku z wałem (1) i pierścieniem dociskowym (8). 

47f (P. 158187) 2.10.1972 

Pierwszeństwo: 22.03.1972 - NR* 

Waggon Union GmbH Siegen, NRF (Gerhard Pamp-
mann, Felix Schneider). 

Uszczelnienie pionowych krawędzi przesuwanych eaę» 
ści ścian, zwłaszcza w kolejowych wagonach towaro
wych, których ściany boczne składają się z ram ścian 
bocznych, złożonych z podłużnego pasa górnego, ze
wnętrznej podłużnicy ostoi wagonu, słupków narożnych 
lub słupków narożnych i słupków pośrednich, oraa 
z przylegających w stanie zamkniętym do tych ram, 
przesuwanych części ściany, przy czym te przesuwane 
części ściany dają się przesuwać po szynach jezdnych 
i szynach prowadzących aż do miejsca w pobliżu poło 
żenią zamkniętego, a potem w celu zamknięcia można 
je za pomocą odpowiednich urządzeń zdejmować z ezyn 
lub też wraz z szynami prowadzić ku ramom ścian 
bocznych lub wychylać, uszczelnienie zaś przesuwanych 
części ściany przy słupkach narożnych i słupkach po
średnich następuje za pomocą uszczelnień labirynto
wych, znamienne tym, że na każdej pionowej krawędzi 

przesuwanej części ściany (3) umieszczone są, jedna 
nad drugą, jednakowe lub różne pod względem długości 
listwy uszczelniające (7), lub że na jednej pionowej 
krawędzi każdej przesuwanej części ściany (3) umie
szczone są listwy uszczelniające (7), a na drugiej kra
wędzi pionowej przesuwanej części ściany - listwy 
zamykające (8). zawierające odcinki ukształtowane od
powiednio do listew uszczelniających (7), że listwy 
uszczelniające (7) i listwy zamykające (8) zaopatrzone 
na zmianę na obrzeżach zamykających, w skierowane 
w przeciwnych kierunkach ścięcia ukośne (7a i 8a), 
biegnące ku środkowi wagonu, że leżące poziomo w jed
nej płaszczyźnie listwy uszczelniające (7) i odcinki li
stew zamykających (8) każdej przesuwanej części ścia
ny (3) są jednakowe, a ich ści ;cia ukośne (7a i 8a) mają 
ten sam kierunek, oraz że ruch przesuwanych części 
ściany (3) przy wprowadzaniu w poiożenie zamknięte, 
uwarunkowany przez prowadzenie zapadki (13) w ryglu 
(12) odbywa się w ostatniej fazie ukośnie w stosunku do 
osi podłużnej wagonu i do sąsiadującej części ściany (3), 
tak że ścięcia ukośne (7a i 8a) i sfazowania (7b i 8b) 
leżące w odpowiednich płaszczyznach listew uszczelnia
jących (7) oraz odcinków listew zamykających (8) ukła
dają się ściśle naprzeciw siebie. 

47f (P. 158438) 23.10.1972. 
Pierwszeństwo: 13.12.1971 - NRD 

VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, Magde
burg, NRD (Udo Koch, Fritz Temps). 

Zamknięcie bagnetowe, zwłaszcza do autoklawu har
towniczego, przystosowane do pracy przy dużym ci-
niu i wysokiej temperaturze, znamienne tym, że pier
ścień płaszczowy (2) autoklawu jest zaopatrzony w ele
ment uszczelniający (3) przemieszczany elastycznie 
przy wystąpieniu ciśnienia w przestrzeni naciskowej 
(6), odpowiedniego do ciśnienia panującego we wnętrzu 
(10) autoklawu, od którego to wnętrza przestrzeń naci
skowa (6) jest osłonięta pierścieniem ochronnym (11), 
a ponadto element uszczelniający (3) jest zaopatrzony 
od strony pokrywy (10) w uszczelkę (4) z miękkiego 
tworzywa, która jest dociskana do występu uszczelnia
jącego (9) tej pokrywy (1). 

*4f> (P. 157932) 25.09.1972 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Zbig

niew Cierpisz, Waldemar Żuchowicki). 
Sposób usscselnianla przewodów kanalizacyjnych, 

znamienny tym, że w przewodzie kanalizacyjnym (1) 
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i studzience rewizyjnej (2) umieszcza się wewnętrzny 
elastyczny przewód (Щ wykonany z folii wodoszczelnej. 

Układ do siosowaiβi» «posoftm według zastrzeżenia Д 
i 2, znamienny tym, że w przewodzie kanalizacyjnym 
(l) i. studzience rewizyjnej (2) umieszczony jest we
wnętrzny elastyczny przewód (3) wykonany z folii lub 
wodoszczelnej tkaniny, 

4TF (P. 158268) 14.10.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-M^chanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Adolf Drewniak, Zbigniew 
Rączka, Janusz Smużyński, Henryk Gacławski, Raj
mund Klusek, Jerzy Cieślik), 

Zamknięcie rut za pomocą cylindrycznej pokrywy 
osadzonej na rurze-w wyżłobieniu, znamienne tym, że 
na rurze Ц) znajdują się rowki (2)f w których zamo
cowane są nagwintowane półpierścienie (Щ o lekko 
zbieżnej powierzchni zewnętrznej mające z jednego 
końca wzdłuż wewnętrznego obwodu występy wcho
dzące w rowki (2), przy czym końcówka rury (1) jest 
zamknięta pokrywą (4), przy użyciu nakrętki (5) usta
lającej położenie pokrywy (4) przez dokręcenie nakrętki 
(5) na półpierścieniach (3), 

47f* (P. 1571M9) . 8.08.1972. 

Pierwszeństwo; 10.08.1971 - Włochy 

УЕВ Baiidstamkümfomai, Eisenhüttenstadt, NRD (Rai
ner Böddecker). 

Uszcseimemö wäim sapedewege, zwłaszcza dla mie
szalników z górnym napędem, znamienne tym, że ma 
do głównego uszczelnienia np. ślizgowego pierścienia 
uszczelniającego przyłączoną obudowę (4), która w dol
nej części przylega tak szczelnie do wału (3) że pomię
dzy nią i wałem powstaje szczelina dławiąca (5) a . i -
niżej na wale zamontowany jest układ odchylający <6), 

który sięga poza krawędzie kubka opadowego (7) aby 
doprowadzane medium płuczące odrzucić i odprowa
dzić. 

47*2 <P. 157911) 25.09.1972, 
Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Ka-

reima", Piechowice pow. Jelenia Góra, Polska (Bole 
sław Pawlak, Henryk Siegmund). 

Mechaniczne uszczelnienie wału silnika głębinowego. 
składające się z wirującego z wałem silnika przeciw* 
pierścienia i pierścienia stałego osadzonego w korpusie 
i dociskanego przez sprężynę od strony silnika, two
rzących prostopadłą do osi wału powierzchnię tarcia, 
znamienne tym, że przeciwpierścień od strony chło
dzenia zewnętrznego posiada odrzutnik, natomiast od 
strony współpracy z pierścieniem stałym posiada cy
lindryczną zewnętrzną powierzchnię wokół której, umo
cowana w korpusie stała uszczelka tworzy obwodową 
szczelinę. 

47fe (P, 158102) 5.10.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemyślu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Adolf Drewniak, Zbigniew 
Rączka, Janusz Smużyński, Henryk Gacławski, Raj
mund Klusek). 

Złącze hydrauliczne do rur i urządzeń wykonanych 
z tworzyw sztucznych lub innych trudnozłączainych 
materiałów, znamienne tym, że na rurze (1) lub -
dzeniu znajduje się uchwyt (2) najkorzystniej w 
staci opaski o dużej wytrzymałości mechanicznej 
rej jest wykonany gwintowany otwór (3) nachodzący 
centrycznie na otwór (4) przelotowy rury (1) lub urzą
dzenia hydraulicznego, przy czym w obu otworach za
mocowany jest kadłub (5) przewodu hydraulicznego za
opatrzony w swej dolnej części w uszczelkę (6). 
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47f3 <P. 158502) 21.10.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony 

Narodowej Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Janusz Jankowski). 

Złącze do łączenia manometrie sprężynowego z prze
wodami г иго wy mi instalacji, zwłaszcza pneumatycznej, 
składające się z drążonego wzdłuż swojej podłużnej 
osi korpusu, zakończonego zewnętrznym gwintem z osa
dzoną na nim nakrętką ściągającą do mocowania ma
nometru i zaopatrzonego w co najmniej jedną gwinto
waną końcówkę, osadzoną szczelnie w ściance korpusu, 
korzystnie w płaszczyźnie prostopadłej do jego podłuż
nej osi, znamienne tym, że w schodkowym wybraniu 
korpusu (I©) osadzona jest szczelnie jednym swoim 
końcem tulejka (4). 

47f2 (P. 158530) 27.10.1972. 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia „Apator", Toruń, Polska (Edward Szczerbiak, 
Jan Wyczyński). 

Sposób łączenia elementu rurowego lub ruropodobne-
go np. korka z obudową aparatu za pomocą zgrzewania 
tarciowego, znamienny tym, że po wykonaniu cylin
drycznego otworu (1) element rurowy lub ruropodobny 

np. korek (2) podlega dalszej obróbce przez rozbicie 
lub rozwalcowanie dla powiększenia części otworu (2) 
w kształcie stożka (3) najkorzystniej pod kątem 70°. 

47f2 (P. 158593) 2.11.1972. 
Pierwszeństwo: 3.11.1971 - NRD 

VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht Magde
burg, Magdeburg, NRD (Udo Koch, Jürgen Rudolph, 
Werner Fanter). 

Uszczelka gumowa dla zamków bagnetowych przy 
zbiornikach ciśnieniowych, znamienna tym, że uszczel
ka gumowa (3) wykonana jako uszczelka samouszczei-
niająca, jest osadzona na pierścieniu metalowym (5) 
mającym kształt dopasowany do wewnętrznych zary
sów uszczelki gumowej (3), prowadzonym luźno w ka-
nałku (2), przy czym zewnętrzna powierzchnia uszczel
ki (3) posiada wyjęcie (7), w którym umieszczony jest 
drugi pierścień metalowy (10). 

47fi (P. 158571) 31.10.1972. 

Pierwszeństwo: 1.11.1971 - NRD 

VEB Kombinat Tiefbau Berlin, Berlin, NRD (Arnold 
Lischka). 

Element prefabrykowany z otworami do odpowietrza
nia i czyszczenia niedostępnych podziemnych kanałów 
i rurociągów, znamienny tym, ie ma prefabrykowaną, 
dopasowaną do wykonywanego kanału lub rurociągu, 
rurę (1), na której nasadzona jest ukośnie krzywa rura 
(2) do oczyszczania i pionowo prosta rura (10'; do odpo
wietrzania, przy C7.ym te rury (2 i 10) są trwale połą
czone z rurą" (1> i płytą łączącą (12), zaś krzywa rura (1) 
i prosta rura (10) mają, do regulowania ich długości 
zamocowane rozłącznie króćce (3), w których są usytuo
wane otwory (8). 
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47g» (P. 157162) 7.08.1972. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Stany Zjednoczone Ameryki 

Lone Star Industries Inc., Greenwich Connecticut, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Francis Henry Snyder). 

Urządzenie do szybkiego otwierania lub zamykania 
przystosowane do połączenia z zaworem, w celu jego 
ustawienia w zamkniętym lub otwartym położeniu, 
znamienne tym, że zastosowano w nim układ ustalają
cy, który połączony jest z urządzeniem przeznaczonym 
do przyspieszenia otwierania zaworu, przy czym układ 
ten połączony jest z układem zamykającym, przezna
czonym do swobodnego przesuwu urządzenia zamyka
jącego, obracanego w kierunku przeciwnym w stosun
ku do obrotu otwieranego zaworu współpracującego 
z urządzeniem zatrzymującym, przeznaczonym do swo
bodnego przesuwu urządzenia zamykającego i urucho
mienia układu ustalającego przeznaczonego do szybkie
go otwarcia zaworu. 

47h (P. 151978) 29.09.1972. 
Tarnowskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Tar

nów, Polska (Zygmunt Słowakiewicz). 
Mechanizm zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na 

ruch obrotowy znamienny tym, że układ przeniesienia 
sił stanowi wieniec zębaty nieokrągły z uzębieniem we
wnętrznym (1), który jest zazębiony z kołem zębatym 
(2) trwale osadzonym na wale pędnym (3) przy czym 
ruch posuwisto-zwrotny wieńca zębatego (1) sterowany 
jest rolką (5) prowadzoną przez krzywkę (6) a prawi
dłowość zazębienia wieńca (1> z kołem zębatym (2) 
ustala rolka odciążająca (7) zespolona z kołem zęba
tym (2) tocząca się po bieżni (8) znajdującej się na 
wieńcu zębatym (1) który osadzony Jest w prowadni

cach ruchu poziomego (9) zabudowanych w wodzidle 
(10) wykonującym ruch posuwisto-zwrotny w kierunku 
pionowym do którego to wodzidła (10) przytwierdzone 
są drągi tłokowe (11) przynoszące siłę od tłoków wywo
łaną przez czynnik napędzający. 

47h (P. 158082) 4.10.1972. 
Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię

biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała, Pol
ska (Józef Hebda, Stanisław Pieczka, Cecylia Balcy 
Zenon Kochański). 

Przekładnia bezstopnlowa na pas klinowy złożona 
z tarczy przesuwnej i tarczy stałej, osadzonych na 
wspólnym wale znamienna tym, że piasta tarczy prze
suwnej (3) zaopatrzona jest w wieniec (5) o uzębieniu 
wewnętrznym, który współpracuje z wieńcem (4) o uzę
bieniu zewnętrznym, umocowanym do piasty tarczy 
stałej (2), two^ąc sprzęgło zębate. 

47h (P. 158260) 13.10.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Bronisław 

Sendyka). 

Przekładnia zębata znamienna tym, że koła posiadają 
niükie zęby o zarysach ewolwentowych wklęsłych i wy
pukłych. 
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47h (P. 158587) 2.11.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Kazimierz 

Kowalczyk, Zdzisław Bal). 
Mechanizm korbowo-mlmośrodowy służący do zamia

ny ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy (np. w sil
niku) bądź obrotowy na posuwisto-zwrotny (np. w sprę
żarce, pompie) znamienny tym, że wał korbowy (4) po
siada wykorbienle równe przesunięciu mimośrodowe-
mu otworu w walcu (3), które jest cztery razy mniejsze 
od skoku tłoka (2), przy czym czop korbowy (4a) wału 
korbowego (4) znajduje się wewnątrz cylindra (1) i tło
ka (2), a przenoszenie ruchu z tłoka (2) na wał korbo
wy (4) i z wału korbowego (4) na tłok (2) odbywa się 
za pośrednictwem walca (3) z otworem przesuniętym 
mimośrodowo, który to walec (3) jest ułożyskowany 
w tłoku (2). 

41 к (P. 157898) 23 06.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych, 
Kraków, Polska (Tadeusz Popławski). 

Rozwijak de odwijania drutu ze szpul składający się 
z korpusu, łożysk, mechanizmów zapadkowych i rolek 
znamienny tym, że jego korpus (1) stanowi dwupozio
mowy wspornik, wyposażony na obu poziomach 
w gniazda (2), w których są umieszczone panewki śliz
gowe (3), przy czym do czoła korpusu <1) jest przymo
cowany rolkowy prowadnik (6) drutu, współpracujący 
z prowadzącą rolką (7) ułożyskowaną poziomo na od
dzielnym stojaku <1#) i zaopatrzoną w dwie bieżnie (8) 
i (9) oddzielone od siebie kołnierzem. 

48a (P. 157278) 14.08.1972. 
Politechnika Poznańska, Poznań (Edward Koźlarek, 

Jerzy Łagoda, Władysław Rekść, Wojciech Ławicki). 

Kwaśna kąpiel do elektrochemicznego złocenia gwa
rantująca stabilny proces pokrywania znamienna tym, 
że jako substancję stabilizującą posiada octan talawy 
w ilościach 1-35 mg/dm3. 

48« (P. 158430) 23,10.1972. 
Pierwszeństwo: 22.10.1971 - Holandia 

Koninklijke Emballage Industrie van Leer B.V. Ara-
stelvcen, Holandia (Albert Edward John Evans, Antho
ny Norbert Aincough, Koenraad Verschoore). 

Sposób obróbki wstępnej powierzchni metalowych 
przez stosowanie środka fosforanującego i materiału 
oleistego, znamienny tym, że stosuje się środek fosfo
ranujący i materiał oleisty jednocześnie lub oddzielnie, 
z wyłączeniem układów w których więcej niż 50 mg'rn" 
środka fosforanującego osadza się w oddzielnym sta
dium bezpośrednio na metalu lub w połączeniu z wię
cej niż 150 mg/m* materiału oleistego. 

43b <P, 153122) 27.10.1972. 
Pierwszeństwo: 27.10.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Compania de Acero Del Pacifico S.A., Santiago, Chile 

(Luis Soto-Krebs, Carlos Molina Vera, Carlos Vilches 
Guzman). 

Sposób cementacji metalu pr.tez strącanie go z kwaś
nego roztworu soli za pomocą metalu bardziej elektro-
dodatniego, znamienny tym, że metal strącający sto 
suje się w postaci mieszaniny ziarnistych cząstek o wy
sokim stosunku powierzchni do objętości, ale mających 
taką wielkość, która umożliwia ich wzajemne ścieranie 
się podczas mieszania, przy czym stosunek wagowy 
metalu strącającego do metalu strącanego jest kilka
set do kilku tysięcy razy większy od stosunku wynika
jącego z obliczeń stechiometrycznych. 

48b (P. 158520) 27.10.1972. 

Valéry Yakovlevich Aivazov i Valéry Grigorievich 
Kobka, Kijów, Związek Radziecki. 

Urządzenie do nanoszenia polimer y cznych powłok na 
metalizowane podłoże, zawierające próżniową komorę 
z umieszczonymi w niej metalowymi elektrodami, zna
mienne tym, że jest wyposażone w przyrząd (6) do 
ustalenia podłoży (7), który jest umieszczony w taki 
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sposób, t e zamocowane w nim podłoże (1) znajduje się 
w przerwie (3) między elektrodami (5'h przy czyra przy
rząd (8) jest izolowany elektrycznie od próżniowej ko
mory (1) i elektrod (5). 

48b (Р. 158054) 3.10.1972. 

Pierwszeństwo: 5.10.1971 - Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich 

Institut Chimii i Chimiczeskoj Technologii Akademii 
Nauk Litewskoj SSR, Wilnius, Związek Radziecki (Ro~ 
mualdes Wacławowicz Rekertas, Romas Romowie?, 
Szarmaitis, Juozas Juozawicz Matulis). 

Środek do pasywowania суика, zawierający związek 
trój- i sześciowartościowego chromu, znamienny tyra, 
że zawiera 5,0-20,0 części wagowych w przeliczeniu 
na chrom związku trójwartościowego chromu, 0,1-2,0 
części wagowych w przeliczeniu na chrom związku 
sześciowartościowego chromu, 10,0-25,0 części wago
wych w przeliczeniu na NO e , soli kwasu azotowego 
i 1,8-6,0 części wagowych w przeliczeniu na bor związ
ku zawierającego bor. 

48b (P. 158189) 4. 10 1972. 

Pierwszeństwo: 5.10.1971 - Bułgaria 

DSO „Isot", Sofia, Bułgaria (Krassimir Stojanov 
Paltschev). 

Sposób metyllzowania tworzyw sztucznych, znamien
ny tym, że do materiału podstawowego (tworzywa 
sztucznego) wprowadza się« domieszkę substancji, która 
zmniejsza potencjał utleniający nakładanej powłoki me
talowej. 

48d (P. 157169) 7.08.1072. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Jugosławia 

Iskra-Zavod za Avtomatizacijo Ljubljana v Zdruze-
nem podjetju Iskra-Kranj, Lubljana, Jugosławia (Edo 
Prostor). 

Sposób nakładania grubych powłok zawierających 
cząstki ferromagnetyczne, znamienny tym, że powleka

ny sznur przeciąga się przez wytwarzającą pole mag
netyczne cewkę, zanurzoną w zawiesinie (organozolu) 
cząstek ferrytowych w polichlorku winylu, rozcieńczo
nym aromatycznymi i/lub alifatycznymi węglowodora
mi, po czyrn powłokę suszy i utrwala się również 
w polu magnetycznym wytwarzanym, przez promiennik 
podczerwieni. 

48d (P, 158264) 13.10.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk; Przedsiębiorstwo Ro

bót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolnego, 
Gdańsk (Romuald Juchniewicz, Zbigniew Głowinkow-
ski, Władysław Leśniak). 

Sposób zabezpieczania przed korozją wewnętrznych 
powierzchni stalowych zbiorników paliwowych, zwła
szcza dna, znamienny tym, że powierzchnie te oczysz
cza się znanymi sposobami do pierwszej klasy czystości, 
potem je fosforanuje, pokrywa wszystkie wgłębienia 
i wżery dwuskładnikową farbą epoksydową z pigmen
tem cynkowym, a następnie przykręca się do wewnętrz
nych powierzchni dna nisko- lub wysokonapięciowe 
protektory laminowane żywicą poliestrową z pozosta
wieniem w niej otworów o średnicy 1,5 cm, co zapew
nia potencjał +200 mv względem cynkowej elektrody 
odniesienia, umieszczonej na stałe w zbiorniku. 

43d (P. 158308) 17.10.1972. 
Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel", Koszalin, 
Polska (Urszula Wnuk). 

Sposób usuwania niklu z przedmiotów żelaznych lub 
ze stopów żelaza z innymi metalami, zwłaszcza stopów 
żelaza z niklem i chromem, znamienny tym, że przed
mioty umieszcza się w wodnym roztworze kwasu siarko
wego i bezwodnika kwasu chromowego na okres nie 
dłuższy niż 48 godzin utrzymując temperaturę roztwo
ru do 100°C. 

Kąpiel do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienna tym, że zawiera bezwodnik kwasu chromowego 
w ilości 25-45% wagowych, kwas siarkowy w ilości 
0,5-1,5% wagowych i resztę wodę w ilości 53,5-74,5% 
wagowych. 

48d <P. 158334) 17.10.1972. 
Politechnika Gdańska Gdańsk, Polska (Romuald 

Juchniewicz, Sławomir Sadowski, Jerzy Walaszkowski, 
Władysław Bohdanowicz, Andrzej Widuchowski, Woj
ciech Sokolski, Henryk Strzelecki, Antoni Bradtke, Ja
cek Żyborski). 

Sposób zabezpieczania przed korozją konstrukcji me
talowych» znamienny tym, że wzmacnia się różnicę po
tencjałów chronionej konstrukcji i elektrody odniesie
nia względem zadanego napięcia, podaje tę różnicę na 
tyrystorowy układ mocy, a uzyskanymi impulsami prą
dowymi polaryzuje się chronioną konstrukcję do po
tencjału ochronnego przy pomocy elektrody pomocni
czej, przy czym wzmocnioną różnicą napięć steruje się, 
przy pomocy generatora impulsów powtarzalnych, ką
tem zapłonu tyrystorów układu mocy. 

48d (P. 158458) 24.10.1972. 

Pierwszeństwo: 24.05.1972 - Francja 

Société Meusienne de Constructrons Mécaniques An-
cerville. Francja. 

Urządzenie do obróbki w kadzi giętkiego materiału 
© znacznej długości takiego jak drut metalowy, rura 
metalowa, taśma metalowa lub spirala metalowa, za
wierający zespoły do nadawania materiałowi kształtu 
zwoi, zespoły do nadawania mu ruchu ciągłego w ko
morze roboczej za pośrednictwem kilku poziomych 
wałków na których opierają się zwoje, oraz zespoły 
napędowe tych wałków dla nadania im ruchu obroto
wego zależnego od ruchu zwoi, znamienne tym, że za
wiera co najmniej jedną parę wałków przy czym każda 
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para zawiera jeden wałek wejściowy (5) na którym 
przesuwa się każdy zwój i wałek wyjściowy (6) oraz 
zespoły napędowe (71, 72) nadające wałkowi wyjścio
wemu prędkość obwodową wyższą niż prędkość wałka 
wejściowego. 

49а (P. 149539) 19.07.1971, 

Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa
bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba", Przedsiębior
stwo Państwowe, Poręba (Stanislaw Kotnis, Czesław 
Mierzejewski). 

Urządzenie hydrauliczne do rozruchu wrzeciona ob
rabiarki, mające na celu jego łagodne zabieranie, zna
mienne tym, że składa się ze sterującego kurka (i), na 
którym jest zamocowana krzywka (2), która przy obró
ceniu kurka powoduje włączenie poprzez mikrowyłącz-
nik (3) czasowego przekaźnika włączającego elektrosu-
wak (4), a ten z kolei kieruje olej do przelewowego za
woru (5) niskiego ciśnienia, a następnie po czasie usta
lonym przekaźnikiem czasowym elektrosuwak odcina 
dopływ oleju do zaworu przelewowego niskiego ciśnie
nia i pracę przejmuje przelewowy zawór (6) wysokiego 
ciśnienia. 

49a (P. 158055) 2.10.1972. 

Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk (Franciszek Tokarzewski). 

Urządzenie do wytaczania otworów stożkowych, zwła
szcza do płetw sterowych dużych jednostek pływają
cych, znamienne tym, że składa się z korpusu (1) w któ
rym jest zamocowana wysuwna oprawka (4) z nożem, 
napędzana od przekładni śrubowej tocznej, składającej 
się ze śruby (10) i nakrętki (9) poprzez zmianowe koła 
zębate (7) i (8), ślimak (6) i ślimacznicę (5). 
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■i:* {P. 158197) 11.10.1972. 

Pierwszeństwo: 13.10.1971. 

VEB Waggonbau, Bautzen, NRD (Herbert Reiner 
Seibt, Heinz Bruno Sehmeitz). 

Urządzenie mocujące I obróbkowe cte główki sprzęgu, 
automatycznego sprzęgu cięgło wo-zderzakowego typ« 
Willison, znamienne tym, że jest wyposażone w elemen
ty dociskowe i mocujące (3, 3',6) i w przyporządkowane 
im części współpracujące (4, 4'), a te same elementy 
dociskowe i mocujące (3, S', Щ są usytuowane, uchwy-
tując sprzęgło, na powierzchniach osiowych miarodaj
nych dla procesu sprzęgania. 

49a (P. 158517) 27.10.1972. 
Pierwszeństwo: 30.10.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Wilhelm Hegenscheidt Kommanditgesellschaft, Er-

kelenz/Rhld, Niemiecka Republika Federalna (Theodor 
Dombrowski). 

Urządzenie zabierakow© dla tokarek do zestawów 
kołowych, do zabierania zestawów kołowych, z kilko
ma korpusami zabierakow umieszczonymi na każdej 
tokarskiej tarczy uchwytowej, które są promieniowo 
przestawialne wrzecionami przy pomocy wspólnego, 
centralnie umieszczonego na tokarskiej tarczy uchwy
towej elementu napędzającego i silnie przesuwane me
chanizmami hydraulicznymi, znamienne tym, że gwin
towane wrzeciona (14), które promieniowo przesuwają 
korpusy zabierakow (2), są napędzane silnikiem (38) 
z obwodu tokarskiej tarczy uchwytowej (1) i są tak 
połączone z równolegle umieszczonymi mechanizmami 
tłokowymi (17, 17') że skok tłoka tych mechanizmów 
jest przenoszony na wrzeciona gwintowane - mogące 
się również przesuwać w kierunku osiowym - celem 
mocowania promieniowego, a ponadto w korpusach za
bierakow (2) znajdują się skierowane osiowo mecha
nizmy tłokowe (8) z odpowiednio ukształtowanymi wy
stępami zabierakow (?), które są uruchamiane olejem 
pod ciśnieniem dopiero wówczas. &dv działające pro
mieniowo występy zabite^ków Ц1) wesoły już W docisk 
z obręczą koła. 

49a (P. 158691) 31.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu 

Maszyn Elektrycznych „Kornel", Katowice (Kazimierz 
Szymańda, Brunon Wanglorz). 

Sposób spęczania zabierakow na wałku, znamienny 
tym, że ostrze (3) noży (2) przy spęczaniu prowadzi się 
tulejkami (4) ślizgającymi się po czopach wałka (Ib 
przy czym tulejki (4) dosuwa się aż do zetknięcia ich 
czół z czołami odsądzenia wałka (1). 

49b (P. 147639) 19.04.1971 

Żywiecka Fabryka Maszyn, Żywiec, Polska (Adam 
Suter). 

Urządzenie do wykańczającej obróbki zakończenia 
spiralnego r swks dozującego ślimaków wtryskowych 
zamocowane na stole frezarki (1) przy pomocy freza 
kształtowego (2), znamienne tym, że wyposażone jest 
w przesuwną korbkę (5), podzielnicę (4), oraz prowad
nicę (8), nastawną i przesuwną rolkę (9), ustalające do
brane wymiary i kształt zakończenia rowka dozującego. 

49b (P. 157214) 10.08.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszyno
wego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Konstanty Woś, 
Tadeusz Żuka, Kazimierz Nogalski). 

Urządzę»!© ograniczające «rozrzut I odprowadzające 
wióry szczególnie przy wiertarko-frezarkach, znamien
ne tym, że ma dwuczęściową osłonę (1) w kształcie 
ceownika, korzystnie przezroczystą, mocowaną zawia
sem (2) do osłony (3) korpusu obrabiarki Ś4) przy czym 
w korpusie (4) znajduje się ssawka (5) o profilowym 
wlocie, zaopatrzona z jednej strony w przewód odpro
wadzający (в) zaś z drugiej strony łącząca się z far
tuchem (8) mocowanym wkrętami (9) i (1®) do korpusu 
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obrabiarki (4), do stołu (7) i do osłony (1) przy czym 
fartuch (8) posiada kąt zsypu mniejszy niż 90° i jest 
napinany na przykład sprężynami (11). 

49b (P. 157912) 25.09.1972. 

Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych „Huta Si
lesia", Rybnik, Polska (Władysław Leciejewski). 

Urządzenie dociskowe zwłaszcza do planierek zna
mienne tym, że ai« wykonania ruchu roboczego posia
da dodatkowo wałek (10) z pazurem (13) napędzany od 
cylindrów (9) i (14), których sterowanie odbywa się 
dźwignią (7) przez przycisk (5) oraz zapadkę (15) zamo
cowaną na wałku (2) zaopatrzoną w dwa skrzydełka (8) 
- górne do zaciskania wstępnego o próg (3) i dolne 
do zasprzęglania o pazur (13) w położeniu (D) dźwigni 
(17). 

49b (P. 158204) 9.10.1972. 

Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Józef Wojtaszek, Ta
deusz Chłopicki). 

Hydrauliczne urządzenie do frezowania płaszczyzn 
fundamentów pod mechanizmy na jednostkach pływa
jących, znamienne tym, że na składanym łożu (1) Jest 
zamotowana wspornikowa belka (2), wyposażona w hy
drauliczny silnik (3) oraz we wrzecionową głowicę fre-
zarską (4) z hydraulicznym silnikem (5). 

49b (P. 158412) 21.10.1972. 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed
siębiorstwo Państwowe, Poznań, Polska (Mieczysław 
Morawski, Jerzy Pawłowski). 

Przyrząd do zataczani* i zaszllfowywanl* na sata-
czarce uniwersalnej ostrzy frezów ślimakowych stoż
kowych, znamienny tym, że ma zamocowaną na stałe 
do łoża (1) pod kątem równym kątowi pochylenia twô* 

rżącej freza ślimakowego stożowego (2) względem osi 
wrzeciona, prowadnicę nastawną (3) z liniałem (4) prze
suwnym prostopadle do niej, z którym jest złączony 
na stałe kopiał (5) o krawędzi prowadzącej pochylonej 
również pod kątem równym kątowi pochylenia tworzą
cej freza ślimakowego stożkowego (2), a na suporcie 
podstawowym (6), przesuwnie zamontowanym na łożu 
(1), jest osadzony przesuwnie lecz prostopadle do li
niału (4) suport zaskokowy dolny (7), związany na stałe 
z liniałem (4), na którym również przesuwnie jest osa
dzony suport zaskokowy górny (8), stale dociskowy do 
krawędzi prowadzącej kopiału (5) przy pomocy docis-
kacza pneumatycznego (9). 

49c (P. 157903) 23.09.1972. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energety
ki, Wrocław, Polska (Bolesław Mykicki). 

Piłka mechaniczno-pneumatyczna do cięcia metali 
znamienna tym, że otrzymuje napęd z silnika pneuma
tycznego poprzez przekładnię planetarną kół zębatych 
(2), (4) i (5) oraz zabierak (6), który jest połączony 
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z przekładnią stożkową kół zębatych (7) i (8) poprzez 
wałek (6) i korbowód (10) na suwak brzeszczotu (11). 
Suwak ten jest umieszczony suwliwie w ślizgach (15), 
<17) i rolkach (14) 1 (18). 

49c (P. 158399) 20.10.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Edward Stani

sław Dzidowski, Jerzy Gronostajski). 
Urządzenie do bezodpadowego cięcia prętów, zna

mienne tym, że tulęj owe noże (S i 6) umieszczone są 
w obrotowo zamocowanych korpusach (2 i 5), a osie 
obrotu tych korpusów pokrywają się ze sobą, przy 
czym płaszczyzny czołowe noży (8 i 8) leżą w płaszczyź
nie przechodzącej przez oś obrotu korpusów (2 i 5), 
a ustalanie położenia korpusów (2 i 5) po dokonaniu 
zmiany wartości kąta pochylenia (Y>. odbywa się za po
mocą wymiennych klinów (9 i 10). 

49d (P. 157257) 14.08.1972. 

Jarocińska Fabryka Obrabiarek Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Jarocin, Polska (Wincenty Szczepański, 
Antoni Szarczyński). 

Urządzenie do szlifowania noży iwlasiesa konwol-
dalnych znamienne tym, że noże (8) umieszczone są 
w rowkach (7) wykonanych w dwóch zbieżnych do osi 
płaszczyznach (6 i 6a> zakończonych czopami (4 i 4a) 
spoczywających obrotowo w łożyskach (8) przy czym 
na dłuższym czopie (4a) utwierdzone jest ramię (12) 
i dźwignia (18). 

49d <P. 158598) 3.11.1972. 
Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk 

(Jan Brzeski, Bohdan Sieniawski, Władysław Szumilas, 
Ryszard Rombel, Leon Osetek, Kazimierz Swircz, Al
fons Kędzierski, Stefan Walaszkowski). 

Sposób dłutowania uzębień w nleokrąglych kołach 
zębatych i przyrząd do stosowania tego sposobu zna
mienny tym, że dłutak (1) wykonuje jednostajny ruch 
obrotowy (Ą) wokół stałej osi, a obrabiane nieokrągłe 
koło (2) wykonuje trzy zależne zmienne ruchy wzdłuż 
normalnej (B) wzdłuż stycznej (C) i obrotowy (D). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2 znamienne tym, że posiada koło napędowe (3) o ta
kiej samej liczbie zębów co dłutak (1) wraz z rolką (5) 
osadzoną w osi dłutaka (1) zazębiające się z kołem 
wzorcowym (4), którego rowek (6) przesuwa się po 
rolce (5) powodując przesuw koła obrabianego (2) 
wzdłuż normalnej (В) а do przesuwu wzdłuż stycznej 
(C) służy listwa (7) przesuwana krzywką bębnową (8). 

49h (P. 157281) 14.08.1972. 
Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze

mysłu Węglowego, Kostuchna, Polska (Kazimierz Dyląg, 
Edward Żak, Ludwik Faruga). 

Elektroda gatunku ENS CoW, ENS Co Mol, ENS Co 
Moll, ES18-8 EbR, EB 1.46, EB 1.50, EB 1.55, ER 1.70, 
ER 3.46 do łukowego napawania kształtek z węglików 
spiekanych oraz do spawania połączeniowego kształtek 
s węglików spiekanych ze stalą znamienną tym, że na 
otulinę elektrody (1) nałożona jest folia miedziana (2)° 

49h (P. 157819) 18.09.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef Pa

wlaczyk, Henryk Przystupiński). 
Sposób spawania metali platerowanych, a zwłaszcza 

platerowanej stali, znamienny tym, że krawędzie pla
terowanych blach ścina się prostopadle do ich powierz
chni, a między spawane płaszczyzny umieszcza się prze
kładkę w postaci cienkiego paska blachy z materiału 
o wyższej zawartości składników stopowych niż w ma
teriale plateru, po czym krawędzie blach i przekładkę 
przetapia się jednym przejściem za pomocą wiązki 
elektronów. 
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49h (F. 157879) 22.09.1972. 
Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Wę

glowego, Mikołów (Arnold Wache). 
Pojemnik do suszenia elektrod składający się z rury 

wydechowej spav /ki, tłumika spawarki, izolowanej 
obudowy i zasobników na elektrody, znamienny tym, 
że zamocowany jest na silniku przy pomocy kołnierza 
(2) obejmującego wydechową rurę (1) uciętą i połączo
ną z odciętą częścią za pomocą amortyzatora (S) a w za
sobnikach (6) umieszczonych w pojemniku znajdują się 
dna (12) z pionowymi zagłębieniami (13) na elektrody. 

49h (P. 158024) 30.09.1972. 
Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Sta

nisław Kreft). 
Regal na oporniki spawalnicze składający się z ażu

rowych ścianek oraz zamocowanych do nich półek, zna
mienny tym, że do ścianek (1) zamocowane są osie (9), 
na których osadzone są obrotowo bębny (10) wyposa
żone w komory (19) usytuowane przy zewnętrznym dnie 
(13) natomiast do wewnętrznego dna (12) zamocowany 
jest blokujący mechanizm (18). 

49h (P. 158319) 17.10.1972. 
Gutehoffnungshütte Sterkrade Aktiengesellschaft, 

Oberhausen, NRF. 
Sposób spawania naściennego łukiem krytym, pod 

warstwą topnika, blach o dużych przekrojach poprzecz
nych, znamienny tym, że na krawędziach spoinę for
muje się przez kształtowanie krawędzi blach z których 
dolna krawędź (2) posiada po obu stronach zukosowa-
nie pod ujemnym kątem, oraz że topnik spawalniczy 
doprowadza się przed i za łukiem korzystnie przy po
mocy gazu. 

Urządzenie de stosowania sposobu według sasfrz. i 
do 3, znamienne tym, że przewód (4) doprowadzający 
proszkowy topnik połączony sztywno z prowadnicą 
drutu spawalniczego (10) ma kształt rozwidlonej rury 
której otwory wylotowe (6, 6a) usytuowane są przed 
1 za tuleją prądową (5). 

49h (P. 158555) 30.10.1972 

Pierwszeństwo: 1.11.1971 - Japonia. 

Kawasaki Jokogyo Kabushiki Kaisha Jkuta-Ku, Kobe-
-shi, Hyogo, Japonia (Kiyoshi Terai). 

Sposób zabezpieczenia, przed tworzeniem się pęknięć 
przy Jednostronnym automatycznym spawaniu stoło
wych blach, znamienny tym, i e przed przystąpieniem 
do spawania stosuje się zewnętrzną dociskową siłę 
przystosowaną do wzajemnego docisku stalowych blach 
w strefie spawania wzdłuż linii występującej między 
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płaszczyznami przeznaczonymi do spawania i regulo
wanie przestrzeni między odnośnymi elektrodami 
w rzędach elektrod przystosowanych do linii spawania 
i przesuwających się w stosunku do spawanych blach. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według 
aastrz, 1, znamienne tym, że zawiera aparat do auto
matycznego spawania stalowych blach wzdłuż linii o-
kreślonej przez przylegające ku sobie krawędzie blach 
i urządzenie do wywierania zewnętrznych dociskowych 
sił w krańcowej strefie linii spawania zabezpieczają
cych przed odkształceniem podczas spawania oraz u-
rządzenia przystosowanego do ustawiania rzędu elek
trod ustawianych według dowolnie dobieranych od sie
bie odległości wzdłuż linii spawania. 

49l (P. 158413) 22.10.1972. 
Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Janusz 

Kaliba, Eugeniusz Michalski). 

Sposób wykonywania noża do skrawarek do drewna, 
znamienny tym, że na wyżłobienie w korpusie noża 
napawa się nakładkę ze stali szybkotnącej, po czym 
wygładza się tę nakładkę, hartuje ją i odpuszcza do 
żądanej twardości, a nóż obrabia się do wymaganego 
kształtu i wymiarów. 

49l (P. 158564) 31.10.1972. 
Polskie Zakłady Optyczne Przedsiębiorstwo Państwo

we Wyodrębnione, Warszawa, Polska (Jan Koper, Ka
zimierz Chorąży). 

Sposób radełkowania prostego z suportów bocznych 
automatów rewolwerowych znamienny tym, że osa
dzone w oprawce radełko przesuwa się wzdłuż obra
bianego przedmiotu po prowadnicach ułożyskowanych 
igiełkami na suwaku. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma prowadnice (в) 1 (8) oraz suwak 

(7) o uzupełniającym się wzajemnie zewnętrznym lub 
wewnętrznym kształcie litery V, przy czym między 
prowadnicami (6) i (8) a suwakiem (7) umieszczone są 
igiełki (9). 

49m (P. 157809) 19.09.1972. 
Fabryka Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki, 

Płock, Polska (Sławomir Fic). 

Sposób podawania prętów przez wprowadzenie po
chylonego regału i podnośnika hydraulicznego lub 
pneumatycznego znamienny tym, że wzdłuż stołu obra
biarki ustawiono podnośnik hydrauliczny lub pneuma
tyczny, podający pręty po samoczynnie odchylnych 
krzywkach na stół obrabiarki, układające się wzdłuż 
osi szczęk imadła obrabiarki za pomocą zderzaków 
ustawionych w odstępie połowy średnicy pręta. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2 znamienne tym, że regał (1) posiada górną półkę 
(2) pochyloną w kierunku podnośnika (3), podającego 
pręt na stół obrabiarki (32) po odchylnych krzywkach 
(30). 

49m (P. 157922) 26.09.1972. 
Pierwszeństwo: 2.12.1971. - Francja. 

S. T. Dupont Industrie S.A., Faverges, Francja (Mi
chel, Louis, Andre Tissot-Dupont). 

Jednostka narzędziowa do obróbki skrawaniem dla 
obrabiarek o napędzie posuwu hydraulicznym, pneu
matycznym lub mechanicznym, znamienna tym, że jest 
wyposażona w człony rozrządcze układu sterowania 
hydraulicznego do napędu posuwu oraz posiada tuleję 
suwakową (1) sterowaną przez inne środki napędu, ko
rzystnie hydrauliczne, która zawiera zespół sterujący, 
przymocowany do skrzyni (2) w tylnej części tulei su
wakowej (1) na przedłużeniu wrzeciona (4) 
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netyczne włączane i wyłączane poprzez styki czujni
ka, znamienny tym, że posiada mechanizm wychylny 
składający się z tarczy (3) sztywno związanej ze sworz
niem (2), pokrywy (4) sztywno związanej z korpusem 
(10),, oraz tarczy (5) połączonej wahliwie z tarczą (3) 
i pokrywą (4) kulkami łożyskowymi (6 i 7) oraz (8 i 9) 
spożywających w zagłębieniach kulistych, przy czym 
środki kulek (6 i 7) oraz (8 i 9) leżą w prostych wza
jemnie rdeprzecinających się i że dla sterowania sprzę
gieł, które w jednym cyklu pracy muszą być przełą
czane dwukrotnie, zastosowano dwie pary stykowe po
łączone szeregowo, z których każda w jednym cyklu 
pracy jest przełączana tylko raz. 

49m (Р. 158229) 11.10.1972 
Biuro Projektowo-Technologśczne Morskich Stoczr 

Remontowych, Gdańsk, Polaka (Eugeniusz Kędzia). 

Urządzenie do obróbki den sitowych aparatów płft« 
szezowo rurowych, znamienne tym, że Ekłade si? 
Ж dwóch prowadnic (l) i (2), zamocowanych ruchome 
do korpusu (3) aparatu płaszczowo rurowego, po któ
rych przesuwa się wzdłużny suport (5), za pomoc?» *c* 
rego wykonuje się operseje wymagające pojuwu ?v • 
stopadłego do sitowego dna oraz przeeuwîMii« rzą
dzenia w płaszczyźnie równoległej do teg-> dn® 

49m (P. 158339) 18.10.1972. 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Le

szek Sobejko, Stanisław Domagała, Stanisław Sm«-
rzyński). 

Stykowy czujnik kopiujący do sterowani» obrabia
rek I kopiarek wyposażonych w sprzęgła elektromag-

49m <P. 158637) 4.11.1972. 
Pierwszeństwo: 5.11.1971 - Szwecja. 

Sven- Mikael Mickelsson, Bollnäs i Sture Hall, Alf ta, 
Szwecja. 

Stół mocujący dla obrabiarek jak np. wiertarki i fre
zarki, który, poza istniejącymi w nim kanalikami 
o przekroju poprzecznym w kształcie litery T, posiada 
jedną, z grubsza biorąc, równą powierzchnię poziomą 
i jedną powierzchnię boczną prostopadłą, z których ta 
ostatnia zwrócona jest w kierunku obsługującego, zna
mienny tym, że w stole mocującym (1) usytuowany 
jest przynajmniej jeden w kierunku górnej płaszczy
zny lub bocznej płaszczyzny wychodzący kanałek (1), 
który rozciągnięty jest aż do określonej głębokości pod 
tą powierzchnią górną i przebiegający w kierunku po
ziomym od jednego do drugiego końca stołu, a listwa 
zaciskająca (4) umieszczona jest w danym wypadku 
w jednym takim kanałku oraz tego rodzaju listwa za
ciskająca poruszana jest w kierunku jej przyporząd
kowanej płaszczyzny zewnętrznej stołu i z powrotem, 
przy czym listwa zaciskająca rozciągnięta jest na ca
łej długości kanałka lub na istotnej części tegoż i na 
jej boku, zwróconym ku płaszczyźnie zewnętrznej sto
łu, zaprojektowany jest kanałek (5) w kształcie litery 
T w przekroju poprzecznym, rozciągający się przez 
całą długość listwy zaciskającej lub przez istotną część 
tejże. 

50c (P. 157732) 13.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - „Bipro-

hut" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Le
szek Strachowski, Karol Kandziora, Jan Harnasz, Ta
deusz Torz). 

Kruszarka do żelazostopów mająca element podający 
wlewki w postaci samotoku, oraz napędzany w znany 
sposób obrotowy wał z nożami bijakowymi i zama
chowe koło znamienna tym, że ma odbój (16) oraz nad 
nim umieszczony docisk (4) z dociskową sprężyną <•) 
zaś na obrotowym wale (7) bijakowe noże (8) są roz
mieszczone co 180° w odpowiedniej odległości, przy 
czym kruszarka ma krzywkę (14) i/lub dźwignie łączą
ce i synchronizujące obroty wału (7) z podnoszeniem 
docisku (4). 
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50c <P 158093) 5.10.1972. 

Kabashlki K'aisha Shimizu Manzo Shoten, Hiroszi-
ma-Ken s Japonia (Manzo Shimizu, Hldeo Shimahara). 

SiM>sób wybiórczego oddzielania mąki konjao z bulw 
Amorphophallus- konjac C. Koch, znamienny tym, że 
rozdrabnia się bvilwy konjac w obecności ciekłego śro
dowiska dla wytworzenia zawiesiny gruboziarnistych 
cząstek mąki konjac o średnicy powyżej około 
2X10~2 mm i z proszku tachiko o średnicy ziaren nie 
większej niż 1X10~* mm w ciekłym środowisku, od
dziela i usuwa gruboziarniste cząstki mąki konjac z tej 
zawiesiny, poleruje usunięte gruboziarniste cząstki 
mąki konjac w obecności rozpuszczalnego w wodzie 
rozpuszczalnika organicznego w celu zerwania z ich 
powierzchni przylegających jeszcze do niej cząstek 
składnika tachiko, oddziela mąkę konjac od mieszają
cego się % wodą rozpuszczalnika organicznego, kory
guje stężenie rozpuszczalnika zawartego w ziarnach 
mąki lub do nich przylega iącego, do zawartości nie 
niższej niż 30*/e objętościowych i suszy mąkę w tem
peraturze 50-1Э0°С dla uzyskania produktu końcowe
go mąki konjac. 

50c (P. 158647) 6.11.1972, 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian", Piekary Ślą
skie, Polska (Ludwik Marondel, Kazimierz Cyganek. 
Józef Rybicki). 

Kruszarka do kruszenia kamienia zaopatrzona w gład
kie pierścienie udarowe zawieszone luźno na ramio
nach czteroramiennych tarcz, znamienna tym, że m® 
wał główny o środkowej części (1), ograniczonej z jed
nej strony oporowym pierścieniem (2), a z drugiej 
strony rowkiem (3), mającej w przekroju poprzecznym 
kształt wieloboku foremnego, na której są nasadzone 
tarcze (4, 5) zabezpieczone za pomocą dwudzielnego 
pierścienia (9) osadzonego w rowku (3), przy czym 
w otworach ramion tarcz (4, 5) są umieszczone sworz
nie (6), wyposażone na obu końcach w osadcze pier
ścienie (7), a pomiędzy tarczami (4, 5) na sworzniach 
(6) są zawieszone luźno gładkie, udarowe pierścienie 
(8). 

504 (P. 157163) 7.08.1972. 
Pierwszeństwo: 9.08.1971 - USA 

Lone Star Industries Inc., Greenwich, Connectiez 
USA (Francis Henry Snyder). 

Sposób kruszenia materiałów stałych I urządzenie 
do stosowania tego sposobu - tekst zgłoszenia i rys. 
zamieszczono w ki. la na str. 1. 

50d (P. 157706) 12.09.1972. 
Pierwszeństwo: 15.09.1971 - - NRF 

S. M. Voith GmbH, Heidenheim/Branz, NRF (The
odor Baehr). 

Urządzenie sortujące do włóknistych zawiesin posia
dające trzon łożyskujący sita obrotowo w obudowie, 
oraz wpust zawiesiny mający swe ujście wewnątrz 
obudowy i po jednym wypuście do odprowadzenia prze
sortowanego materiału wyjściowego oraz cząstek ma
teriału grubego, znamienne tym, że trzon utrzymujący 
sita ukształtowany jest jako drążona, tarcza, do któ
rej komory wewnętrznej przyłączony jest usytuowany 
centralnie kanał wypustowy (11, 12, 13) gotowego pro
duktu wyjściowego. 

50d (P. 158460) 25.10.1972, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownic

twa Przemysłowego BISTYP, Warszawa (Józef Rafal-
ski). 

Sposób segregacji cząstek materiału sypkiego, zna
mienny tym, że cząstki materiału sypkiego doprowa
dzone do dozownika, spadają równomiernie we wzno
szący się strumień powietrza w kolumnie wstępnej, 
wypływający z przewodu tłoczącego wentylator, z pręd
kością ustaloną zaworem, i w zależności od prędkości 
wznoszącego się strumienia, dzielą się na cząstki ma
teriału sypkiego opadające we wznoszącym się stru
mieniu, które są odprowadzane przez dolny wylot ko
lumny, jako odpad wstępny, i na pozostałe cząstki ma
teriału sypkiego unoszone r/e wznoszącym się stru
mieniu do separatora, które po wytrąceniu ze stru
mienia wpływającego do przewodu ssącego wentyla
tora, spadają we wznoszący się strumień powietrza 
w kolumnie asortymentu pierwszego, wypływający 
z przewodu tłoczącego wentylatora, z odpowiednie 
mniejszą prędkością niż w kolumnie wstępnej, U3ta 
loną zaworem i w zależności od tej prędkości wsi! 
szącego się strumienia, dzielą się na cząstki mai cd V 
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sypkiego opadające we wznoszącym się strumieniu, 
które są odprowadzane przez dolby wylot kolumny, 
jako asortyment pierwszy, i na pozostałe cząstki ma
teriału sypkiego unoszone we wznoszącym się stru
mieniu i to w identyczny sposób przez tyle kolumn, ile 
jest następnych asortymentów, pozostałe z podziałów 
cząstki materiału sypkiego we wznoszącym się stru
mieniu kolumny ostatniego asortymentu do separatora, 
które po wytrąceniu ze strumienia wpływającego do 
przewodu ssącego wentylatora, spadają przez dolny 
wylot kolumny końcowej, jako odpad końcowy. 

50e (P. 158686) 31.10.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków (Józef 
Michałczak, Tadeusz Franaszek). 

Sposób zamknięci» wylotu cyklonu materiałów syp
kich znamienny tym, że zastosowano przy nim układ 
grawitacyjny, utworzony za pomocą równowagi mię
dzy dolnym talerzem i słupem sypkiego materiału 
a obciążnikiem, umieszczonym na przechylnej dźwigni. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że zawiera przelotowy stożkowy po
jemnik (2) zawieszony przegubowo na dźwigni (5) pod
partej na wsporniku (6). 

50f (P. 158059) 3.10.1972, 
Huta im. Lenina, Kraków (Piotr Świeczka). 

Wykładzina mieszarek pobocznicowych posiadająca 
bęben gniotownika oraz elementy- mieszające napędza-
ne mechanicznie, znamienna tym, że bęben gniotow
nika (1) jest wyłożony wykładziną bazaltową wykonaną 
z leizny bazaltowej w formie segmentów (2) układa
nej na warstwie porowatej na przykład gumie (3)przy
kręcanej do bębna gniotownika Cl) stożkową śrubą (4) 
której łeb jest nawulkanizowan.y warstwą gumy (5) 
i nakrętki (6), przy czym wykładzina bazaltowa (2) 
na styku segmentów jest sklejanci znanym klejem ter
moplastycznym (7). 

53c (P. 157265) 24.10.1966. 
Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 

Rybackich „Gryf", Szczecin (Damazy Jerzy Tilgners 
Michał Pietrzyk, Jerzy Kucharski, Alfred Jacheć, Wa
cław Kotański, Tadeusz Sznabel, Zdzisław Jobell). 

Sposób gorącego wędzenia produktów zwierzęcych 
zwłaszcza ryb w komorze z wymuszonym obiegiem 
powietrza i dymu doprowadzonego z wytwornicy cier
nej oraz podgrzewanego w nagrzewnicach z oddziel
nym doprowadzeniem czynnika grzejnego znamienny 
tym, że produkty umieszczone na wózkach wędzarni-
czych poddaje się automatycznie sterowanemu działa
niu mieszaniny dymno-powietrznej o temperaturze 
w fazie podsuszania stałej, mieszczącej się w przedzia
le 40-50°C i wilgotności względnej nie przekraczają
cej 40°/o, natomiast w fazie pieczenia temperaturze 
wzrastającej do 110°C i wilgotności względnej male
jącej do 25% przy czym mieszaninę dymno-powietrz-
ną poddaje się ciągłemu oczyszczaniu w trakcie pro
cesu wędzenia - oraz kierowanemu wyrównywaniu 
jej strumienia, a wycieki z wędzonego produktu usu
wa się na bieżąco na zewnątrz komory. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3 stanowiące szczelną komorę wędzarniczą z wóz
kami, wentylatorem wbudowanym w kanale obiego
wym mieszaniny dymno-powietrznej, nagrzewnicami, 
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żaluzjami tłoczną i ssącą oraz wyposażone w progra
mowe sterowniki typu krzywkowego, znamienne tym, 
że na zewnątrz komory wędzarniczej (1), najkorzyst
niej na kanale obiegowym (2) gazów wędzarniczych 
usytuowany jest odpylacz cyklonowy (3) umieszczony 
pionowo w kanale dymnociągowym (4) doprowadzają
cym dym z wytwornicy ciernej (5), natomiast żaluzja 
tłoczna (9) wyposażona jest w układ płytek kierują
cych (10), a wózki wędzarnicze (8) zaopatrzone są w po
jemniki (13), z krućcem odpływowym (14), łączącym się 
z przewodem (15) odprowadzającym wycieki z produk
tu na zewnątrz komory (1). 

53g (P. 1S7187) 8.08.1972. 

Pierwszeństwo: 10.08.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Deutsche Cold- und Silber- Scheideanstalt vorlmals 
Roessler Frankfurt n/Menem, Niemiecka Republika Fe
deralna (Karl-Hans Muller, Gerd Lumbeck). 

Środek do konserwacji mieszanek paszowych i zboża 
oparty na kwasie propionowym, znamienny tym, że 
składa się z dającej się rozpylać sproszkowanej mie
szaniny zawierającej 2 - 3 części kwasu propionowego 
i 1 część wysoce zdyspergowanego, aktywnego, synte
tycznie wytworzonego kwasu krzemowego i/lub krze
mianów. 

53g (P. 158445) 24.10.1972. 
Oliwska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Pa

szowego, Gdańsk, (Władysław Cybulak, Ryszard Du
naj, Józef Mikołajczyk, Kazimierz Rolka, Zbigniew 
Stańczyk, Zenon Urbanowicz). 

Zespół do granulowania, zwłaszcza mieszanek paszo
wych, zawierający urządzenie granulujące, urządzenie 
mieszające z parą wodną mieszankę podawaną do u-
rządzenia granulującego, urządzenie podające mieszan
kę ze zbiornika do urządzenia mieszającego oraz układ 
napędowy, znamienny tym, że urządzenie mieszające 
stanowi urządzenie mieszająco-sprężające (2), które 
najkorzystniej na 1/3 części wału (13) od strony otworu 
wylotowego, zawiera otoczone osłoną (15), uzwojenie 
ślimakowe (14) o kształcie stożka, którego średnica 
największego zwoju równa jest średnicy łopatek mie
szających (12) osadzonych na pozostałej części wału (13) 
a średnica najmniejszego zwoju równa jest średnicy 
otworu wylotowego urządzenia (2) a ponadto urządze
nie podające zespołu stanowi talerzowe obrotowe u-
rządzenie dozujące (3) zawierające ramiona (4) zamo
cowane do obrotowego talerza (16), które zapobiegają 
zawieszaniu się surowca w zbiorniku. 

53* (P. 158466) 9.11.1966. 

Pierwszeństwo: 10.11.1985 - Węgry 

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals 
Roessler, Frankfurt nad Menem, Niemiecka Republi
ka Federalna. 

Sposób wytwarzania trwałych dodatków do pasz, za
wierających głównie tłuszcze i duże stężenie składni
ków czynnych, na drodze mieszania z wypełniaczami, 
znamienny tym, że dodatek do pasz w postaci wstęp
nej mieszanki miesza się i proszkuje z syntetycznymi, 
silnie rozdrobnionymi dwutlenkami krzemu o wielko
ści cząstek mniejszej niż 500 milimikronów, a następ
nie granuluje. 

53g (P. 158582) 2.11.1972. 

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop", Chorzów (Eugeniusz Ścisło, Jozef 
Ścisło, Zdzisław Ścisło). 

Sposób wytwarzania środka do zakiszania pasz zie
lonych zwłaszcza wysokobiałkowych, który zawiera 
węglan wapnia, azotynu sodu i chlorek sodu, znamien
ny tym, że łączy się węglan wapnia z azotynem sodu 
najdogodniej w stosunku wagowym 4 : 1 , po czym o-
trzymaną masę łączy się z chlorkiem sodu przy za
chowaniu stosunku wagowego 4 : 6, przy czym wytwo
rzony środek do zakiszania powinien zawierać najko
rzystniej 60% wagowych chlorku sodu, 32% wagowe 
węglanu wapnia i 8% wagowych azotynu sodu. 

53i (P. 157807) 18.09.1972. 
Pierwszeństwo: 17.01.1972 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Harold Abraham Hoffman, Ns_w Rochelle, Stany Zjed
noczone Ameryki (Albert Spiel). 

Sposób wytwarzania roślinnego, białkowego ze&ta-
wu jadalnego podobnego do mięsa, przy czym roślin
ną substancję białkową formuje się w postaci twar
dych, zbitych, zasadniczo zwartych kawałków, zna
mienny tym, że kawałki wymywa się rozpuszczalni
kiem węglowodanów w czasie zależnym od średniej 
wielkości kawałków, uwadniając kawałki i rozpusz
czając co najmniej niektóre ze składników rozpusz
czalnych, a następnie suszy się te kawałki. 

58k (P. 158125) 6.10.1972. 
Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź (Hanna 

Przybył, Andrzej Gogoliński, Krystyna Szymczyk, 
Henryk Lewkowicz, Mirosława Dietkow). 

Sposób przygotowania ciasta, dostosowanego do za
mrażania i nadającego się do mechanicznego formowa
nia, znamienny tym, że do ciasta, przygotowanego ze 
znanych składników, dodaje się 2,5-3,5 części wago 
we oleju roślinnego wobec 40-44 części wagowych u-
żvtej mąki pszennej i miesza w znanym urządzeniu aż 
do całkowitego połączenia oleju z ciastem, następnie 
pozostawia ciasto na czas dojrzewania, wynoszący 20--
30 minut, a potem formuje się ciasto na znanej for
mierce mechanicznej, poddając je na zakończenie pro
cesowi zamrażania. 

63k (P. 158161) 7.10.1972. 

Pierwszeństwo: 9.10.1971 - Włochy. 

Santa Martha bay Schipping and Trading СР., Ltd 
Curaçao, Antyle Holenderskie (Modesto Pratolongo). 

Urządzenie do gotowania w gorącej wodzie odmie
rzonych ilości produktów spożywczych takich jak r y l 
makaron, kluski, zawierające ciśnieniowy kocioł dc go
towania zaopatrzony w środki do utrzymywania w ". 
z góry ustalonego ciśnienia i temperatury wody, zn»' 
mienny tym, że kocioł do gotowania (B) ma otwory 
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do załadowywania surowego produktu i do wyłado
wywania produktu ugotowanego, zawiera ponadto do
zownik (E) do odmierzania ilości surowego produktu 
załadowywanego do kotła do gotowania (B) oraz kocioł 
(A) z wytwornicą (10) gorącej wody do gotowania jej 
w temperaturze ponad 100°C połączoną z kotłem do 
gotowania (B) dla utrzymywania produktu w gorącej 
wodzie podczas gotowania, a także oddzielacz odśrod
kowy (C) połączony z otworem wyjściowym kotła do 
gotowania (B) dla odbierania z niego ugotowanego pro
duktu, oddzielania wywaru i pochłaniania energii ki
netycznej produktu. 

Sposób gotowania produktów spożywczych, takich jak 
ryż, kluski, spaghetti i tym podobnych, znamienny tym, 
że wprowadza się odmierzone ilości surowego produk
tu do komory głównej do gotowania, zamyka się 
szczelnie otwór wlotowy i wylotowy komory, wpro
wadza się wodę pod ciśnieniem o temperaturze ponad 
}00°C do tej komory, miesza się produkt w wodzie 
podczas gotowania, odprowadza się pary z gotowane
go produktu przez wypuszczanie jej poprzez otwór wy
lotowy dla uzyskania spadku ciśnienia, usuwa się nad
miar wywaru z gotowanego produktu, usuwa się parę 
wytworzoną podczas nagłego spadku ciśnienia goto
wanego produktu oraz pochłonięcia energii kinetycz
nej gotowanego produktu wyładowanego z komory 
głównej do gotowania. 

54b (P. 157185) 8.08.1972. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971; 2.06.1972 -
Stany Zjednoczone Ameryki 

Nelson J. WATERBURY, Palm Beach, Florida, Sta
ny Zjednoczone Ameryki. 

Karta bezpieczeństwa z naniesionymi na niej da
nymi które w jedyny w swoim rodzaju sposób iden
tyfikują autoryzowanego posiadacza karty, znamien
na tym, że dane dotyczą cech głosu posiadacza karty 
i są zapisane na karcie w postaci którą można odczytać 
przy pomocy odpowiednich środków przetwarzają
cych. 

System stosowania kar t bezpieczeństwa, znamienny 
tym, że obejmuje szereg kart bezpieczeństwa według 
zastrz. 1 na każdej z których są zanotowane dane 
w jedyny w swoim rodzaju sposób identyfikujące od
powiednio autoryzowanego posiadacza karty, przynaj
mniej jeden pierwszy pierwszy przetwornik przystoso
wany do odczytywania danych z którejkolwiek z kart 
i do wytwarzania pierwszych sygnałów elektrycznych 
zawierających powyższe dane, co najmniej jeden dru
gi przetwornik odpowiadający na wspomniane cechy 
osobiste jakiejkolwiek osoby i wytwarzający drugie 

sygnały elektryczne reprezentujące cechy osobiste tej 
osoby i co najmniej jeden komparator łączony z pierw
szym przetwornikiem i z drugim przetwornikiem w ce
lu otrzymania z nich wspomnianych pierwszych i dru-
gichy sygnałów elektrycznych a dokonywujący porów
nania osobistych cech do których odnoszą się dane oraz 
cech osobistych przedstawionych przez drugie sygnały 
a także wskazujący na podstawie wspomnianego po
równania czy dana osoba jest, względnie czy nie jest, 
autoryzowanym posiadaczem odnośnej karty. 

55a (P. 157233) 11.08.1972. 

Pierwszeństwo: 12 sierpnia 1971 r. 
(Niemiecka Republika Federalna) 

I. M. Voith GmbH, Heidenheim, Niemiecka Republi
ka Federalna (Walter Neitzel). 

Urządzenie do przeróbki makulatury, służące do 
rozwłókniania i sortowania makulatury, mające zbior
nik dla zawiesiny, umieszczony blisko ścianki zbiorni
ka wirnik, przyłączony do zbiornika przy wirniku prze
wód odprowadzający wytworzony produkt, oraz sito 
usytuowane przed przewodem odprowadzającym wy
tworzony produkt, znamienne tym, że w ściance leżą
cej naprzeciwko wirnika (6) ma przewód (4) do odpro
wadzania lekkich zanieczyszczeń. 

55f (P. 158491) 26.10.1972. 

Pierwszeństwo: 28.10.1971 - Austria 

Theodor Hering Klagenfurt, Austria. 
Osłona papierosowa, w której przewidziane są na 

jednej ze stron bibułki papierosowej rozmieszczone 
w odległości jeden od drugiego elementy folii meta
lowej, znamienna tym, że elementy folii metalowej 
w kształcie tłoczonych kawałków nałożone są na bi-
bibułkę papierosową, przy czym korzystnie średnico
wo położona jest naprzeciwko każdego elementu folii 
metalowej niepokryta bibułka papierosowa. 

57a (P. 158193) 10.10.1972. 

Adnan Wały, Stamford. Stany Zjednoczone Ame
ryki. 

Układ do zapisu w zmniejszonej skali i odczytywa
nia informacji zawartej na wielu stronach lub doku
mentach umożliwiający uzyskanie wielokrotnych mi-
krodokumentów i odczytywanie ich selektywnie w po
większonej skali, znamienny tym, że zawiera urządze
nie do zapisu w dużym zmniejszeniu znaków lub bi
tów informacji stanowiących test każdej strony lub do
kumentu oryginału na płaskiej powierzchni nośnika, 
przy czym znaki lub bity informacji rozrzucone są w o-
kreślonym układzie w przeplocie z odrębnymi układa
mi znaków tworzącymi na powierzchni tego samego 
nośnika obrazy innych stron lub dokumentów, w ceto 
wytworzenia wielokrotnego mikrodokumentu (X, R, F, 
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FS) urządzenie do odczytyw arna mikrodokumentu, za
wierające ustawiony równolegle do powierzchni tego 
mikrodokumentu szablon soczewkowy (¥, M, LM, 
LMM) z układem soczewek rozmieszczonych tak, że ich 
osie optyczne pokrywają się ze znakami lub bitami 
informacji danego układu znaków na powierzchni mi« 
krodokumentu (X, E, W, FS) przy czym mikrodokument 
(X, R, F, FS) jest zestawiony z szablonem ( IM, LM, 
LMM) w sposób zapewniaijący prostopadłość osi opty
cznych wszystkich soczewek do jego powierzchni, urzą
dzenie do oświetlania (L) układu znaków na powierz
chni mikrodokumentu (X„ R, F, FS) oraz urządzenie 
do przesuwania mikrodokumentu (X, R, F, FS) wzglę
dem szablonu СЗГ, M, Щ . - L M M ) w celu selektywnego 
zestawiania poszczególnych układów znaków na po
wierzchni wielokrotnego mikrodokumentu z układem 
soczewek, w celu kolejnego wyświetlania tych ukła
dów znaków. 

57b (P. 157913) 25.09.1972. 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa (Edward Dubiel, Jerzy Pater), 

Kąpiel jednoroztworowa wywołujące-utrwalająca, o 
parta na hydrochinonie i fenedonie jako substancjach 
wywołujących, znamienna tym, że jako substancję u-
trwalającą zawiera a-tioglicerynę, a jako substancje 
stabilizujące winian lub cytirynian sodowy lub potaso
wy i ewentualnie dodatek fenylomerkaptotetrazolu 
oraz ewentualnie substancję pastotwórczą. 

57b (P. 158400) 21.10.1972, 

Warszawska Drukarnia Akcydensowe, Warszawa 
(Andrzej Kacprzak, Adam Kanownik, Jan Ptasiński). 

Wywoływacz do presensybilizowanych płyt offseto
wych z fotowywoływalną warstwą dwuazochuionową 
szczególnie stosowany do presensybllizowanych płyt 
offsetowych, znamienny tym, że w 1000 ml wody za
wiera 9 g czystego wodorotlenku sodowego i 4 - 7 g 
proszku lxi. 

B7b (P. 158449) 24.10.1S72. 

Spółdzielnia Pracy „Radiotechnika", Wrocław, (Hen
ryk Pliszki, Henryk Krassowski). 

Sposób określania właściwego czasu naświetlania pa
pieru fotograficznego przy wykonywaniu reprodukcji 
na powiększalniku, polegający na dokonaniu pomia
ru jasności negatywu, znamienny tym, że pomiaru ja
sności dokonuje się wyłącznie w jednym wybranym 
najjaśniejszym punkcie negatywu za pomocą elemen
tu światłoczułego, a wynik tego pomiaru rejestruje się 
poprzez układ ładowania w elemencie pamiętającym, 
po czym po nałożeniu papieru światłoczułego wyzwa
la się impuls powodujący poprzez układ rozładowania 
rozładowanie elementu pamiętającego przez czas pro
porcjonalny do wielkości zmierzonej jasności wybra
nego punktu negatywu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. i, 
znamienne tym, że posiada punktowy czujnik foto-
elektryczny w postaci fotorezystora (1), który poprzez 
układ ładowania (2) połączony jest z kondensatorem 
(3) stanowiącym element pamiętający. 

57e (P. 158183) 10.10.1972. 
Pierwszeństwo: 12.10.1971 - Stany Zjednoczone Ame

ryki 

Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Don B. Jugle, Charles Joseph Levine). 

Elektrostatograficzny materiał wywołujący, znamien
ny tym, że składa się z cząstek, zawierających subtel
nie rozdrobniony elektroskopowy proszek wywołują
cy, substancję stałą zmniejszającą tarcie w ilości mniej
szej w stosunku wagowym do ilości proszku wywołu
jącego, która to substancja ma mniejszą twardość niż 
proszek wywołujący, a większą zdolność zmniejszania 
tarcia i większą skłonność do tworzenia cienkiego 
przylegającego filmu w czasie osadzania mieszaniny 
wymienionych materiałów działaniem siły poprzecznej 
oraz subtelnie rozdrobniony materiał ścierny, nie ma
jący właściwości smarujących, wykazujący większą 
twardość niż wyżej wymienione składniki i w ilości 
mniejszej w stosunku wagowym do ilości proszku wy
wołującego. 

Sposób wytwarzania obrazu, znamienny tym, że na 
powierzchni obrazowej wytwarza się elektrostatyczny 
obraz utajony, który wywołuje się przez poddanie dzia
łaniu elektrostatograficznego materiału wywołującego, 
który składa się z cząstek zawierających subtelnie 
rozdrobniony elektroskopowy proszek wywołujący, 
substancję stałą zmniejszającą tarcie w ilości mniej
szej w stosunku do ilości proszku wywołującego, któ
ra to substancja ma mniejszą twardość niż, proszek 
wywołujący, a większą zdolność zmniejszania tarcia 
i większą skłonność do tworzenia cienkiego przylega
jącego filmu w czasie osadzania mieszaniny wymie
nionych materiałów działaniem siły poprzecznej oraz 
subtelnie rozdrobniony materiał ścierny, nie mający 
właściwości smarujących, wykazujący większą twar
dość niż wyżej wymienione składniki i w ilości mniej
szej w stosunku wagowym do ilości proszku wywołu
jącego, a następnie usuwa co najmniej część reszto-
wego obrazu wywołującego za pomocą siły, która po
woduje, że proszek wywołujący, substancję stałą 
zmniejszającą tarcie i materiał ścierny ściera się z co 
najmniej części powierzchni obrazowej ! powtarza wy
żej wymienione czynności co najmniej jeden raz. 

!?•;,& (P, 158283) 13.10.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych 

w Kielcach, Oddaał w "Warszawie, Warszawa (Zbig
niew Kralczyński, Henryk Bobowisz). 

Multiplikator ssybkości d© pras. Tekst i ysunek 
zgłoszenia zamieszczono w klasie 7c na str. 
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58a (f. 158586) 2.11.1Ô72. 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Kros-

no", Krosno n/Wisłokiem, Polska (Stanisław Kustroń, 
Kazimierz Jarząb). 

Układ synchronizatora hydraulicznego przeznaczony 
w szczególności do pras o napędzie hydraulicznym zna
mienny tym, ze składa się z dwu siłowników (1). któ
rych cylindry połączone są z korpusem (8) prasy a trzo
ny tłokowe (9) z suwakiem (10) prasy natomiast prze
strzenie cylindrowe tych siłowników w dolnym poło
żeniu suwaka (10) połączone są ze sobą krzyżowo, to 
znaczy przestrzeń (I) połączona jest z przestrzenią (IV) 
a przes-trzeń (II) z przestrzenią (Ш) zaś w górnym po
łożeniu suwaka (10) przestrzenie te połączone są ra
zem, przy czym połączenia te zrealizowane są w zna
ny sposób za pośrednictwem zaworu sterującego (2). 

59a (P. 157188) 8.08.1972, 
Pierwszeństwo: 10.08.1971 - Niemiecka Republika De

mokratyczna 

VEB Bandstahlkombinat, Eisenhüttendstadt, Nie
miecka Republika Demokratyczna (Siegfried Otto). 

Sposób tłoczenia znajdującej się pod ciśnieniem cie
czy, przeznaczonej zwłaszcza do smarowania i chło
dzenia miejsca ułożyskowania wału napędowego w 
mieszalniku, znamienny tym, że utrzymuje się stałe 
nadciśnienie środka smarującego ШиЬ chłodzącego 
w stosunku do ciśnienia panującego w zbiorniku za 
pomocą regulatora sterowanego i uruchamianego ciś
nieniem panującym w zbiorniku. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że regulator (5) ciśnienia blokującego 
jest podzielony elementem rozdzielającym (6) oraz tar
czą (7) na dwie komory, przy czym tarcza (7) obejmuje 
cylindryczny drążony tłok (15), wyposażony w promie
niowo przebiegające odpływowe otwory (8) lub osiowo 
przebiegające szczeliny (16). 

59b (P. 157938) 27.09.1972. 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd

nica, Polska (Wojciech Misiewicz,, Janusz Dynia). 

Chłodzony korpus łożyskowy zwłaszcza do konsolo
wych pomp wirowych, znamienny tym, że posiada w 
ściankach obwodowe komory chłodzące (9) i (10) ota
czające osadzenia łożysk (6) i (7), połączone ze sobą 
wzdłużnym kanałem (11) umiejscowionym wzdłuż kor
pusu w strefie olejowej misy (15). 

59b (P. 158304) 17.10.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 

Plutecki, Zbigniew Safiańczuk). 

Pompa osiowa stosowana zwłaszcza w melioracji, 
wyposażona w kierownice, wlotową i wylotową, zna
mienna tym, że wirnik (5) ma zamontowany na obwo
dzie żelazny pierścień (6) stanowiąc czynne żelazo wir
nika elektrycznego, którego stojan (2) umieszczony jest 
w korpusie (1) stanowiącym element rurociągu. 

59b (P. 158603) 3.11.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Krzysztof 
Czerwiński, Jan Kozłowski, Grzegorz Mizgier, Andrzej 
Priss, Michał Wilczopolski). 

Sposób wytwarzania łopatek maszyn przepływowych 
ж tworzyw »tucznych, zwłaszcza z laminatu, znamien
ny tym, że w formie układa się dachówkowo, na styk 
lub na zakładkę przesycone spoiwem Jaśmy rowingowe, 
stanowiące poszycie łopatki i ewentualnie wywija je 
na zewnątrz formy oraz dociska do wewnętrznych po
wierzchni formy przez naciąg, przy czym w ostrych, 
o małych promieniach krzywizny i wąskich częściach 
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łopatki taśmy rowingowe mogą być dodatkowo dociś
nięte" wiązkami przesyconych spoiwem włókien pod 
naciągiem. 

60a (P. 157793) 18.09.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków, Polska (Ja
cek Nawrocki, Tadeusz Kowalczyk). 

Przepływowy zawór sterowniczy mający korpus i ele
ment przyssawny osadzony na sztywnej płycie, zna
mienny tym, że w cylindrycznym otworze (2) znajdu
jącym się w korpusie (1) jest swoioodnie umieszczony 
zamykający element (10), podczas gdy cylindryczny 
otwór (2) od dolnej strony jc-Л zamknięty gniazdem, 
które stanowi kołnierzowa tuleja (5) zaopatrzona w co 
najmniej jeden rowek (12) usytuowany na powierzchni 
czołowej gniazda, a od strony górnej jest zamknięty 
pierścieniem (7) wykonanym najkorzystniej z tworzy
wa sztucznego, przy czym pierścień (7) dociskany jest 
do korpusu (1) za pomocą nakrętki (9). 

60a (P. 158101) 5.10.1072. 

Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej 
1 Narzędziowej, Białystok, Polska (Antoni Siemienia -
ko). 

Zawór sterujący z opóźnieniem czasowym znamien
ny tym, że w korpusie (I) jest umieszczony zawór roz-
rządczy (A), zawór dławiąco-zwrotny (B) i komora po
jemności (C) funkcjonalnie ze sobą połączone kanała
mi. 

60a (P. 158107) 5.10.1972. 
Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej 

i Narzędziowej, Białystok, Polska (Jerzy Trusiewicz). 

Zamocowanie pokryw zwłaszcza do cylindrów zna
mienne tym, że tuleja cylindra (1) posiada nawierce
nia, w których umieszczone są kulki (5) wystającą swą 
częścią oparte o wytoczenie wewnątrz luźnego kołnie
rza (3), w którym znajduje się otwór do wprowadze
nia tych kulek zabezpieczony wkrętem (4), natomiast 
końcówka kołnierza jest nagwintowana i przez obrót 
kołnierza łączy pokrywę (2) w żądanym położeniu. 

60а (P. 158108) 5.10.1972. 
Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej 

i Narzędziowej, Białystok, Polska (Józef Taudul). 

Siłownik z amortyzacją do hamowania ruchu tłoka 
w punktach krańcowych znamienny tym, że z obu 
stron tłoka (4) na tłoczysku (5) osadzone są suwliwe 
grzybki zamykające (9) z uszczelnieniami (13) i (14), 
oparte na sprężynach dociskowych (8), zaś w pokry
wach (1) i (2) są osadzone tuleje oporowe (7) z gniaz
dami o kształcie części czołowej grzybków najkorzy
stniej stożkowym i dławiki (11) umieszczone w kana
łach (12). 

61b <P. 158479) 25.10.1972, 
Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Polle

na", Wrocław (Heliodor Żak, Władysław Mackiewicz, 
Wiktor Switluk). 

Sposób wytwarzania gaśniczego koncentratu piano
twórczego, w którym składnikiem pieniącym są sole 
kwasów alkilosiarkowych, znamienny tym, że miesza
ninę alkoholi tłuszczowych składającą się w procen
ta h wagowych, z 0,1-2,5 frakcji C,9, 45-60% frakcji 
Cu, 35-50% frakcji CM i 0Д-§• /• frakcji C,e, siarcza
nuje się w temperaturze 35°-50°C gazowym S03 , roz
cieńczonym gazem obojętnym do stężenia 4 - 9 % obję
tościowych, aż do otrzymania sulfornasy o liczbie kwa
sowej 18-215, po czym bezpośrednio po zakończeniu 
siarczanowania neutralizuje się sulfomasę roztworem 
składającym się z 1-4 części wagowych amoniaku, 
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35-65 części wagowych wody î 30-00 części wago-
wyda niskocząsteczkowego alkoholu alifatycznego C*-
C«, korzystnie butanolu. 

63c (P. 157279) 29.06.1970. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 141714 

Piotr Swierczyna Rybnik, Polska. 

Samoładująca wywrotka z bocznym wyładunkiem, 
służy do samoczynnego załadowania i wyładowania 
pracuje na zasadzie przeciwwagi, znamienna tym, że 
szeroka pochyła skrzynia (2) posiada na bocznej stro
nie podnośnik hydrauliczny (4), zawieszone amortyza
tory (6) oraz windę (l ia) . 

03с (P. 158157) 7.10.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 154352. 

Piotr Kaczmarzyk, Chotomów, 
Reflektor samochodowy zwłaszcza Jako światła mi

jania 1 przeciwmgłowe według patentu nr P. 154352 
znamienny tym, że w obudowie reflektora przed lu
strem z żarówką umieszczone są liczne wąskoprze-
strzenne kanaliki, równolegle do osi podłużnej reflek
tora. 

83d (P. 157821) 19.09.1972, 

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowi, 
Stalowa Wola (Stanisław Getnarski, Stanisław Górski). 

Koło jezdne bliźniacze do pojazdów gąsienicowych 
posiadające dwustronne tarcze dostosowane swoim 
kształtem do ogniwa gąsienicy, osadzone na osi połą
czonej z ramą nośną pojazdu, znamienny tym, i e skła
da się z piasty (2) i dwóch tarcz (1) ukształtowanych 
metodą przeróbki plastycznej, osadzonych na zewnętrz
nej średnicy piasty (2) posiadającej % obydwu stron 
występy (3) ustalające położenie tarcz (1>, któro z prze
ciwległej strony są połączone z pimtą Щ trwale, "naj
korzystniej ргжу pomocy spoin« 

63d (P. 158692) 3.11.1972. 

Fabryka Wózków Dziecięcych Przemysłu Terenowe
go, Poraj (Henryk Bara, Marian Smaczny, Stanisław 
Barucki). 

Kółko do wózków dziecięcych î wyrobów wózkepo-
chodnych wykonane z tworzywa sztucznego znamienne 
tym, że obręcz (1) połączona jest nierozłącznie га po
mocą kolumienek (3) z piastą (2) połączoną również 
nierozłącznie z tuleją (4) zakończoną kołnierzem (5) 
zaopatrzonym w >twory (6). 

63g (P. 157144) 5,08.1972. 

Zakłady Rowerowe „Pred om-Romet",. Bydgoszcz 
Polska (Tadeusz Kruppa). 

Sposób mocowani» skrzynki narzędziowej #» rowem», 
znamienny tym, że skrzynka narzędziowa jest zamo
cowana pod tylną częścią siodła (1) przy pomocy dwóch 
Irub (£) przechodzących przez dwa otwory ^ / ■ u n -
w pokrywie (i) skrzynki. 
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63h (P. 157271 14.08.1972. 

Kazimierz Bączyk, Szczecin. 

Resor do roweru, znamienny tym, i e składa się 
z przegubowego połączenia poziomych widełek koła 
tylnego z suportem, składającego się z tulei (1), śruby 
(2) i nakrętki (3) orttz z suwliwego połączenia piono
wych widełek koła Uylnego z pionową częścią ramy, 
składającego się z dwu wygiętych trzpieni (4) trwale 
zamocowanych w wylocie pionowych widełek, dwu 
tulei (5) zamocowanycii trwale do obu stron ramy za
kończonych przegrodami (7) stanowiącymi opory dla 
sprężyn posiadającymil otwory mieszczące trzpienie (4), 
dwu długich sprężyn (6) i dwu krótkich sprężyn (8) 
oraz dwu nakrętek (9) współpracujących z dwoma 
gwintami (10) na końcu trzpieni (4) i stanowiących 
opory dla krótkich sprężyn (8). 

65b (P. 158544) 30.10.1972. 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk 
(Stanisław Umiński). 

Przekrycie ruchome doku, znamienne tym, że od 
wewnętrznych stron baszt doku (1) podparte są słupy 
estakady (2), na której osadzone są tory jezdne (3), po 
których przemieszczają się poprzez koła jezdne (4) seg
menty (5) przekrycia dachowego oraz elementy (6) 
ścian bocznych. 

66b CF. 157830) 20.09.1972. 
Pierwszeństwo: 23.09.1971, 26.06.1972 - Niemiecka Re

publika Federalna 

Kalle Aktiengesellschaft, Wiesbaden, Niemiecka Re
publika Federalna. 

Sposób fałdowania cylindrycznych osłonek, zwłaszcza 
osłonek kiełbasianych, w którym to sposobie osłonkę 
przesuwa się osiowo i fałduje ją przez dociskanie 
wbrew sile działającej w kierunku przeciwnym do kie
runku przesuwu, znamienny tym, że siłę fałdowania 
wywiera się przez co najmniej jeden element poru
szający się dookoła wzdłużnej osi osłonki. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 
1-10, znamienne tym, że zawiera część pierścieniową 
(18, 19), która w położeniu roboczym obejmuje nad
muchaną osłonkę (1) i która może być wprawiona w 
ruch obrotowy dookoła tej osłonki, przy czym do wy
mienionej części pierścieniowej (18, 19) zamocowany 
jest element fałdujący (21, 23). 

66b (P. 158676) 7.11.1972. 
Pierwszeństwo: 9.11.1971 - Niemiecka Republika Fe

deralna 

Horst Seydelmann, Aalen/WüUemberg, Niemiecka 
Republika Federalna. 

Próżniowa maszyna do krojenia i mieszania, w szcze
gólności mięsa, z misą do umieszczania przerabianego 
materiału obracaną w płaszczyźnie poziomej wokół 
swej w przybliżeniu pionowej osi symetrii, z jednym 
lub wieloma prostopadłymi do osi symetrii wałami no
żowymi, zaopatrzonymi w noże w części wysięgającej 
ponad misę, której dolna nieruchoma obudowa zawie
ra ułożyskowanie misy i wałów nożowych, zaś górna 
podnoszona obudowa przylegająca szczelnie do obu
dowy dolnej okrywa misę i noże, wyposażona w pompę 
powietrzną do obniżania ciśnienia w przestrzeni zam
kniętej obiema obudowami, znamienna tym, że górna 
krawędź uszczelniająca (10) dolnej obudowy (1) prze
biega w większości wokół, korzystnie poniżej obrzeża 
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misy <11), lecz w obszarze (14) prowadzenia wału no
żowego jest wygięta łukowo lub trapezów© ku górze, 
przy czym odchylana górna e t , ' ч dopa
sowana do dolnej obudowy ii) tak, że ołoieniu 
zamkniętym zwiera się z nią szczelnie. 

67a (P. 157244) 12.08.1972. 
Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw

czego „Spomasz", Pleszew (Jerzy Narożny, Bronisław 
Wojtkowiak). 

Urządzenie do docierania powierzchni uszczelniają
cych armatury, w szczególności zaś do docierania kur-
ków, wyposażone w obrotowe uchwyty docieranego 
stożka kurka i korpusu kurka, znamienne tym, że 
usytuowany pionowo docierany stożek kurka (11) wy
konuje wahliwe ruchy obrotowe o 5/8 obrotu w obie 
strony w okresie, gdy równocześnie docieramy korpus 
kurka (15) spoczywający pod własnym ciężarem po
wierzchnią otworu docieranego na docieranym stożku11 

kurka (11) wykonuje dookoła osi otworu 1/4 obrót 
w ciągłym ruchu obrotowym, przy czym pod koniec 
okresu obrotu korpusu kurka (15) o 1/4 obrotu jest on 
unoszony, przez co docierany otwór traci styczność 
z docieranym stożkiem kurka (11). 

67a (P. 158205) 9,10.1972, 

Buro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Józef Wojtaszek, Ta
deusz Chłopicki). 

Pneumatyczne urządzenie do szlifowania płaszczyzn 
fundamentów p"»«t mechanizmy na jednostkach pływa
jących, znamienne tym, że w składanym łożu (1) jest 

aamontowana wspornikowa belka (2)„ wyposażona w 
pneumatyczno-hydrauliczny л îechanizm (3) oraz we 
wrzecionową głowicę (4) z pneumatycznym silnikiem 

97a lP. 158412) 21.10.1972. 
Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed

siębiorstwo Państwowe, Poznań, Polska (Mieczysław 
Morawski). 

Przyrząd d© zataczania i zaszliitowywania na zata-
czarce uniwersalnej ostrzy frezów ślimakowych stoż
kowych, (tekst zgłoszenia zamieszczony został w kla
sie 49b na stronie 177. 

87a <P„ 158672) 7.11.1972. 

Pierwszeństwo: 8.11. 1971 - USA 

Key Engineering, Inc., Houston, Teksas, USA (Brin-
ton Sprague). 

Urządzenie do odzyskiwania zużytych materiałów 
ściernych składające się z podłogi ustawionej poniżej 
roboczej strefy i mechanicznego urządzenia do dopro
wadzenia zużytego ściernego materiału do strefy zbior
czej, znamienne tym, że urządzenie to składa się z przy
najmniej jednego podłogowego zgarniacza (30) przysto
sowanego do ruchu posuwisto-zwrotnego wokół jedno
litej podłogi (12) w kierunku zbiorczego kanału (14) 
wykonanego w podłodze i wzdłuś: tego kanału w celu 
przesuwu zużytego ściernego materiału z podłogi (12) 
do kanału (14) który wyposażony jest w przenośno 
zgarniające urządzenie (90). 

67b (P. 158475) 25,10.1972. 
Pierwszeństwo: 26.10.1971 - Niemiecka Republika De

mokratyczna 
VEB Vereinigte Metallwarenfabrik Bad Köstritz, Bad 

Kóstritz, Niemiecka Republika Demokratyczna (Erhard 
Watther). 

Sposób polerowania trybochemiczno-elektrochemicz-
no-chemicznego, w szczególności stali węglowych, zna
mienny tym, że polerowanie przeprowadza się w sil
nie mieszanej kąpieli z kwasu chromowego i kwasu 
siarkowego lub podobnej w temperaturze pokojowej, 
polerowane przedmioty najpierw aktywuje się mecha
nicznie, następnie łączy z metalem o różnym poten
cjale i zanurza w kąpieli polerskiej, tak że mechanicz
ne uaktywnianie n& granicy faz prowadzi dc reakcji 
trybochemicznych, wytwarzająca się różnica potencja
łów prowadzi do reakcji elektrochemicznych i tworzą
cy się film elektrolitu prowadd do reakcji chemicz
nych na powierzchni przedmiotu, przez co następuje 
wyrównanie mikronierówności i przedmiot ze stali wę
glowej zostaje wypolerowany. 

67o (P. 152454) 24.12.1971. 
Zakłady Artykułów Ściernych, Wapien .. k/Bielska 

(Bolesław Gaj, Tadeusz Wajda, Zygmun.. Łoś, Aieksan-
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der Wrona, Zdzisław Grygierczyk, Wilhelm Pranica, 
Czesław Keller, Władysław Czech, Jacek Tota). 

Sposób wytwarzania ściernie mających zastosowanie 
do szlifowania nieprzelotowego zwłaszcza na szlifier
kach bezkłowych, znamiennym tym, że odformowanie 
poszczególnych kolejnych warstw następuje w jednej 
formie, przy czym poprzez wprowadzenie pomiędzy po
szczególne warstwy materiału hydrofobowego lub po
przez mechaniczne ukształtowanie powierzchni po
szczególnych warstw uzyskuje się wyraźną linię dzia
łową, oraz, że w poszczególnych warstwach o dowol
nie małej szerokości występują w zależności od po
trzeb różne gatunki i stosunki ilościowe spoiwa oraz 
różne ilości i gatunki ziarna ściernego. 

67c (P. 158131) 6.10.1972. 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot", 
Warszawa, Polska (Wacław Stelagowski). 

Urządzenie do wygładzania i polerowania i podobnej 
obróbki wykańczającej, gładkościowej przy użyciu pa
pieru, płótna ściernego i podobnych materiałów ścier
nych mocowanych na obwodzie i powierzchni czoło
wej tarczy, znamienne tym, że do mocowania materia
łu ściernego lub polerskiego na obwodzie zastosowano 
sprężysty pierścień (13a) przesuwany promieniowo 
wzdłuż klocków (16), które posiadają kształtowe po
wierzchnie współpracujące z powyższym pierścieniem 
("За), zaś część kształtu powierzchni klocków (16) wy
znaczają podcięcia (17). 

68d (P. 158350) 19.19.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Fran
ciszek Markuszewski). 

Urządzenie zabezpieczające do bramy, szczególnie 
hangarów znamienne tym, że krywka (11) oddziały
wująca na krańcowy wyłącznik napędu bramy (12) 
obustronnego działania, umieszczona na płaszczyźnie 
skrzydła bramy (1) w prowadnicach (10) jest umoco
wana do zakończeń dwóch linek (13) napiętych z dwóch 
stron zewnętrznych krawędzi bocznych skrzydła bra
my (1) równolegle do nich, przy czym każda z linek (13) 
oplata umieszczone po swojej stronie krążki kierun
kowe (14) i krążek liniowy (7) osadzony na zakończeniu 
górnej obrotowej dźwi&r.i (5) i Jest umocowana swym 
drugim zakończeniem do dolnej dźwigni obrotowej (5). 

71a (P. 157742) 14.09.1972. 

Pierwszeństwo: 16.09.1971 - Niemiecka Republika Fe
deralna 

Desma-Werke GmbH, Uesen koło Bremen, Niemiec
ka Republika Federalna (Harke Klaus Paulsèn, Frie
drich Koch, Lotar Fink). 

Urządzenie do formowania podeszew w przyszwach, 
z dającego się formować materiału, szczególnie ze 
sztucznego tworzywa, przeważnie przez formowanie 
wtryskowe, przy zastosowaniu przynajmniej jednego -
na jednym stojaku - działającego wespół z saniami 
uchylnego kopyta znamienne tym, że do wychylania 
ułożyskowanego w saniach (11) kopyta (10) podczas 
przesuwu sań ma nieruchomą w stosunku do sań pro
wadnicę jarzmową (22). 

73 (P . 158145) 7.10.1972. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa 
Podziemnego, Katowice (Józef Turczyński, Aleksan
der Karge, Halina Majzner-Rułka, Maksymilian Za
krzewski). 
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Cięgło ptaekie do urządzeń wyciągowych, górniczych 
składające się z lin stalowych lub pojedynczych drutów 
stalowych znamienne tym, że druty stalowe (4) lub 
liny stalowe (2) są połączone w cięgno płaskie (1) ma
są tworzywa sztucznego (3). 

74b (P. 157800) 18.00.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od
dział w Łodzi, Łódź, Polska (Włodzimierz Stefański, 
Edward Bolek). 

Układ przekaźnika progowego obrotów o małym cza
sie opóźnienia zawierający na wejściu prostownik dwu-
połówkowy z dzielnikiem napięcia oraz układ napię
cia odniesienia, znamienny tym, że jako element pro
gowy posiada komparator (2), którego wyjście jest po
łączone z członem wyjściowym (4) poprzez układ pod
trzymujący (3) korzystnie układ opóźniający o czasie 
opóźnienia równym połowie .okresu wejściowego na
pięcia przemiennego. 

74o (P. 157883) 22.09.1972. 

Patent dodatkowy do patentu 03891 

Wojewódzki Zakład Urządzeń Pożarniczych, Łódt, 
Polska (Czesław Staniak, Klemens Matusiak, Jerzy 
Zyner). 

Urządzenie kontrolno alarmów« do Instalacji trye-
kaczowej według patentu nr 03891 znamienny tym, te 
jest wyposażony w zawór automatyczny którego kor
pus (80) posiada nasadę (85) perforowaną z otworkami 
(91) oraz grzybek (82) przesuwny wewnątrz drążony 
(109) wyposażony w korek (88) z siatką filtracyjną i na
sadą (100) czopową z uszczelką gumową i sprężyną 
(101) i zamocowaną na grzybku nakręcaną tuleją (99) 
z otworkami przepustowymi (102), przy czym grzybek 
(82) posiada umocowaną nakrętkę (97) i grzybkiem opo
rowym (94) membranę (95) dociskaną nasadą (Щ. 

74d (P. 157921) 26.09.1972. 
Pierwszeństwo: 27.09.1971 - Szwecja 

Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Szwe
cja (Nils Axel Viktor Dahlguist). 

Urządzenie sterujące do membranowej syreny pa
rowej, której membrana, w czasie nadawania sygna
łów drga, stykając się ze swym gniazdem i na skutek 
tych drgań otwiera i zamyka na przemian połączenie 
pomiędzy komorą wlotową i kanałem wylotowym, za
kończonym rezonatorem, które to membrana, w cza
sie kiedy sygnały nie są nadawane, jest dociskana do 
gniazda pod działaniem ciśnienia pary w komorze prze-' 
ciwciśnieniowej, znajdującej się po drugiej stronie 
membrany, przy czym komora wlotowa i przeciwciś-
nieniowa połączone są kanałami w korpusie zaworu 
z kanałem wydrążonym w tymże korpusie, który to 
kanał jest połączony kanałem spustowym ze zbiorni
kiem kondensacyjnym i otaczającą atmosferą przez ka
nał odciążający, sterowany zaworem, znamienne tym, 
że kanał (12) i (9) łączący komorę wlotową (8) z kana
łem (15) w korpusie (14) zaworu sterującego (13) po
siada najmniejszy przekrój, który jest mniejszy od 
najmniejszego przekroju gniazda (26) i kanału odciąża
jącego (27), (28), lecz większy od najmniejszego prze
kroju w kanale spustowym (21) i rurze (22). 

74d (P. 158387) 19.10.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii 
Miejskiej, Wrocław, Polska (Adam Rzepka). 

Rastry ochronne linearnych źródeł światła stosowa
nych do oświetlenia drogowego, szczególnie na mo-
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stach, «stakadach i nasypach, znamienne tvm, że poje
dynczy raster składa się z szeregu żeberek с kształ
cie półksiężyców, których zakończenia krawęósu we
wnętrznych umocowane są od ramki {2.), a ramka (2) 
wraz z żeberkami (3) zamyka do przodu główną obu
dowę (1) z umieszczonym w niej linearnym źródłem 
światła (4) znajdującym się na niewielkiej wysokości 
(H), korzystnie od 1,2 do 1,5 metra od powierzchni 
drogi. 

74d <P, 158397) 20.10 1972. 
Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wik

tor Mól). 
Urządzenie informacyjne dla przekazywania wizual

nej informacji zawierające dowolne urządzenia wy
bierakowe znamienne tym, że dla wyświetlenia jedne
go podstawowego hasła informacji ma zabudowane „n" 
niezależnych grup sterujących (17), (18), (19), (20) rów
nej ilości grup na ile zostało podzielone podstawowe 
hasło informacji (1) wyświetlane aa tablicy informa
cyjnej (15) i innych zwielokrotnionych, przy czym każ
da z tych grup sterujących, zawiera tarczę impulsową 
(21), (22), (23), (24) i urządzenie wybierakowe (25), (26), 
(27), (28) w którego polu stykowym włączony jest je
den lub grupa przekaźników (29), (30), (31), (32). 

75c (P. 157178) 8.08.1972. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Tadeusz 

Pyrzewicz). 
Głowica wirująca, zwîaszcza do natryskiwania środ

ków ochronnych składająca aię 2: końcówki przymoco
wanej do przewodu tłocznego w dowolny many spo
sób oraz wirnika na niej osadzonego i nakrętki za
bezpieczającej, znamienna tym, że końcówka (1) jest 

wykorana w postaci rurki z jednej strony zamkniętej 
i zaopatrzonej w gwint zewnętrzny, a z drugiej w koł
nierz stożkowy, którego tworząca tworzy z osią gło
wicy kąt a, przy czym kołnierz ten stanowi ogranicze
nie ruchu osiowego wirnika (2), oraz ma co najmniej 
jeden rząd obwodowy zawierający promieniowe otwory 
(4), a wirnik (2) o kształcie walcowo-stożkowym osa
dzony obrotowo i px*zesuwnie na końcówce (1) i za
bezpieczony przed zsunięciem się nakrętką stożkową 
(3) o tworzącej stożka nachylonej do osi głowicy pod 
kątem ci nakręconą na gwint końcówki (1), ma co naj
mniej trzy rzędy obwodowe wywiercone symetrycznie 
i stycznie do ściany komory (5) otworów (6) i (7) w licz
bie co najmniej dwóch w rzędzie, przy czym osie otwo
rów (6) są prostopadłe do płaszczyzny przechodzącej 
przez oś głowicy, a osie otworów (7) są nachylone do 
niej pod kątem a. 

75c (P. 158142) 7.10.1972. 
Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe

go, Bytom (Stefan Fordymacki Rajnhold Lachman). 

Urządzenie do «зекtr»metalizacji natryskowej złożo
ne z pistoletu i z urządzenia sterującego znamienne 
tym, że na podstawie (1) ma zamocowany pistolet, któ
rego rolki podające są połączone bezpośrednio z elek
trycznym silnikiem (2) prądu stałego o bezstopniowej 
regulacji obrotów oraz z bębnami (3) z nawiniętym 
drutem elektrodowym, przy czym silnik (2) oraz bębny 
(3) są zabudowane obok pistoletu na podstawie (1). 

75c (P. 158448) 24.10.1972. 
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 

Napięcia „Apator", Toruń (Tadeusz Witkowski). 
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Osłona lakiernicza do tewnefcrœyeti i wewnętrznych 
powierzchni cylindrycznych, «шь̂ » ..-• fest 
wykonana z blachy sprężystej o kształcie c.> adrycz-
nym i ma krawędzie (1) b.oczne połączone ze sobą roz
łącznie tak, że tworzą zakładkę (2) oraz odpowiednio 
do wewnątrz lub zewnątrz wywinięte dolne obrzeże 
o promieniu (r). 

76b (P, 157286) 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu 
kienniczych, Łódź (Andrzej Napieralski). 

15,08.1972. 

aszyn Włó-

Urządzenie do formowania zwoja w taśmie bez kon-
ca z pokładu włókien wydawanego przez trzeparkę po
siadające wałek podzwojowy, rolki napędowe» rolki pro
wadzące, łańcuchy z zaczepami da wymiany prętów 
zwojowych, znamienne tym, że ma ramię wychylne 
(14), korzystnie w kształcie trójkąta z zamocowanymi 
rolkami (15, 16) i zaczep (17), przy czym w czasie na
wijania ramię (14) jest unieruchomione przez zaczep 
(17) i zajmuje takie położenie, że rolka (16) jest w nie
wielkiej odległości od rolki (11), 

76c (Р. 1579Э9) 29.09.1972. 
Pierwszeństwo: 15.06.1872 - Niemiecka Republika De

mokratyczna 

Forschungsinstitut für Textiltechnologie, Kari-Marx-
-Stadt, Niemiecka Republika Demokratyczna (Ernst 
Sontag). 

Sposób obróbki pojedynczych nitek 1 ich pasm ata 
pomocą stopionych, woskopodobnych substancji w ce
lu uzyskania specjalnych właściwości nitek lub po
lepszenia ich obrabialności, znamienny tym, że bez
pośrednio po naniesieniu stopionej masy nanosi się na 
nitki substancję olejopodobną. 

Urządzenie do stosowania eposobu według zastrz. 1, 
zainstalowane na przędzarkach, encwarkach, snowar-
kach zespołowych, klejarkach do osnów, przewijarkach 
lub na innych maszynach przędzalniczych, znamienne 
tym, że składa się z mechanizmu (1), (4), (11) i <13) do 
nanoszenia stopionej masy i z zespolonego z nim me
chanizmu (8), (9), (12), (14) do nanoszenia substancji 
olejopodobnej. 

70c (P. 158514) 27.10.1972. 

Pierwszeństwo: 1.11.1971 - Niemiecka Republika De
mokratyczna 

VEB Kombinat Spimereimaschinenbau Karl-Marx-
-Stadt, Niemiecka Republika Demokrat:-czna (Gerhard 
Krehl, Pedro Rodrigez). 

Bezsiykewe urządzenie do kontrolowania nici, słu
żące szczególnie do pomiaru stopnia napełnienia skę-
dzierzawionych nici w przestrzeni buforowej, przyna
leżnej do komory spęczania, znamienne tym, że do po
miaru stopnia napełnienia stosuje się promienie radio
aktywne z nadajnikiem (4) zaopatrzonym na przykład 
w radioaktywny krypton î odbiornikiem (5) zaopa
trzonym w licznik Geigera dla promieni beta. 

76c (P. 158620) 4.11.1972. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź, (Mieczysław Urfaloff, Antoni Sos
nowski, Zbigniew Skoraczyński). 

Rozdzielacz balonów składający się z dwóch części, 
znamienny tym, że część dolna (1) i część górna (2) 
wykonane są w postaci płaskich płyt, przechodzących 
równolegle obok siebie, przy czym korzystnie jest kie
dy część dolna (1) przymocowana jest do ramy (4), po
łączonej z uchwytem (8) pręta (6), spoczywającej swo
bodnie na łożysku prowadzącym (8), połączonym z me
chanizmem (9) przesuwającym ławę obrączkową (10), 
a część górna (2), posiadająca zakończenie powyżej pro
wadników (14), przymocowana jest do ramy (12) połą
czonej z mechanizmem podnoszenia (13) prowadników 
(14). 
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76c (P. 158687) 28.10.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 156563 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, (Ryszard Jóźwicki, 
Czesław Radom, Henryk Kubica, Mieczysław Hertz). 

Urządzenie zasilające przędzarek bezwrzecionowych 
składające się z doprowadzającego wałka, stolika do
ciskowego i dwóch wałków wyczesujących według zgło
szenia P-156563, znamienne tym, że wyczesujący wa
łek (2) posiada powierzchnię perforowaną z przegrodą 
od wewnątrz mającą szczelinę (6) na odcinku wchodzą
cym w strefę zrzucania włókien do kanału (7). 

76d (P. 157907) 25.09.1972. 
Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó

kienniczych, Łódź (Ryszard Więcko, Marcin Formań-
ski). 

Przekładni» z kontrolowanym momentem na wale 
wyjściowym składająca się z wariatora stożkowo-kulo-
wego, urządzenia naciskowego i przekładni różnicowej, 
znamienna tym, że moment na wale nawijającym, po
łączonym z jarzmem (3) przekładni, jest częściowo 
przenoszony przez jeden z członów centralnych prze
kładni różnicowej (16) na niezależne urządzenie na
ciskowe (17) z krzywkami czołowymi (1) o stałym sko
ku, które oddziaływuje na jednoramienną dźwignię 
regulacyjną (4) z rolką (5) współpracującą z krzywką 
(6), zamocowaną nieruchomo na jednym końcu wałka 
(7), na którego drugim końcu zamocowana jest obcią
żająca dźwignia (8) z ciężarem (9), przy czym z wał
kiem (7) poprzez kol«» zębate (10), (11), (12>, (li) połą
czona jest tarcza (14) z rowkami spiralnymi. 

77a (P. 158390) 21.10.1972. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza

wa (Edward Żółtowski, Janusz Karolak). 

Słupołaz do wchodzenia na slupy betonowe, wyposa
żony w dwie rolki o regulowanej odległości zależnie 
od grubości słupa, z których jedna rolka jest zamo
cowana na ramieniu nastawnym, a druga na ramieniu 
nośnym, znamienne tym, że jego ramię nastawne (2) 
z osadzoną na sworzniu (6) rolką (7), jest połączone ru
chomo z ramieniem nośnym (1) za pomocą zazębionych 
ze sobą dwóch połówek pierścienia ząbkowanego (3), 
które to połówki są przyspawane do ramion (1 i 2) 
i osadzone są na sworzniu (4) z gwintowanym końcem 
do nakrętki motylkowej (5), natomiast rolka (9) jest 
zaklinowana na obrotowej osi (8) z pierścieniem (11), 
na sworzniu którego jest zaczepiona sprężyna (12) opie
rająca się swym drugim końcem o ramię nośne (1). 

77f (P. 157158) 7.08.1872. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Stany Zjednoczone Ame
ryki 

Reuben Beniamin Klamer, Los Angeles, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Klocki do zabawy wewnątrz puste, znamienne tym, 
że każdy klocek ma dwie podstawy (21) i (22) połączo
ne ścianami bocznymi (17), (18), (19) i (20) przy czym 
klocek podzielony jest wzdłuż płaszczyzny na dwie 
wtórne części (11) i (12), dwie wtórne części klocka, 
które połączone są ze sobą tak, że klocek może być 
otwierany przez rozdzielenie dwu części wtórnych po
przez obrócenie Jednej części klocka w stosunku do dru-
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giej części klocka, przy czym klocek Jest wewnątrz 
pusty tak, że po jego rozdzieleniu istnieje dostęp do 
wewnętrznej części klocka. 

77f (P. 157161) 7.08.1972. 
Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Stany Zjednoczone Ame

ryki 

Dart Industries Inc, Los Angeles, Stany Zjednoczo
ne Ameryki (James Baldwin Swett). 

Klocki do zabawy znamienne tym, że każdy klocek 
posiada dwie podstawy (34) i (35) i kilka łączących je 
ścian bocznych (17), (18), (19) i (20) przy czym klocek 
rozdzielony jest wzdłuż płaszczyzny przechodzącej mię
dzy co najmniej dwoma przeciwnymi bocznymi kra
wędziami, (29), (30), (31) i (32) z których każda wyzna
czona jest przez przecięcie się pary bocznych ścian na 
dwa graniastosłupy wtórne (11) i (12) z których każdy 
posiada powierzchnię (36), (37) wyznaczoną przez płasz
czyznę przecięcia klocka, a wtórne graniastosłupy (11) 
i (12) łączą się ze sobą łącznikiem zawiasowym (33) 
wzdłuż bocznych krawędzi (31a) i (31b) tak, że klocek 
może być otwierany przez rozdzielanie wtórnych gra-
niastosłupów (11, 12) wzdłuż płaszczyzny rozdzielają
cej przez obrócenie jednego graniastosłupa wtórnego 
wokół zawiasu drugiego graniastosłupa wtórnego, przy 
czym każdy graniastosłup wtórny (11, 12) posiada układ 
zatrzaskowy łączący oba ograniastosłupy w kształt pier
wotnego klocka wzdłuż płaszczyny podziału i pozwala
jący na ich rozdzielenie. 

78c (P. 158447) 24.10.1972. 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed
siębiorstwo Państwowe, Pabianice (Józef Rudak, An
drzej Banat). 

Sposób rozdrabniania łatwopalnych substancji zawie
rających w cząsteczce wbudowaną przynajmniej jedną 
grupę nitrową lub ńitrozową znamienny tym, że roz

drabnianie substancji prowadzi s:ię w złożu fluidalnym 
gazu nie podtrzymującego palenia np. COa, który zo
staje wprowadzony do urządzenia mielącego w posta
ci stałej przed rozpoczęciem mielenia i razem z sub
stancją przeznaczoną do mielenia. 

79c (P. 157763) 15.09.1972. 
Pierwszeństwo: 23.09.1971 

Imperial Tobacco Group Limited, Londyn, Wielka 
Brytania (Paul Raymond Perkins). 

Produkt dla palaczy, znamienny tym, że zawiera po
chodne nikotynowe kwasu poliuronowego. 

Sposób wytwarzania produktu dla palaczy znamien
ny tym, że do materiału podstawowego dodaje się po
chodną nikotynową kwasu poliuronowego. 

79c (P. 157850) 21.09.1972. 
Pierwszeństwo: 19.10.1971 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn Wiel
ka Brytania (James Andrew Gibson, Colin James Web
ster). 

Sposób wprowadzania nikotyny do namiastek tyto
niowych uformowanych w postaci arkusza, znamienny 
tym, że ciecz zawierającą nikotynę wprowadza się na 
chłonną powierzchnię następnie wprowadzoną ciecz 
przenosi się z tej powierzchni na namiastkę tytoniową 
uformowaną w postaci arkusza. 

80a (P. 158360). 19.10.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 151724 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych „Zręb", Wrocław (Stanisław 
Szklarski). 

Matryca zwłaszcza do wykonywania wielkowymiaro
wych betonowych prefabrykatów metodą prasowania, 
przystosowana do pracy w obsadzie stołu prasy, sta
nowiąca podstawę do której, za pomocą mechanizmu 
dźwigniowego są przymocowane boki utrzymywane w 
pozycji pionowej względem podstawy za pomocą 
uchwytów magnetycznych, według patentu nr P. 151724 
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znamienna tym, że w narożach matrycy, w płaszczyź
nie styku sąsiadujących z sobą boków długich (№t z bo
kami (1») znajdują się zatrzaski. 

80a (P. 158459) 25.1C.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow

nictwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Andrzej Neyman). 

Sposób wytwarzani» elementów wielkopłytowych 
z wewnętrznymi kanałami, za pomocą umieszczenia 
w formie siatki zbrojeniowej, stożkowych wkładek 
i prętów formujących kanały, a następnie napełnia 
formy masą betonową i poddania jej wibrowaniu, przy 
czym wyjęcie gotowej płyty odbywa się przez unie
sienie jej w kierunku pionowym, znamienny tym, że 
jo umocowaniu siatki zbrojeniowej, przy otwartej for
mie, do nieruchomej części formy przytwierdza się 
rozłącznie stożkowe wkładki formujące, a następnie, 
również przy otwartej formie, montuje się pręty for
mujące kanały, po czym dopiero formę zamyka się, 
zabezpieczając dodatkowo za pomocą jej ruchomej częś
ci stożkowe wkładki przed przesunięciem w trakcie 
zasypywania masy betonowej i wibrowania. 

Wkładka do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
zaopatrzona w poprzeczny otwór do umieszczenia w 
nim pręta formującego kanał, znamienna tym, że na 
jednym końcu, przeznaczonym do zetknięcia z nieru
chomą częścią (1) formy, ma magnes, a na przeciwle
głym końcu ma otwór (10), korzystnie cylindryczny, 
przystosowany wymiarowo do pomieszczenia trzpienia 
(9) przytwierdzonego do ruchomej części (8) formy. 

80a (P. 158473) 25.10.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1972 - Niemiecka Republika Fe

deralna 
Modulbau AG, Zug, Szwajcaria (Lorenz Kesting). 

Sposób produkcji taśmowej żelbetowych elementów 
prefabrykowanych, na przykład elementów ścianowych 
i stropowych dla budownictwa mieszkaniowego, zwłasz
cza w fabrykach polowych mający na celu skrócenie 
czasu wiązania betonu, przy którym stosowany jest 
tunel, przez który przesuwane są i ułożone na pale
tach prefabrykowane elementy, które są nagrzewane 
i w celu uniknięcia uszkodzeń utrzymywane w stanie 
wilgotnym za pomocą pary, znamienny tym, że ele
menty prefabrykowane są wstępnie podgrzewane poza 
tunelem (2), a w pierwszym odcinku (16, 17, 18, 19) 
tunelu (2) są nagrzewane do maksymalnej, nieszkodli
wej dla betonu temperatury, po czym w następnym 
odcinku (26) tunelu (2) elementy te są ochładzane do 
temperatury wyjściowej, która jest wyższa niż tem
peratura powietrza poza tunelem (2). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że skład® się z tunelu (2), którego 
pierwszy odcinek (16, 17, 18, 19) posiada na podłodze 
i suficie umocowane w znany sposób zespoły grzew
cze (20, 21, 22, 21) ôraz dysze naparowywania a do od
cinka (16, 17, 18, Щ przyłączony jest drugi odcinek (26) 
bez ogrzewania. 

80b (P. 157166) 3.08.1972. 
Pierwszeństwo: 5.08.1971 - Wielka Brytania 

National Research Development Corporation, Lon
dyn Wielka Brytania (Amalendu Jyoti Majumdar). 

Produkt ze wzmacnianego włóknami szklanymi ce
mentu pucolanowego znamienny, tym, że zawiera pod
stawową substancję cementową złożoną w co najmniej 
10% wagowych z pucolany i włókna wytworzone z od
pornego na działanie alkaliów szkła zawierającego 
dwutlenek cyrkonu 

Sposób wytwarzania produktu według zastrz. 1-14, 
znamienny tym, że do cementowej substancji podsta
wowej zawierającej cement portlandzki w ilości nie 
mniejszej niż 10%, korzystnie nie mniejszej niż 15% 
wagowych pucolany wprowadza się włókna z odpor
nego na działanie alkaliów szkła cyrkonowego. 

80b (P. 157167) 3.08.1972. 
Pierwszeństwo: 3.08.1971 - Wielka Brytania 

National Research Development Corporation, Lon
dyn Wielka Brytania (Amalendu Jyoti Majumdar). 

Produkt z krzemianu wapnia wzmacnianego włókna
mi ze szkła cyrkonowego odpornego na działanie al
kaliów, znamienny tym, że w czasie utwardzania pod
dawany jest obróbce w autoklawie. 

80b (P. 157875) 20.09.1972. 

Patent dodatkowy do patentu 66427 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice (Stani
sław Pawłowski, Józef Sawków, Jerzy Bratkowski, 
Mieczysław Drożdż, Zdzisław Librant, Henryk Wierz
bowski, Aleksander Grzybowski). 

Sposób wytwarzania ognio trwał ego cementu glino
wego według patentu nr 66427, znamienny tym, że 
ogniotrwały cement glinowy wytwarza się przez prze
miał jednego klinkieru glinowo-wapniowego o zawar
tości 60 -68% A1203, a korzystnie 65,5-66,5% Al203, 
zawierającego głównie CaO ■ A1203 obok niewielkich 
ilości CaO ■ 2Alj.Oj z tlenkiem glinu w postaci korundu 
w ilości 0 - 5 0 % wagowych, przy czym do cementu 
wprowadza się 0 - 2 0 % wagowych, a korzystnie 5 -10% 
wagowych modyfikatora w postaci glinianu wapnio
wego o wzorze chemicznym 12CaO • 7A1203. 

80b (P. 157962) 26.09.1972. 
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 

„Miastoprojekt - Wrocław", Wrocław (Jan Dzięgie-
lewski, Edmund Nowak). 

Sposób odkrywania ziarn kruszywa w fakturach 
ziarnistych za pomocą znanych opóźniaczy wiązania 
cementu o odczynie obojętnym, znamienny tym, że 
warstwę świeżego betonu powleka się środkiem powo
dującym sporowacenie zmywalnej warstwy zaprawy. 

Środek do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że jako substancje porofujące zawiera 
sproszkowane metale wypierające wodór z wodoro
tlenku wapnia lub związki chemiczne wydzielające 
produkty gazowe z wodorotlenkiem wapnia i wodą 
dodawane do znanych opóźniaczy w ilości 0,5-15%. 

80b (P. 157976) 29.09.1972. 

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska (Ze
spół Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego), Kielce 
(AJeksy Owczarek). 
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Sposób wytwarzania materiałów I wyrobów budo
wlanych ж odpadów skał, znamienny tym, ie odpady 
skał przesiane na sicie 1 - 3 m/m zarabia się wodą 
w takiej ilości, aby masa wyrobowa miała odpowied
nią wilgotność zarobową, z tym że do skał ubogich 
w minerały ilaste uprzednio dodaje się sztuczne lepi
szcze z iłów i ewentualnie wodne roztwory krzemia
nów jak np. szkło wodne, po czym formuje się wyroby 
o dowolnym kształcie, które po wyszuszeniu praży się 
w temperaturze 3 0 0 - 1000°C, a wyroby ze skał wa
piennych w temperaturze nie wyższej niż 600°. 

80b (P. 157986) 30.09.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko
wego „Siarkopol", Machów k/Tarnobrzega (Zdzisława 
Gątarz, Krystyna Woźniaki Marian Kasprowicz, Jacek 
Nowara, Kazimiera Mietlewska). 

Sposób uaktywnienia minerałów z grupy montmory-
lonitu zawartych w iłach krakowieckich dla celów ra
finacji siarki znamienny tym, że produkt uaktywnienia 
iłu krakowieckiego szczególnie nadaje się do wybie
lania siarki w procesie rafinacji. 

80b (P. 158000) 29.09.1972. 

Pierwszeństwo: 1.10.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Klöckner-Humbolt-Deutz Aktiengesellschaft, Kolo
nia, Niemiecka Republika Federalna (Horst Herchen-
bach, Helmut Höher). 

Sposób regulacji urządzenia do obróbki cieplnej 
drobnoziarnistego materiału, zwłaszcza surowej mączki 
cementowej, składającego się z pieca i co najmniej dwu 
równolegle włączonych podgrzewaczy wstępnych, 

- w których drobnoziarnisty materiał ogrzewa się w bez
pośrednim zetknięciu z gorącymi spalinami piecowymi, 
przy czym spaliny te transportuje się przez podgrze
wacze wstępne za pomocą co najmniej jednego wenty
latora ssącego, znamienny tym, że przy określonej ilo
ści materiału zasilającego każdy z podgrzewaczy 
wstępnych mierzy się temperaturę spalin za każdym 
z tych podgrzewaczy i w zależności od zmierzonych 
temperatur spalin reguluje samoczynnie w stosunku do 
siebie ilości spalin przepływających przez poszczególne 
podgrzewacze przede wszystkim w taki sposób, że mię
dzy poszczególnymi strumieniami spalin nie występuje 
różnica temperatur. 

80b (P. 158027) 2.10.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Franciszek Nadachowski, Jan Ciurlok, 
Zygmunt Guldan, Józef Kozielski, Janina Łącka, Zyg
munt Szendera). 

Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych s żu
żla glinowo-tytanowego znamienny tym, że żużel gli
nowo-tytanowy w ilości 50-90% wagowych miesza się 
z magnetytem spieczonym w ilości 10-50% wagowych, 
po czym z mieszaniny tej sporządza się półprodukt 
przez zbrykietowanie i wyprażenie w temperaturze 
1200-1600°C, a następnie z wyprażonego i rozdrobnio
nego półproduktu formuje się wyroby ogniotrwałe, 
które wypala się w temperaturze 1300--1700°C. 

80b (P. 158110) 5.10.1972. 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budow
lanych, Opole (Abdon Karkowski). 

Sposób wytwarzania lekkich kruszyw spęcznianych 
z glin i/lub łupków, znamienny tym, że 10 do 55e/* 
materiału wyjściowego rozszlamowuje się w sziama-
torze, względnie miele na mokro, dla wytworzenia 
szlamu zawierającego 30 do 80% wody, którym nawilża 
się na granulatorze mąkę suchą. 

80b (P. 158151) 7.10.11Э72. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Henryk Warachim). 

Sposób wytwarzania gipsu komórkowego, znamienny 
tym, że zaczyn gipsowy, przy intensywnym mieszaniu, 
nasyca się dwutlenkiem węgla pod ciśnieniem do 5 atm 
i wylewa do form, w których następuje proces, spie
niania zaczynu z równoczesnym procesem wiązania 
gipsu. 

80b (P. 158178) 10.10.1972. 

Patent dodatkowy do patentu Nr 
(zgłoszenie P. 152337) 

Pierwszeństwo: 12.10.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Gebrüder Giulini GmbH, Ludwigshafen, Niemiecka 
Republika Federalna (Gerhard Bayer, Egon Cherdron, 
Manfred Haerter, Ernst Hecht). 

Sposób wytwarzania cegieł i kształtek bez nalotu 
z mieszaniny gliny z czerwonym szlamem, w którym 
czerwony szlam przed zmieszaniem go z gliną suszy 
się do zawartości resztkowej wilgoci 1 5 - 3 5 % wago
wych, korzystnie 2 0 - 2 5 % wagowych, a następnie mie
sza się go z gliną w ilości 5 0 - 9 2 % wagowych, korzyst
nie 70-90% wagowych w odniesieniu do ciężaru sub
stancji suchej mieszaniny, po czym powstałą miesza
ninę formuje się w kształtki i suszy się w znany spo
sób w temperaturze poniżej 70°C a następnie wypala 
się na cegły w temperaturze 900-1000°C, według pa
tentu nr (zgłoszenia P. 152337), znamienny tym, 
że do odfiltrowanego, wilgotnego, czerwonego szlamu 
przed zmieszaniem go z gliną dodaje się wiążące wodę 
materiały nieorganiczne i/lub organiczne. 

80b (P. 158232) 11.10.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Zbigniew Świec
ki, Lucyna Figas-Knop, Kazimierz Woźniak). 

Sposób wytwarzania ściernic zawierających SIC, po
legający na mieszaniu glin ceramicznych z topnikiem 
i z wodnym roztworem dekstryny, oraz dodaniu SiC, 
znamienny tym, .że jako topnika dodaje się 40-50 czę
ści wagowych sjenitu nefelinowego, który miesza się 
z 10-20 częściami wagowymi kaolinu, z 2 - 4 częścia
mi wagowymi V205 lub z 2 - 5 częściami wagowymi 
M0O3, lub z VJOJ i M0O3 w łącznej ilości 2 - 8 części 
wagowych, a następnie w znany sposób wyprasowuje 
się kształtki i wypala w atmosferze słabo utlenia
jącej. 

80b (P. 158235) 12.10.1972. 

Pierwszeństwo: 14.10.1971 - Austria. 

österreichische Stickstoffwerke AG, Linz, Austria 
(Heinrich Stich, Walter Binder, Josef Hutter, Helmut 
Marecek). 

Sposób wytwarzania klinkieru cementowego i dwu
tlenku siarki z siarczanu wapniowego metodą klinkie
rową rozkładu gopsu w warunkach doprowadzenia 
części całkowitej ilości powietrza niezbędnego do re
akcji jako powietrza trzeciorędowego do strefy reak
cyjnej w kierunku drogi gazu patrząc od strefy pra
żenia, w celu utrzymania 0,1-0,5% zawartości tlenu 
w gazach opuszczających strefę reakcyjną, przy czym 
całość miewa doprowadzaną do pieca wstępnie ogrze
wa się w stanie fluidalnym gazami puszczającymi stre
fę reakcyjną, znamienny tym, że powietrze trzeciorzę
dowe doprowadza się do strefy reakcyjnej w co naj 
mniej dwóch cząstkowych strumieniach, przy czym 
jako pierwszy strumień cząstkowy służy powietrze 
nadmiarowe wnikające na przejściu do gazowego flui
dalnego wymiennika ciepła, a resztę powietrza trze
ciorzędowego wprowadza się do strefy fluidalnej jed
nym lub kilkoma strumieniami, 1 w miejscu wnikania 
nadmiarowego powietrza utrzymuje się temperaturę 
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grtzu co najmniej 870°C, a w miejscu wprowadzania 
najbliższego, ewentualnie jedynego, dodatkowego stru-
milenia cząstkowego utrzymuje się temperaturę gazu 
co najwyżej 80O°C. 

80b (P, 158241) 12.10.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 

(Chudek Mirosław, Podgórski Kazimierz, Zenon Szcze
paniak, Zadęcki Wiesław). 

Twoirzyw© cementowe zwłaszcza dla górnictwa zna
mienne tym, że mieszaninę cementu, wypełniaczy mi
neralny eh ujednorodnia się z roztworem żywicy mety-
losilikonowej w wodorotlenku sodu lub potasu z tym, 
że ilość roztworu żywicy metylosilikonowej wynosi od 
0,1 do 37e/» w stosunku do wody zarobowej. 

80b (P. 158284) 16.10.1972. 
Władysław Chyhiryn, Warszawa. 

Mieszanin» izolacyjna w postaci płynu znamienna 
tym, że posiada w swoim składzie 65-87% krzemianu 
sodu, 0,5-1,5% fluorokrzemianu sodu, 1-2,3% odpa
dów papieru drzewnego, 0,5-1,5% wodorotlenku po
tasu oraz 12,5-23,5% wody. 

40b (P. 158315) 17.10.1972. 

Pierwszeństwo: 18.10.1971; 18.02.1972 - Niemiecka 
Republika Demokratyczna 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt Schwedt, 
NRD (Dimitrios Christakudis, Siegfried Helling, Fritz 
Menzel, Alfred Rast, Karl-Hefnz Rentrop, Johannes 
Teubel, Heinrich Froebs). 

Sposób wytwarzania wypełniaczy, znamienny tym, 
że nieorganiczne materiały o wielkości ziaren odpowia
dającej danemu wypełniaczowi miesza się w dowol
nym stosunku z ciężkimi destylatami, pozostałościami 
i/lub produktami ubocznymi powstającymi przy prze
róbce ropy naftowej, w przemyśle naftowym lub przy 
chemicznym uszlachetnianiu węgla, korzystnie stosu
jąc do 20% składnika organicznego, mieszaninę ogrze
wa w atmosferze zawierającej tlen w temperaturze po
wyżej 100°C, zwłaszcza w temperaturze 150-300°C, 
aż do ustania powstawania wody reakcyjnej i produkt 
reakcji przez przesiewanie, ewentualnie po uprzednim 
zmieleniu, doprowadza się do żądanej wielkości, ziar
na wypełniacza. 

80b (P. 158404) 21.10.1972. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro

gowej, Warszawa (Wiesław Tokaj, Leszek Niedzielski, 
Piotr Ruć, Władysław Łączyński, Antoni Daszkiewicz). 

Sposób wytwarzania mas bitumicznych, znamienny 
tym, że kruszeniu poddaje się kruszywo po wysuszeniu 
1 ogrzaniu do wymaganej temperatury, które następnie 
odprowadza się do zespołu otaczającego. 

80b (P. 158677) 7.11.1972, 

Pierwszeństwo: 8.11.1971 - S z w e c j a 

Sven Olof Birger Ljungbo Balsta, Szwecja. 

80e (P. 158087) 5.10.1975 
Pierwszeństwo: 5.10.1971 - Szwecja 

AB Strängbetong, Stockholm, Szwecja (Karl-Gustaw 
Bernander, Herbert Keller). 

Sposób wytwarzania elementu z betonu sprężonego 
znamienny tym, że obejmuje zasadniczo prostokątną 
płytę (7) jako całość z przynajmniej jedną belką (8), 
którą umieszcza się wzdłużnie pod tą płytą (7) i osadza 
się w belce (8) wzdłużne zbrojenia (12), naprężając je 
pomiędzy kotwami (13), która umieszcza się рога koń-
cami wymienionej belki (8) oraz formuje się dolną po
wierzchnię (10) nyty (7) zasadniczo płaskiej a górnej 
jej powierzchni wklęsłej (11) w przekroju pionowym 
równoległym do wymienionej belki (8), przy czym głę
bokość tej wklęsłości tak dobiera się w stosunku do 
momentu naprężeń wstępnych i przewidywanego ob
ciążenia stałego płyty (7), że po przeniesieniu naprężeń 
wstępnych do utwardzonego elementu betonowego 
otrzymuje się górną powierzchnię (11) płyty (7) zasad
niczo płaską. 

80e (P. 158467) 25.1 0.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1972 - NRF 

Modulbau AG, Zug, Szwajcaria (Lorenz Kesting). 
Sposób przesuwania palet przy produkcji taśmowej 

żelbetowych elementów prefabrykowanych, np. ele
mentów ścianowych i stropowych dla budownictwa 
mieszkaniowego, zwłaszcza w fabrykach polowych za 
pomocą tunelu skracającego czas wiązania betonu 
i mającego kilka pięter oraz strop służący do przygo
towywania elementów prefabrykowanych, przy czym 
produkcja i wiązanie prefabrykatów odbywa się na 
jezdnych paletach, które opierają się o siebie swoimi 
czołami, a dla prefabrykatów przewidziane są przy 
końcach tunelu pomosty dla każdej z tych palet, przy 
czym palety te tworząc obieg ciągły przesuwane są na 
piętrach i stropie tunelu o długość jednej palety, zna
mienny tym, że po dokonaniu przesuwu, paleta (3) po
ruszająca się każdorazowo na czele przesuwanego rzę
du palet, przeciągana jest na pomost (13). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że ma podnoszone pomosty (12, 13), 
których platformy (14) mają długość odpowiadającą co 
najmniej sumie długości palety (3) i wózka przesuwo-
wego (16), który zaopatrzony jest w sterowany sprzęg 
pociągowy dla palet (3). 

81a (P. 157831) 20.09.1972. 
Grupul Industriel de Chimie, Tirnaveni, Rumunia 

(Stelian Gh. Pirvulescu, Nicodae N. Birlea, Leiba M. 
Caruceru, Heinrich L. Weinberg). 

Urządzenie do napełniania beczek materiałem w bry
łach, zwłaszcza do stosowania w znanych agregatach 
pakujących zawierających przenośnik beczek, który 
zatrzymuje każdą beczkę i centruje ją na stanowisku 
napełniania oraz zwalnia ją po napełnieniu, urządzenie 
unieruchamiające beczkę z rolkami elastycznie doci
skanymi do obrzeża dennego beczki, urządzenie dopro
wadzające odważony ładunek materiału, rozładowy
wane poprzez lej do urządzenia napełniającego, zna
mienne tym, że urządzenie napełniające skład 
% miski (14) z gładkim obrzeżem, podnoszonej i opasz 
czonej wewnątrz zewnętrznej gładkiej korony (15), 

Ognioodporna folia z tworzyw sztucznych lub gumy 
przeznaczona na wyprawy sufitów, ścian itp. znamien
na tym, że ma wzmocnienie z materiału niepalnego lub 
trudno ulegającego zapaleniu, zapewniającego rozcią
gliwość folii podczas montażu, przy czym materiał ten 
w przypadku pożaru lub zwęglenia folii tworzy struk
turę siatkową lub naskórek, przeciwdziałającą lub za
pobiegającą spadaniu płonących lub tlących się kawał
ków folii. 
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która z kolei jest podnoszona i opuszczana za pomocą 
dwóch siłowników pneumatycznych (16), przy czym 
ruch obrotowy miski (14) jest powodowany przez drugą 
miskę (18) połączoną z pierwszą miską za pomocą cy
lindrycznej szyjki (b) i podpartą przez pionowe drążki 
(20) otoczone spiralnymi sprężynami (21) i zakończone 
u dołu widelcem (22) z rolką (23), przy czym rolki 
wszystkich tych drążków poruszają się po nieruchome] 
koronie (24) wyposażonej w krzywki osiowe (с) о po
chyłym profilu zakończonym gwałtownie płaszczyzną 
pionową, a rolki (23) podczas swego ruchu po krzyw
kach (c) nieruchomej korony (24) są dociskane spręży
nami (21) i powodują szarpnięcia przy swym opadaniu 
na nieruchomą koronę (24) na końcach krzywek (©), 
przy czym miska (14) jest napędzana przez silnik 
elektryczny (2T) poprzez rurę >,Ш) sprzężoną z prze
kładnią ślimakową, a rura ta otacza oś obrotu (17) 
urządzenia, natomiast cały zespół obrotowy jest pod
party swobodnie na łożysku osiowym (28). 

81a (P. 157964) 28.09.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Warszawa, Polska (Jerzy Butowski). 

Urządzenie do wyładowywania l/lub »aladowywanla 
pojemników, zwłaszcza butelek do skrzyń, doprowa
dzonych na przenośniku, wyposażone w głowicę chwy
takową przemieszczaną w płaszczyznach poziomej 
i pionowej za pomocą siłowników osadzonych na wóz-

ku i sterowanych pneumatycznie lub hydraulicznie, 
znamienne tym, że zawiera krzywkowy wałek (18) 
związany kinematycznie z chwytakową głowicą (4) 
oraz wózkiem (7) przenoszącym chwytakową głowicą 
(4), przy czym na jednym końcu krzywkowego wałka 
(18) są zamocowane dwa koła (16 i 19) z nawiniętymi 
linkami (14, 20), a na drugim końcu osadzony zespól 
krzywek, z których dwie (22) współpracują z dławi
kowymi regulatorami (24) prędkości a pozostałe (23) 
z elementami przekazującymi impulsy sterownicze do 
układu sterującego urządzenia, przykładowo z elek
trycznymi łącznikami (26), natomiast siłownik (6) po
siada wydłużone od strony nieroboczej tłoczysko (C) 
spełniające funkcję głowicy chwytakowej (4), której 
położenie w płaszczyźnie poziomej ustala pionowy pręt 
(27), współpracujący z jarzmem zamocowanym na wóz
ku (7). 

81c (P. 157191) 0,00.1972 
Instytut Technologii Drewna, Pozna: (Leonard Siej-

kowski, Mieczysław Silny). 

Opakowanie transportowe składane wielokrotnego 
użycia składające się z dwóch podzespołów wykona
nych w lustrzanym odbiciu połączonych ze sobą naj
korzystniej za pomocą zamków dźwigniowych, zna
mienne tym, że każdy z podzespołów stanowi ściana 
boczna (2) połączona najlepiej za pomocą zawiasów 
ze ścianą czołową (1) 1 wiekiem lub dnem (3). 

81c (P. 157747) 14.09.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego .-.Biprohut" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Juliaa 
Ptak, Stanisław Kościelny). 

Paleta mająca część dolną płaską wyposażoną 
w otwory pod łapy widłowego wózka znamienna tym, 
że w dolnej części (1) ma w narożach i/lub bokach wy
konane otwory (3) dla wsporników (5) trzymających 
boczne ściany (4). 
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81c (F. 158560) 30.10.1972. 

Fieiwzestwo: 2.11.1971 - USA 

Dart Industrie* Inc., Los Angeles, USA (James Bald-
win Sweet, Robert Deanen). 

Pojemnik do przechowywania, produktów tywnościo-
wi?<ch zwłaszcza mięsnych lub в drobiu, składający się 
z tt«cy, przystosowanej do krojenia na niej oraz do po
dawania tych produktów, craz z przykrywy znamienny 
tym, że taca (22) posiada wgłębione dno (28) ze skie
rowanymi ku górze ściankami bocznymi (34), a na dnie 
(28) uformowane są liczne wystające żebra (30) do 
układania na nich produktów żywnościowych, przy 
czym pomiędzy żebrami (30) utworzone są kanaliki (32) 
do zbierania się w nich substancji ciekłych wydziela
nych pxzez ułożone produkt4, a ściany boczne (34) 
tworzą )łedną całość ze skierowaną na zewnątrz górną 
krawędzią (24), przechodzącą dalej ku dołowi w po
wierzchnię uszczelniającą (26), kończącą się poziomą 
pó^ką (36) zaś przykrywa (12) uformowana jest z gór
nej ścianki (14) i bocznych ścianek (16) i (18), które za
kończone są krawędzią uszczelniającą (20) i otoczone 
wystającym zewnętrznym kołnierzem (42), usytuowa
nym mniej więcej na wysokości górnej krawędzi (24) 
ścianki bocrnej (34) tacy (22), w pozycji przykrywy (12) 
nałożonej sziczelnie na tacę (22). 

81e (P. 158619) 4.11.1972. 
Goleniowska Fabryka Opakowań Blaszanych, Gole

niów (Zygmunt Kowalczyk). 

Pobocznica lub kołnierz części opakowań blaszanych 
lekkich służących do zamykania naczyń szklanych, ta
kich jak słoje butelki itd. oraz naczyń i pudełek z in
nych tworzyw znamienne tym, że posiadają pobocznice 
lub kołnierze z wycięciami, dzięki czemu są mniej 
sztywne, co poprawia jakość zamknięcia, a przede 
wszystkim uzyskuje się zmniejszenie zużycia materiału 
wyjściowego przy produkcji tych części przez umożli
wienie zbliżenia środków wykrojów lub rozwinięć na 
arkuszach lub pasach blachy. 

81e (P. 157148) 4.08.1972. 
Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól (Zygmunt Gra
barczyk, Jan Kolendowicz). 

Zbiornik ha materiały ziarnisto i sypkie, zwłaszcza 
na masę formierską, zawierający wewnątrz elastyczną 
wykładzinę okrywającą jego ściany, znamienny tym, że 
pomiędzy swobodnie zwieszająca S1$ elastyczną wy
kładziną (5), połączoną obwr»âowo z górnymi częściami 
ścian (1) zbiornika, a jego ścianami znajduje się ela

styczny przewód rurowy (7) oplatający wnętrze zbior
nika, np. wzdłuż linii śrubowej, i sprężyście połączony 
ze ścianami zbiornika oraz okresowo zasilany sprężo
nym powietrzem celem wprawienia elastycznej wykła
dziny w ruch drgający. 

81e (P. 157155) 7.08.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Kazimierz Sławek, Jan 
Dębieć, Stanisław Piłat, Karol Nowak). 

Hydrauliczny przesuwnlk górniczych przenośników 
ścianowych składający się z hydraulicznego siłownika 
przesuwu prostopadłego do osi przenośnika oraz siłow
nika kotwiącego rozpinanego pomiędzy stropem a spą
giem i stanowiącego oparcie dla siłownika posuwu, 
znamienny tym, że przyspągowa nośna płyta (1) zao
patrzona jest w kulisty przegub (2, 3), którego czop (3) 
od góry ukształtowany jest w gniazdo (4), w którym 
osadzony jest kotwiący siłownik najkorzystniej hy
drauliczny lub cierny natychmiastpodporowy hydrau
liczny górniczy stojak (5) a ponadto płyta (1) zaopa
trzona jest w osłonę (6) dowolnej wysokości w kształcie 
leżącej litery U wyobleniem skierowanym w stronę ca
lizny i na dowolnej wysokości ma obejmę (10) ograni
czającą pochylenie stojaka (5) w kierunku zawału. 

81e (P. 157845) 21.09.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Od

lewni „PRODLEW", Warszawa (Kazimierz Gawart). 

Urządzenie wylotowe zbiornika do materiałów syp
kich, znamienne tym, że stanowi je komora (1) najko
rzystniej o ksrtałcie stożka ściętego, w którego więk
szej, górnej podstawie znajduje się szereg tworów 
wlotowych (L) położonych poza osią komory, w której 
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to osi znajduje się rura (3) z otworami (K) w ścian
kach, przylegająca szczelnie do wewnętrznej strony 
podstawy komory jednym końcem, a drugim - wysta
jąca poza mniejszą podstawę tejie komory. 

81e (P. 157885) 22.09.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zenon Tabaczyński). 

Urządzenie do przemieszczania i odkładania przewo
dów giętkich, zwłaszcza sterujących i zasilających ru
chome urządzenia i maszyny górnicze, zabudowane 
oddzielnie lub na urządzeniu bądź maszynie zasilają
cej, znamienne tym, że ma zasobnik (6) w postaci naczy
nia, którego boczne ściany (9) mają w przekroju rów
noległym do podstawy (10) kształt figury geometrycznej 
opisanej na cyfrze (8), a wewnątrz którego współśrod-
kowo z niedomkniętymi cylindrami jego ścian bocz
nych (9) są zamocowane dwa cylindry (11) zasklepione 
od góry kopułami (12) lub stożkami, przy czym odle
głość ścian cylindrów wewnętrznych (11) od bocznych 
ścian zewnętrznych (9) zasobnika jest większa od śred
nicy odkładanego w zasobniku (6) przewodu (1), a po
nadto nad środkową częścią zasobnika (6) ma prowad
nik (5) kierujący do tego zasobnika (6) odkładany prze
wód (1) wychodzący ze współpracującego z zasobni
kiem (Ó) mechanizmu wprawiającego ten przewód (1) 
w ruch poosiowy, przy czym mechanizm ten najko
rzystniej ma dwa koła pasowe (3) opasane pasem (2) 
z elastycznego i sprężytsego materiału, który to pas 
w odcinkach między kołami ma kształt rynny, 
a w miejscach styczności z powierzchniami kół paso
wych (3) jest rozpłaszczony, przy czym przewód (1) jest 
zaciśnięty ukształtowanymi w postaci rynny ściankami 
pasa (2) w jego Jednym lub w obydwu odcinkach pro

stoliniowych i przemieszczanych wskutek ruchu pasa 
(2) napędzanego jednym lub obydwoma kołami paso
wymi (3). 

81e <P. 157908) 25.09.1972. 
Centralne Laboratorium Odzieżownictwa, Łódź Pol

ska (Kazimierz Podgórski, Marian Snycerski, Tadeusz 
Błotnik). 

Przenośnik taśmowy przejezdny w postaci wózka 
wyposażonego w przedniej części w naciągowy bęben 
zwrotny, zaś w części tylnej w napędowy bęben, umiej
scowione w obiegu krążenia taśmy, znamienny tym, że 
wózek (1) pomiędzy napadowym bębnem (2) i naciągo
wym bębnem (5) ma usytuowaną poziomo prowadnicę 
(11), w której od strony przedniej tego wózka jest osa
dzona wysuwna rama (7) z odchylnym wspornikiem 
(10), zawierająca na końcach zwrotne rolki (8), umiej
scowione w obiegu krążenia taśmy (3), przy czym prze
dnie zwrotne koła wózka Ц) są unieruchamiane dźwi
gnią (12) mechanizmu blokady. 

81e (P. 157949) 27.09.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, 

Polska (Stefan Gembicki). 

Przenośnik zgrzebłowy górniczy do przemieszczania 
urobku, zwłaszcza w chodnikach przyścianowych zna
mienny tym, że dolny zgrzebłowy łańcuch (1) jako łań
cuch roboczy prowadzony w dolnych prowadnicach (4) 
posadowiony jest na płycie (2) mocowanej do bocznej 
ramy (3), do której również nad roboczym łacuchem (1) 
przymocowane są prowadnice (5). powrotnego łańcu
cha (6). 

81« (P. 158033) 2.10.1972. 

Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montażu 
Budownictwa Rolniczego, Września, Polska (Michał 
Cerkaski, Stanisław Stawiński). 

Urządzenie do zapobiegania tworzeniu się zasklepień 
materiałów sypkich uruchomiono silnikiem umocowa
nym na zewnątrz zbiornika, znamienne tym, że składa 
się z wewnątrz zbiornika (1) wał ' s osadzonej dwu-
ramiennej dźwigni (7) zakończonej dwoma przegubowo 
zamocowanymi zgarniaczami (5a) i (5b), ktćyre mają po
przeczne i naprzemianległe spulchniaczami (6) i że jed
no z ramion dźwigni (4) poprzez cięgła (7) i (10) oraz 
dźwignię (8) jest połączone z tarczą (11) reduktora (12) 
elektrycznego silnika (13). 
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81e (P, 158065) 3.10.1972. 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębior
stwo Państwowe, Rybnik (Stanisław Grosicki, Stani
sław Jankowski, Alojzy Mrozek). 

Górniczy przenośnik zgrzebłowy, zwłaszcza średniej 
mocy do współpracy z ciężkimi maszynami urabiają
cymi i obudową zmechanizowaną, znamienny tym, że 
jego rynny (1) połączone są z zastawkami (2) za po
średnictwem młoteczkowych śrub (2), których łby (6) 
mają od strony gwintu wypukłe powierzchnie (7) osa-, 
dzone w odpowiadających im wklęsłych siedzeniach 
(8) wkładek (2) przytwierdzonych do bocznej ścianki 
(15) rynny (1), oraz że uszczelniające złącze rynien (1) 
nakładka (12) sięga aż do wystających łączników (16), 
przy czym wchodzi ona do przelotowych rowków (14) 
wykonanych w końcówkach bocznych ścianek (15) 
rynny sąsiedniej. 

Sie (P. 158214) 12.10.1072. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organiza
cji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowi
ce, Polska (Feliks Stołtny, Włodzimierz Baranek). 

Hydrauliczna zapora torowa, zwłaszcza do woiów 
kopalnianych, znamienna tym, że posiada dwie pro
wadnice (2) zabudowane równolegle pomiędzy «У"*-
mi (1), w których są zabudowane przesuwnie w odle
głości L hak sterujący (3) oraz hak roboczy (4) połą
czone cięgnem np. łańcuchem sworzniowo-rolkowym 
(5) przewiniętym przeî koło łańcuchowe (6), przy ciym 
hak roboczy (4) jest połączony г *1-mentem roboczym 
(7) cylindra hydrauliczi.uso <8) włączonego w układ 
hydrauliczny (0). 

81e (P. 158224) 11.10.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Włodzimierz Marzec). 

Pojemnik zaopatrzeniowy w postaci cylindrycznego 
zbiornika składającego się z kołpaka z zaczepem, zna
mienny tym, że górny kołpak (1) jest połączony z pła
szczem (2) pojemnika za pomocą znanych zamków (3), 
a dolny kołpak (4) zawiera otwór (5) przeznaczony na 
wkręcenie łącznika żerdzi wiertniczej. 

81e (P. 158246 13.10.1972 

Patent dodatkowy do patentu nr 65958 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ZREMB, 
Warszawa (Witold Kalisiak). 

Aeracyjny przewód transportowy do fluidyzacyjnych 
przenośników pneumatycznych według patentu głów
nego nr 65958, znamienny tym, że składa się na prze
mian ze sztywnych rur (4) i przewodów elastycznych (1) 
wyposażonych w ich dolnej części w kanał gazowy 
(17, 23) z tkaninami porowatymi (20, 24) oraz w ze
wnętrzny przewód zasilający (28, 29) z elementami (27) 
regulującymi ilość dopływającego gazu do kanału ga
zowego (17, 23), przy czym każdy odcinek elastycznego 
przewodu jest wyposażony w połączone przegubowo 
sztywne łączniki (7) i obejmy (9, 10), które przenoszą 
•iły wzdłużne, łączą kolejne sztywne rury (4) i umożli
wiają dwukrotne załamanie przewodu w płaszczyźnie 
poziomej oraz jednokrotne załamanie w płaszczyźnie 
pionowej, a poza tym w kołnierz obrotowy (6) przymo
cowany do Jednego ze sztywnych łączników (7) i połą: 
czony obrotowo z sąsiednim kołnierzem (12) sztywnej 
rury (4). 
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81e (P. 158383) 20.10.1972 
Pierwszeństwo: 22.10.1971 

Pneumatiques Caoutchouc Manufacture et Plastiques 
Kleber, Colombes, Francja, Ateliers Mécaniques du 
Douaisis, Douai, Francja (Roland Joug, Bernard Ro-
gout). 

Przenośnik taśmowy, w którym taśma przenośnikowa 
przemieszcza się ponad podstawą lub skrzynią, od któ
rej jest oddzielona warstwą płynu, takiego jak powie
trze lub woda, znamienny tym, że ta strona taśmy, 
która styka się z płynem jest powleczona warstwą po 
liolefiny lub poliolefiny chlorowcowanej, połączoną 
w sposób trwały z taśmą przenośnikową. 

81e (P. 158396) 18.10.1972. 
Politechnika Śląska (Instytut Odlewnictwa), Gliwice 

(Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Zbigniew Piątkiewicz, 
Bogusław Kupiec, Janusz Olejarz). 

Podajnik komorowy do pneumatycznego transportu 
materiałów wilgotnych składający się ze zbiornika 
ciśnieniowego, zamknięcia dzwonowego, komory mie
szania, dyszy głównej, znamienny tym, że jest wypo
sażony w zespół stożków 2 zabudowanych kaskadowo, 
posiadających komory ciśnieniowe 3 wraz z dyszami 4. 

ale (P. 158422) 23.10.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczo
ści, Łódź (Jan Woliński, Jerzy Augustyniak, Wiesław 
-Crzyszkowski, Mirosław Miśkiewicz). 

Przenośnik taśmowo członowy posiadający znany ze-
pół napędowy, napinające rolki i kfążnlki, znamienny 

tym, że posiada człony transportujące (3) przymoco
wane w, sposób trwały lub rozłączny, symetrycznie do 
«lastycznej taśmy bezkońcowej (2) pozwalające na opa 
sanie i ruch taśmy po bębnach napędowych (5) i (6). 

81e (P. 158451) 24.10.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Kalinecki, Jan 
Fedyszâk, Klemens Pilarski, Alojzy Witek). 

Urządzenie do prowadzenia maszyny urabiającej p© 
przenośniku, znamienne tym, że do dźwigni (2) ma mo
cowaną płozę (3), która w swej górnej części wykształ
cona jest w postaci półkolistej płaszczyzny (5) w prze
kroju poprzecznym i obejmująca prowadniczą rurę (в) 
na części jej obwodu od strony przenośnika (4), nato
miast dolna część płozy (3) zakończona jest w postaci 
zaczepu ze ścięciami (8) skierowanego w kierunku od 
przenośnika (4). 

81e (P. 158467) 25.10.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1972 - NRF 

Modulbau AG, Zug, Szwajcaria (Lorenz Kesting). 
Sposób sterowania palet przy produkcji taśmowej 

żelbetowych elementów prefabrykowanych oraz urzą
dzenie do stosowania tego sposobu - tekst zgłoszenia 
i rys. zamieszczono w klasie £0e na str. 200. 

81e (P. 158497) 27.10.1972. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice (Waldemar Tomżyński, Jan Gołek). 

Poczta hydrauliczna według wynalazku znamienna 
tym, że wprowadzające komory "(1) połączone są z jed
nej strony dopływowymi przewodami t2) z wodną pom
pą (3) zaś z drugiej przewodami odpływowymi <7) i (8) 
z odbierającą komorą (6) przy czym zarówno odbiera-
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jąca komora jak i wprowadzające komory fi) i pompa 
(3) połączone są przewodami (4), (11) l , >* c5 wspól
nego zbiornika (5), 

81e (P. 158532) 28.10.1972 
Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma" im. Tadeusza 

Żarskiego, Piotrków Trybunalski, Polska (Rudolf Łu 
dzeń, Ryszard Helman, Władysław Telatnik, Tadeusz 
Szpak). 

Urządzenie krocząco-pełzające do wywoływania 
i utrzymywania napięcia w cięgnach urządzeń trans
portowych jak na przykład do napinania taśm prze
nośników taśmowych, albo do samoczynnego przesu
wania urządzeń roboczych wzdłuż torów, składające 
się z wózka jezdnego wyposażonego w siłownik hy
drauliczny, zespół pompowy i elektryczno-hydraulicz-
ny układ sterowania oraz elementów łącznikowych, 
znamienne tym, że posiada belkę ruchomą (12) połączo
ną z tłoczyskiem (11) siłownika hydraulicznego (4) 
i elementy, sprężyste umieszczone pomiędzy belką (12) 
a wózkiem (1), przy czym belka ruchoma (12) i wózek 
jezdny (1) są wyposażone w znane szczęki samozacis
kowe (8 i 12). 

81e (P. 158558) 28.10.1972. 

Pierwszeństwo: 1.11.971 - Szwecja 

AB Svenska Fläktfabriken, Naćka, Szwecja (Ingemar 
Karlsson, Bengt Lindström, Sven-Olof Rosby, Erik Ne-
lenius, Bengt Citron). 

Urządzenie do przemieszczania wstęgi materiału 
przez obrabiarkę za pomocą przenośnika taśmowego, 
przebiegającego obok drogi transportu i składającego 
się z dwóch zasadniczo płaskich segmentów połączo
nych ze sobą na zewnętrznych końcach oraz elementów 
do oddzielania tych segmentów w miejscach gdzie wstę
ga jest doprowadzana i odprowadzana, jak również do 
łączenia ze sobą obu segmentów w miejscu następują
cym po doprowadzeniu lub odprowadzeniu wstęgi, 
znamienne tym, że elementy do rozdzielania segmen
tów (la), (2a) taśmy przenośnika (1) składają się z po
wierzchni prowadzących lub rolek (5) O odpowiednim 
profilu względnie nachyleniu i usytuowanych w znacz
nej odległości od poprzedzającej rolki (3), na którą 
taśma przenośnika wchodzi w stanie złożonym, umo

żliwiając rozwieranie się segmentów taśmy tworząc ze 
sobą kąt większy niż 180°, a za tymi powierzchniami 
lub rolką znajduje się rolka napędzana (7) o znacznie 
fï'u'iЬ?''?/•"] zbieżności, 

81e (P, 158809) 3.11.1972. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Huta Miadzi 
„Legnica", Legnica (Stefan Jadłosz, Jan Czyż, Stani
sław Musiał, Janusz Przybyszewski, Mirosław Kozera). 

Urządzenie do ciągłego, automatycznego zbierania 
anod z maszyny odlewniczej, znamienne tym, że posia
da wózek (1) napędzany siłownikiem (2), sterowany 
poprzez znany zespół sterowniczy i wyłączniki krań
cowe (11), połączony poprzez co najmniej jeden siłow
nik liniowy (4) i element sprężysty (5) z chwytakiem 
(3) osadzonym przesuwnie w prowadnicy (6) i zaopa
trzonym w szczękę ruchomą (7), która za pomocą si
łownika liniowego (8) sterowanego poprzez wspomnia
ny zespół sterowniczy i wyłącznik krańcowy (16) połą
czona jest z szczęką (9) osadzoną trwale w prowad
nicy (6). 

81e (P. 158629) 4.11.1972. 

Frzemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Marian Mikołajczak, Stanisław Bugajski). 

Łańcuch przenośników elewatorowych zwłaszcza do 
kopaczek do ziemniaków wyposażony w pręty lub 
sworznie, znamienny tym, że każdy segment (1) łań
cucha jest zaopatrzony w co najmniej jeden ząb (2) 
o wklęsłej powierzchni, przeznaczonej do współpracy 
z bieżnią rolki napinającep, a ponadto każdy segment 
(1) ma zewnętrzne ucha (4) i wewnętrzne ucho (5), 
przy czym między stykającymi się płaszczyznami uch 
(4) i (5) oraz ucha (4) i podkładki (7) znajdują się ob
wodowe występy (10) tworzące z tymi płaszczyznami 
labirynt uszczelniający. 
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82a (P. 157871) 20.09.1972. 

81e (P. 158638) 10.11.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Ta
deusz Żur, Leszek Gajosiński, Konrad Chabin). 

Sposób sterowania wciągarką ciężarowego urządze
nia napinającego taśmę przenośnikową, znamienny 
tym, że na drodze przemieszczania się obciążnika (1) 
w dolnym skrajnym jego położeniu umieszcza się uru
chomiony tym obciążeniem przekaźnik czasowy (8), 
który drogą elektryczną włącza wciągarkę (5) na czas 
potrzebny do podniesienia obciążnika (1) na wymaganą 
wysokość. 

81e (P. 158695) 31.10.1972. 
Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Michał Kubica, 

Jerzy Antoniak, Stanisław Zysk, Józef Suchoń). 
Bęben napędowy przenośnika członowego z łańcu

chami transportowymi znamienny tym, że połączenie 
bębna z przekładnią napędu Jest wykonane poprzez 
elastyczny wałek skrętny (8). 

ROFAMA Fabryka Maszyn Rolniczych, Rogoźno 
Wielkopolskie, Polska (Zbigniew Sarad, Marian Tra 
fas). 

Suszarnia kolumnowa próżniowa do suszenia mate
riałów sypkich zwłaszcza zaś ziaren zbóż, nasion roślin 
strączkowych 1 tym podobnych, złożona z pionowo 
ustawionych suszących kolumn, z których każda od 
góry ma otwór wlotowy, a od dołu otwory wylotowe 
dla ziarna i jest podzielona ruchomą zaporą na dwie 
funkcjonalne części przeznaczone do suszenia i do 
ochładzania przesuszonych ziaren, a także posiada per
forowane przewody w kształcie dwuspadowych dasz 
ków otwartych od dołu dla suszącego i zużytego po
wietrza rozmieszczone na przemian rzędami ponad za
porą oraz dla chłodzącego i zużytego powietrza rozmie
szczone na przemian rzędami pod zaporą, a nadto za
opatrzona w generator gorącego powietrza i wenty
latory oraz układ przewodów dostarczających suszące 
i chłodzące powietrze i odprowadzających zużyte po
wietrze z suszących kolumn, znamienna tym, że jej 
suszące kolumny (1) są rozdzielone pionowym kolek-
todem (2) podzielonym na wysokości zapór na dwie 
izolowane części, z których górna część łączy się 
bezpośrednio z perforowanymi przewodami (47) suszą
cego powietrza rozmieszczonymi w każdej kolumnie (1) 
ponad zaporą i których otwarte końce przechodzą do 
kolektora (2) poprzez ich wspólne ściany (6) oraz jest 
połączona dyfuzorem (50) z generatorem (49) gorącego 
powietrza, zaś dolna część łączy się bezpośrednio z per
forowanymi przewodami (47) chłodzącego powietrza 
rozmieszczonymi w każdej kolumnie (1) pod zaporą 
i których otwarte końce przechodzą do kolektora (2) 
poprzez ich wspólne ściany (6) oraz jest połączona 
z atmosferą, przy tym perforowane przewody (48) zu
żytego powietrza rozmieszczone w każdej kolumnie 
(1) ponad i pod zaporą przechodzą przez boczne ścia
ny (5) kolumn (1) i są połączone konfuzorami (57) z ssą
cym króćcem (56) co najmniej jednego wentylatora 
(55), który jest rozmieszczony w przestrzeni pod ko
lumnami (1) i kolektorem (2), przy czym stykające się 
bezpośrednio z otoczeniem części kolumn (1) i kolek
tora (2), a nadto dyfuzor (50) posiadają podwójne ścian
ki, pomiędzy którymi jest rozmieszczona warstwa izo
lacyjnego materiału. 

82a (P. 158150) 7.10.1972. 

Strzemieszyckie Zakłady Chemii Gospodarczej ,,Pol-
lena-Strem», Strzemieszyce (Jan Kmiotek Zdzisław 
Węgieł, Stanisław Majchrzak, Andrzej Rembecki, Stc 
fan Kasprzyk). 
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Nagrstcwnica powietrza srwlaszcïa de sttssarâ taśmo
wych znamienna tym, ie grzejniki <1) są zamocowane 
ukośnie w stosunku do kierunku przepływu wdmuchi
wanego powietrza. 

12b (F. Ï57056) 12.08.1972. 
Pierwszeństwo; 14.08.1971; 15.06.1972 - Niemiecka 

Republika Federalna 

Klöckner Hembolcit - Dentz Akiengesellschaft Köln, 
Niemiecka Republika Federalna (Wolfgang Heckmann). 

Wirówka wibracyjna, której kosz jest przytrzymywa
ny przez korpus nośny, z którym styka się napęd drga
jący i ten połączony jest elastycznie poprzez układ 
sprężynowy przesuwny z napędem obrotowym, zna
mienna tym, że są przewidziane urządzenia nastawcze 
<23), za pomocą których zmieniana jest wysokość ukła
du (8) sprężyn przesuwnych dla celu montażu. 

82b (P. 157815) 18,09.1072. 
Dolnośląskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo

wego, Wałbrzych, Polska (Stanisław Łukasiak, Kazi
mierz Formicki, Zygmunt Szczapka, Zdzisław Doma
galski, Arnold Busz). 

Wirówka do rozdzielania ciał stałych i cieczy z za
wiesin, posiadająca utwierdzoną w ramie osłonę 
w kształcie stożka ściętego, we wnętrzu której znaj
duje się wirnik osadzony w ramie obrotowo, znamien
na tym, że na wirniku ma umieszczone zespoły filtra
cyjne składające się, z pętli taśmy filtracyjnej 14, 
opasującej jedną lub więcej rolek 135 osadzonych obro
towo na wirniku, której powierzchnia przemieszcza się 
względem wirnika w czasie jego obrotu, korytek zbie
rających 20, umieszczonych wewnątrz pętli taśmy fil
tracyjnej i kierownic 18, biegnących promieniowo do 
taśm filtracyjnych 14, od umieszczonego współśrodko» 
wo z osią wirnika nieruchomego zasobnika 15, przy 
czym wirnik na poziomie dolnych brzegów korytek 
zbierających 20, objęty jest nieruchomym, pierścienio
wym korytkiem 21 z przewodami odprowadzający
mi 22. 

83b (P. 157153) 7,08.1972 
Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza

wa (Olgierd Danielewski, Józef Paprocki). 
Zegar sterujący, zwłaszcza do liczników energii eiek» 

trycznej, którego napędzano sprężyną zegarową, oś 
główna jest osadzona w tulei z- tarczą dobową wypo
sażoną w zderzak przerzutnika, przy czym uzyskująca 
napęd od tulei oś z kółkiem zębatym i z tarczą współ
pracuje z nastawioną krzywką, która steruje dźwignią 
z pierścieniem łączącym styki prądowe, znamienny 
tym, że osadzone na tulei (2) koło zębate (4) jest za
zębione bezpośrednio z kołem zębatym (5) o tej samej 
liczbie zębów, co koło zębate (4), zaś oś przerzutnika 
(14) jest wyposażona w dwa styki ruchome (15 i 18) 
współpracujące z zespołem styków nieruchomych i{17> 
zamontowanych na czterech odizolowanych od siebić 
poziomach' w ten sposób, iż drugi i czwarty poziom 
stanowią długie styki bezprzerwowe. po których prze
suwają się końce styków ruchomych (15 i 16), a na 
poziomie pierwszym i trzecim są zainstalowane po dwa 
krótkie styki współpracujące bezpośrednio z rucho
mymi stykami (15 i 1»), 

Me (P. 157782) 14.09.1972. 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Mor

skiego „Hydrobudowa 4", Gdańsk (Jerzy Guć, Edmund 
Pirowicz). 

Sposób betonowania podwodnego, polegający na « 
iwarzaniu mieszanki betonowej, doprowadzaniu Jej ' 
leja zasypowego i dalej do rury pionowej usytuow 

podłożem, na którym układa się beton, którą to 
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rurą układa się sukcesywnie warstwy betonu8 podno
sząc ją dla skrócenia o kolejny górny segment po wy
konaniu warstwy, znamienny tym, że nieprzerwanie 
prowadzi się proces wytwarzania betonu i proces be
tonowania, doprowadzając mieszankę betonową przy
najmniej do jednej z przynajmniej dwóch rur, dolą 
czonych do jednego leja zasypowego, wyposażonego 
w rozdzielacz strugi mieszanki betonowej, przy czym 
w okresie przerwy technologicznej na skracanie jed
nej z rur, proces betonowania prowadzony jest przez 
drugą i odwrotnie przy skracaniu drugiej, proces be
tonowania jest prowadzony przez pierwszą, a w trak
cie betonowania rury są sukcesywnie powoli przemie
szczane w obrębie betonowanej powierzchni 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że za węzłem wytwarzania mieszanki 
betonowej wyposażone jest w układ kierunkowego roz
rządu strugi tej mieszanki, kierujące ją do przynaj
mniej dwóch rur jednocześnie lub przynajmniej do 
jednej z nich, a rury zamocowane są w platformie 
wyposażonej w układ jezdny. 

84c (P. 157868) 21.99.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

Polska (Bohdan Boczkaj, Stanisław Majewski). 

Sposéfe zabezpieczania budynków posadowionych na 
terenach górniczych, znamienny tym, że pod funda
mentami budynku i/iub w obrębie ścian kondygnacji 
piwniczntj umieszcza się warstwę spienionego two
rzywa sztucznego o dużym odkształceniu Teologicz
nym. 

84c (P. 158398) 20.10.1972. 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surow
ców Chemicznych „Hydroskop" Zakład Doświadczalny ? 
Kraków (Wiesław Onderka, Andrzej Nazar). 

Mieszanina Mszerelniającs. dla odcinania ®m®gâfwm 
wéd w gruntach i skałach szczelinowatych, znamien« 
na tym, że zawiera ił w ilości 2#™-3$% wagowych, pia
sek 5-30*/« wagowych, cement portlandzki 4--12®/« w s 
gowych, węglan sodu Ù--l®/e wagowych i wouą «НГО« 
bową w ilości 39-60*/© wagowych. 

84d (P. 158253) 12.12.1972, 
Wytwórnia Urządzę» Chłodniczych, DeMca (Michał 

Gil). 
Uri.iiiein.te «о pegłejuanl* шшШшжь шШешЕ, służąc® 

również i do jej oczyszczeni* w celu doprowadzenia go 
do stanu używalności, znamienne **p% ■ - " •^'"' пИ 

z korpusu (1), do którego ргяу pomocy układu dźwig».! 
<*) i linek (6), (7), (Щ, przymocowany jest dwuczęściowy 
czerpak (2) do nabierania piasku, który jest zsynchro
nizowany z mechanizmem różnicowym, o dobranym 
przełożeniu wmontowanym w korpusie, przez urucho
mienie którego, redukowany jest ciężar urządzenia, 
co umożliwia samoczynne napełnienie piasku przez 
czerpak. 

84d (P. 158280) 16.10.1972. 
Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych, War

szawa (Jerzy Galas, Jacek Slizowski, Bogdan Kozłow
ski). 

Układ stepowania mechanizmem podnoszenia г ha
mulcami tjpu zamkniętego zwłaszcza do koparek, zna
mienny tym, że składa się z zaworów podwójnie 
zwrotnych (27) i (28), zaworu odcinającego stale otwar
tego (31) i cylindrów (13), (17) i (23) oraz luzowników 
(29) i (3©) połączonych hydraulicznie lub pneumatycz
nie, sterujących zależnie od przesterowania rozdziela
czy (21) i (22) sprzęgłami (12) i (16) i hamulcami (1S) 
i (19) mechanizmu.podnoszenia złożonego z dwóch wcią
garek (1) i (2) podłączonych bębnem linowym (3) or&s 
sprzęgłem (7) mechanizmu silnikowego opuszczania 
złożonego z wału (6) i osadzonych na nim sprzęgle! 
(7) i (10) oraz koła łańcuchowego (8) i łańcucha (8) łą
czącego to koło z bębnem linowym (13). 

Md <P. 158617) ,441.1972. 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma", Wrocław 
(Жштош Wysłouch, Eugeniusz Brachmański). 

http://Uri.iiiein.te
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Samobieżna przegubowa ładowarka hydrauliczna 
o napędzie spalinowym, znamienna tym, że posiada 
dwa silniki spalinowe <$) i (1) z których jeden (7) na
pędza mechanizmy jazdy, fi "drogi (6) napędza hydrau
liczny układ roboczy maszyny. 

85b <P. 157232) 11.08.1972. 

Pierwszeństwo: 13 sierpnia 1971 r, (Szwajcaria) 

Joseph Richard Kaelin, Buocha, Szwajcaria. 

Sposób wprowadzania tlenu d© oczyszczanej cieczy 
w zbiorniku a osadem czynnym, znamienny tym, że 
w górnej i dolnej części zbiornika z osadem czynnym 
wytwarza się przynajmniej po jednym cyrkulującym, 
w przybliżeniu stożkowym strumieniu cieczy, przy czym 
wspólna oś symetrii strumieni cieczy przebiega w przy
bliżeniu pionowo, a do każdego ze stożkowych strumieni 
obiegowych doprowadza się przynajmniej w jednym 
miejscu tlen lub mieszaninę gazową zawierającą tlen. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 -
6, znamienne tym, że zawiera umieszczone w zbior
niku (1) z osadem czynnym elementy mieszające (4, 6) 
do wytwarzania w dolnej części zbiornika przynaj
mniej jednego obiegowego strumienia cieczy o kształ
cie zbliżonym do stożka i przynajmniej jednego takie
go samego strumienia w górnej części zbiornika oraz 
zawiera elementy doprowadzające (9) do doprowadze
nia tlenu lub mieszaniny zawierającej tlen do poszcze
gólnych strumieni stożkowych. 

85b (P. 158682) 30.10.1Ô71 

Politechnika Wroclav.-^kâ, Wrocław,, Polskâ (Zbig-
niem Siwoń, Henryk Pełka). 

Urządzenie do dezynfekcji wody„ wyposażone w do
zownik o charakterystyce liniowej, znamienne tym, 
że stanowi je umocowany na wylocie rurociągu (2) 
przelewowy zbiornik (i), w którym umieszczony jest 
pływak (5) połączony cięgnem (6) z dwuramienną 
dźwignią (7) zamontowaną na zbiorniku (8) z roztwo
rem czynnika odkażającego, przy czym na drugim ra
mieniu dźwigni (7) umieszczony jest przesuwnie uchwyt 
(Щ połączony z dawkującą końcówką (10) dozownika 
(11), natomiast wpływ odkażającego czynnika połączony 
jest ze zbiorczą studzienką (3), w której umieszczony 
jest przelewowy zbiornik (1). 

85c (P. 156067) 17.6.1972. 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów (Fe

liks Stanczykiewicz, Andrzej Tarnowski, Zbigniew Bo
gusławski, Maria Gąsiorek). 

Sposób usuwania z zawiesiny wodnej drobnych ziarn 
polichlorku winylu, w szczególności ze ścieków pocho
dzących z odwadniania suspensji polichlorku winylu, 
znamienny tym, że przeprowadza się izomorficzną kry
stalizację zawiesiny polichlorku winylu z twardymi wę
glowodorami, w wyniku czego powstają tak zwań« 
klatraty. 

85o <P. 158098) 5.10.1972. 

Krakowskie Zakłady Sodowe, Kraków (Jttli&i Pałka, 
Tadeusz Wajda). 
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Sposófe bodowy os&dników sai&jmów osadów przemy
słowych na powierzchni istniejąieyeh już osadników, 
znamienny tym, ie na powierzchni istniejącego osad-
aika (1) buduje się nowe obwałowania (2) w określonej 
odległości od korony obwałowania istniejącego osad
nika (1) pozostawiając jego nienaruszony obszar przy
brzeżny (S), przy czym ograniczoną nowym obwałowa
niem (2) powierzchnię istniejącego osadnika (1) zale
wa się szlamem odpadowym. 

•5е СР. 168159) 7.10.1872, 
Pierwszeństwo; 8.10.1971 - USA. 

FMC Corporation, San Jose, Kalifornia, USA, Mil-
lice Floyd Hobbs, Arthur Clair Green). 

Sposób oczyszczania »deków * toalet ! kuchni okrę-
towyeh przy szybkim wytwarzaniu masy części stałych 
i oczyszczonej wody o względnie niskim biochemicznym 
poborze tlenu, malej zawartości części stałych w za
wiesinie i małej zawartości fosforu, znamienny tym, 
że tworzy się mieszaninę zanieczyszczonej wody z czte
rema dodatkami, przy czym zanieczyszczona woda za
wiera części stałe o wielkości wynikającej z przepły
wu zanieczyszczonej wody ze strefy gromadzenia do 
strefy przeznaczonej do rozdrabniania części stałych 
przekraczających uprzednio określoną wielkość, a do
datkami, które stanowią środek bakteriologiczny, ko-
aguiator koloidalnych części stałych, materiał filtrują
cy i adsorbent, przy czym mieszaninę tę przepuszcza się 
przez cieczoszczeiny i gazoszczelny układ przepływowy 
w takich warunkach, aby spowodować dokładne zmie
rzanie dodatków i aby utrzymać części stałe w za
wiesinie a następnie oddzielić je od części ciekłych 
w celu otrzymania oczyszczonej cieczy pozbawionej 
c-sęści stałych. 

§§# (P. 156621) 4.11.1972. 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro

cław, Polska (Zbigniew Błaszkiewicz). 

Układ dopływu powietrza- w wirnika prseciwprąde-
wym urządzenia do napowietrzania wody I ścieków, 
w postaci wału wewnątrz pustego z otworami wloto
wymi powietrza, połączonego z piastą wirnika, na któ
rej osadzone są łopatki umieszczone w rurze osłono* 
wej, której górna krawędź połączona jest z konfuzorem 
dla wlotu ścieków, a dolna krawędź z dyfuzorem dla 
wylotu cieczy i powietrza, znamienny tym, ze piasta 
(5) wirnika z łopatkami (6) posiada średnicę wewnętrz
ną większą od średnicy zewnętrznej elementu (13) 
wprowadzonego od dołu w obręb piâôty <$>".', tworzącego 
szczelinę pierścieniową, której wyioi usytuowany jest 
poniżej łopatek (8), 

85c <P. 158622) 4.11.1972. 
Patent dodatkowy do patentu 56678 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro
cław, Polska (Zbigniew Błaszkiewicz). 

Urządzenie ê® napowietrzania wody lub ścieków za
wierające rurę wewnątrz której umieszczony jest wir
nik z łopatkami śrubowymi o zmiennej długości, przy 
czym w pobliżu górnef krawędzi tej rury umieszczony 
jeat element do doprowadzenia powietrza a na dolny 
koniec rury nałożona jest kierownica z łopatkami we
dług patentu nr 56 678, znamienne tym, ze do elemen
tu do doprowadzania powietrza w postaci rury lub rur 
ssących (4) zamocowana jest podstawa nośna (7) silni
ka (8) oraz odejmowalne ramiona (13) na których dru
gich końcach przesuwnie w pionie osadzone są pły
waki (17), zaś wloty powietrza rur ssących (4) zaopa
trzone tą w zawory (18) umożliwiające całkowite lub 
częściowe zamykanie i otwieranie dopływu powietrza. 

36e (P. 157739) 14.9.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego -

Południe, Bielsko-Biała (Florian Zuzański). 
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Urządzenie do pomiaru siły napięci» osnowy na kro
śnie tkackim, znamienne tym. że składa się z dwu ra 
mek pomiarowych (1 i 2) w których znajdują się dwa 
elementy (3, 4) z czujnikami pomiarowymi (в) przyle
gające z obu stron do osnowy (5) oraz para wałków 
ograniczających (1)» para wałków prowadzących pasmo 
osnowy (8) i określających kąt jego nachylenia w sto
sunku do elementów pomiarowych przy czym przyle
gający z góry do osnowy element pomiarowy i wałki 
przeznaczone są dla górnej gałęzi przesmyku a przy
legające z dołu są dla dolnej gałęzi przesmyku. 

86c (P. 157823) 19.09.1972. 

Politechnika Łódzka, Łódź (Zbigniew Szałkowski, Ka
zimierz Ruszkowski, Andrzej Moraczewski, Włodzi
mierz Jędrzejewski). 

Sposób wytwarzania włóknin klejonych z runa zło
żonego z włókien naturalnych lub chemicznych, zna
mienny tym, że na wstępnie sklejone runo nanosi się 
środek wiążący technikę drukarską według dowolnego 
wzoru z pozostawieniem nie zadrukowanych przestrze
ni runa, po czym płucze w gorącej wodzie i suszy 
w temperaturze 8 0 - 100°C. 

86c (P. 157833) 19.09.1972. 
Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego 

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Kamien
na Góra (Józef Barciak, Ryszard Kamiński, Józef O-
lędzki). 

Sprzęgło przeciążeniowe do regulatora z bezstopnio-
wą regulacją gęstości wątku krosna automatycznego, 
znamienne tym, że jego w kształcie rury korpus (1) 
ma umieszczony w niej łącznik (2) w kształcie cięgna, 
przy czym między nimi jest usytuowany element sprę
żynowy (4) którego siła skierowana najkorzystniej pro
stopadle do osi wzdłużnej korpusu i łącznika przeciw
działa w sposób sobie właściwy ich wzajemnemu roz
dzieleniu. 

86c (P. 157974) 29.09.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź (Henryk Doroba, Janusz Holka). 

Sposób wytwarzania taśm usztywniających, zna
mienny tym, że nad płaskim, szerokim wyrobem włó
kienniczym będącym nośnikiem, rozpostartym w jed
nej płaszczyźnie, prowadzi się w płaszczyźnie zbież
nej z płaszczyzną prowadzenia nośnika, szereg taśm 
z tworzywa sztucznego o dużym ™ror*łczynniku tarcia 
ułożonych względem prowadzonego nośnika i wzglę
dem siebie równolegle oraz w stałej, ściśle określonej 

odległości i łączy się nierozłącznie w sposób ciągły 
na linii zbieżności z nośnikiem, korzystnie przez zszy
wanie, zgrzewanie lub sklejanie, po czym rozcina się 
nośnik wzdłużnie i równolegle w ściśle określonych 
miejscach między taśmami z tworzywa sztucznego, two
rząc szereg oddzielnych taśm usztywniających o du
żym współczynniku tarcia. 

Urządzenie do wytwarzania taśm usztywniających, 
składające się z wieloigłowej maszyny przeszywającej, 
znamienne tym, że segmenty przedniego grzebienia (5) 
posiadają prowadnicze otwory (6) o odpowiednim u-
profilowaniu do prowadzenia taśm (15) z tworzywa 
sztucznego, a układ przeszywających igieł (8) posiada 
wkładki o niepełnym uigleniu, zaś układ zasilający ta
śmę (15) z tworzywa sztucznego prowadnicze otwory 
(6) jest zsynchronizowany z prędkością- przeszywania 
i usytuowany w odpowiedniej odległości od prowadni
czych otworów (6), 

86c (P. 158149) 7.10.1972. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź (Adam Grabarczyk, Jerzy Bardadin). 

Sposób uruchamiania czółenek na krośnie wielo-
przesmykowym, znamienny tym, że czółenkom nada
je się ruch pionowo-poziomy, przy czym prędkość ru
chu poziomego wzrasta i jest większa od ruchu pio
nowego. 
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Urządzenie do stosowania sposobu według aastra. i 
znamienne tym, że składa się z wałka (1) z osadzoną 
na nim krzywką (2), nad którą najkorzystniej prosto
padle, jest umieszczony zasobnik (6) czółenek (5). 

36c (P. 158435) 23.10.1972. 
Pierwszeństwo: 16.10.1972; 13.11.1971; 13.11.1971 - Nie

miecka Republika Federalna. 

Gebrüder Sulzer AG Winterhur, Szwajcaria, (Die
trich Wieland). 

Urządzenie elektromechaniczne do tworzenia prze 
«n>>ku w maszynach tkackich za pomocą strun niciel
nicowych, znamienne tym, że jest wyposażone w prze
wodzące prąd sznurki wodzidłowe (3), podnoszące stru
ny nicielnicowe (1) i opasujące częściowo bęben obn: 
towy (5), przy czym tarcie pomiędzy bębnem obrót: 
wym (5) a sznurkami wodzidłowym (3) jest wywolai; 
za pomocą elektrycznych sił przyciągania, na przykład 
przez siły elektrostatyczne lub przez efekt Johnsena 
-Rahbeka, albo przez siły elektromagnetyczne. 

86c (P. 158538) 28.10.1972. 
Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego 

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Kamien
na Góra, (Grzegorz Kowalski). 

Rozpinka z nożyczkami do obcinania końcówek nitek 
tkaniny na automatycznych, czółenkowych krosnach 
bawełniarskich i jedwabniczych, z nożyczkami w po
staci trzech współpracujących ostrzy z których dwa 
zewnętrzne ostrza noża ruchomego ku górze obejmują 

jeden nieruchomy nóż o dwóch powierzchniach tną
cych usytuowanych na zewnątrz, każde od strony o-
strzy noża ruchomego, znamienna tym, że krawędź 
boczna (2) pokrywy (i) rozpinki od strony noży jest 
odchylona o niewielki kąt w stronę tych noży tworząc 
stożkowe gniazdo prowadzące jedno z ostrzy ('J) noża 
ruchomego (4) przy jego ruchu roboczym w kierunku 
ku nożowi nieruchomemu (5), którego ostrze od stro
ny pierścienia uiglonego (12) jest usytuowane na wy
sokości brzegu tkaniny prowadzonej przez ten pierś
cień. 

86c (P. 158680) 26.10.1972. 
Instytut Włókiennictwa, Łódź, (Henryk Bargieł, Mi

rosław Marcinkowski, Ireneusz Witkowski). 

Urządzenie do dobicia, wątku w krosnach wieloprze-
smykowych płaskich składające się z napędowego wału 
mimośrodowego, znamienne tym, że posiada elementy 
dobijające w postaci segmentowych grzebieni (6) o sze
rokości nie większej niż 1/2 długości półfali biegnące
go przesmyku oraz sterujące tymi grzebieniami pary 
bliźniaczych mimośrodów (2. 3) osadzone na napędo
wym wale (1). 

87a (P. 157183) 8.08.1972. 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów (Teofil Wę
giel, Piotr Ciołek, Eugeniusz Kaliński). 

Wkrętak automatowy do wkręcania rdzeni w kor
pusy, zwłaszcza cewek wielkiej częstotliwości z jedno-
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czesnym ich strojeniem w automatach pomiarowo-kon-
tro.lnych, znamienny tym, że na jego trzonku (4) po
między wrzecionem (S) a grotem (10) zamontowany jest 
mechanizm rozpychający w postaci albo sprężyn (1), 
względnie zespołu sprężyn, albo innego urządzenia 
sprężynującego. 

87» (P. 157220) 11.08.1972. 

Antoni Krauze, Piotr Krauze, Warszawa, 
Teleskopowy przyrząd do wbijania utwardzonych 

kołków stwlowych s gwintem znamienny tym, że pro
wadnica (1.) wraz z talerzykiem dociskowym (2) skła
da się z dwóch połówek. 

87b (P. 157737) 10.09.1972. 

Zakład Doświadczalny Technologii Napraw Trakto
rów i Silników Spalinowych, Żdżary, Polska (Lech 
Jankowski). 

Przyrząd do zdejmowania pierścieni rozprężnych ze
wnętrznych o przekroju kołowym, zwłaszcza plerśoie»! 

osadzonych na wałkach w miejscach trudna deeifjH* 
nych, znamienny tym, że skład 
'chodzącego w rozprężną tuleja (2) .&',.;■:.; sprężyste ra
miona (9) zakończone są wewnętrzną iazą (10) poniżej 
której usytuowane są zaczepy (11) uzyskane przez pod-
toczenie (12) średnicy wewnętrznej tuiei rozprężnej (2), 
oraz z zakończonego klinem (6) suwaka (5) umocowane 
go suwliwie w wycięciu (3) biegnącym wzdłuż tworzą 
cej tulei rozprężnej (2). 

87b (P. 157979) 29.09.1972. 

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „GRYFEX", Gry
fów Si. (Józef Wojtczak). 

Plombownica do zaciskania plomb metalowych skła
dająca się z króćca, zaworu sterującego, dźwigni za
worowej, pneumatycznego siłownika oraz szczęki sta
łej i ruchomej znamienna tym, że końcówka tłoczyska 
(8) pneumatycznego siłownika (6) przyłożona jest do 
hydraulicznego siłownika (11) od strony czynnika hy
draulicznego, a od strony przeciwnej przylega dźwig
nia (19) ruchomej szczęki (13). 

89с (P. 158455) 24.10.1972. 

Pierwszeństwo: 25.10.1971 - Wielka Brytania 

Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker Kopen
haga, Dania, (Jörgen Giersing). 

Urządzenie do ługowania zawierające nachylone ko
ryto, co najmniej dwa śrubowe przenośniki, obracane 
wokół równoległych osi, umieszczone w wymienionym 
korycie dla transportowania rozdrobnionego materia
łu z dolnego końca koryta w kierunku jego górnego 
końca, w przeciwprądzie względem ługującej cieczy, 
element dla wprowadzenia rozdrobnionego materiału 
do wnętrza koryta do ługowania w jego końcu dolnym, 
elementy do wyładowania wyługowanego, rozdrobnio-
niego materiału z koryta w jego górnym końcu, wlew 
dla wprowadzenia cieczy ługującej w górnym końcu 
koryta' i sprzęt do wyładowywania wzbogaconej cieczy 
ługującej z koryta w jego dolnym końcu, znamienny 
tym, że zawiera pomocniczy środek transportu (7), u-
mieszczony równolegle do wymienionych śrubowych 
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przenośników (2) i przystosowany do wyrównywania 
l transportowania, w podłużnym kierunku przenośni
ków (2), materiału wyciskanego z każdego z wymienio
nych śrubowych przenośników. 

89d (P. 158106) 5.10.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw

czego „Spomasz", Warszawa (Jacek Piłowski). 
Wał mieszający urządzeni» do krystalizacji sacharo

zy, wyposażony w łopatki i nakrętkę oraz ułożysko-
wany w cylindrze, znamienny tym, że łopatki (2) są 
zaopatrzone w otwory o kształcie wielokąta foremne
go i osadzone na wale (1), który ma przekrój poprze
czny o takim samym kształcie jak te otwory, względnie 
kąt środkowy wielokąta stanowiącego przekrój wału 
(1) jest wielokrotnością kąta środkowego wielokąta bę
dącego otworem. 



П. WZORY U Ż Y T K O W E 

12e (W. 47408) 28.08,1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Anatol Selec-
ki, Andrzej Chmielewski, Bogdan Tymiński, budwik 
Porowski). 

Instalacja do mokrego odpylania gazów, znamienna 
tym, że zawiera kolumnę odpylającą, w której wnę
trzu umieszczony jest wzdłuż kolumny pakiet, lub pa
kiety helikoidalnie zwiniętych taśm, a powyżej nich 
znajduje się zraszacz, połączony przez pompę ze zbior
nikiem spiętrzającym, który poprzez osadnik i zbior
nik zamknięcia hydraulicznego połączony jest z dolną 
częścią kolumny odpylającej przy czym w dolnej czę
ści tej kolumny znajduje się również wlot dla zapy
lonego gazu, zaś górna część kolumny poprzez sepa
rator kropel połączona jest z wlotem .ssącym dmu
chawy. 

121 (W. 47822) 17.12.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice (Aleksander Tuszyński). 

Zamknięcie cieczowe wież susząco-absorpcyjnych 
szczególnie przy produkcji kwasu siarkowego wykona
ne w kształcie zbiornika zamkniętego posiadającego 
w górnej części utwierdzone króćce wlotowe znamien
ne tym, że w środkowej części zbiornika (1) zabudo
wana jest syfonowa przegroda (4) wewnątrz której u-
mocowany jest wylotowy króciec (5). 

21b (W. 46437) 30.12.1970 
Zakłady Radiowe „Eltra", Bydgoszcz (Ludwik Ga 

piński, Janusz Pazde^ski). 
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Pojemnik na baterie przeznaczony do zasilania prze
nośnych odbiorników radiowych umożliwiający stoso
wanie trzech różnych typów źródeł zasilania znamien
ny tym, że składa się z kasety (1), przestawnej ścian
ki (S) i pokrywy (2) pojemnika, przy czym kaseta (1) 
ma postać pudełka w formie prostopadłościanu bez 
górnej ścianki, a wewnątrz na 1/3 swej długości ma 
przegrodę (4) dzielącą jej przestrzeń na dwie równe 
części w kierunku podłużnym, przy czym przegroda 
(4) ma wycięcia (5) i (6) służące do umieszczenia w nich 
przestawnej ścianki (3), przy czym wycięcie (6) jest 
umieszczone na około 1/4 długości kasety,(1). 

21e (W. 46562) 4.02.1971. 
Zakłady Radiowe „Eltra", Bydgoszcz (Norbert Mo-

raczewski). 
Złącze współosiowe antenowe składające się z dwóch 

części, gniazda (1) i wtyku (3) znamienne tym, że na 
wtyku (3) współosiowo zamocowany jest swobodnie 
pierścień zaciskający (5), który na wewnętrznej po
wierzchni walcowej ma wykonane dwa wyprowadze
nia w postaci rowków (6) równoległych do powierzch
ni walcowej zarówno wtyku (3) jak i gniazda (1) oraz 
dwa naprzeciwległe wybrania kształtowe (7), mające 
postać rowka, którego dolna krawędź (8) przebiega po 
linii krzywej w stosunku do płaszczyzny kołnierza (9) 
korpusu gniazda, przy czym na zakończeniach wybrań 
wykonane są uskoki (11). 

21c (W. 46790) 2.04.1971, 
Instytut Łączności, Warszawa (Henryk Konczyńskl, 

Feliks Godlewski). 
Ssczypce hydrauliczne do łączenia uziomów piono

wych, składające się z podstawy w kształcie wózka na 
trzech kołach gumowych zbudowanego ze stalowych 
fur oraz metalowej konstrukcji pionowej, znamienne 
tym, że pionową konstrukcję tworzy rama stalowa (RS) 
posiadająca boczne krawędzie w postaci słupów wo
dzących a w dolnej części ramy przytwierdzona jest 
ruchoma podstawa oporowa (PO) przez którą przesu
wa się pręt uziomu w pozycji pionowej, natomiast na 
górnej części słupów wodzących nasadzone są podno
śniki olejowe (PL) które oddzielają od podstawy amor
tyzatory sprężynowe (AS), jednocześnie w podstawach 
oporowych są umocowane 2 uchwyty sarnozakleszcza-
jące się, (US), z których jeden jest górny (USG) a dru

gi dolny USD), zaś podnośniki olejowe są zaopatrzone 
w dźwignię (DZ) umożliwiającą wywieranie nacisku 
potrzebnego do łączenia prętów (PR) uziomu. 

21n (W. 46423) 23.12.1970. 
Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa (Jerzy 

Rupiewicz). 
Zespól gniazd połączenia zewnętrznego w odbiorni

kach telewizyjnych znamienny tym, że posiada odpo-
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wiednio ukształtowane uchwyty 2, 3, 4 i 5 z zaczepami 
- do mocowania gniazd, zdalnego sterowania, ma
gnetofonu, słuchawek i gniazd antenowych. 

87c (W. 46835) 20.04.1971, 
Tarnogórska Fabryka Instalacji i Okuć Budowlanych 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Tarnowskie Góry (Ta
deusz Kunicki, Wiesław Plajstek, Zygmunt Reszka). 

Wentylator promienilowy dachowy według zastrze
żenia 1 znamienny tym, że połączenie rozłączne wir
nika (2) z czopem (13) osi silnika (6) jest zabezpieczone 
przed substancjami korodującymi hermetyczną przy
krywką. 

30a (W. 46656) 22.02.1971. 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział 

Rolnictwa i Leśnictwa, Suwałki (Leon Staniszewski). 

Pudełko do narzędzi chirurgicznych, znamienne tym, 
że zbiornik 1 połączony jest szczelnie ze zbiornikiem 3, 
zbiornik 3 ma wykonane komory boczne 4 zamknięte 
od spodu komorą środkową 5 otwartą od sposobu połą
czoną z pudełkiem 6. 

30k (W. 47739) 22.11.1971. 

Wojewódzka Rada Narodowa (Wydział Zdrowia i O-
pieki Społecznej), Poznań (Edmund Waizyński, Roman 
Piechowiak). 

Urządzenie odprowadź? jąć« gutf pnj clektrokoa*«-
lacji I elektrokonlzacji nadżerek maci©:? г nożnym wy» 

łącznikiem znamienne tym, że składa się z elektrycz
nego silnika z wentylatorem i filtra (1) umieszczonych 
w szczelnej obudowie (2) oraz uchwytu (4), który ma 
wzdłużny przelotowy kanał, połączonego wężem (3) 
s komorą filtra (1) a w przelotowym kanale uchwytu 
(4) jest osadzona elektroda (5) połączona przewodem 
(6) zakończonym jednopalcowa wtyczką (7). 

34c (W. 47048) 25.05.1971. 
Spółdzielnia Pracy NOWE ŻYCIE, Częstochowa (Zyg

munt Pasek, Zdzisław Chrzanowski, Władysław Mro
zek, Włodzimierz Strojecki). 

Urządzenie ręczne do zczyszczania walcową obrotową 
szczotką osadzoną w obudowie z której wystaje od dołu 
na całej swej długości przez szczelinę w pojemniku 
znamienne tym, że oś szczotki na obu końcach posiada 
kółka (6) szczotki stykające się z kołami napędowymi 
(7) wystającymi z obudowy więcej niż szczotka wal
cowa (8). 

341 (W. 47606) 2010.1971, 

fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin (2 bigniew 
Owezarsak). 
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Urządzenie do zamykania kilku szuflad przy użyciu 
tylko Jednego zameczka znamienne tym, że składa się 
z listwy (1) poruszającej się luźno w obejmach (2) przy
mocowanych do boku obudowy (S) szuflad oraz posia
dającej blokujące kołki (4) i sprężynę (5) dociskającą 
blokujące kolki (4) do krawędzi boków (6) szuflad i po
wodującą wprowadzanie tych kołków (4) w wycięcia 
(7) znajdujące się na tychże bokach (6). 

36a (W. 47080) 3.06.1971. 

Tadeusz Zygmuntowicz, Krościenko nad Dunajcem. 

Piec gazowy do ogrzewania pomieszczeń mieszkal
nych i innych, mający formą płaskiego pojemnika, zna
mienny tym, że gorące spaliny przemieszczają się 
przez piec z góry na dół, a rura wylotowa spalin usy
tuowana jest w dolnej części pieca. 

37a (W. 477Ô1) 11.11.1971. 

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Rea
lizacji Inwestycji Przemysłu M a s z y n o w e j „BIPRO* 
MASZ", Warszawa (Jerzy Terlecki). 

Strop żelbetowy zespolony zawierający płytę prefa
brykowaną i nadbeton, znamienny tym, że płyta (1) 
prefabrykowana posiada aa górnej powierzchni żebra 

(2) podłużne w ilości większej r liż dwa, przy czym nad
beton (4) wypełnia korzystnie przestrzenie międzyże
browe po ułożeniu w nich zn anego uzbrojenia (3) na 
uprzednio zmontowanych płytach (1). 

37b (W. 47939) 1.01.1971, 
Miastoprojekt - Katowice Przedsiębiorstwo Projek

towania Budownictwa Miejskiego, Katowice (Tadeusz 
Krzysztofiak, Erik Goj, Ludwik Kurzak). 

Płyta denna prefabrykowania do wykonywania ka
nałów centralnego ogrzewania znamienna tym, że sta
nowi ją płyta żelbetowa prefabrykowana uformowa
na w kształcie prostokąta posiadającego symetrycz
nie rozmieszczone dwa podłużne rowki (3) o określo
nych wymiarach przydatne do wymuszonego monta
żu łupin prefabrykowanych :kanału, a na pozostałych 
dwóch bokach poprzeczne wycięcia (2) przydatne do 
przegubowego łączenia płyt. 

42k (W. 47789) 9.12.1971. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Mieczy
sław Miernicki). 

Przyrząd do nacinania karbów w próbkach z two
rzyw sztucznych w celu oznaczania udarności z kar
bem metodą Charpy, lub Izoda, znamienny tym, że za
wiera nastawny zderzak (15) umocowany do korpusu 
i czujnik zegarowy (16) umocowany przesuwnie do su-
portu (13) oraz nastawne podpory (12) do umocowania 
próbki. 

42n (W. 47837) 22.12.1971. 

Ministerstwo Obrony Narodowej (Szefostwo Służ
by Czołgowo-Samochodowej), Warszawa (Zbigniew 
Węglarz). 
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Pojazd i taśmami bieżnikowymi do nauki jazdy czoł
giem o znanym w istocie układzie nieczołgowych ze
społów napędowych z przedziałami dla kierowcy i in
struktora z odpowiednim wyposażeniem znamienny 
tym, że ma bliźniacze. ktoła napinające (2), nośne (3) 
i napędowe (4) zaopatrzone w znane ogumienie pneu
matyczne, ma elastyczne taśmy bieżnikowe (5) np. gu
mowe z przymocowanymil do nich elementami (34) w 
kształcie klina, za pośrednictwem których przenoszo
ne są na zasadzie tarcia siły obwodowe ogumionych 
kół napędowych (4), ma odejmowane nadwozie (26) 
z pokrywą włazu (27) i peryskopami (28) oraz urządze
nia sterownicze (16) i kontrolne (17) konkretnego typu 
czołgu rozmieszczone w przedziale (15) kierowcy w ta
ki sposób jak w czołgu. 

42r3 (W. 47348) 09.08.1971. 
„Polmo" Fabryka Samochodów Ciężarowych im. 

B. Bieruta, Lublin, Polska (Henryk Fietko, Ryszard 
Fornal). 

Układ elektryczny do sterowania pras składający się 
ze znanych elementów sterowniczych, znamienny tym, 
że obwód tego układu dla sterowania elektromagne
sów sprzęgła suwaka (10) zawiera urządzenie przekaź
nikowe (8) opóźniające impuls wyłączenia suwaka, ko
rzystnie w wykonaniu jako układ RLC zasilony prą
dem stałym lub, elektromagnes z pierścieniem dia-
magnetycznym. 

44b (W. 47142) 17.08.1971. 

Huta im. M. Nowotki, Ostrowiec (Władysław Przy
datek). 

Popielnica higieniczna, do gaszenia niedopałków 
z papierosów i przechowywania ich w hermetycznym 
pojemniku, znamienna iym. że nośna podstawa jej po
siada podwójne oparcie wykonane najkorzystniej w 
kształcie zbieżnych ścianek *« ściętym wierzchołkiem 

skierowanym do dołu, a powierzchnie przylegające 
znajdują się najlepiej w skrajnych wysokościach pod
stawy. 

45f (W. 47787) 9.12.1971. 
Franciszek Król, Warszawa. 

Podlewaczka do kwiatów doniczkowych znamienna 
tym, że końcówki (2) przewodów elastycznych (3) są 
przewleczone przez otwory przelotowe kostek obciąż-
nikowych (1), stanowiących przeciwwagę dla zwisają-' 
cych przewodów elastycznych, których końcówki (2) 
czerpiące wodę, winne przylegać do denek naczyń z za
pasami cieczy fig. 1 - (4, 5). 

45h (W. 47143) 17.08.1971. 

Edmund Adamczak, Gostyń, Polska. 
Poidło zwłaszcza dla drobiu hodowlanego, znamien

ne tym, że składa się z koryta utworzonego z miski (2) 
i przytwierdzonego w niej zbiornika (1) świeżej wody, 
połączonego z korytem otworami przy dnie miski Щ, 
zaopatrzonego w króciec (5) połączony z siecią wodo
ciągową i zaopatrzony w zbiorniku (1) w kran (13), 
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zamykany grzybkiem (14) osadzonym na drąłku (11) 
zaopatrzonym w pływak (10) w ustalonym od dna mie-
ki (2) poziomie. 

47f* (W. 47821) 17.12.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice (Konrad Jamrozy, Stanisław 
Partyka). 

Połączenie elastyczne wentylatora, s rurociągiem ga
zów zakończone stożkowym pierścieniem zabudowa
nym na końcówce rurociągu oraz króćcu wentylatora 
znamienne tym, że uszczelka (5) osadzona pomiędzy 
stożkowe pierścienie (1), (2) zabudowane na króćcu (3) 
wentylatora oraz końcówce (4) rurociągu otoczona jest 
po zewnętrznym obwodzie dociskowymi segmentami 
(6). 

47k (W. 47199) 30.06.1971 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Teodor 

Ochojski). 
Przyrząd do nawijania sond oporowych na tokarce 

znamienny tym, że ma mosiężną tarczę (1) osadzoną 
na wrzecionie głowicy tokarki, zaopatrzoną w oczko 
(2) umieszczone w środku tej tarczy oraz w szpulę (t) 
z drutem oporowym hamowaną hamulcem (4) o regu
lowanym docisku oraz ma odwijarkę zabudowaną na 
stole po stronie kół napędowych składającą się z pod
stawy (8) i z zamocowanych na tej podstawie prówa-

dzącej rolki (10) i szpuli (0) z drutem miedzianym ha
mowanej za pomocą hamulca (12) regulowanego śrubą 

57c (W. 47153) 18.06.1971. 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Zdzisław 

Zenczykiewicz). 
Kopiarka elektrycznych obwodów drukowanych, za

wierająca stojak, w którym osadzone jest źródło świa
tła oraz kaseta próżniowa do umieszczania naświetla
nych materiałów, znamienna tym, że z dwu stron próż
niowej kasety (4) mającej przezroczyste, elastyczne pły
ty (7) umieszczone są świetlówki (2) stanowiące źró
dło światła o długości fali zbliżonej do nadfioletu 
i temperaturze barwowej 6500°K, przy czym kaseta (4) 
osadzona jest za pomocą rolek (11) przesuwnie na szy
nach (5) oraz wychylnie, w położeniu wysuniętym ze 
stojaka, na tylnych rolkach (11) znajdujących się w 
wybraniach (10). 

59c (W. 46184) 13.01.1971. 
Kazimierz Koreywo, Komorów; Jan Tryjarski, War

szawa. 
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Pompka elektrycina dlo przelewani» płynów, zna
mienna tym, że na początku przewodu tłoczącego (1) 
znajduje się wirnik (8) napędzany silnikiem elektryez-
nym (3). 

7la (W. 47611) 22.10.1971. 

Spółdzielnia Pracy Obuwia Domowego „Spodom" 
Gdańsk (Zygmunt Kaczanowski, Regina Marczak, Ade
la Szulc). 

*2b (W. 46468) 
Kazimierz Fijak, Bielsko-Biała. 

Łuk sportowy refleksyjny lub prosty znamienny tym, 
że składa się z jednolitej masy żywicy epoksydowej (1) 
zbrojonej naprężonym włóknem szklanym (2) kształ
towanej w formie pod ciśnieniem. 

721 (W. 45136) 2.03.1970. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Norbert Ał-

szer, Paweł Gruszczyk). 

Przecinarka do demontażu zapalników elektrycznych 
ostrych, spłonek i podobnych środków strzałowych, 
okładająca się z napędu w postaci ręcznej korby oraz 
jednostopniowej przekładni pasowej, znamienna tym, 
że ma pancerną osłonę (7) w kształcie skrzynki, której 
przednia ścianka i obie ścianki boczne są wykonane 
ze stalowej blachy pancernej o odpowiedniej grubości, • 
a górna ścianka jest wykonana z przeźroczystego two
rzywa sztucznego, korzystnie z pleksiglasu o odpowied
niej grubości, natomiast wewnątrz osłony (7) na wol 
nym końcu napędzanego wałka (4) jest osadzony dwu 
szczękowy uchwyt (9) do zamocowania środka strza
łowego (10), oraz poziomy suport (11) z ręcznym na
pędem (12) roboczego posuwu noża - przecinaka (18) 
umieszczony przesuwnie na podstawie (8) przecinarki 
w pozycji prostopadłej do osi symetrii uchwytu (9). 

72i (W. 46629) 15.02.1971. 



Nr 24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 223 

chni sp rasowane j warstwy (4) prochu czarnego, a pa
stylka (1) i podtrzymka (3) są umieszczone w podto-
czeniu ładunku (5) rakietowego i połączone z ładun
kiem (5). 

76b (W. 47524) 21.09.1971. 

75c (W. 47797) 10.12.1971. 

Przedgiębiorstwo Robót Antykon « ych Przemysłu 
Węgiowego, Świętochłowice (Maksymilian Wicher, Ry
szard Moroz, Edward Włodarczyk J « ,. Nagórski). 

Urządzenie do natrysku wyrobów lakierowanych, 
składające się z komory rozrządczej, wymiennika cie
pła oraz komory kontrolnej znamienne tym, że w gór
nej części wymiennika ciepła (13) znajdują się prze
loty (13) umożliwiające przepływ gorącego powietrza 
z komory (1) do komory (14) i ogrzewanie zewnętrz
nych ścianek komory (15). 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała 
(Władysław Kotwicki). 

Urządzenie zasilające do szarparek złożone z obroto
wego wałka zabierającego i niecki znamienne tym, że 
niecka (2) osadzona jest obrotowo w uchwytach (3) 
i dociskana przy pomocy sprężyn (4) do wałka (1), przy 
czym surowiec jest podawany do niecki (2) przy po
mocy drążonego wałka (6), osadzonego na stałym wał
ku (7). 

76b (W. 47523) 21.09.1971. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała 
(Władysław Kotwicki). 

Urządzenie przeciwpożarowe do szarparek wielobęb-
nowych, znamienne tym, że ma pojemnik (1), w kształ
cie szuflady zawieszony na ścianach zsypu (2), umiesz
czony pod bębnem szarpiącym (3), przy czym w po
jemniku (1) znajduje się woda. 

77f (W. 47508) 18.09.1971. 

Zakłady Wytwórcze „Foto-Pam" Polskie Towarzy
stwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa (Zbigniew 
Marciniak). 

Para figurek o litym lub wydrążonym korpusie z ru
chomymi elementami przedstawiającymi części ich 
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ciała - znamiena tym, że w korpusie figurki (1) jest 
osadzony element nośny t(2), na którym jest wahliwe 
zawieszony ruchomy element (3) przedstawiający część 
ciała figurki, a na obrzeżu tego ruchomego elementu 
<3), jest zamieszczona bryłka (4) trwałego magnesu. 

81e (W. 44689) 29.11.1969. 
Biuro Projektów Zakładów Przeróbki Mechanicznej 

Węgla „Separator", Katowice (Stanisław Sitek). 

Jednostronny pług wygarniający, znamienny tym, 
że składa się ze ścian zgarniających (la) i (Ib), ze ścia
ny podtrzymującej (lc) oraz ze ściany (Id) łączącej od 
góry wymienione ściany oraz że górne krawędzie na
chylonych względem siebie ścian (la) i (lc) tworzą 
grzbiet rozdzielający, którego wierzchołki opadając w 
kierunku zgarniania tworzą wbijający się w materiał 
ząb a grzbiety ścian (lc) i (Ib) tworzą w podobny spo
sób drugi, kładący materiał ząb. 

81e (W. 46483) 13.01.1971. 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miej
skiego, Tychy (Władysław Sredniecki, Henryk Noga). 

Stojak na butle z gazami przemysłowymi przystoso
wany do transportu kołowego, znamienny tym, że 
dwuczęściowy korpus stanowi rurowa metalowa ra
ma (1) i (11) o geometrycznym kształcie prostokąta 
przytwierdzona do wsporników (3) boczną zewnątrzną 
płaszczyzną ramy (11), przy czym sporniki (3) na swej 
zewnętrznej powierzchni wyposażone są w prowadniki 
rurowe (17) do usytuowania jarzma mocującego (12) 
z burtą pojazdu, ponadto boczna dłuższa rama (1) pod
parta jest obustronnie w kilku punktach wspornikami 
(4) na których poprzecznie są usytuowane jarzma (5) 
mocujące przedmioty (15) o falistym kształcie (7). 

81e (W. 46638) 17.02.1971. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Jan Dybkowski, Czesław Dembiń
ski, Józef Wodecki). 

Zastawka przenośnika zgrzebłowego, znamienna tym, 
że koryto (4) zastawki jest rozłącznie połączone ze 
wspornikiem (1), przy czym w dnie koryta (4) i górnej 
półce (3) wspornika (1) ma szereg otworów wzajem
nie pokrywających się. 

81e (W. 46698) 4.03.1971. 
Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przed

siębiorstwo Państwowe, Bytom (Norbert Hoefler, Jan 
Kwaśnicki). 

Elektryczne urządzenie do kontroli zapełnienia prze
nośnika grawitacyjnego, zwłaszcza paletami, znamien
ne tym, że posiada dwa czujniki (cl) i (c2) usytuowane 
w ciągu transportowym przenośnika grawitacyjnego (1) 
w odstępie większym od długości transportowanych pa
let (2) i dwa sygnalizacyjne przekaźniki (al) i (a2) przy 
czym obwód cewki przekaźnika (al) zawiera styk roz-
wierny czujnika (cl), który jest bocznikowany stykiem 
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rozwiernym czujnika (c2) a obwód cewki przekaźnika 
(a2) zawiera szeregowo połączone styki zwierne czuj
ników (cl) i <c2). 

81e (W. 46833) 20.04.1971. 
Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Zamęt" Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzybnica (Hen
ryk Żyłka, Jan Mądry, Rudolf Brol, Alfred Lech, Je
rzy Zyzik). 

Urządzenie do międzyoperacyjnego transportu krę
gów rur przeciąganych na ciągarkach bębnowych, wy
posażonych w stół przygotowawczy z częścią odbior
czą, odchylną w płaszczyźnie pionowej oraz w urzą
dzenia do odcinania i formowani;-' kcńcówek rur, zna
mienne tym, że stanowi je transporter (3) z szynową 
jezdnią (4), która jest osadzona na wspornikach (5) 
i tworzy tor zamknięty, złożony z dwóch części (8) i (9) 
o przeciwnych pochyleniach, łączący nawojowy bęben 
(1) z przygotowawczym stołem (14) ciągarki (2), przy 
czym na części (8) usytuowanej na przeciw bębna (1), 
osadzony jest łańcuchowy cięgnik (10) i ramieniowy 
zderzak (12), natomiast na jezdni (4) są umieszczone 
kołowe wózki (6) z wieszakami (7) kręgów (11), obro
towymi w płaszczyźnie poziomej, ponadto zaś, przed 
bębnem (1) usytuowany jest obrotowy, wysięgnik (20), 
połączony z konstrukcją wsporników (5), który ma trzy 
ramiona (21), położone w płaszczyźnie poziomej na wy
sokości górnej krawędzi bębna (1), ponad którą to kra
wędzią, osadzony jest hydrauliczny spychacz (13) krę
gów (11). 

81e (W. 46879) 5.05.1971. 
Państwowy Ośrodek Maszynowy, Kąty Wrocławskie 

(Michał Buczek). 

Przenośnik zgarniakowy do przenoszenia materiałów 
sypkich, zwłaszcza zboża lub nasion we wszelkiego ro
dzaju magazynach zbożowych i nasiennych, znamienny 
tym, że łańcuch (1) bez końca opasany jest na kołach 

łańcuchowych (2), przy czym do ogniw łańcucha (1) 
przytwierdzone są jednym końcem na stałe zgarniaki 
(3) w ten sposób, że leżą one poniżej łańcucha (1). 

81e (W. 47129) 15.06.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Cukierniczego „Cukro-

projekt", Warszawa (Józef Wójcicki, Kazimierz Das-
tych). 

Ukiad automatycznej regulacji wydajności linii 
transportu materiałów ziarnistych do zbiorników o sta
bilizowanym dynamicznie poziomie, znamienny tym, 
że w zbiorniku materiału sypkiego umieszczono czuj
niki o zmiennej impedancji włączony w obwód wejś
ciowy znanego regulatora trójpołożeniowego ze sprzę
żeniem zwrotnym sztywnym lub podatnym i z wyjś
ciem przekaźnikowym, włączonymi w obwody rewer-
syjnego sterowania siłownika zasuwy regulującej do
pływ materiału ziarnistego do linii dosyłu, przy czym 
obwody sterownicze napędów tej linii włączone są w 
obwody blokady regulatora. 

81e (W. 47252) 12.07.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Zbigniew Olszewski). 

Wibracyjny przenośnik z napędem bezwładnościo
wym lub elektromagnetycznym elastycznie podparty 
lub zawieszony z jednym lub wieloma napędami, zna
mienny tym, że ma przewody do transportu materia
łu wykonane w postaci rur (1) usytuowanych blisko 
siebie oraz obejmy (2) wiążące rury (1) ze sobą, słu
żące do oparcia przenośnika lub (1) podwieszenia przez 
elastyczne elementy (3) lub (l) mocowania napędu lub 
napędów (4). 

81« (W, 47291) 23.07.1971. 
Cementownia „Szczakowa", Jaworzno (Franciszek 

Stachańczyk). 



226 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 

Napęd wózka prowadzącego zgarniaki wyładowarki 
wagonów, składający się z motoreduktora, posiadają
cego na wałku zdawczym osadzone koło łańcuchowe 
z osadzonym na nim łańcuchem połączonym z kamie
niami wodzącymi, znamienny tym, że na zdawczym 
wałku (5) motoreduktora (1) przy kole łańcuchowym 
(4) jest osadzone sprzęgło cierne (2) oraz łożysko (3), 
natomiast w kamieniach prowadzących (6) są osadzo
ne tuleje (12), w których jest obrotowo osadzony wa
łek (7), w którym są osadzone dwa sworznie (9) wcho
dzące z jednej strony w ogniwo łańcucha (11) a z dru
giej strony są zabezpieczone płytką (8) ogniwa łańcu
cha i nitami (10). 

81e (W. 47449) 8.09.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa

łych „Bipromog", Gliwice (Andrzej Kuczera). 

Zgarniacz przenośnika taśmowego składający się 
z jedno lub dwustronnego pługa, zgarniających noży 
mocowanych do niego oraz ręcznej dźwigni z krzywką, 
korzystnie w postaci mimośrodu do podnoszenia płu
ga, oraz ramy, znamienny tym, że pług (2) wyposa
żony jest w zgarniający nóż (3) nieuzbrojony i bezpo
średnio za nim patrząc zgodnie z kierunkiem ruchu 
materiału w nóż (4) uzbrojony w elastyczną wkładkę, 
na której pług opiera się o taśmę, przy czym wahli-
we zawieszenie pługa (2) ma ograniczony drugi sto
pień swobody, korzystnie w postaci owalnych piast (7) 
łożysk. 

81e (W. 47468) 14.09.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa

łych „Bipromog", Gliwice (Albin Pytlakowski). 

Jezdny zbiornik dozujący, zwłaszcza brylaste surow
ce mineralne, umieszczony w ramie zaopatrzonej w ko
ła jezdne i jeżdżący po konstrukcji nośnej przenośni
ka taśmowego lub po szynach, znamienny tym, że zam
knięcie dolne zbiornika stanowi elektromagnetyczny 
podajnik (3) wibracyjny podwieezcr.y poprzez elastycz
ne elementy (7) do zbiornika, równolegle do przenoś
nika (6) taśmowego. 

81e (W. 47567) 5.10.1971. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Józef Skiba, Zbigniew Potoczny, 
Henryk Sterzyk, Rudolf Korbel, Kazimierz Kotulski). 

Urządzenie do ładowania wysokich wozów ładowar
ką zasięrzutną, znamienne tym, że ma dwie poziome 
bieżnie (5) ułożone każda na jednej szynie (4), przy 
czym każda bieżnia ma pochylnie (6) z każdego koń
ca oraz zderzak (7) od strony wozu (3), a bieżnie (5) są 
połączone wzajemnie równolegle ze sobą za pomocą 
łączników (8) w kształcie prętów o dowolnym prze
kroju poprzecznym, ponadto każda bieżnia (5) ma ogra
nicznik (9) oraz zabezpieczające listwy (10). 

81e (W. 47577) 8.10.1971. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Le
szek Gajosiński, Jan Majcherkiewicz). 

Linowy zestaw krążnikowy podwieszony do kon
strukcji sztywnej lub do lin nośnych przenośnika taś
mowego, składający się z szeregu kształtowych, gu
mowych krążków osadzonych na giętkim wale ze
stawu krążnikowego ułatwiającym prawidłowe niec-
kowanie się taśmy przenośnikowej, znamienny tym, 
że giętki wał tworzą co najmniej dwie lub więcej li
ny 1. 
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85e (W. 46834) 20.04.1071. 
Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa, 

Tarnowskie Góry, Polska (Tadeusz Kunicki, Wiesław 
Plajstek). 

Ścianka ociekowa do alewoimywaków kuchennych 
znamienna tym, że jest wykonana z płyt polichlorku 
winylu i stanowi wypraskę (1) z obrzeżem usztywnia
jącym (4) na obwodzie, z wyprofilowanym okapnikiem 
(2), na który jest nałożona uszczelka sprężysta (8), za« 
opatrzona w dwa otwory montażowe (6). 
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