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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 paź-
dziernka 1972 r. o wynalazczości (Dz U PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia 
w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytko-
wych. 

Zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 
21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. 
Nr 1, poz. 4) ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" zawierają nastę-
pujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według klasyfikacji patentowej narodowej oraz mię-

dzynarodowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za gra-

nicą lub oznaczenie wystawy - jeżeli je zastrzeżono, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- niezależne zastrzeżenia patentowe lub ochronne zgłoszenia, a do zgłoszeń do-

konanych po 31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku lub 
wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub 
wzór użytkowy, 

- liczbę zastrzeżeń. 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie 
mogą: 
1) zapoznawać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrze-

żeniami patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co 

do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) 

i prawnym, uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Paten-
towy PRL - 00-931 Warszawa, Aleje Niepodległości 188. 

Informuje się, iż odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można 
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia 

o zgłoszeniu oraz numer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytko-

wego. 

URZĄD PATENTOWY PRL PODAJE DO WIADOMOŚCI KONTA W NBP: 
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 

konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 5 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; opłaty za skargi i odwołania; 

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

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw. 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe. 

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

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek Informa-
cji Patentowej, 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Numer oddano do składu w marcu 1974 r. Ark. wyd. 23,41 ark. druk. 19,5. Papier druk. sa t . V kl. 70 g, 61X86. 
Nakład 2365+25 egz. 

Cena 45 zl INDEKS 35436 

Prasowe Zakłady Graficzne, RSW „Prasa-Książka-Ruch" . Kraków. Zam. 607/74. 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 01.06.1974 r. Nr 6 (36) Rok II 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

1b; B03c P. 162404 08.05.1973 
Pierwszeństwo: 09.05.1972 - Niemiecka Republika Fe-

deralna (nr P22226579) 
Knapsack Aktiengesellschaft, Knapsack bei Köln, 

Niemiecka Republika Federalna. 
Sposób wytwarzania wodnych zawiesin do wzbogacania 

minerałów w cieczach ciężkich 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wodnych 

zawiesin do wzbogacania minerałów metodą flotacji 
w cieczach ciężkich. 

Sposób ten polega na tym, że do wody wprowadza się 
jako substancję obciążającą sproszkowany stop żelaza, 
krzemu i fosforu, zawierający 8-25% wagowych krze-
mu i 0,3-2,5%wagowych fosforu, i po wymieszaniu 
otrzymuje się zawiesinę wodną silnie rozdrobnionej 
substancji obciążającej, zwaną cieczą ciężką. 

(7 zastrzeżeń) 

3d; A41h P. 161168 09.03.1973 
Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 

Łódź, Polska (Leon Malinowski, Włodzimierz Szczepa-
niak, Janina Langer, Ewelina Agaciak, Barbara Pin-
dych, Anna Przybylska, Janina Kostrzewska, Małgo-
rzata Szewczyk). 

Sposób wytwarzania wyrobów odzieżowych 
Według wynalazku rysunek układu kroju poszczegól-

nych części składowych wyrobu odzieżowego i motywy 
wzoru plastycznego dostosowane kompozycyjnie do po-
szczególnych wykrojów nanosi się na płaski materiał 
włókienniczy znanymi technikami druku przy użyciu 
znanych urządzeń do drukowania materiałów włókien-
niczych, w jednej operacji technologicznej w procesie 
wykończenia materiału włókienniczego. Otrzymuje się 
materiał włókienniczy z zaznaczonymi trwale liniami 
kroju i motywami wzoru plastycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

5a; E21b P. 162870 26.05.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Jerzy Juszczyk, Herbert 
Małoszek, Stanisław Chwieduk). 

Wiertnica 
Wiertnica górnicza mająca wiertarkę (1) przesuwną 

po wysięgniku (2) za pośrednictwem łańcucha (3) na-
pędzanego silnikiem pneumatycznym lub hydraulicz-
nym, ma w urządzeniu posuwu dwa zespoły, z któ-

rych każdy składa się ze sprzęgła wielopłytkowego (7) 
lub (9), siłownika (11) lub (12) do jego zaciskania i prze-
kładni (8) lub (10). Jeden zespół ma przekładnię do 
szybkiego posuwu, drugi do wolnego. Siłownik (12) 
w zespole do wolnego posuwu ma na przemian dwa 
przewody, a w jednym z nich zawór redukcyjny. Do 
sterowania służy specjalny rozdzielacz wieloczynnościo-
wy o trzech członach sprzężonych ze sobą, obracany 
jedną dźwignią. (3 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 162313 03.05.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Marcin Steindor, Zbigniew 
Korecki, Zygmunt Jaromin, Kazimierz Franczak, Hel-
mut Blochel). 
Urządzenie do urabiania minerałów za pomocą ostryeh 

narzędzi odłupujących minerał przez wciskanie 
Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczne urządzenie 

do urabiania minerałów za pomocą ostrych narzędzi od-
łupujących minerał przez wciskanie. Istotą wynalazku 
jest spowodowanie cyklicznej pulsacji medium, nie-
zależnie od tego czy narzędzie odłupujące, skonstru-
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owane jako siłownik z nożem, będzie miało możliwość 
wysuwu z cylindra czy nie. Pompa (1) tłoczy medium 
ze zbiornika (2) przez zawór automatycznego przeste-
rowania (3) do akumulatora (6). Medium pod wyso-
kim ciśnieniem wytworzonym przez pompę (1) i aku-
mulator (6) przepływa do rozdzielacza (7), który jest 
cyklicznie przesterowywany przez silnik (13). W wy-
niku odpowiedniego ustawienia suwaka rozdzielacza (7) 
medium pod wysokim ciśnieniem działa na nóż (12) 
za pośrednictwem kanału (17), natomiast następny" cykl 
przesterowania rozdzielacza powoduje, że ciśnienie 
w przewodzie (17) gwałtownie spada, skutkiem połą-
czenia przewodu (17) przez zawór przelewowy 16) ze 
zbiornikiem (2). W tym czasie w akumulatorze (6) ci-
śnienie medium gwałtownie wzrasta i w następnym 
cyklu przesterowania rozdzielacza działa udarowo na 
nóż (12). (3 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 162315 03.05.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniczne Przemysłu Wę-

glowego, Gliwice, Polska (Bolesław Szymczyk, Zygmunt 
Jaromin, Czesław Niedźwiedź). 

Uchwyt mocujący noże urabiające 
Uchwyt mocujący noże urabiające kopaliny użytecz-

ne zawiera elastyczną wkładkę o przekroju najczęściej 
okrągłym, przy czym wkładka ta ma wykonane rowki 
poprzeczne lub skośne w kierunku swej podłużnej osi. 

(4 zastrzeżenia) 

5b; E21c P.162494 12.05.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Zygmunt Jaromin, Ta-
deusz Opolski, Helmut Blochel). 

Prowadnik głowicy strugowej 
Prowadnik głowicy struga węglowego jest zaopatrzo-

ny w toczne elementy (5) przemywane cieczą. 
(3 zastrzeżenia) 

5b; E21e P. 162814 24.05.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Krystyna Korde, Klemens 
Pilarski). 

Regulator do zmiany wydajności pompy w kombajnach 
węglowych 

Regulator według wynalazku jest wyposażony w me-
chanizm śrubowy samohamowny oraz siłownik połą-
czony z układem automatyki, oraz dwa zderzaki (5) 
i (9) rozstawione między sobą na stałą odległość i wy-
konane w nakrętce (6) mechanizmu śrubowego. Zde-
rzak (5) służy do nastawiania górnego zakresu auto-
matycznej regulacji, a zderzak (9) do regulacji ręcz-
nej. Skok nakrętki (6) równa się co najmniej sumie za-
kresów regulacji automatycznej i ręcznej. 

(1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 160354 20.01.1973 
Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 54273 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Piotr Sosnowski). 
Odbudowa ostrołukowa podatna dla górniczych wyro-

bisk chodnikowych 
Obudowa ostrołukowa, podatna, dla górniczych wy-

robisk chodnikowych według patentu nr 54273, wypo-
sażona jest w łukach ociosowych w popychacze na złą-
czu i płytki posadowieniowe u spodu, a w łuku (1) 
stropnicowym popychacz i progi (2) oporowe. Progi 
oporowe przymocowane są na stałe do łuku stropnico-
wego w ten sposób, że w miarę narastania ciśnienia 
górotworu zatrzymują one podatność odrzwi, usztyw-
niając samoczynnie obudowę, umożliwiając dostoso-
wanie długości i ciężaru łuków stropnicowych. 

(1 zastrzeżenie) 

5c: E21d P. 160388 22.01.1973 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organiza-

cji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, 
Polska (Eryk Mendera, Zygmunt Fischer, Andrzej Cie-
racha). 
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Hydrauliczny stojak podporowy 
Hydrauliczny stojak podporowy składa się ze spod-

nika (1) wyposażonego w dolnej części w stopę (2), zaś 
górna część spodnika (1) połączona jest z korpusem (3) 
zasilająco-rabującego i przelewowego zaworu (4), po-
łączonego za pomocą przewodu (5) z elastyczną przepo-
ną (6) umieszczoną w cylindrze (7), w którym osadzony 
jest suwliwie rdzennik (8) stanowiący tłok roboczy, 
który zakończony jest w swej górnej części koronką (9). 
Na zewnętrznej powierzchni elastycznej przepony (6) 
znajdują się ślizgi (10) zmniejszające tarcie o ścianki 
cylindra (7). (2 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 160482 29.01.1973 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Tadeusz Żur, Roman Ogrodniczek, Stefan Kulczak, 
Zbigniew Dańda). 
Sposób przemieszczania hydraulicznej obudowy kaszto-
wej przy wybieraniu filarów podtrzymujących strop 

w komorowe -filarowym systemie eksploatacji złoża 
Sposób przemieszczania hydraulicznej obudowy kasz-

towej przy wybieraniu filarów podtrzymujących strop 
w komorowo-filarowym systemie eksploatacji złoża, po-
lega na wycofywaniu samodzielnym obudowy tylko na 
wprost przy pomocy znanych hydraulicznych mecha-
nizmów posuwu z utrzymaniem częściowej podporno-
ści stropu, natomiast między kolejne nierozstrzelone 
filary podporowe podtrzymujące strop na linii zawa-
łu, obudowę kasztową przewozi się. (2 zastrzeżenia) 

5c; E21e P. 161768 06.04.1973 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg-

munt Dabiński, Jan Perek, Bohdan Sawka, Władysław 
Zembok, Kazimierz Pawlak, Wiktor Trębacz, Jan Neu-
gebauer). 
Układ zasilająco-splywowy dla hydraulicznych stoja-

ków górniczych 
Istota wynalazku polega na tym, że układ ma magi-

stralny spływowy przewód (4), którego jeden koniec 
jest zamknięty zaślepką (7), a drugi koniec przyłączo-

ny do zbiornika (5) agregatu (6). Do przewodu (4) są 
podłączone rozgałęźne spływowe przewody (16), wypo-
sażone w rabowniki (17) i inżektory (13). Te ostatnie 
są zaopatrzone obustronnie w odcinające zawory (12, 
14) zabudowane pomiędzy magistralnym spływowym 
przewodem (4) i magistralnym zasilającym przewo-
dem (1). Rozgałęźne przewody spływowe (16) są przy-
łączone do ssawnych króćców (15) inżektorów (13). Do 
przewodu (1) są przyłączone również rozgałęźne zasila-
jące przewody (8) z odcinającymi zaworarami (9, 11), 
zakończone zasilającymi pistoletami (10). 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy indywidual-
nych hydraulicznych stojakach górniczych, centralnie 
zasilanych jednostronnego działania. 

(5 zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 162349 05.05.1973 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badaw-

cze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska 
(Jerzy Kaćma). 
Sposób pomiaru przemieszczeń tubingowej obudowy 

szczególnie szybu kopalnianego 
Sposób pomiaru przemieszczeń tubingowej obudowy 

według wynalazku polega na tym, że obwód wyjścio-
wy indukcyjnego, różnicowego przetwornika przemie-
szczeń liniowych (2) typu czynnego łączy się z wejściem 
tranzystorowego, fazoczułego przetwornika napięciowo-
-prądowego (3) typu detektora synchronicznego, przy 
czym oba przetworniki są połączone ze wspólnym dla 
nich stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego 
(4), a napięcie wyjściowe z indukcyjnego przetwornika 
przemieszczeń liniowych wstępnie przesuwa się w fa-
zie o kąt 0 lub л w stosunku do napięcia zasilania 
fazoczułego przetwornika. 

Sposób według wynalazku realizuje ciągły w czasie, 
pomiar wielkości i kierunku przemieszczenia liniowego 
dla sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego zakresu 
przemieszczeń. (2 zastrzeżenia) 
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5c; E21d P. 162718 21.05.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Julian Konior, Stanisław 
Chwieduk, Piotr Niewrzoł). 

Urządzenie do kotwienia stropu 
Urządzenie do kotwienia stropu, samoprzesuwne po 

przenośniku ścianowym, służy do wiercenia otworów, 
podnoszenia kotwi i stropnic, osadzania i rozpierania 
kotwi. Urządzenie posuwa się za maszyną urabiającą. 
W razie zmiany kierunku posuwu tej maszyny mija się 
z nią w różnych poziomach, dzięki możliwości podno-
szenia siłownikami i zawieszania pod stropem z po-
zostawieniem poniżej wolnej przestrzeni na przejście 
maszyny urabiającej. Urządzenie ma zespoły robocze 
płasko rozstawione na podnoszonym pomoście lub przy-
mocowane do pomostu uchy lnie, aby można je było 
płasko położyć na pomoście bądź odchylić na zewnątrz 
działaniem siłowników. Wiertarki są umieszczone na 
układach pantograficznych występujących poza pomost 
z którego są obsługiwane. (5 zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 162816 24.05.1973 
Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 54091 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Stefan Bialik, Kazimierz 
Indyka, Karol Skrzypek, Zygmunt Haber, Władysław 
Sikora, Henryk Mużykowski). 
Urządzenie do zdalnego elektrohydraulicznego sterowa-

nia grupowego górniczą obudową kroczącą 
Urządzenie do zdalnego elektrohydraulicznego stero-

wania górniczej obudowy kroczącej według patentu 
nr 54091 zawiera pulpity sterowania grupowego 
(PGo-:-PGn), rozmieszczone wzdłuż ściany i połączone 
blokami wykonawczymi (BWo-r:-BWn). Bloki wykonaw-
cze mają rozdzielacze elektrohydrauliczne z cewkami: 
sterującą odciążenia stojaków (Cp1), dostawiania (Cp2), 
rozpierania (Cp3) zestawów obudowy oraz cewkę prze-
suwania (Cp4) przenośnika. Cewki umieszczone są na 
każdym dowolnym zestawie obudowie. Zdalne grupo-
we sterowanie zestawów obudowy uzależnione jest od 
ustawienia na pulpitach grupowych łącznika (Łkl) ste-
rowania zestawu po prawej lub lewej stronie pulpitów 
grupowych, łącznika (Łk2) wyboru numeru oraz prze-
łączników czynności pracy (Łk3, Łk4) dowolnego zesta-
wu obudowy. (1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 162847 25.05.1973 
Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni-

czego, Mysłowice, Polska (Eugeniusz Posyłek, Teofil 
Pałucki, Kazimierz Skowroński, Edward Dukała, Wa-
cław Głowa). 

Ładunek do mocowania prętów kotwiowych 
Przedmiotem wynalazku jest ładunek do mocowania 

prętów kotwiowych mających zastosowanie do spina-
nia warstw otaczających wyrobisko za pomocą prętów 
i przedmiotowego ładunku. 

Ładunek ten stanowi zewnętrzny pojemnik (1) cylin-

dryczny, wykonany ze szkła, wypełniony mieszanką (2) 
z umieszczonymi wewnątrz dwoma pojemnikami (3, 4). 
Jeden pojemnik (3) wypełniony jest utwardzaczem (5), 
drugi pojemnik (4) wypełniony jest przyspieszaczem (6). 

Pojemniki (3, 4) i pojemnik (1) szczelnie zamyka się 
korkami (7, 8). Utwardzacz (5) stanowi nadtlenek ben-
zoilu, a przyspieszacz (6) stanowi dwumetyloanilinę, 
w korzystnych proporcjach w stosunku do żywicy. 

Dla parametrów wytrzymałościowych utwardzonego 
tworzywa w środowisku zawodnionym używa się wy-
pełniaczy aktywnych, które łączą wodę chemicznie i fi-
zycznie jak zeolity, cementy, bentonity i gips półwodny. 

(2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 161216 12.03.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-

promet", Katowice, Polska (Mieczysław Gondarczyk, 
Henryk Skowerski). 
Urządzenie do ryglowania wozów w klatce szybowej 

Urządzenie zabudowuje się wzdłuż bocznej ściany 
klatki szybowej z przeznaczeniem do jednostronnego 
ryglowania wozów kopalnianych, w podziemnych ko-
palniach węgla, rud i innych kopalin użytecznych. Sku-
teczność ryglowania urządzeniem według wynalazku 
osiągnięto przez zastosowanie szczęk (11) dociskających 
koła biegowe wozu od strony górnej do jednej z szyn 
toru, na którym wóz stoi. W skład mechanizmu napę-
dzającego szczęki wchodzi układ znanych dźwigni 
i drążków oraz dwie poziome listwy: górna i dolna. 
Do spodu listwy górnej (1) jest przymocowany krą-
żek (5), natomiast środkowa część listwy dolnej (3) ma 
wzdłuż górnego brzegu krzywkowy występ (6) i spo-
czywa na sprężynach (4). Ze względu na to, że ryglo-
wanie odbywa się przez zaciśnięcie kół wozów, czyli 
przez pozbawienie tych kół wszystkich stopni swobody 
ruchu, istnieje możliwość stosowania tych urządzeń 
do skutecznego ryglowania wozów kopalnianych rów-
nież w wywrotach na terenach kopalni nie tylko pod-
ziemnych, ale również odkrywkowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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5d; E21f P. 162013 17.04.1973 

Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji, 
Toruń, Polska (Bolesław Flis, Tadeusz Dziedzic, Jerzy 
Włudarski). 
Urządzenie wiertnicze do wykonywania przejść ruro-

wych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wiertnicze 
do wykonywania poziomych przejść rurowych zwłasz-
cza w nasypach ziemnych, pod torami kolejowymi, dro-
gami lub budowlami, gdzie układanie rurociągów za 
pomocą wykonywania rozkopów jest utrudnione lub 
zbyt kosztowne. 

Urządzenie według wynalazku składa się z zespołu 
wiertniczego o kształcie ślimaka (4) zakończonego tar-
czowym frezem (6) osadzonego centrycznie u wylotu 
rury (5) i wyposażonego w zęby (7) oraz zabieraka zie-
mi (8). Przy wykonywaniu odwiertów w gruntach ku-
rzawkowych frez (6) posiada pierścień (9) umocowany 
do jego korpusu i obracający się wraz z nim, który 
zabezpiecza przed napływem gruntu do wnętrza rury 
(5) spoza strefy wiercenia i zarurowania. 

Rura (5) jest umocowana jednym końcem w imadle 
złożonym z dwóch ruchomych szczęk (21 i 22), które 
stanowią wyposażenie jezdnego wózka (11) i podtrzy-
mywana przez nośne wózki (3) wyposażone w ruchome 
szczęki (27) umocowane na podnośnikach hydraulicz-
nych (28), umożliwiające ustawienie rury (5) na odpo-
wiedniej wysokości i nachyleniu względem podłoża 
w zależności od wymaganego kąta spadku. 

Urządzenie jest wprawiona w ruch za pomocą me-
chanizmu napędowego (2) umocowanego na jezdnym 
wózku (11) i wyposażonego w wciągarkę bębnowo-li-
niową (14). (3 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 162355 05.05.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 134434 

Heinz Hölter, Gladbeck, Niemiecka Republika Fede-
ralna. 
Dyfuzor promieniowy z płaszczem łuskowym dla odpy-

laczy w górnictwie podziemnym 

Dyfuzor promieniowy z płaszczem łuskowym dla od-
pylaczy w górnictwie podziemnym charakteryzuje się 
tym, że w odcinku dyfuzora wmontowane są pierście-
nie (5) przystosowane do ściągania i wirowania wody, 
za którymi umieszczone są dyfuzory (7) przeznaczone 
do odzyskiwania ciśnienia. (6 zastrzeżeń) 

5d; E21f P. 162381 07.05.1973 
Jerzy Górecki, Kraków. Polska (Jerzy Górecki). 
Sposób zestalania skał sypkich nasączonych solanką 
Sposób zestalania skał sypkich nasączonych solanką 

polega na wprowadzeniu w grunt roztworów wiążą-
cych, przez co uzyskuje się zwiększenie zasięgu che-
micznego zestalania skał piaszczystych nasączonych so-
lanką, poprzez spowolnienie reakcji tworzenia się żelu 
przy zetknięciu się roztworu szkła wodnego z solanką 
zawartą w porach gruntu. Stosując odpowiednio dozo-
waną domieszkę nadmanganianu potasu do roztworu 
szkła wodnego sodowego wtłaczanego w grunt, uzyska-
no możliwość regulacji czasu wiązania mieszaniny obu 
roztworów, a tym samym umożliwono odpowiednie 
głębokie wnikanie szkła wodnego w grunt. Wtłaczając 
następnie roztwór chlorku wapnia, jako reagent two-
rzący silne wiązanie ze szkłem wodnym, uzyskuje się 
odpowiednio rozległą strefę przypowierzchniową grun-
tu o zwiększonej wytrzymałości i szczelności. Wynala-
zek ma zastosowanie głównie przy głębieniu szybów 
w zasolonych skałach piaszczystych oraz w budownic-
twie morskim. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 162400 07.05.1973 
Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Do-

świadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 
Polska (Leopold Marek). 

Drzwi tamy wentylacyjnej z odciążeniem 
Drzwi według wynalazku wyposażono w klapę od-

ciążającą z odrębnym napędem, która otwiera się wcze-
śniej dla wyrównania ciśnień. Klapę osadza się obro-
towo, z osią w pobliżu środka ciężkości tak, aby część 
klapy dociskana ciśnieniem powietrza do ramy była 
trochę większa od pozostałej, przez co uzyskuje się 
szczelność klapy przy minimalnej sile koniecznej do 
otwarcia. (2 zastrzeżenia) 
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5d; E21f P. 162414 07.05.1973 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badaw-

cze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska 
(Andrzej Migdał, Herbert Schubert, Zbigniew Banach). 
Sposób sygnalizacji optycznej dla alarmowania załogi 

w kopalni podziemnej 
Sposób sygnalizacji optycznej polega na wywołaniu 

sygnału alarmowego w postaci impulsów świetlnych. 
Skuteczny sygnał optyczny realizowany jest w postaci 
silnego błysku świetlnego, wytworzonego przez układ 
optyczny (0) zainstalowany w odpowiednich miejscach 
pracy. Impuls wysokiego napięcia powstały w uzwoje-
niu wtórnym transformatora zapłonowego (Tr) powo-
duje zjonizowanie gazu i zapłon lampy błyskowej (LB). 
Częstotliwość błysków można ustalić za pomocą zmien-
nego rezystora (R2). Sygnalizacja optyczna może dzia-
łać równolegle z sygnalizacją akustyczną. 

(1 zastrzeżenie) 

5d; E21b P. 162837 24.05.1973 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Kraków, Polska (Józef Raczkowski, Stanisław Wilk, 
Halina Włoch). 
Środek do obniżania filtracji zaczynów cementowych, 
stosowanych zwłaszcza w głębokich otworach wiertni-

czych 
Przedmiotem wynalazku jest środek do obniżania fil-

tracji zaczynów cementowych, służących do uszczelnia-
nia rur okładzinowych, zwłaszcza w głębokich otwo-
rach wiertniczych. Środek sporządza się z 5 części wa-
gowych żywicy fenolowo-formaldehydowej i z 1 czę-
ści wagowej modyfikowanej skrobi, przy czym środek 
ten wprowadza się do wody zarobowej zaczynu w ilo-
ści od 5 do 15 części wagowych w stosunku do ilości 
cementu. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 162957 30.05.1973 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg-

munt Kowalczyk, Bronisław Skinderowicz). 
Sposób określania miejsca położenia człowieka zasypa-
nego zawałem skał w kopalni i urządzenie do stosowa-

nia tego sposobu 
Sposób polega na tym, że z sąsiedniego drożnego 

wyrobiska kieruje się w miejsce zawału wiązki pro-
mieni podczerwieni, które na zasadzie odbicia są od-
bierane kamerą termowizyjną wyznaczającą w postaci 
izoterm, człowieka mającego inną temperaturę ciała 
od otaczających go skał, przy czym najpierw kieruje się 
jedną wiązkę na przypuszczalne miejsce zawału i wy-
szukuje nimi człowieka ustalając kąt a względem ge-
odezyjnego punktu A, potem z innego geodezyjnego 
punktu B, o znanej wzajemnej odległości A - B wyzna-
cza kąt β, a następnie wyznacza się najkrótszą drogę 
dojścia do zasypanego. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z ter-
mowizyjnej kamery (1) umieszczonej na statywie (14) 
teodolitu za pomocą głowicy pomiarowej składającej 
się z kołowej tarczy (5) zaopatrzonej w podziałkę (6) 

i zamocowanej trwale do spodniej części kamery (1) 
oraz z osadzonego na alidadzie (10) teodolitu uchwy-
tu (8). 

Uchwyt (8) ma kształt litery Y i jest w nim ułoży-
skowany wałek (7) tarczy (5), przy czym uchwyt (8) 
ma okienko (9) umożliwiające odczyt wartości kąta 
pochylenia lunety (4) termowizyjnej kamery (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Strefa zawału 

7a; B21b P. 163153 07.06.1973 
Pierwszeństwo: 07.06.1972 - Szwecja (nr 7463/72) 

Morgardshammar Aktiebolag, Smedjebacken, Szwecja 
(Nils Erik Bock). 

Rolka prowadząca do prowadnic rolkowych 
Przedmiotem wynalazku jest rolka prowadząca do 

prowadnic rolkowych przeznaczonych dla prowadzenia 
szybko walcowanego materiału, podtrzymywana na 
środkowej nieruchomej osi, zawierającej przynajmniej 
jeden kanał osiowy dla cieczy i/lub gazu, który ma 
otwór skierowany ku rolce. Na rolce, w pobliżu wylo-
tu kanału, znajdują się powierzchnie reakcyjne (14) 
oraz przynajmniej jeden otwór wylotowy połączony 
z powierzchniami reakcyjnymi (14), które są ustawione 
na pierścieniu (5) zaciśniętym pomiędzy dwoma ele-
mentami łożyskującymi (3) o kształcie ściętych stoż-
ków, których górne powierzchnie reakcyjne (14) są 
ustawione tak, że rolka obraca się, gdy ciecz i/lub gaz 
jest wprowadzany przez kanał osiowy do wnętrza rol-
ki, gdzie uruchamia się powierzchnie reakcyjne. 

(4 zastrzeżenia) 
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7a; B21b P. 163154 07.06.1973 
Pierwszeństwo: 07.06.1972 - Szwecja (nr 7462/72) 

Morgardshammar Aktiebolag. Smedjebacken, Szwe-
cja (Nils Erik Bock). 

Rolka prowadząca do prowadnic rolkowych 

Przedmiotem wynalazku jest rolka prowadząca do 
prowadnic rolkowych, przeznaczonych dla prowadzenia 
szybko walcowanych materiałów, zawierająca kółko 
bieżne, którego powierzchnia wewnętrzna jest stożko-
wa z dwu kierunków. Rolka prowadząca (1) jest pod-
trzymywana na nieruchomej cylindrycznej osi (2) i za-
wiera dwa obrotowe elementy łożyskujące (3) wyko-
nane w postaci stożków ściętych, których powierzchnie 
górne stykają się ze sobą, zaś wewnętrzna powierzchnia 
kółka bieżnego (11), które jest osadzone na elementach 
łożyskujących (3), ma kształt odpowiadający stożkowa-
tości z dwu kierunków. (1 zastrzeżenie) 

7b; B21c P. 163157 06.06.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Adam Trzaska). 

Sposób przygotowania trzpieni walcowniczych 

Sposób przygotowania trzpieni walcowniczych do 
walcowania rur bez szwu w walcarkach przypycho-
wych, polega na tym, że trzpienie walcownicze prze-
pycha się przez ciągadło lub zespół ciągadeł, osadzo-
nych bezpośrednio lub za pomocą pierścieni pośred-
nich, w korpusie usytuowanym na łożu znanej wal-
carki przepychowej. (1 zastrzeżenie) 

7c P. 158061 03.10.1972 

Kombinat Techniki Świetlnej „POŁAM" Bielskie Zak 
kłady Podzespołów Lampowych, Bielsko-Biała (Jan 
Czudek, Mieczysław Sokół, Ryszard Szczygłowski, Eu-
geniusz Michnik, Jerzy Koziorowski, Ignacy Borkow-
ski). 
Automat do wielorzędowego tłoczenia detali misecz-

kowych 
Automat do wielorzędowego tłoczenia detali misecz-

kowych, zwłaszcza płytek kontaktowych (z otworem 
w dnie) do trzonków lamp elektrycznych, składający 
się z: prasy mimośrodowej podwójnego działania, urzą-
dzenia do jednoczesnego wielorzędowego wykrawania 
i tłoczenia detali, urządzenia odwijającego taśmę, za-
padkowego podajnika walcowego, urządzenia nawija-
jącego ażur, urządzenia wydmuchującego wytłoczone 
detale oraz czujników elektrycznych, znamienny tym, 
że urządzenie do jednoczesnego wielorzędowego wy-
krawania i tłoczenia (2) detali zawiera płyty stem-
plowe (9, 10) sterowane suwakami (19, 20) prasy (1): 
górną (9) ze stemplami ciągowymi (15) - suwakiem 
głównym (19), dolną (10) ze stemplami wykrojowy-
mi (16) - suwakiem środkowym (20), przy czym wiel-
kość skoku suwaka głównego (19) jest większa od wiel-
kości skoku suwaka środkowego (20) korzystnie dwu-
krotnie, a ramię zapadkowego podajnika walcowego (4) 
zamocowane jest do dolnej płyty stemplowej (10). 

(2 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 162377 05.05.1973 

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława 
Szadkowskiego, Kraków, Polska (Stanisław Stręk). 
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Urządzenie do prostowania, szczególnie do prostowania 
płytek metalowych 

Urządzenie według wynalazku składa się z obudowy 
(1) zamocowanej w koniku (5) tokarki w której zamoco-
wane są obrotowe, stożkowe walce (6), oraz z płyty 
wzorcowej (2) do prostowania zamocowanej we wrze-
cionie (4) tokarki, a pomiędzy płytą wzorową (2) i obro-
towymi, stożkowymi walcami (6) usytuowane są pod-
dawane operacji prostowania płytki (3). 

Prostowanie płytek odbywa się na zasadzie rozwal-
cowywania obrotowego. (1 zastrzeżenie) 

7c; B21d P. 162521 14.05.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Ryszard Cedrowski, Zbigniew Krupa, Stefan Grygiel, 
Ryszard Esze, Artur Szmidt). 
Sposób jednoczesnego wybuchowego rozpaczania i wy-
wijania elementów oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Sposób jednoczesnego wybuchowego rozpęczania 

i wywijania elementów o zmiennym przekroju po-
przecznym, polega na tym, że półfabrykat w postaci 
stożka umieszcza się w matrycy z wgłębieniem o żą-
danym kształcie elementu, zalewa się go wodą i odpa-
la ładunek wybuchowy. 

We wnętrzu półfabrykatu umieszcza się element 
przepychający o kulistej powierzchni bocznej, który 
ma średnicę większą niż dolna średnica stożka. Przed 
napełnieniem półfabrykatu wodą, zamyka się szczelnie 
dno stożka. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz-
ku, składa się z matrycy o żądanym kształcie ele-
mentu oraz pierścienia dociskowego, a ponadto zawiera 
przepychacz (4), połączony za pomocą śruby (6) z kor-
kiem stalowym (5), zaopatrzonym w uszczelkę (7). 

(2 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 164222 20.07.1973 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Pras Automatycz-
nych i Tłoczników „Ponar-Hydomat", Warszawa, Pol-
ska (Marek Wiśniewski). 
Sposób podawania taśmy metalowej do narzędzia ma-
szyny obróbczej, oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Sposób podawania taśmy metalowej do narzędzia 

maszyny obróbczej, umieszczonego w strefie roboczej 
maszyny polega na tym, że taśmę metalową podaje 
się do strefy roboczej maszyny za pomocą urządzenia 
podającego zamocowanego bezpośrednio na maszynie, 
którym oddziałuje się na taśmę w nim znajdującą 
się ze stałą w czasie siłą lub siłą periodyczną tak, że 
taśmę wsuwa lub wysuwa się z narzędzia w sposób 
ciągły lub periodyczny. 

Urządzenie do podawania taśmy do maszyny obrób-
czej jest tak skonstruowane, że podajnik taśmy (3) 
zamontowany bezpośrednio na prasie (1) zaopatrzony 
jest w jeden lub kilka elektrycznych silników linio-
wych (4), oraz zacisk (5) do taśmy sprzężony obwodem 
(10) lub za pomocą obwodu z czujnikiem (11) położe-
nia narzędzia. (4 zastrzeżenia) 

7d; B21f P. 162518 14.05.1973 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia-
łów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska (Ma-
rian Słulin, Sławomir Gorzkiewicz). 

Mechanizm podawania prętów poprzecznych pod elek-
trody zgrzewarki 

Mechanizm podawania prętów poprzecznych pod 
elektrody zgrzewarki ma zastosowanie w automatycz-
nej linii produkcyjnej siatek zbrojeniowych przezna-
czonych do elementów betonowych. Mechanizm ten 
rozwiązuje zagadnienie podawania prętów poprzecz-
nych, przytrzymanie w strefie działania elektrod przy 
czym nie jest tu wymagane aby pręty te były proste. 
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Przedstawiony na rysunku mechanizm stanowi podaj-
nik (1) w postaci dwudzielnej rury usytuowany rów-
nolegle do elektrod zgrzewarki (10) połączony z ukła-
dami dźwigowymi (3) zaopatrzonymi w dociskacze (2) 
prętów poprzecznych (6) do elektrotrzymaczy (7). Układ 
dźwigniowy (3) stanowi sterująca rozwarciem podaj-
nika (1) i bezpośrednio z nim połączona dźwignia (3a), 
której górne ramię jest zamocowane przegubowo do 
ostoi (5), natomiast dolne ramię jest połączone z dźwig-
nią (3b) zaopatrzoną w dociskacz (2). Dźwignią napę-
dzającą w układzie dźwigniowym (3) jest zamocowana 
obrotowo w ostoi (8) dźwignia (3c) połączona przegu-
bowo jednym ramieniem z dźwignią (3b), drugim zaś 
z siłownikiem (4). (3 zastrzeżenia) 

7g; B21j P. 162714 21.05.1973 
Huta 1 Maja, Gliwice, Polska; Instytut Metalurgii 

Żelaza, Gliwice, Polska (Bolesław Szafraniec, Leonid 
Bazaróow, Józef Garczyński, Piotr Gudra, Antoni Ignar-
ski, Jan Lipowczan, Janusz Widecki). 

Przyrząd do mocowania narzędzi kuźniczych 
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do mocowania 

matryc, kowadeł i innych narzędzi kuźniczych w pły-
tach mocujących pras i młotków. Przyrząd ma listwę 
dociskową (3) przesuwaną prostopadle do płaszczyzny 
zaogonowania narzędzia, za pomocą klinów (4) napędza-
nych siłownikiem (7) poprzez cięgła (5). Listwa docisko-
wa połączona jest z płytą mocującą i klinami ruchomo 
za pomocą znanych połączeń, natomiast kliny przy-
mocowane są do płyty mocującej przesuwnie za po-
mocą wkładów (10) i kołków (11). (2 zastrzeżenia) 

7g; B21j P. 162880 28.05.1973 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 

(Jakub Oździński). 
Piec z trzonem obrotowym 

Przedmiotem wynalazku jest piec z trzonem obroto-
wym do nagrzewania wsadu przed kuciem na mło-
tach i prasach. Trzon (4) pieca jest osadzony obrotowo 
na pionowej osi (7), za pośrednictwem ramion połączo-
nych z piastą (6), ułożyskowaną na tej osi (7), przy 
czym trzon (4) składa się z dwóch części, połączonych 
ze sobą rozłącznie za pomocą dowolnych, znanych ele-
mentów złącznych. (3 zastrzeżenia) 

8a; B05c P. 162720 21.05.1973 
Pierwszeństwo: 02.08.1972 - Wielka Brytania 

(nr 36016/72) 
23.10.1972 - Wielka Brytania (nr 48632) 

Imperial Chemical Industries Limited of Imperial 
Chemical House, Millbank, Londyn, Wielka Brytania. 
Urządzenie do ciągłego utrwalania cieplnego zdysper-

gowanych barwników na syntetycznej tkaninie 
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 

tym, że zawiera odpompowywaną komorę (1) utrzy-
mywaną pod ciśnieniem nie wyższym niż 200 mm słu-
pa rtęci, która wyposażona jest w wydrążony i perfo-
rowany bęben (4) osadzony na osi (3), wokół którego 
rozmieszczone są na równoległych osiach (5, 6, 7, 8) 
walce (9, 10, 11, 12), na których umieszczona jest per-
forowana stalowa taśma (13) o szerokości równej dłu-
gości wydrążonego cylindra (4). 

(10 zastrzeżeń) 

8a; B05c P. 162754 22.05.1973 
Pierwszeństwo: 24.05,1972 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki (nr 256472) 
The Steelastic Company, Akron, Stany Zjednoczone 

Ameryki (Sterling William Alderfel). 
Urządzenie do wytwarzania wzmocnionej tkaniny ze 
wstęgi niezwulkanizowanego tworzywa elastomerowe-
go, w którym jest zatapiane wzmocnienie oraz sposób 
wytwarzania wzmocnionej tkaniny za pomocą tego 

urządzenia 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

tkaniny wzmocnionej oraz urządzenie do stosowania te-
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go sposobu. Wzmocnienie jest zatapiane we wstędze 
niezwulkanizowanego tworzywa elastomerowego. Wstę-
gę ustawia się wstępnie na stole doprowadzającym (88), 
a głowica wahadłowa (152) przemieszcza się wzdłużnie 
do swej osi z położenia nad stołem montażowym (135) 
do położenia nad stołem doprowadzającym. Następnie 
stół doprowadzający podnosi się dla umieszczenia wstę-
gi do przyłożonego zetknięcia z głowicą wahadłową. 
Po wymuszonym uchwyceniu wstęgi, głowica wahadło-
wa odchyla się do położenia nad stołem montażowym 
i w ten sposób odmierza pasek wstęgi (45) mający okre-
śloną długość, następnie opuszcza się dla osadzenia pa-
ska na ściśle określonym miejscu na stole montażo-
wym. Nożyce gilotynowe (150) oddzielają pasek ze wstę-
gi (45) i stół montażowy przemieszcza się o krok kąto-
wy tak, aby kolejno osadzony pasek dołączył się do 
uprzednio osadzonego paska. Uzyskana taśma tkaniny 
ma wewnątrz wzmocnienie usytuowane pod określo-
nym nachyleniem, gdyż stół montażowy można usta-
wiać do wyboru pod określonym kątem w odniesieniu 
do niezmiennie usytuowanego stołu doprowadzającego, 
głowicy wahadłowej i nożyc gilotynowych. 

(37 zastrzeżeń) 

8f; B65h P. 162897 28.05.1973 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó-
kienniczych, Łódź, Polska (Florian Szymczak, Ryszard 
Jaworski). 

Bęben prowadzący nitkę 

Bęben prowadzący nitkę, do tworzenia nawoju krzy-
żowego składa się z dwóch cylindrycznych płaszczy (1) 
i (3) osadzonych centrycznie i trwale względem siebie. 
Płaszcz zewnętrzny (1), który stanowi zwinięta płasz-
czyzna, posiada wyprofilowane wycięcia (2). Nawijana 
nitka prowadzona jest przez krawędzie wycięć (2) 
i podtrzymywana przez powierzchnię wewnętrznego cy-
lindra (3). (2 zastrzeżenia) 

10a; C10b P. 162728 21.05.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Śląska, 
Polska (Andrzej Kotysz, Czesław Worek, Ludwik Ko-
łodziej, Jerzy Garbas, Józef Wąsik). 

Sposób komponowania paliwa energetycznego 
Sposób komponowania paliwa energetycznego pole-

ga na tym, że do środka transportu dozuje się skład-
niki mieszanki paliwowej w co najmniej dwu pozio-
mych warstwach, przy czym dolną warstwę stanowić 
musi składnik o stosunkowo dobrej sypkości i niewy-
sokiej wilgotności, następną warstwę stanowi muł wę-
glowy osadnikowy, a ewentualną warstwę górną sta-
nowi znowu składnik o lepszej sypkości. 

(1 zastrzeżenie) 

10a; C10b P. 163116 05.06.1973 
Pierwszeństwo: 05.06.1972 - Wielka Brytania 

nr 26089) 
17.11.1972 - Wielka Brytania (nr 53280) 

Kayford Manufacturing CO., Ltd., Glasgow, Wielka 
Brytania (David John Tanner). 
Materiał zawierający węgiel i materiał palny oraz spo-

sób jego wytwarzania 
Materiał zawierający węgiel i ziarna materiału wę-

glonośnego równomiernie związane z utwardzoną ży-
wicą oraz rozproszony w niej środek powierzchniowo-
-czynny. Materiał palny dający się zapalić zapałkami 
zawierający ziarna substancji węglonośnej równomier-
nie związane z utwardzoną żywicą oraz ciekłe paliwo 
węglowodorowe zaabsorbowane w ziarnach iAub ze-
mulgowane w żywicy. Sposób wytwarzania materiału 
palnego polegający na tym, że ziarna materiału węglo-
nośnego miesza się z emulsją ciekłego paliwa w roz-
tworze utwardzalnej żywicy lub/i absorbuje ciekłe pa-
liwo w ziarnach, po czym utwardza się żywicą. 

(30 zastrzeżeń) 

10b; C101 P. 160253 13.01.1973 

Zakłady Chemiczne Blachownia, Kędzierzyn, Polska 
(Henryk Joszka, Ryszard Koziak, Bolesław Irzyk, Cze-
sław Grabiński, Ryszard Sikociński, Jerzy Fuczek, Jan 
Makuch, Walenty Ramisz). 
Sposób powlekania ciał sypkich lepiszczem w postaci 

piany oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Według wynalazku pokrywa się ciała stałe, zwłaszcza 
brykiety koksu formowanego lepiszczem w postaci pia-
ny, przez przesypywanie w sposób ciągły ciał stałych 
przez komorę wypełnioną lepiszczem w postaci piany 
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utworzonej z czynnika emulgującego i wody przegrza-
nej, stosując do sporządzania piany mieszadło dysper-
syjne, przy czym sposób przeprowadza się na urządze-
niu stanowiącym zestawienie szeregu zbiorników, pomp, 
urządzenia mieszającego, dyszy rozprężającej oraz mie-
szalników, zachowując rozkład ciśnień wg szeregu: 
P 1 > P 2 ^>P8 > PH2O W temperaturze 102-180°C. 

(12 zastrzeżeń) 

12a; P. 159168 29.11.1972 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Adam 

Blum, Mieczysław Kuźmiński). 
Urządzenie do zagęszczania roztworów przez odpa-

rowanie cieczy w bardzo krótkim czasie, znamienne 
tym, że składa się z transportera taśmowego z taśmą (1) 
stalową o powierzchni zwilżalnej lub z taśmą dwu-
warstwową, której warstwa zewnętrzna jest wykonana 
z tworzywa o strukturze gąbczastej lub z taśmą z two-
rzywa sztucznego, której przekrój ma strukturę od jed-
nolitej na stronie wewnętrznej do gąbczastej na stro-
nie zewnętrznej lub też z taśmą z tworzywa sztucznego 
i włókien naturalnych, przy czym warstwa górna po-
siada strukturę gąbczastą a dolna niewsiąkliwą, umoco-
wanych w znany sposób nad taśmą (1), zespołu (2) do-
prowadzającego na taśmę roztwór przeznaczony do za-
gęszczania, zespołu (4) grzejników promiennikowych 
l/lub indukcyjnego zespołu grzewczego (5) oraz umie-
szczonego stycznie do taśmy zespołu (6) do zdejmowa-
nia zagęszczonego roztworu, obejmującego element 
zbierający (7), koryto (8) i przenośnik (9). 

12d; B81d P. 169964 28.02.1973 

Filtertechnik Gera, Gera, Niemiecka Republika De-
mokratyczna (Heinrich Sommermeyer). 
Filtr magnetyczno-mechaniczny podwójny przepływowy 

Filtr magnetyczno-mechaniczny podwójny, przepły-
wowy w którym magnetyczny element filtrujący i me-
chaniczny element filtrujący ustawione są jeden za 
drugim. Przekrój poprzeczny obudowy filtra (1) po-
siada kształt prostokątny, a jako magnetyczny element 
filtrujący (10) wykorzystana jest magnetyczna kolumna 
z magnesami spolaryzowanymi w kierunku osi, oraz 
jako mechaniczny element filtrujący (11) zastosowano 
głębokościową wkładkę filtrującą, której objętość fil-
trująca połączona jest z otworem odpływowym (4) po-
przez wskaźnikowy zawór ciśnieniowy (9). 

Tego rodzaju filtr ma zastosowanie we wszelkiego 
rodzaju systemach hydraulicznych, oraz w wielu wy-
sokiej klasy urządzeniach z systemem tego typu. 

(3 zastrzeżenia) 

12d; B01d P. 162341 03.05.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Tadeusz Szwej, Marek Błaszczyk, Ryszard 
Lech). 

Samooczyszczający się ciśnieniowy filtr świecowy 

Samooczyszczający ciśnieniowy filtr świecowy o prze-
pływie cieczy filtracyjnej od wnętrza świecy na ze-
wnątrz, w którym oczyszczenie warstwy osadu odkła-
dającej się na wewnętrznych ściankach świecy nastę-
puje przy pomocy tłoczków umieszczonych w świe-
cach i przesuwanych różnicą ciśnień dopływającego 
czynnika, składa się z korpupsu (1) i świec filtracyj-
nych (8). Po obu stronach korpusu (1) mieszczą się dwie 
komory (2 i 3), połączone ze sobą przepływowo zna-
nymi świecami filtracyjnymi (8), w których znajdują 
się tłoczki zgarniające (11) swobodnie przesuwne, o cię-
żarze równym w przybliżeniu ich wyporności. Na wy-
locie tłoczków (11) ze świec (8) znajdują się ogranicz-
niki przesuwu tłoczków. Tłoczek zgarniający ma na 
obu końcach występy zgarniające o średnicy większej 
od średnicy tłoczka, lub pierścienie zgarniające. Okreso-
wa zmiana kierunku dopływu czynnika filtrowanego 
następuje przez kolejne włączanie komór dopływowych 
umieszczonych po obu stronach filtra. 

(2 zastrzeżenia) 

12d; B01d P. 162707 19.05.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Tadeusz Szwej). 

Świeca filtracyjna 
Przedmiotem wynalazku jest świeca filtracyjna zło-

żona z segmentów (4, 5, 6), nasuniętych na siebie tele-
skopowo, z otworkami (9, 10) wzajemnie się pokrywa-
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jącymi, obciągnięta siatką filtracyjną. Przy płukaniu 
zwrotnym ciśnienie wody, doprowadzonej do wnętrza 
świecy, powoduje jej rozsunięcie, na wielkość ustaloną 
ogranicznikiem (11, 12), powodując zmniejszenie prze-
kroju wypływu, dzięki wzajemnemu przykrywaniu się 
otworków (9, 10). Zmniejszenie przekroju wypływu wo-
dy płuczącej poprawia warunki oddzielenia warstwy 
osadu powstałego podczas filtrowania. 

(1 zastrzeżenie) 

12e P. 142854 25.03.1970 

Polska Akademia Nauk Zakład Badań Naukowych 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Zabrze, Polska 
(Stefan Jarzębski, Mieczysław Chojnowski, Paweł Szy-
moszek). 

Elektroda osadcza do odpylaczy elektrostatycznych, 
zwłaszcza o podłużnym ruchu ładunków elektrycznych 
względem strugi zapylonego gazu, znamienna tym, że 
ma kształt pełnotrójkowy, półtrójkowy lub stanowiący 
wielokrotność tego kształtu, a kąt (a) między ramiona-
mi trójki zawiera się w granicach od 0° do 180°, zaś 
średnica wybrzuszenia trójki (D) jest mniejsza lub 
równa odległości (S) między zakończeniami ramion, 
przy czym w przypadku gdy kąt (a) wynosi 0° lub 180°, 
w osi symetrii elektrody jest korzystnie umieszczona 
rozdzielająca ostroga (A). 

12e; B01f P. 162276 02.05.1973 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Fryderyk 
Stręk, Stanisław Masiuk, Zdzisław Jaworski). 

Mieszalnik do cieczy zwłaszcza o dużej lepkości 
Mieszalnik do cieczy zwłaszcza o dużej lepkości cha-

rakteryzuje się układem zazębiających i współpracują-
cych ze sobą mieszadeł zbudowanych z zespołu spiral-
nych taśm zewnętrznych i z odcinkowych segmentów 
taśm wewnętrznych. Mieszalnik składa się z obudowy 
(2) w formie poziomych, przenikających się wzajemnie 
cylindrów oraz pokrywy (1). Zewnętrzne krawędzie 
taśm wewnętrznych (5) jednego mieszadła stykają się 
z zewnętrznymi krawędziami zewnętrznych taśm (3) 
drugiego mieszadła równolegle pracującego w układzie. 
Taśmy (3, 5) umocowane są na wale (6) i posiadają 
przeciwny kierunek nawinięcia względem siebie, części 
mieszadła jak i względem drugiego, równolegle pracu-
jącego w układzie mieszadła. Mieszadła w układzie sta-
nowią wzajemne obrócone lustrzane odbicie. Układ 
mieszadeł daje wielostronną akcję mieszania jak prze-
rzucanie, przeciskanie, wciskanie oraz ugniatanie i na-
daje się szczególnie do operacji z cieczami o własno-
ściach lepkosprężystych. Proces polimeryzacji w roz-
tworze prowadzony w mieszalniku według wynalazku 
jest ponad czterokrotnie krótszy od czasu polimeryzacji 
w mieszalnikach istniejących. (2 zastrzeżenia) 

12e; B01d P. 162710 21.05.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Władysław Duliński, Roman Sta-
szewski, Stanisław Biber). 
Urządzenie wtryskowe do osuszania gazu sorbentami 

ciekłymi 
Urządzenie wtryskowe do osuszania gazu sorbenta-

mi ciekłymi składa się z korpusu rurowego (1), we-
wnątrz którego znajdują się, osadzone posobnie, filtry 
suche (4-8) oraz dysze rozpylające (9), usytuowane po-
sobnie po jednej za każdym z pierwszych trzech fil-
trów (4-6). Pod pierwszym filtrem (4) jest zamocowa-
ny do korpusu (1) zbiornik kondensatu (12), a pod 
ostatnim filtrem (8) jest zamocowany zbiornik cieczy 
absorpcyjnej (13). Ze zbiornikiem kondensatu (12) jest 
połączona przestrzeń korpusu (1) po stronie króćca wlo-
towego (2) korpusu (1) oraz rynna spływowa pierwszego 
filtra (4). Natomiast ze zbiornikiem cieczy absorpcyj-
nej (13) jest połączona przestrzeń korpusu (1) po stro-
nie króćca wylotowego (3) oraz rynna spływowa ostat-
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niego filtra (8), a ponadto kolektor spływowy (18) sy-
fonów (19-21) filtrów środkowych (5-7). Dysze roz-
pylające (9) są usytuowane współosiowo i są zwrócone 
w kierunku króćca wlotowego (2) oraz są połączone 
niezależnie, poprzez filtry mechaniczne (10), z pompa-
mi hydraulicznymi (11). (1 zastrzeżenie) 

12e; B01f P. 163094 05.06.1973 
Krakowskie Zakłady Sodowe, Kraków, Polska (Al-

fred Nowakowski, Zygmunt Walasek, Józef Gąsior). 
Mieszadło wstęgowe w dekanterach z dnem pochyłym 

lub płaskim 
W mieszadle według wynalazku element przemie-

szczający medium ma kształt spirali prostopadłej, 
względnie zbliżonej do prostopadłej w stosunku do dna 
aparatu. Ilość wstęg dobiera się w zależności od śred-
nicy dekantera, ilości medium do przemieszczania oraz 
jego własności fizycznych. Mieszadło najbardziej kwali-
fikuje się dla mediów trudno przemieszczających się, 
względnie krystalizujących. (1 zastrzeżenie) 

12g P. 155277 10.05.1972 
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Wa-

cław Hennel, Jan Sobolewski, Zbigniew Bartosik). 

Reaktor do syntezy amoniaku, zawierający wymien-
nik ciepła oraz komory reakcyjne ze złożami kataliza-
tora, znamienny tym, że jest utworzony przez połącze-
nie wysokociśnieniowego poziomego naczynia (1) z usta-
wionym na nim wysokociśnieniowym pionowym naczy-
niem (2), przy czym w części poziomej reaktora znaj-
dują się co najmniej dwie reakcyjne komory (4, 5) 
a w części pionowej znajduje się wymiennik (10). 

12g; B01j P. 163257 09.06.1973 

Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna (nr WP C 23 c/163 606) 

VEB Elektromat, Drezno, Niemiecka Republika De-
mokratyczna (Reiner Möller, Lutz Fabian, Michael 
Kleinert, Horst Stelzer). 
Sposób wytwarzania cienkich filmów materiałów nie-

organicznych na podłożach 
Sposób wytwarzania filmów materiałów nieorganicz-

nych na podłożach, przez wydzielanie ich na drodze 
chemicznej z fazy parowej pod działaniem wytworzo-
nego w reaktorze wyładowania jarzeniowego, aktywu-
jącego gazową mieszaninę reakcyjną do postaci plaz-
my, polega na tym, że podłożu poddawanemu powle-
kaniu nadaje się początkowy stały potencjał elektrycz-
ny w stosunku do plazmy. (1 zastrzeżenie) 

12g; B01j P. 163338 14.06.1973 

Pierwszeństwo: 28.06.1972 - Niemiecka Republika Fe-
deralna (nr P 22 31 557.7) 

Rheinstahl AG., Essen, Niemiecka Republika Fede-
ralna. 

Reaktor do katalitycznego utleniania gazu 
Przedmiotem wynalazku jest reaktor do katalitycz-

nego utleniania gazu, znajdujący zastosowanie przy wy-
twarzaniu na skalę wielkoprzemysłową na przykład 
kwasu ftalowego i jego pochodnych. 

W części cylindrycznej (1) reaktora (2) jest wspawa-
na wiązka (3) rur (7). Część cylindryczna (1) jest za-
mknięta od dołu i od góry za pomocą połączonych z nią 
rozłącznie lub przyspawanych den sitowych (4) i (5). 



14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (36) 1974 

Wiązka (3) rur składa się z dwóch den sitowych (6), 
do których przyspawane są końce rur (7) z umieszczo-
nymi w nich rozłącznie elementami przytrzymujący-
mi (8). Pomiędzy elementami przytrzymującymi (8) lub 
nad elementem przytrzymującym umieszczonym w dol-
nym końcu rury. Rury (7) są częściowo wypełnione 
gruboziornistym katalizatorem. Element przytrzymują-
cy (8) składa się z kłębka gęstej siatki drucianej (9) 
i z pierścienia zaciskowego (10), który jest umieszczony 
na stronie kłębka gęstej siatki drucianej (9) zwróconej 
ku końcowi rury. (7). (5 zastrzeżeń) 

12i; C01b P. 161882 03.03.1972 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź, 
Polska (Stanisław Polański). 
Sposób wytwarzania ozonu z tlenu wolnego lub z po-

wietrza 
Sposób wytwarzania ozonu z tlenu wolnego lub z po-

wietrza w środowisku cichych wyładowań wysokona-
pięciowych, wywołanych w szklanych elektrodach prą-
dowych emitujących na zewnątrz promienie ponadfio-
letowe, znamienny tym, że emitowanie promieni ponad-
fioletowych następuje z elektrody prądowej poprzez 
naniesioną na nią warstwę o grubości do 500 mikro-
nów mieszaniny chemicznej o konsystencji mazistej, 
ze składnikami pochodnymi metali z drugiej, trzeciej 
i ósmej grupy układu okresowego pierwiastków z do-
datkiem oleju silikonowego. (3 zastrzeżenia) 

121; C0lb P. 162593 16.05.1973 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Le-
on Bańczyk, Aleksander Grobelny, Marek Jarzynowski) 

Sposób rozpylania płynnej siarki i urządzenie do stoso-
wania tego sposobu 

Rozpylenie płynnej siarki uzyskuje się przez jej 
wypływ z dyszy z regulowanym otworem szczelino-
wym i doprowadzenie do jej wylotu gazu poprzez ru-
chomy w osi dyszy przewód. Wielkość tego otworu re-
guluje się przesuwając przewód gazowy za pomocą 
elementu śrubowego. Urządzenie stosowane do rozpy-
lania siarki stanowi dysza składająca się z nierucho-
mej części (1) będącej zakończeniem ogrzewanego prze-
wodu (4) doprowadzającego siarkę i ruchomej części (2) 
będącej zakończeniem umieszczonego w przewodzie (4) 
doprowadzającego gaz przewodu (3), którego drugi ko-
niec wyprowadzony jest przez uszczelnienie (7) na ze-
wnątrz i na którym znajduje się śrubowy element (6) 
umożliwiający przesuw tego przewodu. Części (1) i (2) 
tworzą otwór szczelinowy o regulowanej wielkości. 

(2 zastrzeżenia) 

12k P. 132758 03.04.1969 

Mississippi Chemical Corporation, Yazoo City, Missi-
ssippi, Stany Zjednoczone Ameryki (Marion Łipscomb 
Brown Jr., Albert Wise Green, Elmer Ladelle Blan-
ton). 

Sposób wytwarzania ziarnistych stabilizowanych 
kompozycji azotanu amonowego, znamienny tym, że 
krystalizuje się azotan amonowy z ciekłej mieszaniny 
zawierającej poniżej 0,4% mieszaniny kwasu borowe-
go lub soli amonowej, siarczanu amonowego i fosfo-
ranu dwuamonowego, przy czym zawartość pochodnej 
kwasu borowego wynosi od 0,015 do 0,15% wagowych, 
zawartość siarczanu amonowego wynosi od 0,0015 do 
0,015%) wagowych, zawartość fosforanu dwuamonowe-
go wynosi od 0,03 do 0,2% wagowych, stosunek fosfo-
ranu dwuamonowego do siarczanu amonowego wynosi 
od 10 do 35, stosunek siarczanu amonowego do po-
chodnej kwasu borowego wynosi od 0,05 do 0,2, stosu-
nek fosforanu dwuamonowego do pochodnej kwasu 
borowego wynosi od 1 do 3,5, a stosunek fosforanu dwu-
amonowego do siarczanu amonowego lub podwójny 
stosunek pochodnej kwasu borowego do siarczanu 
amonowego różni się od 20. 

Stabilizowany azotan anionowy wytwarzany sposo-
bem według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera około 
0,125 do 0,135% wagowych kwasu borowego, od około 
0,15 do 0,2% wagowych fosforanu dwuamonowego i od 
około 0,01 do 0,0125% wagowych siarczanu amonowego. 

12k; C01c P. 162507 11.05.1973 

Jan Turlej, Tarnów, Polska (Jan Turlej) na rzecz 
Zakładów Azotowych im. F. Dzierżyńskiego w Tarno-
wie. 

Sposób wytwarzania azotano-siarczanu amonowego 

Sposobem według wynalazku wytwarza się granulo-
wany azotano-siarczan amonowy, zawierający 29,4% 
azotu, 8,4% siarki, oraz małe ilości wapnia, magnezu, 
manganu i innych mikroelementów. Sposób ten polega 
na mieszaniu odpadowego roztworu, zwłaszcza pokapro-
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laktamowego, zawierającego 45% siarczanu amonowego 
z 95%-wym roztworem azotanu amonowego o tempe-
raturze 125°C. Mieszaninę roztworów chłodzi się do 
-12°C, odwirowuje wydzieloną sól, suszy, miesza 
z mielonym żużlem i granuluje pod ciśnieniem. Ługi 
pokrystaliczne zagęszczone do zawartości 44% wago-
wych NH4NO3 i 24% wagowych NH4/2SO4, kieruje się 
z powrotem do krystalizacji. 

Granulowany azotano-siarczan amonowy znajduje 
zastosowanie jako nawóz mineralny. (3 zastrzeżenia) 

121 P. 135655 03.09.1969 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Władysław 
Augustyn). 

Sposób wytwarzania fluorku sodowego z kwasu 
fluorokrzemowego obok fluorokrzemianu sodowego i in-
nych fluorków na przykład kriolitu przy wykorzysta-
niu reakcji fluorku amonowego z chlorkiem sodowym, 
znamienny tym, że do wytwarzania roztworu chlorku 
sodowego służącego do wytrącenia fluorokrzemianu so-
dowego z kwasu fluorokrzemowego stosuje się roztwór 
fluorku amonowego, wytworzony w hydrolizie kwasu 
fluorokrzemowego lub roztwór fluorku amonowego 
wytworzony w hydrolizie samego fluorokrzemianu so-
dowego, lub fluorokrzemianu sodowego i kwasu fluoro-
krzemowego oraz stały zwilżony wodą chlorek sodowy 
lub bardzo stężony roztwór chlorku sodowego, korzy-
stnie z możliwie wielką ilością kryształów chlorku 
sodowego a uzyskane wtedy kryształy fluorku sodowe-
go odsącza się, przemywa i suszy, a ług z ich przemy-
cia zastosowuje do wytwarzania roztworu chlorku so-
dowego i kryształów fluorku sodowego. 

120 P. 151351 02.11.1971 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Henryk Salwa, Romana Jaworska, Daniela 
Kwit, Maria Malinowska). 

Sposób wytwarzania 5α-bromo-6β-fluoro-16αmetylo-
-3β, 17α-dwuhydroksy-pregnan-20-onu, znamienny tym, 
że roztwór octanu 5a-bromo-6β-fluoro-3β-hydroksy-
-16-pregnen-20-onu w eterze alifatycznym lub cyklicz-
nym, korzystnie w cztero wodorof uranie, poddaje się 
działaniu halogenku metylo-magnezowego w obecności 
katalitycznych ilości soli miedziawej, korzystnie chlor-
ku lub bromku miedziawego, uzyskaną mieszaninę 
geometrycznych izomerów związku Grignarda poddaje 
się działaniu chlorku acetylu, rozkłada się nadmiar 
halogenku metylomagnezowego i chlorku acetylu za 
pomocą wodnego roztworu chlorku amonowego, uzy-
skaną mieszaninę izomerów 5α-bromo-6β-fluoro-16α-
-metylo-3β, 20-dwuacotoksy-17/20/-pregnanu ekstrahuje 
się benzenem ,a następnie po usunięciu rozpuszczalnika 
pozostałość utlenia się nadkwasem organicznym w śro-
dowisku obojętnego dla reakcji rozpuszczalnika orga-
nicznego, po czym wytworzoną mieszaninę izomerów 
5α-bromo-6 α-fluoro-16 α-metylo-17, 20-epoksy-3 β, 20-
dwuacetoksy-pregnanu lub wytworzony 5-bromo-6β-
-fluoro-16 α-metylo-3β-acetoksy-17α-hydroksy-pregnan_ 
-20-on poddaje się zmydleniu. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako 
halogenek metylomagnezowy stosuje się korzystnie 
bromek metylomagnezowy, którego roztwór powoli 
wkrapla się do roztworu octanu 5α-bromo-6β-fluoro-
-3β-hydroksy-16 pregnan-20-onu w temperaturze nie 
przekraczającej 30°C, korzystnie w temperaturze 1 5 -
20°C. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w celu 
otrzymania mieszaniny izmerów 5α-bromo-6β-fluoro-
-16α-metylo-17, 20-epoksy-3β, 20-dwuacetoksy-pregnanu 
jako nadkwas organiczny stosuje się kwas nadbenzoe-
sowy, nadoctowy lub kwas mononadftalowy. 

12o P. 153295 05.02.1972 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Andrzej Go-
łębiowski, Wacław Hennel, Tadeusz Wąsała). 

Sposób prowadzenia parowego katalitycznego refor-
mingu węglowodorów działaniem pary wodnej lub pary 
wodnej i dwutlenku węgla przy zastosowaniu stałego 
katalizatora i przy doprowadzaniu ciepła do reakcji 
endotermicznej od stykającej się z ośrodkiem grzeją-
cym powierzchni ściany, oddzielającej ten ośrodek od 
mieszaniny reakcyjnej, znamienny tym, że ciepło do-
prowadza się do katalizatora od wymienionej po-
wierzchni wyłącznie przez przewodzenie poprzez ciała 
stałe. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ściana oddzielająca ośrodek grzejący 
od mieszaniny reakcyjnej po stronie zwróconej do prze-
strzeni reakcyjnej jest katalizatorem reakcji reformin-
gu. 

12o P. 158980 21.11.1972 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Bohdan Śledziński). 

Sposób wytwarzania fosforanu 0,0-dwuetylo-0-l-(2,4-
-dwuchlorofenylo-)-2,2-dwubromowinylowego o wzorze 
1 znamienny tym, że tlenochlorek fosforu kondensuje 
się z bromkiem 2,4-dwuchlorofenacylidenu w obecności 
czynnika zasadowego, korzystnie w obecności trzecio-
rzędowej aminy alifatycznej, a powstały produkt estry-
fikuje się alkoholem etylowym w obecności czynnika 
wiążącego chlorowodór, korzystnie w obecności piry-
dyny lub trójetyloaminy. 
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12o; 607c P. 162658 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 87210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 

Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenylooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2-metylo-1- (4'-metylosulfinylobenzylideno) -3-indeny-
lo-octowego, który polega na tym, że związek o poda-
nym niżej wzorze poddaje się kondensacji z kwasem 
glikolowym w obecności zasady w warunkach powodu-
jących odwodnienie, a następnie poddaje się działaniu 
powietrza. 

Otrzymany kwas ma własności przeciwzapalne, dzia-
łanie przeciwbólowe i powoduje obniżanie tempera-
tury. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162659 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 878210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenyJooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2metylo-1-(4'-metylosulfinylo-benzylideno) -3-indeny-
looctowego, który polega na tym, że związek o poniż-
szym wzorze 3, w którym X oznacza łańcuch o 2-ch 
atomach węgla takich jak etanol, acetaldehyd, aceto-

nitryl, nitroetan lub trójhalogenoetan przekształca się 
w żądany związek odpowiednio przy atomie węgla 
w położeniu beta przez utlenienie lub hydrolizę. 

Otrzymany związek ma właściwości przeciwzapalne, 
wykazuje działanie przeciwbólowe i powoduje obniże-
nie temperatury ciała. (3 zastrzeżenia) 

12o; 607c P. 162660 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 87210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooetowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenylooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2-metylo-1-(4'-metylosulfinylobenzylideno) -3-indeny-
looctowego, który polega na tym, że resztę kwasu 
octowego wprowadza się w ostatnim etapie i traktuje 
się podhalogeninem metalu alkalicznego. 

Otrzymany kwas wykazuje działanie przeciwzapalne 
i przeciwbólowe, oraz obniża temperaturę ciała. 

(1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162661 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 87210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenylooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2-metylo-1-(4'-metylosulfinylobenzylideno) -3-indeny-
looctowego, który polega na tym, że estry, amidy i bez-
wodniki kwasowe hydrolizuje się w obecności katali-
zatorów kwasowych lub zasadowych. 

Otrzymany związek wykazuje działanie przeciwza-
palne i przeciwbólowe, oraz obniża temperaturę ciała. 

(5 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 162662 18.12.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 878210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenylooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2-metylo-1-(p-metylosulfinylobenzylideno) -3-indeny-
looctowego, który polega na tym, że wprowadza się 
grupę metylosulfinylową do kwasu 1-benzylideno-
-5-fluoro-2-metylo-3-indenylooctowego i otrzymany 
produkt poddaje się reakcji z halogenkiem metanosul-
fenylowym. 

Otrzymany produkt ma własności przeciwzapalne, 
wykazuje działanie przeciwbólowe i powoduje obniże-
nie temperatury ciała. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162663 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 878210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
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Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenylooctowego, zwłaszcza kwasu cis-5-fluo-
ro-2-metylo-1 (p-metylosulfinylobenzylideno) -3-inde-
nylooctowego, który polega na tym, że roztwór izo-
meru trans przekształca się w roztwór izomeru cis. 

Otrzymany kwas ma własności przeciwzapalne, wy-
kazuje działanie przeciwbólowe i powoduje obniżenie 
temperatury ciała. (3 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 162664 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 87210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-idenylooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2-metylo-1-(p-metylosulfinylobenzylideno) -3-indeny-
looctowego, który polega na tym, że kwas 3-indeny-
-octowy poddaje się odwodornieniu. 

Otrzymany kwas ma własności przeciwzapalne, wy-
kazuje działania przeciwbólowe i powoduje obniżenie 
temperatury ciała. (3 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 162665 18.11.1970 

Pierwszeństwo: 19.11.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 878210) 
04.12.1969 - St. Zjedn. Am. (nr 882327) 
01.05.1970 - St. Zjedn. Am. (nr nr 

33890, 2, 3 i 33971-6) 
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania nowego kwasu 3-indenylooctowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
kwasu 3-indenylooctowego, zwłaszcza kwasu 5-fluoro-
-2-metylo-1-(4'-metylosulfinylobenzylideno) -3-indeny-
looctowego, który to spsób polega na tym, że zwią-
zek wyjściowy w obojętnym rozpuszczalniku poddaje 
się reakcji z glikoksylanem niższego alkilu i otrzymany 
związek redukuje się związkami redukującymi do al-
kenu, następnie przez hydrolizę grupy estrowej otrzy-
muje się żądany produkt. 

Otrzymany związek ma własności przeciwzapalne, 
wykazuje działanie przeciwbólowe i powoduje obniżenie 
temperatury ciała (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162776 23.05.1973 

Pierwszeństwo: 24.05.1972 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 256406) 

Laboratorio Chemico Farmaceutico Dr. P. Blasina 
S.r.L. Mediolan, Włochy. 
Sposób wytwarzania nowych, rozpuszczalnych w wodzie 

soli lub związków kompleksowych antybiotyków 
z grupy tetracykliny 

Istotną cechą sposobu według wynalazku jest to, że 
antybiotyk tetracyklinowy poddaje się reakcji z kwa-
sem gliceryzowym w obecności nieorganicznej lub or-
ganicznej zasady, po czym otrzymaną sól lub związek 
kompleksowy wyosabnia się przez liofilizację lub od-
sączanie. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku nie 
mają przykrego smaku charakteryzującego tetracykli-
ny. ' (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162948 30.05.1973 
Pierwszeństwo: 01.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 258787) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
związków organicznych o wzorze 1, w którym Rt ozna-
cza atom wodoru, rodnik benzylowy lub grupę SO8H. 
Związki o wzorze 1, w którym R1 oznacza benzyl lub 
SO3H, otrzymuje się przez reakcję związków o wzo-
rze 2, w którym R"1 oznacza benzyl lub wodór, ze 
związkami o wzorze XSO2OH, w którym X oznacza 
chlor lub brom. Związki o wzorze 1, w którym R1 ozna-
cza wodór, otrzymuje się przez katalityczne uwodor-
nienie związków o wzorze 3. Związki o wzorze 1 wy-
kazują wybitne działanie obniżające poziom tłuszczu 
we krwi. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162963 30.05.1973 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Włodzi-

mierz Jasiński, Stanisław Ropuszyński). 
Sposób wytwarzania monoestrów kwasu fosforowego 

i alkoholi tłuszczowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

monoestrów kwasu fosforowego i alkoholi tłuszczo-
wych, przeznaczonych do stosowania jako półprodukty 
do dalszych syntez, a szczególnie do otrzymywania 
związków powierzchniowo-czynnych. 

Istota wynalazku polega na prowadzeniu reakcji 
estryfikacji alkoholi tłuszczowych za pomocą stechio-
metrycznej ilości kwasu fosforowego w roztworze nie-
aktywnego rozpuszczalnika organicznego w obecności 
silnie kwaśnego katalizatora, w temperaturze wrzenia 
rozpuszczalnika. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 163001 31.05.19973 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 

Polska (Alicja Rączka, Alicja Swirska, Janina Gogo-
lewska). 

Sposób wytwarzania chlorowodorku N-metylo-5H-
-dwubenzo(a,d)-cykloheptenylo-5-propyloaminy 

Sposób wytwarzania chlorowodorku N-metylo-5H-
-dwubenzo [a,d] cykloheptenylo-5-propyloaminy, stoso-
wanego w lecznictwie jako środek przeciwdepresyjny. 
Sposób polega na tym, że mieszaninę reakcyjną otrzy-
maną przez działanie wodorotlenku potasowego na 
5- (N-metylo-N-karboetoksyaminopropylo)-5H-dwuben-
zo[a,d] cykloheptenu w roztworze n-butanolu, przemy-
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wa się wodą, zadaje stężonym roztworem kwasu sol-
nego, zatęża się przez destylację, do gorącej pozostało-
ści dodaje się octanu etylu, z mieszaniny odsącza się na 
gorąco osad soli nieorganicznych, a przesącz oziębia się, 
po czym wytrącony osad wyodrębnia się. 

(1 zastrzeżenie) 

12o; C07f P. 163114 05.06.1973 

Pierwszeństwo: 05.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 259423, 
nr 263378) 

Rohm and Haas Company, Filadelfia, St. Zjedn. Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych arylenowych 
Sposób wytwarzania pochodnych arylenowych, któ-

rych wolne wartościowości są wysycone grupą urado-
fosfonową przyłączoną poprzez wolną wartościowość 
grupy urado oraz grupę zawierającą azot, taką jak 
grupa aminowa i grupa uradoacylowa przyłączona do 
pierścienia arylenowego poprzez wolną wartościowość 
grupy urado, polega na poddaniu reakcji arylenodwu-
aminy z zasadniczo równomolową ilością związku za-
wierającego grupę fosfonową, takiego jak fosfonoizo-
tiocyjanian i fosfonoizocyjanian. W przypadku gdy 
związek zawiera grupę uradoacylowa oprócz grupy 
fosfonaurado, arylenodwuaminę poddaje się reakcji, 
z zasadniczo równomolową ilością związku zawierają-
cego grupę acylową, takiego jak acyloizocyjanian i acy-
loizotiocyjanian. (6 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 163288 12.06.1973 
Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Holandia (nr 7207940) 

Unie Van Kunstmestfabrieken B. V., Utrecht, Holan-
dia (Petrus Johannes Cornells Kaasenbrood, Johannes 
Dieudonne Maria Verstegen). 

Sposób wytwarzania mocznika 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

mocznika przez reakcję amoniaku z dwutlenkiem wę-
gla pod zwiększonym ciśnieniem i w podwyższonej 
temperaturze, a następnie wymywania produktu synte-
zy gazowym czynnikiem i poddawanie gazowej mie-
szaniny uzyskanej w wyniku tego wymywania proce-
sowi skraplania. Cechą sposobu według wynalazku jest 
to, że reakcję syntezy prowadzi się pod ciśnieniem 
wynoszącym co najmniej 225 atm i wymywaniu pod-
daje się produkt syntezy mający początkowo tempera-
turę wynoszącą co najmniej 205°C, przy czym proces 
wymywania prowadzi się w warunkach praktycznie 
biorąc adiabatycznych. (3 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 163477 20.06.1973 
Pierwszeństwo: 22.06.1972 - NRF (nr P 2230543.7) 
Farbwerke Hoechst Aktiengeselschaft vormals Mei-

ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, Nie-
miecka Republika Federalna. 

Sposób wytwarzania benzenosulfonylomoczników 
Wynalazek dotyczy sposobów otrzymywania sulfony-

lomoczników o wzorze 1, w którym X oznacza wodór, 
chlor, brom, metoksyl albo metyl, Y oznacza grupę 
o wzorze - CH/CHg)-CH2 - - CH2-CH/CH3/ - albo 
korzystnie - C H 2 - C H 2 - , Z oznacza wodór albo razem 
z podstawnikiem Y i rodnikiem fenylowym oznacza 
również rodnik o wzorze 2, R1 oznacza wodór, mało-
cząsteczkowy alkil, acyl, fenyl, R2 oznacza wodór, ma-
łocząsteczkowy alkil, R3 oznacza alkil o 3-6 atomach 
węgla, cykloalkil, alkilocykloalkil, cykloalkiloalkil, 
cykloalkenyl, alkilocykloakenyl każdorazowo o 5 -
9 atomach węgla, cykloheksenylometyl, chlorocyklohek-
syl, bicykloheptenylometyl, bicykloheptylometyl, bi-

cykloheptenyl, bicykloheptyl, nortrójcyklicyl, adaman-
tyl, benzyl, fenyloetyl, które w postaci substancji albo 
ich soli mają właściwości obniżania zawartości cukru 
we krwi i odznaczają się silnym i utrzymującym się 
obniżeniem poziomu cukru we krwi. (6 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 163541 23.06.1973 
Pierwszeństwo: 23.06.1972 - Włochy (nr 26111 A/72) 

Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy (Luigi Fon-
tanella, Luigi Mariáni). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
dwufenylometanu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych dwufenylometanu mających włas-
ności farmakologiczne. 

Pochodne te otrzymuje się na drodze uwodornienia 
kwasów o-benzoilo-benzoesowych do odpowiadających 
im dioli wobec środków redukujących takich jak wo-
dorki boru czy glinu albo boro- lub glinowodorki me-
tali alkalicznych a następnie poddaje się reakcji z bez-
wodnikami lub halogenkami niższych kwasów alifa-
tycznych, lub izocyjanianów, w wyniku czego otrzymuje 
się acylowany produkt mono- lub dwupodstawiony, 
przy czym wolną grupę hydroksylową w pochodnych 
monoacylowych dioli zamienia się na atom halogenu 
przy użyciu środka halogenującego takiego jak halo-
genki tionylu, halogenki fosforu oraz ich równoważ-
niki, a następnie atom halogenu zastępuje się grupą 
aminową lub alkiloaminową przez działanie amonia-
kiem lub aminą alifatyczną, pozostałą zaś grupę acy-
lową hydrolizuje się. (2 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 163687 28.06.1973 
Pierwszeństwo: 30.06.1972 - Francja (nr 24576/72) 
Rhóne-Progil, Paryż, Francja. 

Sposób rozdzielania izomerów m- i p- dwuchlorobenzenu 

Sposób rozdzielania izomerów m- i p- dwuchloroben-
zenu polega na tym, że z mieszaniny zawierającej izo-
mery m- i p- dwuchlorobenzenu oddziela się m- dwu-
chlorobenzen przez destylację ekstrakcyjną w obecności 
co najmniej jednego polarnego rozpuszczalnika aproto-
nowego, następnie z roztworu w polarnym rozpuszczal-
niku aprotonowym wyodrębnia się p- dwuchlorobenzen 
przez oddestylowanie rozpuszczalnika. 

Sposób umożliwia odzyskiwanie m- chlorobenzenu 
z mieszaniny pochodzącej z syntezy dwuchlorobenze-
nów przez chlorowanie benzenu. . (5 zastrzeżeń) 
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12p; C07d P. 161550 28.03.1973 
Pierwszeństwo: 29.03.1972 - Szwajcaria (nr 4732/72) 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 

penamokarboksylowego-3 i cefemokarboksylowego-4 

Sposobem według wynalazku otrzymuje się związki 
0 wzorze 1, w którym ugrupowanie - S - A : - oznacza 
grupę o wzorze la lub lb, w których to wzorach R3 
oznacza chronioną lub nie grupę karboksylową, R4 
oznacza wodór, podstawioną lub nie grupę metylową 
i R1 oznacza wodór, R2 oznacza podstawioną lub nie 
grupę fenylową, tienylową lub furylową lub też R1 
i R2 tworzą z atomem węgla podstawiony lub nie 
pierścień cykloalkilowy o 4 -7 atomach węgla; B ozna-
cza grupę o wzorze le, w którym n = 0 lub 1, a X 
oznacza siarkę, grupę sulfonylową lub karbonyloksylo-
wą; R6 oznacza grupę organiczną; R5 oznacza wodór lub 
grupę organiczną. Sposób otrzymywania związków 
o wzorze 1 polega na reakcji związku o wzorze 2, 
w którym Z oznacza grupę o wzorze 5, w którym R1, 
R2 i A mają znaczenie podane dla wzoru 1 z izocyja-
nianem acylu lub reakcji N-acylowania związku o wzo-
rze 2. Nowe związki o wzorze 1 wykazują działanie 
antybakteryjne. (25 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 161857 11.04.1973 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 

Polska (Zofia Ozdowska). 

Sposób wytwarzania nowych 3-(3'-alkiloamino-
-2-hydroksypropylo)-5-hydroksybenzoksazolinonów 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych 3-/3/-alkiloamino-2-hydroksypropylo/-5-hydro-
ksybenzoksazolinonów o wzorze ogólnym 1 ,w którym 
R1, R2 i R3 oznaczają rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla lub atom wodoru. Sposób ten polega na tym, że 
5-hydroksybeznoksazolinon poddaje się działaniu epi-
chlorohydryny, a wytworzony 3-/3'-chloro-2-hydroksy-
propylo/-5hydroksybenzoksazolinon poddaje się dzia-
łaniu aminy o wzorze ogólnym 2, w którym R1, R2 i R3 
mają podane wyżej znaczenie. 

Związki te mogą znaleźć zastosowanie jako produkty 
pośrednie w syntezie nowych pochodnych benzoksazo-
linonu o działaniu leczniczym. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 162389 07.05.1973 
Pierwszeństwo: 08.05.1972 - Szwajcaria (nr 6814/72) 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania trudno rozpuszczalnych związków 

imino -izoindolinonu 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania trudno roz-

puszczalnych związków imino-izoindolinonu o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R1 i R2 nieza-
leżnie od siebie oznaczają atomy fluoru, chloru, bromu, 
rodniki metylowe, grupy metoksylowe lub etoksylowe, 
polegającego na tym, że 2 mole odpowiedniej pochod-
nej poddaje się kondensacji z 1 molem odpowiedniej 
dwuaminy. Związki te stosuje się jako pigmenty do 
barwienia mas z tworzyw sztucznych, otrzymując wy-
barwienia żółte o odcieniach od zielonego do- czerwo-
nego. (2 zastrzeżenia) 
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12p; C07d P. 162653 18.05.1973 
Pierwszeństwo: 18.05.1972 - Wielka Brytania 

(nr 23409/72) 
Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania 

(Delme Evans, David William Dunwell, Terence Alan 
Hicke). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzoksazoli 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzoksa-
zoli o wzorze 1, w którym grupa - C R 1 R 3 znajduje 
się w położeniu 5 lub 6 pierścienia benzoksazolowego, 
R1 i R2 oznaczają niezależnie atom wodoru lub grupę 
alkilową o 1-6 atomach węgla, R3 oznacza grupę ni-
trylową, karboksylową ewentualnie w postaci soli, 
estru, amidu lub pochodnej kwasu hydroksaminowego 
albo grupę hydroksymetylową ewentualnie w postaci 
estru, a R4 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, 
aminową, acyloaminową o 2 -7 atomach węgla, alkilo-
wą o 1-6 atomach węgla, heteroarylową lub grupę 
fenylową dowolnie podstawioną w każdym położeniu 
co najmniej jedną grupą alkilosulfonylową o 1-6 ato-
mach węgla, atomem chlorowca, grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, grupą acyloksylową o 1-6 atomach 
węgla, chlorowcoalkilową o 1-6 atomach węgla, grupą 
nitrową, acylową o 2-7 atomach węgla, hydroksylową, 
aminową, alkiloaminową o 1-6 atomach węgla lub 
acyloaminową o 2-7 atomach węgla ewentualnie pod-
stawioną w dwóch sąsiednich położeniach grupą mety-
lową lub etylenodwuoksy, na drodze cyklizacji dowol-
nie podstawionego o-aminofenolu i ewentualnie prze-
prowadza się benzoksazol w żądany związek. Związki 
wytworzone sposobem według wynalazku wykazują ni-
ską toksyczność podczas działania znieczulającego prze-
ciwgorączkowego i/lub przeciwzapalnego. 

(9 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 162755 22.05.1973 
Pierwszeństwo: 22.05.1972 - Japonia (nr 50998/72) 
Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowych penicylin 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych penicylin o wzorze 1, w którym R oznacza 
rodnik alkilowy o prostym łańcuchu i co najmniej 
7 atomach węgla oraz ich soli dopuszczonych do stoso-

wania w farmacji. Sposób według wynalazku polega 
na reakcji kwasu o-amincpenicylanowego, jego soli 
lub estru łatwo ulegającego rozkładowi z kwasem kar-
boksylowym o wzorze 2, w którym R posiada wyżej 
określone znaczenie lub z jego reaktywnymi pochod-
nymi. Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
łatwo wchłaniane są przez krew i tkanki po podaniu 
doustnym, oraz wykazują doskonałą aktywność prze-
ciwko Gram-dodatnim oraz Gram-ujemnym bakteriom 
rodzaju Pseudomonas aeruginosa. (8 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 163317 13.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 262903) 
15.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 289499) 

Smith Kline and French Laboratories, Filadelfia, 
Stany Zjednoczone Ameryki (George Lawrence Dunn, 
John Eussel Eugene Hoover). 

Sposób wytwarzania pochodnych cefalosporyn 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 3-hetero-
cyklicznych tiometyloeefalosporyn o działaniu bakterio-
bójczym. Sposób polega na reakcji acetoksymetylo-
cefalosporyny z heterocyklicznym związkiem tiolu 
i acylowanie otrzymanie związku kwasem p-hydro-
ksyfenylooctowym lub acylowanie grupy 7-aminowej 
odpowiedniego pierścienia 7-amino-3~heterocyklicznej 
tiometylo-cefalosporyny. (6 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 163402 16.06.1973 
Pierwszeństwo: 16.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 263559) 

Government of the United States of America repre-
zentowany przez The Secretary of Health Education 
and Welfare, Waszyngton, Stany Zjednoczone Ameryki 
(Roger Lyman Knott, Alison Taunton-Rigby). 

Sposób wytwarzania kwasu 
N5-metyloczterowodorohomofoliowego 

Sposób wytwarzania kwasu N5-metyloczterowodoro-
homofolicwego ewentualnie w postaci soli metalu alka-
licznego polega na redukcji kwasu homofoliowego wo-
dorem przy zastosowaniu nieznacznie podwyższonego 
ciśnienia, w obecności tlenku platyny i w ciemności, 
po czym otrzymany czterowodorohomofolian poddaje 
się natychmiast reakcji z aldehydem mrówkowym, 
a następnie otrzymany 5,11-metylenoczterowodoroho-
mofolian redukuje się bez izolacji za pomocą borowo-
dorku sodu, przy czym otrzymuje się sól dwusodową 
kwasu 5-metyloczterowodorohomofoliowego. Produkt 
izoluje się strącając zanieczyszczenia kwasem octowym 
przy wartości pH,3,8. Przesącz oziębia się w ciągu nocy 
w temperaturze 3-10°C i traktuje węglem drzewnym.. 
Przesącz zatęża się do postaci oleju i wytrąca się 
5-metyloczterowodorohomofolian absolutnym etanolem. 
5,11-metylenoczterowodorohomofolian może być od-
dzielnie odzyskiwany. Z kwasem mrówkowym zamiast 
aldehydu można otrzymać również kwas 5,11-metynylo-
czterowodorohomofoliowy. 

Produkty otrzymane sposobem według wynalazku są 
bardziej stabilne, niż ich analogi pochodne kwasu fo-
liowego i znajdują zastosowanie w leczeniu raka, bia-
łaczki jako antyfoliany, a zwłaszcza przeciw nowotwo-
rowi L1210-FR8 u myszy. (6 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 163476 20.06.1973 
Pierwszeństwo:21.06.1972 - NRF (nr P. 2230182.2) 

Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius 
u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF. 
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Sposób wytwarzania nowych benzimidazoli oraz środki 
szkodníkobójcze zawierające te związki 

Benzimidazole o wzorze 1, w którym R1 i R2 są jed-
nakowe lub różne i oznaczają alkil, alkenyl, cykloalkil, 
alkilocykloalkil, cykloalkiloalkil, alkoksyalkil, alkilo-
merkaptoalkil, karbalkoksyalkil, cyjanoetyl, fenyl, ben-
zyl albo fenyloetyl, R1 oprócz tego oznacza grupę alko-
ksylową i R1 i R2 razem oznaczają alkilen, który może 
być przerwany przez O, S, N-CH 3 albo N-C2H5 albo 
zawierać grupę endometylenową lub endoetylenową, są 
skutecznymi środkami grzybobójczymi. Ich wytwarza-
nie przeprowadza się, poddając reakcji 2-metoksykar-
baminobenzimidazol z formaldehydem i aminą drugo-
rzędową o wzorze 3. (2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 163511 22.06.1973 
Pierwszeństwo: 23.06.1972 - NRF (nr P. 2230792.2) 
Bayer AG, Leverkusen, Niemiecka Republika Fede-

ralna. 
Sposób wytwarzania 3-aminopirazolonów-5 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych podstawionych w położeniu 1-3-aminopirazolo-
nów-5 o wzorze przedstawionym na rysunku. Związki 
te otrzymuje się przez reakcję odpowiednich hydrazyn 
z pochodnymi kwasu octowego, ewentualnie wydziela-
jąc powstające przejściowo amidrazony, ewentualnie 
w środowisku obojętnego rozpuszczalnika i wobec za-
sadowych lub kwaśnych katalizatorów, w temperaturze 
20-100°C. Związki te można stosować jako środki 
lecznicze, zwłaszcza środki moczopędne i przeciw pod-
wyższonemu ciśnieniu. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 163512 22.06.1973 
Pierwszeństwo: 23.06.1972 - Szwajcaria (nr 163512) 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 

związków heterocyklicznych o wzorze 1 polegającego 
na tym, że acyluje się związki o wzorze 2 lub odben-
zylowuje związki o wzorze 3. 

Nowe związki można stosować jako leki, zwłaszcza 
o działaniu regulującym układ krążenia. 

(2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 163601 26.06.1973 
Pierwszeństwo: 28.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 266988) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania imidazo /2,l-a/-izoindol-5-onów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
imidazo [2,1-a] izoindol-5-onów o wzorze 1, w którym 
R i R1 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wo-
doru, fluoru lub chloru, polegający na tym, że związek 
o wzorze 2, w którym R i R1 mają wyżej podane zna-
czenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, 
przy czym wyjściowa mieszanina reakcyjna zawiera 
8-75% wody w stosunku do całkowitej wagi wody 
1 reagentów. 

Związki o wzorze 1 mają działanie farmakologiczne, 
zwłaszcza hamujące łaknienie. (5 zastrzeżeń) 
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12p; C07d P. 164647 13.08.1973 
Pierwszeństwo: 14.08.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 280625) 

Eli Lilly and Company, Indianopolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 
Sposób wytwarzania kwasów i estrów tetrazolooctowych 

Sposób według wynalazku polega na ogrzewaniu 
mieszaniny cyjanku acylowego i kwasu lub estru azy-
dooctowego w temperaturze 90-135°C do chwili, aż 
w zależności od doboru reagentów wytworzy się kwas 
lub ester 5-acylo-1 - tetrazolooctowy, który poddaje się 
w znany sposób hydrolizie do kwasu. Otrzymany pro-
dukt przeprowadza się działaniem zasady w odpowied-
nią sól sodową lub potasową. 

Związki wytworzone sposobem według wynalazku 
mają różnorodne zastosowanie, zwłaszcza jako produk-
ty pośrednie w syntezie kwasu 1-tetrazolooctowego, 
który stosuje się do wytwarzania pewnych cefalospo-
ryn. (13 zastrzeżeń) 

P. 156984 28.07.1972 
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-

nej, Warszawa, Polska (Krzysztof Krowicki). 
Sposób wytwarzania cyklicznego węglanu 

metylo96-ketalu 8-hydroksyerytromycyny A 
oraz cyklicznego węglanu 8-hydroksyerytromycyny A 

Sposób wytwarzania cyklicznego węglanu mety-
lo96-ketalu 8-hydroksyerytromycyny A oraz węglanu 
8-hydroksyerytromycyny A, znamienny tym, że na 
metylo96-ketal 8-hydroksyerytromycyny A działa się 
w rozpuszczalniku organicznym węglanem etylenu wo-
bec zasadowego katalizatora, a otrzymany w ten sposób 
węglan metylo96-ketalu 8-hydroksyerytromycyny A 
poddaje się kwasowej hydrolizie do węglanu 8-hydro-
ksyerytromycyny A. (3 zastrzeżenia) 

12q; C07d P. 162651 18.05.1973 
Pierwszeństwo: 19.05.1972 - W. Bryt. (nr 23805/72) 
The Wellcome Fundation Limited, Londyn, Wielka 

Brytania. 
Sposób wytwarzania związków trójpierścieniowych 

oraz preparatów zawierających te związki 
Związki otrzymane sposobem według wynalazku 

przedstawia wzór 1, w którym Z1 oznacza podstawniki 
takie jak grupa karboksy, rodnik 5-tetrazolilowy albo 
5-/2-alkilo/tetrazolilowy, w którym rodniki alkilowe 
składają się z 1-6 atomów węgla i mogą być zastąpio-
ne grupą hydroksy, zasadową lub kwasową; Z2 oznacza 
atom wodoru lub podstawiony w pozycji 5-, 6-, 7- lub 
8- podstawnik wybrany spośród grup zdefiniowanych 
powyżej dla Z1, względnie oznacza rodnik alkilosulfo-
nylowy, alkilosulfinylowy, tioalkilowy, grupę aminową, 
acyloaminową, nitro, cyjanową, atom chlorowca, rodnik 
acylowy, alkilowy lub alkoksy; Z3 oznacza wiązania 
lub grupę karbonylową, atom tlenu, siarki, grupę sul-
fotlenkową lub metylenową. 

Sposób według wynalazku obejmuje ogólnie proces 
cyklizacji, w którym pierścień centralny tworzy się 
przez: zamknięcie pierścienia, hydrolizę, utlenianie i re-
dukcję związków prekursorowych prowadzących do 
stworzenia obu grup Z1 i Z2 różnymi drogami. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
wchodzą w skład preparatów stosowanych do leczenia 
stanów alergicznych u ssaków, (40 zastrzeżeń) 

12q; C07d P. 162912 29.05.1973 
Pierwszeństwo: 30.05.1972 - Szwajcaria (nr 7970/72) 

26.09.1972 - „ (nr 14046/72) 
17.04.1973 - „ (nr 5496/73) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

anhydrofuranozy 
Podano sposób wytwarzania nowych pochodnych an-

hydrofuranozy o ogólnym wzorze 1, w którym R2 ozna-
cza atom wodoru, grupę alkilową, aminoalkilową, alke-
nylową, aryloalkilową lub acylową, R3 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową, alkenylową, aryloalkilową lub 
acylową a ugrupowanie oznaczone symbolem - A - O -
oznacza resztę o wzorze - C H O R 5 - C H 2 - O - lub 
-CH/CH 2OR 6 / -O-, w którym R5 lub R6 oznacza pod-
stawnik określony wyżej symbolem R3 albo w którym 
ugrupowanie -CH2ORS oznacza atom wodoru, albo 
w którym co najmniej dwa spośród symboli R2, R3 i R5 
lub R6 tworzą resztę ilidenową, z tym, że jeden z sym-
boli R2, R6 i R5 lub R6 oznacza podstawnik różny od ato-
mu wodoru jeśli dwa pozostałe wyżej wymienione sym-
bole oznaczają atomy wodoru albo jeśli grupa o wzorze 
- A - O - oznacza resztę o wzorze -CHOR5 lub 

- C H 2 - O - i dwa spośród symboli R2, R3 i R5 ozna-
czają grupy metylowe, to jeden z tych symboli musi 
być różny od grupy metylowej, albo jeśli grupa o wzo-
rze - A - O - oznacza resztę o wzorze - C H O R 5 - C H 2 -
- O i dwa spośród symboli R2, R3, R5 oznaczają grupy 
acetylowe to jeden spośród wyżej wymienionych sym-
boli musi być różny od grupy acetylowej lub jeśli 
dwa spośród tych symboli oznaczają grupy p-tolueno-
sulfonowe, to jeden spośród tych symboli nie może 
oznaczać grupy p-toluenosulfonowej lub jeśli grupa 
o wzorze - A - O - oznacza resztę o wzorze - C H / 
/CH2OR6/-O-, to jeden z symboli R2, R3 lub R6 nie 
może oznaczać grupy benzylowej jeśli dwa pozostałe 
spośród wyżej wymienionych podstawników oznaczają 
grupy benzylowe. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że trak-
tuje się kwasem lub zasadą związek o wzorze 4, w któ-
rym A, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a jeden 
z symboli X1 lub X2 oznacza resztę rozszczepialną przy 
pozostawieniu ujemnie naładowanego atomu tlenu 
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w cząsteczce związku wyjściowego podczas gdy drugi 
z tych symboli oznacza resztę odszczepialną z wytwo-
rzeniem jonu karboniowego albo kwasem lub zasadą 
traktuje związek o wzorze 5, w którym A, R2 i R2 oraz 
X1 i X2 mają wyżej podane znaczenie lub do związku 
o wzorze 6, w którym A oznacza resztę o wzorze 
- C H O H - C H 2 - O - lub -CH/CHaOH/-O- wprowa-
dza się co najmniej jedną różną od wodoru resztę okre-
śloną wyżej symbolem R2, R3 i R5 lub R6, albo poddaje 
się redukcji związek o wzorze 7, w którym A ma wy-
żej podane znaczenie, Y3 oznacza atom tlenu a Y2 atom 
wodoru i grupę OR2, w której R2 ma wyżej podane 
znaczenie lub Y3 oznacza atom wodoru i grupę OR3 
o wyżej podanym znaczeniu, a Y2 oznacza grupę tle-
nową i redukuje atom tlenu do grupy hydroksylowej 
1 w otrzymanym związku ewentualnie wymienia się 
lub przekształca podstawniki albo je odszczepia i/lub 
otrzymany związek w postaci mieszaniny racematów 
rozdziela się na czyste racematy i/lub optyczne antypo-
dy, albo przeprowadza w wolne związki lub w ich sole. 
Nowe pochodne anhydrofuranozy wykazują cenne wła-
ściwości farmakologiczne, jak zwłaszcza działanie prze-
ciwreumatyczne i znieczulające. (22 zastrzeżenia) 

12g; C07c P. 163108 05.06.1973 

Pierwszeństwo: 07.06.1972 - Szwajcaria (nr 8443/72) 
28.02.1973 - „ (nr 2917/73) 

Wander AG, Berno, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
związków organicznych o wzorze 1, w którym R1 ozna-
cza alkil o 1-4C lub ewentualnie podstawiony fenyl, 
R2 oznacza alkil o 1-4C, albo R1 i R2 razem tworzą łań-
cuch - / C H 2 / n - , w którym n = 2-7, R3 oznacza alkil 
o 1-4C, albo R1; R2 i R:j wraz z atomem węgla, z któ-
rym są związane, oznaczają grupę adamantylową, R4, 
Rn i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają alkil, alke-
nyl lub alkoksyalkil o najwyżej 8C, grupę cyjanoalki-
lową zawierającą do 5 atomów C w rodniku alkilowym, 
a R4 oznacza ponadto grupę -N/R7/R8, przy czym 
R7 i R8 są jednakowe lub różne i oznaczają alkil 
o 1-4C, albo razem z atomem N oznaczają pierścień 
heterocykliczny zawierający ewentualnie jeszcze atom 
0, albo jeden z podstawników R4, R5 i R6 oznacza ewen-
tualnie podstawiony fenyl, a pozostałe podstawniki ma-
ją wyżej podane znaczenie. Związki o wzorze 1 otrzy-
muje się, poddając związki o wzorze 2, w którym 
R 1 - R 6 mają znaczenie wyżej podane, wyeliminowaniu 
grupy siarczkowej. Związki o wzorze 1 można stoso-
wać jako środki obniżające poziom cukru we krwi. 

(1 zastrzeżenie), 

12q; C07c P. 163130 06.06.1973 

Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Francja (nr 72/21147) 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
L'ile-de-France, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania kwasów 
2-alkoksy-5-alkilo-sulfonylobenzoesowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
kwasów 2-alkoksy-5-alkilosulfonylobenzoesowych o 
wzorze ogólnym 1, w którym symbole A i B są rod-
nikami alkilowymi lub alkenylowymi o niskim ciężarze 
cząsteczkowym, od 1 do 5 atomów węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wycho-
dzi się z o-krezolu, który poddaje się nitrozowaniu do 
5-nitrozo-o-krezolu, a następnie ten ostatni związek 
redukuje się do 5-amino-o-krezolu, który z kolei trak-
tuje się środkiem alkilującym dla uzyskania odpowied-
niego 2-alkoksy-5-aminotoluenu. Związek ten, poddany 
dwuazowaniu i traktowany merkaptanem alkilowym 
przechodzi w 2-alkoksy-5-alkilotiotoluen, który po utle-
nieniu daje żądany kwas 2-alkoksy-5-alkilosulfonylo-
benzcesowy. 

Otrzymane kwasy są związkami pośrednimi przy 
wytwarzaniu 2-alkoksy-5-alkilosulfonylobenzairnidów, 
które posiadają ważne właściwości farmakologiczne 
jako środki przeciwwymiotne, neuroleptyczne (zmniej-
szające pobudliwość nerwów), środki do znieczulenia 
miejscowego itd. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P.163133 06.06.1973 
Pierwszeństwo: 08. 06. 1972 - Szwajcaria (nr 8505/72) 
18. 04. 1973 - Szwajcaria (nr 5634/73) 
Ciba-Geigy AG, Baylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych amin 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych amin o wzorze 1, w którym R1 oznacza niższy 
rodnik alkfiowy, niższą grupę alkoksylową lub grupę 
aminową. R2 oznacza atom wodoru, lub niższy rodnik 
alkilowy, R3 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alki-
lowy, grupę karboksylową lub niższą grupę aloksykar-
bonylową, R4 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik 
alkilowy, R5 oznacza niższy rodnik alkilowy, niższy 
rodnik aryloalkilowy lub ewentualnie funkcyjnie 
przekształconą niższą grupę karoboksyalkilową, a R8 
oznacza atom chlorowca, grupę trójfluorometylową, 
niższy rodnik alkilowy, niżlzy rodnik alkenylowy, niż-
szą grupę alkoksylową, niższą grupę alkenyloksylową, 
grupę nitrową , niższą grupę karbamoilową, niższą 
grupę N-aikilokarbamoilową, grupę cyjanową, niższą 
grupę alkinyloksylową lub atom wodoru, oraz ich soli, 

Cechą wynalazku jest to, że związek o wzorze 0 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze Z2-R5, 
w których to wzorach symbole R1-R6 mają wyżej po-
dani znaczenie, jeden z podstawników Z1 i Z2 oznacza 
grupę aminową a drugi oznacza reaktywną, zestryfi-
kowaną grupę hydroksylową, lub Z1 razem z X1 tworzy 
grupę epoksydową, albo związek o wzorze 7, w którym 
Ri-R4 i R6 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 8, w którym R5 ma wy-
żej podane znaczenie, Zo oznacza reaktywną, ześtryfiko-
waną grupę hydroksylową Z a X 1 oznacza grupę hydro-
ksylową, albo Zo razem z X1 tworzy grupę epoksydową, 
albo w związku o wzorze 1, w którym R 1 - R 6 mają 
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wyżej podane znaczenie i który przy atomie azotu 
grupy aminowej - R 5 i/lub przy grupie 2-hydroksylowej 
wykazuje dający się odszczepić rodnik Y, odszczepia 
się ten rodnik, albo zasadę Schiffá odpowiednio pod-
stawioną poddaje się redukcji, w razie potrzeby 
w otrzymanych związkach w zakresie definicji produk-
tu końcowego wprowadza się, przekształca lub od-
szczepia podstawniki, lub otrzymane związki przepro-
wadza się w inne produkty końcowe, i/lub otrzymane 
mieszaniny izomerów rozszczepia się na czyste izome-
ry, i/lub otrzymane racematy rozszczepia się na enan-
cjomery, i/lub otrzymane wolne zasady przekształca się 
w ich sole lub otrzymane sole przekształca się w wol-
ne zasady. 

Powyższe związki wykazują cenę właściwości farma-
kologiczne. (45 zastrzeżeń) 

12q; C07d P. 163309 13.06.1973. 
Pierwszeństwo: 15.06.1972 - Szwajcaria (nr 8978/72) 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków 

heterocyklicznych 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochod-

nych 3-(4-karbamoiloksy-l-fenyloketobutylo-4-pipery-
dylo)-dwuwodorofuranonu, polegającego na tym, że od-
powiednie pochodne 3-(4-hydroksy-l-fenyloketobuty-
lo-4-piperydylo)-dwuwodorofuranonu poddaje się re-
akcji z odpowiednimi izocyjanianami. Nowe pochodne 
3- (4- karbamiloksy- 1 -fenyloketobutylo- 4-piperydylo) -
dwuwodorofuranonu można stosować jako środki lecz-
nicze, przy czym posiadają one zwłaszcza właściwości 
przeciwbólowe. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 163542 23.06.1973 
Pierwszeństwo: 27.06.1972 - Francja (nr 7223175) 
Rhone-Poulenc S. A. Paryż, Francja. 
Sposób hydroksylowania związków aromatycznych 
Sposób hydroksylowania związków aromatycznych 

o ogólnym wzorze 1, w którym R i R', jednakowe lub 
różne oznaczają atom wodoru lub rodniki alkilowe za-
wierające 1-4 atomów węgla, za pomocą kwasu nad-
mrówkowego wytworzonego „in situ" z wody utlenio-
nej i kwasu mrówkowego, przy stopniu przereagowania 
związku aromatycznego wyższym od 30% polega na 
tym, że stoosunek molowy woda utleniona kwas mrów-
kowy jest wyższy od 2 a reakcję prowadzi się w obec-
ności kwasu mineralnego lub organicznego o pK H2O 
wyższym od -0 ,1 a najwyżej równym 2. 

Sposób według wynalazku nadaje się szczególnie 
do przekształcenia fenolu w hydrochinon i pirokate-
chinę. ( 9 zastrzeżeń) 

12q; C07d P. 164886 28.08.1973 
Pierwszeństwo: 29.08.1972 - Austria (nr A 7425/72) 

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n. Renem. Nie-
miecka Republika Federalna. 
Sposób wytwarzania 2-karboksy-4-keto-4H, 10H-(2)-

benzopirano- [4,3-g]-(1)-benzopiranów oraz ich soli 
Sposób wytwarzania 2-karboksy-4-keto-4H, 10H-(2)-

-benzopirano- [4,3-g]-benzopiranó\v, o wzorze ogólnym 
1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową, R2, R4 i R5, mogą być takie same lub różne 
i oznaczają atomy wodoru, niższą grupę alkilową, hy-
droksylową, alkoksylową lub acyloksylową, atomy chlo-
rowca, grupę nitrową lub grupę SO3H, a R3 i R5 mogą 
być takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru, 
niższą grupę alkilową, hydroksylową, alkoksylową lub 
acyloksylową, atomy chlorowca, grupę nitrową lub gru-
pę SO; 3H, hydroksykarbonylometoksylową, β-hydroksy-
etoksylową lub β-aminoetoksylowa polega na reakcji 
odpowiednio podstawionego dwubenzopiranu z estrem 
kwasu szczawiowego lub traktowaniu eteru 6H-dwu-
benzo[b,d] piranylowego kwasu fumarowego mocnym 
kwasem mineralnym. 

Nowe związki wykazują wybitne działanie antyaler-
giczne. (1 zastrzeżenie) 
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14b; FOlc P. 161738 04.04.1973 
Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Wła-

dysław Wiśniewski, Jan Piotrowski). 
Silnik zębaty wielokoïowy 

Wynalazek dotyczy hydraulicznego silnika zębatego 
o wielu kołach zębatych (10) zazębionych z wewnętrz-
nym pierścieniem zębatym (9) i zewnętrznym pierście-
niem zębatym (11). Koła zębate w silniku mają taką 
ilość zębów aby na powierzchni uszczelniającej roz-
dzielacza (25) między wlotem a wylotem czynnika znaj-
dowały się jednocześnie nie więcej niż dwa zęby. 
W osi (12) łożyskującej wspomniane koła zębate osa-
dzone są uszczelnienia (13), które dzielą luz między 
otworem koła zębatego a osią na dwie komory ciśnie-
niowe połączone z wlotem i wylotem czynnika. 

Na końcu osi (12) osadzone są ślepe nakrętki (20), 
które wraz z uszczelnieniami (21) i (22) tworzą komory 
odciążające silnika. Na powierzchniach uszczelniających 
rozdzielaczy (25) osadzone są uszczelnienia wzdłużne 
(26). (3 zastrzeżenia) 

14b; FOlc P. 162163 26.04.1973 
Zakład Usług Technicznych Wojewódzkiego Związku 

Spółdzielni Inwalidów, Szczecin, Polska (Zenon Ćwik). 

Sposób uszczelniania łopatek w silnikach i pompach 
rotacyjnych i wahadłowych 

Według wynalazku sposób uszczelniania wzdłużnego 
i poprzecznego łopatki (1) i cylindra (5) polega na za-
mocowaniu przez wsunięcie do łopatki listwy o spe-
cjalnym profilu. Listwa swoją górną krawędzią spe-
cjalnie ukształtowaną i przyciśniętą do gładzi cylindra 
uszczelnia łopatkę i cylinder a dolną krawędzią jest 
zamocowana w gnieździe cylindrycznym (6) wyciętym 
w łopatce. Uszczelka wykonana jest z materiału ela-
stycznego i mało ścieralnego np. teflonu lub poliamidu. 
Uszczelka według wynalazku ma zastooswanie do pomp 
i silników hydraulicznych o niedużych prędkościach 
obrotowych. (1 zastrzeżenie) 

14c; FOld P. 161076 06.03.1973 
Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicz-

nych, Warszawa, Polska (Robert Szewalski). 
Sposób wykonania długich łopatek roboczych turbin 

parowych i innych maszyn cieplnych wirnikowych 
typu osiowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania długich 
łopatek roboczych turbin parowych i innych maszyn 
cieplnych wirnikowych typu osiowego. Łopatki na całej 
długości lub na części długości składają się z dwóch 
piór o nieznacznej grubości, połączonych wzdłużnie 
z pozostawieniem między nimi komory. W celu unik-
nięcia szkodliwych naprężeń i odkształceń łopatki 
w przypadku łączenia piór za pomocą spawania w wa-
runkach wysokiej temperatury, dwa pręty stalowe 
o zbliżonej powierzchni przekroju poprzecznego obrabia 
się po jednej stronie, w celu uzyskania wewnętrznego 
profilu piór. Następnie pióra składa się, przykłada do 
nich siłę rozciągającą i w tym stanie spawTa. Po zespa-
waniu półfabrykat obrabia się od zewnątrz do uzy-
skania zewnętrznego profilu łopatki. (1 zastrzeżenie) 

15k; B41m P. 162108 21.04.1973 
Łódzkie Zakłady Kserotechniczne „Predom-Prexer", 

Łódź, Polska (Adolf Jung, Józef Janikowski, Zbigniew 
Wiśniewski, Adam Barnik, Tadeusz Romaniak, Gabriel 
Rożniata, Antoni Kanar, Bogdan Ciesielski, Marian 
Jaśkiewicz, Henryk Nycz, Jerzy Wolnicki). 

Urządzenie do elektrostatycznego kopiowania 

Urządzenie według wynalazku ma osadzony na stałe 
w bocznej ściance urządzenia rdzeń (9) dla szpuli (11) 
papieru z fotoprzewodzącą warstwą, korekcyjny wałek 
(12) współpracujący z odwijającymi papier wałkami 
(16, 17), wskaźnik (20) położenia oryginału umieszczo-
ny za pierwszą parą przesuwających oryginał wałków 
(21, 22), odbiorczy wałek (32) z kierującym elementem 
(33) i prawie pionowo usytuowany pojemnik (34) sko-
piowanych oryginałów oraz obiektyw (66), którego oś 
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optyczna leży w płaszczyźnie poziomej i jest załamana 
od strony obrazowej do dołu urządzenia, wspólny pro-
wadnik (38) papieru w strefach (41, 42) ładowania i na-
świetlania, zespół suszenia kopii w powietrzu o tem-
peraturze otoczenia, zespół transportu kopii wyposażo-
ny w transportowy wałek (63) do spychania tylnej kra-
wędzi kopii oraz pojemnik (65) kopii transportowanych 
na strumieniu powietrza. (9 zastrzeżeń) 

17f P. 156334 29.06.1972 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 

Przemyślu Nieorganicznego „Biprckwas". Gliwice, Pol-
ska (Bohdan Medyński, Jan Scbczak). 

Wymiennik ciepła 
Ściany (2) komór wymiennika mają wytłoczenia punk-

towe (3) skierowane wypukłościami do wewnątrz, za-
pewniające przez wzajemny styk, stały odstęp między 
parami ścian, tworzących komorę. 

Dno sitowe (5) wymiennika utworzone jest przez za-
gięcie krawędzi jednej, z każdej pary ścian komór 
oraz zespawanie tej krawędzi ze ścianą komory są-
siedniej. (3 zastrzeżenia) 

17f; F28d P. 162640 18.05.1973 
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, 

Warszawa, Polska (Iwona Mościcka, Andrzej Piotrow-
ski, Dariusz Ziółkowski). 

intensywny wymiennik ciepła dla płynów 
Wynalazek dotyczy konstrukcji wymiennika ciepła 

dla płynów, znajdującego zastosowanie w układach 
gaz-ciecz, gaz-para lub ciecz-para. Wymiennik ma 
w rurze (1) wymienny lub stały wkład w postaci pręta 

(2), na którym są umocowane siatki (3) z metalu o du-
żym przewodnictwie cieplnym. Wymiary oczek siatki 
wynoszą od 0,02 do 0,1 średnicy wewnętrznej rury 
wymiennika. Siatki są rozmieszczone w odległościach 
od dwóch średnic oczka siatki do średnicy wewnętrznej 
rury. Wymiennik zapewnia maksymalny wzrost współ-
czynnika wnikania ciepła przy minimalnych oporach 
przepływu. (i zastrzeżenie) 

18a; C21b P. 162606 17.05.1973 
Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Lech Bukowski, 

Aleksander Basista, Norbert Pawlak). 
Korpus gazowej zasuwy odcinającej, zwłaszcza gorą-

cego dmuchu 
Przedmiotem wynalazku jest korpus zasuwy odcina-

jącej, przeznaczony do pracy w wysokich temperatu-
rach, zwłaszcza jako korpus zasuwy gorącego dmuchu 
przy nagrzewnicach wielkopiecowych. 

W korpusie zasuwy odcinającej do stożkowych czę-
ści profilowych pierścieni (2) od strony wodnej przy-
legają stożkowe przepony (9) oraz boczne przegrody 
(10), które połączone promieniowymi przegrodami wy-
dzielają w przestrzeni wodnej korpusu wlotową ko-
morę osadczą (16) oraz dwie przestrzenie intensywnego 
chłodzenia (17). 

Dla zwiększenia osłony termicznej od strony wy-
lotu gazu, wewnętrzne powierzchnie (14) ogniotrwałego 
wyłożenia (13) są częściami pobocznicy stożka zwró-
conego wierzchołkiem w kierunku przepływu gazu. Na-
tomiast toroiclalna część pierścieni (2) posiada uszczel-
niającą powierzchnię (3), nałożoną na przykład przez 
napawanie. (3 zastrzeżenia) 
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18a; C21b P. 162850 26.05.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-

promet", Katowice, Polska (Leon Wesołek, Bogumił 
Szmitt, Jerzy Ulmer). 
Sposób zabezpieczenia procesu metalurgicznego w pie-

cu szybowym przed kanalizowaniem się 
Sposób zabezpieczenia procesu metalurgicznego w pie-

cu szybowym przed kanalizowaniem się dotyczy przy-
padku, gdy na skutek nierównomiernego rozprowadze-
nia powietrza technologicznego w poziomym przekro-
ju słupa materiału wsadowego powstają w tym słupie 
kanały gazowe. Polega on na tym, że mierzy się w spo-
sób ciągły natężenia przepływu powietrza przez po-
szczególne dysze pieca szybowego i w przypadku 
stwierdzenia wzrostu natężenia przepływu powietrza 
przez którąś z dysz przymyka się przepustce przewo-
du powietrznego tej dyszy, w której natężenie przepły-
wu wzrosło. Pomiaru natężenia przepływu powietrza 
dokonuje się przez pomiar spadku ciśnienia w prze-
wodach doprowadzających powietrze z okrężnicy dmu-
chu do poszczególnych dysz. (1 zastrzeżenie) 

18b; C21c P. 161627 31.03.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 

Gliwice, Polska (Karol Kandziora, Albert Jochelson, 
Leszek Chomicki, Ryszard Poryziak). 
Sposób wytwarzania żelazochromu o zawartości do 

0,06% węgla w wielcpiecowej piecowni 
Sposób wytwarzania żelazochromu o zawartości do 

0,06% węgla w wielopiecowej piecowni polega na tym, 
że mieszaninę rudowapienną redukuje się płynnym że-
lazokrzemem, przy czym żelazokrzemochrom otrzymuje 
się w jednym z pieców i przelewa się go za pomocą 
rynny do drugiego pieca na roztopioną w nim miesza-
ninę rudowapienną. (1 zastrzeżenie) 

18b; C21c P. 162721 21.05.1973 
Pensy]vania Engineering Corporation, Pittsburgh, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Dennica retorty konwertora stalowniczego oraz sposób 

jej wytwarzania 
Przedmiotem wynalazku jest dennica retorty konwer-

tora stalowniczego do zastosowania przy wytwarzaniu 
stali z surówki za pomocą procesu tlenowego. Dennica 
zawiera wkład (17, 34) składający się z płyty dennej 
(16, 43) oraz umieszczonego na niej korpusu wkładu 
z materiału ognie trwałego, który zawiera obrzeże ze-
wnętrzne odpowiadające kształtowi otworowi denne-
mu (20, 33) retorty (10, 30) konwertora i dostosowane 
jest clo pokrywania szczeliwem (21, 35, 61), dla wy-
tworzenia uszczelnienia w przybliżonym dopasowaniu 
z otworem dennym retorty. Korpus wkładu (17, 34) 
składa się z szeregu cegieł ogniotrwałych ułożonych 
w ukształtowaniu do tego otworu (17, 33). 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwa-
rzania tej dennicy polegający na tym, że w dolnej 

części wyłożenia (12) wykonuje się otwór (20, 33). Sze-
reg cegieł ogniotrwałych układa się formując wkład 
(17, 34), który w przybliżeniu odpowiada kształtem wy-
mienionemu otworowi. Część cegieł układa się z za-
chowaniem przestrzeni dla pomieszczenia dysz (36-39). 
Następnie w każdej przestrzeni umieszcza się dyszę 
i materiał ogniotrwały (61), który w stanie płynnym 
wprowadza się do szczelin między tymi dyszami i ce-
głami tworzącymi przestrzenie. Następnie wkład (17, 34) 
umieszcza się w otworze (20, 33), a do szczeliny między 
wyłożeniem (12) i wkładem, dostarcza się zaprawę og-
niotrwałą (21, 35). (15 zastrzeżeń) 

18b; C21C P. 162990 29.12.1972 

Pierwszeństwo: 03.01.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 214988 
i 214989) 

25.05.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 256689) 
USS Eingineers a. Consultants, Inc., Pittsburgh, Sta-

ny Zjednoczone Ameryki (David Henry Hubble, John 
Allan Lament, Joseph George Yount, jr). 
Material ogniotrwały do wykonywania wymiennego, 

zawierającego dysze dna pieca stalowniczego 
Materiał ogniotrwały do wykonywania wymiennego, 

zawierającego dysze dna pieca stalowniczego, zawiera 
około 85-95% magnezytu o zawartości MgO 90-98%, 
około 2-8% paku o temperaturze mieknienia mierzo-
nej metodą pierścienia i kuli 99-149°C, około 1-5% 
pyłu węglowego i około 1-8%rozpuszczalnego w wo-
dzie chemicznego środka wiążącego. (7 zastrzeżeń) 

18b; C21e P. 162991 29.12.1972 

Pierwszeństwo: 03.01.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 214988 
USS Engineers a. Consultants, Inc., Pittsburgh, Sta-

ny Zjednoczone Ameryki (David Henry Hubble, Joseph 
George Yount, jr.). 
Jednolity, zasadowy materiał ogniotrwały stosowany 
prsy instalowaniu usuwalnego dna w naczyniu do ra-

finowania stopionego metalu 
Jednolity, zasadowy materiał ogniotrwały do nano-

szenia za pomocą działka pneumatycznego, stosowany 
przy instalowaniu usuwalnego dna w naczyniu do ra-
finowania stopionego metalu zawiera 2-10'%wody 
i 90-98% mieszaniny złożonej z około 85-95% magne-
zytu o zawartości 90-98% MgO, poniżej 3% krzemion-
ki o porowatości poniżej 12%, oraz około 1-5% drob-
noziarnistego węgla o wielkości ziarn poniżej 100 mesh, 
około 2 -8% stałego paku o wielkości ziarn poniżej 
100 mesh o temperaturze mieknienia 99-149°C i około 
! - 8 % chemicznego środka wiążącego takiego jak kwas 
chromowy, krzemian sodu, chlorek magnezu, siarczan 
magnezu lub kwas borowy. (8 zastrzeżeń) 



28 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (36) 1974 

19a; E01b P. 160225 11.01.1973 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Bydgoszcz, 

Polska (Przemysław Boruta, Tadeusz Skibiński, Zbig-
niew Rzepiela). 
Urządzenie do szlifowania szyn z falistego zużycJa ora/ 
do wygładzania styków szyn zwłaszcza tramwajowych 

Urządzenie wbudowane jest w podwozie wagonu 
tramwajowego i składa się z ramy wózka (1), dwóch 
kamieni ściernych (2) umocowanych w suwadłach (3) 
umieszczonych w prowadnicach (4) i (5), które połączo-
ne są z siłownikiem hydraulicznym (9) i sprężynami 
odciągowymi (10) silnika elektrycznego (11), zawieszo-
nego na ramie (8) mostu napędowego (7) połączonego 
z korbowodem (6). (1 zastrzeżenie) 

19c; E01c P. 163274 11.06.1973 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Konin, Pol-

ska (Kazimierz Czajka, Jan Trzmielewski, Jan Ludz-
ko wski). 

Urządzenie udarowe wibracyjne 

Wibracyjne urządzenie udarowe według wynalazku 
posiada zespół wibracyjny składający się z cylindra 
wibratora (4) i umieszczonego w nim tłoka wibratora 
(5), którego tłoczysko (7) wyprowadzone jest na ze-

wnątrz cylindra poprzez otwór nakrętki prowadzącej 
(8) i posiada nałożoną sprężynę śrubową (6) opartą jed-

-nym końcem o tłok a drugim o nakrętkę, która jest 
elementem regulującym napięcie sprężyny. Zespół wi-
bracyjny połączony jest z dowolnym silnikiem spali-
nowym w ten sposób, że cylinder wibratora przytwier-
dzony jest w miejsce głowicy do cylindra silnika i prze-
to przestrzeń między tłokiem silnika (2), a tłokiem wi-
bratora (5) stanowi dla nich wspólną komorę spala-
nia i rozporężania się gazów posiadającą wprowadzo-
ną do wnętrza końcówkę świecy zapłonowej (3). 

Drgania tłoczyska z nasadową dowolną końcówką ro-
boczą następują w takt pracy silnika. Urządzenie słu-
żyć może do różnych prac w budownictwie. 

(1 zastrzeżenie) 

20a P. 157535 01.09.1972 
Stanisław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 

Gryglewicz). 
Ciąg komunikacyjny 

Ciąg komunikacyjny znamienny tym, że składa się 
z liny bez końca (1) pokrytej z zewnątrz warstwą gład-
kiego i elastycznego tworzywa sztucznego, ułożonej na 
szpulach (2), pokrytych grubą warstwą miękkiego, we-
wnątrz porowatego tworzywa sztucznego, ułożyskowa-
nych na wałkach (3) wystających poziomo i prostopadle 
do liny, z jednej strony słupków (4) ustawionych na 
trasie co kilka, kilkanaście metrów, i nawiniętej na 
krańcach trasy na znajdujące się w krańcowych słu-
pach i osadzone na wałach silników elektrycznych (5) 
i (6), koła (7) i (8) z kilkoma osobnymi biegnącymi wo-
kół każdego koła rowkami na których nawinięta na 
nie lina (1) ułożona jest w ten sposób że przechodzi 
z górnego rowka koła pierwszego (7), na położony nie-
co niżej rowek koła drugiego (8), a z niego znów na po-
łożony nieco niżej drugi rowek koła pierwszego (7), 
i tak dalej, i nawnięta w ten sposób aż do ostatniego 
dolnego rowka koła (7), lina (1), ułożena jest dalej na 
takich samych szpulach (2) ułożyskowanych na wał-
kach (S) a występujących prostopadle do liny z dru-
giej strony tych samych słupków (4) rozstawionych na 
trasie, i że pierwszy silnik (5) z kołem (7) znajdujący się 
od strony końca trasy, przykręcony jest nieruchomo 
do ramy słupa i posiada nałożone na wał po górnej 
stronie kola (7) dodatkowe łożysko w obudowie (9) 
przykręconej do ramy słupa, a drugi silnik (6) osa-
dzony jest na przymocowanej do ramy słupa prowad-
nicy (10) tak że może się po niej przesuwać i posiada 
nałożone na wał po górnej stronie koła (8), dodatkowe 
łożysko w obudowie (11) posiadającej występ z otwo-
rem w który założony jest zaczep liny (12) założonej 
na kółko (13), na którym zmienia kierunek z po-
ziomego na pionowy i o linę tg zaczepiona jest gruba 
sprężyna (14), której drugi koniec założony jest w otwór 
występu suwaka (15) osadzonego suwliwie w pionowo 
ustawionym ceowniku (16) i w nagwintowany otwór te-
go suwaka wkręcona jest pionowo ustawiona śruba (17) 
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ułożyskowana z obu końców w ramie słupa i zakoń-
czona od góry kółkiem (18) służącym do obracania śru-
by i drugi silnik (6) posiada również tak jak i obu-
dowa łożyska (11) na górze jego wału, występ z otwo-
rem (19) w który włożony jest zaczep drugiej liny (20) 
założonej na drugie takie same kółko (13) na którym 
zmienia kierunek na pionowy stykając się wówczas 
z liną (12) biegnącą od występu obudowy łożyska na gó-
rze wału tego samego silnika, i w zaczepie zaczepio-
nym za sprężynę (14) przymocowaną od dołu do wy-
stępu suwaka, obie liny są razem sztywno połączone. 

(3 zastrzeżenie) 

20a; B61b P. 160989 01.03.1973 

Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Karel-
ma", Piechowice, Polska (Kazimierz Grochowski). 

Przenośny wyciąg narciarski 
Przenośny wyciąg narciarski jest napędzany silnikiem 

spalinowym lub elektrycznym. Wyciąg składa się z ra-
my, silnika np. spalinowego, zbiornika paliwowego 
i bębna do zwijania liny, posiada krążki wielorowko-
we (2 i 3) o dowolnej ilości rowków, które oplata lina 
holownicza (1), osadzone na wałkach (8 i 9). 

Napęd na krążki wielorowkowe przekazywany jest 
poprzez koło (19) połączone paskami klinowymi z ko-
łem (6) osadzonym na wałku (8). Napęd z wałka (8) 
przekazywany jest na wałek (9) przez krążek (4) po-
łączony paskami klinowymi z krążkami (5). Wyciąg 
jest zakotwiczony przy pomocy wkrętów (10) do zmarz-
niętego gruntu, które łączą z ramą odciągi (11) i śruby 
rzymskiej (12). (5 zastrzeżeń) 

20a; B61b P. 162967 30.05.1973 
Zarząd Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczyn-

ku. Chorzów, Polska (Zbigniew Polizo). 
Sposób zakładania nośno-napędowycli lin w kolejach 

napowietrznych 
Sposób zakładania nośno-napędowych lin w kole-

jach napowietrznych mających zastosowanie w trans-
porcie przemysłowym lub turystycznym polega na 
wprowadzeniu nowej liny (1) nawiniętej na bębnie (2) 
osadzonym obrotowo na stojaku (3), hamowanym 

dźwignią (10) na krążki (5) podpór trasowych (6) przez 
połączenie jej początku z jednym końcem montażo-
wej lub zużytej liny (<*) po uprzednim rozłączeniu jej 
obwodu zamykającego tor kolei. Drugi natomiast ko-
niec liny (4) po opasaniu napędowego koła (7) kolei 
zostaje nawijany na bęben (8) osadzony obrotowo na 
stojaku (9) napędzany mechanicznie lub ręcznie. 

(1 zastrzeżenie) 

20a; B61b P. 163035 01.06.1973 
Pieiwszeństwo: 02.06.1972 - NRF (nr P 2226975.6) 

Recoriot Grubenausbau GmbH, Reklinkhausen, Nie-
miecka Republika Federalna. 

Wózek podwieszony do kolejki szynowej 

Wózek podwieszony dla kolei szynowej mający za-
wiesie poza osią szyny jezdnej, posiada dwa mecha-
nizmy jazdy (2, 3) zamocowane na belce łączącej (6), le-
żącej zgodnie z kierunkiem jazdy tak, że mogą się one 
obracać dokoła osi pionowej i dokoła tejże osi z ma-
łym luzem przechylać. Podwieszony wózek jest połą-
czony z wystającym na bok ramieniem wysięgu (8} na 
końcu którego znajduje się zawiesie (9) tak przymoco-
wane, że znajduje się w pewnej odległości od osi po-
dłużnej wózka podwieszonego. Ramię wysięgu (8) jest 
przymocowane do wysięgnika (7), który jest sztywno 
związaay z belką łączącą (6) wózka podwieszonego 
i znajduje się cbok jednego z mechanizmów jazdy 
(2, 3) i że ramię wysięgu (8) może się obracać dokoła 
pionowej osi (12) znajdującej się na wysięgniku (7), 
a przebiegającej przez płaszczyznę poprowadzoną przez 
zawiesie (9) między obracalnym ramieniem wysięgu 
(8) i sąsiednim mechanizmem jazdy (2) przewidziany 
jest pośredniczący człon przenoszenia ruchu (13-18), 
który tak obraca ramię wysięgu (8) podczas każdora-
zowej jazdy po krzywiźnie, że zomocowany na nim 
element zawiesia przyjmuje położenie równoległe do 
osi podłużnej sąsiedniego mechanizmu jazdy (2). Ra-
mię wysięgu (8) jest sztywno połączone ze swoją pod-
stawą (11) która jest zamocowana obrotowo na pio-
nowym sworzniu (12) przy zewnętrznym końcu wy-
stającego na bok wysięgnika (7), przy czym działający 
jako równoległowód pośredniczący człon przenoszenia 
ruchu (13-18), umieszczony jest między bliższym do 
mechanizmu jazdy (2) końcem podstawy (11) ramienia 
wysięgu, a wystającą nasadą (19) mechanizmu jazdy (2). 

(5 zastrzeżeń) 
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20e; B61g P. 162531 14.05.1973 
Pierwszeństwo: 16.05.1972 - N R D (nr WP B 61 g/162991) 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Niemiecka 
Republika Demokratyczna (Manfred Liebig, Jörg 
Bensch, Eberhard Schubert). 
Urządzenie nośno-centrujące do nastawnika powrotu 
w sprzęgłach cięgłowo-zderznych pojazdów szynowych 

Urządzenie według wynalazku posiada ramię sprzę-
gowe połączone przegubowo i elastycznie z ramą nośną 
pojazdu szynowego oraz wsparte o tę ramę za pomocą 
cylindra sprężynowego i przegubowo kulowego zamon-
towanego poniżej ramienia sprzęgowego. Urządzenie 
posiada dzielony element sprężynowy wewnętrzny (26) 
oraz dzielony element sprężynowy zewnętrzny ukształ-
towany jako sprężyna górna (9) i dolna (10), przy czym 
między zewnętrznym elementem sprężynowym a rurą 
ochronną (2) znajduje się element uszczelniający (1) 
wyposażony w pierścień przeciwścieralny (12). Rura 
ochronna (2) wyposażona jest w element zabezpieczają-
cy (25) o ukształtowaniu dobranym do elementu usz-
czelniającego (1). Między tuleją prowadzącą (6) a tuleją 
cylindryczną (7) jak również między tuleją cylindrycz-
ną (7) a prowadnicą rurową (16) osadzona jest panew-
ka przeciwścieralna (36). (4 zastrzeżenia) 

20i; B611 P. 161659 02.04.1973 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice, 

Polska (Marian Iwański, Stanisław Góras, Wincenty 
Długosz). 

Sposób uzależnienia urządzeń półsamoczynnej blokady 
liniowej elektromechanicznej od urządzeń oddziaływa-
nia pociągu oraz układ elektryczny do stosowania tego 

sposobu 
Wynalazek uzależnia elektromechaniczną blokadę li-

niową, półsamoczynną w urządzeniach zabezpieczenia 
ruchu kolejowego od urządzeń oddziaływania pociągu, 
wjeżdżającego do posterunku ruchu, na drodze wy-
łącznie elektrycznej. Układ elektryczny składa się 
z przekaźnika kontrolującego (C) i blokującego* (B), 
których zestyki(B1),(C1) i (C2) w stanie zasadniczym 
przekaźników przerywają obwód blokady liniowej, 
elektromechanicznej. Gdy pociąg wjedzie do posterun-
ku ruchu przekaźniki blokujący (B) i kontrolujący (C) 
zmieniają swój stan, a ich zestyki zamykają obwody 
blokady liniowej umożliwiając zablokowanie bloku (A), 
a tym samym zgłoszenie zwolnienia toru szlakowego 
do sąsiedniego posterunku ruchu. 

Po wykonaniu czynności blokowania przekaźniki blo-
kujący i kontrolujący, wracają do położenia zasadnicze-
go. (2 zastrzeżenia) 

21a P. 157135 05.08.1972 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Marian Lig-

manowski, Wiktor Milczewski, Sławoj Walaszek). 
Układ do identyfikacji łączy 

Układ do identyfikacji łączy znamienny tym, że do 
każdej dowolnie dużej grupy identyfikowanych łączy 
przyporządkowany jest odbiornik sygnału identyfika-
cji, przy czym jeden z zacisków odbiornika sygnału 
identyfikacji (12) jest połączony z jednym biegunem 
źródła napięcia stałego wytwarzającego sygnał identy-
fikacji (1), separowanego elektrycznie od źródła zasi-
lania układu wejściowego (2) łącza i źródła zasilania 
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układu wyjściowego (3) łącza, a drugi biegun źródła 
napięcia stałego wytwarzającego sygnał identyfikacji 
(1) jest połączony poprzez zestyki (4) dołącznika łączy 
do dwu przewodów (5) łącza, załączonych między układ 
wejściowy łącza (2) i układ wyjściowy łącza (3) po-
przez zestyki odłączające (6), przy czym do przewodów 
(5) łącza od strony układu wejściowego (2) jest za-
łączony zespół rezystorowodiodowy połączony z drugim 
zaciskiem odbiornika sygnału identyfikacji (12). 

(2 zastrzeżenia) 

21a P. 157175 08.08,1972 
Instytut Łączności, Warszawa (Marian Ligmanowski). 

Układ odbiorczy sygnałów sterujących nadawanych 
z aparatu abonenta 

Układ odbiorczy sygnałów sterujących nadawanych 
z aparatu abonenta zawierający przekaźnik impulsu-
jący, przekaźnik seryjny, przekaźnik kontrolny oraz 
przekaźnik dodatkowy znamienny tym, że przekaźnik 
dodatkowy (3) jest wyposażony w co najmniej jeden 
zestyk przełączny (i) i drugi zestyk (5) sterujący ob-
wodem wykonawczym (10) urządzenia komutacyjnego 
przy czym jeden koniec uzwojenia przekaźnika dodat-
kowego (3) jest połączony z jednym biegunem (8) źród-
ła napięcia stałego a drugi koniec uzwojenia przekaź-
nika (3) jest połączony poprzez sprężyny zwierne ze-
styku przełącznego (1) przekaźnika impulsującego 
z drugim biegunem (9) źródła napięcia stałego, a do 
zestyku przełącznego (4) przekaźnika dodatkowego (3) 
są dołączone przewody elektryczne obwodu sterowania 
przekaźnika kontrolnego (7) i przekaźnika seryjnego 
(12) natomiast drugi zestyk (2) przekaźnika impulsu-
jącego jest załączony w obwód sterujący (11) urządze-
nia komutacyjnego. (1 zastrzeżenie) 

21a P. 157353 19.08.1972 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Stanisław Si-

czek). 
Wielokierunkowy układ antenowy 

Wielokierunkowy układ antenowy, znamienny tym, 
że elementy promieniujące (E), umieszczone są w wę-
złach siatki i włączone jednocześnie do jednej lub wię-
cej wyjść przeznaczonych do włączania pośrednio lub 
bezpośrednio urządzeń odbiorczych, nadawczych lub 
dopasowujących. (1 zastrzeżenie) 

F. 154214 22.03.1972 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-

browskiego, Warszawa, Polska (Jerzy Siawiński, Wie-
sław Martynow, Leon Rozbieki, Wojciech Mokrzycki). 
Urządzenie do przesuwania kursora znaków alfanume-
rycznych na informacyjnym ekranie lampy luminescen-

cyjnej 
Urządzenie do przesuwania kursora znaków alfanu-

merycznych na informacyjnym ekranie lampy lumi-
nescencyjnej składające się z licznika kursora, liczni-
ka rysowanego znaku, układu porównania stanów obu 
liczników, układu klawiatury alfanumerycznej operato-
ra, generatora ciągów jedynkowych, układu deszyfracji 
znaków alfanumerycznych w instrukcji, układu gene-
racji cyfrowej kursora oraz konwertera cyfrowo-ana-
logowego połączonego z urządzeniem do rysowania 
znaków alfanumerycznych na informacyjnym ekranie 
lampy luminescencyjnej znamienne tym, że wyjścia 
przekazujące stany licznika (LK) kursora oraz licznika 
(LZ) znaku są równolegle połączone z wejściami ukła-
du (UK) porównania stanów obu liczników, a wyjście 
tego ostatniego układu jest połączone z jednym z wejść 
(STEÎSOWANÏA CENTRALNEGO) displaya oraz, z wej-
ściem układu (CG) cyfrowej generacji kursora, który to 
układ przekazuje informację cyfrową określającą jed-
noznacznie wektor kursora na wejście konwertera 
(KCA) cyfrowo-analogowego, przy czym dodające wej-
ście jedynkowe ( + 1) licznika (LZ) znaku połączone 
jest z wyjściem układu (DS) deszyfracji znaków alfa-
numerycznych w wykonywanej przez display instrukcji 
zaś dodające wejście jedynkowe ( + 1) licznika (LK) 
kursora połączone jest z wyjściem generatora (GN) cią-
gów jedynkowych, zaś wejście tego generatora jest po-
łączone z wyjściem sygnału półautomatycznego prze-
suwania kursora, należącym cło układu (KL) klawia-
tury alfanumerycznej operatora, a równoległe wyjście 
liczbowe oraz odejmujące wyjście jedynkowe (-1) 
układu (KL) klawiatury jest połączone z odpowiednimi 
wejściami licznika (LK) kursora, dodatkowo zaś drugie 
wejście układu (CG) cyfrowej generacji kursora two-
rzące sumę logiczną z wejściem połączonym z układem 
(UK) porównania, jest połączone z jednym z wyjść 
(STEROWANIA CENTRALNEGO) displaya. 

(1 zastrzeżenie) 

21a1 P. 156118 20.06.1972 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Ryszard 

Bayer). 
Układ regulacji szerokości impulsów 

Układ regulacji szerokości impulsów zawierający ge-
nerator impulsów znamienny tym, że posiada pojem-
ność sprzęgającą (C) połączoną z kolektorem tranzy-
stora (T1), którego emiter zasilany jest ze źródła na-
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pięcia (Ul) przez potencjometr (P) a baza połączona jest 
z emiterem następnego tranzystora (T2), którego kolek-
tor jest zasilany ze źródła innego napięcia (U2) zaś 
baza tego następnego tranzystora (T2) zasilana jest ze 
źródła napięcia (U3) różnego od dwu poprzednich. 

(1 zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 162808 24.05.1973 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-

szawa, Polska (Andrzej Sołtyk). 
Półprzewodnikowy układ logiczny 

Półprzewodnikowy układ logiczny przeznaczony jest 
zwłaszcza do realizacji funkcji negacji iloczynu. 

W układzie według wynalazku dwukierunkowa dio-
da przełączająca diac (DC) włączona jest pomiędzy wej-
ście (A) wzmacniacza i punkt węzłowy (E) stanowiący 
zakończenie diodowego układu iloczynu, który utworzo-
ny jest z diod (D) i rezystora (Rl). Wzmacniacz ukła-
du zbudowany jest z tranzystora (T) oraz rezystorów 
(R2, E3). Napięcie progowe równe jest prawie warto-
ści całego napięcia zasilającego układ. 

(2 zastrzeżenia) 

21a1; H03b P. 162951 30.05.1973 
Pierwszeństwo: 1.06.1972 - Francja (nr 72-19649) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Rodney Pettipher, 
Lucien Nicolas Leon Viellevoye, Albert Kruithof). 
System rozdziału obciążenia pomiędzy kilka jednostek 

przetwarzania danych 
System według wynalazku zawiera pierwszą pamięć 

(Brn), układ zliczania zgłoszeń (Cm), pierwszy kompa-
rator (DM) porównujący ilość pamiętanych zgłoszeń 
z ilością zliczonych zgłoszeń, pierwszy układ logiczny, 
a także drugą pamięć (Bn) układ zaliczania przetwo-
rzonych zgłoszeń (Cn), drugi komparator (DN) i drugi 
układ logiczny. Układy te są połączone tak, że zgłosze-
nia są przetwarzane do chwili stwierdzenia zgodności 
przez drugi komparator. Wszystkie następne zgłoszenia 
są jedynie zliczane i nie przetwarzane do chwili stwier-
dzenia zgodności przez pierwszy komparator. 

(2 zastrzeżenia) 

21a1; H03k P. 163463 20.06.1973 
Zakłady Elektronowe „Unitra-Lamina", Piaseczno, 

Polska (Tadeusz Dudziński, Jerzy Konecki). 

Szerokopasmowy powielacz częstotliwości na diodzie 
waraktorowej 

Powielacz według wynalazku utworzony jest z fil-
trów komplementarnych (2, 6), w których pasmo prze-
pustowe dla jednego filtru jest pasmem zaporowym dla 
drugiego oraz z zawierającej diodę waraktorową (5) 
głowicy dopasowującej (4), powiązanej z filtrami w spo-
sób rozłączny. Filtry (2, 6) są typu palcowo-eliptycz-
nego o charakterystyce opisywanej eliptyczną funkcją 
matematyczną. 

Powielacz znajduje zastosowanie w technice mikro-
falowej, do powielania sygnałów, np. z pasma L na 
pasmo S. (1 zastrzeżenie) 

21a2 P. 155966 12.06.1972 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „Telkom -
PZT", Warszawa (Edward Kudrewicz). 
Układ kompensacyjny zwrotnicy dolno-górnoprzepu-

stowej 
Układ kompensacyjny zwrotnicy dolno-górnoprzepu-

stowej z układem kompensacyjnym będącym obwodem 



Nr 6 (36) 1974 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 33 

rezonansowym szeregowym włączonym równolegle 
między zaciski wejściowe zwrotnicy od strony zbior-
czej znamienny tym, że w szereg z cewką (L) i kon-
densatorem (C) włączony jest opornik (E) przy czym 
opornik (E) jest zastąpiony w całości lub w części 
przez oporność rzeczywistą uzwojenia cewki (L) wcho-
dzącej w skład tego układu. (1 zastrzeżenie) 

21a2 P. 157672 08.09.1972 

Instytut Łączności, Warszawa (Stanisław Siczek). 
Szerokopasmowy transformator symetryzujący wielkiej 

częstotliwości 
Szerokopasmowy transformator symetryzujący wiel-

kiej częstotliwości, małej mocy rzędu od kilku do kil-
kuset watów zawierający kondensator różnicowy za-
łączony na zaciski wyjściowe uzwojenia wtórnego 
transformatora, znamienny tym że środek kondensatora 
różnicowego (Cs) jest załączany poprzez rezystor sy-
metryzujący (Rs) na masę. (3 zastrzeżenia) 

21a2 P. 157673 08.09.1972 

Instytut Łączności, Warszawa (Stanisław Sońta, Jó-
zef Odrobiński). 
Urządzenie umożliwiające jednoczesne prowadzenie kil-

ku rozmów na łączu akustycznym 
Urządzenie umożliwiające jednoczesne prowadzenie 

kilku rozmów na łączu akustycznym w dowolnych jego 
odcinkach, co nie przeszkadza przesyłaniu częstotliwo-
ści sygnalizacyjnych wzdłuż całego łącza, znamienne 
tym, że składa się ze zwrotnic zaworowych (ZZ) z któ-
rych jedna jest włączona na łącze (ŁA) przed apara-
tem telefonicznym (AT) a druga po aparacie (AT), przy 
czym zwrotnica zaworowa (ZZ) posiada zespół wentyli 
elektronicznych (W) połączonych w dwóch gałęziach 
równoległych w których gałąź górna zwrotnicy (ZZ) po-
siada przynajmniej dwa wentyle elektroniczne (W) 
przedzielone filtrem (F) i służy do przepuszczania czę-
stotliwości sygnalizacyjnych a dolna składa się naj-
mniej z dwóch wentyli (W), służących do odpowied-
niego kierunkowania rozmów, pomiędzy które jest 
włączony aparat telefoniczny (AT). (1 zastrzeżenie) 

21a2; P. 162689 19.05.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mmechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Grzegorz Dziurowicz, Hen-
ryk Majecher). 

Układ automatycznej regulacji amplitudy sygnałów 
zmienno-prądowych we wzmacniaczach z tłumikiem 

Układ regulacji amplitudy według wynalazku zawie-
ra dwie diody Zenera (1) i (2) połączone szeregowo 
między scbą w ten sposób, że katoda jednej diody (1) 
połączona jest z biegunem dodatnim źródła zasilania. 
Anoda drugiej diody (2) połączona jest z. kolektorem 
tranzystora (3) w układzie wspólnego emitera. Do emi-
tera tranzystora (3) dołączony jest rezystor (4) zasilany 
z ujemnego bieguna źródła zasilania. Do bazy tranzy-
stora (3) dołączony jest kondensator (5) i rezystor (6) 
aktywnego detektora sygnału regulowanego. 

(1 zastrzeżenie) 

2la2; H03f P. 162809 24.05.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Stanisław Wydżga). 
Układ wzmacniacza elektroakustycznego, zwłaszcza dla 

zminiaturyzowanego sprzętu radiotechnicznego 
W układzie według wynalazku zastosowano element 

elektrokapilarny, którego charakterystyki rezonansu 
elektromechanicznego i elektrycznego, wykorzystane są 
dla podniesienia stopnia wzmocnienia w zakresie ni-
skich tonów. Wykorzystując rezonans elektromecha-
niczny, element elektrokapilarny (1) przymocowuje się 
do zespołu drgającego (2) na przykład membrany gło-
śnika, po czym napięcie wytwarzane przez ten element 
doprowadza się do wejścia wzmacniacza (7). Natomiast 
przy wykorzystaniu rezonansu elektrycznego, element 
elektrokapilarny (10) włączony jest w obwód wzmac-
niacza (7) w ten sposób, że zmiana jego impedancji 
w funkcji częstotliwości, oddziałuje na charaktery-
stykę wzmocnienia wzmacniacza. (1 zastrzeżenie) 

21a2; H03f P. 163252 09.06.1973 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska 
(Cezary Rudnicki). 

Wzmacniacz tranzystorowy małej częstotliwości 
Wzmacniacz według wynalazku składa się z napięcio-

wego przedwzmacniacza (1) sterującego stopnia (2) oraz 
ze stopnia wyjściowego, który stanowi para krzemo-
wych, komplementarnych tranzystorów (3) i (4). Bazy 
tych tranzystorów są połączone przy użyciu jednej 
krzemowej diody (5), wskutek czego przy braku syg-
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nału sterującego, tranzystory te są zatkane, dzięki cze-
mu nie istnieje konieczność stosowania wspólnego ra-
diatora dla tranzystorów wyjściowych. 

(1 zastrzeżenie) 

21a2; H04h P. 163763 02.07.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Zdzi-
sław Maciejasz, Józef Świstak, Wojciech Waiden). 
Automatyczny układ synchronizacji obrazu i dźwięku 

w urządzeniach audiowizualnych 
Automatyczny układ synchronizacji obrazu i dźwięku 

w urządzeniach audiowizualnych znajduje zastosowanie 
do celów szkoleniowych. 

Układ zawiera magnetofon (2) i rzutnik przeźroczy 
(5) z mechanizmem ruchu kasety (7). Oba te urządzenia 
(2) i (5) są ze sobą sprzężone za pomocą dekodera syg-
nałów (3) i synchronizatora (4) oraz połączone z zasila-
niem halogenu. Układ jest wyposażony w przełącznik 
(10) dla „pracy ciągłej" lub „przerywanej" oraz w wy-
łącznik „start". Magnetofon (2) ma wyłącznik (1) 
„start-stop" oraz przycisk (11) „przerwa". 

Taśma magnetofonowa jest wykonana najkorzystniej 
jako taśma bez końca, na której jest nagrany program. 
Jedna ścieżka na taśmie jest pilotująca dla synchroni-
zacji dźwięku i zmiany obrazu. Na ścieżce jest nagrany 
sygnał sterujący o krótkim impulsie, wynoszącym od 
0,3 do 0,4 sek. o częstotliwości lOOOHz oraz sygnał 
„stop" o długim impulsie wynoszącym 1 sek. 

(2 zastrzeżenia) 

21a3 P. 156137 20.06.1972 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 
Układ do przesyłania lub łączenia sygnałów kodowych 

Układ do przesyłania, lub łączenia sygnałów kodo-
wych znamienny tym, że utworzony jest przez nałoże-
nie kilku kompletnych i niezależnych sekcji (SR0 do 
SR8), z których każda przeznaczoa jest do przesyłania 
lub łączenia pojedynczego sygnału prostego kombinacji 
kodowej w tym celu, aby w przypadku wystąpienia ja-
kiegokolwiek uszkodzenia w dowolnym miejscu w ukła-
dzie oddziaływało ono tylko na jeden sygnał prosty 
kombinacji kodowej, co uławia wykrycie uszkodzenia 
i umożliwia łatwe naprawienie skutków uszkodzenia. 

(7 zastrzeżeń) 

21a3 P. 156138 20.06.1972 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Układ do łączenia sygnałów kodowych 
Układ do łączenia sygnałów kodowych w skład któ-

rego wchodzą w szczególności wejściowe i wyjściowe 
krotnice grupowe do realizacji kanałów czasowych, 
którym przypisane są powtarzające się odcinki czaso-
we, przynajmniej jedno urządzenie pamięciowe mowy 
utworzone z adresowych komórek pamięciowych z, któ-
rych każda służy do zapisywania przynajmniej jednej 
kombinacji kodowej, przełącznik wejściowy umożliwia-
jący selektywne łączenie układu pamięciowego mowy 
z jedną z wejściowych krotnic grupowych, przełącznik 
wyjściowy umożliwiający selektywne łączenie układu 
pamięci mowy z jedną z wyjściowych krotnic grupo-
wych, a także element do podawania adresu odczytu, 
element do podawania adresu wyjściowej krotnicy 
grupowej, element do podawania adresu zapisu i ele-
ment do podawania adresu wyjściowej krotnicy grupo-
wej, znamienny tym, że różne elementy adresowe są 
tak zsynchronizowane, że w odniesieniu do jednego 
łącza (1) w czasie pierwszego odcinka czasowego ele-
ment do podawania adresu odczytu (SLM) podaje do 
pamięci (MPI) adres (adl) komórki pamięciowej, której 
zawartość należy odczytać, po czym następuje operacja 
odczytu, podczas drugiego odcinka czasowego następu-
jącego po pierwszym element (SGS) do podawania 
adresu wyjściowej krotnicy grupowej podaje adres 
(CGS1) wyjściowej krotnicy grupowej do przełącznika 
wyjściowego (CS1) i odczytana kombinacja kodowa zo-
staje przesłana do wyjściowej krotnicy grupowej, pod-
czas trzeciego odcinka czasowego element (SGE) do po-
dawania adresu wejściowej krotnicy grupowej podaje 
adres (SGE1) wejściowej krotnicy grupowej do prze-
łącznika wejściowego (CEI), w czasie czwartego odcin-
ka czasowego, który następuje zarówno po pierwszym, 
jak i po trzecim element (SIM) do podawania adresu 
zapisu dostarczą do pamięci adres komórki pamięcio-
wej odczytanej uprzednio i kombinacja kodowa po-
chodząca z wejściowej krotnicy grupowej zostaje w tej 
komórce zapamiętana, układ tego rodzaju pozwala na 
skuteczne wykorzystanie przełączników i pamięci. 

(5 zastrzeżeń) 
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21a3 P. 157514 30.08.1972 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Marian Ligma-
nowski). 

Przelicznik numeru 
Przelicznik numeru posiadający wejścia dla n cyfr 

numeru, po 10 dla każdej cyfry oraz określoną liczbę 
wyjść przyporządkowanych poszczególnym numerom 
oraz zaciski, odpowiadające numerom o liczbie cyfr 
mniejszej niż n, nazywane zaciskami pośrednimi oraz 
zawierający układ przeliczający, znamienny tym, że 
wejście układu przeliczającego (1) stanowi zacisk po-
śreclni lub wejście przelicznika numeru odpowiadające 
pierwszej cyfrze połączone z początkiem pierwszego 
uzwojenia przekaźnika dwuuzwojeniowego (Pl) oraz 
przez równolegle połączone zestyki zwierne (p2), (p3), 
(p4) przekaźników (P2), (P3), (P4) dołączonych do wejść 
(2), (3), (4) przelicznika numeru odpowiadających okre-
ślonej cyfrze numeru, jest połączone z końcem dru-
giego uzwojenia przekaźnika dwuuzwojeniowego (Pl) 
i ponadto przez równolegle połączone zestyki zwierne 
(p2), (p3), (p4) przekaźników (P2), (P3), (P4) jest przy-
łączone do zacisku (6), stanowiącego zacisk pośredni 
lub wyjście przelicznika numeru, a do pozostałych 
końcówek uzwojeń przekaźników (Pl), (P2), (P3), (P4) 
jest dołączony biegun (7) źródła napięcia zasilania. 

(4 zastrzeżenia) 

21a4 P. 156758 18.07.1972 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Henryk Krepsztul). 
Sposób wytwarzania imitowanego echa radiolokacyjnego 

o pełnej charakterystyce echa rzeczywistego 
Sposób wytwarzania imitowanego echa radioloka-

cyjnego o pełnej charakterystyce echa rzeczywistego 
wykorzystujący modulację sygnałów o założonych pa-
rametrach nadajnika napięciami modulującymi imitu-
jącymi obwiednię i fazę sygnału radiolokacyjnego, zna-
mienny tym, że rejestruje się parametry bliskich ech 
rzeczywistych o amplitudzie znacznie przewyższającej 
poziom szumów własnych (2) układu rejestrującego co 
najmniej o 10 dB, przez co unika się istotnego wpływu 
szumów na parametry sygnału, a uzyskane wartości 
kolejnych sygnałów (4) mnoży się przez poprawkę od-
ległościową eliminującą wpływ zmiany odległości echa 
na amplitudę sygnałów, uzyskując sygnały (5), które 
mnoży się przez odwrotność charakterystyk fazowych 
i amplitudowych urządzenia rejestrującego dla wyeli-
minowania wpływu tych charakterystyk na zarejestro-
wane sygnały, następnie w zależności od wybranych 
tras imitowanych lotów uzyskane sygnały (6) mnoży 
się przez funkcję odległości oraz przez charakterystyki 
poszczególnych członów badanej stacji, znajdujących 
się przed przewidzianym miejscem wprowadzenia imi-
towanych sygnałów, po czym uzyskanymi sygnałami 
(10) moduluje się napięcie wytwarzane w układzie 
imitatora, a następnie tak uzyskane modulowane syg-
nały dodaje się do imitowanego przebiegu szumowego, 
bądź do szumów własnych odbiornika stacji dla uzy-
skania sumarycznego imitowanego sygnału o pełnej 
charakterystyce echa rzeczywistego. 

Odmiana sposobu według zastrz, 1, znamienna tym, 
że dla uzyskania sygnału (10), sygnały (5) uzyskane 
z zarejestrowanych sygnałów (4) w rezultacie ich mno-
żenia przez poprawkę odległościową, zamiast ich mno-
żenia przez odwrotność charakterystyk fazowych i am-
plitudowych, mnoży się przez stosunek charakterystyk 
fazowych i amplitudowych poszczególnych członów ba-
danej stacji do odpowiednich charakterystyk fazowych 
i amplitudowych urządzenia rejestrującego, a następnie 
przez uzyskane sygnały (13) mnoży się przez wartości 
funkcji odległości w zależności od konkretnych warto-
ści odległości imitowanego echa na wybranej trasie 
imitowanych lotów. (2 zastrzeżenia) 
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21a4 P. 156774 18.07.1972 

Zakład Doświadczalny Zapisu Magnetycznego przy 
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Sławomir Dymek). 

Układ stabilizowanego zasilacza napięcia stałego 
Układ stabilizowanego zasilacza napięcia stałego, za-

wierający tranzystorowy generator z transformatoro-
wym sprzężeniem zwrotnym, w którym między bazę 
i emiter tranzystora generacyjnego włączone są sze-
gowo połączone uzwojenie sprzężenia zwrotnego i kon-
densator, znamienny tym, że baza tranzystora regula-
cyjnego (T1)połączona jest z wyjściem układu porów-
nującego (A), kolektor tego tranzystora (T1)połączony 
jest z jedną końcówką kondensatora (C) znajdującego 
się w obwodzie baza-emiter tranzystora generacyj-
nego (T2), zaś emiter tranzystora regulacyjnego (Ti) 
jest połączony z drugą końcówką wspomnianego kon-
densatora. (1 zastrzeżenie) 

21a4 P. 157381 21.08.1972 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Marek Jeziorowski, Marek Wójcicki). 

Układ do kompensacji temperaturowej generatorów 
kwarcowych z rezonatorami cięcia AT 

Układ do kompensacji temperaturowej generatorów 
kwarcowych z rezonatorami cięcia AT, znamienny tym, 

że zacisk (1) źródła napięcia stałego (E2) połączony jest 
z zaciskiem (2) dwuczłonowego rezystorowo-termistoro-
wego dzielnika napięcia (Z1) (Z2) o takiej konfiguracji, 
by napięcie na wyjściu dzielnika przestrajało generator 
kwarcowy za pomocą diody waraktorowej w taki spo-
sób, by zależność względnego przestrojenia generatora 
od temperatury była funkcją odwrotną w stosunku do 
dowolnej charakterystyki temperaturowej rezonatora 
cięcia AT, oraz zacisk (3) wspólny dla obu członów 
rezystorowo-termistorowego dzielnika napięcia połą-
czony jest z elektrodą (4) diody waraktorowej (D) oraz 
elektroda (5) diody waraktorowej (D) połączona jest 
z zaciskiem (6) źródła napięcia (EL) O liniowej z regu-
lowanym nachyleniem zależności siły elektromotorycz-
nej od temperatury otoczenia oraz zacisk (7) źródła 
napięcia (E L ) połączony jest z zaciskiem (8) rezystoro-
wo-termistorowego dzielnika napięcia (Z1) (Z2) i z za-
ciskiem (9) źródła napięcia stałego (Ez). (2 zastrzeżenia) 

21a4 P. 157487 29.08.1972 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Barbara 
Gniewińska, Andrzej Smolarski). 

Sposób zmniejszania wpływu temperaturowych 
właściwości dynamicznych rezonatorów kwarcowych 

Sposób zmniejszenia wpływów temperaturowych wła-
ściwości dynamicznych termostabilizowanych rezonato-
rów kwarcowych na ich stabilność częstotliwości, zna-
mienny tym, że wywołuje się zmianę temperatury re-
zonatora różną, zwłaszcza mniejszą o 2°C, od różnicy 
między początkową temperaturą rezonatora a tempe-
raturą zerowego temperaturowego współczynnika czę-
stotliwości tego rezonatora. (1 zastrzeżenie) 

21a4; H05h P. 162193 27.04.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Kloza, Wiesław Nierubliszewski, Ryszard Parosa, Ed-
ward Reszke). 

Głowica mikrofalowego palnika plazmowego 
Głowica według wynalazku, wykonana jest jako 

otwarty tor współosiowy lub tor falowodowy, wyposa-
żona jest w metalowy pierścień umocowany przed 
wylotowym otworem toru mikrofalowego głowicy, przy-
czyni otwór metalowego pierścienia umieszczony jest 
współosiowo z wylotowym otworem toru mikrofalowe-
go, a metalowy pierścień stanowi część mikrofalowego 
tłumika reaktancyjnego. (1 zastrzeżenie) 

21a4; H01p P. 162903 28.05.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Józef Kuliński). 

Wielofunkcyjny sprzęgacz kierunkowy 
Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny sprzę-

gacz kierunkowy usytuowany na szerszej ściance falo-
wodu prostokątnego. 

Do płyty metalowej (1) z otworami (4) dołączone są 
odejmowalnie korpusy sprzęgaczy pętlowych (5) z li-
niami współosiowymi (14) i (17), których przewody we-
wnętrzne (9) i (10) połączone są pętlami sprzęgającymi 
(8) o długościach znacznie mniejszych od długości fali 
w falowodzie za pomocą śrub (11) bezpośrednio lub po-
przez jedną albo kilka wymiennych podkładek (12), 
a korpusy sprzęgaczy pętlowych (5) z płytą metalową 
(1) są połączone bezpośrednio lub poprzez jedną albo 
kilka wymiennych podkładek (13) za pomocą śrub (6). 

(4 zastrzeżenia) 
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21a4; H03h P. 162297 29.05.1973 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 

Polska (Stanisław Peisert, Krzysztof Weralski). 
Układ przełączania heterodyny głowicy wielkiej 
i bardzo wielkiej częstotliwości przy zmianie 

odbieranych podzakresów 
Układ według wynalazku zawiera tranzystor (T) 

z równoległym obwodem rezonansowym w kolektorze. 
Gałąź pojemnościowa obwodu rezonansowego składa 

się z diody waraktorowej (D2) i kondensatora (C3), a ga-
łąź indukcyjna z dwóch połączonych szeregowo cewek 
(L1) i (L2), połączonych z masą poprzez kondensator 
blokujący(C1). Punkt (B) wspólny dla indukcyjności 
(L2) i kondensatora blokującego(C1) połączony jest 
z jednej strony bezpośrednio lub przez rezystor (Rl) 
z punktem (Ul) przyłączania napięcia zasilania dla 
pierwszego podzakresu, a z drugiej strony punkt ten 
połączony jest poprzez rezystor (R2) dzielnika napięcia 
z bazą tranzystora (T). Punkt (A) wspólny dla cewek 
(L1) i (L2) połączony jest poprzez diodę przełączającą 
(D1), tak poprzez kondensator blokujący (C2) z masą 
jak i bezpośrednie lub przez rezystor (R3) z punktem 
(U2) przyłączania napięcia zasilania dla drugiego pod-
zakresu. (1 zastrzeżenie) 

21a4; H01p P. 163522 20.06.1973 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 

Polska (Józef Kuliński). 
Falowodowy sprzęgacz kierunkowy 

Falowodowy sprzęgacz kierunkowy zbudowany jest 
z dwóch falowodów prostokątnych (1, 2), skrzyżowanych 
i połączonych bokami szerszym i węższym, sprzężonym 
elektrycznie za pomocą długich i równolegle wykona-
nych szczelin (3, 4) we wspólnej ściance i skośnie usy-

tuowanych względem podłużnych osi połączonych falo-
wodów. 

Szczeliny sprzęgające (3, 4) posiadają galwaniczne 
zwarcie (5), najlepiej w połowie ich długości. 

(1 zastrzeżenie) 

21a4; H01p P. 163609 26.06.1973 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 

Polska (Józef Kuliński, Jerzy Gorzkowski, Feliks Wi-
śniewski, Zbigniew Szczypka, Krystian Przymusiak). 

Reflektometr mikrofalowy 
Reflektometr mikrofalowy przeznaczony jest do po-

miaru współczynnika odbicia w torze mikrofalowym 
przy małych, dużych i bardzo dużych poziomach mocy. 

Reflektometr mikrofalowy według wynalazku jest 
utworzony tylko z jednego sprzęgacza (1) o dużej 3 ie-
runkowości i z dopasowanych obciążeń (6) i (7) z tym, 
że pomiędzy wyjścia toru pomocniczego (2) tego sprzę-
gacza a dopasowane obciążenie (6) i (7) włączone są 
sprzęgacze kierunkowe (4) i (5) o mniejszej kierunko-
wości od sprzęgacza (1) o stałym lub zmiennym sprzę-
żeniu. 

Odmiana reflektometru polega na tym, że zamiast 
sprzęgacza (4) i obciążenia (6) do toru pomocniczego 
(2) sprzęgacza (1) przyłączone jest przejście (11) z falo-
wodu prostokątnego na linię współosiową. 

(5 zastrzeżeń) 
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21c; H01b P. 141318 16.06.1970 

Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Powstańców 
Śląskich „Frotex", Prudnik, Polska (Henryk Machniak). 

Przyrząd do zdejmowania izolacji z przewodów 
elektrycznych 

Przyrząd do zdejmowania izolacji z przewodów elek-
trycznych, który stanowią szczypce płaskie wydłużone, 
znamienny tym, że na jednym z roboczych końców 
szczypiec (1) umieszczone jest łoże prowadzące (2) prze-
wód a na drugim roboczym końcu zespół noży tnących 
(3, 6 i 8), śruba (4) regulująca głębokość nacinania prze-
wodu, zapadka (7) ustalająca położenie robocze noża 
cięcia poprzecznego (6) oraz płaskownika (5) z naniesio-
ną podziałką milimetrową. (1 zastrzeżenie) 

21c P. 155327 10.05.1972 

Pomorska Fabryka Gazomierzy, Tczew, Polska (An-
drzej Rynkowski). 

Układ połączeń elektrycznych członów przełącznika 
Układ połączeń elektrycznych członów przełącznika 

zabezpieczający przed jednoczesnym załączeniem dwu 
i więcej obwodów urządzenia, odbiornika elektrycznego 
o jednym wejściu i co najmniej dwóch wyjściach, zna-
mienny tym, że w każdym obwodzie styki załączane są 
połączone szeregowo z parą styków zwartych w poło-
żeniu początkowym pozostałych członów. 

(1 zastrzeżenie) 

21c P. 157430 24.08.1972 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewro-
wej „Oram", Łódź (Jerzy Strzelecki). 

Człon zabezpieczenia silnikowego lub samodzielny 
przekaźnik reagujący na zanik prądu w jednej fazie 

trójfazowego układu elektroenergetycznego 
Człon zabezpieczenia silnikowego lub samodzielny 

przekaźnik reagujący na zanik prądu w jednej fazie 
trójfazowego układu elektroenergetycznego zawierający 
trzy przetworniki prądu i prostownik trójfazowy, zna-
mienny tym, że wyjście układu prostownikowego (2) 
ma połączone z wejściem dyskryminatora (8) amplitudy 
napięcia reagującego na obniżenie się chwilowej war-
tości napięcia poniżej zadanej. 

Człon zabezpieczenia silnikowego lub samodzielny 
przekaźnik według zastrz. 1, znamienny tym, że wyj-
ście dyskryminatora (8) amplitudy napięcia ma połą-
czone z wejściem układu monostabilnego (9), który na 
swym wyjściu zawiera układ gromadzący (10). 

(3 zastrzeżenia) 

21c; H01r P. 161891 12.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-
nicznego „Elgos", Czechowice-Dziedzice, Polska (Jan 
Kania). 
Zacisk śrubowy samoczynny z nakładką przechylną 

Zacisk śrubowy samoczyszczący z nakładką przechyl-
ną do przyłączania przewodów elektrycznych, którego 
element dociskowy stanowi wkręt, ma nakładkę (4) 
z otworem o wartości pośredniej pomiędzy najmniej-
szym a największym wymiarem zbieżnej dolnej części 
łba wkręta (1), przy czym łob wkręta (1) ma występy 
(2) lub wgłębienia a nakładka (4) ma na obwodzie 
otworu również wycięcia lub występy, w które wcho-
dzą odpowiednio występy (2) lub wgłębienia znajdują-
ce się na łbie wkręta (1). Podczas łączenia przewodów 
(5 i 6) obrót wkręta (1) poprzez zazębione ze sobą wy-
stępy (2) i wycięcia (3) powoduje obracanie nakładki 
(4), która z kolei trąc po przewodach oczyszcza ich 
powierzchnię z trudno przewodzących prąd tlenków. 

(1 zastrzeżenie) 
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21c; H01h P. 162166 27.04.1973 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 
Polska (Zbigniew Drażkiewicz, Romuald Zwierzchlej-
ski). 

Obrotowy przekaźnik prądu 
Przekaźnik według wynalazku zbudowany jest z ze-

stawu pierścieni (1) osadzonych na sworzniach (2) znaj-
dujących się na podstawie. Do obsady (4) zamocowane 
są obrotowo szczotkotrzymacze (5) oraz złącza (6), któ-
re połączone są ze szczotkami (7) osadzonymi obrotowo 
w szczotko trzy maczach (5) oraz dociskanymi sprężyn-
kami (8) do bocznej powierzchni pierścieni (1). Poprzez 
przegub krzyżowy zestaw pierścieni (1) zamocowany 
jest do części obrotowej lub nieobrotowej dźwigu, przy 
czym zestaw pierścieni znajduje się w hermetycznej 
obudowie. Konstrukcja przekaźnika pozwala na wy-
mianę w prosty sposób szczotek i ich sprężyn docisko-
wych bez demontażu przekaźnika stwarza możliwość 
zachowania współosiowości w każdych warunkach mor-
skich pracy dźwigu. Charakteryzuje się konstrukcją 
zwartą, lekką i prostą w wykonaniu, z możliwością za-
stosowania na dźwigach jednostek pływających oraz na 
lądzie. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01f P. 162190 28.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-
nicznego „Elgos"', Czechowice-Dziedzice, Polska (Fran-
ciszek Grygierczyk). 
Kołek stykowy pusty i sposób wykonywania kolka 
pustego i pełneco oraz tulejki stykowej, stosowanych 

we wtyczkach i gniazdach instalacyjnych 
Kołek stykowy pusty (1) ma w swej części stykowej 

pustą przestrzeń o kształcie najkorzystniej walcowym, 
zakończoną w postaci czaszy (5) z otworem (6) w osi 
kołka. Sposób wytwarzania polega na wyciskaniu 
kształtu kołka z odcinka pręta. 

Metalowy pręt o średnicy większej od maksymalnej 
średnicy kołka, przyciska się stemplem (9) o średnicy 
najkorzystniej około 9O%początkowej średnicy pręta 
poprzez oczko kalibrujące (8), a następnie formuje się 
odsądzenie stemplem (10) o ściętych narożach (11), po 
czym za pomocą stempla (13) o średnicy pustej części 
walcowej kołka, przeciąga się przez oczko (14), a na-
stępnie tak uzyskaną tuleję zamyka się na końcu 
w znany sposób za pomocą stempla (15) uzyskując 
kształt czaszy (5). 

Sposób wykonania tulejki stykowej polega na tym, 
że metalowy pręt przeciska się przez oczko (24) za po-
mocą stempla (23) na średnicę odpowiadającą zewnętrz-
nej średnicy tulejki stykowej, przy czym średnicę we-

wnętrzną części wlotowej (27) tulejki formuje się jed-
nocześnie za pomocą przeciwbieżnego stempla (25). 

(4 zastrzeżenia) 

21c; H01h P. 162304 03.05.1973 

Fabryka Aparatów Elektrycznych „Apena", Bielsko-
Biała, Polska (Janusz Gątkiewicz, Edward Kołoczek, 
Franciszek Nikiel, Włodzimierz Peterek, Zdzisław 
Rychlik). 
Styk z nakładką stykową zwłaszcza do wyłączników 

zwarciowych 
Przedmiot wynalazku umożliwia trwałe połączenie na-

kładki stykowej (2) ze stykiem (1) w wyłącznikach 
zwarciowych, zabezpieczające przed odpadnięciem na-
kładki w trakcie wyłączania zwarcia. Nakładka styko-
wa (2) umieszczona jest w odpowiednio ukształtowanym 
wgłębieniu w styku (1). Po przylutowaniu do dna (5), 
nakładka zostaje zaciśnięta w materiale styku. 

(2 zastrzeżenia) 
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21c; H02p P. 162423 08.05.1973 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. M. No-
wotki, Łapy, Polska (Michał Gajewski, Tadeusz Skro-
bański, Stanisław Dunaj, Stanisław Sereda, Tadeusz 
Filonik). 
Elektryczny układ połączeń do sterowania napędem 
zawalcarki zwłaszcza do pierścieni zestawów kołowych 

Układ według wynalazku posiada równolegle połą-
czone dwa styczniki (1) i (2), z którymi szeregowo są 
połączone dwa równoległe styki: styk wyłącznika krań-
cowego (3) i styk (4) przekaźnika czasowego (10). Do 
wspólnego bieguna styków (3) i (4) oraz przycisku włą-
czającego układ (5) przyłączony jest obwód, w którym 
znajduje się równolegle połączony styk (6) przekaźnika 
ciśnieniowego i styk (7), włączonego w szereg z tymi 
stykami przekaźnika pomocniczego (8). Drugi styk (9) 
przekaźnika pomocniczego znajduje się w obwodzie 
przekaźnika czasowego (10), natomiast styk czynny 
przekaźnika czasowego (10) jest połączony z przekaźni-
kiem pomocniczym (12). Układ umożliwia pracę zawal-
carki w cyklu półautomatycznym. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01b P. 162508 11.05.1973 

Zakład Doświadczalny przy Dolnośląskich Zakładach 
Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel", Wro-
cław, Polska (Danuta Klimek, Witold Tomaszewski, 
Irena Skórzewska, Marian Woźniak, Henryk Staniak). 
Sposób wytwarzania elektroizolacyjnych materiałów 

mikowych 
Sposób wytwarzania elektroizolacyjnych materiałów 

mikowych przewiduje zastosowanie jako lepiszcza kom-
pozycji złożonych z żywic epoksydowych i adduktów 
bezwodników kwasów żywicznych z bezwodnikiem 
maleinowym, w szczególnym przypadku z dodatkiem 
aminów trzeciorzędowych jako przyspieszaczy utwar-
dzania. 

Przedstawiony sposób polega na tym, że mikę mie-
sza się ze zmieloną kompozycją żywicy epoksydowej 
z utwardzaczem, w szczególnym przypadku z dodatkiem 
przyśpieszacza i prasuje pod ciśnieniem w podwyższo-
nej temperaturze, otrzymuje się materiał elektroizola-
cyjny w postaci płyt, bądź też mikę w postaci płatków 
nakłada się na nośnik organiczny lub nieorganiczny 
powleczony roztworem kompozycji żywicy epoksydowej 
z utwardzaczem i w szczególnym wypadku, z dodatkiem 
przyśpieszacza i suszy się w podwyższonej temperatu-
rze otrzymując elektroizolacyjny materiał mikowy 
w postaci folii. 

Zastosowanie jako lepiszcza kompozycji epoksydowo-
-polibezwodnikowych pozwala na otrzymanie jednorod-
nego materiału izolacyjnego odpornego na długotrwałe 
działanie wysokiej temperatury o dobrych własnościach 
przetwórczych. (3 zastrzeżenia) 

21c; K02p P. 162526 14.05.1973 

Przedsiębiorstwo Geologiczne. Kielce, Polska (Stani-
sław Konopka). 

Układ samoczynnego wyłącznika silnika 
Układ samoczynnego wyłącznika silnika według.wy-

nalazku sterowany jest elektromagnetycznym liczni-
kiem (7), działającym pod wpływem impulsów przeka-
zywanych przez naturalny magnes (5), umieszczony na 
ruchomej części urządzenia, za pośrednictwem magne-
tycznego zestyku (6). Cyfrowe tarcze (18) licznika mają 
otworki (19) układające się, przy zaprogramowanym 
stanie licznika, w przezierny kanał przepuszczający 
strumień światła żarówki (20), naświetlający fotodiodę 
(11), która powoduje działanie fotoelektrycznego prze-
łącznika, uruchamiającego samoczynny stycznik (17). 
Układ może być stosowany w urządzeniach, które służą 
do prób i badań w zaprogramowanym cyklu pracy. 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H02p P. 162784 12.05.1973 

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Jan Szlendak, 
Eugeniusz Kowalewski). 

Układ regulacji prędkości obrotowej silnika 
indukcyjnego, trójfazowego w sieci trójprzewodowej 
z odwzorowanym, termicznym sprzężeniem zwrotnym 

Układ według wynalazku zawiera zawory (Ty) do-
prowadzające energię elektryczną, równolegle połączo-
ne z rezystorami (R), które zapewniają minimalny prąd 
podtrzymania przewodzenia tyrytsorów w czasie ich 
komutacji. 

Układ posiada węzeł nieliniowego sprzężenia zwrot-
nego zrealizowany przez elektroniczny model odwzoro-
wania termicznego silnika (OTS). Układ ma zastosowa-
nie do rozruchu silników indukcyjnych, trójfazowych, 
pierścieniowych lub krótkozwartych, pracujących 
w ciężkich warunkach, jak również do redukcji obro-
tów poniżej obrotów synchronicznych z zabezpieczeniem 
przegrzewania się tych silników. (1 zastrzeżenie) 
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21c; H05k P. 162810 24.05.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap" Łódź, Polska (Sławomir Kalinowski, Andrzej 
Dąbrowski, Tadeusz Adamiak). 

Rączka do wyciągania płytki drukowanej 
Przedmiotem wynalazku jest rączka do wyciągania 

płytki drukowanej z gniazda wielowtykowego posia-
dająca kształt dwuramiennej dźwigni, której jedno ra-
mię (1) wystające poza płytkę jest wielokrotnie krót-
sze od drugiego (4). Ramię dłuższe w jednym końcu (5) 
jest połączone obrotowo z płytką a w drugim końcu 
jest ukształtowane sprężyście. 

Rączka pozwala na wielokrotne zmniejszenie siły 
niezbędnej do wyciągania płytek z gniazd oraz zapew-
nia łatwe i wygodne ich wyjmowanie, nawet przy ści-
słym ustawieniu płytek w panelu. (3 zastrzeżenia) 

21c; H05k P. 162815 24.05.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Antoni Stanisław Wnuk, 
Winicjusz Boron, Zenon Tabaczyński). 

Przyłącze opancerzonych przewodów 
elektroenergetycznych 

Przyłącze przeznaczone jest do wprowadzania i mo-
cowania przewodów do urządzeń elektrycznych, zwłasz-
cza budowy ognioszczelnej w podziemiach kopalń. 

Przyłącze według wynalazku ma mocownik (2) i ela-
styczny pierścień uszczelniający (3) nałożone na oponę 
lub osłonę (1) przewodu oraz umieszczony wewnątrz 
zespół dwu pierścieni zaciskających druty pancerza (4) 
między swymi ukształtowanymi labiryntowe powierzch-
niami. Co najmniej jeden drut (8) pancerza (4) nie za-
ciśnięty między pierścieniami jest przeprowadzony 
wzdłuż ośrodka w kierunku wnętrza urządzenia, do 
którego przewód jest przyłączony i przymocowany do 
dźwigni napędowej (9) łącznika pomocniczego (10) któ-
rego zestyk rozwierny (11) jest włączony w obwód 
sterowniczy (12) stycznika załączającego przewód pod 
napięcie. (3 zastrzeżenia) 

21c; H03k P. 162849 26.05.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ka-
zimierz Bisztyga, Jacek Seńkowski, Zbigniew Biernat, 
Maciej Mickowskj, Marian Endler). 

Nawrotny łącznik tyrystyrowy prądu zmiennego 
Nawrotny łącznik tyrystyrowy prądu przemiennnego 

zawiera tyrystory (T), łączące odbiornik z siecią, przy 
czym szeregowo z tyrystorami (T) są połączone ele-
menty indukcyjności nieliniowej (L). Elementami tymi 
są cewki indukcyjne z rdzeniami ferromagnetycznymi 
bez szczelin. Równolegle do tyrystorów (T) są włączone 
szeregowo połączone oporniki (R) i kondensatory (C). 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H01 r P. 162864 25.05.1973 

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szad-
kowskiego. Kraków, Polska (Czesław Pletty, Jan Krze-
szowiak). 

Złącze do przewodów 
Złącze do przewodów służy w szczególności do łącze-

nia przewodów z narzędziami pneumatycznymi oraz do 
łączenia przewodów acetylenowych z palnikiem i re-
duktorem. Złącze składające się z korpusu (1) oraz 
śruby (2) posiadającej otwór, charkteryzuje się posia-
daniem stożkowego podtoczenia w korpusie (1) przy 
czym zbieżność tego podtoczenia wynosi okolo 1,5°. 

Podczas wkręcania śruby następuje rozciąganie prze-
wodu i ścisłe jego przyleganie do ścianek korpusu oraz 
ścianek śruby. (1 zastrzeżenie) 
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21c; H01h P. 163080 04.06.1973 

Fabryka Aparatów Elektrycznych „Apena", Bielsko-
Biała, Polska (Andrzej Janota, Tadeusz Kocoń, Andrzej 
Wegert). 
Układ pomocniczego elektromagnetycznego wydmuchu 

łuku wyłącznika szybkiego prądu stałego 
Układ pomocniczego wydmuchu łuku według wyna-

lazku posiada dodatkowe uzwojenie zwarte, w którym 
indukuje się prąd zmniejszający chwilowe wartości 
strumienia magnetycznego, a tym samym, siły elektro-
motorycznej indukcji. Zwarte uzwojenie może posiadać 
tylko jeden zwój, który może być wykonany w postaci 
litego rdzenia magnetycznego (5), z materiału przewo-
dzącego prąd elektryczny lub w postaci dodatkowego 
zwoju zwartego nawiniętego na rdzeniu (9). 

(3 zastrzeżenia) 

21c; H01h P. 163098 05.06.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. War-
szawa, Polska (Edward Niedzielski, Marian Fabrycy). 

Oprawka soczewki w nadajnikach i odbiornikach 
przekaźników fotoelektrycznych 

Oprawka soczewki składa się z obudowy (3) z obwo-
dowym występem (4) na powierzchni wewnętrznej oraz 
elastycznego pierścienia (2) z obwodowym rowkiem (5) 
na powierzchni zewnętrznej i obwodowym rowkiem (6) 
na powierzchni wewnętrznej przeznaczonym do osa-
dzenia soczewki (1). (1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 163099 05.06.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Roman Kapuscinski, Stanisław Michal-
ski). 

Odbiornik fotoelektryczny 
Odbiornik fotoelektryczny przeznaczony szczególnie 

do przekaźników fotoelektrycznych, posiadający foto-
tranzystor (3) i soczewkę (2) skupiającą, wyposażony 
jest w ekran (1) rozpraszający umieszczony w ognisku 
soczewki (2) rozpraszającej, a fototranzystor umieszczo-
ny jest pomiędzy soczewką (2) i ekranem (1) rozpra-
szającym. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 163100 05.06.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Roman Kapuscinski, Ryszard Ciasno-
cha). 

Układ do kompensacji wpływu wahań napięcia 
zasilającego przekaźnik fotoelektryczny 

Układ według wynalazku jest układem mostkowym 
fotoelementu (2), diody Zenera (3) i oporników (4, 5) 
oraz tranzystora wyjściowego (6), przy czym tranzystor 
(6) umieszczony w przekątnej mostka podłączony jest 
w ten sposób, że jego emiter dołączony jest do gałęzi 
mostka zawierającej diodę Zenera (3), a baza dołą-
czona jest do gałęzi zawierającej fotoelement (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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21c; H01r P. 163109 05.06.1973 

Pierwszeństwo: 05.06.1972 - Węgry (nr Az. VI - 878) 
Villamos Berendezés e Keszülek Müvek, Budapeszt, 

Węgry (Gabor Dani, Ferenc Varga, Istvan Krajcsovics). 
Urządzenie do armatury podłączeniowej 

do bezśrubowego zamocowania przewodów 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do armatury 

podłączeniowej do bezśrubowego zamocowania przewo-
dów, w którym w pryzmatycznej pustej przestrzeni 
utworzonej w korpusie armatury umieszczone są dwie 
spiralne sprężyny w ten sposób, że osie spiralnych 
sprężyn leżą w wzdłużnej płaszcyźnie przepoławiającej 
pustej przestrzeni i są osiowo symetryczne do osi prze-
poławiającej prostopadłej do osi wzdłużnej pustej prze-
strzeni jako oś symetrii. Pomiędzy jednym końcem 
sprężyn leżą w wzdłużnej płaszczyźnie przepoławiającej 
wkładka lub element stykowy. W obydwóch prosto-
padłych do osi wzdłużnej pustej przestrzeni ścianach 
znajdują się otwory na odcinkach równych wysokości 
wkładki. Wkładka (4) jest osiowo symetrycznym pła-
skim elementem, którego oś symetrii zbiega się z osią 
symetrii pustej przestrzeni i jest wykonana z dobrze 
przewodzącego materiału na przykład z brązu. W prze-
dłużeniu (7) wkładki (4) w jej osi symetrii, skierowa-
nym do wnętrza pustej przestrzeni wykonany jest 
okrągły otwór, a w przedłużeniu (15) skierowanym do 
górnej ściany jest wykonana otwarta szczelina (16). 
Ponad szczeliną (16) w górnej ścianie pustej przestrzeni 
znajduje się otwór, a na wysokości okrągłego otworu 
w bocznych ścianach pustej przestrzeni znajdują się 
owalne otwory (9), w każdym kierunku przewyższające 
wymiar okrągłego otworu. Czop (8) wchodzący w okrąg-
ły otwór umieszczony jest w owalnych otworach (9), 
a płaski element kończy się w kierunku wzdłużnym 
pustej przestrzeni dwoma przedłużeniami (1 i 12), które 
znajdują się pomiędzy spiralnymi sprężynami (5 
i 10) i górną ścianą pustej przestrzeni. Ściany pustej 

przestrzeni są utworzone prze metalową obudowę (1), 
zamontowaną w korpusie armatury wykonanym z ma-
teriału izolacyjnego. (10 zastrzeżeń) 

21c; H02p P. 163320 12.06.1973 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro-
cław, Polska (Kazimierz Pelc, Marek Iskrzyński). 

Urządzenie do zmiany kierunku obrotów silnika 
prądu stałego ze wzbudzeniem elektromagnetycznym 

W urządzeniu według wynalazku uzwojenie wzbu-
dzenia (1) silnika prądu stałego jest połączone z pro-
stownikiem dwukierunkowym (2). 

Zmianę kierunku obrotów silnika uzyskuje się przez 
zmianę kierunku prądu zasilającego silnik, bez prze-
łączania uzwojenia wzbudzenia. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 163462 20.06.1973 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma", 
Bydgoszcz, Polska (Lucjan Lewicki, Edmund Paczkow-
ski). 
Łącznik sterowniczy niestabilny, w formie przycisku 

dwuguzikowego z przekaźnikiem podtrzymania 
Łącznik sterowniczy niestabilny posiada obwód głów-

ny, składający się z szeregowo połączonych styku roz-
wiernego przycisku wyłączającego (1), diody prostow-
niczej (2) i styku zwiernego przycisku załączającego 
(3), zbocznikowanego opornikiem ograniczającym (5). 
Szeregowo z obwodem głównym włączone jest uzwoje-
nie neutralnego przekaźnika podtrzymania (4), którego 
styk zwiemy (6) włączony jest do obwodu bocznikują-
cego styk zwiemy przycisku załączającego (2) szeregowo 
z opornikiem ograniczającym (5). 

Łącznik może być zastosowany do zdalnego sterowa-
nia łączników stycznikowych. (1 zastrzeżenie) 
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21c; H01h P. 163659 28.06.1973 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Andrzej 
Fabijański, Kazimierz Nowicki). 

Konstrukcja izolacji biegunów wyłącznika 
wysokiego napięcia 

Konstrukcja według wynalazku jest przeznaczona 
szczególnie do wyłączników o małych odstępach mię-
dzy biegunowych. Podstawowym jej elementem jest 
wkładka izolacyjna (5) o kształcie tulei z karbowaną 
wewnętrzną powierzchnią, umieszczona w strefie po-
duszki powietrznej zamkniętej od góry kołpakiem (3). 
Przestrzeń pomiędzy tuleją (5), a zewnętrzną rurą izo-
lacyjną (1) bieguna jest uszczelniona (6). Izolacja mię-
dzybiegunowa (7) wzmocniona jest przez osłony izo-
lacyjne (8) wykonane z tworzywa termoplastycznego 
i formowane na rurze bieguna w ten sposób, że osłony 
są naprężone i obciskają rurę (i) bieguna. 

(2 zastrzeżenia) 

21c; H02J P. 163904 06.07.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 162482 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ka-

zimierz Bisztyga, Jacek Seńkowski, Stanisław Piróg). 
Układ włączania kondensatorów łącznikiem 

tyrystorowym, na napięcie przemienne 
Układ według wynalazku zawiera dwa sterowane 

źródła prądu (1) i (2), połączone poprzez oddzielne 
transformatory (3) i (4) z prostownikami (5) i (6). Wyj-
ścia dodatnie prostowników (3) i (8) są połączone po-
przez oporniki (R1), (R2) i diody (D1), (D2) z bramkami 
tyrystorów (T) i (8) a wyjścia ujemne z katodami tych 
tyrystorów (7) i (8). Równolegle z wyjściami obu pro-
stowników (5) i (6) są połączone tranzystory (T1)i (T2), 
których emitery łączą się z wyjściami ujemnymi pro-
stowników (5) i (6), a kolektory z wyjściami dodatnimi. 

zaś bazy łączą się poprzez diody (D3) i (D4) z wyjścia-
mi ujemnymi. Obydwie bazy są połączone ze sobą po-
przez opornik (K3). (1 zastrzeżenie) 

21c; H05k 
5d: E21f 

P. 164981 01.09.1973 

Pierwszeństwo: 02.09.1972 (Niemiecka Republika Fede-
ralna nr P. 2243263.9) 

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt, Nie-
miecka Republika Federalna. 

Obudowa do urządzeń ognioszczelnych 
i zabezpieczających przed wybuchem 

Przedmiotem wynalazku jest obudowa do urządzeń 
ognioszczelnych i zabezpieczających przed wybuchem, 
z zamykanym otworem umożliwiającym dostęp do 
przyrządów i elementów budowlanych, znajdujących 
się wewnątrz obudowy, zaopatrzony w przesuwalną 
pokrywę. 

Według wynalazku, pokrywa i otwór mają kształt 
prostokąta i w stanie zamkniętym są zaryglowane ze 
wszystkich czterech stron. Pokrywa (3) jest wprowa-
dzana na obudowę i za pomocą dwóch wychylnych 
kabłąków (4) może być przesuwana na tych wychylnych 
kabinkach w kierunku strzałki (8) i odwrotnie, w wy-
niku czego ma miejsce zasuwanie i rozsuwanie. 

(6 zastrzeżeń) 

P. 157320 18.08.1972 

Stanisław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 
Gryglewicz). 

Maszyna elektryczna prądu stałego 
Maszyna elektryczna prądu stałego, znamienna tym, 

że twornikiem jest stojan (1) uzwojony w taki sposób, 
że w każdym ze żłobków nawinięta jest wokół podłuż-
nego przekroju rdzenia z pakietu blach, osobna cewka 
(2), a magneśnica jest wirnikiem, i że cewki (2) odda-
lone od siebie o wielkość podziałki biegunowej tworzą 
fazy których ilość może być dowolnie obrana, najko-
rzystniej w granicach trzech do sześciu, i że komuta-
tor (3) składa się z odizolowanych cd siebie przewodzą-
cych prąd pierścieni których jest tyle ile jest faz 
i każdej fazie odpowiada jeden pierścień, i że każdy 
pierścień podzielony jest na tyle równej długości i jed-
nakowo oddalonych od siebie odcinków (4) ile jest ce-
wek w danej fazie a cewek tych jest tyle ile jest 
biegunów magneśnicy i że przerwy między tymi od-
cinkami są większe niż wyprowadzony od osi maszyny 
kąt przerwy między krawędziami nabiegunników ma-
gneśnicy, a odcinkami każdego pierścienia są tak 
umieszczone że środek przerwy między nimi znajduje 
się naprzeciw cewki należącej do tej fazy co dany 
pierścień, i że jeden koniec drutu nawojowego tej cew-
ki połączony jest z odcinkiem pierścienia znajdującym 
się z jednej strony przerwy a drugi koniec z odcinkiem 
tego samego pierścienia znajdującym się z przeciwnej 
strony przerwy i że wszystkie cewki są tak samo po-
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łączone z tak sarno odpowiadającymi im odcinkami 
pierścieni należących do ich fazy przy tym wszystkie 
cewki nawinięte są na rdzeniu stojana w tym samym 
kierunku, i że do odbioru lub doprowadzenia prądu do 
lub od komutatora służy zespół szczotek o małej opor-
ności, zamocowanych w przyrządach szczotkowych (5) 
w linii prostej przebiegającej przez środek przerwy 
między nabiegunnikami magneśnicy i wirujących razem 
z magneśnicą, a szczotki składającej się z trzech części, 
środkowej (6) do przewodzenia głównej ilości prądu, 
połączonej bezpośrednio z przewodem przyrządu szczot-
kowego, i dwóch bocznych (7) połączonych z przewodem 
poprzez prostownik (8) o kierunku przewodzenia zgod-
nym z kierunkiem odbieranego prądu z prądnicy, i że 
szczotki te połączone są z przewodem doprowadzonym 
do szczotki (9) stykającej się z jednym z dwu pierścieni 
ślizgowych (10) połączonych z przewodem (11) wypro-
wadzonym na zewnątrz maszyny, i że komutator (3) 
osadzony jest obrotowo w obudowie maszyny tak że 
może się obrócić w obie strony o pewien kąt oraz 
połączony jest za pośrednictwem przekładni śrubowej 
z silniczkiem (12), o kierunku obrotów zależnym od 
kierunku prądu zasilającego go, i jeden przewód od 
tego silniczka doprowadzony jest do pierścienia ślizgo-
wego (10), a drugi przewód od tego silniczka doprowa-
dzony jest do rzędu szczotek dodatkowych (13), które 
stykają się z wystającymi na końcach odcinków pierś-
cieni komutatora, języczkami (14). (3 zastrzeżenia) 

21d1 P. 157445 25.08.1972 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 157320 
Stanisław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 

Gryglewicz). 
Maszyna elektryczna prąciu stałego 

Maszyna elektryczna prądu stałego z komutatorem 
i szczotkami według zgłoszenia nr P. 157320, znamienna 
tym, że twornikiem jest wirnik wirujący razem z osa-
dzonym na tym samym wale komutatorem, przy czym 
końce każdej cewki (1) nawiniętej wokół wirnika, uło-
żonej w przeciwległych żłobkach i tworzącej osobną fa-
zę, połączone są według zasady jak w maszynie według 
patentu głównego - z przeciwnymi odcinkami (2) pier-
ścienia komutatora należącymi do tej fazy, a przyrządy 
szczotkowe wraz ze szczotkami (3), (4) nie wirują 
i przewód każdego przyrządu szczotkowego wyprowa-
dzony jest na zewnątrz maszyny dla odbioru lub do-
prowadzenia prądu, i przyrządy szczotkowe połączone 
są za pośrednictwem przekładni śrubowej z silniczkiem 
(8) o kierunku obrotów zależnym od kierunku prądu 
zasilającego go, i jeden przewód od tego silniczka do-
prowadzony jest do jednego z przewodów (5), a drugi 
przewód od tego silniczka doprowadzony jest do szczo-

tek dodatkowych (8) które stykają się z wystającymi 
na końcach odcinków pierścieni komutatora, języczka-
mi (14), a w przypadku gdy maszyna jest silnikiem to 
przewody sterujące tyrystorami (9) połączone są razem 
ze szczotką (10) ślizgającą się po osadzonym na komu-
tatorze i wirującym razem z nim pierścieniem (11) 
z tworzywa izolacyjnego na którym znajdują się od-
cinki przewodzące prąd (12), do których doprowadzone 
jest napięcie odpowiednie do sterowania tymi tyrysto-
rami. (2 zastrzeżenia) 

21d1; H02k P. 161843 11.04.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 66193 
Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „WA-

MEL", Warszawa, Polska (Julian Walewski). 
Podkowa biegunowa stojana maszyny prądu stałego 

o zmniejszonym oddziaływaniu twornika 
Wynalazek dotyczy konstrukcji podkowy biegunowej 

stojana maszyny prądu stałego o zmniejszonym oddzia-
ływaniu twornika wykonanego według patentu 66198. 

Podkowa biegunowa (1) ma w biegunie wycięcie (3), 
w którym umocowany jest rozłącznie element uzupeł-
niający (6). Element ten po połączeniu z podkową bie-
gunową zapewnia utworzenie takiego kształtu nabie-
gunnika, który daje duży współczynnik wypełnienia 
podziałki biegunowej, i który mocuje cewkę wzbudze-
nia (4) w stojanie. 
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Podkowa biegunowa według wynalazku umożliwia 
montaż sztywnych cewek wzbudzenia do stojana ma-
szyny prądu stałego, o zmniejszonym oddziaływaniu 
twornika. (1 zastrzeżenie) 

21d1; H01r P. 162416 07.05.1973 

Zakłady Elektrod Węglowych „1 Maja", Racibórz, 
Polska (Teresa Nowak, Kazimierz Skoczkowski, Józef 
Fica, Bogusław Rybicki, Fryderyk Walczyk). 

Sposób wytwarzania materiałów metalografitowych 
na szczotki do maszyn elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
materiałów metalografitowych przeznaczonych na 
szczotki do maszyn elektrycznych o obniżonej ścieral-
ności i dobrych parametrach wytrzymałościowych. 

Sposób polega na stosowaniu do podstawowych 
składników, a więc proszku miedzi (25-95% wag.), 
grafitu (5-75%), ołowiu lub cyny w ilości łącznej nie 
przekraczającej 25% wag., dodatku kwasu ortoboro-
wego (H3BO3) w ilościach 0,2-4,0% wag. lub tlenku 
borowego (B2O3) w ilości 0,1-2,0% wag. oraz azotku 
borowego (BN) w ilości do 0,1% wag. (1 zastrzeżenie) 

H02k P. 163072 04.06.1973 

Leningradskoe Elektromasshinostroitelnoe Obiedinenie 
„Elektrosila" imeni S. M. Kirova Leningrad, ZSRR 
(Aron Beniaminovich Shapiro, Vladimir Pavlovich 
Chernyavskij, Ibragin Akhmedovich Kadi-Ogly). 
Uzwojenie wirnika z bezpośrednim chłodzeniem cieczą 
w synchronicznych maszynach o biegunach utajonych 

Według wynalazku uzwojenie wirnika posiada dwie 
grupy cewek (1-4) i (5-7) umieszczone w tych samych 
żłobkach i nawinięte w różnych kierunkach. 

Wszystkie elektryczne i hydrauliczne połączenia wy-
prowadzeń cewek umieszczone są bezpośrednio przy 
części czołowej po jednej stronie wirnika i zabezpie-
czone przed przesunięciem promieniowym przy pomocy 
pierścienia wiązek wspólnego dla uzwojenia i połą-
czeń. 

Przedstawione uzwojenie wirnika posiada zwiększoną 
niezawodność i jest proste w wykonaniu. Jednocześnie 
z tym zmniejsza się wielkość wirnika i upraszcza się 
rozmieszczenie i zamocowanie hydraulicznych i elek-
trycznych połączeń wyprowadzeń cewek. 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy budowie ma-
szyn elektrycznych. (7 zastrzeżeń) 

P. 157367 21.08.1972 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 157320 
Stanisław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 

Gryglewicz). 
Prostownik prądu przemiennego na stały 

Prostownik prądu przemiennego z komutatorem, 
przyrządami szczotkowymi i sterowaniem ustawienia 
komutatora takimi jak w maszynie elektrycznej prądu 
stałego według patentu nr. 157320, znamienny tym, że 
z dala cd maszyny wytwarzającej prąd przemienny 
wielofazowy, oba końce każdej fazy przyłączone są do 
przeciwnych odcinków odpowiadającego tej fazie pier-
ścienia komutatora prostownika, tak że oba końce każ-
dej fazy są połączone tak samo z odcinkami pierścieni 
komutatora jak w maszynie według patentu głównego, 
a przyrządy szczotkowe osadzone są na wale silniczka 
synchronicznego o tylu biegunach na ile biegunów wy-
konany jest komutator prostownika, i zasilanego tym 
samym prądem który ma być prostowany. 

(1 zastrzeżenie) 

21d2; H02m P. 161825 10.04.1973 

Akademia Gorniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Alek-
sy Kurbiel, Maciej Mickowski). 
Sposób potrajania częstotliwości napięcia elektrycznego 

oraz układ do stosowania tego sposobu 
Sposób potrajania częstotliwości napięcia trójfazowe-

go źródła zasilania polega na tym, że otwiera się ko-
lejno elektroniczne zawory w każdym półokresie na-
pięcia każdej fazy, w czasie nie dłuższym niż jedna 
szósta okresu napięcia. Moment otwarcia zaworów 
przesuwa się po granicach od л do л przesunięcia 
fazowego, mierzonego od momentu, gdy napięcie sieci 
ma wartość równą zeru. Układ do stosowania tego spo-
sobu, zawierający jednofazowy transformator o dwu 
uzwojeniach pierwotnych (1) i (2) i jednym wtórnym 
(3), ma dwa bloki elektroniczne (4) i (5), połączone 
z siecią trójfazową, zawierającą co najmniej po trzy 
zawory sterowane (T). Anody zaworów (T), (T3) i (T5) 
jednego bloku (4) są połączone z początkiem jednego 
uzwojenia pierwotnego (1). Katody zaworów (T2), (T4) 
i (T6) drugiego bloku (5) są połączone z początkiem 
drugiego uzwojenia pierwotnego (2). Końce uzwojeń 
pierwotnych (1 i 2) łączą się z przewodem zerowym. 
Uzwojenie pierwotne (1) i (2) mają zaczepy regulacyjne 
(6) i (7), w celu regulacji napięcia indukowanego 
w uzwojeniu wtórnym. (4 zastrzeżenia) 

21d2; H02k P. 163144 06.06.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, Polska (Mi-
chał Tall). 
Klatka zwarta zwłaszcza asynchronicznej maszyny 

liniowej 
Klatka (3) według wynalazku składa się z oddziel-

nych pierścieni, o dowolnym kształcie umieszczonych 
w masie twornika (2). 
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Rozwiązanie według wynalazku znajduje zastosowa-
nie w asynchronicznych maszynach liniowych. 

(1 zastrzeżenie) 

21d2; H02k P. 163331 14.06.1973 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Ryszard 
Zdrojewski, Wojciech Kibler, Anastazy Rudziński) . 
Prostownikowa prądnica spawalnicza z autonomicznym 

wzbudzeniem 
Prądnica spawalnicza z charakterystykami zewnętrz-

nymi opadającymi przeznaczona jest do elektrycznego 
spawania ręcznego. Prądnica według wynalazku po-
siada wielofazowy twornik (1) o liczbie faz nie mniej-
szej niż 3, a prądy zmienne twornika są prostowane 
za pomocą diod półprzewodnikowych. W obwód faz 
twornika są włączone szeregowo fazy dławika (2) po-
łączone w gwiazdę. Do odczepów (A) i (B) wykonanych 
na uzwojeniu faz dławika dołączony jest za pośredni-
ctwem prostownika (3) obwód wzbudzenia magneśnicy, 
w którego skład wchodzi uzwojenie wzbudzenia 
magneśnicy (4) oraz opornik regulacyjny (5). Dla za-
pewnienia samo wzbudzenia, dołączone do uzwojenia 
wzbudzenia (4) za pośrednictwem diody uzwojenie 
wtórne napięciowego transformatora zasilane jest 
z sieci prądu zmiennego. (1 zastrzeżenie) 

21e; G01r P. 162513 12.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa-
tyki Elektronicznej, Wrocław, Polska (Andrzej Podem-
ski, Bogusław Dzikowski, Zenon Harasym, Stanisław 
Walczak). 

Elektromagnetyczny ustrój pomiarowy 
Elektromagnetyczny ustrój pomiarowy przeznaczony 

jest do stosowania w konstrukcji elektromagnetycz-
nych mierników napięcia i prądu. Ustrój według wy-
nalazku ma wewnątrz cylindrycznej cewki (1) osadzo-
nej na karkasie (2) zamocowany co najmniej jeden 
zespół nieruchomych ferromagnetycznych rdzeni. Ze-
spół jest utworzony z dwóch par rdzeni (3, 3' i 4, 4'"). 
Rdzenie (3 i 30 tworzące jedną parę oraz rdzenie (4, 
i 4') tworzące drugą parę, są wewnątrz cewki (1) skie-
rowane do siebie kształtowymi krawędziami. 

Każdy z rdzeni (3, 3', 4, 4') ma kształt wycinka po-
wierzchni walcowej o wysokości na jednym końcu (7) 
wielokrotnie większej niż na drugim końcu (8). Z każ-
dym z zespołów nieruchomych rdzeni współpracuje 
jeden ruchomy rdzeń (8) sprzężony z osią (10) organu 
ruchomego, usytuowany równolegle do tej osi. 

(2 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 162908 29.05.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Juliusz Galiński, Marek Aureliusz Pilawski). 

Ciekłokrystaliczny analogowy wskaźnik napięcia 
Ciekłokrystaliczny analogowy wskaźnik napięcia 

przetwarza napięcie elektryczne analogowo, bez po-
średnictwa układów elektromechanicznych na przesu-
nięcie liniowe. Składa się on z co najmniej dwóch 
elektrod przewodzących (1), z których co najmniej 
jedna wykonana jest z materiału przezroczystego op-
tycznie oraz zawartych między nimi warstw ciekło-
krystalicznych (2) oświetlonych strumieniem światła 
(J). Sąsiadujące ze sobą elektrody wskaźnika ciekło-
krystalicznego ustawione są pod względem siebie pod 
kątem α większym od zera, gdy mają postać płaskich 
płytek. W przypadku gdy elektrody mają postać wy-
cinków koła, ustawione są względem siebie mimośro-
dowo. Do elektrod (1) doprowadza się napięcie U za 
pomocą przewodów (B). (2 zastrzeżenia) 
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21e; G01r P. 164303 25.07.1973 

21e; G01r P. 163563 23.06.1973 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Zbigniew Man-
torski, Andrzej Szaniawski, Stanisław Bock). 

Sposób pomiaru kąta wysterowania tyrystorów 
i miernik do stosowania tego sposobu 

Wynalazek przeznaczony jest dla dokładnego i szyb-
kiego pomiaru kąta wysterowania tyrystorów w sposób 
ciągły, umożliwia on pomiar kąta wysterowania tyry-
storów pracujących w różnych fazach układu trójfazo-
wego, bez konieczności wyłączania układu celem pod-
łączenia miernika do kolejno badanych tyrystorów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że impul-
sy wytwarzane przez generator zadający (1) doprowa-
dza się poprzez układ bramkowy (2) do licznika (3) 
okresu czasu od chwili, w której napięcie anodowe 
zacznie wzrastać od zera do wartości dodatnich do 
chwili, w której zostaną podane impulsy na bramkę 
tyrystora. 

Miernik wyposażony jest w czujnik napięcia anodo-
wego (7) wytwarzający impuls w chwili gdy napięcie 
anodowe przekroczy wartość zero i zacznie wzrastać 
do wartości dodatnich, w czujnik impulsów bramko-
wych (8) i generator (1) wytwarzający impulsy syn-
chroniczne z impulsami otwierającymi układ bramko-
wy (2). Ponadto miernik posiada układ przełączający (6) 
dla pomiaru kąta wysterowania tyrystorów pracują-
cych w różnych fazach oraz dla cechowania genera-
tora zadającego (1). (2 zastrzeżenia) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio-
wej, Warszawa, Polska (Kazimierz Łyczek). 

Układ automatycznego przełącznika podzakresów 
Układ automatycznego przełącznika podzakresów 

przeznaczony jest do współpracy z cyfrowym przyrzą-
dem pomiarowym. Składa się on z dwóch kontrolują-
cych zespołów (1, 2), rewersyjnego licznika (3), deszy-
fratora (4) i przekaźników załączających poszczególne 
podzakresy. Wyjście jednego kontrolującego zespołu (1) 
jest dołączone do kierunkowego wejścia rewersyjnego 
licznika (3) na dodawanie, a wyjście drugiego kontro-
lującego zespołu (2) jest dołączone do kierunkowego 
wejścia rewersyjnego licznika (3) uruchamiającego 
licznik (3) na odejmowanie. Wejścia pierwszego kontro-
lującego zespołu (1) są połączone z dziewiątymi wyj-
ściami wszystkich dekad (9, 10) licznika pomiarowego 
umieszczonego na wejściu przyrządu. Jedno wejście 
drugiego kontrolującego zespołu (2) jest połączone 
z wyjściem zerowym najbardziej znaczącej dekady (9) 
licznika pomiarowego. Wyjście rewersyjnego licznika 
(3) jest dołączone do wejścia deszyfratora (4), a do 
wyjść deszyfratora są dołączone przekaźniki (5, 6, 7, 8) 
przełączające obwody wejściowe przyrządu. Wyjście 
deszyfratora (4), do którego jest dołączony przekaźnik 
(8), włączający podzakres o najniższej wartości, jest 
połączone z drugim wejściem drugiego kontrolującego 
zespołu (2), a wyjście deszyfratora, do którego jest do-
łączony przekaźnik (5) włączający podzakres o najwyż-
szej wartości jest połączone z jednym wejściem pierw-
szego kontrolującego zespołu (1). Liczące wejście re-
wersyjnego licznika (3) jest dołączone do wyjścia gene-
ratora dostarczającego impulsy rozpoczęcia i zakończe-
nia pomiaru. (1 zastrzeżenie) 

21f; F21v P. 161716 05.04.1973 

Fabryka Aparatury Elektromedycznej „Famed-1", 
Łódź, Polska (Albin Kwiecień, Bolesław Janicki). 

Elektryczna lampa oświetleniowa 
Elektryczna lampa oświetleniowa wyposażona w ża-

rówkę o podłużnym kształcie, składa się z obudowy (1) 
z przegubową rączką (2), wspornika przymocowanego 
do obudowy, odbłyśnika (5) przymocowanego podstawą 
do wspornika i dwu styków ustalonych wahliwie na 
wsporniku. Odbłyśnik wykonany jest z jednego odcin-
ka blachy i ukształtowany w kształcie ostrosłupa ścię-
tego o podstawie mniejszej w kształcie prostokąta i roz-
chylonych na zewnątrz czterech bokach. Odbłyśnik 
styka się ze wspornikiem poprzez dwa przetłoczenia 
podstawy odbłyśnika o małej powierzchni, a z obudo-
wą poprzez kilka jej występów. Styki, ustalone wah-
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liwie na wsporniku, dociskane są do żarówki sprężyna-
mi. Rączka (2) składa się z dwu nakładek skręconych 
wkrętami i ustalonych obrotowo na przegubie kuli-
stym przymocowanym do obudowy. (3 zastrzeżenia) 

21f; H05b P. 162546 15.05.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Motory-
zacyjnego „Motoprojekt". Warszawa, Polska (Wojciech 
Maciaszek, Józef Kukla, Lech Markiewicz). 

Zasilacz lampy ewakuacyjnej 
Zasilacz lampy ewakuacyjnej składa się z miniatu-

rowej baterii akumulatorowej (A) współpracującej bu-
forowo z transformatorem sieciowym (Tr) i prostow-
nikiem (D), który ma w obwodzie tego transformatora 
przekaźnik napięciowy (PP) łączący źródło światła 
ewakuacyjnego (Z2) z baterią. Zasilacz według wyna-
lazku jest umieszczony w obudowie lampy ewakuacyj-
nej (O) albo w osobnej obudowie, która jest przystaw-
ką (P) obudowy lampy ewakuacyjnej (O). 

(2 zastrzeżenia) 

21g P. 158215 11.10.1972 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Andrzej 
Krzycki, Andrzej Ostrowski). 
Układ pomiarowy do kontroli rozruchu i zmian mocy 

reaktora jądrowego 
Układ pomiarowy do kontroli rozruchu i zmian mo-

cy reaktora jądrowego składający się z komory roz-

szczepieniowej, transformatora wejściowego, syme-
trycznej linii kablowej, transformatora dopasowujące-
go, elementów blokady i filtracji, wzmacniacza linio-
wego, dyskryminatora, integratora impulsowego 
i wzmacniacza prądowego, znamienny tym, że ma elek-
trodę sygnałową detektora (1) połączoną galwanicz-
nie z uzwojeniem transformatora wejściowego (4) a po-
przez symetryczne łącze kablowe (10) i przez trans-
formator dopasowujący (11), rezystor filtru sygnału 
prądowego (19) i kabel sygnału prądowego (21) z wej-
ściem wzmacniacza prądowego (22). (1 zastrzeżenie) 

21g; H01g P. 160250 12.01.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Alfred Kałużny, Gerard Bartodziej, 
Alfred Kaczmarczyk). 

Sposób wytwarzania okładzin kondensatorowych 
i ekranów sterujących izolatorów przepustowych 
Sposób polega na tym, że na materiał izolacyjny 

nanosi się materiał przewodzący lub półprzewodzący, 
korzystnie przez napylenie. (1 zastrzeżenie) 

21g; G21d P. 161049 03.03.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Świerk, Polska (Ry-
szard Zaremba). 
Sposób wytwarzania sygnału odchylenia wielkości kon-
trolowanej od zadanej wartości oraz układ do stoso-
wania tego sposobu zwłaszcza do kontroli reaktora 

jądrowego 
Sposób według wynalazku polega na tym, że do 

wytworzenia sygnału odchylenia stosuje się kompara-
tor (1), na którego wyjściu pojawiają się na przemian 
impulsy różnego znaku, przy czym dla danego kie-
runku odchylenia wykorzystuje się impulsy o takiej 
polaryzacji, aby wzrost odchylenia wywoływał zmniej-
szenie ich amplitudy. Do powyższego sposobu został 
wykonany układ zawierający komparator (1) zasila-
ny ze źródła napięcia przemiennego (13) połączony 
z transformatorem rozdzielającym (2) o wyjściach po-
łączonych przez separatory (3) i (8) z progowymi jedno-
stabilnymi przerzutnikami (4 i 9), które przez transfor-
matory izolujące (5 i 10) oraz przez prostowniki (6 i 11) 
zasilają przekaźniki (7 i 12). (2 zastrzeżenia) 

Biuletyn UP nr 6 (36) 
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21g; H01j P. 161575 29.03.1973 

Zakłady Elektronowe „Unitra-Lamina", Piaseczno, 
Polska (Ryszard Gutowski, Wojciech Maślankiewicz, 
Jacek Miłosz, Kazimierz Rybicki). 

Równoważone połączenie ceramiki z metalem 
Równoważone połączenie ceramiki z metalem, w któ-

rym zwiększenie wytrzymałości mechanicznej i odpor-
ności na nagłe zmiany temperatury złącza uzyskiwane 
jest drogą zastosowania kompensacyjnej kształtki rów-
noważącej (4) wykonanej z ceramiki o termicznym 
współczynniku rozszerzalności mniejszym niż odpo-
wiedni współczynnik właściwego przedmiotu ceramicz-
nego (1) z którym dokonywane jest połączenie elemen-
tu metalowego (3). Wynalazek znajduje zastosowanie 
przy tworzeniu próżnioszczelnych przepustów prądo-
wych pracujących w szerokim zakresie temperatur 
i narażonych na nagłe zmiany temperatury, np. w lam-
pach elektronowych dużej mocy. (1 zastrzeżenie) 

21g; H01s P. 162749 22.05.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Henryk Grycewicz, Kazimierz Maksjan, Ryszard Mo-
siewicz). 

Rezonator lasera pierścieniowego 
Rezonator lasera pierścieniowego jest wykonany 

z bloku monolitu kwarcowego, który stanowi podsta-
wę rezonatora (1). Blok ten jest wewnątrz pusty i jest 
wykonany w kształcie toroidu, w którym jest umiesz-
czony trójkąt kapilar w postaci niezależnych rurek 
kwarcowych (4), wspartych zimnymi końcami na pod-
stawie toroidu, zamkniętych na końcach zwierciadła-
mi (2) rezonatora. Z wyładowczych rurek kwarco-
wych (4) wyprowadzone są dwie anody (3) oraz ka-
toda (6). Na jednym z trzech zwierciadeł (2) jest umie-
szczony pryzmat (5) stanowiący element mieszacza op-
tycznego, z którego zdejmuje się sygnał wyjściowy la-
sera. (1 zastrzeżenie) 

2lg; H01s P. 162750 22.06.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Ryszard Mosiewicz). 
Urządzenie do wytwarzania częstotliwości różnicowej 

zwłaszcza w laserach pierścieniowych 
Urządzenie według wynalazku jest zaopatrzone 

w pręt kwarcowy (1) cięty wzdłuż osi optycznej, naj-
korzystniej o przekroju kołowym, na końcach którego 
są przyklejone siłami adhezji płytki ćwierćfalowe (2) 
o przeciwnie skierowanych azymutach fal optycznych, 
pokryte zewnętrznie powłokami antyodbiciowymi (3). 
Urządzenie to działa w ten sposób, że wchodzące do 
wnętrza urządzenia promiennie (11) i (12) padają na 
płytki ćwierćfalowe (2), których azymuty optyczne two-
rzą z kierunkiem polaryzacji promieni kąt 45°. Takie 
usytuowanie płytek ćwierćfalowych (2) powoduje za-
mianę polaryzacji liniowej promieni (11) i (12) na ko-
łową. Przeciwne usytuowanie azymutów optycznych 
płytek ćwierćfalowych (2) powoduje, że promień (11) 
uzyskuje polaryzację kołową w jedną stronę, a pro-
mień (12) w drugą stronę. W zależności od zastosowa-
nego rodzaju kwarcu prawo lub lewo skrętnego, w prę-
cie kwarcowym (J.) uzyskuje się skrócenie drogi optycz-
nej jednego z promieni kołowo spolaryzowanych. 

(1 zastrzeżenie) 

21g; H01j P. 162831 25.05.1973 

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po-
miarowej „Mera-Elpo", Warszawa, Polska (Jan Woj-
tunik). 

Podstawka lampy cyfrowej 
Podstawka lampy cyfrowej zastosowana w elektro-

nicznej aparaturze z odczytem cyfrowym składa się 
z korpusu (1), do którego przynitowana jest płytka pro-
wadząca (2) służąca do dokładnego usytuowania kon-
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taktów (4) względem elektrod lampy cyfrowej. W kor-
pusie (1) zaprasowana jest płytka (3) posiadająca kon-
takty (4) i odprowadzające miękkie przewody (5) po-
łączone ze sobą wytrawionymi przewodami miedziany-
mi na płytce (3). Korpus (1) podstawki wykonany jest 
z tworzywa termoplastycznego i zawiera nóżki (6) słu-
żące do zamocowania podstawki do płyty montażowej 
za pomocą roznitowania na gorąco nóżek (6). Korpus 
(1) ukształtowany jest w ten sposób, że oprócz lampy 
cyfrowej można w nim zamontować dodatkowo lamp-
kę jarzeniową w oprawie (7), która to lampka w ukła-
dzie cyfr reprezentuje przecinek. (1 zastrzeżenie) 

21g; G21d P. 163073 04.06.1973 

Ewgienij Iwanowicz Griszakin, Moskwa, ZSRR; Wła-
dimir Grigoriewicz Iljunin, Obninsk, ZSRR; Igor Alek-
sandrowcz Kuzniecow, Obninsk, ZSRR; Wiktor Mi-
chajłowicz Murogow, Obninsk, ZSRR; Anatolij Ni-
kołajewicz Szmiehew, Moskwa, ZSRR. 

Siłownia jądrowa 
Siłownia jądrowa według wynalazku zawiera co naj-

mniej dwa reaktory jądrowe (1 i 2) - jeden o niskiej, 
a drugi o wysokiej temperaturze wyjściowej nośnika 
ciepła, przekazujące ciepło czynnikowi roboczemu blo-
ku parowego siłowni jądrowej. W siłowni jądrowej 
jako reaktor (1) o niskiej temperaturze wyjściowej no-
śnika ciepła zastosowano reaktor prędki, a jako re-
aktor (2) o wysokiej temperaturze wyjściowej nośnika 
ciepła: chłodzony parą reaktor prędki, lub chłodzony 
gazem reaktor o neutronach termicznych. 

(19 zastrzeżeń) 

2lg; G21c P. 163187 08.06.1973 

Władimir Grigoriewicz Iljunin, Obninsk Kaluzhskoj 
oblasti, ZSRR; Igor Aleksandrowicz Kuzniecow, Ob-
ninsk Kaluzhskoj oblasti, ZSRR; Wiktor Michajłowicz 
Murogow, Obninsk Kaluzhskoj oblasti, ZSRR; Jurij 
Wasilewicz Siłajew, Moskwa, ZSRR; Anatolij Nikołaje-
wicz Szmielew, Moskwa, ZSRR. 

Reaktor jądrowy o neutronach szybkich 
Przedmiotem wynalazku jest reaktor jądrowy o szyb-

kich neutronach, którego aktywna strefa jest wypełnio-
na zestawem pakietów paliwowych z elementami wy-
dzielającymi ciepło, omywanymi przez nośnik ciepła. 
Co najmniej część pakietów paliwowych jest podzielo-
na dla obiegu nośnika ciepła, na co najmniej dwa ob-
szary (3 i 4), a w elementach (2) wydzielających cie-
pło każdego z tych obszarów umieszczone są różne ma-
teriały paliwowe. W obszarze (3) o niższej temperatu-
rze umieszczone jest paliwo o większej gęstości ciężkich 
jąder lub większej gęstości rozpadających się izoto-
pów. (6 zastrzeżeń) 

21g; H01g P.163439 19.06.1973 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Józef Gromek). 

Kondensator zmienny wielosekcyjny 
Kondensator według wynalazku posiada płytki roto-

ra (2) lub statora (1) pokryte cienką warstwą teflonu 
(3). Płytki przed pokryciem roztworem teflonu są roz-
winięte przez trawienie lub piaskowanie, a po pokry-
ciu teflonem wypalane w temperaturze od 360° do 
420°C. (2 zastrzeżenia) 

21g; G21h P.163934 09.07.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Cze-
sław Bcbrowski, Stefan Kalita, Adam Korytkowski). 

Impulsowe źródło promieniowania jądrowego 
Impulsowe źródło promieniowania jądrowego zawie-

ra generator spiralny (1), połączony przez trygatron (2) 
z zasilaczem wysokiego napięcia (4) i z transformato-
rem impulsowym (6). Transformator (6) jest połączony 
poprzez kondensator (9) z anodą tyratronu (10) i po-
przez opornik (11) z zasilaczem (12), a siatka sterująca 
tyratronu (10) jest połączona z blokiem sterującym (13). 
Transformator (6) jest połączony również z anodą lam-
py neutronowej (8), która ma cylindryczną tarczę (14), 
połączoną z generatorem spiralnym (1). 

(1 zastrzeżenie) 

21g; H01j P. 164061 13.07.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próż-
niowej, Warszawa Polska (Wiesław Barwicz). 

Katoda wyrzutni elektronowej 
Katoda wyrzutni elektronowej przeznaczona jest 

zwłaszcza do urządzeń elektronowiązkowych dużej mo-
cy, jak na przykład do spawarki lub do pieca elektro-
nowiązkowego. W przypadku katody pośrednio żarzo-
nej katoda pomocnicza podgrzewająca właściwą katodę, 
a w przypadku bezpośrednio żarzonej sama katoda jest 
wykonana w kształcie dwóch równolegle ułożonych 
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i równolegle połączonych spiral (1 i 2), nawiniętych 
przeciwsobnie tworzących dwie równoległe gałęzie prą-
du żarzenia, co umożliwia prawie całkowicie zreduko-
wanie oddziaływania na wiązkę elektronową pola mag-
netycznego wytworzonego na skutek przepływu prądu 
żarzenia przez katodę. Końce spiral (1 i 2) są przyspa-
wane do dwóch wsporników (3 i 4). 

(2 zastrzeżenia) 

21h; H05b 
31a3; F27d 

P. 162930 30.05.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Kazi-
mierz Bisztyga, Aleksy Kurbiel, Jacek Seńkowski, Zbig-
niew Biernat, Maciej Mickowski). 

Układ automatycznej regulacji posuwu elektrod 
Układ automatycznej regulacji posuwu elektrod ma 

regulator (1), którego jedno wejście jest połączone po-
przez przełącznik (2) z członem porównowczo-pomiaro-
wym (3). Drugie wejście regulatora (1) jest połączone 
z zasilaczem stabilizowanym (4), który łączy się z trans-
formatorem zasilającym (5) i z jednym z wejść czło-
nu synchronizacji (6). Drugie wejście członu synchroni-
zacji (6) jest połączone z wyjściem regulatora (1), 
a wyjście trzecie członu synchronizacji (6) z transfor-
matorem zasilającym (5). Człon porównawczo-pomiaro-
wy (3) jest połączony z przekładnikiem prądu łuku (7), 
oraz poprzez przełącznik (8) z przekładnikiem napięcia 
łuku (9) i ze źródłem napięcia odniesienia (10). Wyj-
ścia członu synchronizacji (6) są połączone poprzez 
transformatory zapłonowe (11) i (12) z transformato-
rem zasilającym (5). Transformatory zapłonowe (11) 
i (12) są również połączone z łącznikiem nawrotnym 
(13), łączącym silnik (14) z siecią. W każdej gałęzi 
łącznika (13) są włączone dławiki (15). (1 zastrzeżenie) 

21n7; H04n P. 161833 11.04.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia i Te-
lewizji, Warszawa, Polska (Andrzej Bartosiak, Piotr 
Gilar, Elżbieta Janczewska, Tadeusz Krawczonek, Ta-
deusz Poreda, Wacław Zimny). 
Sposób formowania z całkowitego sygnału synchroniza-
cji dowolnego ciągu impulsów sterujących, powtarzają-
cych się z częstotliwością odchylania poziomego i pio-

nowego oraz układ do stosowania tego sposobu 
Spsób według wynalazku polega na tym, że impulsy 

o częstotliwości wzorcowej odpowiednio formuje się 
1 zlicza, przy czym zliczanie jest przeprowadzane dla 
ustalenia położenia czasowego, niezależnie przednich 
i tylnych zboczy impulsów każdego z pożądanych cią-
gów telewizyjnych sygnałów sterujących, następnie de-
kóoduje się odpowiednie stany licznika i formuje dwa 
ciągi impulsów, z których kształtuje się później prze-
bieg wyjściowy. 

Układ według wynalazku składa się z bramki lo-
gicznej (11) sterowanej całkowitym sygnałem synchro-
nizacji (CS), przerzutnika monostabilnego (12), prze-
rzutnika startującego (13), licznika (15), źródła często-
tliwości wzorcowej (16), dekodera (17), przerzutnika 
formującego (18). (2 zastrzeżenia) 

21n7 H04n P. 162257 02.05.1973 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warsza-
wa, Polska (Henryk Ostrowiński). 
Sposób otrzymywania sygnału nośnego modulowanego 
częstotliwościowo w telekopii czarno-białej i modula-

tor do stosowania tego sposobu 
Sygnał nośny zmodulowany częstotliwościowo otrzy-

muje się sterując stanem elektrycznym binarnego syg-
nału modulującego, telekopiowego, podziałem często-
tliwości wzorcowej otrzymywanej z generatora impul-
sów wzorcowych, przy czym moment zmiany częstotli-
wości określa się impulsem wzorcowym. 

Modulator składa się z dwóch przerzutników sta-
tycznych (A) i (B) oraz pięciu bramek impulsowych 
(C, D, E, F, G). 
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Modulator według wynalazku posiada przełączany 
dzielnik częstotliwości z bramką impulsową (G), steru-
jącą podziałem, do której doprowadzany jest sygnał 
modulujący telekopiowy w formie binarnej ze źródła 
(ST), zaś wejście dynamiczne tego dzielnika połączo-
ne jest z wyjściem generatora impulsów wzorowych 
(IZ). (2 zastrzeżenia) 

21n7; H04n P. 162422 08.05.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Warszawa, 
Polska (Andrzej Kuczmański, Janusz Pietrzak). 

Układ cyfrowego korelatora wizyjnego 
Układ cyfrowego korelatora wizyjnego służy do eli-

minowania zakłóceń niesynchronicznych z radioloka-
cyjnego sygnału wizyjnego, pochodzących od sąsiednich 
stacji radiolokacyjnych. 

Układ cyfrowego korelatora wizyjnego składa się 
z układu bramek wyjściowych (UB) i z układu progo-
wego (UP), których połączone wejścia stanowią wej-
ście (WE) układu korelatora. 

Wyjście układu progowego (UP) jest połączone z jed-
nym z wejść układu decyzyjnego (UD) bezpośrednio, 
zaś z drugim poprzez cyfrową linię opóźniającą (LO), 
natomiast wyjście układu decyzyjnego (UD) jest połą-
czone z wejściem bramkującym układu bramek wyj-
ściowych (UB), posiadającym wielobitowe wyjście cy-
frowe, stanowiące jednocześnie wyjście (WY) układu 
korelatora. 

Zamiast cyfrowego układu progowego (UP) ze sta-
łym progiem w odmianie wynalazku jest włączony cy-
frowy układ progowy z progiem automatycznie usta-
wianym w zależności od wartości sygnału wejściowego. 

Poprzez dodatkowe połączenie wejścia (WE) cyfro-
wego układu korelatora z układem równoległej linii 
opóźniającej (RLO), którego wyjście jest dołączone do 
układu bramek wyjściowych (UB) oraz przez połącze-
nie wyjścia układu progowego (UP) z dodatkowym 
wejściem bramkującym układu (UB) za pomocą prze-
wodu (a) uzyskuje się zmniejszenie strat sygnału uży-
tecznego przy eliminacji zakłóceń niesynchronicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

21n7; H04n P. 162706 19.05.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jerzy Pikielny). 
Sposób i układ tłumienia zakłóceń biernych i kom-
presji radiolokacyjnych sygnałów użytecznych w torze 

wizyjnym 
Sposób tłumienia zakłóceń biernych i kompresji ra-

diolokacyjnych sygnałów użytecznych w torze wizyj-
nym polega na tym, że sygnał (A1) tłumi się wtedy, 
gdy wszystkie k+1 kolejne sygnały (A1) posiadają war-
tości dodatnie, przy czym przepuszcza się tylko syg-
nały o wartościach równych lub większych od zera. 
Sygnał użyteczny dla dokonania kompresji, po wy-
eliminowaniu zakłóceń biernych, podaje się na wyjście 
wtedy, gdy wartość przepuszczonego w danym momen-

cie przez bramkę(B1) sygnału (A2) jest równa zeru 
i poprzedzających go kolejnych wartości było więk-
szych od zera, bądź k - 1 kolejnych wartości było 
większych od zera i tak stopniowo aż do osiągnięcia 
k = 1 z tym, że jednocześnie dokonuje się wyrówna-
nia opóźnień przepuszczając sygnał użyteczny przez ele-
menty opóźniające. 

Układ do realizacji sposobu według wynalazku za-
wiera na wejściu układ określania różnicy (UOR), po-
łączony z łańcuchem linii opóźniających (T1) i z ukła-
dem decyzyjnym (D1), przy czym łańcuch (T1)połą-
czony jest również z układem (D1). Wyjście układu de-
cyzyjnego (D1) połączone jest z wejściem sterującym 
bramki(B1), której wejście sygnałowe połączone jest 
z wyjściem łańcucha (T1), natomiast wyjście(B1) po-
łączone jest z łańcuchem linii opóźniających (T2) 
i układem decyzyjnym (D2). Łańcuch (T2) jest rów-
nież połączony z układem (D2). Poszczególne wyjścia 
układu (D2) są połączone z wejściami sterującymi bra-
mek wyjściowych (B2, B3. . .Bk+l) , których wejścia 
sygnałowe połączone są z wyjściem łańcucha (T2), 
a wyjścia tych bramek połączone są poprzez układy 
opóźniające (T) Z wejściami układu logicznego (LUB). 

(2 zastrzeżenia) 

22a; C09b P. 163283 12.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - Wielka Brytania 
(nr 27744/72) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania. 

Sposób wytwarzania barwników disazowych 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania barwników 

disazowych o wzorze 1, w którym B oznacza rodnik 
1,4-fenylenowy ewentualnie podstawiony rodnikiem 
CH3, OCH3, NHCOCH3 lub NHCONH2 lub rodnik 
1,4-naftylenowy ewentualnie podstawiony rodnikiem 
OCH3 lub SO3H, a Z oznacza rodnik NH2 lub OCH3, 
przez kondensację zwykłymi metodami. 

Wytwarzane barwniki są reaktywne z celulozą i da-
ją brązowe wybarwienia o odcieniach niebiesko-brązo-
wych, oranżowo-brązowych i czerwono-brązowych. 
Barwniki te są dobrze wyczerpywane przez włókno 
z kąpieli farbiarskiej zawierającej sól i wykazują duże 
powinowactwo do włókna, co umożliwia uzyskanie głę-
bokich odcieni i dużej trwałości wybarwienia. Otrzymane 
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wy barwienia wykazują doskonałą odporność w pró-
bach na działanie światła i pranie, przy czym charak-
teryzują się bardzo małym stopniem zabarwienia nie 
barwionych materiałów będących podczas prania 
w bezpośrednim kontakcie z wybarwionym materia-
łem, a przede wszystkim doskonałą odpornością na 
działanie środków bielących. (2 zastrzeżenia) 

22g; C09d P. 162632 17.05.1973 

Pierwszeństwo: 18.05.1972 - St. Zjedn. Am. 
(nr 254605) 

M & T Internationale B. V., Haga, Holandia. 
Ciekły środek pokrywający 

Ciekły środek do pokrywania powierzchni zawiera 
ciekły kauczuk węglowodorowy oraz przynajmniej je-
den związek trójcrganicznocynowy o wzorze ogólnym 
R3SnX, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-8 
atomach węgla lub rodnik arylowy, a X oznacza rod-
nik fenoksylowy, ewentualnie podstawiony np. atomem 
chlorowca lub rodnikiem arylowym. 

Środek do pokrywania przeciwdziała zanieczyszcza-
niu powierzchni przez żyjątka morskie. 

(7 zastrzeżeń) 

22g; C09d P. 162741 22.05.1973 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Wiesław Olczyk, Stanisław Chrzan, Piotr Zięba, Jó-
zef Staniewski). 

Sposób lakierowania skór 
Sposób według wynalazku polega na tym, że stosuje 

się lakier otrzymany z mieszaniny poliestrouretanu 
rozgałęzionego i poliestru liniowego, przy czym dru-
gim składnikiem utwardzającym lakier jest prepoli-
mer, otrzymany z przereagowania poliuretanu lub po-
liestru z takim nadmiarem stechiometrycznym związ-
ku poliizocyjanianowego, by stosunek grup - NCO/OH 
wynosił przynajmniej 1,5 a korzystnie 2,5 do 8. 

Prepolimer przygotowuje się 2 do 24 godzin przed 
lakierowaniem skór, przy czym prepolimer miesza się 
z lakierem bezpośrednio przed nakładaniem na skórę. 

Sposób ten pozwala uzyskać szybkoschnące lakiery 
dające elastyczne powłoki na skórze o wysokim po-
łysku i nadające się nakładać na urządzeniach takich 
jak polewarki. (1 zastrzeżenie) 

22h2; C09g P. 162280 02.05.1973 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy, Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz 
Mańczak, Czesław Makuch). 
Sposób otrzymywania preparowanej tkaniny do pole-
rowania, zwłaszcza przedmiotów ze skóry, metalu, 

drewna i ceramicznych 
Istota wynalazku polega na tym, że tkaninę nasyca 

się mieszaniną składającą się z 60-90 części benzyny 
łąkowej, 10-30 części cerezyny, 3-10 części wosku 
pszczelego i 1-10 części trójetanoloaminy. Tkanina 
otrzymana sposobem według wynalazku jest przezna-
czona głównie do polerowania przedmiotów metalo-
wych, drewna, skóry i ceramicznych. (3 zastrzeżenia) 

22h2; C09g P. 162875 28.05.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Janina Miś-
kiewicz, Dominik Żelazko, Danuta Wolińska-Tomasze-
wicz). 
Sposób otrzymywania samopolyskowego kremu do czy-

szczenia i odświeżania mebli 
Sposób otrzymywania samopolyskowego kremu do 

czyszczenia i odświeżania mebli polega na zmieszaniu 
w podniesionej temperaturze 100°-120°C oleju alko-
ksypolisiloksanowego w ilości 1-5 części wagowych, 
wosku syntetycznego około 3 części wagowych, kala-
fonii około 1 części wagowej, produktu kondensacji 
tlenku etylenu z alkinofenolem 10-25 części wago-
wych, produktu addycji tlenku etylenu do kwasu tłu-
szczowego nasyconego 1-5 części wagowych, a na-
stępnie po dokładnym wymieszaniu schłodzonej do 
około 70°-80°C mieszaniny dodaje się wodny roztwór 
mocznika w ilości 3-5 części wagowych na około 
30-40 części wagowych wody. (1 zastrzeżenie) 

22k; C09k P. 160887 23.02.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemy-
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Rudolf 
Pieczka). 
Sposób wytwarzania pasm izolacyjnych, w szczegól-
ności papy dachowej oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 
Sposób wytwarzania pasm izolacyjnych w szczegól-

ności papy dachowej polega na tym, że na napiętą 
wstęgę warstwy nośnej kieruje się z góry kolejno kom-
pozycję asfaltową o temperaturze od 120-190°C, którą 
wyrównuje się na całej szerokości wstęgi warstwy no-
śnej i zgarnia się nadmiar kompozycji asfaltowej, po 
czym na płynną warstwę kompozycji asfaltowej nakła-
da się wstęgę warstwy zbrojącej, dociskając ją następ-
nie do warstwy kompozycji asfaltowej a następnie 
nakłada się kolejną warstwę kompozycji asfaltowej 
oraz po wyrównaniu powierzchni nakłada się posypkę 
wciskając ją walcem dociskowym do warstwy kom-
pozycji asfaltowej, podczas gdy przed zejściem z taśmy 
bez końca nadmiar posypki usuwa się ssawą z pasma 
izolacyjnego, które po ochłodzeniu do temperatury po- . 
kojowej kalandruje się i z kolei poddaje się zwijaniu 
i cięciu w znany sposób. Urządzenie do wytwarzania 
pasm izolacyjnych, w szczególności papy dachowej 
składa się z ruchomej taśmy bez końca (1) opasującej 
bębny (2) i (3), przy czym między bębnami (2) i (3) 
oraz pod górną wstęgą taśmy bez końca (1) umieszczo-
ny jest nieruchomy sztywny stół (4), podczas gdy naj-
korzystniej na początku stołu (4) oraz w dalszym prze-
biegu taśmy bez końca (1) za walcem pośrednim do-
ciskającym (23) umieszczona jest dysza szczelinowa (8) 
doprowadzająca kompozycje asfaltowe poprzez trój-
drożny kran (9) ze zbiorników (pras) (10) i (11), nad 
którymi usytuowany jest mieszalnik (13) kompozycji 
asfaltowej a za dyszą szczelinową (8) usytuowany jest 
na całej szerokości wstęgi warstwy nośnej (6) gładzik 
(18) oraz zamocowane są zgarniacze (19) nadmiaru 
asfaltu, przy czym za wysypem zbiornika posypki (24) 
umieszczony jest walec dociskowy (26) posypki a na 
końcu nieruchomego stołu (4) nad taśmą bez końca 
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(1) zainstalowana jest ssawa (27) połączona poprzez 
wentylator ssący (28) z cyklonem (29), którego zsyp (30) 
połączony jest z kolei zbiornikiem posypki (24) podczas 
gdy za taśmą bez końca (1) za schładzaczem (32) usy-
tuowany jest kalander (33). (3 zastrzeżenia) 

23b; C10g P. 163346 14.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 262842) 
Gulf Research and Development Company, Pitts-

burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Dudley 
Christman, Joel Drexler McKinney, Geoffrey Robert 
Wilson). 
Sposób hydroodsiarczania surowej ropy naftowej, oleju 

resztkowego lub ciężkiego oleju gazowego 
Sposób wg wynalazku polega na przepuszczaniu su-

rowca i wodoru nad katalizatorem zawierającym me-
tale VI i VIII grupy okresowego układu pierwiastków 
osadzone na nośniku. Katalizator stosowany w sposo-
bie według wynalazku ma pory, których objętość wy-
nosi 0,4 cmVg, przy czym co najmniej 65'%tej obję-
tości przypada na pory o rozmiarach odpowiadają-
cych 40-90 angstremów, co określa się z pomiarów 
izotermicznej desorpcji azotu mierzonej w temperatu-
rze ciekłego azotu. Krzywa adsorpcji izotermicznej 
w wymienionych porach wykazuje co najmniej jeden 
pik lub też pik, po którym opada w dół i znów się 
wznosi do góry, przy czym różnica między punktami 
zmiany kierunku nachylenia wynosi co najmniej 
0,001 ml/g angstrem. (20 zastrzeżeń) 

23b; C10g P. 163347 14.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 262634) 
Gulf Research and Development Company, Pitts-

burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Dudley 
Christman, George Earl Elliott, Joel Drexler McKin-
ney, Geoffrey Robert Wilson). 
Sposób hydroodsiarczania ropy naftowej lub oleju 

resztkowego, zawierającego frakcję ropy asfaltowej 
Sposób wg wynalazku polega na przepuszczaniu wo-

doru i ropy naftowej lub oleju pozostałościowego nad 
katalizatorem, zawierającym metale VI i VIII grupy 
układu okresowego pierwiastków osadzone na nośniku, 
przy czym całkowita wydajność procesu wynosi co 
najmniej 11.918 litrów ropy naftowej lub oleju na ki-
logram katalizatora. 

Promienie porów katalizatora oznaczane metodą izo-
termicznej desorpcji azotu w temperaturze ciekłego 
azotu, gdy połowa objętości porów wypełniona jest 
ciekłym azotem wynoszą 58-80 Â. Promienie porów 
katalizatora oznaczane poprzedzającą poprzednie ozna-
czenie metodą izotermicznej adsorpcji, gdy połowa cał-
kowitej objętości porów wypełniona jest ciekłym azo-
tem są co najmniej o 15 Â większe od wyników, otrzy-
manych podczas pomiarów desorpcji. (8 zastrzeżeń) 

23b; C10g P. 163349 14.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 262844) 
Gulf Research and Development Company, Pitts-

burgh, St. Zjedn. Am. (Robert Dudley Christman, Ge-
orge Earl Elliott, Joel Drexler McKinney, Geoffrey Ro-
bert Wilson). 
Sposób hydroodsiarczania ropy naftowej lub oleju 

resztkowego 
Sposób wg wynalazku polega na przepuszczeniu su-

rowca wraz z wodorem nad katalizatorem zawierają-
cym metale VI i VIII grupy okresowego układu pier-
wiastków osadzone na nośniku, przy czym ilość od-

siarczanego surowca nie przekracza 11918 litrów ropy 
naftowej lub oleju na 1 kg katalizatora. Promień po-
rów katalizatora, przy którym mierzona podczas izo-
termicznej desorpcji azotu w temperaturze ciekłego 
azotu połowa objętości porów wypełniona jest ciekłym 
azotem, wynosi powyżej 40, a poniżej 58 angstremów. 
Natomiast promień porów, przy którym mierzona pod-
czas izotermicznej adsorpcji azotu połowa objętości 
porów wypełniona jest azotem, jest o co najmniej 15 
angstremów większy od wymienionego powyżej pro-
mienia. (8 zastrzeżeń) 

23b; C10g P. 163625 27.06.1973 

Pierwszeństwo: 29.06.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 267322) 
Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Stany 

Zjednoczone Ameryki. 
Sposób katalitycznego krakowania węglowodorów 
Sposób katalitycznego krakowania węglowodorów 

przy użyciu pyłowego katalizatora glinokrzemionowego 
(Zeolitowego) polega na wprowadzeniu do strefy re-
generacji katalizatra gazu zawierającego tlen o tempe-
raturze niższej o 55,8-168,4°C od temperatury regene-
racji. Gaz wylotowy z turbiny wprowadza się bezpo-
średnio do strefy reakcyjnej po wstępnym sprężeniu 
i podgrzaniu. Sposób według wynalazku zapewnia 
zmniejszone powstawanie koksu, wzrost wydajności 
produktu ciekłego, zmniejszenie obiegu katalizatora 
i wyższą temperaturę regeneracji. (4 zastrzeżenia) 

24b; F23d P. 163285 12.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - Szwecja (nr 7785/72) 
Monark-Crescent AB, Varberg, Szwecja (Hilding Ake 

Gerry Carlsson). 
Urządzenie zapłonowe do palników odparowujących 
Urządzenie zaopatrzone jest w komorę zapłonową, do 

której jest wprowadzony przewód doprowadzający pa-
liwo ciekłe, przy czym w komorze zapłonowej jest 
umieszczony żarnik spiralny zapłonowy, który inicjuje 
proces spalania poprzez nagrzewanie, odparowanie i za-
płon paliwa, doprowadzanego przewodem paliwowym. 
Ujście przewodu (1) doprowadzającego paliwo ciekłe 
jest umieszczone względem spiralnego żarnika zapło-
nowego (5) w bliskości takiej i wykonane z takiego 
materiału, że wskutek promieniowania cieplnego z żar-
nika spiralnego (5) w czasie zapłonu ujście to jest 
nagrzewane do temperatury wyższej od temperatury 
wrzenia paliwa i ciepło jest przenoszone z ujścia prze-
wodu paliwowego do dostarczanego paliwa ciekłego, 
przy czym paliwo ulega odparowaniu w stopniu takim, 
że kropelki paliwa są rzucane do żarnika spiralnego 
zapłonowego (5). (1 zastrzeżenie) 
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24b; F23d P. 163287 12.06.1973 

Pierwszeństwo: 14.06.1972 - Szwecja (nr 7786/72) 
Monarck-Crescent AB, Verberg, Szwecja (Gustav 

Rune Hegman). 
Palnikowe urządzenie odparowujące 

Przedmiotem wynalazku jest palnikowe urządzenie 
odparowujące, w którym palnik składa się z komory 
ogniowej z umieszczonym w niej członem odparowu-
jącym, wykonanym z przewodnika ciepła i zaopatrzo-
nym na powierzchni parowania w wyłożenie o działa-
niu kapilarnym. Człon odparowujący ma postać łopat-
kowej czaszy (9), której powierzchnia wewnętrzna jest 
wyłożona materiałem termoizolacyjnym korzystnie 
z włókna ceramicznego, przy czym łopatkowa czasza (6) 
jest usytuowana względem komory ogniowej (2) tak, 
że w czasie spalania płomień rozciąga się na niepokry-
tej materiałem termoizolacyjnym dolnej stronie cza-
szy. (2 zastrzeżenia) 

24b; F23d P. 163314 13.06.1973 

Pierwszeństwo: 15.06.1972 - Szwecja (nr 7868/72) 
Monark-Crescent AB, Varberg, Szwecja (Hilding 

Ake Gerry Carlsson, Göran Elof Rosen). 
Palnikowe urządzenie odparowujące 

Przedmiotem wynalazku jest palnikowe urządzenie 
odparowujące, zawierające komorę spalania z umiesz-
czonym w niej cylindrycznym członem odparowują-
cym, wykonanym z materiału odznaczającego się do-
brym przewodnictwem cieplnym, oraz zaopatrzone 
w doprowadzenie paliwa ciekłego do członu odparowu-
jącego i w zespół dostarczający powietrze do spalania, 
które podczas wprawienia w ruch obrotowy rozprze-
strzenia się po cylindrycznej powierzchni zewnętrznej 
członu odparowującego. Człon odparowujący (4) stano-

wi zawirowywacz, mający kanały spiralne dla powie-
trza do spalania, wykonane na jego cylindrycznej po-
wierzchni zewnętrznej. (1 zastrzeżenie) 

24b; F23d P. 163315 13.06.1973 

Pierwszeństwo: 15.06.1972 - Szwecja (nr 7869/72) 
Monark-Crescent AB, Varberg, Szwecja (Hilding Ake 

Gerry Carlsson, Sture Ragnar Johansson). 
Urządzenie do regulacji i zabezpieczania palników 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regula-

cji i zabezpieczenia palników, zwłaszcza palników sto-
sowanych w podgrzewaczach paliwa w samochodach, 
zawierające obracaną tarczę wydrążoną, umieszczoną 
między płomieniem palnika i detektorem sygnału, przy 
czym szybkość obrotowa tej tarczy wydrążonej jest 
uzależniona od ilości powietrza dostarczanego do pal-
nika i ta tarcza wydrążona jest usytuowana tak, że 
przy różnych szybkościach obrotowych przekształca 
sygnał świetlny palnika w impulsy świetlne o różnej 
częstotliwości, przesyłane do detektora sygnału. Tar-
czę wydrążoną stanowi napędzany wirnik (7), który 
dostarcza do palnika powietrze do spalania a detektor 
sygnału (8) jest usytuowany w układzie tak, że w za-
leżności od częstotliwości odebranych impulsów świetl-
nych steruje mechanizm (4) do regulacji dawkowania 
paliwa, dostarczanego do palnika. (1 zastrzeżenie) 

25a P. 143681 07.03.1966 

Pierwszeństwo: 06.03.1965 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Franz Morat GmbH Stuttgart-Vahingerz, Niemiecka 
Republika Federalna (Richard Schmid, Hans Joachim 
Stock). 

Szydelkarka okrągła, z co najmniej jedną igłową 
prowadnicą, zaopatrzona w suwaki do sterowania igieł, 
których stopki za pomocą elektromagnesów pobudza-
nych według zaprogramowanego wzoru są wprowadza-
ne w kanały prowadzące a suwaki i należące do nich 
igły są wprowadzone w położenie szydełkujące lub nie-
szydełkujące oraz zaopatrzona w osłony zamkowe, któ-
re w zasięgu prowadnic igłowych podzielone są piono-
wo na segmenty, a każdy z wspomnianych segmentów 
jest poziomo podzielony na dwie części połącznoe z so-
bą w sposób rozłączny, znamienna tym, że wspólna 
płaszczyzna podziału tych segmentów (S) znajduje się 
w obszarze poziomej części igłowego kanału (5) służą-
cego do prowadzenia, stopki (3') suwaka (3). 
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27b; F04b P. 162557 15.05.1973 

Pierwszeństwo: 16.05.1972 - Austria (nr A 4246/72) 
Hoerbiger Ventilwerke Aktiengesellschat, Wiedeń, 

Austria. 
Sposób bezstopniowej regulacji wydajności sprężarki 

napędzanej silnikiem o zmiennej liczbie obrotów 
Sposób polega na tym, że stosuje się regulację obro-

tów w połączeniu z bezstopniową regulacją przepływu 
wstecznego, regulowanego przez zmianę siły zamykają-
cej oddziałującej na element zamykający zaworu 
ssawnego. (6 zastrzeżeń) 

28b; C14b P. 160201 09.01.1973 

Józef Trzaszczka, Bolesławiec Śląski, Polska (Józef 
Trzaszczka). 
Sposób otrzymywania wielowarstwowych wierzchnich 

skór obuwiowych i galanteryjnych 
Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania wierzch-

nich skór obuwniczych i galanteryjnych, z dwoin od-
padowych powstających podczas dwojenia szczególnie 
skór świńskich, o wysokiej wytrzymałości na rozcią-
ganie i dużej odporności na wodę. 

Polega on na sklejaniu pojedynczych względnie kil-
kakrotnie klejonych dwoin przy użyciu elastycznego 
wodoodpornego kleju i poddaniu dalszej obróbce jak 
skóry z poprawionym licem lub lakiery. 

(1 zastrzeżenie) 

28b; C14b P. 162712 21.05.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków, 
Polska (Wacław Kozyra). 
Sposób wytwarzania płytek podłogowych z odpadów 

obuwniczych 
Odpady powstające przy produkcji obuwia, w skład 

których wchodzą różnokolorowe styrogumy, różnokolo-
rowe transparenty, tuniskór, poligum, wtórna skóra, 
skay, płótno, tektura i tkaniny typu miś, są podda-
wane segregacji i oddzieleniu zanieczyszczeń metalo-
wych, następnie rozwłókniane i po dodaniu lepiszcza 
w postaci żywicy kumaronowej w ilości do 5% wa-
gowych i kalafonii do 2% wagowych - mieszane 
w mieszarce typu Werner-Pfleiderer lub w holendrze, 
następnie żelowane w temperaturze 120-200°C, for-
mowane, gładzone w kalandrze a po uformowaniu taś-
my i jej bezprzeponowym schłodzeniu następuje dzie-
lenie taśmy na płytki o wymaganych wymiarach. 

(1 zastrzeżenie) 

29b P. 159851 28.12.1972 

Pierwszeństwo: 6.07.1972 - Kanada 
Emilian Bobkowicz, Andrew John Bobkowicz, Mar-

garet Mary Lefebvre, Montreal, Kanada. 
Sposób wytwarzania przędzy oraz urządzenie do sto-

sowania tego sposobu 
Sposób wytwarzania przędzy złożonej ze skrętki noś-

nej, wiążącego plastycznego polimeru i włókien cię-
tych, znamienny tym, że przesuwa się naprężoną skręt-
kę nośną do obwodowego rowka obracającej się rolki, 
równocześnie wprowadza się do wspomnianego rowka 
polimer w stanie ciążącym i włókna cięte, nadaje się 
tym trzem wymienionym składnikom wewnątrz rowka, 
mianowicie skrętce nośnej, polimerowi wiążącemu 
i włóknom ciętym, określony skręt o kąt zapewniający 
dociśnięcie skrętki nośnej do dna wspomnianego row-
ka, podczas skręcania jej wraz z innymi składnikami 
nitki a następnie chłodzi się dla skoagulowania skład-
nika polimerowego skręconej nitki i liniowo nawija się 
otrzymaną przędzę na rolkę zbiorczą. 

Urządzenie do wytwarzania przędzy sposobem we-
dług zastrz. 1 do 4 znamienne tym, że zawiera obrotową 
rolkę (1) obwodowo rowkowaną, środki do równocze-
snego wprowadzania do rowka (2) rolki (1) trzech 
składników, skrętki nośnej, polimeru wiążącego i włó-
kien ciętych, środki regulacji naprężenia (7, 8), przez 
które wspomniana skrętka nośna przechodzi zanim zo-
stanie skierowana do rowka (2) rolki (1), wrzeciono (12), 
umieszczone za wspomnianą rolką rowkowaną (1), 
przez które nitka wychodząca z rowka jest przeprowa-
dzana, przy czym wspomniane wrzeciono udziela skrę-
tu wspomnianej skrętce, który przenoszony jest z po-
wrotem do rowka (2), w którym te trzy składniki są 
w ten sposób skręcane w nitkę wyczeskową a wspo-
mniane wrzeciono usytuowane jest pod kątem takim 
względem wspomnianej rolki rowkowanej, aby udzie-
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lać naprężenia i siły skrętce w kierunku do dna wspo-
mnianego rowka oraz zawiera przynajmniej jeden ele-
ment 16 do naciągania umieszczony poza wspomnia-
nym wrzecionem (12) dla utrzymywania nitki pod 
pewnym naciągiem i mechanizmem (17) do ciągłego i li-
niowego nawijania otrzymywanej złożonej nitki cze-
sankowej na rolkę zbiorczą (18). (13 zastrzeżeń) 

39a P. 140714 18.05.1970 

Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska 
(Marian Hołownia, Genadiusz Jaśkiewicz, Leonidas Sa-
mochowiec, Jerzy Wójcicki). 

urządzenie do wyznaczania reakcji wyosobnionego 
serca na lek, w którym wyosobnione serce umieszczo-
ne jest w stałej temperaturze i zasilane jest natlenio-
nym płynem perfuzyjnym o stałym ciśnieniu i tempe-
raturze i poddawane jest działaniu leku wprowadzo-
nego do płynu perfuzyjnego w wyniku których mie-
rzona reakcja serca na lek objawia się zmianą ampli-
tudy i częstości skurczów serca oraz natężenia wypły-
wu wieńcowego, znamienne tym, że na przewód prze-
pływowy (5) połączony ze zbiornikiem przelewowym 
(30) oraz zbiornikiem (6) płynu perfuzyjnego wyposa-
żonym w regulator (7) stabilizujący ciśnienie tlenu do-
prowadzanego przewodem perforowanym. (8), przy 
czym przewód przepływowy wyposażony jest w stabi-
lizujący przepływ element (1-5) oraz sumacyjny węzeł 
(11) służący do podłączenia pompy (12) leku oraz ser-
ca (1) poprzez kaniulkę (4), którego koniuszek zamoco-
wany jest w uchwycie (16) ramienia pomiarowego (17) 
indukcyjnego czujnika przesunięć (18) połączonego swo-
im wyjściem z przetwornikami pomiarowymi (19) i (23), 
natomiast przystosowany do opróżniania zbiornik (27) 
przeznaczony na wypływający z serca (1) płyn perfu-
zyjny posiada czujnik napełniania (24) współpracujący 

z przetwornikiem pomiarowym (25) przekształcającym 
impulsy z czujnika (24) na elektryczny sygnał propor-
cjonalny do średniego natężenia wypływu wieńcowego 
serca. 

30a; A61b P. 161625 31.03.1973 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Włodzimierz 
Niemyski, Andrzej Skwarcz). 
Przyrząd do śródoperacyjnych pomiarów przeszczepów 

kostnych 
Przyrząd stosowany jest przy zabiegach operacyj-

nych na narządach ruchu. Listwa (1) ze skalą mili-
metrową jest zakończona wygiętym ramieniem (2). Na 
listwie (1) znajduje się nałożony ruchomo suwak (6) 
z ramieniem (5) wygiętym w przeciwnym kierunku 
wobec ramienia (2) zamocowanego do listwy (1) i śru-
bą dociskową (7). Ramiona (2) i (5) są zakończone 
wklęśnięciami (3) o profilu pryzmowym dostosowanym 
do kształtu wyrostków ościstych kręgosłupa. Przy 
końcu ramion (2) i (5) znajdują się kolce (4) usytuowa-
ne prostopadle do końcowych odcinków ramion. 

(1 zastrzeżenie) 

30b P. 154314 25.03.1972 

Politechnika Łódzka (Instytut Maszyn Przepływo-
wych), Łódź, Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Den-
tystycznych im. Wł. Kniewskiego, Milanówek (Lech 
Brzeski, Zbyszko Kazimierski, Jan Krysiński, Andrzej 
Solarz). 
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Wiertarka dentystyczna napędzana turbiną, znamien-
na tym, że w jej korpusie (1) jest zamocowana łożysko-
wa panewka (4), w której jest osadzony obrotowo wir-
nik (5) w ten sposób, że jedno czoło jego kołnierza (6) 
jest oparte o czoło panewki (4), przy czym na tym 
czole panewki (4) są wyloty otworów, skierowane na 
powierzchnię kołnierza (6) wirnika (5), których wloty 
są w przestrzeni ograniczonej korpusem (1) wiertarki 
i łożyskową panewką (4), do której jest doprowadzone 
powietrze do łożysk, zaś wlot kanału (9), którym jest 
odprowadzane powietrze napędzające turbinę, jest usy-
tuowany nad wieńcem łopatkowym turbiny. 

30b; A61c P. 162300 02.05.1973 

Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska (Józef Biel-
ski). 

Zwierak protetyczny 
Zwierak protetyczny do utrzymywania modeli szczęk 

i żuchwy w odpowiednim wzajemnym położeniu posia-
da ramię ruchome (2) i ramię nieruchome (3) umiesz-
czone w korpusie (1) składającym się z dwóch połówek. 
Ramię ruchome (2) osadzone jest przegubowo w pro-
wadnicach bocznych korpusu (1). Ramiona zwieraka 
zakończone są zbieżnym otworem owalnym i posiadają 
umieszczone poziomo stożkowe zatyczki (6) służące do 
przytrzymywania modeli szczęk. Obie połówki korpu-
su (1) posiadają ścięte skośnie płaszczyzny złączone, 
których docisk regulowany jest śrubą (4) stanowiącą 
oś tego ramienia. Umożliwia to ustawienie ramienia 
ruchomego (2) w dowolnym położeniu i zapobiega jego 
opadaniu pod ciężarem modelu. (3 zastrzeżenia) 

30b; A61c P. 162452 10.05.1973 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Główne Kwatermi-
strzostwo Wojska Polskiego, Warszawa, Polska (Jani-
na Zemła, Zygmunt Kiszkurno). 

Opatrunek do unieruchamiania szczęk 
Opatrunek do unieruchamiania żuchwy przy udzie-

laniu pomocy w zakresie urazów twarzoszczęki w szcze-
gólności przy złamaniach i zranieniach szczęk składa 
się z czepca (1) zaopatrzonego w komorę pneumatycz-
ną (2) wykonaną najkorzystniej z polichlorku winylu 
plastyfikowanego, który poprzez łącza (3, 4) oraz przy 
pomocy zatrzasków (5) jest połączony z fundą żuchwo-
wą (6). 

Zasada działania opatrunku polega na elastycznym 
i równomiernym dociskaniu fundy do żuchwy, co uzy-
skuje się przez pompowanie powietrza do komory pne-
umatycznej (2) poprzez końcówkę (8). (1 zastrzeżenie) 

30h; C12k P. 162684 19.05.1973 

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kut-
no, Polska (Helena Oberman, Halina Wośko, Ewa Gar-
stka, Jerzy Meiler). 
Sposób otrzymywania wysoko aktywnych nizynotwór-
czych populacji mikroorganizmów Streptococcus lactis 

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania wysoko 
aktywnych nizynotwórczych mikroorganizmów Strep-
tococcus lactis na drodze ulepszania cech produkcyj-
nych słabych populacji w kilkuetapowym procesie kie-
rowanej selekcji, eliminującej osobniki o słabszej ak-
tywności i prowadzącej do biologicznego wzmocnienia 
populacji, przy zastosowaniu nizyny i N-metylo-N-ni-
trozo-N'-nitro-guanidyny, jako czynnika umożliwiają-
cego proces indukcji mutacji w populacji drobnoustro-
jów. (2 zastrzeżenia) 

31a1 P. 158058 03.10.1972 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-
promet", Katowice (Józef Machinek, Teofil Szeja, Ka-
zimierz Szczepka). 
Sposób hermetycznego nadawania wsadu zwłaszcza do 
pieców obrotowych oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Sposób hermetycznego nadawania wsadu zwłaszcza 

do pieców obrotowych znamienny tym, że zasobnik na-
ładowany materiałem, ustawiony ponad otworem wsa-
dowym pieca, opuszczany jest do teleskopowo osadzo-
nego w kanale odciągowym spalin leja zasypowego, 
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przy czym zasobnik wraz z zasypowym lejem obniża 
się do położenia, w którym wylot tego leja usytuuje się 
w otworze wsadowym pieca, a następnie po opróżnie-
niu zasobnika, zasypowy lej podnosi się do pozycji 
wyjściowej za pomocą siły naciągu sprężyn. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że składa się z ruchomego leja (3) za-
sypowego, umieszczonego ponad wsadowym otworem 
(4) pieca w odciągowej komorze (2), wewnątrz którego 
znajduje się dociskowa pokrywa (8) przy czym od ze-
wnętrznej strony ruchomego leja (3) zasypowego umo-
cowane są prężyny (5). (2 zastrzeżenia) 

21a3; F27d P. 167355 14.12.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca. Kraków, Polska (Andrzej Kloska, Józef Dudka, Ka-
zimierz Zarębski). 
Kształtka ogniotrwała służąca do odlewania stali, oraz 

sposób otrzymywania tej kształtki 
Kształtka ogniotrwała służąca do odlewania stali jest 

dwuczęściowa, zawierająca element wewnętrzny (2) 
o przekroju pierścieniowym, umieszczony w przeloto-
wym otworze elementu zewnętrznego (1). 

Sposób otrzymywania kształtki służącej do odlewa-
nia stali, polega na tym, że do mieszaniny zawierającej 
ogniotrwałą glinę paloną lub złom szamotowy oraz 
ogniotrwałą glinę surową, dodaje się karborund w ilo-
ści od 10 do 30% i o ziarnistości do 2 mm. Z otrzy-
manej masy wstępnie formuje się element wewnętrzny 
kształtki, który umieszcza się w zewnętrznym elemen-
cie kształtki, wykonanym z dotychczas znanych skład-
ników masy bez dodatku karborundu. Kształtkę pod-
daje się dotłaczaniu a następnie suszy się i wypala. 

(2 zastrzeżenia) 

31b P. 149770 30.07.1971 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew" Oddział Projektowy. Kraków, Polska 
(Tadeusz Kowalówka, Stanisław Zaremba, Jerzy Ja-
rosz, Bolesław Małecki). 
Sposób wykonywania śrutu żeliwnego i urządzenie do 

stosowania tego sposobu 
Sposób wykonywania śrutu żeliwnego lub staliwne^ 

go, w którym struga ciekłego metalu jest rozdrabniana 
strumieniem cieczy skierowanym prostopadle do stru-
gi ciekłego metalu, znamienny tym, że strumień cie-
czy ma kształt półpierścieniowy, ciśnienie 1-5 atm 
i prędkość nie mniejszą niż 15 m/sek. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma dyszę wodną (4) o regulowa-
nym przekroju poprzecznym umieszczoną pomiędzy 
rynną (2) i zbiornikiem (6). (3 zastrzeżenia) 

31bi; B22c P. 162277 02.05.1973 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Wojciech 
Gutowski, Ryszard Chudzikiewicz). 
Sypka masa samoutwardzalna do wyrobu form i rdze-

ni odlewniczych 
Sypka masa samoutwardzalna do wyrobu form 

i rdzeni odlewniczych według wynalazku zawiera spo-
iwo w postaci melasu utwardzonego dodatkiem tlen-
ku wapnia i/lub wapna palonego w ilości 0,2 do 5,0 
części wagowych masy. Czas utwardzania masy wy-
nosi 15 do 30 minut. (1 zastrzeżenie) 

31b1; B22c P. 162639 18.05.1973 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Wojciech 
Gutowski, Ryszard Chudzikiewicz). 
Ciekła cementowa masa samoutwardzalna do wyrobu 

form i rdzeni odlewniczych 
Przedmiotem wynalazku jest ciekła cementowa masa 

samoutwardzalna do wyrobu form i rdzeni odlewni-
czych z piasku kwarcowego, cementu portlandzkiego, 
wody oraz detergentu anionowego, najkorzystniej soli 
sodowej, etoksylowanego i siarczanowanego alkoholu 
tłuszczowego, która zawiera aktywizator wiązania 
w postaci roztworu wodnego wyługowanych składni-
ków spieku boksytu, kamienia wapiennego i sody kal-
cynowanej, stosowany w ilości od 0,5 do 9,0 części 
wagowych masy. Czas utwardzania ciekłej masy ce-
mentowej z dodatkiem aktywizatora według wynalaz-
ku wynosi od 30 do 40 minut. 

Własności masy nie ulegają obniżeniu przy niskich 
temperaturach otoczenia. (1 zastrzeżenie) 

31b1; B22c P. 162917 29.05.1973 

Pierwszeństwo: 29.05.1972 - Francja (nr 7219176) 
Gerard Yves Richard, Precy sur Oise, Francja. 

Sposób dostarczania do form poprzez wyrzucanie z du-
żą prędkością masy granulowanej i/lub sproszkowanej 
zawierającej zwłaszcza piasek formierski i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 
Sposób dostarczania do form masy granulowanej po-

lega na tym, że masę przemieszcza się z komory zgnia-
tarki do punktu zastosowania, a następnie wprawia 
się ją w ruch wykorzystując rozprężenie sprężonego 
gazu i zapewniając pneumatyczny transport masy 
z wnętrza przyśpieszacza do punktu iej wykorzystania. 
Urządzenie zawiera zgniatarkę (1) do tworzenia mie-
szaniny oraz środki do odebrania tej masy z wylotu 
zgniatarki i dostaczenia jej aż do punktu zastosowa-
nia. Ponadto, zawiera przyspieszacz pneumatyczny (3) 
łączący się z jednej strony z wylotem zgniatarki, 
a z drugiej strony z punktem zastosowania, środki 
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z przemieszczania masy wewnątrz przyśpieszacza, z wy-
lotu zgniatarki do wylotu przyśpieszacza, środki do 
pneumatycznego wprawienia w ruch masy od wylotu 
przyśpieszacza do punktu zastosowania; środki we-
wnątrz przyśpieszacza przeciwdziałające odpływowi 
masy z przyśpieszacza do zgniatarki; ewentualnie prze-
wód rurowy do dostarczania masy łączący wylot przy-
śpieszacza pneumatycznego z punktem zastosowania 
masy. Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza do do-
starczania mieszaniny zawierającej piasek odlewniczny 
oraz spoiwo i utwardzacz o szybkim lub prawie na-
tychmiastowym wiązaniu. (15 zastrzeżeń) 

31b1; B22c P. 162921 28.05.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Od-
lewni „Prodlew", Oddział Projektowy Kraków, Kra-
ków, Polska (Władysław Gajewski, Roman Wolański). 
Sposób regeneracji formierskich mas żywicznych oraz 

urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób regeneracji formierskich mas żywicznych we-

dług wynalazku polega na tym, że rozdrobnioną uprzed-
nio masę w postaci piasku poddaje się fluidyzacji w go-
rącym powietrzu i działaniu temperatury w zakresie 
od 600° do 800°C, w której następuje wypalenie lepisz-
cza żywicznego w nadmiarze powietrza, a uzyskane 
spaliny wykorzystuje się do wstępnego podgrzania ma-
sy formierskiej, przy czym reguluje się ilość dostar-
czanego do fluidyzacji powietrza w celu uzyskania se-
gregacji piasku w złożu fluidalnym w zależności od 
uziarnienia. 

Urządzenie do regeneracji formierskich mas żywicz-
nych według przytoczonego powyżej sposobu składa 
się z izolowanej komory (1) wyłożonej wewnątrz wy-
kładziną szamotową (3), która tworzy w przestrzeni ko-
mory kanał powietrzny (4), przestrzeń fluidyzacyjną (5) 
i komorę rozprężną (6), przy czym pomiędzy kanałem 
powietrznym (4) a komorą fluidyzacyjną (5), umiesz-
czane jest dno (10), utworzone z podłużnych elemen-
tów (11), blach i blach bocznych tak, że pomiędzy ele-
mentami (11) utworzone są kanały powietrzne, a w gór-
nej części przestrzeni fluidyzacyjnej (5) umieszczone są 
żaroodporne rury (17) z grzejnikami (18). 

(7 zastrzeżeń) 

31b1; B22c P. 163381 15.06.1973 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Henryk Wichary, 
Józef Szymon). 

Formierka przeciągowa 
Dla umożliwienia formowania odlewów mających 

ścianki nachylone pod różnym kątem w stosunku do 
osi formy za pomocą formierki przeciągowej składają-
cej się z płyty modelowej z prowadnicami w których 
umieszczone są trzpienie połączone z płytą przesuwną, 
zamocowano trzpienie (4) do tulei (5) osadzonych luźno 
na wałkach (6) zamocowanych do płyty przesuwnej (7) 
i nachylono prowadnice (2) w stosunku do osi for-
mierki (3). (1 zastrzeżenie) 

31b2; B22d P. 162511 12.05.1973 

Huta „Warszawa". Warszawa, Polska (Włodzimierz 
Strzałkowski, Zbigniew Sudoł, Bogdan Krawczyński, 
Henryk Kowaled, Marek Jasiewicz). 

Urządzenie do czyszczenia wlewnic 
Urządzenie do czyszczenia wlewnic przeznaczonych 

do ponownego odlewania wlewków ma komorę od-
pylania (1), do której czołowo dostawiona jest wlew-
nica (2) na czas czyszczenia. Wewnątrz komory odpy-
lania umieszczony jest przesuwnie przewód (3) ułoży-
skowany w dwóch miejscach (4 i 5), zakończony dyszą 
hiperboloidalną (6). Przewód napędzany jest posuwi-
sto-zwrotnie przez zaczep (7), który z kolei przesuwa-
ny jest kołkiem (8) zamocowanym na taśmie bez koń-
ca (9) napędzanej obrotowo przez jedno z dwóch kół 
(10) od przekładni zębatej (11) i silnika elektrycznego 
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(12). Dysza hiperboloidalna złożona jest z wywiniętego 
stożkowo na zewnątrz przewodu (13) oraz osiowo przy-
twierdzonej miseczki stożkowej (14) w ten sposób, że 
między stożkowym przewodem a miseczką stożkową 
jest utworzona przestrzeń stanowiąca wylot czynnika 
czyszczącego. (1 zastrzeżenie) 

31b3; B22f P. 162299 02.05.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Roman Pampuch, Ludosław Sto-
bierski, Stanisław Błażewicz, Augustyn Powróżnik, 
Władysław Bieda, Stanisław Malec, Teresa Bujak). 
Sposób wytwarzania wyrobów z węglika krzemu, zwła-

szcza rur, elementów grzejnych i tygli 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

wyrobów z węglika krzemu, zwłaszcza rur, ele-
mentów grzejnych i tygli, znajdujących zastoso-
wanie w przemyśle chemicznym, hutniczym, metalur-
gicznym. Sposób ten polega na tym, że na uprzednio 
ogrzane podłoże grafitowe lub węglowe, stanowiące ne-
gatyw w kształcie wyrobu, osadza się warstwę litego 
węglika krzemu, w wyniku redukcji lotnych związków 
krzemu z lotnymi związkami węgla, w atmosferze czy-
stego wodoru lub mieszaniny czystego wodoru i czy-
stego argonu, w temperaturze 1300-1650°C. Następnie 
negatyw pokryty warstwą węglika krzemu ochładza 
się w atmosferze gazu obojętnego do temperatury po-
niżej 200°C, po czym ogrzewa w atmosferze utleniają-
cej w temperaturze poniżej 1500°C aż do chwili spa-
lenia się negatywu. (3 zastrzeżenia) 

32a; C03b P. 160758 15.02.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Jerzy Dinges). 

Urządzenie do wytwarzania włókien metodą wirową 
ze stopu, zwłaszcza waty mineralnej i/lub szklanej 
Urządzenie składa się z pieca szybowego lub wanno-

wego, pieca topielniczego, urządzenia rozwłókniającego, 
komory rozwłókniającej i komory osadczej. Urządze-
nie rozwłókniające składa się z poziomego ekranu (4) 
zamocowanego do osi (5), mającego w nieznacznej od-
ległości od obwodu zainstalowane w różnych odstę-

pach, a najkorzystniej co 180° głowice rozwłókniające 
(6) osadzone na wrzecionach (7). Wrzeciona (7) są na 
łożyskach oporowych (8), które są osadzone na kon-
strukcji nośnej (9) wspartej na osi (5), przy czym wrze-
ciona (7) wyposażone w hamulec (11) do wytracania 
obrotów, połączone są oddzielnie, poprzez sprzęgła, 
z silnikiem elektrycznym (10), a głowice rozwłóknia-
jące (6) znajdujące się w spoczynku są umieszczone 
w osłonie (12). (2 zastrzeżenia) 

32b; C03c P. 163117 05.06.1973 

Pierwszeństwo: 05.06.1972 - W. Bryt. (nr 26183/72) 
Pilkington Brothers Limited, St. Helens, Wielka Bry-

tania (David Gordon Loukes, Kenneth Edward White-
lock). 
Sposób wytwarzania szkła oraz szkło wytworzone tym 

sposobem 
Sposób wg wynalazku polega na tym, że w przypo-

wierzchniowej warstwie szkła wytwarza się dyspersję 
o określonej gęstości, wprowadzając jony metalu do 
warstwy przypowierzchniowej, przy temperaturze 
w której możliwa jest modyfikacja szkła a następnie 
powierzchnię szkła doprowadza się do kontaktu ze 
stopionym metalem mającym właściwości redukujące 
w stosunku do wprowadzonych jonów metalu. Czas 
kontaktu ustala się tak, aby uzyskać metaliczną dys-
persję o wymaganej intensywności. 

Wynalazek stosowany jest zwłaszcza do powierz-
chniowej modyfikacji szkła wytwarzanego metodą flo-
tacyjną, w trakcie przemieszczania wstęgi szklanej 
wzdłuż kąpieli ciekłego metalu. (14 zastrzeżeń) 

34f; A47g P. 162934 30.05.1973 

Rudolf Czobociej, Kraków, Polska (Rudolf Czobociej). 
Przyrząd do podawania, zwłaszcza serwetek 

Przyrząd posiada korpus (1) z blachy, do boku któ-
rego zamocowana jest wzdłużna listwa (3), na całej 
swej długości wyłożona cienką warstwą gumy (4). Do 
przeciwległego boku korpusu (1) umocowana jest za po-
mocą przegubu (6) dźwignia (7), która w dolnej części 
posiada otwór (8) do montażu naciągu dźwigni. Na-
ciąg stanowią dwa haczyki (9) połączone ze sobą opa-
ską gumową (10). Przegub (11) łączy dźwignię (7) z po-
dajnikiem (12). Ramię podajnika (12) wykonane z gu-
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my twardej, po wewnętrznej stronie wyłożone jest 
warstwą rowkowanej gumy miękkiej (13). Do części 
dolnej korpusu (1) przytwierdzone są nóżki (14) zaopa-
trzone w podkładki gumowe (15). Naciśnięcie dźwigni 
(7) powoduje przesunięcie podajnika (12) w prawo. Po 
zwolnieniu dźwigni podajnik przesuwając się w lewo 
wysuwa jedną z umieszczonych w korpusie (1) serwe-
tek (2). (2 zastrzeżenia) 

35a; B66b P. 162481 11.05.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Adam Klich). 
Układ sygnalizacyjny położenia rampy prowadniczej 

i naczynia wyciągu kubłowego 
Układ sygnalizacyjny położenia ramy prowadniczej 

i naczynia wyciągu kubłowego zawiera blok nadaw-
czy, zabudowany na ramie prowadniczej (1), w którym 
krążek mierniczy (6) jest dociskany do liny nośnej (4). 
Krążek mierniczy (6) ma czujnik indukcyjny (8), połą-
czony poprzez wzmacniacz (9) i wyłączniki krańcowe 
(10) z nadajnikiem sygnału (11). Nadajnik sygnału (11) 
łączy się bezprzewodowo z blokiem odbiorczym (12). 
Czujnik indukcyjny (8) ma obwód magnetyczny, któ-
rego zworę stanowi płytka ferromagnetyczna umiesz-
czona w wałku krążka (6). (2 zastrzeżenia) 

35b; S86c P. 167383 17.12.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca. Kraków, Polska, Artur Blum, Adam Siemieńiec, 
Stanisław Barycz, Sławomir Leszczyński, Tadeusz Po-
lecki). 
Sposób zwiększania nośności kratowych dźwigarów 

skrzynkowych 
Sposób zwiększania nośności kratowego dźwigara 

skrzynkowego polega na takim odciążeniu dźwigara 
głównego i dociążeniu dźwigara pomocniczego, aby 
działanie momentowe, w płaszczyźnie odkształcenia 
prętów wykratowania poprzecznego i prętów wykra-
towania ukośnego, dźwigara głównego na dźwigar po-
mocniczy, było optymalne dla danego typu kratowego 
dźwigara skrzynkowego. Wielkość sił działających na 
kratę pomocniczą jest proporcjonalna do sztywności 
prętów wykratowania poprzecznego i ukośnego, łączą-
cego dźwigar główny i pomocniczy oraz do wzajemne-
go stosunku sztywności dźwigara głównego i dźwigara 
pomocniczego. 

35d; B66f P. 162859 26.05.1973 

Pierwszeństwo: 26.05.1972 - Bułgaria (nr 20580) 
DSO „Avtoprom". Sofia, Bułgaria. 

Korpus hydraulicznego podnośnika 
Korpus hydraulicznego podnośnika z wbudowanym 

tłokiem i układem ssącym zawiera przelotowy otwór 
(17), po którego jednej stronie znajduje się ruchomy 
tłok ciśnieniowy (4) a po jego drugiej stronie znajduje 
się zamocowany w sposób sztywny zawór ssący. 

(3 zastrzeżenia) 

36c; F24h P. 163403 16.06.1973 

Pierwszeństwo: 19.06.1972 - Austria (nr A 5278/72) 
Pesch-Radiatorenwerke Gesellschaft m.b.H., St. Ra-

degund bei Graz, Austria (Peter Schuster). 
Grzejnik segmentowy 

Przedmiotem wynalazku jest grzejnik segmentowy, 
czyli kaloryfer o większej ilości segmentów (1), które 
na obu swych końcach posiadają po jednym kołowym 
rowku (4) do osadzania rury zbiorczej (3), przy czym 
rury zbiorcze (3) posiadają otwory umożliwiające prze-
pływ czynnika grzewczego do kanałów (2) segmentów 
grzejnika. W bocznych ścianach kołowych rowków (4) 
są żłobki (10), przy czym osadzony jest w nich co naj-
mniej jeden klin naciągowy (11, 12) o przeciwnych ką-
tach nachylenia, które to kliny dociskają rurę zbiorczą 
(3) do segmentu (1) grzejnika. (3 zastrzeżenia) 
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36d; B66f P. 162982 31.05.1973 

Pierwszeństwo: 30.06.1972 - USA (nr 267747) 
Clark Equipment Company, Buchanan, USA. 

Urządzenie do przenoszenia ładunku 
Urządzenie do przenoszenia ładunku, zwłaszcza do 

zastosowania łącznie z maszyną przekazującą ładunek 
w postaci naczep samochodowych, kontenerów i innych 
dużych ładunków. Urządzenie do przekazywania ła-
dunku zawiera mechanizm chwytający ładunek, który 
daje się składać na zdalny sygnał sterujący do roz-
miarów dostatecznie małych, aby urządzenie przeno-
szące ładunek można było zamontować na naczepie lub 
innym pojeździe poruszającym się po drogach publicz-
nych. Równocześnie urządzenie do przenoszenia ładun-
ku łatwo można rozkładać, również na zdalny sygnał 
sterujący tak, że można je szybko przygotować do 
przenoszenia dużych ładunków. (16 zastrzeżeń) 

37a; E04b P. 162713 21.05.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Stolarki Budowlanej, Wołomin, Polska (Jerzy Olifie-
rowicz). 

Łączenie elementów konstrukcji, zwłaszcza drewnia-
nych przy zastosowaniu łączników z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych 
Wynalazek polega na tym, że połączenie elementów 

zwłaszcza z drewna następuje poprzez nity (4) z two-
rzywa sztucznego, które wprowadza się jako nity lub 
kołki w otwory elementów łączonych, o średnicy nieco 
mniejszej od średnicy łącznika, a następnie wystające 
końce formuje się w główki przy użyciu urządzenia na-
grzewczego (5) wyprofilowanym łbem nitowym. 

(1 zastrzeżenie) 

37b; E04c P. 161515 26.03.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbigniew 
Bokun). 

Wielofunkcyjna podokienna płyta osłonowa 
Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjna pod-

okienna płyta osłonowa stosowana w budynkach wie-
lokondygnacyjnych, przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi. Wielofunkcyjną podokienna płytę osłonową we-
dług wynalazku stanowi elewacyjna płyta (1) osłonowa 
sztywno zamocowana do dwóch nośnych belek (2) wy-
suwanych z otworów w stropie, na których za pośred-
nictwem przegubów (3) spoczywa wewnętrzna rucho-
ma płyta (4), wyposażona w wystające z bocznych pła-
szczyzn bolce (5), osadzone w prowadnicach (6) przy-
twierdzonych na stałe do nośnych stropów budynku 
oraz składane balustrady (7) połączone przegubowo 
z zewnętrzną elewacyjną płytą (1) osłonową i prowad-
nicami (6). (1 zastrzeżenie) 

37d; E04f P. 160891 23.02.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczo-
ści. Łódź, Polska (Henryk Wasilewski, Jerzy Piotrów-
ski, Kazimierz Jezierny). 

Płytka wykładzinowa ścienna 
Płytka wykładzinowa ścienna zwłaszcza do wykłada-

nia ścian pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i in-
nych, wykonana z tworzywa sztucznego termoplastycz-
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nego, charakteryzuje się tym, że ma na swej we-
wnętrznej stronie (3) zaczepy (4) o dowolnym kształ-
cie symetrycznie rozmieszczone ścięte pod kątem 
mniejszym od 90°, przy czym zaczepy (4) posiadają 
gniazda (5), w które wchodzi materiał wiążący. 

(3 zastrzeżenia) 

38b; B27c P. 163340 14.06.1973 

Pierwszeństwo: 16.06.1972 - Finlandia (nr 1733/72) 
Veikko Lennart Valo, Lohja, Finlandia (Veikko Len-

nart Valo). 
Urządzenie do obróbki długich pni drzewnych 

Urządzenie według wynalazku stanowią dwa połą-
czone przegubowo wózki (5) i (6), z których każdy skła-
da się z jednoosiowego zestawu kołowego i ramy no-
śnej, przy czym na ramie nośnej wrózka (5) jest za-
montowana obrabiarka (2) i obrotowy żuraw (3) do 
chwytania i przenoszenia pni drzewnych, zaś na ramie 
wózka (6) znajduje się przechylno-rozsuwny stół (4). 
Ponadto wózek (6) jest zaopatrzony w hydrauliczny 
mechanizm tłokowo-cylindryczny (17) do skrętnego ste-
rowania ramą wózka (5), która to rama jest osadzona 
obrotowo na zestawie kołowym (8), przy pomocy piono-
wego sworznia (10). Mechanizm hydrauliczny (17) służy 
również do blokowania skrętnego ruchu wózków (5) 
i (6), tak że wózki te mogą stanowić jedną sztywną 
całość. (5 zastrzeżeń) 

38b; B27c P. 163341 14.06.1973 

Pierwszeństwo: 16.06.1972 - Finlandia (nr 1734/72) 
Veikko Lenart Valo, Lohja, Finlandia. 

Urządzenie odbiorcze maszyny do obróbki długich pni 
drzew 

Urządzenie według wynalazku stanowią dwa wózki 
(5) i (6), z których każdy składa się z jednoosiowego 
zestawu kołowego i ramy nośnej. Wózki te są połączo-
ne ze sobą przegubowo, przy pomocy pionowego sworz-
nia (7) tak że mogą względem siebie wykonywać ruch 
skrętny powodowany hydraulicznym układem tłoko-
wo-cylindrycznym (18). Na ramie nośnej wózka (5) 
zamontowany jest obrotowy żuraw (4) do chwytania 
i przenoszenia długich pni drzew, zaś na ramie wózka 

(6) znajduje się przechylno-rozsuwny stół (2) do przyj-
mowania pni podawanych przez żuraw. Na ramie noś-
nej wózka (5), między żurawiem (4) a stołem odbior-
czym (2) osadzona jest przy pomocy sworznia pozio-
mego obrabiarka (3). Dzięki temu, że wózki (5) i (6) 
mogą wykonywać ruch skrętny w płaszczyźnie pozio-
mej oraz dzięki wychylnej belce (22), w którą jest 
wyposażona rama wózka (6), obrobiony pień drzewny 
może być, bez większego trudu wyrzucony ze stołu (2) 
na stosunkowo dużą odległość od stanowiska pracy. 

(6 zastrzeżeń) 

38c; B27d P. 162285 03.05.1973 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Ta-
deusz Perkitny, Marian Wnuk, Zbigniew Rudnicki, 
Lech Graj, Leonard Dziedzic, Wojciech Kokociński). 
Sposób sklejania na gorąco drewna i tworzyw drzew-

nych 
Wynalazek dotyczy sposobu sklejania na gorąco 

drewna i tworzyw drzewnych, zwłaszcza bloków ligno-
folu o znacznej grubości i polega na przygotowaniu 
przeznaczonego do sklejania zestawu tak, aby pomię-
dzy pokrytymi klejem powierzchniami pozostawić 
szczeliny dla przedmuchania przez nie gazowego czyn-
nika ogrzewczego o temperaturze dostosowanej do ro-
dzaju używanego kleju. Czynnik gazowy przedmuchuje 
się tak długo, aby nagrzać klej i sąsiadujące z nim 
warstwy drewna lub tworzyw drzewnych i nie dopro-
wadzić do utwardzenia spoiny klejowej. Ogrzany w ten 
sposÓD zestaw prasuje się w znany sposób przez okres 
czasu niezbędny dla całkowitego utwardzenia spoin kle-
jowych. (1 zastrzeżenie) 

39a2; B29c P. 161181 10.03.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-
nicznego „Elgos" Czechowice-Dziedzice, Polska (Józef 
Pilch, Jan Wawak, Kazimierz Ryglowski). 

Głowica do gratowania wyprasek, zwłaszcza z tworzyw 
termoutwardzalnych 

Głowica do gratowania wyprasek, zwłaszcza z two-
tworzy termoutwardzalnych według wynalazku składa 
się z noży skrawających (2) umieszczonych wewnątrz 
korpusu (1), osadzonych wychylnie na sworzniu (5). 

Noże skrawające (2) ustawia się na wymaganą śred-
nicę za pomocą nakrętki (3), zabezpieczonej przed od-
kręcaniem się wkrętem (7). Napięcie sprężyny (4) re-
gulowane jest wkrętem (6). (2 zastrzeżenia) 

4 - Biuletyn UP nr 6 (36) 
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39a3; B29d P. 162777 23.05.1973 

Pierwszeństwo: 23.05.1972 - Japonia (nr 51053/72) 
Kuraray Co, Ltd. Kurashiki City, Japonia. 
Sposób wytłaczania wzorów na termoplastycznej 

powierzchni polimerycznego materiału arkuszowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytłaczania wzo-

rów na termoplastycznej powierzchni polimerycznego 
materiału arkuszowego przez dociskanie tego materia-
łu do matrycy. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że materiał 
ogrzewa się przez przenoszenie ciepła z ogrzanej ma-
trycy wykonanej z utwardzonej żywicy zawierającej 
równocześnie rozprowadzone drobne cząstki stałe 
o przewodnictwie cieplnym co najmniej 5X10-3 

kal/cm.sek.°C. Sposób ten umożliwia wytłoczenie do-
kładnych wzorów o ostrych konturach nawet na ma-
teriałach porowatych, nie wpływając ujemnie na ich 
właściwości. (15 zastrzeżeń) 

39a4; B29f P. 163172 07.06.1973 

Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca", Sopot, Polska 
(Marian Skrzyp czy ński, Jerzy Uliczny, Jerzy Wężyk). 

Wytłaczarka pionowa do formowania z tworzyw 
termoplastycznych 

Wytłaczarka pionowa do formowania z tworzyw ter-
moplastycznych metodą rozdmuchiwania ma cylinder 
wtryskowy (1) w którego dolnej części osadzona jest 
rozłącznie głowica wtryskowa (2) unieruchomiona pro-
wadnicą (3). Do głowicy wtryskowej (2) zamocowana 
jest przez cylinder wtryskowy (1) końcówka (4) osadze-
nia przewodu doprowadzającego sprężone powietrze. 
Siłownik hydrauliczny (5) spręża powietrze w cylindrze 
pneumatycznym (6), z którego przewodem (7) jest do-
prowadzane do końcówki (4). 

Ciśnienie hydrauliczne niezbędne do pracy mecha-
nizmów dociskowych i tłocznych wytłaczarki uzyskuje 
się z pomp hydraulicznych (8) umieszczonych w zbior-
niku olejowym (9) sterowanych rozdzielniami (10). Wy-
tłaczarka nie wymaga dodatkowych urządzeń typu 
kompresorów dla uzyskania niezbędnego ciśnienia po-
wietrza. (1 zastrzeżenie) 

39aβ; B29h P. 162306 03.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar-
skiego „Stomil", Poznań, Polska (Władysław Norek, 
Lech Muzykiewicz, Zenon Woźniak). 

Układ automatycznego sterowania i ustawiania stołu 
Układ automatycznego sterowania i ustawiania stołu 

służy do warstwowego układania elementów przy wy-
twarzaniu opon, umożliwia powrót stołu z dowolnego 
położenia do położenia środkowego leżącego w osi sy-
metri bębna konfekcyjnego. Stół (2) sterowany jest za 
pomocą siłownika hydraulicznego (3) na programowaną 
odległość od osi symetrii stołu S w stronę lewą lub pra-
wą za pośrednictwem elektrozaworów (8, 9), łączników 
miniaturowych (12-21), elektrycznych obwodów stero-
wania zaopatrzonych w przekaźniki. Obwody sterowa-
nia umieszczone są w pulpicie sterowniczym. Możliwość 
programowego ustawiania stołu, przy stałym położeniu 
elementów służących do wytwarzania opon, zapewnia 
uzyskanie zaprojektowanych powtarzalnych złożeń ele-
mentów opony i podanie ich na bęben konfekcyjny 
z ustalonego miejsca i położenia warstw w stosunku 
do osi bębna konfekcyjnego. Układ jest wyposażony 
w sygnalizację optyczną do wskazywania prawidłowo-
ści realizowanego programu składania elementów opo-
ny w warstwy do podania na bęben konfekcyjny. 

(2 zastrzeżenia) 

39a6; B29h P. 162488 11.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar-
skiego „Stomil", Poznań, Polska (Alfred Michalski, Ta-
deusz Andrysiak, Władysław Wąsowicz, Ryszard So-
bański). 

Sposób wykonywania form do wytwarzania 
i regeneracji opon 

W sposobie wg wynalazku formy wykonuje się z ela-
stomerów wulkanizujących w temperaturze pokojowej 
i podwyższonej. Sposób polega na przygotowaniu mo-
delu pozytywu z drewna, gipsu, masy ceramicznej lub 
z metalu a następnie odformowaniu negatywu z lanego 
elastomeru. Z uzyskanego elastycznego negatywu prze-
chodzi się do pierwotnego modelu wykonaego z masy 
ceramicznej. W zależności od stopnia skomplikowania 
zarysu rzeźby opony dobiera się elastomer o odpo-
wiedniej twardości, elastyczności, wytrzymałości me-
chanicznej i niskim skurczu liniowym. (1 zastrzeżenie) 

P. 129516 14.10.1968 

P. P. Rafineria Nafty Jasło, Jasło, Polska (Bogdan 
Czerwiński, Józef Marzec, Jan Ruta, Stanisław Wę-
grzyn, Tadeusz Żyła). 

Urządzenie do ciągłego otrzymywania polimerów 
i/lub roztworów polimerów, znamienne tym, że zbudo-
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wane jest jako kolumna pionowa, podzielona przegro-
dami na szereg przestrzeni reakcyjnych, zaopatrzonych 
w oddzielne urządzenia do regulacji temperatury, oraz 
mieszadła mieszającego w płaszczyźnie poziomej, za-
montowane na wspólnym wale. 

39b P. 135892 18.09.1969 

Instytut Chemii Ogólnej, Warszawa, Polska (Daniela 
Zielińska, Irena Tomaszewska, Bożena Wójtowicz, Ka-
zimierz Balcerzak, Stanisław Ciborowski, Jerzy Bie-
liński, Wanda Kowalska). 

Sposób zmiękczania polichlorku winylu, znamienny 
tym, że jako zmiękczacz stosuje się produkt otrzymany 
przez estryfikację alkoholami jednowodorotlenowymi 
pozostałości podestylacyjnej z destylacji produktów 
utleniania cykloheksanu poddanej uprzednio hydrolizie 
wodą. 

39b4; C08f P. 162430 09.05.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej 
Bukowski, Andrzej Kaim, Kazimierz Ważyński). 

Sposób wytwarzania masy uszczelniającej 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

masy uszczelniającej stosowanej w budownictwie, na-
dającej się szczególnie do uszczelniania złącz elemen-
tów wielkopłytowych i spoin dylatacyjnych. 

Według wynalazku 30-40 części wagowych asfaltu 
ponaftowego miesza się dokładnie z 5-25 częściami 
wagowymi poliolefiny o niestereoregularnej budowie 
przestrzennej i niskim ciężarze cząsteczkowym, a na-
stępnie z 35-50 częściami wagowymi mieszaniny ole-
jowo-krzemianowej i 5--30 częściami wagowymi napeł-
niacza włóknistego. Korzystny wpływ na własności ma-
sy wywiera dodatek rozpuszczalnika organicznego 
w ilości 0-5 części wagowych i środka adhezyjnego 
w ilości 0-3 części wagowych. Całość miesza się 
w temperaturze 120-190°C w ciągu co najmniej 0,5 
godziny. Mieszanina olejowo-krzemianowa zawiera 
około 30-40 części wagowych oleju mineralnego o lep-
kości 6-20 cS mierzonej w temperaturze 100°C i 60-70 
części wagowych wypełniacza mineralnego ziarnistego, 
złożonego głównie z krzemionki, tlenku glinu z domiesz-
ką około 10%tlenków metali, głównie żelaza, wapnia 
i magnezu. (2 zastrzeżenia) 

39b4; C08f P. 162826 25.06.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Płochocki, Przemysław Machowski, Maria 
Nowakowska, Michał Gajewski, Dariusz Rajkiewicz, 
Kazimierz Bek). 
Sposób otrzymywania polietylenu o bardzo dużej masie 

cząsteczkowej, odznaczającego się dobrą 
przetwarzalnością 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
twardego (linowego, o dużej gęstości) polietylenu o bar-
dzo dużej masie cząsteczkowej, odznaczającego się do-
brą przetwarzalnością. 

Sposób ten polega na zmieszaniu twardego polietyle-
nu o bardzo dużej masie cząsteczkowej, zawierającego 
dodatki warunkujące zachowanie dobrych własności 
eksploatacyjnych wyrobów z tego polietylenu z dodat-
kiem polipropylenu w ilości do 50% wagowych. Mie-
szanie przedmiotowego polietylenu z polipropylenem 
prowadzi się w końcowej fazie wytwórstwa (na przy-
kład na drodze współstrącania lub dodawania polipro-
pylenu po myciu), mieszania proszków lub też w fazie 
przetwórstwa (na przykład na drodze mieszania w sta-
nie stopionym z wykorzystaniem walcarek, mieszalni-
ków łapowych i wirnikowych oraz wytłaczarek o zin-
tensyfikowanym mieszaniu - homogenizatorów). 

Otrzymany produkt może być przetwarzany na ty-
powych wytłaczarkach ślimakowych na termoodporne 
rury ciśnieniowe i n. wyroby, oraz na typowych wtry-
skarkach np. na łączniki do rur, termoodporne kształt-
ki techniczne i in. (3 zastrzeżenia) 

39b4; C08f P. 163132 06.06.1973 

Pierwszeństwo: 08.06.1972 - Szwajcaria (nr 8491/72) 
Lonza AG, Gampel/Wallis, Szwajcaria (René Nicolet, 

Walter Gutman). 
Sposób wytwarzania przezroczystych, odpornych na 
warunki atmosferyczne polimerów chlorku winylu 

o wysokiej udarności 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania przezro-

czystych odpornych na warunki atmosferyczne polime-
rów chlorku winylu o wysokiej udarności, na drodze 
polimeryzacji chlorku winylu, ewentualnie łącznie 
z innymi, dającymi się kopolimeryzować monomerami, 
w zawiesinie wodnej sposobem polimeryzacji emulsyj-
nej w obecności kopolimerów estrów kwasu akrylo-
wego. 

Cechą wynalazku jest to, że chlorek winylu lub mie-
szaninę monomerów, zawierającą co najmniej 80% 
wagowych chlorku winylu, po'ddaje się polimeryzacji 
w obecności zawiesiny przynajmniej jednego kopoli-
mera złożonego z 65-95% wagowych co najmiej jed-
nego estru kwasu akrylowego o 3-18 atomach węgla 
w grupie estrowej i z 35-5% wagowych a-metylosty-
renu, przy czym kopolimer wykazuje średnią, ozna-
czoną na drodze miareczkowania mydłem średnicę 
cząstki co najmniej 30 mμ i mniej niż 120 mμ a stosuje 
się go w takiej ilości, aby ostateczny polimer zawierał 
4-20% wagowych merów estrów kwasu akrylowego. 

(16 zastrzeżeń) 

39 b4 ; C08f P. 163188 08.06.1973 

Pierwszeństwo: 08.06.1972 - Japonia (nr 56454/1972, 
nr 56455/1972) 

Asahi Kasei Kogyo Kabushiki, Osaka, Japonia. 
Sposób wytwarzania homopolimerów lub kopolimerów 

etylenu i katalizator do stosowania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

homopolimerów lub kopolimerów etylenu z innymi 
monoolefinami. Cechą sposobu według wynalazku jest 
to, że proces polimeryzacji prowadzi się w obecności 
katalizatora otrzymanego przez reakcję 3 składników. 
Pierwszy z tych składników stanowi produkt reakcji 
związku o wzorze R1/a R2/b Al/OR3/3-(a+b), w którym R1 
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i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają rodniki wę-
glowodorowe o 1-4 atomach węgla, R3 oznacza rodnik 
węglowodorowy o 1-8 atomach węgla, zaś a i b ozna-
czają zero lub liczby większe, ale suma a f b wynosi 
2,20 do 2,85, ze związkiem chlorowcowym tytanu, za-
wierającym co najmniej 3 atomy chlorowca na 1 atom 
tytanu. Drugim składnikiem jest związek o ogólnym 
wzorze R 4/c R5/d Al/OR6/8-(c+d), w którym 44 i R5 oznacza-
ją jednakowe lub różne rodniki węglowodorowe o 1-4 
atomach węgla, R6 oznacza rodnik węglowodorowy 
o 1-8 atomach węgla, zaś c i d oznaczają zero lub 
liczby większe, ale suma c+d wynosi 2,02 do 2,20, albo 
związek o ogólnym wzorze, AIR 7/e R 8/f OR9/g X3 - ( e + f + g ) 
w którym R7, R8 i R9 oznaczają jednakowe lub różne 
rodniki węglowodorowe o 1-8 atomach węgla, X ozna-
cza atom chlorowca, e i f oznaczają zero lub liczby 
większe, ale suma e+f wynosi 1,0 do 2,0, zaś g oznacza 
liczbę 0,1 do 0,9. Jako trzeci składnik katalizatora sto-
suje się związek o ogólnym wzorze Ti/OR10/hCl4-h, 
w którym R10 oznacza rodnik węglowodorowy o i - 8 
atomach węgla, a h oznacza liczbę 1,0 do 2,0. 

Przedmiotem wynalazku jest również katalizator do 
stosowania tego sposobu, mający wyżej podany skład. 

(10 zastrzeżeń) 

39b5; C08g P. 161774 07.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowe-
go „Siarkopol", Machów k/Tarnobrzega, Polska (Irena 
Błasiak, Agata Grzmil, Andrzej Haber, Anna Polczak, 
Jan Wawrzyńczak). 

Sposób otrzymywania ciekłych tiokoli 
Sposób wg wynalazku polega na zsyntetyzowaniu 

wielosiarczków alkalicznych, a następnie działaniu na 
nie eterem β, β' dwuchlorodwuetylowym, zmieszanym 
ze środkami sieciującymi w stosunku molowym l:(0, l-
0,5). Jako środki sieciujące stosuje się czterochlorek 
węgla i sześciochlorocykloheksan. 

Dla podwyższenia wydajności kształtującej się w gra-
nicach 70-90% dodaje się środków powierzchniowo-
-czynnych typu pochodnych trzeciorzędowych amin 
oleinowych, alkilobenzenosulfonianów, alkilonaftaleno-
sulfonianów w ilości 0,1 do O,5%. 

Powyższe związki mają zastosowanie w wielu gałę-
ziach przemysłu jak np. przemysł okrętowy. 

(2 zastrzeżenia) 

39b5; C08g P. 162594 16.05.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 63902 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 

(Wiesław Olczyk, Wiesław Kalinowski, Władysław 
Skwarcz). 

Sposób wytwarzania roztworów elastomerów 
Sposób według wynalazku polega na katalizowanej 

2-etylokapronianem cynawym reakcji poliestrów lub 
mieszaniny polioli zawierających: poliester z kwasu 
adypinowego i glikolu etylenowego modyfikowanego 
politereftalanem lub poliestr z kwasu adypinowego po-
siadający w członie glikolowym wbudowane rozgałę-
zienie w postaci grupy metylowej lub etylowej z toli-
lenodwuizocyjanianem w środowisku benzenu. Elasto-
mery otrzamane sposobem według wynalazku stosuje 
się do uszlachetniania tkanin odzieżowych i technicz-
nych. (2 zastrzeżenia) 

39b7; C68j P. 162376 05.05.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, Polska (Ka-
zimierz Kozłowski, Bogusław Czupryński). 
Sposób uzyskiwania powierzchniowego przewodnictwa 

elektrycznego na tworzywach sztucznych 
Istota wynalazku polega na tym, że pył miedziany 

miesza się z klejem rozpuszczalnikowym o zawartości 

polimeru od 1,5 do 2,5 z dodatkiem pyłu miedziowego 
od 70 do 90%. Sposobem według wynalazku można 
metalizować tworzywa. (1 zastrzeżenie) 

40a; C22b P. 161608 30.03.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jadwiga 
Więckowska, Marian Rutkowski). 

Sposób formowania brykietów z koncentratów 
miedziowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób formowania 
brykietów z koncentratów miedziowych o zawartości 
wilgoci do 10 procent. 

Istota wynalazku polega na tym, że 85-90 części 
wagowych koncentratu miedziowego o zawartości wil-
goci do 10% miesza się z 10-15 częściami wagowymi 
lepiszcza w postaci mieszaniny o składzie od 3:1 do 2:1 
części wagowych ekstraktu furfurolowego i kwasów 
odpadowych po rafinacji olejów kwasem siarkowym, 
a następnie brykietuje się w ogólnie znany sposób. 

(1 zastrzeżenie) 

40a; C22b P. 162S20 04.05.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Bernard Węgrzynek, 
Franciszek Sieroń, Paweł Korczek). 

Sposób uszczelniania układu kondesacyjno-
-recyrkulacyjnego pieca do produkcji pyłu cynkowego 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-

sypywanie pyłu cynkowego z kieszeni zsypowych ko-
mory zamrażającej do zasobnika, regulowane jest za 
pomocą dozownika pojemnościowego, którego prze-
chylna klapa zrównoważona jest przeciwciężarem od-
powiadającym masie pyłu cynkowego jednego zasobni-
ka, a silnik elektryczny połączony z czujnikiem uru-
chamiany po przechyleniu się klapy dozownika 
pojemnościowego wykonuje ustaloną ilość obrotów po-
dajnika, odpowiadającą jednorazowemu napełnieniu 
zasobnika zasypywanego pyłem cynkowym. Urządzenie 
do stosowania sposobu charakteryzuje się tym, że 
u wylotu zsyp (1) ma zabudowany pojemnościowy 
dozownik (2) z czujnikiem (6), zamykany klapą (3) 
zamocowaną na ruchomej dźwigni (4) z przeciwcięża-
rem (5). Poniżej pojemnościowego dozownika (2) 
umieszczony jest podajnik (7) sprzężony z silnikiem (8), 
który jest uruchamiany pod wpływem impulsu czuj-
nika (6). (2 zastrzeżenia) 
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40a; C22b P. 162322 04.05.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Tadeusz Król, Janusz Grzyb), 

Sposób redukcji tlenków metali 
Przedmiotem wynalazku jest sposób redukcji tlen-

ków metali polegający na tym, że sypkie złoże tlenku 
podgrzewa się do temperatury redukcji wynoszącej 
450 do 1000°C i doprowadza się od dołu gaz redukcyjny 
powodujący fluidyzację złoża, i redukcję tlenków 
w stanie sfluidyzowanym, przy czym w celu usunięcia 
obszarów martwych stosuje się dodatkowo mieszanie 
mechaniczne złoża. (1 zastrzeżenie) 

40a; C22b P. 162997 31.05.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Jan Korczyk, Franciszek 
Gajewski). 

Sposób załadunku i wyładunku pieca toplelnego 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Załadunek wsadu do pieców topielnych zgodnie z wy-
nalazkiem odbywa się w ten sposób, że wsad nadaje się 
na tylną ścianę pokrywy (1) pieca, wychyloną z pozycji 
pionowej do poziomu lica pomostu (5) załadowczego, 
połączoną z ruchomym trzonem (2) pieca w sposób 
sztywny, po czym pokrywa (1) obracana jest do pozycji 
wyjściowej, przez co przemieszcza się umieszczony 
w niej wsad, na ruchomy trzon (2) pieca. Opróżnienie 
pieca z obtopionego złomu odbywa się przez obrót po-
krywy (1) pieca wraz z trzonem (2) o kąt a = 135° 
w kierunku na zewnątrz pieca. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z po-
krywy (1) pieca i trzonu (2) pieca, połączonych ze sobą 
jedną krawędzią w sposób sztywny pod kątem prostym 
lub zbliżonym do kąta prostego, tworząc kołyskę osa-
dzoną na wale (3). (2 zastrzeżenia) 

40b P. 155851 07.06.1972 

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprze-
wodnikowych, Warszawa, Polska (Bolesław Jakowlew, 
Kazimierz Wolski, Andrzej Miecznikowski). 
Sposób wytwarzania drutów ze stopu brązu tytanowego 

Sposób wytwarzania drutów ze stopu brązu tytano-
wego, znamienny tym, że topienie składników Cu 96% 
wag. i Ti 4% wag. przeprowadza się w próżniowym 
piecu indukcyjnym w temperaturze 1060°C ±20° a na-
stępnie wlewek poddaje się kuciu i ciągnieniu do żąda-
nej średnicy w znany sposób. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że otrzyma-
ne druty poddaje się obróbce cieplnej polegającej na 
przesycaniu w temperaturze 890°C ±10° i starzeniu 
w temperaturze 420°C ±10°. (2 zastrzeżenia) 

40b P. 157928 25.09.1972 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jan Za-
krzewski, Zbigniew Górny, Edmund Machynia, Alek-
sander Sędzimir). 

Żeliwo na formy metalowe oraz sposób 
jego wytwarzania 

Żeliwo na formy metalowe zawierające 2,8-3,6°/ C; 
1,5-2,9% Si; 0,3-1,0% Mn i poniżej 0,12% S, znamien-
ne tym, że zawiera dodatkowo 0,6-2,4 Cu i 0,18-
0,65% P; Ti = 0,05-0,18%. 

Sposób wytwarzania żeliwa według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że żeliwo poddawane jest modyfikowaniu 
w temperaturze 1450-1380°C przy pomocy modyfikato-
ra zawierającego 0,2-0,6% żelazokrzemu, 0,15-0,5°/» 
żelazowapniokrzemu, 0,05-0,18% tytanu, do 0,2% Mn 
i 0,2% Mg dodawanego w ilości 0,45-1,2%. 

(2 zastrzeżenia) 

40c; C22d P. 162227 30.04.1973 

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice", Katowice, 
Polska (Stanisław Wolff, Stanisław Tochowicz, Zenon 
Adamczyk, Adam Gierek, Jerzy Gierek, Andrzej Sta-
nek, Grażyna Tyniecka, Krystian Stencel, Janusz Gaj-
da, Jan Olearnik, Wilhelm Zych). 

Sposób ługowania szlamów anodowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób ługowania szla-

mów anodowych wodnym roztworem kwasu siarko-
wego, który polega na tym, że do wytrącania srebra 
z jego soli rozpuszczalnych w wodnym roztworze kwa-
su siarkowego po ługowaniu stosuje się sproszkowane 
metale takie jak: aluminum, cynk, żelazo, miedź, mag-
nez przy czym w procesie ługowania intensyfikuje się 
wszystkie czynniki, które zwiększają odzysk miedzi 
i innych zanieczyszczeń ze szlamów do roztworu na 
przykład drogą podwyższenia temperatury ługowania 
lub prowadzi się rozdzielanie roztworu od osadu po 
ługowaniu i cementację srebra z roztworu sproszko-
wanymi metalami wymienioymi wyżej - w odręb-
nym naczyniu, celem otrzymania bogatego w srebro 
osadu i jego odrębnego przerobu w dalszych opera-
cjach topienia i rafinacji. . (2 zastrzeżenia) 

42a; B431 P. 162403 08.05.1973 

Polski Związek Niewidomych, Warszawa, Polska 
(Wiesław Machalski, Zdzisław Miś). 

Suwmiarka dla niewidomych 
Suwmiarka wg wynalazku składa się z listwy po-

miarowej (1) i dwóch suwaków (2) i (4). Suwak (2) wy-
posażony jest w mechanizm składający się z płaskiej 
krzywki (9) o zarysie ukształtowanym w formie wy-
cinka spirali Archimedesa i tarczy wskaźnikowej (10), 
umieszczonych obrotowo na osi osadzonej w korpusie. 
Suwak (4) wyposażony jest w rygiel (17) służący do 
ustalania położenia tego suwaka względem listwy po-
miarowej (1) przez blokowanie w rowkach zapadko-
wych (6). Tarcza wskaźnikowa (10) i listwa pomiaro-
wa (1) mają wypukłe punkty dla umożliwenia odczytu 
pomiaru dotykiem opuszkami palców. 

(3 zastrzeżenia) 
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42b; G01n P.162493 12.05.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Tadeusz Sikorski). 
Sposób ilościowego oznaczania metali, zwłaszcza w sy-

katywach 
Przedmiotem wynalazku jest sposób ilościowego 

oznaczania metali, zwłaszcza w sykatywach stosowa-
nych głównie w charakterze katalizatorów wysycha-
nia spoiw schnących autooksydacyjnie. 

Istota wynalazku polega na tym, że przez kolumnę 
jonitową napełnioną silnie kwaśnym kationitem, 
uprzednio spęcznionym w wodzie i przeprowadzonym 
w formę wodorową, przepuszcza się roztwór miesza-
niny sykatyw kobaltowej, manganowej i ołowiowej. 
Przemywa się kolumnę benzenem, następnie regeneru-
je się jony metali sykatyw wodnym roztworem kwa-
su azotowego, a otrzymany eluat przepuszcza się przez 
kolumnę jonitową napełnioną silnie zasadowym anio-
nitem, uprzednio spęcznioym w wodzie i przeprowa-
dzonym w formę chlorkową. Następnie przez kolumnę 
przepuszcza się jednonormalny kwas solny i odbiera 
wyciek stanowiący roztwór mieszaniny soli kobaltu 
i manganu, a z kolumny eluuje się rozcieńczonym kwa-
sem solnym pozostałe sole ołowiu. Po czym na tę samą 
kolumnę podaje się uprzednio wydzielony eluat soli 
manganu i kobaltu a po odcieknięciu, przez kolumnę 
przepuszcza się sześcionormalny kwas solny i odbiera 
roztwór soli manganu, oraz ponownie przez kolumnę 
przepuszcza się jednonormalny kwas solny i odbiera 
roztwór soli kobaltu. (1 zastrzeżenie) 

42c P. 159818 28.12.1972 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Pu-
ławy (Czesław Józefaciuk). 

Sposób pomiarów wąwozu, znamienny tym, że sto-
jąc na brzegach wąwozu (17) wykonuje się jego po-
miary poprzez przesuwanie linką (13) po linie nośnej 
(1) bloczka (8), do którego zaczepiona jest linka pomia-
rowa (7), a przez którego kółko (10) przechodzi linka 
pomiarowa (9) z pionem (11), w miarę pogłębiania się 
wązowu wzrasta różnica odczytów na linkach pomia-
rowych (7) i (9), przy czym rzędne wąwozu otrzymuje 
się przez odjęcie tej różnicy od rzędnej liny nośnej (1), 
która równa się rzędnym reperów (16). 

(3 zastrzeżenia) 

42c; G01c P. 162671 18.05.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Szczeciński). 
Urządzenie do zamocowania fototeodolitu w położeniu 

poziomym 
Urządzenie posiada w pionowym ramieniu korpusu 

(1) osadzoną tuleję (2), w której za pomocą śruby 
sprzęgającej (3) mocuje się fototeodolit w położeniu 
obróconym o 90° w stosunku do położenia normalne-
go. Pochylenie osi kamery realizuje się poprzez obrót 
fototeodolitu dookoła osi poziomej. 

Urządzenie znajduje zastosowanie przy fotograme-
trycznych pomiarach wysmukłych budowli i obiektów 
inżynierskich jak np. kominy, chłodnie kominowe, bu-
dowle wieżowe. (1 zastrzeżenie) 

42c; G01c P. 162672 18.05.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Szczeciński). 

Urządzenie do nachylania osi komory fototeodolitu 
Urządzenie składa się z ruchomej spodarki (2) ze 

wskaźnikiem (10), w której mocuje się za pomocą śru-
by sprzęgającej fototeodolit. Do korpusu (3) jest przy-
mocowana podziałka (9), na której względem wskaź-
nika (10) odczytuje się wartość kąta nachylenia osi 
kamery. 

Urządzenie znajduje zastosowanie przy fotograme-
trycznych pomiarach wysokich budowli przemysłowych 
i inżynierskich. (1 zastrzeżenie) 

42c; G01c P. 162748 22.05.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Henryk Grycewiez). 
Sposób pomiaru wielkości kątowych i prędkości prze-
pływu za pomocą laserów pierścieniowych oraz urzą-

dzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób pomiaru wielkości kątowych i prędkości 

przepływu polega na tym, że jednocześnie w dwóch 
laserach pierścieniowych wymusza się przesunięcie 
częstotliwości różnicowej stale (początkowe) o tej sa-
mej wielkości, lecz w przeciwnym kierunku, a na-
stępnie mierzy się przyrost różnicy częstotliwości róż-
nicowych w poszczególnych laserach, który to przy-
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rost jest proporcjonalny do wielkości mierzonej tj. do 
wielkości kąta lub szybkości przepływu. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch 
laserów (2) pierścieniowych, umieszczonych na wspól-
nej konstrukcji wsporczej (1) przy czym każdy z nich 
jest wyposażony w mieszacz (3) i element (7) przesu-
wania wstępnego częstotliwości. Rury laserów (2) pier-
ścieniowych mają wspólne źródło zasilania (5). Ele-
menty (7) wprowadzające wstępne przesunięce czę-
stotliwości, zasilane z zasilacza (6). (2 zastrzeżenia) 

42d; G01d P. 162369 05.05.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap". Łódź, Polska (Jan Stańczyk, Wiesław Nagań-
ski, Wiesław Kwapiński). 

Fotoelektryczny czujnik refleksyjny 
Przedmiotem wynalazku jest fotoelektryczny czuj-

nik refleksyjny posiadający źródło światła (2), układ 
optyczny (1), element odblaskowy (3) i fotoelement (5) 
wyposażony w światłowód (4) kierujący promień 
świetlny odbity od elementu odblaskowego na fotoele-
ment. Światłowód jest tak umieszczony, aby oś jego 
wlotu pokrywała się z osią optyczną układu. 

Czujnik refleksyjny znajduje zastosowanie w ukła-
dach sterowania, regulacji i kontroli do pomiaru ta-
kich wielkości jak prędkość liniowa i obrotowa po-
ruszających się elementów maszyn i urządzeń, jako 
czujnik liczników fotoelektrycznych itp. 

(2 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 162071 20.04.1973 

Instytut Lotnictwa. Warszawa, Polska (Anatol Le-
siuk, Tadeusz Szczepaniak). 

Przyrząd do zmiany ustawienia kąta kierownic w czuj-
nikach przepływomierzy turbinkowych 

Przyrząd jest wykonany w kształcie cylindrycznego 
korpusu (1) dopasowanego jednym końcem do części 
wlotowej czujnika przepływomierza. Na końcu tym są 
wykonane promieniowe przecięcia (2) zwężone w części 
czołowej (3), przy czym ilość przecięć (2) jest równa 
liczbie łopatek kierownicy przepływomierza. Ponadto 
w skład przyrządu wchodzi wskazówka (5) mocowana 
(6 i 7) do korpusu (1) oraz tarcza z podziałką kątową 
mocowana do obudowy czujnika przepływomierza. 
Przyrząd jest przeznaczony do regulacji ustawienia 
kąta kierownic w czujnikach przepływomierzy turbin-
kowych, którą to regulację przeprowadza się w celu 
uzyskania stałej i określonej liczby impulsów lub ob-
rotów na jednostkę przepływającego czynnika. 

(1 zastrzeżenie) 

42e; G01f P. 162939 30.05.1973 

Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływo-
wych, Gdańsk, Polska (Stanisław Marcinkowski). 
Czujnik do pomiaru grubości oraz temperatury filmu 

cieczy 
Wynalazek dotyczy konstrukcji czujnika do prze-

miennego pomiaru grubości i temperatury filmu cie-
czy w tym samym punkcie przepływu. Czujnik wypo-
sażony jest w elektrody: zewnętrzną (3) i czynną (1), 
oddzielone izolatorem (2), w którym to urządzeniu 
przewody elektrody czynnej (1) są przewodami (4) ter-
mopary i umieszczone są w osłonie metalowej. Rów-
nolegle dołączone do tych przewodów tory: pomiaru 
temperatury i grubości filmu cieczy, umożliwiają prze-
prowadzenie badań. 

Rozwiązanie według wynalazku przystosowane jest 
do wykorzystania przy określaniu lokalizacji i grubo-
ści filmu wodnego, w badaniach zjawiska erozji tur-
bin i zjawisk związanych z wymianą ciepła przy prze-
pływie filmu cieczy. (1 zastrzeżenie) 
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42h; G02c P. 162239 30.04.1973 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Marek Malicki). 
Okulary pływackie umożliwiające widzenie pod wodą 

W okularach według wynalazku soczewki posiadają 
kształt walca o podstawach (1) i (2) wklęsłych, których 
promiene krzywizn wynoszą ok. 32 mm, o ścianach 
wykonanych ze szkła lub przezroczystego plastiku, her-
metycznie zamkniętego, wewnątrz którego znajduje 
się suche powietrze i żel krzemionkowy w ilości ok. 
1 grama. (1 zastrzeżenie) 

42j; G01k P. 162429 09.05.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jacek 
Czajewski). 

Czujnik temperatury 
Czujnik temperatury umożliwia przetworzenie mie-

rzonej temperatury w ciągły sygnał stałoprądowy. 
Według wynalazku czujnik temperatury ma postać 

ampułki wypełnionej elektrolitem, w którym zanurzo-
no dwie elektrody tworzące z elektrolitem odwracal-
ny, elektrochemiczny system utleniająco-redukcyjny. 
Przyłożenie do elektrod napięcia stałego powoduje 
przepływ prądu między elektrodami. Następuje przy 
tym reakcja utleniania reduktora na anodzie i reduk-
cja utleniacza na katodzie. Reakcje te są odwracalne, 
zachodzą równocześnie w obu kierunkach, a ponieważ 
nie zmniejsza się ilość reagujących składników, nigdy 
nie zostają zakończone, dopóki elektrody pozostają pod 
napięciem. Następuje stan równowagi dynamicznej, 
przy której szybkość reakcji utleniania i redukcji wy-
równują się, a stężenia poszczególnych składników 
elektrolitu przestają się zmieniać. Stan ten przejawia 
się stałą wartością prądu, którego natężenie jest zależ-
ne tylko od geometrycznych wymiarów czujnika, skła-
du elektrolitu i temperatury. (1 zastrzeżenie) 

42i; G01k P. 162848 25.05.1973 

Zakłady Automatyki Przemysłowej, Ostrów Wielko-
polski, Polska (Henryk Olejniczak, Zenon Pawlak). 
Elektrokompensacyjny układ połączeń termoelementu 

Elektrokompensacyjny układ połączeń termoelemen-
tu jest przeznaczony do kompensacji różnic siły ter-
moelektrycznej, powstałych z powodu wpływu zmian 
temperatury otoczenia na wolne końce termoelementu 
podczas pomiarów temperatury obiektu. Układ składa 
się z zasilacza oraz z elektrycznego mostka. Elektrycz-
ny mostek kompensacyjny składa się z rezystora (7), 
rezystora kompensacyjnego (8), łączących się w jed-
nym węźle wejściowym zasilania mostka, mających 
stosunkowo mniejszą rezystancję, niż rezystory (9, 10) 
przyłączone do przeciwległego węzła wejściowego. 
Równolegle do zacisków wejściowych obwodu most-
ka, jest włączony korekcyjny rezystor (12), zmieniający 
swoją rezystancję zależnie od zmian temperatury oto-
czenia. Zasilacz zbudowany jest z transformatora (1), 
diod (2, 3), rezystorów (4, 5) i kondensatora (6). 

42i; G01k P. 163404 16.06.1973 

Pierwszeństwo: 16.06.1972 - Francja (nr 72 21944) 
S. A. Société des Aciers Fins de l'Est, Paryż, Fran-

cja (Guy Sartorius). 
Urządzenie do ciągłego pomiaru zmian temperatury 

w komorze do topienia metali 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 

temperatury w piecach metalurgicznych, wielkich pie-
cach itp. 

Laska pomiarowa (8) umieszczona w ścianie (2) pie-
ca jest poddawana cyklicznemu przemiennemu rucho-
wi posuwistemu za pomocą dźwignika pneumatyczne-
go (18). 

Mierzona temperatura jest odczytywana na rejestra-
torze (40), który w przypadku przekroczenia tempera-
tury zamyka wyłącznik (41). Serwomotor (25) zostaje 
wówczas włączony przez mechanizm zegarowy (43) 
i działa na śrubę (28) powodującą cofnięcie laski po-
miarowej (8) na długość określoną przez mechanizm 
zegarowy (44). (19 zastrzeżeń) 



Nr 6 (36) 1974 . BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 73 

42i; G01k P. 164378 30.07.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, Polska (Cze-
sław Bobrowski). 
Sposób pomiaru wysokich temperatur oraz urządze-

nie do stosowania tego sposobu 
Sposób pomiaru wysokiej temperatury polega na 

przemieszczaniu czujnika pomiarowego względem mie-
rzonego ośrodka (3), lub mierzonego ośrodka względem 
czujnika (1). Czujnik (1) w ośrodku mierzonym (3) na-
grzewa się, a następnie chłodzi się go w tulejce gra-
fitowej (4). Szybkość przemieszczenia czujnika (1), bę-
dącą funkcją temperatury, reguluje się tak, aby na-
pięcie na końcach czujnika (1) miało wartość stałą. 
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku, 
zawiera ruchomy czujnik pomiarowy (1), którego koń-
ce są połączone z miernikiem elektrycznym (8). Czuj-
nik (1) jest umieszczony na bębnach (4) i (5), sprzężo-
nych z napędem (6), który jest połączony z miernikiem 
prędkości (7). Czujnik (1) jest umieszczony suwliwie 
w tulejce grafitowej (2). (5 zastrzeżeń) 

42k P. 157305 16.08.1972 

Szefostwo Techniki Lotniczej MON (Instytut Tech-
niczny Wojsk Lotniczych). Warszawa (Zbigniew Kacz-
marczyk). 
Manometr rtęciowy dwuramienny z elektrodami kon-

taktowymi 
Manometr rtęciowy dwuramienny z elektrodami 

kontaktowymi w postaci umieszczonych w osłonach 
na wspólnej podstawie i połączonych hydraulicznie ze 
sobą naczynia plusowego i naczynia minusowego, za-

opatrzonego w osadzone w nim elektrody kontaktowe 
i pływakowy zawór odcinający, znamienny tym, że 
naczynie plusowe (8) osadzone jest przesuwnie wzglę-
dem połączonego z nim przewodem giętkim (11) na-
czynia minusowego (4), zaopatrzonego w szczelnie i na-
stawnie w jego górnej części osadzone elektrody kon-
taktowe (5). (4 zastrzeżenia) 

42k P. 157402 22.08.1972 

Dowództwo Wojsk Lotniczych (Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych), Warszawa (Jerzy Lewitowicz). 
Sposób szybkiego określania zużycia łożysk tocznych 

zwłaszcza lotniczych silników turbinowych 
Sposób szybkiego określania zużycia łożysk tocz

nych zwłaszcza lotniczych silników turbinowych za 
pomocą rentgenowskiej radioizotopowej analizy fluo
rescencyjnej, znamienny tym, że próbkę oleju sączek 
po przefiltrowaniu oleju poddaje się dwukrotnemu po
miarowi promieniowania fluorescencyjnego wzbudzo
nego źródłem izotopowym najlepiej Pu-238 lub Cd-109, 
raz z zastosowaniem filtra aluminiowego i raz bez fil
tra wyznaczając współczynnik a = N/Nc : (N/Nc)s za po-

mocą którego odczytuje się z krzywej cechowania stan 
zużycia łożysk tocznych. (1 zastrzeżenie) 

42k P. 157403 22.08.1972 

Dowództwo Wojsk Lotniczych (Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych), Warszawa (Henryk Gontarczyk, 
Zbigniew Kaczmarczyk). 
Zawór odcinający pływakowy zwłaszcza do manome-

trów rtęciowych 
Zawór odcinający pływakowy zwłaszcza do mano-

metrów rtęciowych, w postaci umieszczonych we-
wnątrz wskaźnika poziomu manometru siedziska za-
woru, grzybka, pływaka oraz ogranicznika, znamienny 
tym, że grzybek (1) o kształcie kubka z umocowaną 
na jego dnie uszczelką (2) osadzony jest przesuwnie 
na tulejce (3), umieszczonej szczelnie swoim górnym 
końcem w obudowie (5) i styka się dnem z czołem 
pływaka (7), przy czym styk ten jest punktowy dzięki 
płaskiemu ukształtowaniu powierzchni czołowej jed-
nego z nich i wypukłemu ukształtowaniu powierzchni 
czołowej drugiego zwłaszcza w postaci czaszy kuli-
stej. (2 zastrzeżenia) 
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42k P. 158128 06.10.1972 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki, Warszawa, Polska (Jan Ryll-Nar-
dzewski). 

Sonda pojemnościowa 
Sonda pojemnościowa przeznaczona do pomiaru am-

plitudy drgań na powierzchni próbki metodą bezdo-
tykową, znamienna tym, że wewnątrz swej obudowy 
(B) ma dwie elektrody (E15 E2) oraz przedwzmacniacz 
(W) i oscylator (O). (3 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 161686 03.04.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Kwasniewski, Tadeusz Lorenc). 

Układ do pomiaru sił i naprężeń 
Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru sił 

i naprężeń, współpracujący z czujnikiem magnetosprę-
żystym. W układzie według wynalazku wtórne uzwo-
jenie magnetosprężystego czujnika (1) połączone jest 
poprzez wzmacniacz (8) z nieinwersyjnym wejściem 
wzmacniacza różnicowego (10). Wyjście wzmacniacza 
(10) połączone jest poprzez pierwotne uzwojenie trans-
formatora (12) i obciążający rezystor (11) z wyjściem 
wzmacniacza (8). Inwersyjne wejście różnicowego 
wzmacniacza (10) połączone jest z obciążającym rezy-
storem (11), a wtórne uzwojenie transformatora (12) 
połączone jest poprzez prostownik (13) z pomiarowym 
członem (15) i z regulowanym źródłem prądu (14). Pier-
wotne uzwojenie magnetosprężystego czujnika (1) po-
łączone jest z generatorem (2) zasilanym poprzez układ 
regulacji napięcia (4), który połączony jest poprzez pro-
stownik (5) i transformator (6) z wyjściem generatora 
(2). (1 zastrzeżenie) 

42k; G011 P. 162611 17.05.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 64376 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Woj-

ciech Włodarski, Andrzej Skarżyński). 

Czujnik ciśnienia hydrostatycznego 
Czujnik według wynalazku stanowi tranzystor po-

lowy FET lub MOS FET. Charakterystyka wzorcowa-
nia czujnika wyrażona jest zależnością zmiany napię-
cia dren - źródło (Uds) w funkcji ciśnienia (P) przy 
stałym prądzie drenu o wartości równej prądowi auto-
kompensacji termicznej, zapewniającej uzyskanie 
współczynnika temperaturowego zbliżonego do zera 
i przy stałym napięciu bramka-źródło, przy czym 
tranzystor polowy pracuje w obszarze nasycenia cha-
rakterystyk, (l zastrzeżenie) 

42k; G01n P. 162636 18.05.1973 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warsza-
wa, Polska (Janusz Żurek, Irena Rogowska, Bogusław 
Rzadkowski). 

Urządzenie do badania wytrzymałości na ścinanie 
i odkształcalności gruntów i materiałów 

gruntopodobnych 
Urządzenie według wynalazku na zewnątrz pierw-

szej powłoki (3) ma drugą powłokę (5) podaną spręży-
ście, wyposażoną w wentyl dla doprowadzania cieczy 
lub gazu pod ciśnieniem i szczelnie utwierdzoną po-
między podstawą (1) a płytą górną (2). Górna płyta 
umieszczona jest przesuwnie w cylindrycznej rurze (6) 
opasującej obie powłoki. 

Podstawa i górna płyta posiadają po dwa pierście-
nie ze stożkowymi powierzchniami, pomiędzy którymi 
utwierdzone są końce obu powłok. (2 zastrzeżenia) 
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42k; G011 P. 162746 22.05.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Sylwin Osipow). 

Momentomierz impulsowy 
Momentomierz impulsowy przeznaczony jest do po-

miaru krótkotrwałych momentów maksymalnych, wy-
stępujących przy badaniach szczególnie sprzęgieł. Po-
siada zespół tarcz impulsujących (1), znane bezdotyko-
we czujniki (2) i (3) impulsów przyłączone do wejścia 
wzmacniacza (4) impulsów, do którego wyjścia poprzez 
co najmniej jedną diodę zaporową (5) lub (6) przyłą-
czony jest kondensator (7). Pomiaru wielkości napięcia 
występującego na kondensatorze (7) dokonuje się za 
pomocą wzmacniacza elektrometrycznego (8) a jego 
wielkość odczytywana jest na mierniku (9), który mo-
że być wyskalowany w jednostkach momentu. Do roz-
ładowywania kondensatora (7) służy klucz (10). 

(2 zastrzeżenia) 

42k; G01m P. 163089 04.06.1973 

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 10, Poznań, 
Polska (Ludwik Woźniak, Zbigniew Koralewski, Stani-
sław Koralewski). 
Urządzenie hydrauliczne do pomiarów siły udźwigu 

nasuwarki torów 
W urządzeniu według wynalazku w kanale żelbeto-

wym umieszczono na stalowej płycie dwa siłowniki 
hydrauliczne (3), zawieszone na sworzniach (4) dla uzy-
skania ruchu poziomego siłowników. Podnośniki hy-
drauliczne połączone są ze sobą belką (5) zawieszoną 
na sworzniach (6) dzięki czemu jest ona zawsze usy-
tuowana poziomo w stosunku do podłogi kanału, nie-
zależnie od poziomu przesuwu siłowników. Tłoczyska 
(7) obu siłowników zakończone są kulistymi czopami 
(8), na których oparta jest belka (9), łącząca oba tło-
czyska siłowników. Na górnej części belki przymoco-
wane są w linii osiowej z tłoczyskami (7) w sposób 
trwały dwie użebrowane „poduszki" (10) spełniające 
rolę punktów podparcia nasuwarki torów, uniemożli-
wiające równocześnie ruch osiowy siłowników w mo-
mencie udźwigu nasuwarki torów. 

Na płycie stalowej w kanale umieszczone są dwa 
wyłączniki (11), podwieszone do belki łączącej tłoczy-
ska oraz po dwa wyłączniki (12) umieszczone na obu 

siłownikach w ich górnej części, których zadaniem 
jest sygnalizowanie na pulpicie sterowniczym maksy-
malnego i minimalnego podnoszenia lub opuszczania 
tłoczysk siłowników. 

Na stalowej płycie w kanale wbudowany jest piono-
wo stalowy resor (13), którego zadaniem jest stawia-
nie oporu przy poziomym przesuwaniu się stopy nasu-
warki torów w czasie prób. Do górnych krawędzi ka-
nału przymocowane są dwa odcinki torów, na które 
nastawiana jest nasuwarka dla przeprowadzania prób 
i do których podwieszone są boki nasuwarki. 

(5 zastrzeżeń) 

42k; G011 P. 164260 23.07.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio-
wej, Warszawa, Polska (Kazimierz Łyczek). 

Głowica jarzeniowa 
Głowica jarzeniowa składa się z cylindrycznego kor-

pusu (1) stanowiącego katodę, prętowej anody (7) 
osadzonej jednym końcem w próżnioszczelnym prze-
puście (4) magnesu stałego i nabiegunników (2, 9) 
tworzących obwód magentyczny, W przestrzeni po-
między korpusem (1), a anodą (7) ma elektrodę pomia-
rową (8) włączoną w obwód pomiarowy oraz w obwo-
dzie magnetycznym bocznik magnetyczny (13). Wszyst-
kie elementy umieszczone w obszarze wyładowania 
jarzeniowego wykonuje się ze stopu aluminium lub 
pokrywa się warstwą stopu aluminium o zawartości 
czystego aluminum w stopie nie mniej niż 80%, naj-
korzystniej powyżej 98%. Elektroda pomiarowa (8) ma 
kształt najkorzystniej spirali otaczającej anodę o jak 
największej średnicy zewnętrznej. Korpus (1) wraz 
z kołnierzem (3) i nabiegunnikiem (2) są wykonane 
z jednolitego materiału wskutek czego nie zachodzi po-
trzeba łączenia próżnioszczelnego tych elementów. 
Bocznik magnetyczny (13) ma postać cylindrycznej 
tulei wewnątrz nagwintowanej, współpracującej 
z gwintem zewnętrznym pierścienia (12), przy czym 
średnica wewnętrzna wspomnianego bocznika magne-
tycznego (13) jest większa od średnicy zewnętrznej 
magnesu stałego (li). (5 zastrzeżeń) 

421 P. 142558 07.08.1970 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Szczecin, Polska (Tadeusz 
Witas). 

Sposób zastosowania hydrolizy alkalicznej podczas 
oznaczania stopnia oksydacji tłuszczu metodą tiobar-
biturową, znamienny tym, że powoduje w 20 ml 
0,35 n NaOH na 0,1 g do 0,8 g ciężaru próbki maksy-
malne uwolnienie dwualdehydu malonowego z tłusz-
czów w postaci wolnej i związanej zawartych w pro-
duktach naturalnych. (1 zastrzeżenie) 
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421; G01n P. 161390 21.03.1973 421; G01n P. 163589 25.06.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
„Koksoprojekt", Zabrze, Polska (Zdzisław Serafin, Ro-
man Rojek). 

Urządzenie do automatycznego pobierania 
i przygotowania próbek materiałów sypkich 

Urządzenie do automatycznego pobierania i przygo-
towania próbek materiałów sypkich posiada wspólną 
ramę (1), na której zainstalowane są w układzie pio-
nowym urządzenia składowe (3) do przygotowania 
próbek oraz naczynie pobierające (6), które wykonuje 
ruch okrężny, przy czym w dolnej części następuje 
pobieranie próbki z przesypu a w górnej wsypanie jej 
do pierwszego z urządzeń przygotowujących. Po wy-
dzieleniu próbki nadmiar materiału zostaje odprowa-
dzony do przesypu. 

Urządzenie może mieć zastosowanie w przemyśle 
materiałów budowlanych, koksochemicznym, górni-
czym itp. (3 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 163487 19.06.1973 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź. Polska (Kazimierz Aścik). 
Sposób oznaczania niskich stężeń dwutlenku chloru 

w gazach, szczególnie w powietrzu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania ni-

skich stężeń dwutlenku chloru w gazach, szczególnie 
w powietrzu oddziałów bielarskich przemysłu włókien-
niczego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dany 
gaz, szczególnie powietrze zanieczyszczone dwutlenkiem 
chloru, w celu pochłonięcia dwutlenku chloru, prze-
puszcza się z prędkością od 0,1-0,5 l/min przez roz-
twór wodorotlenków alkalicznych w temperaturze od 
0-5°C. Szczególnie korzystne warunki pochłaniania 
dwutlenku chloru uzyskuje się, gdy jako roztwór po-
chłaniający stosuje się 0,1 n roztwór wodorotlenku 
sodowego. Oznaczanie dwutlenku chloru przeprowadza 
się przy użyciu metody kolorymetrycznej, zasada któ-
rej opiera się na tworzeniu barwnego związku w wy-
niku reakcji pomiędzy dwutlenkiem chloru a kwasem 
8~amino-l-naftolo-3,6-dwusulfonowym (kwas H). 

Sposób oznaczania dwutlenku chloru w powietrzu 
według wynalazku nadaje się do oznaczania tego gazu 
w zamkniętych pomieszczeniach przemysłowych. Uzy-
skuje się wydajność pochłaniania 9 5 % oraz precyzję 
oznaczania 6,5%. Inne zanieczyszczenia powietrza, ta-
kie jak chlor oraz podchloryny nie przeszkadzają 
w oznaczeniu. (2 zastrzeżenia) 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Henryk Łukasiak). 
Urządzenie do nanoszenia roztworów na bibułę 

chromatograficzną 
Wynalazek dotyczy urządzenia do szybkiego nano-

szenia dużych ilości roztworu na bibułę chromatogra-
ficzną, które może znaleźć zastosowanie w placów-
kach wykonujących seryjne oznaczenia chromatogra-
ficzne, jak laboratoria służby zdrowia, pracownie 
biochemiczne itp. Urządzenie składa się z uchwytu 
paska bibuły w postaci ruchomej płytki dociskającej 
koniec paska bibuły (2) do nieruchomej płyty podsta-
wowej (i), mikropipety (4) umieszczonej wylotem nad 
punktem startowym oraz dysz (11) i (12), kierujących 
na bibułę strumienie powietrza wprawiające wolną 
część bibuły w drgania, w czasie których punkt star-
towy dotyka podczas wychyleń wylotu mikropipety. 
Strumienie powietrza powodują szybkie wysychanie 
plam roztworu, co można dodatkowo przyśpieszyć 
przez stosowanie powietrza ogrzanego. Wprawienie 
wylotu mikropipety w ruch wahadłowy wzdłuż linii 
startowej za pomccą ramienia (6) połączonego z urzą-
dzeniem mimośrodowym pozwala na nanoszenie pasm. 
Dla pasków bibuły o małej elastyczności, bibuła wpra-
wiana jest w ruch drgający za pomocą dźwigni po-
ruszanej silnikiem (10). (2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 163933 09.07.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska An-
drzej Dunikowski, Jan Bednarczyk, Jerzy Kęska, Ta-
deusz Pisarkiewicz. Andrzej Zamarski). 

Miernik gęstości mieszaniny transportowanej 
w rurociągach 

Miernik gęstości mieszaniny transportowanej w ru-
rociągach, zawiera czujnik pojemnościowy (1), połą-
czony poprzez przetwornik pojemności elektrycznej (2) 
z układem kompensującym (3). Wejście układu kom-
pensacyjnego (3) jest połączone z czujnikiem tempe-
ratury (4), zaś wyjście z układem wskazująco-reje-
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strującym (5). W przypadku stałej temperatury mie-
szaniny lub zmian temperatury w niewielkim zakresie, 
miernik zawiera czujnik pojemnościowy (1), połączony 
poprzez przetwornik pojemności elektrycznej (2) bez-
pośrednio z układem wskazująco-rejestrującym (5). 

(2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 164134 17.07.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio-
wej, Warszawa, Polska (Henryk Magiełko, Bogusław 
Masiewicz, Zbigniew Patryas, Eugeniusz Musijowski). 

Analizator kwadrupolowego spektrometru mas 
Analizator kwadrupolowego spektrometru mas skła-

da się z metalowej cylindrycznej osłony i usytuowa-
nych wewnątrz niej czterech prętowych elektrod. 
Końce prętowych elektrod (2, 3, 4, 5) osadzone są 
w otworach, wykonanych w metalowych kołkach (9,10, 
11, 12), które to kołki są zamocowane w ceramicznych 
uchwytach w sposób nierozłączny. Średnica zewnętrz-
na kołków jest mniejsza od średnicy zewnętrznej prę-
towych elektrod (2, 3, 4, 5) oraz większa od średnicy 
zewnętrznej końców tych elektrod. Otwory w kołkach 
są dokładnie równo oddalone względem siebie oraz 
względem osi osłony (1), przy czym dokładność wyko-
nania tych otworów jest nie mniejsza niż kilka mikro-
metrów. Analizator przeznaczony jest do analizy ga-
zów w układach próżniowych. (4 zastrzeżenia) 

42m3; G06f P. 162691 19.05.1973 

42m; G06£ P. 161776 07.04.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Henryk Orłowski). 

Sposób sterowania w urządzeniu sprzęgającym 
komputer z obiektem sterowanym lub kontrolowanym 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że w pamięci 
komputera tworzy się tablicę zawierającą oddzielnie 
dla każdego podzespołu liczbę określającą chwilę czasu, 
w której podzespół ten jest gotowy do wymiany infor-
macji z komputerem, którą to liczbę porównuje się ze 
stanem rejestru zawierającego aktualny czas rzeczy-
wisty i na tej podstawie wnioskuje się, czy można 
dokonać wymiany informacji czy też należy jeszcze 
czekać. Sposób według wynalazku pozwala na stero-
wanie wymianą informacji pomiędzy komputerem 
a podzespołami urządzenia sprzęgającego, działającymi 
równolegle z komputerem i mogącymi wymieniać in-
formacje z komputerem tylko w przypadku gdy pod-
zespoły są do tego gotowe. (1 zastrzeżenie) 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie, Polska (Janusz Piskorz, Michał Pokorski). 

Układ dociskania stempli do wykonania perforacji 
w taśmach lub kartach dziurkowanych 

W układzie według wynalazku ruchomy suwak (1) 
zawieszony jest na elementach sprężystych (2), przy 
czym ruch suwaka (1) realizowany jest korbowodem 
(3), który w cyklu swojej pracy dociska stempel (4). 

(1 zastrzeżenie) 

42m3; G06f P. 162692 19.05.1973 

Pierwszeństwo: 23.05.1972 - Szwecja (nr 6661/72) 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Sztokholm, 

Szwecja. 
Układ wskazujący nieprawidłowe wykonanie 

programów przez komputer sterujący, zwłaszcza 
w systemie telekomunikacji 

Układ wskazujący prawidłowe wykonywanie pro-
gramu przez komputer wg wynalazku steruje proce-
sem zwłaszcza w systemie telekomunikacji, w którym 
wybierane są różne programy sterowane przez kom-
puter, wykonywane na różnych stopniach pierwszeń-
stwa, przy czym każdy z programów składa się z jed-
nego lub więcej odcinków programowych. Każdemu 
stopniowi pierwszeństwa podporządkowany jest licz-
nik (RA) śledzący wykonywanie programu na tym 



78 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (36) 1974 

poziomie. Licznik ten porusza się skokowo pod działa-
niem impulsów czasowych odmierzających czas, w któ-
rym komputer pracuje na danym poziomie pierw-
szeństwa, a z chwilą gdy nastąpi przekroczenie okre-
ślonego przedziału czasu licznik wysyła sygnał ostrze-
gawczy. 

Dla śledzenia pracy określonego odcinka programo-
wego zastosowany jest drugi licznik (RAx) urucha-
miany przez te same impulsy czasowe i z chwilą gdy 
nastąpi przekroczenie przedziału czasu zostaje wy-
słany sygnał alarmowy. Sygnał ostrzegawczy i sygnał 
alarmowy są doprowadzane do centralnego układu 
przetwarzania danych (CPU) za pośrednictwem reje-
stratora kontrolnego (CHR). Poza tym układ zawiera 
rejestrator (ILR), układ mierzący czas (CL) oraz ob-
wody logiczne (01, 02, MV). (2 zastrzeżenia) 

42m5; G06j P. 163105 05.06.1973 

Pierwszeństwo: 09.06.1972 - Szwecja (nr 7605/72) 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Sztokholm, Szwe-

cja. 
Układ pamięci komputera 

Układ pamięci komputera zawiera pamięć słów 
(OM) z elementami pamięci (El, E2... En), rejestrator 
słów (OR), w którym słowa cyfrowe są rejestrowane 
przez blok sterujący komputera (SE), wejściowe prze-
wody (JL1, JL2... JLn) i wyjściowe przewody (UL1, 
UL2... ULn), oraz rejestrator adresu (OAR), który po-
przez obwód sterujący (S) komputera rejestruje adres 
słowa pod którym cyfrowe słowo jest zapisane i od-
czytywane z elementarnych zespołów pamięci wyzna-
czonych przez adres słów. Każdy zespół elementarnej 
pamięci zawiera, poza elementami binarnymi przynaj-
mniej jeden element wtórny (Er). Bramki zapisu (G1, 
G12... G1n) w stanie czynnym łączą swoje wejściowe 
przewody z wejściowymi przewodami (JLr) odpowied-
nich elementów wtórnych. Przełączniki negacji (OK1, 
OK2... OKn) nastawiają połączenia zapisu między 
rejestratorem słów i elementem pamięci lub między 
rejestratorem słów i elementem wtórnym w zależno-
ści od pozycji czynnej lub biernej przełącznika nega-
cji. Bramki zapisu i przełączniki negacji mają wejścia 
sterujące połączone w kolejności indeksów bitów z wyj-
ściami dokodera (BA) połączonego z rejestratorem in-
deksów bitów (BR), w którym indeks bitu wybrany 

przez blok sterujący komputera (SE) jest zarejestro-
wany w formie binarnej do aktywacji jednego z wyjść 
dekodera (DAA). (7 zastrzeżeń) 

42m6; G06 k P. 162690 19.05.1973 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie, Polska (Janusz Piskorz, Michał Pokorski, An-
drzej Goławski, Kazimierz Krzywiński). 
Mechanizm napędu dwukierunkowego do czytników 

taśm lub kart perforowanych 
Mechanizm napędu dwukierunkowego według wy-

nalazku ma dwa koła zapadkowe (1) i (2) osadzone na 
wspólnej osi (3) na której umieszczone jest również 
koło współpracujące z taśmą lub kartą perforowaną. 
Z kołami (1) i (2) współpracują zapadki (4) i (5) do-
ciskane do kołków ograniczających (6) sprężynami (7) 
i (9). Zapadki (4) i (5) posiadają zwory, które współ-
pracują z elektromagnesami (9) i (10). Zapadki (4) i (5) 
umieszczone są na wspólnej osi (11), która jest osa-
dzona w wodziku (12) napędzanym korbowodem (13). 
Wodzik (12) zamieszczony jest na płaskich sprężynach 
(14), zamocowanych na stałe do korpusu. 

(2 zastrzeżenia) 

42m7; G06m P. 162624 17.05.1973 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-
-Pafel", Świdnica, Polska (Edward Gierula). 

Licznik suwów 
Przedmiotem wynalazku jest licznik suwów prze-

znaczony do zliczania ruchów roboczych maszyn tak-
towych, a zwłaszcza aparatów dziewiarskich. Licznik 
posiada znane liczydło z kasownikiem i mechanizmem 
cofania wskazań oraz mechanizm napędowy, który 
stanowi koło zapadkowe (1) o zębach zwróconych czo-
łami (2) w kierunku obrotu roboczego oraz dwura-
mienna kątowa dźwignia napędowa (4). Ramię przednie 
(5) dźwigni napędowej (4) posiada długość (a) większą 
od odległości (b) między osiami obrotu dźwigni napę-
dowej (4) i koła zapadkowego (1), zaś ramię tylne (6) 
posiada długość (c) od tej odległości (b) krótszą 
(a > b > c). Dźwignia napędowa (4) jest wychylana 
przez krzywkę (8) za pośrednictwem sprężystego dwu-
ramiennego popychacza (7), zaś w położenie wyjściowe 
cofana jest przez sprężynę powrotną (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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42o P. 158133 06.10.1972 

Polska Akademia Nauk Zakład Mechaniki Górotwo-
ru, Kraków, Polska (Jan Kiełbasa, Józef Rysz, An-
drzej Smolarski, Bolesław Stasicki). 

Anemometr do pomiaru małych prędkości 
Anemometr do pomiaru małych prędkości przepły-

wu płynów mający nadajnik sygnału temperaturowego 
zasilany z generatora sygnału sinusoidalnego, znamien-
ny tym, że zawiera dwa detektory temperatury (3) 
i (4) usytuowane w jednej płaszczyźnie z nadajnikiem 
(4) po obu jego stronach, w jednakowej od niego od-
ległości, połączone z dzielącym układem (7), najko-
rzystniej poprzez wzmacniacz (6) i (5), którego wyjście 
jest połączone z logarytmującym wkładem (8), wypo-
sażonym w miernik (9). (1 zastrzeżenie) 

42o P. 158134 06.10.1972 

Polska Akademia Nauk Zakład Mechaniki Górotwo-
ru, Kraków, Polska (Jan Kiełbasa, Józef Rysz, An-
drzej Smolarski, Bolesław Stasicki). 

Anemometr oscylacyjny z automatycznym 
wyszukiwaniem kierunku i zwrotu wektora prędkości 

Anemometr oscylacyjny z automatycznym wyszuki-
waniem kierunku i zwrotu wektora prędkości, mający 

sondę pomiarową oraz układ elektroniczny, znamien-
ny tym, że zawiera dwa detektory (2) i (3) sygnału 
temperaturowego, umieszczone w jednakowej odległo-
ści od nadajnika (1) i tworzące wraz z nadajnikiem 
kąt mniejszy od 180°, połączone z wejściem sumują-
cego wzmacniacza (4) oraz wejściem różnicowego 
wzmacniacza (5), przy czym wyjście sumującego 
wzmacniacza (4) jest połączone poprzez szeregowy 
układ przerzutnika (6) i wzmacniacza mocy (7) z na-
dajnikiem (1) i miernikiem prędkości (10), zaś do wyj-
ścia różnicowego wzmacniacza (5) jest podłączony lo-
giczny układ (8) połączony ponadto z wyjściem wzmac-
niacza mocy (7) oraz silnikiem (9), obracającym sondę 
pomiarową, złożoną z nadajnika (1) i detektorów (2) 
i (3), wyposażonym we wskaźnik (11) kąta obrotu. 

(1 zastrzeżenie) 

42r1; B05b P. 162358 05.05.1973 

Pierwszeństwo: 06.05.1972 - W. Bryt. (nr 21274/72) 
Alferd Herbert Ltd., Edgwick, Coventry, Wielka 

Brytania (Jan William Smith). 
Sposób automatycznego sterowania, zwłaszcza 

obrabiarek, oraz układ do stosowania tego sposobu 
Wynalazek dotyczy sposobu automatycznego stero-

wania, takiego jak sterowanie przesunięciem mecha-
nicznym. 

Według wynalazku przetwornik położenia (12) kon-
troluje aktualne położenie obciążenia (10), a jednostka 
odejmująca (22) porównuje aktualne położenie z wy-
maganym położeniem i generuje na linii (26) sygnał 
uchybu przesyłany dalej do serwojednostki (30), która 
ustawia odpowiednio obciążenie. Pamięć (32) przecho-
wuje sygnały reprezentujące maksymalne dopuszczal-
ne wartości uchybu pomiędzy aktualnym i wymagar 
nym położeniem. Jednostka odczytu (34) wykrywa 
szybkość zmian wymaganego położenia i odczytuje 
dane z pamięci (32). Końcowy sygnał maksymalnego 
uchybu dopuszczalnego jest podawany na wejście 
komparatora (40), który wytwarza sygnał ostrzegawczy, 
gdy uchyb przekracza maksymalny uchyb dopuszczal-
ny. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w obrabiarkach 
i jego działanie może być określone przez maszynę 
cyfrową z mikroprogramem. (11 zastrzeżeń) 
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42r2; G05d P. 161437 23.03.1973 

Warszawskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, War-
szawa, Polska (Józef Dąbrowski, Kazimierz Jaszewski, 
Stanisław Podgórski, Adam Radek). 

Automatyczne urządzenie do proporcjonalnego 
nawaniania gazów o zmiennym przepływie 

Przedmiotem wynalazku jest automatyczne urządze-
nie do nawaniania bezwonnych gazów palnych jak np.: 
gaz ziemny, proporcjonalnie do przepływu (wydatku 
gazu). 

Istota rozwiązania technicznego polega na tym, żs 
część gazu na skutek dławienia przepływu kryzą (1) 
umieszczoną w gazociągu przepływa przez bocznik (2). 
Przepływ przez bocznik jest proporcjonalny do prze-
pływu w gazociągu na skutek doboru kryz (1) i (3) 
o podobnej charakterystyce. Rotor (4), w którym może 
być gazomierz rotorowy, napędza np. poprzez układ 
kół pasowych (5) i (6) pompkę zębatą (7) umieszczoną, 
ze względu na hermetyczność układu, w zbiorniku (8) 
o stałym poziomie odoranta utrzymywanym zaworem 
pływakowym (9). Dzięki temu rozwiązaniu obroty wir-
nika pompki zębatej lub częstotliwość pracy pompki 
tłoczkowej, a zatem i wydajność podawanego przez 
nią odoranta są proporcjonalne do przepływu gazu 
przez gazociąg, co stanowi realizację założonego celu. 

Główne zastosowanie wynalazku może mieć miejsce 
w gazownictwie. Urządzenia wg wynalazku mogą być 
np. instalowane na gazociągach średniego ciśnienia 
(do 4 atm.) w stacjach redukcyjnych gazu. 

(1 zastrzeżenie) 

42r2; G05d P. 162410 07.05.1973 

Biuro Projektów Gazownictwa Gazoprojekt, Wro-
cław, Polska (Henryk Ostrowski). 
Urządzenie do automatycznego dozowania środków 

zapachowych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do auto-

matycznego i ciągłego dozowania środków zapacho-
wych do bezwonnych gazów technicznych przepływa-
jących rurociągami. 

Zamontowana na rurociągu (1) gazowym zwężka (2) 
przekroju, wykazuje różnicę ciśnień powstałą w za-
leżności od zmiennego natężenia przepływu gazu w ru-
rociągu (1). Uzyskana różnica ciśnień przekazywana 
jest do przetwornika mechanicznego, którym może być 
waga (3) pierścieniowa, wykonująca wychylenia za-
leżne od chwilowej różnicy ciśnień na zwężce (2). Styk 
sprężynujący zamontowany na końcu wskazówki (4) 
połączonej trwale z pierścieniem wagi (3) przesuwa się 
po oporze zgodnie z ruchami wahadłowymi wagi (3). 
Wartości oporu powodują zmiany ilości obrotów silni-
ka (5) elektrycznego, a zarazem zmiany ilości obrotów 
urządzenia (6) wtryskującego płynny środek zapacho-
wy do rurociągu (1) gazowego. 

Urządzenie według wynalazku umożliwia automaty-
zację procesu nawaniania gwarantującego osiągnięcie 
założonego, proporcjonalnego do natężenia przepływu 
gazu stopnia nawaniania uzyskiwanego bez opóźnień 
w czasie. (2 zastrzeżenia) 

42r2; G05d P. 162S07 24.05.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 156614 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Automatyzacji 

i Urządzeń Przemysłowych „Uniprot", Łódź, Polska 
(Jerzy Nagórski, Eugeniusz Grabke, Ryszard Miksa, 
Roman Braczkowski). 

Układ cyfrowego programowania temperatury, 
zwłaszcza dla urządzenia do sterowania procesu 

technologicznego 
Przedmiotem wynalazku jest układ cyfrowego pro-

gramowania temperatury zwłaszcza dla urządzenia do 
sterowania procesu technologicznego, w którym jest 
wymagana programowa regulacja temperatury. Wyj-
ście bloku (3) pamięci programu, połączone z wejściem 
bloku (4) zadawania temperatury, jest jednocześnie 
połączone z wejściem bloku (13) sterowania wybiera-
kiem i z wejściami układów wykonawczych (16) bloku 
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(15) dla czynności pomocniczych, a dodatkowe wyjście 
bloku (3) pamięci programu jest połączone jednocześ-
nie z wejściami bloku (4) zadawania temperatury, 
bloku (5) regulacji czasu, bloku (8) przesuwu karty 
i bloku (13) sterowania wybierakiem. Jedno lub więcej 
wyjść obiektu regulowanego (9), informujących o rea-
lizacji czynności, które nie mogą być wykonywane 
jednocześnie z innymi czynnościami, są połączone 
z jednym lub więcej wejściami bloku (13) sterowania 
wybierakiem, natomiast wejścia obiektu regulowanego 
(9) są połączone z wyjściami układów wykonawczych 
(16) bloku (15) dla czynności pomocniczych oraz z przy-
należnymi im wejściami bloku kontrolnego (17). 

(1 zastrzeżenie) 

42r2; G05d P. 162843 25.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Tworzyw 
Sztucznych „Plasto-Proplast", Poznań, Polska (Zdzisław 
Paździorek, Roman Wiertelak, Mirosław Biskupski). 

Układ hydrauliczny do regulacji temperatury, 
zwłaszcza do maszyn do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 
Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny do 

regulacji temperatury, zwłaszcza do maszyn do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, w którym obydwie 
pompy tłoczące połączone są na wejściu ze zbiornika-
mi oleju, jedna ze zbiornikiem oleju gorącego, a druga 
ze zbiornikiem oleju zimnego, a na wyjściu połączone 
są równolegle z urządzeniem odbiorczym poprzez za-
wory zwrotne. Po stronie tłocznej równolegle do pomp 
podających (2) i (8) podłączone są odpowiednio zawory 
przelewowe (5) i (10) oraz zawory dławiące (6) i (11), 
a po wyjściu z formy (16) na przewodach powrotnych 
umieszczone są odpowiednio zawory dławiące (17) 
i (18), za którymi włączone są równolegle między ty-
mi przewodami dwa zawory zwrotne (23) i (24) prze-
ciwnego działania, przy czym jeden z przewodów po-
wrotnych łączy się z wymiennikiem ciepła oleju (19), 
a drugi bezpośrednio ze zbiornikiem oleju gorącego 
(1), natomiast elementy regulacyjne wszystkich zawo-
rów dławiących połączone są ze sobą i sprzężone ser-
womechanizmem (20) sterowanym regulatorem tempe-
ratury (13). (3 zastrzeżenia) 

42r»; G05f P. 161748 05.04.1973 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Janusz Dębowski, Andrzej Grabow-
ski, Irena Ho ja, Józef Kosiek, Tadeusz Kowalik, Ed-
ward Mściwojewski). 

Sposób regulacji zasilacza wysokiego napięcia stałego, 
wyposażonego we wzmacniacz tyrystorowy i układ 

do realizacji tego sposobu 
Sposób regulacji zasilacza wysokiego napięcia sta-

łego wyposażonego w transformator zasilający (1), 
prostownik wysokonapięciowy (2), filtr indukcyjno-
rezystancyjno-pojemnościowy (3, 4, 5), wzmacniacz ty-
rystorowy (6) stanowiący mocowy element wykonaw-
czy układu regulacji oraz w regulator napięcia składa-
jący się z członu (9) wartości zadanej, członu (10) odwzo-
rowującego charakterystykę wzmacniacza tyrystorowe-
go, członu wzmocniena wstępnego (11), członu (12) 
z automatycznie ograniczanym sygnałem wyjściowym 
w funkcji sygnału wejściowego, układu zapłonowego 
(13), ogranicznika prądu stałego prostownika wysoko-
napięciowego (15) polega na tym, że w układzie zapło-
nowym (13) sumuje się sygnały wyjściowe członu (10) 
odwzorowującego charakterystykę wzmacniacza tyry-
storowego i członu (12) z automatycznie ograniczanym 
sygnałem wyjściowym w funkcji sygnału wejściowe-
go, przy czym sygnał wyjściowy członu (9) wartości 
zadanej jest sygnałem wejściowym dla członu (10) 
odwzorowującego charakterystykę wzmacniacza tyry-
storowego, a suma algebraiczna sygnałów wyjściowych 
członu (9) wartości zadanej, dzielnika napięcia (7) 
i ogranicznika (15) prądu stałego prostownika wysoko-
napięciowego jest podana na wejściu członu (11) 
wzmocnienia wstępnego, którego sygnał wyjściowy 
jest sygnałem wejściowym dla członu (12) z automa-
tycznie ograniczanym sygnałem wyjściowym w funk-
cji sygnału wejściowego. (2 zastrzeżenia) 

42r"; G05f P. 162309 03.05.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Aleksander 
Skorecki, Andrzej Łoziński). 

Tranzystorowy stabilizator szeregowy 
Tranzystorowy stabilizator szeregowy posiada układ 

zapewniający łatwiejszy start przy włączeniu stabili-
zatora. 

Tranzystorowy stabilizator szeregowy zawiera diodę 
(D), odłączającą impedancję obciążenia (Zo) stabiliza-
tora od prądu startowego na czas jego włączania. 
Jedna końcówka diody (D1) jest połączona poprzez 
rezystor startowy (Rs) z wejściem, a druga z wyj-
ściem stabilizatora. Punkt wspólny diody (D1) i rezy-
stora startowego (Rs) jest połączony z układem pola-
ryzacji bazy pierwszego tranzystora (T2) wzmacniacza 
stabilizatora. (1 zastrzeżenie) 
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42r»; G05f P. 162397 07.05.1973 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczy-

ce, Polska (Feliksa Skubis, Piotr Zając, Tadeusz Ga-
lisz). 

Układ elektrycznego regulatora progowego 
Układ elektrycznego regulatora progowego przezna-

czony jest do pracy w układach pomiaru, regulacji, 
kontroli i sygnalizacji różnych wielkości granicznych 
przetworzonych na sygnał małych wartości prądu lub 
napięcia stałego albo na sygnał zmiany oporności. 
Układ posiada mostkowe obwody pomiarowe i włą-
czone w przekątne pomiarowe mostków operacyjne 
wzmacniacze scalone (5, 9), pracujące jako kompara-
tory i sterujące równocześnie tranzystorowo-przekaź-
nikowymi członami wykonawczymi (6 i 10). Równole-
gle do przetwornika włączony jest analogowy wolto-
mierz (11) dokonujący ciągłego pomiaru kontrolowa-
nego parametru przetwornika (1) i kontrolujący po 
przełączeniu na poszczególne wejścia komparatorów 
wartość nastawionych progów działania. 

Każdy komparator jest zabezpieczony na wejściu 
przed przepięciami od zewnętrznych obwodów mie-
rzonych, za pomocą szeregowo połączonych diody Ze-
nera (16) i tranzystora (13). (3 zastrzeżenia) 

42t1; G11b P. 163574 25.06.1973 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol-

ska (Ryszard Sutkowski). 
Wielośladowa głowica magnetyczna 

Wielośladowa głowica magnetyczna przeznaczona 
jest do stosowania w urządzeniach zapisu magnetycz-
nego, zwłaszcza w magnetofonach przeznaczonych do 
wielokanałowej rejestracji sygnałów elektrycznych. 

Wielośladowa głowica magnetyczna składa się z jed-
nolitego rdzenia magnetycznego (1) wspólnego dla 
wszystkich śladów i rdzeni (2) poszczególnych śladów, 
tworzących z wspólnym rdzeniem (1) obwody magne-

tyczne poszczególnych śladów. Rdzenie (2) poszczegól-
nych śladów, na które nawinięte są uzwojenia posia-
dają co najmniej jedną szczelinę roboczą (3) i umiesz-
czone są na przemian po obu stronach wspólnego rdze-
nia (1) i przesunięte względem siebie. Wspólny rdzeń 
(1) posiada po obu stronach występy usytuowane mię-
dzy rdzeniami (2) poszczególnych śladów. 

(1 zastrzeżenie) 

45a; A01b P. 162591 16.05.1973 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Zremb", 

Warszawa, Polska (Edward Jobs, Lucjan Wilk, Robert 
Królak). 

Mikrociągnik 
Przedmiotem wynalazku jest mikrociągnik przezna-

czony w szczególności do prac obróbczych w ogrod-
nictwie i warzywnictwie oraz do prac transportowych 
w budownictwie i gospodarce komunalnej. Mikrociąg-
nik jest zaopatrzony w niezależne wahacze napędowe 
(2) do mocowania kół jezdnych (1), osadzone na wale 
środkowym (3), na którym jest osadzony również wał 
wejściowy (13) wraz z przekładnią (15) oraz wahacz 
napędowy (5) narzędzia roboczego (6). Wahacze napę-
dowe (2, 5) są wyposażone w przekładnie łańcuchowe 
(19, 20) i są połączone z ramą (4) mikrociągnika za 
pomocą łączników (7, 8), umożliwiających niezależną 
regulację położenia każdego wahacza. Napęd z silnika 
spalinowego (11) przenoszony jest przez przekładnię 
łańcuchową (12) na wał wyjściowy (13) a dalej przez 
przekładnię łańcuchową (20) na narzędzie robocze (6), 
oraz przez sprzęgło kłowe (14) albo przekładnię obie-
gową (15) na wał środkowy (3), napędzający koła jezd-
ne (1). (6 zastrzeżeń 

45e; A01f P. 162922 29.05.1973 
Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Piotr Zalew-

ski). 
Osłona bębna omłotowego młockarni 

Osłona bębna omłotowego młockarni zawiera płytę 
(1) nachyloną korzystnie pod kątem około 45°, osadzo-
ną na ramie (2), umieszczonej przesuwnie na prowad-
nicach, umożliwających w zależności od potrzeby, 
zmianę kąta nachylenia płyty (1) oraz jej odległości 
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od wlotu (4) gardzieli bębna. Dolna krawędź płyty (1) 
jest zwrócona w stronę gardzieli, a górna wystaje 
ponad płaszczyznę poziomo usytuowanego stołu (5), 
w którym osadzony jest nieruchomo nóż (6) do prze-
cinania wiązadeł snopów. Osłona jest przytwierdzona 
rozłącznie do pomostu młockarni. (1 zastrzeżenie) 

45h; A01k P. 161754 06.04.1973 

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiej-
skiego, Olsztyn, Polska (Mieczysław Kusajda, Kazi-
mierz Tomaszczyk, Czesław Rosiński, Tadeusz Lubień-
ski). 

Przegroda paszowa ruchoma 
Przegroda paszowa ruchoma znajduje zastosowanie 

w gospodarstwach hodowlanych przy mechanicznym 
zadawaniu paszy do żłobów przejazdowych. Składa się 
ona z konstrukcji stałej (1), na której osadzony jest 
obrotowo sztywny pręt poziomy (2) z zamocowanymi 
na nim na stałe pałąkami ograniczającymi dostęp 
zwierząt do żłobu. Pałąki umieszczone są przesuwnie 
w wodzidłach (3) zawieszonych obrotowo na konstruk-
cji stałej, a swobodne końce wodzideł połączone są na 
stałe dodatkowym prętem ograniczającym (8). 

Obrót sztywnego pręta poziomego (2) wraz z pałąka-
mi w kierunku do żłobu umożliwia zwierzętom swo-
bodny dostęp do paszy. Obrót tego pręta w kierunku 
do kojca pozwala na bezpieczne zadawanie paszy 
z wozu paszowego. 

Wraz z obrotem pręta z pałąkami następuje obrót 
wodzideł z równoczesnym przemieszczeniem dodatko-
wego pręta ograniczającego dostęp zwierząt do żłobu. 

(1 zastrzeżenie) 

451 P. 151981 07.12.1971 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Aniela Choinka, Janina Joanna Zofia Miernik, Jadwi-
ga Górska-Poczopko, Stanisław Kwiczak, Zofia Zimiń-
ska, Janina Ptaszkowska). 

Preparat grzybobójczy do zwalczania rizoktoniozy 
ziemniaka, znamienny tym, że jako substancję czynną 
zawiera mieszaninę tiuramu z mikronizowaną siarką 
i solą kwasu etyleno-bis-dwutiokarbaminowego, ko-
rzystnie z solą manganową, przy czym na 1 część wa-
gową tiuramu przypada od 0,2 do 5 części wagowych 
siarki i od 0,2 do 5 części wagowych soli kwasu etyle-
no-bis-dwutiokarbaminowego. 

451 P. 152491 24.12.1871 

Pierwszeństwo: 26.12.1970 - Japonia (nr Sho 45-118740) 
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-

sen, Niemiecka Republika Federalna. 
Środek szkodnikobójczy 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i niecieniobój-
czy zawiera jako związki czynne estry kwasu fosforo-
wego o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza rod-
nik metylowy lub etylowy, R2 oznacza rodnik n-pro-
pylowy, X oznacza atom chlorowca, niższy rodnik 
alkilowy, grupę nitrową, cy janową, rodnik feny Iowy, 
niższą grupę alkilotio, alkilosulfinylową, alkoksylową, 
alkoksykarbonylową, lub niższą grupę alkilokarbony-
lową i m oznacza liczbę 1, 2 lub 3, przy czym w przy-
padku gdy n oznacza liczbę 2 lub 3 X może mieć takie 
same lub różne znaczenie. (1 zastrzeżenie) 

451; A01n P. 162759 22.05.1973 

Pierwszeństwo: 24.05.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 256249) 
22.01.1973 - „ „ (nr 325358) 
05.04,1973 - „ „ (nr 348322) 

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

Środek chwastobójczy 
Środek chwastobójczy, który znajduje zastosowanie 

zwłaszcza przy ograniczaniu wzrostu chwastów w zbo-
żach takich jak pszenica lub soja, zawiera jako sub-
stancję aktywną związek o wzorze ogólnym 1. 

Szczególnie korzystnymi składnikami środka są: 
1-metylo -3-cyklopentylo -6-metylotio -s-triazynodion-
-2,4(1H,3H), oraz l-metylo-3-cykloheksylo-6-metylotio-
-s-triazynodion-2,4(lH,3H). (21 zastrzeżeń) 
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451; A01n P. 163070 04.06.1973 

Pierwszeństwo: 06.06.1972 - Szwajcaria (nr 8345/72) 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek oddziałujący na wzrost roślin oraz sposób 
wytwarzania nowych podstawionych chlorowcoaceta-

nilidów 
Przedmiotem wynalazku jest środek oddziałujący 

na wzrost roślin, oraz sposób wytwarzania nowych 
podstawionych chlorowcoacetanilidów. 

Cechą tego środka jest to, że zawiera on jako sub-
stancję czynną co najmniej jeden nowy podstawiony 
chlorowcoacetanilid o wzorze l,w którym Ri oznacza 
grupę etylową lub izopropylową, R2 oznacza atom 
wodoru, grupę metylową, etylową lub izopropylową, 
A oznacza nie podstawiony łańcuch etylenowy, podsta-
wiony jednokrotnie grupą etylową albo jedno- lub 
dwukrotnie grupą metylową łańcuch etylenowy, R8 
oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, rodnik 
alkenylowy o 3 lub 4 atomach węgla, rodnik cyklopro-
pylowy lub cyklopropylometylowy, a X oznacza atom 
chloru lub bromu, oraz odpowiednie nośniki i/lub dys-
pergatory i ewentualnie dalsze substancje szkodniko-
bójcze czynne. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze 1, 
w którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna-
czenie, polega na tym, że podstawioną anilinę o wzo-
rze 2, w którym wszystkie symbole mają wyżej po-
dane znaczenie, poddaje się reakcji ze środkiem chlo-
rowcoacetylującym. (29 zastrzeżeń) 

451; A01n P. 163156 07.06.1973 

Pierwszeństwo: 08.06.1972 - NRF (nr P. 2227920.5) 
Bayer AG, Leverkusen, Niemiecka Republika Fede-

ralna. 
Środek grzybobójczy i mikrobójczy oraz sposób wy-
twarzania nowych, podstawionych estrów ketonoksy-
mowych kwasów benzimidazolilo-(2)-karbaminowych 

Wynalazek dotyczy środka grzybobójczego i mikro-
bójczego, zawierającego jako substancję czynną nowe, 
podstawione estry ketonoksymowe kwasów benzimida-
zolilo-(2)-karbaminowych, występujące w postaciach 

tautomerycznych o wzorach 1 lub la, w których R1 

i R2 oznaczają rodniki alkilowe lub alkenylowe za-
wierające do 5C i rodniki fenylowe, albo R1 i R2 ra-
zem oznaczają rodnik alkilenowy o 4-10C, R3 ozna-
cza grupę chloroalkilową, cyjanoalkilową, chlorowco-
fenylową oraz ma znaczenie podane dla R1, R4 oznacza 
H lub rodnik alkilowy zawierający do 4C, Q oznacza 
- O - , - N H - i grupę - O - N = C-R5, w którym R5 

ma znaczenie podane dla R2, a n oznacza liczbę 0 lub 1. 
Sposób wytwarzania tych związków polega między 
innymi na realizacji estrów ketonoksymowych kwasu 
benzimidazolilo-2-karbaminowego ze związkami chlo-
rowcokarbonylowymi, bezwodnikami kwasowymi lub 
izocyjanianami. 

Związki te wykazują bardzo dobre działanie prze-
ciwko fitopatogennym grzybom. Posiadają również 
działanie mikrobobójcze, tak że można je stosować ja-
ko środki dezynfekujące, konserwujące i apretury. 
Można je również stosować do konserwacji ścieru 
drzewnego. (2 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 163510 22.06.1973 

Pierwszeństwo: 24.06.1972 - NRF (nr P. 2231099.2) 
Bayer AG, Leverkusen, Niemiecka Republika Fede-

ralna. 
Środek owadobójczy i sposób wytwarzania małowon-
nych kształtek o przedłużonym wydzielaniu gazu owa-

dobójczego 
Wynalazek dotyczy środka owadobójczego, korzyst-

nie w postaci małowonnych kształtek, o przedłużonym 
wydzielaniu gazu owadobójczego, zawierającego jako 
substancję czynną mieszaninę fosforanu 0,0-dwumety-
lowo -0-(2,2-dwuchlorowinylowego), poliestrów zawie-
rających nienasycone wiązanie etylenowe, kopolime-
ryzujących monometrów winylowych i związków 
z nienasyconymi wiązaniami etylenowymi. 

Ponadto wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 
środka owadobójczego w postaci małowonnych kształ-
tek o przedłużonym wydzielaniu gazu owadobójczego, 
polegającego na tym, że mieszaninę wyżej określoną 
utwardza się określonymi podstawionymi nadtlenkami 
ewentualnie z dodatkiem znanych przyśpieszaczy i/lub 
stosując promieniowanie o wysokiej energii. 

(3 zastrzeżenia) 

46a P. 152074 10.12.1971 

Tadeusz Ruzik, Sadek, Polska (Tadeusz Ruzik). 
Silnik spalinowy z wirującym tłokiem 

Silnik spalinowy z wirującym tłokiem, znamienny 
tym, że posiada cylinder (1) i tłok (2) w kształcie wal-
ca, na którym usytuowanie tłoka (2) względem cylin-
dra (1) jest współosiowe. (2 zastrzeżenia) 
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46a; C101 P. 162140 24.04.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Grzechowiak, Franciszek Piwowarski). 

Sposób otrzymywania wysokojakościowych paliw 
motorowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
wysokojakościowych paliw motorowych o niskiej za-
wartości siarki i wysokiej liczbie oktanowej, na dro-
dze hydrorafinacji, hydroizomeryzacji i aromatyzacj i 
produktów naftowych. Sposób według wynalazku po-
lega na tym, że mieszaninę surowca wyjściowego 
i wodoru przepuszcza się przez zaktywowany fluorem 
i chlorem katalizator molibdenowo-kobaltowy lub 
wolframowo-niklowy, osadzony na tlenku glinowym 
i/lub glinokrzemianie, przy czym proces prowadzi się 
w temperaturze 380-500°C, ciśnieniu 10-100 at 
i szybkości objętościowej 0,2-10 m3/m3h. 

(1 zastrzeżenie) 

46c; F02m P. 161059 05.03.1973 

Roman Misiołek, Flousz, Polska. 
Gaźnik na paliwo gazowe 

Przedmiotem wynalazku jest gaźnik na paliwo gazo-
we zwłaszcza na wodór stosowany przy silnikach spa-
linowych z wirującym tłokiem. W korpusie (1) tego 
gaźnika jest wykonany kanał (6) w kształcie litery 
„U" połączony z literą „L", zakończoną dyszą (9) prze-
pływową oraz komora (10) mieszania, w której na 

wspólnej osi (11) ułożyskowanej naprzeciw dyszy (9) 
umieszczony jest wiatrak (15). W górnej części kanału 
(6) umieszczona jest w płaszczyźnie poziomej prze-
pustnica (14) a ponadto kanał (6) korpusu (1) połączo-
ny jest przewodem (2) z butlą gazową (3), przy czym 
przewód (2) od strony butli (3) gazowej jest zaopa-
trzony w zawór (18) odcinający, a od strony korpusu 
(1) w zawór (19) regulacyjny i zawór (5) upustnicy 
gazu. Ponadto u wylotu komory (10) mieszania znaj-
duje się przepustnica (16) obrotowa, usytuowana 
w płaszczyźnie pionowej. (3 zastrzeżenia) 

46c; F02m P. 162916 29.05.1973 

Pierwszeństwo: 31.05.1972 - Szwajcaria (nr 8022/72) 
Gebrüder Sulzer AG, Winterthur, Szwajcaria. 

Urządzenie wtryskowe paliwa nawrotnego, dwusuwo-
wego, wysokoprężnego silnika spalinowego do napędu 

statku 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wtryskowe 

paliwa nawrotnego, dwusuwowego, wysokoprężnego 
silnika spalinowego do napędu statku, z krzywką 
służącą do uruchamiania tłoka pompy paliwowej, znaj-
dującego się na wale krzywkowym obracającym się 
w obydwóch kierunkach, w zależności od kierunku 
obrotu wału korbowego maszyny, przy czym ustawie-
nie kątowe wału korbowego można zmieniać pomiędzy 
położeniem dla ruchu do przodu i położeniem dla ru-
chu do tyłu za pomocą mechanizmu przełączającego. 
Wał korbowy (1) jest połączony poprzez zębate koła 
(2), (3) i (4) z krzywkowym wałem (5). Na krzywkowym 
wale (5) osadzona jest krzywka (6), która uruchamia 
w znany sposób nie przedstawiony na rysunku tłok 
pompy paliwa, który może się przesuwać wzdłuż osi 
(7) prostopadłej do krzywkowego wału (5). Krzywkowy 
wał (5) zawiera wiele krzywek służących do urucha-
miania tłoków pompy paliwa. Liczba krzywek odpo-
wiada liczbie cylindrów maszyny. Cechą znamienną 
urządzenia wtryskowego jest takie wykonanie krzyw-
ki (6) i przełączającego mechanizmu, składającego się 
z obudowy (10) i tłoków, że przy kierunku obrotu dla 
jazdy do tyłu statku następuje opóźnienie wtryskiwa-
nia w odniesieniu do górnego zwrotnego punktu od-
powiedniego cylindra, w stosunku do kierunku obrotu 
dla jazdy do przodu. (6 zastrzeżeń) 

46i P. 157196 09.08.1972 

Zakład Doświadczalny Silników Wysokoprężnych 
przy Zakładach Mechanicznych im. M. Nowotki, War-
szawa, Polska (Jan Fierla). 

Korbowód, zwłaszcza do wysokoprężnych silników 
spalinowych 

Korbowód, zwłaszcza do wysokoprężnych silników 
spalinowych, posiadający dwuczęściowe, symetryczne 
względem osi powierzchnie podziału pomiędzy pokry-
wą a trzonem, przy czym tworząca pierwszej części 
powierzchni podziału jest równoległa do osi symetrii, 
znamienny tym, że tworząca drugiej części powierzchni 
podziału jest nachylona względem osi symetrii (5) pod 
kątem mniejszym od 90°. (2 zastrzeżenia) 
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47b P. 158045 03.10.1972 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków (Franciszek Grądziel, Marek Suchecki). 

Łożysko hydrostatyczne 
Łożysko hydrostatyczne w szczególności dla łoży-

skowania wałów, zaopatrzone co najmniej w trzy ko-
mory nośne oraz dławiki kapilarne, znamienne tym, że 
część kołnierzowa tulei (1) zaopatrzona jest w za-
mknięty pierścieniem (9) ciśnieniowy pierścieniowy 
kanałek (4), w którym usytuowane są kapilarne dła-
wiki (3) w postaci rurek dla zasilania nośnych komór 
(2), zaś na wewnętrznej cylindrycznej powierzchni tu-
lei (1) obok nośnych komór (2) usytuowany jest pier-
ścieniowy kanał odpływowy (13), tak że dzieli ją na 
dwie, wewnętrzną powierzchnię (14) i zewnętrzną po-
wierzchnię (15), tworzące z czopem łożyskowego wału 
(W) wypływową szczelinę (29) oraz dławiącą szczelinę 
(36). (3 zastrzeżenia) 

47b P. 158130 06.10.1972 

Biuro Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej 
„Prosynchem", Gliwice, Polska (Ryszard Mieszalski). 

Sprzężony układ korbowy 
Sprzężony układ korbowy, znamienny tym, że składa 

się z dwóch usytuowanych niezależnie od siebie wy-
korbień (1) i (3) sprzężonych przekładnią zębatą, oraz 
ułożyskowanego na jednym z wykorbień wahacza (6), 
który za pośrednictwem korbowodu (5) przejmuje ruch 
drugiego wykorbienia, a składowe ruchu obu wykor-
bień przekazuje za pośrednictwem tłokowodu (7) na 
tłok (8). (2 zastrzeżenia) 

47b; F16c P. 164190 20.07.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Marian Warszyński, Stanisław 
Kuliński). 

Uszczelnienie łożyska 
Uszczelnienie łożyska składa się z pierścienia dzielo-

nego (1) opasanego' taśmą elastyczną (2), dociśniętą do 
pierścienia (1) sprężyną śrubową (3). Szerokość pier-
ścienia (1) jest mniejsza, natomiast szerokość taśmy 
elastycznej (2) jest większa, od odległości czołowej 
powierzchni panwi (4) od wewnętrznej powierzchni 
czołowej kadłuba (5) łożyska. Przekrój taśmy (2) po 
założeniu uszczelnienia do łożyska ma kształt zbliżony 
do dużej litery V, której końce ramion przylegają do 
powierzchni czołowych panwi (4) i kadłuba (5) łoży-
ska. Końce pierścienia dzielonego (1) są połączone 
zamkiem na wpust (6), zaś końce taśmy elastycznej (2) 
tworzą zakładkę (7). (3 zastrzeżenia) 
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47c P. 158138 06.10.1972 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Stanisław Miecznik, Zdzisław Osiński, 
Janusz Cieszewski, Jerzy Klejnowski). 

Hamulec tarczowy sterowany elektromagnetycznie 
Hamulec tarczowy sterowany elektromagnetycznie 

o więcej niż jedna powierzchniach ciernych zwłaszcza 
do urządzeń dźwigowych, znamienny tym, że wyposa-
żony jest w wewnętrzną zworę (4) i zewnętrzną zworę 
(6) sprzężoną poprzez prowadzący sworzeń (5) z bez-
luzowo połączoną cierną tarczą (3) oraz w regulacyjną 
śrubę (13) umieszczoną w gwintowanym otworze (12) 
wykonanym w korpusie hamulca (11) i korpusie (8) 
elektromagnesu. (2 zastrzeżenia) 

47f; F161 P. 160982 28.02.1973 

Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu, Zabrze, 
Polska (Rudolf Mokrosz). 

Kompensator dławicowy grzebieniowy 
Kompensator dławicowy według wynalazku ma ele-

ment uszczelniający w postaci cienkiej taśmy (3) me-
talowej założonej wewnątrz rurociągu. Końce dyla-
towanych odcinków rurociągu wykształcone są w po-
staci grzebieni o zębach (1, 2) równoległych, wzajem-
nie zaebiających się. (2 zastrzeżenia) 

47f1; F161 P. 161780 07.04.1973 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Stanisław Gierlicki, Kazimierz Rączka, Jan 
Gotfryd). 

Sposób wykonywania połączeń rur z tworzyw 
sztucznych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że połą-
czenie wykonuje się przy pomocy kształtek z tworzyw 

sztucznych, przy czym element połączeniowy posiada 
kształt trójnika z wklejonymi końcówkami o określo-
nym kształcie. Podstawowy element trójnika wykonu-
je się metodą wtrysku a końcówki metodą wytłacza-
nia i następnie łączy się je z trójnikiem za pomocą 
kleju agresywnego. (2 zastrzeżenia) 

47f1; F161 P. 162453 10.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska (Stanisław 
Kulig). 

Zespół tłoka z pierścieniami uszczelniającymi 
i ustalającymi 

Zespół tłoka z pierścieniami uszczelniającymi i usta-
lającymi, do maszyn i urządzeń szczególnie sprężarek 
bezsmarowych składa się z pierścieni uszczelniających 
(1) jedno- i wielosegmentowych, pierścieni ustalających 
(2) jedno- lub wielosegmentowych posiadających ko-
rzystnie stożkowe powierzchnie (3) wchodzące w ro-
wek (4) tłoka (5). 

Pierścień uszczelniający i pierścień ustalający two-
rzą zespół usytuowany wspólnie w rowku wykonanym 
na tłoku przy czym wolne przestrzenie między zam-
kami pierścieni uszczelniających są ograniczone czo-
łowymi powierzchniami pierścieni ustalających elimi-
nując niepożądane luzy. Pierścień uszczelniający jest 
usytuowany na tłoku od strony przestrzeni sprężania 
w cylindrze. (2 zastrzeżenia) 

47f2; F16j P. 162373 05.05.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, Polska (Ta-
deusz Wysocki). 
Sposób zapobiegania upływom z naczyń ciśnieniowych 

Po zewnętrznej stronie uszczelnienia (3) tj. po stronie 
zwróconej do wnętrza (1) naczynia ciśnieniowego, wy-
twarza się i utrzymuje się ciśnienie powietrza lub 
innego gazu przeciwdziałające upływowi medium znaj-
dującego się we wnętrzu (1) naczynia ciśnieniowego. 
Ciśnienie powietrza lub innego gazu, przeciwdziałają-
ce upływowi medium znajdującego się we wnętrzu (1) 
naczynia ciśnieniowego utrzymuje się w komorze (4) 
utworzonej przez normalne uszczelnienie (3), dodatko-
we uszczelnienie (5) oraz kołnierza złącza, lub przez 
normalne uszczelnienie (3) kołnierza, dodatkowe 
uszczelnienia (5), pokrywę (8) oraz dodatkową pokry-
wę (9). (3 zastrzeżenia) 
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47g1; F16k P. 160515 01.02.1973 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowego, Kostuchna, Polska (Tadeusz Mar-
szałek). 
Zawór kurkowy do spuszczania płynów ze zbiorników 

zamkniętych zwłaszcza z beczek 
Zawór kurkowy do spuszczania płynów ze zbiorni-

ków zamkniętych, zwłaszcza z beczek, ma korpus (5), 
w którym wykonane są dwa otwory o różnych średni-
cach równolegle do osi korpusu zaworu (5). Otwór 
doprowadzający powietrze (15) za pomocą rurki (11) 
nad lustro płynu oraz otwór spustowy płynu (14), 
w przypadku rozlewania płynów łatwopalnych zabez-
pieczony jest siatką Davy'ego (12) i (13). 

W płaszczyźnie osi otworów (14) i (15) a prosto-
padle do osi korpusu zaworu (5) osadzony jest obroto-
wo czop stożkowy (6) posiadający prostopadłe do 
własnej osi symetrii dwa otwory przelotowe, równo-
ległe, różniące się średnicami, których osie pokrywają 
się z osiami otworów (14) i (15) w korpusie (5). Przez 

obrót czopa uzyskuje się możliwość jednoczesnego za-
mknięcia lub otwarcia otworów (14) i (15) z możliwo-
ścią regulacji wielkości strumienia płynu. 

(1 zastrzeżenie) 

47g1; Fl6k P. 160933 26.02.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-
wego „Siarkopol", Machów k/Tarnobrzega, Polska 
(Jan Boniatowski, Józef Kozioł). 

Przepustnica do regulacji przepływu cieczy, 
zwłaszcza o działaniu erozyjnym 

Przepustnica przeznaczona jest do zabudowania 
w rurociągi o średnicach nominalnych od 100-400 mm, 
którymi przepływa ciecz zanieczyszczona o dużym 
działaniu erozyjnym. Zabezpieczenie ścianek metalo-
wych przed działaniem erozyjnym przepływającej cie-
czy stanowi wykładzina z gumy średnio-twardej. 

Korpus (1) przepustnicy stanowią dwie przenikające 
się rury, wyłożone wewnątrz taśmą gumową (12). 
W części cylindrycznej korpusu (1) wstawiona jest 
przesłona (2) w kształcie prostokąta, zamontowana na 
stałe na wałku (5). Skrajne brzegi przesłony (2) wy-
konane są z taśmy gumowej, natomiast jej po-
wierzchnie czołowe wyłożone są warstwą żywic epo-
ksydowych. W rurze pionowej obraca się w cylindrze 
zamkniętym od góry i dołu pokrywami przesłona (2) 
o kąt od 0-90°, regulując ilość przepływającej cieczy. 

Regulacja przepływu cieczy przy pomocy przepust-
nicy może odbywać się automatycznie przy współpracy 
z siłownikiem pneumatycznym, półautomatycznie przy 
współpracy z pływakiem zabudowanym w zbiorniku, 
do którego dopływa ciecz oraz ręcznie przez ręczny 
obrót przesłony. (2 zastrzeżenia) 

47g1; F16h P. 161644 31.03.1973 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Zbigniew Piąt-
kiewicz). 

Zawór przeponowy 
Zawór przeponowy posiada przeponę elastyczną do 

zamykania i otwierania przekroju przewodu, przy 
czym ruch przepony elastycznej (2) jest realizowany 
nadciśnieniem lub podciśnieniem gazu zwłaszcza po-
wietrza, lub przez nacisk mechaniczny. 

Zawór przeponowy znajduje zastosowanie do zamy-
kania i otwierania wysypów zbiorników i cyklonów, 
odcinania strumienia zapylonego powietrza lub solgazu 
w liniach transportu pneumatycznego i rynnach aera-
cyjnych, odcinania strugi materiału w zaworach prze-
sypowych aeracyjnych oraz w podajnikach rurowych 
wibracyjnych. (1 zastrzeżenie) 
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47g1; F16k P. 162451 10.05.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Bohdan Kmita, Andrzej Zieliński). 

Regulator przepływu 
Przedmiotem wynalazku jest regulator przepływu 

o właściwościach silnego tłumienia gwałtownych 
zmian ciśnienia na wlocie i wylocie podczas jego pracy 
przy działaniu przelotowym oraz możliwością pracy 
przy działaniu upustowym, złożony z dławika i zaworu 
różnicowego. 

Zawór różnicowy wyposażony jest w pary krawędzi 
sterujących (20) i (21), (22) i (23), (24 i (25), usytuowa-
nych na tłoczku (14) oraz w korpusie (1) tworzących 
szczeliny dławiące o dowolnym kształcie przekroju, 
jednakowym i jednakowo zmiennym w funkcji zmian 
odległości między krawędziami (20) i (21) oraz (22) 
i (23) przy przelotowym działaniu regulatora, zaś jego 
zawór zwrotny umieszczony jest między kanałami (32) 
i (37) połączonymi sterowanymi komorami (33) i (38). 

Zawór różnicowy wyposażony jest ponadto w parę 
krawędzi (24) i (25) usytuowaną między parami krawę-
dzi (20) i (21) oraz (22) i (23) tworzącą szczelinę dla 
przepływu strumienia cieczy przy upustowym działa-
niu regulatora. (1 zastrzeżenie) 

47g1; F16k P. 162668 18.05.1973 

Politechnika śląska im. Wincetego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jerzy Grychowski). 

Zasuwa przewodowa z odciążeniem hydraulicznym 
Zasuwa przewodowa z odciążeniem hydraulicznym 

posiada zamykający element (3) i podzieloną komorę 
kadłuba (2) tak, aby łącznie z zewnętrzną powierzch-
nią przewodu elastycznego (1) tworzyły dwie szczelne 
komory (6) i (7), do których doprowadzony płyn pod 
ciśnieniem równym lub zbliżonym do ciśnienia we-
wnątrz zamkniętej części przewodu (8) i (9) równoważy 
napór płynu na przewód. (1 zastrzeżenie) 

47g1; F16h P. 163107 05.06.1973 
Pierwszeństwo: 05.06.1972 - Austria (nr A 4808/72) 

Hoerbiger Ventilwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria (Josef Papst). 

Samoczynny zawór płytkowy 
Wynalazek dotyczy samoczynnego zaworu płytkowe-

go, szczególnie zaworu ssącego albo tłoczącego do 
sprężarki tłokowej, którego płytka zaworowa przy 
pomocy łukowatych przegród jest dociskana do przylg-
ni gniazda zaworowego co najmniej jedną sprężynują-
cą płytką wspierającą się o chwytacz. Zawór ten 
charakteryzuje się tym, że dla co najmniej jednej czę-
ści wygiętej przegrody (10) między kanałami ma 
wstępnie działające zderzaki (11) w odległości od jej 
swobodnego końca, nad płaszczyzną wsparcia spręży-
nującej płytki (3). 

Zderzaki (11) mają garby, które z chwytacza (4) 
wychodzą na zewnątrz, albo są na nim zamocowane 
np. przyspawane. 

Zderzaki (11) są utworzone przez wzniosy wkładek 
(12), które są usytuowane między chwytaczem (4) 
a sprężynującą płytką (3). Są one ukształtowane przez 
wykładzinę lub pogrubienie przegród (10) między ka-
nałami w odstępie od końca przegród między ka-
nałami. Zderzaki (11) są wygięte łukowato i utworzone 
są np. z podatnego materiału jak gumy albo tworzy-
wa sztucznego albo też zaopatrzone są w sprężyny. 

(5 zastrzeżeń) 
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47h P. 158499 27.10.1972 
Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa-

bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba" Zakład Wio-
dący,, Poręba, Polska (Czesław Mierzejewski). 

Hydrostatyczny ślimak 
Hydrostatyczny ślimak zazębiający się z zębatką 

ślimakową, wyposażony w rozdzielacz oliwy, który 
kieruje olej pod ciśnieniem do miejsca zazębienia się 
uzwojenia ślimaka z zębami ślimakowej zębatki za 
pomocą wywierconych wzdłuż ślimaka otworów i po-
przez skośnie wywiercone otwory na flankach zwoju 
ślimaka, znamienny tym, że ma wykonane hydrosta-
tyczne kieszenie (4) na flankach uzwojenia. 

(2 zastrzeżenia) 

47h; F16h P. 162231 30.04.1973 
Przędzalnia Czesankowa im. Gwardii Ludowej „Pol-

merino", Łódź, Polska (Roman Mentek, Władysław 
Staniszewski, Stefan Marczewski, Zygmunt Skupiński, 
Stefan Kuchar, Jan Kubiak). 

Przekładnia bezstopniowa 
Przekładnia składa się z tarczy nieruchomej z tu-

leją (1) połączoną śrubką (6) z wałkiem silnika. Na 
tulei tarczy nieruchomej (1) jest osadzona przesuwna 
tarcza ruchoma (2), której ruch względem tarczy nie-
ruchomej (1) ograniczony jest wpustem (18). Pokrętło 
regulacyjne (9) umieszczone jest na pierścieniu (14), 
który połączony jest np. śrubami z tuleją (5) stano-
wiącej oś dla koła zębatego (13). Tuleja (5) jest osa-
dzona obrotowo na tulei (7) połączonej sztywno z tuleją 
tarczy nieruchomej (1) i ułożyskowana ślizgowo w o-
budowie (3) i (15) przekładni. Koło zębate (13) zazębia 
się kołem (11) umieszczonym na wałku (8). Wałek (8) 
z jednej strony ułożyskowany jest w łożysku obudowy 
(3), i z drugiej strony wkręcony w nagwintowany 
otwór prowadnika (4). W występie dolnej części pro-
wadnika (4) znajduje się łożysko oporowe (17) umiesz-
czone jednocześnie w występie tarczy ruchomej (2). 

Obudowa (15) przekładni oparta jest na łożysku (16) 
osadzonym na tulei tarczy nieruchomej (1). Poosiowy 

przesuw koła zębatego (11) na wałku (8) uniemożliwia 
wpust (12). Pokrętło regulacyjne (9) zabezpieczone jest 
przed przypadkowym obrotem występem (10), który 
opiera się o obudowę przekładni (3). 

(1 zastrzeżenie) 

47h; F16h P. 162249 30.04.1973 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Czesław 

Koziarski). 
Mechanizm różnicowy ze zwiększonym oporem 

wewnętrznym 
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm różnicowy 

ze zwiększonym oporem wewnętrznym, nadający się 
zwłaszcza do rozdziału mocy na koła pojazdów ogu-
mionych poruszających się w warunkach występowania 
znacznych różnic przyczepności między oponą a na-
wierzchnią. 

Istota wynalazku polega na tym, że otwory z wielo-
wpustami słonecznych kół (7) od strony krzyżaka (10) 
są zamknięte elastycznymi przeponami (12), zaś szcze-
liny między słonecznymi kołami (7) a połówkami (1 i 2) 
kosza mechanizmu różnicowego są uszczelnione dowol 
nymi znanymi uszczelnieniami (11), przy czym prze-
strzeń zawarta między wewnętrznym obwodem kosza 
satelitów (9) oraz elastycznymi przeponami (12) 
i uszczelnieniami (11) wypełniona jest bardzo lepkim 
smarem. (1 zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 162533 14.05.1973 
Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Zenon Szandrow-

ski). 
Sposób elektrochemicznego rozpuszczania chromu na 
powierzchni blachy ocynkowanej i ocynowanej oraz 

urządzenie do stosowania tego sposobu 
W dielektrycznym naczyniu (1) umieszczono platy-

nową siatkę (2) przez którą w czasie trawienia próbki 
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przepuszcza się prąd z zasilacza (3). Dno naczynia (1) 
stanowi badana próbka (4) dociskana śrubą (5) poprzez 
dociskowy element (6). Elektrolit wlewa się zalewo-
wym otworem (7), a wylew następuje otworem (8) 
zakończonym rurką (9) po uprzednim przechyleniu 
naczynia (1) umocowanego obrotowo czopem (10) 
w kolumnie (11) przytwierdzonej do podstawy (12). 

(2 zastrzeżenia) 

48b; C23c P. 163977 11.07.1973 

Nippon Kokan Kabushiki Kaisha, Tokio, Japonia 
(Yoskio Hoshino, Masahiko Nagakuni, Takeshi Mu-
rayama). 
Sposób zapobiegania powstawaniu wad powierzchnio-
wych na taśmie stalowej w piecu wstępnej obróbki 

cieplnej oraz rolka do stosowania sposobu 
Sposób zapobiegania powstawania wad powierzch-

niowych na taśmie stalowej, w piecu wstępnej obrób-
ki cieplnej, w procesie ciągłego metalizowania ognio-
wego, spowodowanych powstawaniem osadu tlenków 
metali na rolkach pieca obróbki cieplnej, polega na 
tym, że rolki te chłodzi się wodą, utrzymując tempe-
raturę ich powierzchni poniżej 200°C. Rolka do stoso-
wania sposobu jest wydrążona i posiada wewnątrz 
korpusu (2) płaszcz (4) ze spiralną prowadnicą (3) 
określającą kierunek przepływu wody chłodzącej. 

(5 zastrzeżeń) 

48c; C23d P. 162445 09.05.1973 

Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych Huta „Si-
lesia", Rybnik, Polska (Inocenty Wieczorek, Krystian 
Kufeta). 

Szkliwa emalierskie, zwłaszcza do pokrywania 
przedmiotów stalowych 

Przedmiotem wynalazku są bezfluorowe szkliwa 
emalierskie, zwłaszcza do pokrywania stali węglowych, 

niskowęglowych, odwęglonych i tytanowych. Związki 
fluorowe spełniające do tej pory rolę topników 
w tych szkliwach zastąpiono odpowiednimi niskotop-
liwymi układami eutektycznymi np. P2O5-A12O3-CaO, 
B2O3-SiO2-A12O3, TiO2--P2O5-K2O i inne natomiast 
dotychczasowe zmącenie związkami fluorowymi osiąg-
nięto przez równoczesne wprowadzenie w układach 
eutektycznych takich składników jak: P2O5, Sb2O5, 
A12O3, TiO2 i inne. 

Szkliwa bezfluorowe stapiane są w znanych piecach 
topielnych wannowych, obrotowych i ciągłych w tem-
peraturach od 1000-1600°C w zależności od typu 
szkliwa. Po zgranulowaniu płynnego szkliwa metodą 
mokrą lub suchą, sporządza się masę emalierską lub 
puder emalierski, które nakłada się znanymi sposo-
bami na przedmioty z blachy stalowej bezpośrednio 
lub na emalię podstawową. 

Wynalazek dotyczy zarówno emalii podstawowych 
i kryjących wypalanych w zakresie temperatur od 
700-900°C. (7 zastrzeżeń) 

49a; B23b P.161481 24.03.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, Polska (Woj-
ciech Kałużny, Tadeusz Turula). 

Sposób kompensacji szerokości ostrza noża do ob-
róbki rowków, zwłaszcza o dokładnej szerokości i urzą-

dzenie do stosowania tego sposobu 
Istota wynalazku polega na tym, że kompensację 

przeprowadza się przez obrót noża o specjalnej geo-
metrii ostrza, w wyniku którego zmienia się długość 
rzutu głównej krawędzi skrawającej ostrza, powodu-
jąc zmianę szerokości obrabianego rowka. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) umie-
szczony jest obrotowo trzpień (2) z zamocowanym 
w nim nożem (3) o specjalnej geometrii, przy czym 
obrót noża jest dokonywany przez rozluźnienie nakręt-
ki (4) blokującej trzpień (2) i obrót wkrętów (5) re-
gulujących położenie trzpienia w stałym korpusie (1). 
Zastosowanie wynalazku ma przede wszystkim w wa-
runkach produkcji wielkoseryjnej i masowej, szcze-
gólnie detali wykonanych z materiałów powodują-
cych duże zużycie ostrzy narzędzi skrawających. 

(2 zastrzeżenia) 

49a; B23b P. 161488 26.03.1973 

Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Polska (Ge-
rard Hojok, Zbigniew Gąska, Józef Wieczorek, Ed-
mund Gałuszka). 

Łamacz wióra nakładany na nóż tokarski 
Łamacz wióra nakładany na nóż tokarski służy do 

łamania lub zwijania wióra w procesie skrawania me-
tali i posiada korpus łamacza (1), w którym suwliwie 
i wahliwie osadzona jest płytka oporowa (2) i w taki 
sam sposób element dociskający (3) płytkę oporową (2) 
do płytki skrawającej przy pomocy śruby (4) wkrę-
canej w korpus łamacza. Płytka oporowa (2) i ele-
ment dociskający (3) zabezpieczone są przed wypad-
nięciem z korpusu łamacza (1) przy pomocy kołka (6) 
i są samonastawne do kąta pochylenia głównej kra-
wędzi skrawającej. Łamacz wióra nakładany mocuje 
się wraz z nożem tokarskim w imaku nożowym obra-
biarki przy pomocy śrub imaka. (5 zastrzeżeń) 
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49a; B23b P. 162420 08.05.1973 

Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum", Po-
ręba k/Zawiercia, Polska (Kazimierz Jarnicki). 

Oprawka samonastawna 
Oprawka samonastawna, do rozwiercania otworów 

w przedmiotach obrabianych na tokarce, lub w kor-
pusach roztaczanych na wytaczarce, składa się z łącz-
nika (1), który jednym swym końcem jest sprzężony 
z wałkiem (2) za pomocą kulek (3) osadzonych częścio-
wo we głębieniach (4) wykonanych w wałku (2) i we 
wgłębieniach (5) wykonanych w brokach (6) osadzo-
nych ciasno w łączniku (1). Drugi koniec tego łącz-
nika jest sprzężony w podobny sposób w wałkiem (7). 
Na jeden z wałków nasadza się narzędzie skrawające 
do otworów, a drugi wałek mocuje się w gnieździe 
wrzeciona wytaczarki lub pinoli konika tokarki. 

(1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 162883 28.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-
nicznego „Elgos", Czechowice-Dziedzice, Polska (Jan 
Pilch, Józef Pilch, Franciszek Grygierczyk). 
Urządzenie do zamocowywania drobnych elementów 
w tarczy uchwytowej w celu ich obróbki na obrabiar-

ce wielowrzecionowej 
Istota urządzenia polega na tym, że przeznaczone 

do obróbki na wielowrzecionowej obrabiarce elemen-
ty, są podawane do obrotowej tarczy, która ma na 
swym obwodzie dla każdego gniazda przeznaczonego 
do zamocowywania obrabianego elementu, co najmniej 
po jednym suwaku dociskowym (5). Suwak dociskowy 
(5) jest napędzany przez wodzik sterujący (4) za po-
mocą skośnego w stosunku do osi tego wodzika czopa 
(9), przesuwnego w odpowiednio skośnym otworze su-

waka dociskowego (5), przy czym palec (10) wodzika 
sterującego (4), będący pod stałym działaniem sprę-
żyny (11), jest sterowany krzywką (6) o dwóch no-
skach (12) i (13), których wysokość i rozstaw zapew-
nia we właściwych fazach obrotu uchwytowej tarczy 
(1) docisk obrabianego elementu (7) w gnieździe (3), 
lub też jego poluzowanie. (2 zastrzeżenia) 

49a; B23b P. 164254 23.07.1973 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im. 
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Zbig-
niew Kasprzykiewicz). 
Oprawka do planowania, zwłaszcza do obrabiarek ze-

społowych 
Przedmiotem wynalazku jest oprawka do planowa-

nia, zwłaszcza do obrabiarek zespołowych, charaktery-
zująca się znaczną sztywnością i trwałością. 

Oprawka do planowania zaopatrzona jest w jedno 
koło (9) zębate w kształcie walca pozostające w sta-
łym zazębieniu z zębatką (8) wałka (6) napędowego 
i zębatką (10) imaka (5) nożowego. 

W imaku (5) nożowym posiadającym kształt walca 
wykonane jest wybranie (11), w które w czasie ruchu 
roboczego wchodzi wałek (6) napędowy osadzony jed-
nym końcem w trzpieniu (3), drugim natomiast pod-
party tulejką (20) osadzoną w ściance (21) korpusu (1) 
rozgraniczającej otwory (2 i 4) prowadzenia trzpie-
nia (3) i imaka (3). (2 zastrzeżenia) 
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49a; B23b P. 164255 23.07.1973 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im. 
F. Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Jan Jazgier, 
Jan Arciszewski). 

Głowica do obróbki wcięć w otworach 
Przedmiotem wynalazku jest głowica do obróbki 

wcięć w otworach na różnej głębokości otworu 
a zwłaszcza takich, które są umieszczone w pobliżu 
ich dna. 

Głowica zaopatrzona jest w zespół regulacyjny, umo-
żliwiający wykonywanie wcięć na różnej głębokości 
otworu, składający się z nakrętki (6) kontrującej i na-
krętki (7) oporowej wyposażonej w łożysko (8) wzdłuż-
ne, które w czasie obróbki spoczywa na płycie przy-
rządu obróbczego. 

Zespół ten jest umieszczony na tulei (1) osadzonej 
przesuwnie w korpusie (2), wewnątrz której jest za-
mocowana dźwignia dwuramienna (10) posiadająca 
z jednego końca ukośne wycięcie (12). Drugi koniec 
dźwigni (10) jest połączony przegubowo z imakiem no-
żowym (18). Przez wycięcie (12) dźwigni dwuramiennej 
(10) i osiowe przelotowe wybranie (13) tulei (1) prze-
tknięty jest kołek (14) związany trwale z korpusem (2). 

(1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 164256 23.07.1973 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo" im. 
F. Dzierżyńskiego. Starachowice, Polska (Zbigniew Ka-
sprzycki). 

Głowica obróbcza 
Przedmiotem wynalazku jest głowica obróbcza prze-

znaczona zwłaszcza do planowania powierzchni leżą-
cych, w stosunku do wrzeciona obrabiarki, po we-
wnętrznej stronie przedmiotu obrabianego. 

Głowica obróbcza stanowi zespół nie związany trwa-
le z obrabiarką, składający się z korpusu (1), w któ-
rym ułożyskowana jest tuleja (3) zaopatrzona we 
współśrodkowo osadzony w niej przesuwnie wałek 
napędowy (6) posiadający zębatkę (7) współpracującą 
z kołem zębatym (8) zazębiającym się z zębatką (9) 
przesuwnego promieniowo imaka nożowego (10). 

Wolny koniec wałka napędowego (6) jest zaopatrzo-
ny w wieniec zębaty (14) współpracujący okresowo 
z pierścieniem sprzęgającym (15) trzpienia (16) osa-
dzonego we wrzecionie obrabiarki (17). Drugi koniec 
wałka napędowego (6) jest podparty osiowo sprężyną 
(23) i związany z tuleją (3) za pomocą wieloklina (22). 

(1 zastrzeżenie) 

49b P. 158353 19.10.1972 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Adam Dzierżkowski, Jacek Jordan). 

Dwuramienny podajnik narzędzi 
Dwuramienny podajnik narzędzi obrotowych dla 

centrów obróbkowych typu frezarskiego, wiertarskie-
go i innych wyposażony w cylinder obrotowy umożli-
wiający jego ruch obrotowy o 180° znamienny tym, 
że zaopatrzony jest w promieniowe prowadnice (3) dla 
płaskich suwaków (4) ukształtowanych jako jednolite 
z hydraulicznym cylindrem (5) i sprężystymi chwy-
tającymi szczękami (6) utworzonymi przez podłużne 
równoległe przecięcia (13). (1 zastrzeżenie) 

49b; B23c P. 161491 28.03.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Zygmunt Zalewski). 
Sposób obróbki skrawaniem krzywek przestrzennych 
oraz płaskich i obrabiarka do stosowania tego sposobu 

Sposób obróbki skrawaniem krzywek przestrzennych 
oraz płaskich polega na frezowaniu frezami walcowy-
mi i tarczowymi krzywych powierzchni odtwarzając 
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krzywkę przestrzenną w kilku zabiegach lub krzywkę 
płaską w jednym zabiegu z programu zapisanego na 
taśmie przy zastosowaniu obrabiarki o specjalnym 
układzie kinematycznym. W pierwszej fazie wykony-
wany jest kształt krzywej płaskiej powierzchni przy 
użyciu wielowalcowych frezów, w drugiej fazie oraz 
następnych bez ostatniej, wykonywane są dalsze przy-
bliżone kształty krzywizny kształtowymi frezami, zaś 
w końcowej fazie ostateczny kształt krzywej prze-
strzennej powierzchni przy użyciu kształtowych fre-
zów tarczowych, przy czym dla obróbki krzywki pła-
skiej wykonywana jest tylko pierwsza faza z tym, że 
stosowane są frezy tarczowe. 

W pierwszej fazie i następnych prócz ostatniej ruch 
główny obrotowy wykonują wrzeciona (4), ruch po-
suwowy wykonuje dwustronne wrzeciono (2) a ruch 
odtwarzający krzywą płaską powierzchnię stół (6), 
zaś w fazie ostatniej wykonywane są ruchy z poprzed-
nich faz i osiowy ruch wrzecion (4) powodujący wy-
suw pinoli. 

Urządzeniem do realizacji sposobu według wyna-
lazku jest dwuwrzecionowa lub jednowrzecionowa fre-
zarka, na której stole (6) ustawione jest urządzenie 
obróbcze (3) zaopatrzone w silnik (12) napędzający 
dwuskokowy ślimak (21) z ślimacznicą (22) osadzoną 
na wrzecionie (2) obróbczego urządzenia (3). 

(4 zastrzeżenia) 

49c; B23c P. 162222 28.04.1973 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 

Gronostajski, Edward Stanisław Dzidowski). 
Urządzenie do bezodpadowego cięcia prętów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bezod-
padowego cięcia prętów, umożliwiające zaciskanie cię-
tego materiału po obu stronach płaszczyzny cięcia. 
Urządzenie według wynalazku składa się z dwu syme-
trycznych układów konstrukcyjnych, przy czym każdy 
z tych układów wyposażony jest w dwie pary przegu-
bowych łączników. Górne przegubowe łączniki (3 i 4) 
łączą zaciskająco-tnące szczęki (1 i 2) z płytą suwliwie 
zamocowaną w głowicowej płycie (6) urządzenia, a dol-
ne przegubowe łączniki (9) łączą środkową płytę (7) 
z podstawową płytą (10). W środkowej płycie (7) osa-
dzone są zaciskająco-tnące szczęki (1 i 2), przy czym 
płyta ta podwieszona jest na sprężynach (8) ustawio-
nych na podstawowej płycie (10) i prowadzonych na 
słupach, wyposażonych w nakrętki (12). Między płytą 
(5) a elementami mocującymi sworznie obrotowe gór-
nych łączników (3 i 4) umieszczone są dystansowe 
wkładki (11), a w szczękach (1 i 2) osadzone są zamki 
(15) z przymocowanymi do nich nożami i zaciskają-
cymi wkładkami (14). (1 zastrzeżenie) 

49d; B23f P. 161595 29.03.1973 
Politechnika Krakowska. Kraków, Polska (Jerzy Per-

denia). 
Urządzenie do kształtowania uzębień kół zębatych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kształ-

towania uzębień beczkowatych kół zębatych na obra-
biarkach do uzębień. Urządzenie może być zastoso-
wane na frezarkach do uzębień oraz na szlifierkach 
pracujących metodą kształtową i obwiednicową za po-
mocą ściernicy ślimakowej. 

Na suporcie narzędziowym urządzenia jest umoco-
wany mechanizm dźwigniowy, na którego ramieniu 
znajduje się kamień poruszający się po prowadnicy 
nastawionej pod kątem w stosunku do kierunku prze-
suwu suportu. Na wałku dźwigni jest osadzony mecha-
nizm korbowy za pomocą korbowodu połączony z su-
wakiem suportu w którym znajduje się wrzeciono na-
rzędziowe. Suwak (9) z narzędziem (10) w suporcie na-
rzędziowym (4) jest połączony za pośrednictwem kor-
bowodu (11) mechanizmu korbowego z mechanizmem 
dźwigniowym, w którego ramieniu (6) znajduje się 
kamień (7) przesuwny wzdłuż listwy (2) nastawnej 
pod kątem w stosunku do kierunku przesuwu suportu 
narzędziowego (4). (1 zastrzeżenie) 

49h; B23k P. 162794 23.05.1973 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Ryszard Mi-
chalski, Zygmunt Jaromin, Zbigniew Korecki, Włady-
sław Fołta, Wacław Kozłowski). 
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Sposób zgrzewania tarciowego 
Sposób zgrzewania doczołowego trzech części jedno-

cześnie, z których każda ma w miejscu łączenia prze-
krój pierścienia lub kilku pierścieni kołowych pole-
ga na tym, że część (1) nakłada się na część (2) w spo-
sób umożliwiający ścisłe przyleganie powierzchni we-
wnętrznej części (1) do powierzchni zewnętrznej czę-
ści (2), tworząc w miejscu łączenia pierścień podwójny 
i zabezpiecza się w dowolny sposób przed obrotem 
i przesunięciem osiowym względem części (2). Tak 
przygotowane części zgrzewa się tarciowo z częścią (5) 
posiadającą przekrój pierścienia kołowego lub kilku 
pierścieni o powierzchni w miejscu łączenia zbliżonej 
lub równej sumie powierzchni części (1) i części (2). 
Sposób według wynalazku umożliwia na przykład łą-
czenie części łączników żerdzi wiertniczej rurowej, 
części żerdzi udarowej lub narzędzia udarowego oraz 
części trzonu rdzennika siłownika. (1 zastrzeżenie) 

49h; B23k P. 162945 30.05.1973 

Pierwszeństwo: 08.06.1972 - NRD 
(nr WP B 23/K/163527) 

VEB Bandstahlkombinat „Hermann Matern", Eisen-
hüttenstadt, Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Materiał dodatkowy do spawania stali 
Materiał dodatkowy do spawania stali charakteryzuje 

się tym, że składa się z mieszaniny zawierającej 98% 
manganu lub jego stopów z niklem, kobaltem lub mie-
dzią z dodatkiem do 30% metali o niskiej tempera-
turze topnienia, na przykład cyny lub antymonu z do-
datkiem do 20% boru lub fosforu do 95% żelaza lub 
stali oraz do 50% niemetalicznych redukujących lub 
rozpuszczających tlenki związków, na przykład związ-
ku boru lub fluoru, oraz ze stopów manganu z ni-
klem lub kobaltem i miedzią lub żelazem, które mo-
gą zawierać do 20% metali o niskiej temperaturze 
topnienia na przykład cyny lub antymonu i do 20% 
boru, który jest zmieszany lub pokryty związkami nie-
metalicznymi, redukującymi lub rozpuszczającymi tlen-
ki. (6 zastrzeżeń) 

49h; B23k P. 163086 04.06.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Józef Pilarczyk, Piotr Adamiec, Zdzi-
sław Bulski, Marceli Mazur, Wojciech Mazur, Andrzej 
Szymański). 
Sposób napawania regeneracyjnego obrzeży kół pojaz-
dów szynowych i głowica spawalnicza do stosowania 

tego sposobu 
Sposób polega na tym, że w strefę łuku wprowadza 

się dodatkowy drut bezprądowy, który następnie stapia 

się łącznie z drutem elektrodowym, tworząc napoinę. 
Głowica spawalnicza składa się z dwóch podajni-

ków (1) i (2) drutu elektrodowego, z których podaj-
nik (2) wyposażony jest w końcówkę (3) dla podawa-
nia drutu bezprądowego w strefę łuku pod określo-
nym kątem, przy czym przesuw głowicy następuje 
przy pomocy suportu skośnego (6) równoległego do za-
rysu obrzeża koła (5). (2 zastrzeżenia) 

491; B23p P. 162873 28.05.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek. Prusz-
ków, Polska (Andrzej Mańkowski, Marian Zimnota, 
Sławomir Kucharski). 
Zaciski hydrauliczne elementów przesuwnych zwła-

szcza dla obrabiarek 
Zaciski hydrauliczne ustalające wzajemne położenie 

względem siebie elementów przesuwnych, w szczegól-
ności obrabiarek sterowanych programowo, złożone są 
z obsady (1) zaopatrzonej dwustronnie w przelotowe 
otwory (2), w których osadzone są dociskowe tłoczki (3) 
oraz elastyczne tłoczki (4) zamknięte korkami (5). Mię-
dzy elastycznymi tłoczkami (4) i korkami (5) utworzo-
ne są komory (7) dla doprowadzania oleju połączone 
wykonanymi w obsadzie (1) doprowadzającymi kana-
łami (10), poprzecznymi kanałami (9) z wzdłużnym ka-
nałem (8), przy czym dociskowe tłoczki (3), elastyczne 
tłoczki (4) oraz korki (5) usytuowane są po obu stro-
nach belki (12). (2 zastrzeżenia) 

49m; B23g P. 162898 28.05.1973 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo", Sta-
rachowice, Polska (Zbigniew Kasprzykiewicz, Augu-
styn Wieczorek, Henryk Charemski). 

Głowica rewolwerowa 
Przedmiotem wynalazku jest głowica rewolwerowa 

o dużej sztywności, trwałości i dokładności wykony-
wanej obróbki i jednocześnie łatwa do przezbrojenia. 

Głowica rewolwerowa ma wymienny bęben (2) obro-
towy wyposażony w równolegle do jego osi obrotu 
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osadzone wrzeciona (4) i wałki (5) pośrednie związane 
ze sobą wymiennymi kołami (6 i 7) zębatymi. 

Na końcu wałka (5) pośredniego wykonane jest uzę-
bienie spełniające rolę biernej części (8) sprzęgła zę-
batego zespołu (3) ustalająco - sprzęgającego, skła-
dającego się z tulei (28), w której umieszczony wałek 
(29) napędowy zaopatrzony w pierścień (32) sprzęga-
jący połączony za pomocą kołka (30) z tulejką (31) na-
sadzoną na tuleję (25) jest utrzymywany w napięciu 
sprężyną (33) osadzoną na wałku (29) napędowym po-
między pierścieniem (32) sprzęgającym a tuleją (25). 

Bęben (2) obrotowy jest zaciskany na obwodzie za 
pomocą łap (11) hakowych wchodzących w obwodo-
wy kanał (10) pierścienia (9) oporowego połączonego 
z bębnem (2). (3 zastrzeżenia) 

50a; B02b P. 163091 04.06.1973 
Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich „Spomasz", 

Toruń, Polska (Euzebiusz Zawadzki, Juliusz Kobiel-
ski). 
Napęd ramy szczotkowej do oczyszczenia sit w sepa-

ratorach 
W urządzeniu według wynalazku z silnika elektrycz-

nego (1) poprzez wał mimośrodowy (4) ruch obrotowy 
zostaje zamieniony na ruch posuwisto-zwrotny kosza 
sitowego (7) za pomocą szarpaczy (6). Ruch posuwisto-
-zwrotny kosza sitowego (7) o małym skoku zostaje 
z kolei zamieniony na obrotowy przy pomocy kół za-
padkowych (10) i zapadek napędzających (12), które są 
związane z ramą nośną (19) separatora. 

Następnie ruch obrotowy kół zapadkowych (10) zo-
staje zamieniony na ruch posuwisto-zwrotny ramy 
szczotkowej (16) o większym skoku przy pomocy osa-
dzonych w pobliżu obwodu kół zapadkowych (10) 
trzpieni (13), na których ułożyskowany jest jeden ko-
niec popychaczy (14), a drugi koniec ułożyskowany jest 
na osi (15) ramy szczotkowej (16) przemieszczającej się 
na rolkach (17) po prowadnicach (18) zamocowanych 
na ścianach bocznych kosza sitowego (7). 

(1 zastrzeżenie) 

50b; B02e P. 161369 20.03.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukro-

projekt". Warszawa, Polska (Jerzy Poi, Ludwik Uzaro-
wicz, Stanisław Woroch, Tomasz Maklakiewicz). 
Rozdzielacz obrotowy do podziału miewa na kilka 

równomiernych strumieni 
Rozdzielacz obrotowy do podziału miewa ma zasto-

sowanie w przemyśle młynarskim. 
Rozdzielacz dzieli strumień miewa lub produktów 

na zadaną ilość równomiernych strumieni w sposób 
ciągły. 

Rozdzielacz składa się z wlotu (1), obudowy stożko-
wej (3) zamkniętej od dołu płytą rozdzielczą (4) z za-
daną ilością otworów (0) oraz rury obrotowej (2) po-
łączonej z napędem za pomocą wału (5). 

(5 zastrzeżeń) 

50e P. 160431 27.01.1973 
Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, 

Poznań, Polska (Grzegorz Rumiński, Jan Pietrzykow-
ski). 
Urządzenie do oddzielania z powietrza cząstek ciał sta-

łych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mecha-

nicznego oddzielenia z powietrza cząstek ciał stałych, 
składających się z komory wlotowej, wirnika stożko-
wego (6) w obudowie (2) z nastawnymi przepustnica-
mi oraz podwójnego cylindra ze spiralą i nastawnymi 
przepustnicami. Wirnik (6) przetłacza zanieczyszczone 
powietrze przez szczeciny z odwiednio nastawionymi 
przepustnicami do cylindra i komory pyłowej, z której 
nadmiar powietrza odprowadzony jest przewodem re-
cykurkulacyjnym z regulacją przepływu do komory 
wlotowej, z której zostaje ponownie zassany przez 
wirnik (6) do powtórnego odwirowania. 

(3 zastrzeżenia) 
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53g; A23k P. 161568 28.03.1973 

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kut-
no, Polska (Tadeusz Harenza, Jerzy Mazurczak, Ta-
deusz Delong, Stefan Marcinkiewicz). 
Sposób zaspokajania zapotrzebowania zwierząt i drobiu 

na witaminy E i K 
Wynalazek dotyczy sposobu zaspokajania zapotrze-

bowania zwierząt i drobiu na witaminy E i K na dro-
dze dodawania do karmy niezbędnych do odżywiania 
składników w postaci 2,5-dwumetylo-2-(4/, 8', 12'-trój-
metylotridecylo)-7,8-benzo-6-hydroksychromanu, w ilo-
ściach od 1 do 100 mg, korzystnie od 5 do 30 mg, 
w przeliczeniu na każdy kilogram karmy. 

(1 zastrzeżenie) 

53i; A23j P. 162953 30.03.1973 

Pierwszeństwo: 30.05.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 258 095) 
Ralston Purina Co., St. Louis, Stany Zjednoczone 

Ameryki (William Burgess, Richard R. Meyer, Pete 
Josepf Magnino). 
Sposób wytwarzania nowego strukturowanego białka 

spożywczego 
Sposób wytwarzania nowego strukturowanego białka 

spożywczego polega na zmieszaniu włókien termo-
utwardzalnych z innymi składnikami jadalnego włókna 
białkowego, które następnie formuje się i utwardza 
w podwyższonej temperaturze w celu zespolenia włó-
kien i innych składników w strukturę koherentną. 
Obróbka w podwyższonej temperaturze powoduje 
utrwalenie termoutwardzalnych włókien w struktu-
rze koherentnej i związanie włókien ze sobą i z in-
nymi składnikami kompozycji. Do uzyskania odpo-
wiedniej nienaruszalności strukturalnej wystarcza 
ogrzewanie w temperaturze takiej, by temperatura 
wewnątrz mieszaniny wynosiła około 48°-120°C w cią-
gu około 3-120 minut. 

Odpowiednio wysoką temperaturę wewnętrzną osią-
ga się przez ogrzewanie w otoczeniu o odpowiednio 
wysokiej temperaturze i w ciągu czasu wystarczają-
cego na przepływ odpowiedniej ilości ciepła do we-
wnątrz produktu. Zazwyczaj stosuje się temperaturę 
otoczenia do około 202°-229°C. Obróbkę termiczną 
można prowadzić jednoetapowo lub wieloetapowo. 
Formowanie produktów spożywczych można realizo-
wać w różny sposób. Zazwyczaj włókna kroi się na 

kawałki o odpowiedniej długości, korzystnie 0,3-2,5 cm 
i miesza z dodatkowymi źródłami białka, o ile się je 
stosuje oraz z przyprawami, środkami nadającymi za-
pach i smak jak również środkami odżywczymi, w ce-
lu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Taką mieszaninę 
można następnie formować w każdy pożądany kształt 
ręcznie lub stosując urządzenie do formowania. 
Ukształtowany produkt utwardza się w podwyższonej 
temperaturze poprzez: smażenie, pieczenie, parowanie, 
gotowanie jak również ogrzewanie pod zwiększonym 
ciśnieniem. 

Do przeróbki sposobem według wynalazku nadają 
się zwłaszcza zwierzęce surowce białkowe o dobrych 
właściwościach odżywczych, ale nie odznaczające się 
wystarczającą nienaruszalnością strukturalną i tekstu-
rą, aby służyć bezpośrednio jako zadowalające pro-
dukty żywnościowe. (9 zastrzeżeń) 

55b; D21c P. 163095 05.06.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Rutkowski, 
Ryszard Szopiński). 
Sposób roztwarzania siarczanowego mieszanek drew-

na iglastego i liściastego 
Sposób roztwarzania siarczanowego mieszanek drew-

na iglastego i liściastego polega na tym, że zrębki drew-
na iglastego poddaje się impregnacji do zawartości 
w nim alkaliów czynnych w przeliczeniu na NaOH 
3-15%, a następnie łączy się z surowymi zrębkami 
drewna liściastego i poddaje w znany sposób roztwa-
rzaniu siarczanowemu, pomniejszając ilość niezbęd-
nego roztworu warzelnego, do roztwarzania o ilość al-
kaliów, które zostały wchłonięte przez drewno igla-
ste w procesie impregnacji. 

Sposób według wynalazku zapewnia zwiększenie wy-
dajności masy celulozowej przesortowanej, zmniejsze-
nie ilości niedowarków w masie celulozowej, oraz po-
lepszenie wskaźników wytrzymałościowych. 

(1 zastrzeżenie) 

55c; D21g P. 163901 07.07.1973 

Pierwszeństwo: 08.07.1972 (W. Bryt. nr 32098/72) 
Karl Kroyer St. Annés Limited. Bristol, Wielka Bry-

tania. 
Sposób wytwarzania materiałów fibrowych i urządze-

nie do stosowania tego sposobu 
Sposób wytwarzania materiałów fibrowych na przy-

kład papieru lub papierowego kartonu utworzonego 
z nawilżonego i zestalonego zwoju fibry charakteryzu-
je się tym, że zestalanie papieru lub kartonu jest do^ 
konywane przez zastosowanie powtarzających się do-
cisków nawilżonego fibrowego zwoju do płaskiej po-
wierzchni cylindra (34), przy równoczesnym ciągłym 
utrzymywaniu połączenia zwoju z ogrzewaną powierz-
chnią (30) utworzoną z plastycznych nici lub pilśni. 

Urządzenie do wytwarzania materiałów fibrowych 
charakteryzuje się tym, że zawiera cylinder (34) 
o ogrzewanej powierzchni i dwie dociskowe rolki (33) 
przystosowane do przesuwu powierzchni (30). 

(20 zastrzeżeń) 

55f; D21h P. 163473 20.06.1973 

Pierwszeństwo: 20.06.1972 (Luksemburg nr 65550) 
Unilever N. V. Rotterdam, Holandia. 
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Sposób wytwarzania wielowarstwowego materiału do 
pakowania 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wielowar-
stwowego materiału przeznaczonego na opakowania, 
którego środkowa warstwa jest wykonana ze spie-
nionego tworzywa sztucznego a warstwy wierzchnie 
z mocniejszego materiału. Sposób wg wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że tworzywo sztuczne zwłaszcza 
polistyren, spienia się stacjonarnie w bloku, korzyst-
nie do uzyskania ciężaru objętościowego rzędu 20 do 
7 g/l a następnie nadaje mu się w znany sposób po-
stać stosunkowo cienkiej folii, którą z kolei pokrywa 
się obustronnie papierem, niespienioną folią z tworzy-
wa sztucznego i/lub folią aluminiową spajaną z two-
rzywem piankowym za pomocą odpowiedniego kleju. 

Folię z piankowego tworzywa sztucznego stosuje się 
o grubości od 1 do 3 mm a najkorzystniej co naj-
mniej 2 mm. (8 zastrzeżeń) 

57a; G03b P. 163179 08.06.1973 

Politechnika Warszawska. Warszawa, Polska (An-
drzej Olędzki, Wiesław Szydłowski). 
Mechanizm do przesuwania taśmy filmowej ruchem 

przerywanym 
Mechanizm według wynalazku składa się z obraca-

nej krzywki, sterującej chwytakiem z ząbkami, przy 
czym na powierzchni obracanej krzywki (4) znajduje 

się bieżnia (5) krzywki o zmiennej głębokości i po-
przecznym przekroju korzystnie trapezowym, w któ-
rym ustawiony jest przesuwnie występ chwytaka (6) 
o kształcie odpowiadającym bieżni krzywki. Chwytak 
umieszczony jest w podłużnej prowadnicy na ramce 
(9), która jest przymocowana obrotowo do korpusu 
projektora i jest sprężyście dociśnięta do krzywki. 

(2 zastrzeżenia) 

57b P. 157726 12.09.1972 

Paweł Gubernat, Bielsko-Biała, Polska (Gubernat 
Paweł). 
Nasadka filtrująca o bezstopniowej zmianie barw i ich 

intensywności 
Nasadka filtrująca o bezstopniowej zmianie barw 

i ich intensywności znamienna tym, że umieszczenie 
kolejno na drodze przebiegu promieni świetlnych, fil-
trów (I, II, III) o kolorach podstawowych, daje uzyska-
nie sumerycznej barwy filtrującej. (3 zastrzeżenia) 

57b; G03c P. 162492 12.05.1973 

Politechnika Wrocławska. Wrocław, Polska (Stani-
sław Jabłonka, Władysław Markocki, Romuald Puciul). 
Sposób zapobiegania obniżaniu się efektywności uczu-
lenia spektralnego halogenosrebrowych emulsji foto-

graficznych do fotografii barwnej 
Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania ob-

niżaniu się efektywności uczulenia spektralnego halo-
genosrebrowych emulsji fotograficznych przeznaczo-
nych do zielono- i czerwono-czułych warstw światło-
czułego materiału wielowarstwowego do fotografii 
barwnej. 

Istota wynalazku polega na wytwarzaniu na po-
wierzchni kryształów halogenków srebra warstewki 
bogatej w jodek srebra na drodze konwersji jonów 
chlorkowych lub bromkowych sieci kryształów z jo-
nami jodkowymi wprowadzonymi do emulsji, bądź 
na drodze nakrystalizowania takiej warstewki przez 
jednoczesne wprowadzenie do emulsji roztworu roz-
puszczalnej soli srebra i roztworu zawierającego jony 
jodkowe. (1 zastrzeżenie) 

57b; G03c P. 162604 17.05.1973 

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm", 
Warszawa, Polska (Halina Nowakowska). 
Sposób zabezpieczania barwnych materiałów światło-
czułych, a szczególnie filmów przed zmianą barw pod 
wpływem czynników zewnętrznych oraz lakier do sto-

sowania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania 

barwnych materiałów światłoczułych przed zmianą 
barw pod wpływem czynników zewnętrznych za pomo-
cą nanoszenia specjalnych warstw ochronnych na po-
wierzchnię warstwy fotograficznej. 

Istotą wynalazku jest pokrycie powierzchni mate-
riału barwnego lakierem ochronnym, najkorzystniej 
metodą walca narzucającego. Lakier ochronny zawie-
ra od 2-7-10% substancji błonotwórczej, od 5-25% sub-
stancji niwelujących działanie czynników zewnętrznych 
na barwnik, od 50-:-100% rozpuszczalników oraz od 
0,5-:-1% plastyfikatorów i substancji powierzchniowo-
-czynnych. Grubość powłoki naniesiona sposobem we-
dług wynalazku nie wpływa ujemnie na procesy wy-
korzystywania powleczonych materiałów. 

(2 zastrzeżenia) 

58a; B30b P. 162519 14.05.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotów, War-
szawa, Polska (Jerzy Antosiak). 
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Urządzenie zabezpieczające do pras mechanicznych 
i kuźniarek 

Wynalazek dotyczy urządzenia zabezpieczającego, 
które ogranicza siłę nacisku i moment skręcający przy 
nastawianiu narzędzi w prasach mechanicznych i kuź-
niarkach. W urządzeniu między zbiornikiem wyrów-
nawczym (7) sprężonego powietrza a cylindrem siło-
wym sprzęgła (20) jest umieszczony dwudrogowy zawór 
odcinający (12). Równolegle do niego jest przyłączony 
zawór redukcyjny (13) w szereg z zaworem zwrotnym 
(15). Przed zaworem (13) znajduje się zawór dławiący, 
a między zaworami (13) i (15) zawór bezpieczeństwa. 
W przypadku elektrycznego sterowania zaworami do 
włączenia urządzenia na pracę lub na ruch nastaw-
czy służy przełącznik (32 i 33), który za pomocą cew-
ki (34) elektromagnesu przesterowuje zawór (12). 

(2 zastrzeżenia) 

59a; F04b P. 162439 09.05.1973 

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz-
nych „Briprokop", Chorzów, Polska (Teodor Jonszta). 

Pompa głębinowa 
Przedmiotem wynalazku jest pompa głębinowa prze-

znaczona głównie do odwadniania studni głębinowych 
w kopalniach odkrywkowych zaopatrzona w wyposa-
żenie, które zapobiega tworzeniu się twardego osadu 
kamiennego na jej stałych i ruchomych elementach 
oraz na rurociągach. 

Pompa głębinowa składa się z pompy wirowej (1) 
sprężonej od góry z rurociągiem tłocznym (2), a od 
dołu za pomocą sprzęgła nie uwidocznionego na ry-
sunku z silnikiem elektrycznym (3). Pod silnikiem 
umieszczony jest przyrząd (16) wyposażony w stałe 
magnesy, połączony z kolei od dołu z koszem (17) 
z blachy sitowej. W dolnej części korpusu pompy wi-
rowej (1) na jej króćcu ssawnym (4) zamkniętym bla-
chą sitową (5) jest nałożony dwudzielny pierścień stoż-
kowy (6), zaciskany nagwintowanym pierścieniem (7), 
na którym wkręcona jest mufa (8) z przy spawaną ru-
rą (9), zakończoną od dołu przewężeniem (10) w postaci 
odwróconego dnem do góry ściętego stożka. 

Pierścień nagwintowany (7) opiera się górną kra-
wędzią o dwudzielną obejmę (11) zaciśniętą na kor-
pusie pompy (1). Do przewężenia (10) za pomocą po-
łączenia kołnierzowego (14) przymocowany jest odcinek 
rury ssawnej (15), której wlot usytuowany od dołu 
zamyka przyrząd (16). (3 zastrzeżenia) 

59e; F05g P. 162652 18.05.1973 

Pierwszeństwo: 18.05.1972 - NRF (nr P 22 24 213.3) 
8.05.1973 - NRF (nr P 23 23 089.9) 

G. Bauknecht Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Elektrotechnische Fabriken, Stuttgart, Niemiecka Re-
publika Federalna (Paul Dannenmann, Günter Kratz). 

Pompa zwłaszcza do ogrzanych cieczy 
Przedmiotem wynalazku jest pompa zwłaszcza do 

ogrzanych cieczy z umieszczonym współosiowo do wir-
nika pompy silnikiem. Według wynalazku oś drążona 
(15) osadzona jest w mocującym kołnierzu (13) na czo-
łowej stronie (3) obudowy (1) i podparta przynaj-
mniej jednym pierścieniem oporowym (19) na po-
wierzchni przylegania (a) kołnierza mocującego (13) 
oraz jest zabezpieczona przed przesuwem osiowym, 
przy czym pierwszy kołnierz (33) rury dzielonej (31), 
umieszczony jest pomiędzy stroną czołową (b) wirni-
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ka (22), a sąsiednią ścianą czołową (3) obudowy i jest 
nałożony na wewnętrzną powierzchnię przylegania (a) 
mocującego kołnierza (13), leżącą poprzecznie do osi 
(15). (35 zastrzeżeń) 

60a; F15b P. 162729 21.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Hydropneumat", 
Wrocław, Polska (Stanisław Żelasko). 
Zawór przełączający z pierwszeństwem zasilania ob-

wodu sterowanego automatycznie 
Zawór przełączający według wynalazku umożliwia 

programowanie zasilania obwodu wewnętrznego ste-
rowanego automatycznie lub obwodu zewnętrznego 
w zależności od ustawienia suwaka (2) w rozdzielaczu 
głównym obwodu wewnętrznego. Powierzchnia czoło-
wa (3) suwaka (2) od strony komory (4) obwodu ze-
wnętrznego jest mniejsza od powierzchni czołowej (9) 
od strony komory (7) połączonej z rozdzielaczem głów-
nym obwodu wewnętrznego. W położeniu skrajnym 
suwaka (2) w kierunku komory (4), kanał (10) dopro-
wadzający olej do tej komory jest zamknięty, a ka-
nał (11) doprowadzający olej do komory (17) jest 
otwarty. 

Wynalazek ma zastosowanie do obwodów hydrau-
licznych zwłaszcza w ciągniku rolniczym. 

(1 zastrzeżenie) 

61a; A62c P. 162584 16.05.1973 

Pierwszeństwo: 16.05.1972 - NRF (nr G 72 18 306.3) 
Firma Total Foerstner u. Co., Neckar, Niemiecka Re-

publika Federalna (Erich Schweinfurth). 
Urządzenie do gaszenia 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do gaszenia 
ognia, składające się ze zbiornika (6) zawierającego 
proszek gaśniczy oraz z baterii butli (1) wypełnionych 
wysoko sprężonym gazem, przy czym zbiornik (6) jest 
połączony z baterią butli (1) przy pomocy rozgałęzia-
jącego się przewodu rurowego. Butle są wyposażone 

w stale otwarte zawory (3), a przewód rurowy po-
siada szybko zamykający się zawór główny (5). Urzą-
dzenie działa w ten sposób, że po otwarciu zaworu 
głównego (5) gaz z butli (1) wypycha proszek gaśniczy 
ze zbiornika (6) w kierunku przedmiotu objętego po-
żarem. (9 zastrzeżeń) 

61b; A62d P. 162901 28.05.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn, Polska (Ryszard Jagiełło, Edward 
Grzywa, Andrzej Brambor, Włodzimierz Podstawa, 
Kazimierz Wojniłowicz, Stanisław Sabina, Bogdan Bo-
ruch). 
Sposób wytwarzania pianotwórczego środka gaśniczego 

Sposób wytwarzania pianotwórczego środka gaśni-
czego z hydrolizatu białkowego otrzymanego na dro-
dze alkalicznej hydrolizy mączki rogowej, przy po-
mocy tlenku wapniowego. Hydrolizę prowadzi się pod 
ciśnieniem powyżej 4 atmosfer, w obecności 0 ,001-
0,0015 części wagowych siarczku sodu, oraz 0,2-0,4 
części wagowych tlenku wapnia stosowanych na 1 część 
wagową mączki rogowej. Następnie mieszaninę pod-
daje się neutralizacji, a zawiesinę produktu oddziela 
się przez sedymentację i filtrację. (1 zastrzeżenie) 

62a2 P. 157538 01.09.1972 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, Świdnik (Zygmunt Kowalczyk). 
Urządzenie ustalania położenia elementu zamocowane-
go przegubowo, zwłaszcza pokrywy lub drzwi statku 

powietrznego 
Urządzenie do ustalania położenia elementu zamo-

cowanego przegubowo, zwłaszcza pokrywy lub drzwi 
statku powietrznego znamienne tym, że ma krzywkę 
(1) współpracującą z mechanizmem zapadkowym (5), 
przy czym krzywka (1) oraz mechanizm zapadkowy (5) 
są umiejscowione w zawiasie (2) i funkcjonalnie z nim 
związane. (3 zastrzeżenia) 

62a3 P. 157404 22.08.1972 

Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony 
Narodowej Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Jerzy Lewitowicz). 
Sposób sygnalizacji oblodzenia elementów konstrukcji, 
zwłaszcza elementów statków powietrznych oraz układ 

do stosowania tego sposobu 
Sposób sygnalizacji oblodzenia elementów konstruk-

cji, zwłaszcza elementów statków powietrznych, w któ-
rym sygnał sterujący obwodem sygnalizacji świetl-
nej otrzymuje się drogą rejestracji za pomocą detekto-
ra zmiany natężenia strumienia promieniowania jo-
nizującego, emitowanego przez umieszczone w czuj-
niku źródło promieniowania i przechodzącego przez 
oblodzony równocześnie z elementem konstrukcji ele-
ment czujnika, znamienny tym, że sygnał sterowania 
obwodem sygnalizacji świetlnej otrzymuje się poprzez 
rejestrację za pomocą dwóch detektorów różnicy natę-
żenia dwóch strumieni promieni jonizujących, korzyst-
nie beta, emitowanych przez umieszczone nad i syme-
trycznie w stosunku do obu detektorów źródło promie-
ni, przy czym jeden przechodzi przez oblodzoną rów-
nocześnie z elementem konstrukcji ściankę pojemni-
ka źródła, drugi natomiast przechodzi przez przeciw-
ległą ściankę pojemnika, intensywniej nagrzewaną 
przez umieszczony w pojemniku i poniżej źródła pro-
mieniowania grzejnik elektryczny. 

Układ do stosowania sposobu według zastrzeżenia, 
zawierający zaopatrzony w źródło promieni jonizują-
cych czujnik oraz elektroniczny układ sterujący ob-



Nr 6 (36) 1974 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 101 

wodami grzejnika i sygnalizacji świetlnej, znamienny 
tym, że grzejnik elektryczny (3) umieszczony jest mi-
mośrodowo względem ścianek pojemnika (1), poniżej 
którego i symetrycznie względem jego podłużnej osi 
osadzone są dwa detektory (6) i (9), korzystnie G-M, 
połączone poprzez bloki całkujące (8) i (10) z blokiem 
porównywania sygnałów (13), do którego szeregowo 
włączone są blok sterowania (14) i przekaźnik elektro-
mechaniczny (16), do którego styków i włącznika (12) 
włączone są równolegle obwód sygnalizacji świetlnej 
(17) i obwód grzejnika elektrycznego (3), połączony do-
datkowo z włącznikiem (12) poprzez dzielnik napię-
cia (11), przy czym blok porównywania sygnałów (13) 
i blok sterowania (14) zasilane są zasilaczem (15), włą-
czanym do układu włącznikiem (12). (3 zastrzeżenia) 

62b; B64c P. 162803 24.05.1973 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Wolf). 
Skrzydło sprężyste 

Skrzydło o napiętej obwodowo sprężystej powłoce 
jest wyposażone w żebra (4) ukształtowane łukowo ja-
ko płaskie elementy przylegające swoją wypukłą kra-
wędzią do wklęsłej strony powłoki (1) oraz ustawio-
ne swoją płaszczyzną w przybliżeniu prostopadle do 
powierzchni powłoki (1) i zgodnie z kierunkiem opły-
wu powietrza. Krawędzie wypukłe tych żeber są po-
łączone dowolnym sposobem z powłoką (1), korzystnie 
przez obustronne lub jednostronne przyklejenie do 
taśmy (3), wykonanej z miękkiego materiału i spojonej 
z powłoką (1) przez zszycie lub w inny sposób złączo-
nej. Skrzydło jest przeznaczone do aparatów latają-
cych, poruszających się z małymi prędkościami, ta-
kich jak: szybowce podwieszane, szybowce transpor-
towe, szybowce zmiennopłaty, żagloślizgi, mięśniolo-
ty, małe samoloty, samoloty dźwigi, samoloty zmien-
nopłaty itp. (2 zastrzeżenia) 

63b; B62b P. 149326 08.07.1971 

Polski Związek Sportowców Saneczkowych, Wrocław 
(Ryszard Janowicz). 

Sanki wyścigowe 
Sanki wyścigowe, składające się z płóz, mostu i obu-

dowy znamienne tym, że płaszczyzny płóz (1) sanek 

usytuowane są równolegle do siebie a tym samym pro-
stopadle do powierzchni toru saneczkowego, przy czym 
spodnie części płóz wyposażone są w jedną lub ko-
rzystniej w kilka ostrych krawędzi jezdnych na ca-
łej długości płozy stykającej się z torem, a obudowa 
(3) sanek, służąca jako siedzenie z podparciem dla za-
wodnika, ukształtowana jest w tylnej części sanek 
aerodynamicznie w postaci zwężającego się owalnie 
dziobu. (1 zastrzeżenie) 

63b P. 156963 27.07.1972 

Huta Szkła Okiennego „Kara", Piotrków Trybunalski 
(Stanisław Szulc). 
Wózek paletowy niskiego podnoszenia do przewozu 

szkła płaskiego 
Wózek paletowy niskiego podnoszenia do przewozu 

szkła płaskiego układanego na stojakach, napędzany 
baterią akumulatorową, znamienny tym, że część ste-
rownicza (1) zawieszona jest na kole napędowym (2) 
sprzężonym z układem sterowniczym i trwale połączo-
na z dolną częścią platformy (3), na której na rucho-
mych ramionach (4) zawieszona jest górna część pod-
noszonej platformy (5). (3 zastrzeżenia) 

63b; B62b P. 163461 20.06.1973 

Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II 
Armii WP. Bielawa, Polska (Izydor Klimczak, Fran-
ciszek Zając, Kazimierz Rycuk, Edward Kozik, Jerzy 
Pająk, Edward Odjas). 

Półwózek dyszlowy unoszący 
Przedmiotem wynalazku jest półwózek dyszlowy 

unoszący, przeznaczony do unoszenia i przetaczania 
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naczep stosowany w transporcie wewnątrzzakładowym 
w dziedzinie pojazdów bezszynowych. 

Półwózek posiada pionowo ustawioną na ośce (1) tu-
leję nośną (2) zamkniętą u dołu pokrywą (3) za pomo-
cą wkrętów (4), wewnątrz której osadzono czop obro-
towy (5) na łożyskach (6). Czop obrotowy (5) posiada 
u góry kołnierz (7) zaokrąglony na obwodzie po ze-
wnętrznej stronie, oraz wywiercone wgłębienie (8). 

(2 zastrzeżenia) 

63c P. 150729 27.09.1971 

Biuro Studiów i Projektów Eenergetycznych „Ener-
goprojekt" Warszawa, Polska (Karol Olszowski). 
Samochód do przewożenia kontenerów wielkogabary-

towych 
Samochód do przewożenia kontenerów wielkogaba-

rytowych znamienny tym, że jego podwozie (3) two-
rzące w widoku z góry literę „U" wpisaną pomię-
dzy przedni (4) i tylni (5) pomost posiada urządzenia 
podnoszenia pionowego (6 i 7) do podnoszenia wózka 
pośredniczącego (2) tworzącego w widoku z góry rów-
nież literę „U" poruszającego się za pomocą napędu 
w poprzek kierunku jazdy samochodu i wyposażonego 
z kolei w urządzenia (9 i 10) do pionowego podnoszenia 
kontenera (11). (1 zastrzeżenie) 

63c P. 154180 20.03.1972 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Do-
stawczych, Lublin Polska (Julian Kamiński, Stanisław 
Tański). 

Nadwozie niosące samochodu 
Nadwozie niosące samochodu a zwłaszcza samocho-

du dostawczego znamienne tym, że posiada płytę no-
śną (1), której podłużnice tylne (2) łączą się z podłuż-

nicami przednimi (3) poprzez zastrzały ukośne (4), któ-
re wraz z wydłużeniami (5) podłużnie przednich (3) 
w miejscu ich połączenia z zespołem podłużnie tyl-
nych (2) tworzą keson niosący (6), zaś część tylna pły-
ty nośnej (1) zawarta między kesonem przednim (6) 
i kesonem tylnym (7) zawiera wykrzyżowanie (8). 

(1 zastrzeżenie) 

63c P. 155817 05.06.1972 

British Leyland Truck and Bus Division Limited, 
Leyland, Wielka Brytania. 

Układ napędowy 
Układ napędowy, zwłaszcza do wentylatorów chło-

dzących współpracujących z chłodnicą włączoną 
w układ chłodzenia silników spalinowych, w którym 
urządzenie napędzane jest połączone z silnikiem napę-
dowym za pomocą elementu transmisyjnego i jest 
umieszczone ruchomo na stałej nieruchomej obsadzie, 
znamienny tym, że urządzenie napędzane oraz silnik 
(1) są ze sobą połączone sztywnym członem łączącym, 
ustalającym odległość pomiędzy tym urządzeniem i sil-
nikiem i jednocześnie umożliwiającym jednoczesne 
przemieszczenie się urządzenia napędzanego względem 
stałej, nieruchomej obsady (2). (6 zastrzeżeń) 

63c P. 156238 24.06.1972 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Do-
stawczych przy Fabryce Samochodów Ciężarowych, 
Lublin, Polska (Lucjan Żukowski). 
Zespół napędowy, zwłaszcza dla samochodów z przed-

nim napędem 
Zespół napędowy, zwłaszcza dla samochodów 

z przednim napędem zawierający we wspólnej obudo-
wie skrzynię biegów przekładnię główną, mechanizm 
różnicowy, oraz urządzenia do napędu agregatów, zna-
mienny tym, że wałek pośredni (1) połączony jest po-
przez rozłączne sprzęgło kłowe (2) z wałkiem dodat-
kowym (3), przy czym wałek dodatkowy (3) jest z jed-
nej strony ułożyskowany, korzystnie w pokrywie bloku 
napędowego, a z drugiej strony w wałku pośrednim (1). 

. (2 zastrzeżenia) 
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63c P. 156578 07.07.1972 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon". 
Zakład Urządzeń Przemysłowych, Kraków, Polska (Ro-
man Szymański, Witold Tomaszewski). 
Układ sterowania czasowego wyłącznika wycieraczek, 

zwłaszcza samochodowych 
Układ sterowania czasowego wyłącznika wyciera-

czek zwłaszcza samochodowych odporny na zakłóce-
nia elektryczne typu impulsowego, zawierający stopień 
generatora impulsów (B) z regulowanym czasem pow-
tarzania i stopień sterujący (E) z przekaźnikiem, do 
którego styków podłączony jest elektryczny silniczek 
(S) napędu wycieraczek, znamienny tym, że posiada 
blok dyskretnej regulacji stałej czasowej (A) w ob-
wodzie generatora impulsów (B) zawierający elementy 
bierne (R1, R2, R3, C) i przyciski do wyboru żądanego 
czasu powtarzalnej przerwy pracy wycieraczek, pod-
łączony do masy układu poprzez element pojemnościo-
wy (C2) zmniejszający wpływ zakłóceń, przy czym 
przyciski te są sprzężone z włącznikiem napięcia zasi-
lającego, w którego obwodzie znajduje się znany sto-
pień stabilizacji tego napięcia na diodzie Zenera (D3) 
w połączeniu z dwójnikiem przeciwzakłóceniowym 
(R5C3), (2 zastrzeżenia) 

63c P. 156889 24.07.1972 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„Faser", Tarnowskie Góry (Andrzej Mikucki). 

Zwijacz samochodowego pasa bezpieczeństwa 
Zwijacz samochodowego pasa bezpieczeństwa skła-

dający się z ramki stanowiącej prowadnicę pasa oraz 
z połączonej przesuwnie z taśmą pasa rolki, znaj-

dującej się pod napięciem wywołanym elementem 
sprężystym, zmierzającym do obrotu rolki względem 
ramki znamienny tym, że element sprężysty stanowi 
elastyczne cięgno (3), najkorzystniej gumowe. 

(3 zastrzeżenia) 

63c P. 157927 28.09.1972 

Stanisław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 
Gryglewicz). 

Urządzenie do elektryfikacji ruchu samochodowego 
Urządzenie do elektryfikacji ruchu samochodowego 

posiada listwę (6) umieszczoną w rowku wzdłuż jezd-
ni, która składa się z zewnętrznego ceownika metalo-
wego (1) ułożonego środkową ścianką na dnie rowka 
w jezdni, połączonego z uziemionym biegunem źródła 
prądu stałego, w który włożony jest doprowadzony do 
niego ceownik z tworzywa izolacyjnego (2). 

Do tego ceownika jest dopasowany ceownik z me-
talu (3) połączony z drugim biegunem źródła prądu 
stałego i w ten ceownik włożony jest dopasowany do 
niego ceownik z tworzywa izolacyjnego (4), przy tym 
górne krawędzie ścianek trzech ceowników (2, 3, 4) 
znajdują się w jednym poziomie. Wewnątrz ceowni-
ka (4) włożona jest rozcięta od góry cienkościenna ru-
ra (5). Listwa (6) posiada od górnej strony umoco-
wane sztywno i odchylone pod kątem 45° od pionu 
w kierunku wzdłużnym listwy, jednakowe sprężynu-
jące blaszki (7) z metalu dobrze przewodzącego prąd. 
W samochodzie umieszczony jest pod nadwoziem pan-
tograf składający się z listwy (14) o kształcie dłu-
giego koryta skierowanego wgłębieniem do dołu, 
w którym umieszczona jest i przykręcona do dna ko-
ryta, krótsza metalowa listwa (15) z rzędem szczo-
tek (16) do odbioru prądu ze środkowej listwy (6) 
w jezdni. Od listwy (15) biegnie przewód doprowadza-
jący prąd do samochodu. (1 zastrzeżenie) 
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63c P. 159111 25.11.1972 

Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Włochy (nr 68.873.A/72) 
Pietrelli Giuseppe e Pucci Carlo, Marina di Massa, 

Włochy. 
Sposób przegubowego mocowania pojazdów mecha-
nicznych na ramie nośnej w celu dokonania naprawy 
lub przeglądu części pojazdu mechanicznego i urządze-

nie do stosowania tego sposobu 
Sposób mocowania pojazdu mechanicznego na ramie 

nośnej w celu dokonania naprawy lub przeglądu czę-
ści pojazdu mechanicznego, znamienny tym, że mo-
cowanie odbywa się przegubowo, przy czym pojazd 
mechaniczny (1) w stanie całkowicie zmontowanym 
lub po zdemontowaniu niektórych jego części mecha-
nicznych jest umocowany tak, by mógł obracać się 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
i/lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara, przy podparciu na tylnych lub przednich elemen-
tach mocujących (8) jako punkcie przegubowym. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, znamienne tym, że obejmuje ono urządzenie mo-
cujące (3), (4), (8) służące do przegubowego połączenia 
pojazdu mechanicznego (1) z ramą nośną (A) pomostu 
podnoszącego pojazd mechaniczny, w których skład 
wchodzą elementy mocujące (8), które mogą się łą-
czyć w sposób przegubowy i regulowany z przezna-
czoną do uchwycenia częścią (12) pojazdu mechanicz-
nego i płyta łącząca (4), która łączy element mocu-
jący (8) ponad częścią poprzeczną (3) ramy nośnej (A) 
z belkami wzdłużnymi (2) ramy nośnej przy pomocy 
co najmniej dwóch sworzni przelotowych (5), przy czym 
belki wzdłużne (2) zaopatrzone są w rząd przecho-
dzących prostopadle przez belki wzdłużne otworów (7) 
leżących naprzeciw otworów (6) w płycie łączącej (4), 
przeznaczonych do sworzni przelotowych (5), przy 
czym opierająca się na ziemi poniżej pomostu podno-
szącego i umieszczona na końcu ramy nośnej (A) prze-
ciwległym niż urządzenia mocujące (3), (4), (8) podpora 
(9) służy do podniesienia pojazdu mechanicznego na 
tym końcu i obrócenia go wokół osi obrotu biegnącej 
prostopadle do pojazdu mechanicznego przez elemen-
ty mocujące (3), (4), (8). (8 zastrzeżeń) 

63c P. 159692 20.12.1972 

Wrocławskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa, 
Wrocław, Polska. 
Urządzenie przeciwdziałające przechyłom bocznym po-

jazdów samochodowych i innych 
Urządzenie przeciwdziałające przechyłom bocznym 

pojazdów samochodowych i innych znamienne tym, że 
do osi (1) przyłączone są belki (2), w którym osadzo-
no obrotowo w łożyskach (3) wał (4) posiadający ra-
miona (5), które połączono przegubami (6) z drążkami 
(7) umocowanymi drugim swym końcem przy pomocy 
elementów sprężystych (8) do ramy (9) pojazdu lub 
ramy wózka. (2 zastrzeżenia) 

63; F16d P. 161474 23.03.1973 

Pierwszeństwo: 23.03.1972 - W. Bryt. (nr 13563/72) 
Girling Limited, Kings Road, Tyseley, Birmingham, 

Wielka Brytania. 
Regulator luzów do układów hamulcowych 

Przedmiotem wynalazku jest regulator luzów do 
układów hamulcowych składający się z obudowy 
pierwszego członu mającego gwint wewnętrzny i dru-
giego członu mającego gwint zewnętrzny współpracu-
jący z gwintem wewnętrznym i tworzący z nim bez-
powrotne połączenie gwintowe. Człon gwintowany ma-
jący gwint zewnętrzny i dalszy człon mający gwint 
wewnętrzny, współpracujący ze wspomnianym gwin-
tem zewnętrznym tworzą nawrotne połączenie gwin-
towe, przy czym normalny luz na hamulcu jest okre-
ślany przez luz osiowy na przynajmniej jednym z tych 
dwóch połączeń gwintowych. 

Pierwszy człon (35) jest osadzony przesuwnie w obu-
dowie (34), drugi człon (39) w swym położeniu spo-
czynkowym opiera się o ogranicznik (45) umieszczony 
w obudowie (34), człon gwintowany (32) jest zamoco-
wany nieruchomo względem obudowy (34), a dalszy 
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człon (42) z wewnętrznym gwintem nawrotnym ma 
postać pierścienia napędowego mającego powierzchnię 
sprzęgającą (50) współpracującą z powierzchnią sprzę-
gającą (49) drugiego członu (39). (20 zastrzeżeń) 

63c; B60k P. 162250 30.04.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Antoni 
Dziama, Czesław Koziarski, Andrzej Golenko). 

Mechanizm różnicowy ze zwiększonym oporem 
wewnętrznym 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm różnicowy 
ze zwiększonym oporem wewnętrznym, nadający się 
zwłaszcza do rozdziału mocy na koła pojazdów ogu-
mionych poruszających się w warunkach występowa-
nia znacznych różnic przyczepności między oponą 
a nawierzchnią. 

Istota wynalazku polega na wyposażeniu mechani-
zmu różnicowego w mechanizm pompujący, składający 
się ze środkowego pierścienia (7) i dwu bocznych 
tarcz (5 i 6), w których osadzona jest parzysta ilość 
wałków (8), zaś na wałkach (8) pomiędzy tarczami (5 
i 6) osadzone są zębate koła (10), z których każde za-
zębia się dwoma sąsiednimi, natomiast na zewnętrz-
nych końcach wałków (8) osadzone są zębate koła (9), 
z których część naprzeciwległych zazębia się z we-
wnętrznym uzębieniem jednego słonecznego koła (3), 
a pozostała część naprzeciwległych zazębia się z we-
wnętrznym uzębieniem drugiego słonecznego koła (4). 

(2 zastrzeżenia) 

63c; B60p P. 163483 20.06.1973 

Pierwszeństwo: 23.06.1972 - Austria (nr A 5447/72) 
Walter Weber, Wiedeń, Austria. 

Urządzenie załadowcze dla samochodów ciężarowych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie załadow-

cze wyposażone w paletę załadowczą, przemieszcza-
jącą się pionowo po prowadnicach do ładowania na 
samochody ciężarowe lub do zdejmowania z tych sa-
mochodów towarów a w szczególności skrzynek zawie-
rających butelki z płynami. Samochód dostawczy do 

transportu napojów (1) posiada skrzynię załadowczą (2), 
która podzielona jest ścianą działową (3) wzdłuż osi 
głównej pojazdu oraz ściankami poprzecznymi (4) na 
szereg boksów. Na wysokości podłogi skrzyni (2), jak 
również w jej górnej części przymocowane są szyny 
toczone (5) i (6), które biegną dookoła skrzyni (2) ota-
czając ją z trzech stron. Na szynach (5) i (6) spoczywa 
za pośrednictwem rolek (2) dźwigar (9) zawieszony na 
wysięgniku (7). Dźwigar (9) posiada podłużne wycięcie, 
przez które przechodzi wysięgnik (11), który wyposa-
żony jest w hydrauliczny podnośnik (12) zaś na drugim 
końcu wysięgnika (11) umieszczona jest paleta (13). 

(5 zastrzeżeń) 

63d; B62d P. 163032 01.06.1973 

Arman S. a. S. di Dario ARMAN and CO, Turyn, 
Włochy (Dario Arman). 

Uchwyt pióra wycieraczki 
Uchwyt pióra wycieraczki szyby pojazdu mechanicz-

nego ma połączenia przegubowe, z których każde za-
wiera pośredni element (14) wykonany z wytłaczanego 
tworzywa sztucznego. Element (14) ma rozcięcia (14a), 
w które wchodzą krawędzie (15) gniazda (B) otwartego 
od dołu ramienia (8) lub wahacza (10). Zewnętrzne po-
wierzchnie (14d) elementu zakrywają boki ramienia 
(8) lub wahacza (10). Element (14) ma otwór (14c) dla 
kołka (13) o średnicy mniejszej niż otwory (12, 15) 
w elementach łączonych (6a, 8a, 8, 10). Ramię główne 
(8) i wahacze (10) mają mniejszą szerokość niż szero-
kość odpowiednich końców (8a, 10a) i środków prze-
gubu (7). (4 zastrzeżenia) 
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63d; B60b P. 163861 06.07.1973 

Pierwszeństwo: 06.07.1972 - (W. Bryt.) 31618/72, 09.01. 
1973 - (W. Bryt.) 1064/73, 1065/73, 04.04.1973 - W. Bryt.) 

16107/73 
Dunlop Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Koło jezdne z obręczą dzieloną 
Przedmiotem wynalazku jest koło jezdne z obręczą 

dzieloną, a zwłaszcza zabezpieczenie szczelności pomię-
dzy częściami obręczy do opon bezdętkowych. 

Koło jezdne według wynalazku zawiera parę części 
obręczowych (3) posiadających pierścieniowe mocujące 
kołnierze (25) rozmieszczone promieniowo do wewnątrz 
w stronę osi obok obręczy, mocujące elementy doci-
skające osiowo mocujące kołnierze (25) do siebie oraz 
uszczelniający pierścień umieszczony w obwodowym 
kanale (26) utworzonym pomiędzy mocującymi kołnie-
rzami (25) i ograniczonym rozsuniętymi na obwodzie 
strefami przylegania przenoszącymi całą siłę dociska-
jącą kołnierze (25), przy czym uszczelniający pierścień 
ma mniejszą szerokość w kierunku promieniowym 
w stosunku do obręczy niż szerokość kanału (26) 
w kierunku promieniowym. (41 zastrzeżeń) 

63e P. 155808 05.06.1972 

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni-
czego, Mysłowice (Jerzy Nowak, Stanisław Augustyn, 
Edward Borówka, Andrian Jokiel). 

Wóz samowyładowczy wraz ze stacją wyładowczą 
dla tego wozu 

Wóz samowyładowczy wraz ze stacją wyładowczą 
dla tego wozu składający się ze skrzyni z klapami denny-
mi ramy wozu, zestawów kołowych, zawiesia linowego, 
urządzenia hamulczego oraz stacja wyładowcza skła-
dająca się z krzywek, ramy poprzecznej, belek podłuż-
nych, rolek prowadzących wóz, wyłącznika pozycyj-
nego i krańcowego, zderzaków dojazdowych, znamien-
ny tym, że skrzynię (1) stanowią dwie odchylné części 
(2, 3) skrzyni, zamocowane obrotowo do kozłów (4) 
trapezowych ramy (7) wozu i dwie niesymetryczne 
klapy (4, 5) dna, zamocowane również obrotowo do obu 
części (2, 3) skrzyni (1), które prowadzone są za po-
mocą rolek (12) prowadniczych po prowadnicach (20) 
usytuowanych w ramie (7) wozu, przy czym skrzynia 
(1) posiada w górnej części rolki (11) wyładowcze do 
współpracy wozu ze stacją wyładowczą za pomocą 
krzywek (13) przymocowanych do ram (14) poprzecz-
nych, ponadto stacja wyładowcza posiada belki (15) 
podłużne z rolkami (16) prowadzącymi wóz. 

(1 zastrzeżenie) 

65a; B63b P. 162370 05.05.1973 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, 
Polska (Jerzy Piskorz-Nałęcki, Krzysztof Kapuścik, 
Jan Kucharski, Ryszard Hölzer). 

Usztywnienie grodzi okrętowej 
Faliste grodzią okrętowe (2) usztywnione są pionową, 

szczelnie zamkniętą konstrukcją słupową (1), posiada-
jącą wewnątrz usztywnienia pionowe (6) oraz usztyw-

nienia poziome. Do tak wykonanej konstrukcji płyto-
wej słupa przyspawane są z obu jego stron blachy 
falistej grodzi okrętowej (2) tworząc gładką, samo-
oczyszczającą się powierzchnię grodzi. Utworzoną 
w ten sposób konstrukcję grodzi poprzecznej mocuje 
się do grodzi wzdłużnych (4), oraz do dna wewnętrzne-
go (3) i pokładu (1 zastrzeżenie) 

65b P. 157679 09.09.1972 

Zarząd Portu Gdynia, Gdynia, Polska (Edward Jan-
kowski). 

Morska kurtka ratunkowa 
Morska kurtka ratunkowa używana jako kurtka 

ochronna, znamienna tym, że zaopatrzona jest w od-
dzielne elementy nośne zapewniające pływalność (1), 
baterie zasilające z samoczynnym włącznikiem (2), 
lampki sygnalizacyjne (3), oraz naramienniki zaczepo-
we (4). (1 zastrzeżenie) 
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65h; B63h P. 162635 18.05.1973 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro-
cław, Polska (Janusz Zatopiński, Marek Iskrzyński). 
Elektrohydrauliczny układ sterowania statku wodnego 

Elektrohydrauliczny układ sterowania statku wod-
nego zawiera siłownik hydrauliczny (1), który jest 
sprzężony z trzonem sterowym i zasilany przez hydra-
uliczną pompę (2), poprzez obrotowy hydrauliczny roz-
dzielacz (4), który jest typu śledzącego ze sprzężeniem 
zwrotnym położeniowym. 

Rozdzielacz ten, sterowany przez silnik skokowy (5) 
pracujący w układzie otwartym, jest równocześnie 
detektorem uchybu. Silnik skokowy jest sterowany za 
pomocą znanego w swej istocie elektrycznego manipu-
latora impulsowego (6) zadającego sygnał do komuta-
tora elektronicznego, bądź bezpośrednio do silnika 
skokowego. (1 zastrzeżenie) 

65j; B63j P. 162216 27.04.1973 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Je-
rzy Arcisz). . . . 

Zamrażalnia ryb na statku 
Wynalazek dotyczy zamrażalni ryb na statku, wypo-

sażonej w zamrażarki poziome, składające się z linii 
stanowisk układania, stanowiska opróżniania i wóz-
ków. Istniejąca linia układania (18) tworzy roboczy stół 
(4), nad którym zamocowana jest półka, a nad nią 
taśmowy przenośnik (6), wyposażony w zderzak (7). 
Od końca taśmowego przenośnika (6) do stanowiska 
opróżniania (11), przebiega przenośnik (12), z zabiera-
kami (13), zamocowanymi do taśmy. Między przenoś-
nikami (6) i (12) zamocowana jest płyta (8), a przy 
końcu przenośnika (12) zamocowany jest regał (15) 
magazynujący puste tace (16). Opróżnione tace (16) 
wkłada się do regału (15), skąd przenośnik (12) wycią-
ga je i przenosi na taśmowy przenośnik (6), który prze-
mieszcza tace (16), w zasięg obsługujących stanowiska 
na linii układania (18). (2 zastrzeżenia) 

67a; B24b P. 161535 27.03.1973 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Zbigniew Chuchro, Krzysztof Mucha, Eugeniusz Mier-
nik). 
Urządzenie do czynnej kotnroli szlifowania płaszczyzn 

Urządzenie do czynnej kontroli szlifowania płasz-
czyzn według wynalazku służy do pomiaru przedmio-
tów obrabianych seryjnie na szlifierkach do płasz-
czyzn, w dowolnie zaprogramowanym miejscu stołu 
bez konieczności przerywania procesu szlifowania oraz 
do sterowania tym procesem na podstawie porównania 
aktualnie stwierdzonego wymiaru z wartościami zada-
nymi. Urządzenie składa się z głowicy pomiarowej 
zawieszonej na szlifierce w pobliżu strefy roboczej 
ściernicy oraz z elektronicznego układu sterowania. 
W obudowie (1) głowicy osadzona jest dwuramienna 
dźwignia pomiarowa, której jedno ramię (7a) umiesz-
czone jest na zewnątrz obudowy (1) i zakończone po-
miarową końcówką (8), wykonaną z węglika spieka-
nego, a drugie ramię (7) umieszczone jest wewnątrz 
obudowy (1). Ramię (7) osadzone jest za pomocą bez-
tarciowego przegubu (2) i połączone jest na stałe z na-
pinającą sprężyną (5) i hydraulicznym tłumikiem (3) 
a stykowo z elektromagnetycznym hamulcem (9), 
dźwignią (6) elektromagnetycznego podnośnika (4) oraz 
indukcyjnym czujnikiem (10). Na stole szlifierki za-
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mocowane są bezstykowe czujniki położenia (25, 26, 
27) połączone z układem logicznym (18). Układ logicz-
ny (18) połączony jest z elektromagnetyczym hamul-
cem (9) głowicy oraz z podnośnikiem (4) dźwigni i ukła-
dem automatycznego zerowania (20) oraz z układem 
logicznym (21). Czujnik (10) głowicy połączony jest 
z automatycznym przełącznikiem zakresów (19) i wskaź-
nikiem (22) oraz z układem (21), a układ logiczny (21) 
połączony jest z układem sterowania dosuwu (23) 
i gównym wyłącznikiem (24) obrabiarki. 

(3 zastrzeżenia) 

67a; B24 b P. 163605 25.06.1973 

Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów, 
Polska (Dariusz Maciejewski). 

Urządzenie sterownicze do elektrohydraulicznego 
mocowania przedmiotów w obrabiarkach 

Urządzenie według wynalazku służy do elektrohy-
draulicznego mocowania przedmiotów na obrabiar-
kach, zwłaszcza na szlifierkach pracujących w cyklu 
automatycznym lub półautomatycznym. Urządzenie 
zawiera w układzie sterowania elektryczny przekaźnik 
(15P) i czasowy przekaźnik (PC), wzbudzane sterowni-

czym przyciskiem (A), drugi elektryczny przekaźnik 
(1P) wzbudzany stykiem (2, 3) czasowego przekaźnika 
(PC) oraz trzeci elektryczny przekaźnik (11P) i elek-
trozawór (23EZ), wzbudzane stykiem (9, 16) czwartego 
elektrycznego przekaźnika (12P). Cały cykl pracy obra-
biarki odbywa się automatycznie po zaciśnięciu jed-
nego przycisku. (1 zastrzeżenie) 

68a; E05b P. 161358 19.03.1973 

Pierwszeństwo: 20.03.1972 (Dania nr 1300/72) 
Daempa A/S. Krarreborg, Dania. 

Zatrzask do zamka drzwiowego 
Zatrzask do zamka drzwiowego składający się z za-

suwy dociskanej sprężyną w celu ustawienia za-
suwy w jej normalnym położeniu i pary drzwiowych 
zacisków umieszczonych na przeciwległych stronach 
drzwi, z których każdy zawiera pionową wydłużoną 
obudowę umocowaną do powierzchni drzwi, przy czym 
przycisk jest połączony z zasuwą przez poprzeczny 
kształtownik przechodzący przez drzwi, który składa 
się z możliwie kilku elementów, charakteryzuje się 
tym, że zawiera oddzielne układy (1 i 5) połączone 
z przyciskiem (6), który jest umieszczony na zewnątrz 
układu (5) w położeniu ustalonym w stosunku do obu-
dowy umieszczonej w drzwiach. (9 zastrzeżeń) 
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68a; E05b P. 162501 11.05.1973 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Do-

stawczych, Lublin, Polska (Włodzimierz Kopaczewski). 
Uchwyt do drzwi, zwłaszcza pojazdu 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do drzwi, 
zwłaszcza pojazdów, którego elementy nieznacznie wy-
stają ponad powierzchnię nadwozia. Uchwyt składa się 
z obudowy (3) z wgłębieniem na dłoń i osadzonej w niej 
przesuwnie rękojeści (1). Rękojeść (1) ma dwa sworz-
nie, które umieszczone są w stopniowanych otworach 
(6) i (7) obudowy (3). 

Na sworzniach (2) i (9) rękojeści (1) umieszczone są 
sprężyny (4), które opierają się swoimi końcami o wy-
stępy otworów (6) i (7) oraz o kołnierze (10) i (11) 
sworzni (2) i (9) powodując przyleganie rękojeści (1) 
do obudowy (3). Obudowa (3) ma otwór, w którym 
osadzony jest zamek (5) służący do zablokowania 
zamka drzwi lub unieruchomienia rękojeści (1) wzglę-
dem obudowy (3). (1 zastrzeżenie) 

71c; A43d P. 160403 24.01.1973 
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Tomasza Rych-

lińskiego „Rytex", Bielsko-Biała, Polska (Franciszek 
Śliwa). 
Urządzenie do rozciągania nowych cholew wałkujących 

na zgrzeblarkach 
Urządzenie według wynalazku umożliwia szybkie 

i bezpieczne zakładanie nowych cholew wałkujących, 
właściwie ich naprężenie oraz łatwe osadzanie czopów 
wałków naprężających w łożyskach. Urządzenie do 
rozciągania nowych cholew wałkujących składa się 
z dwóch szczęk (2) i (3), które posiadają półkuliste 
wgłębienia (4). Wgłębienia (4) służą do umieszczania 
w nich czopów wałkujących cholew. Szczęka (2) pro-
wadzona jest na śrubie (5) posiadającej na jednym 
końcu korbę (6). (1 zastrzeżenie) 

74a; G08b P. 161322 16.03.1973 
Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon" 

Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Polska 
(Roman Landowski). 

Układ połączeń czujki sygnalizatora ognia 
Układ połączeń czujki sygnalizatora ognia, zawiera 

układ optyczny (U) z filtrem (K) i przetwornik (P) 
czuły na podczerwień. Czujka posiadająca układ połą-
czeń według wynalazku działa na zasadzie detekcji 
pulsującego promieniowania podczerwieni wysyłanej 
przez otwarty płomień. 

Na wejściu układu, pomiędzy przetwornikiem (P), 
a wzmacniaczem selektywnym (W), znajduje się filtr 

(F) typu RC połączony przez wzmacniacz (W) z ukła-
dem pompy diodowej. Pompa diodowa składa się 
z diod (Dl i D2) oraz kondensatorów (Cl i C2) i jest 
połączona z tranzystorowym układem stopnia wyjścio-
wego (TI, T2) o takim dopasowaniu, że wartość prądu 
płynącego przez diodę (D3) - stabilizującą napięcie 
zasilania układu sterującego stopień wyjściowy w sta-
nie alarmu nie spada poniżej wartości nastawionej dla 
stanu dozorowania. 

Czujka z opisanym układem charakteryzuje się ni-
skim napięciem zasilania i minimalnym poborem mo-
cy w stanie dozorowania. (2 zastrzeżenia) 

74b; G08b P. 162411 07.05.1973 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro-
cław, Polska (Kazimierz Pelc, Marek Iskrzyński). 

Elektroniczny telegraf maszynowy 
Elektroniczny telegraf maszynowy przeznaczony jest 

do stosowania na statkach wodnych. Ma on -w swoim 
układzie kontaktrony (1, 2) włączone równolegle z dio*-
darni (3, 4) i szeregowo z sygnalizacją świetlną (5, 6). 
Do ruchomych styków kontaktronów (1, 2) jest podłą-
czona sygnalizacja akustyczna poprzez diody (7, 8). Na 
zaciski wejściowe (9, 10) telegrafu jest podawane 
zmienne napięcie o przebiegu prostokątnym. 

Sterowanie ruchomymi stykami kontaktronów do-
konuje się za pomocą pola magnetycznego wytworzo-
nego przez magnesy (21) umieszczone na dźwigni ste-
rowej nadajnika i odbiornika. (1 zastrzeżenie) 

74b; G08c P. 163008 31.05.1973 

Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Zakład Urządzeń 
Teatralnych, Warszawa, Polska (Jerzy Gugnacki). 

Sposób minimalizacji ilości przewodów łączących 
numerator cyfrowy z pulpitem sterującym oraz układ 

do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-

wody linii przesyłowej zasila się za pomocą kombina-
cji trzech napięć, mianowicie napięcia o polaryzacji 
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dodatniej, ujemnej i napięcia przemiennego. Przesłaną 
do numeratora kombinację napięć rozdziela się do po-
szczególnych segmentów wskaźnika cyfrowego drogą 
selekcji za pośrednictwem zespołu diod. Układ według 
wynalazku posiada co najmniej jeden wskaźnik cy-
frowy (S) dziewięcio-segmentowy oraz trzy szyny 
zbiorcze (K1, K2, K3) zasilane odpowiednio napięciem 
o polaryzacji dodatniej, ujemnej i napięciem prze-
miennym. Szyny połączone są za pośrednictwem prze-
łączników (P0-:-P9) z pięcioma przewodami (L11-:-L5) 
linii przesyłowej, które są rozdzielone na dziewięć 
gałęzi, doprowadzonych do jednego z segmentów (S1-:-
S9). Wynalazek umożliwia, przy zastosowaniu wskaź-
ników cyfrowych dziewięcio-segmentowych, ograni-
czenie ilości przewodów w linii przesyłowej do sze-
ściu dla numeratora z jedną cyfrą i do dziesięciu dla 
numeratora z dwoma cyframi. (2 zastrzeżenia) 

76c P. 140254 23.04.1970 

Leningradsky nauchno-issledovatelsky Institut Tex-
tilnoi Promyshlennosti, Leningrad, Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (Andrei Maximiliano-
vich Nessler, Frants Ivanovich Raag, Maria Pavlovna 
Savelieva, Agrippina Gavrilovna Vikhrova, Leonid 
Sergeevich Dimitriev). 

Urządzenie do skręcania nici z włókien naturalnych 
i syntetycznych w jedną nitkę, zawierające wrzeciona 

zasilające skręcania podwójnego, ze szpul na których 
zwijają się pojedyncze lub składane nici, otrzymujące 
jednocześnie na tych wrzecionach przygotowawcze 
skręcanie lub dokręt, przyrząd do składania skręco-
nych nici, wychodzących z wymienionych wrzecion, 
i wrzeciono odbiorcze skręcania podwójnego dla skrę-
cania ostatecznego i nawijania nitki w szpule, zna-
mienne tym, że odbiorcze wrzeciono (4) skręcania po-
dwójnego zawiera pionowy bębenek (5) do nawijania 
nitki na szpulę (10) i rozmieszczone nad urządzeniem 
składającym, pod którym ustawione są zasilające 
wrzeciona (1) skręcania podwójnego, w ten sposób, że 
osie obrotu tarcz (7) leżą w różnych płaszczyznach, 
przechodzących przez oś obrotu tarczy (6) odbiorczego 
wrzeciona (4) i każda z tych osi jest jednakowo od-
legła od wymienionej osi obrotu, przy czym urządze-
nie składające zawiera wannę (2) z płynem impregnu-
jącym, w której nieruchomo ustawione są poziome 
prowadzące pręty (3) z pierścieniowymi na powierzch-
niach czołowych owijane nićmi (33), przechodzącymi 
z zasilających wrzecion (1) do wrzeciona (4). 

76c P. 155879 08.06.1972 

Politechnika Łódzka, Łódź (Marian Malinowski, Ka-
zimierz Zięcina, Józef Barański). 

Urządzenie do pneumatycznego wytwarzania przę-
dzy, wyposażone w komorę przędzenia, znamienne 
tym, że komora przędzenia ma kształt kielicha, który 
tworzą powierzchnia cylindrycznego otworu (2) w kor-
pusie (1) urządzenia i powierzchnia części trzpienia (3) 
zagłębionego w otworze (2), kanały (5) doprowadzające 
powietrze, umieszczone są w górnej części komory 
nad kanałem (6) do doprowadzania włókien, nadto 
w dnie komory jest wylot otworu (7) stanowiącego ka-
nał dla zasysanego z komory powietrza, w trzpieniu 
(3) otwór (8) przelotowy na przędzę (9). 
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76d; B65h P. 162347 04.05.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap"i Łódź, Polska (Zygmunt Miller). 

Pojemnościowy czujnik przędzy 
Pojemnościowy czujnik przędzy według wynalazku 

posiada dwie pary elektrod kondensatorów pamiaro-
wych (1, 1') oraz dwie pary elektrod kondensatorów 
kompensacyjnych (2, 2'), zestawionych na przemian 
w układzie mostkowym. Elektrody kondensatorów 
pomiarowych są połączone bezpośrednio z elektrodami 
kondensatorów kompensacyjnych. 

Czujnik jest przeznaczony do sygnalizowania ze-
rwania się nitki przędzy w maszynach włókienniczych. 

(1 zastrzeżenie) 

77f; A63h P. 162448 10.05.1973 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne „Kontech", 
Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska (Zofia Kramer, 
Marianna Kawka, Sława Zakrzewska, Helena Adam-
ska, Izabela Borowicz). 
Sposób produkcji zabawek miękkich przy zastosowaniu 
pasmanterii szenilli na kształtkach z pianki poliure-

tanowej 
Sposób produkcji polega na wycinaniu sztancą 

kształtek z pianki poliuretanowej, klejeniu ich w celu 
uzyskania kształtu zamierzonej zabawki, a następnie 
smarowaniu zabawki klejem i owijaniu szczelnie pas-
manterią szenilla i dekorowaniu końcowym zabawki, 
w celu uzyskania pożądanego efektu. 

(1 zastrzeżenie) 

77f; A63h P. 162449 10.05.1973 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne „Kontech", 
Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska (Zofia Kramer, 
Marianna Kawka, Sława Zakrzewska, Helena Adam-
ska, Izabella Borowicz). 
Sposób produkcji zabawek miękkich przy zastosowaniu 

kształtek z pianki poliuretanowej 
Sposób produkcji polega na mechanicznym wycina-

niu kształtek z pianki poliuretanowej grubości 20 mm, 
klejeniu ich tworząc figury przestrzenne przedstawia-
jące postaci zwierząt, a następnie obciąganiu figur 
pokrowcami z dzianiny frotte lub innych materiałów 
i dekorowaniu ozdobami (oczy, uszy, nos i inne) wy-
konanymi z miękkiego kolorowego filcu. 

(1 zastrzeżenie) 

78c P. 149666 24.07.1971 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Urbański, 
Mieczysław Piskorz, Jan Buźniak, Stanisław Fabiań-
czyk). 

Materiał wybuchowy 
Materiał wybuchowy, zawierający utleniacze, sub-

stancje wybuchowe, wodę i zagęstnik, znamienny tym, 
że jako zagęstnik zawiera żywicę aminowo-formalde-
hydową. (3 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 160808 17.02.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbig-
niew Świecki, Stanisław Trusek, Jerzy Michalski). 

Sposób wytwarzania syntetycznego topnika 
ceramicznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
syntetycznego topnika ceramicznego, mającego zasto-
sowanie przy wyrobie ceramiki szlachetnej lub tech-
nicznej. 

Istota wynalazku polega na tym, że 65-80 części 
wagowych glin ceramicznych lub kaolinów miesza się 
z 2-20 częściami wagowymi węglanu baru albo 1-5 
częściami wagowymi tlenku tytanu albo 1-8 częściami 
wagowymi borokalcytu albo 1-10 częściami wygowy-
mi tlenku glinu, względnie z mieszaniną wymienio-
nych składników wprowadzoną w łącznej ilości nie-
przekraczającej 20 części wagowych, po czym wpro-
wadza się 10-20 części wagowych wodorotlenku sodu 
albo 10-20 części wagowych wodorotlenku potasu, 
względnie ich mieszaninę w ilości nieprzekraczającej 
20 części wagowych, w postaci roztworu w 15-25 
częściach wagowych wody dla uzyskania plastycznej 
masy, z której formuje się gaiety i suszy je w tempe-
raturze 80-120°C wypala do temperatury 850-1050°C, 
którą utrzymuje się przez 2-12 godzin, po czym roz-
drabnia się z dodatkiem wody do uziarnienia poniżej 
0,1 mm, a uzyskany topnik odwadnia się i suszy 
w temperaturze 80-110°C. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 160908 24.02.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Irena Gajdzik, 
Władysław Brzozowski, Wacław Jędruszek). 
Budowlany element izolacyjny i sposób wytwarzania 

tego elementu 
Istota budowlanego elementu izolacyjnego w postaci 

wielowarstwowej płyty złożonej z okładzin zewnętrz-
nych i wewnętrznej warstwy izolacyjnej, polega na 
tym, że płyta wielowarstwowa ma stosunek długości 
do szerokości i do grubości najdogodniej równy 3:1, 
2:0, 025, przy czym okładziny (1), połączone są nieroz-
łącznie z wewnętrzną warstwą izolacyjną (2), a stosu-
nek grubości jednej okładziny do grubości wewnętrz-
nej warstwy izolacyjnej (2) równy jest najkorzystniej 
1:10, podczas gdy w osi budowlanego elementu izola-
lacyjnego w przekroju poprzecznym usytuowane są 
kanały (3) a na całym obwodzie budowlanego elementu 
izolacyjnego w osi wewnętrznej warstwy izolacyjnej 
(2), usytuowane są prostokątne wycięcia (4), przy czym 
wysokość lub średnica kanałów (3) do grubości war-
stwy izolacyjnej najkorzystniej ma się jak 1:3, przy 
czym odległość między kanałami (3) ma się do grubo-
ści warstwy (izolacyjnej między okładzinami (1) jak 
1:6. 

Sposób wytwarzania budowlanego elementu izolacyj-
nego w którym dokonuje się łączenia zewnętrznych 
okładzin z rdzeniem elementu stanowiącego warstwę 
izolacyjną, polega na tym, że do formy kieruje się 
jednorodną masę zarobową - otrzymywaną przez 
wymieszanie na sucho odpadów korkowych w ilości 
od 30-45 części objętościowych z pyłem dymnicowym 
w ilości od 5-15 części objętościowych, a następnie 
miesza się te składniki z żużlem wielkopiecowym i/lub 
żużlem paleniskowym, lub wypalanym łupkopirytem 
w ilości od 6 do 16 części objętościowych, po czym 
po wymieszaniu tych składników miesza się je z ce-
mentem w ilości od 35 do 50 części objętościowych 
a z kolei wymieszaną jednolicie mieszaninę miesza się 
z wodą - a następnie masą zarobową wraz z formą 
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poddaje się wstrząsom, po czym wraz z formą kieruje 
się do wstępnego dojrzewania na okres około 24 go-
dzin w temperaturze 15°C, a następnie element pod-
daje się dojrzewaniu ostatecznemu w temperaturze 
około 15°C w ciągu do 30 dni. (2 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 160909 24.02.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Andrzej Kapu-
ta, Jerzy Dinges, Ireneusz Marzec). 

Sposób wytwarzania budowlanego elementu 
izolacyjnego 

Sposób wytwarzania budowlanego elementu izolacyj-
nego polega na tym, że 68-130 a najkorzystniej 98 
części wagowych 50% roztworu wodnego żywicy mocz-
nikowo-formaldehydowej oraz 7-13 a najdogodniej 
10 części wagowych chlorku amonowego i 0,7-1,3, 
najkorzystniej 1,0 części wagowych azotynu sodowego 
miesza się w ciągu kilku minut, po czym dodaje się 
do tej mieszanki odpady korkowe o objętości 0,12-
0,20 części objętościowych a najkorzystniej 0,175 części 
objętościowych, po czym całą zawartość miesza się 
ponownie przez kilkanaście minut aż do uzyskania 
jednolitej masy i wylewa do form. (2 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 161996 07.03.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt", Koszalin, Polska (Władysław Kosiba, 
Jarosław Cichocki, Tadeusz Jakuć, Kazimierz Wolt-
man). 

Masa o spoiwie węglopochodnym 
Masa o spoiwie węglopochodnym składa się z 8-30 

części wagowych paku twardego łamanego, 0-10 części 
wagowych smoły drogowej zwykłej oraz 60-92 części 
wagowych wypełniacza. Jako wypełniacz stosuje się 
kruszywa naturalne, sztuczne kruszywa spiekane lub 
żużle. 

Masa według wynalazku znajduje zastosowanie w bu-
downictwie mieszkaniowym i przemysłowym do wy-
konywania posadzki, izolacji ciepłochronnej stropów, 
stropodachów i ruorciągów CO. oraz ścianek działo-
wych i osłonowych jak również części konstrukcyjnych 
stropów i ścian. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 162344 04.05.1973 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Iwo-
na Frąckowiak, Marian Wnuk, Janusz Zielewicz). 
Sposób wytwarzania płyt z trocin, zwłaszcza do pro-

dukcji mebli 
Sposób wytwarzania płyt z trocin iglastych, prze-

znaczonych zwłaszcza do produkcji mebli polega na 
rozdzielaniu niesortowanych trocin na frakcje, przy 
czym frakcję grubszą przeznacza się na wewnętrzną 
warstwę płyt, a frakcję drobniejszą na zewnętrzne 
warstwy płyt. Dla każdej frakcji ustala się różne ilości 
kleju na podstawie wyliczenia sumy powierzchni roz-
winiętej trocin, co umożliwia ustalenie optymalnej 
ilości kleju w zależności od wielkości trocin i jest 
warunkiem uzyskania odpowiedniej siły wiązania. 
Uformowany w ten sposób kobierzec z trocin, kleju 
i cząstek kory, prasuje się w temperaturze 140-180°C 
przy ciśnieniu 14-20 at/cm2. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 161438 24.03.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Betonów „Cebet", Warszawa, Polska (Jerzy Widera, 
Hanna Jatymowicz). 
Sposób wytwarzania elementów z betonu komórkowego 

autokla wizowanego 
Sposób polega na wprowadzeniu do płynnej masy 

betonowej, lub do form, w których następuje formo-
wanie elementów, tworzywa polipropylenowego 
o wskaźniku płynięcia 1-30 g/10 min. przy 230°C, 
według ASTM D 1238-62T i przy obciążeniu 5 kg. 

(1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 162399 07.05.1973 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowla-
nej, Rybnik, Polska (Konrad Potempa, Augustyn Gra-
bowski, Edward Ewiak). 

Sposób wytwarzania cegieł 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

cegieł. Zadanie to zostało rozwiązane dzięki zastosowa-
niu jako surowców mieszaniny składającej się z mo-
krych jednorodnych odpadów popłuczkowych otrzy-
mywanych w procesie wzbogacania surowego węgla 
kamiennego oraz surowców ilastych. Odpady popłucz-
kowe o zawartości węgla 7-9% wagowych kruszy się 
na ziarna o grubości 10-20 mm. Następnie odpady po-
płuczkowe miesza się z surowcem ilastym oraz z wodą 
zarobową. Tak wytworzoną masę ceramiczną formuje 
się w kształtki, a następnie poddaje się procesowi su-
szenia i wypalania. 

Cegły otrzymane według wynalazku mają zastoso-
wanie jako elementy ścienne w budownictwie miesz-
kaniowym i przemysłowym i to zarówno naziemnym 
jak i podziemnym. Cegłę tę można używać jako cegłę 
kanalizacyjną. (2 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 162739 22.05.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Swierk-Otwock, Polska 
(Ryszard Witkowski). 

Sposób pokrywania warstwą osłonną wymurówki 
pieców, zwłaszcza pieców emalierskich 

Warstwę osłonną wymurówki pieców zabezpieczają-
cą materiał wytapiany przed zanieczyszczeniami po-
chodzącymi z wymurówki wytwarza się w ten sposób, 
że praży się w piecu w temperaturze 800-1300°C 
w atmosferze zawierającej tlen chlorek cynowy SuCl4 
lub chlorek tytanowy TiCl4 względnie mieszaninę tych 
związków o dowolnym stosunku ilościowym. Wymie-
nione chlorki utleniają się do tlenków, które sublimując 
osiadają na ściankach komory pieca tworząc cienką 
dobrze przylegającą warstwę osłonną. (1 zastrzeżenie) 

81e P. 158291 16.10.1972 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Henryk 
Komander, Tadeusz Biełous, Zdzisław Gendek, Jan 
Kubicki, Jan Grzesiek, Jan Tomsia, Paweł Klizner, 
Danuta Januszowa). 
Sposób wytwarzania taśm przenośnikowych z linkami 
stalowymi oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wytwarzania taśm przenośnikowych z linka-
mi stalowymi, znamienny tym, że przekładkę (5) tka-
ninową wplata się pomiędzy linki (1) stalowe rozdzie-
lone najpierw na dwie grupy, jedną z parzystymi nu-
merami linek, drugą z nieparzystymi numerami linek, 
a następnie sprowadza się linki stalowe do jednej 
płaszczyzny stopniowo poczynając od środka szerokości 
przekładki. 

Urządzenie do wykonywania sposobu, znamienne 
tym, że składa się z ramy (3) i układu rolek (2) odchy-
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łających do prowadzenia linek (1) stalowych pod i nad 
ramą (3), rolek (8a, 8b) zaciskowych górnych i dolnych 
do wplatania przekładki (5) tkaninowej między linki 
ułożonych wachlarzowo rolek (9) wyrównawczych do 
wyrównywania linek (1) do jednego poziomu oraz bęb-
na (4) z nawiniętą przekładką (5) tkaninową. 

(4 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 162038 19.04.1973 
Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, 

Polska (Ryszard Mularczyk, Sylwester Osiński, An-
drzej Boiński, Władysław Kaczmarek, Leon Krasicki, 
Edward Krych, Józef Lubera, Jerzy Mikołajczak). 
Rama chwytna do przenoszenia ładunków zwłaszcza 

wózków kolejowych albo kontenerów 
Rama chwytna do przenoszenia ładunków zwłaszcza 

wózków kolejowych albo kontenerów posiada telesko-
powy mechanizm zapadkowy (3), głowicę (2) oraz belkę 
nośną (1) wyposażoną w mechanizm sterującymi elemen-
tami chwytowymi (10, 11), przy czym impulsy przeno-
szone przez ten mechanizm pochodzą od pionowych 
ruchów urządzenia dźwigowego, na którym rama jest 
zawieszona. Elementy chwytowe umożliwiają stoso-
wanie ramy do podejmowania ładunków zwłaszcza 
wózków kolejowych o zakrytych osiach albo kontene-
rów, a odmiana ramy służy do podejmowania wózków 
kolejowych o osiach odkrytych. (4 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 162343 04.05.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga-
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice, Pol-
ska (Jan Janik). 

Urządzenie czyszcząco-ładujące do przenośników 
taśmowych 

Urządzenie według wynalazku posiada zespół ele-
mentów czyszczących i usuwających zanieczyszczenia 
spadające z taśmy podczas jej ruchu powrotnego. Ele-
menty czyszczące stanowią skrobaki (3) oraz szczotka 

(7). W płaszczyźnie prostopadłej do przenośnika 
w miejscu usytuowania elementów czyszczących jest 
zabudowany obrotowo pierścień (11) zaopatrzony od 
strony wewnętrznej w łopatki wynoszące zanieczysz-
czenia na górną taśmę przenośnika. 

Pierścień ten wsparty jest na krążnikach napędo-
wych. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 162426 09.05.1973 

Henryk Dawid, Częstochowa, Polska (Henryk Dawid. 
Przenośnik taśmowy poziomy 

Wynalazek dotyczy przenośnika taśmowego pozio-
mego, który ma zastosowanie do transportu produktów 
żywnościowych i owoców przeznaczonych do zamra-
żania zwłaszcza w tunelach fluidyzacyjnych. 

Istota wynalazku polega na tym, że do wykonania 
przenośnika zastosowano jako materiał konstrukcyjny 
tworzywo o małej przewodności cieplnej, lub tworzy-
wo to w połączeniu ze stalą. 

Przenośnik ma taśmę (1), która wykonana jest cał-
kowicie z tworzywa. Taśma zbudowana jest z poje-
dynczych ogniw połączonych ze sobą przy pomocy 
sworzni. Bęben napędowy (2) i bęben zwrotny (3) wy-
konane są w postaci wieloboku foremnego. Przenośnik 
posiada odpowiednio rozmieszczone rolki nośne (4) 
i rolki podtrzymujące (5). Bębny oraz rolki wykonane 
są ze stali i pokryte płaszczem z tworzywa. 

(2 zastrzeżenia) 
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81e; B65g P. 162431 09.05.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Andrzej Kwiat-
kowski, Bogdan Lachowski, Zbigniew Nerlo). 

Urządzenie odcinające wypływ materiału sypkiego 
ze zbiornika 

Urządzenie według wynalazku znajduje zastosowanie 
przy magazynowaniu i transporcie materiałów sypkich, 
w szczególności w samodzielnych zespołach silosów 
lub rurociągów pionowych. Urządzenie to posiada prze-
suwną płytę (5) przysłaniającą i odsłaniającą przelo-
towy otwór korpusu (1) przez który to otwór prze-
mieszcza się materiał sypki. Szczelinowa prowadnica 
przesuwnej płyty (5) utworzona jest z pierścieni: gór-
nego (2) o gabarytach zewnętrznych większych od 
otworu korpusu (1) oraz dolnego (4) o gabarytach ze-
wnętrznych mniejszych od otworu tegoż korpusu. Pier-
ścień (4) przymocowany jest do żeber (3) przyspawa-
nych do ścianek otworu przepuszczającego materiał 
sypki. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 162722 21.05.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Zdzisław 
Bar, Wojciech Kruszewski). 

Urządzenie rozdzielcze materiałów sypkich 
w transporcie przenośnikowym 

Urządzenie rozdzielcze ma zabudowaną odbojnicę (1) 
poprzecznie dzieloną na górną część stałą i dolną prze-

jezdną nawrotnie o ustalonym skoku w zależności od 
szerokości taśmy (10). Dolna część odbojnicy (1) połą-
czona jest trwale z pryzmą (4) rozdzielczą posado-
wioną na kołach (5) jezdnych i przejeżdżającą nad 
taśmą (10) górną przenośnika po konstrukcji nośnej 
między bębnami zrzutowymi pośrednim (2) i czołowym 
(13). Bębny (2), (13) mogą być rozstawione w dowolnej 
odległości od siebie nad punktami odbioru. Napęd 
przejazdu dolnej części odbojnicy pochodzi od prze-
stawiaka (8) elektrycznego. (3 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 162884 28.05.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jerzy Różanek, 
Kazimierz Gawart). 

Zbiornik dla materiałów sypkich 
Zbiornik dla materiałów sypkich znajduje zastoso-

wanie w technice magazynowania materiałów podat-
nych zwłaszcza na zlepianie się lub wydzielanie so-
ków pod wpływem własnego słupa masy. Zbiornik 
składa się z kilku oddzielnych komór usytuowanych 
jedna nad drugą. Pochyłe dna tych komór są zaopa-
trzone w elementy wywołujące aerację, dzięki czemu 
materiał przemieszcza się do najniższego punktu dna 
komory, a stąd przez otwór do komory niższej. 

Każda komora zbiornika posiada króciec (6) wysta-
jący powyżej i poniżej jej dna. Króciec jest przykryty 
szczelnie stożkową pokrywą (7) nie dotykającą dna 
komory. W ściankach króćca znajdują się przelotowe 
otwory (K) przepuszczające do jego wnętrza materiał 
sypki. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65 g P. 162885 28.05.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jerzy Różanek, 
Kazimierz Gawart). 
Urządzenie do napełniania i/lub opróżniania zbiornika 

dla materiałów sypkich 
Urządzenie według wynalazku nadaje się do zbior-

ników stanowiących układ wielu komór usytuowanych 
jedna nad drugą. Urządzenie to stanowi samodzielny 
zespół dwukomorowego zbiornika z elementami wywo-
łującymi aerację (tkanina porowata (9) przepuszczają-
ca powietrze). 

Samodzielny zespół stanowi układ rur stałych i ob-
rotowych. W skład tego układu wchodzą: króciec za-
sypowy (1), króciec odprowadzający (2), obrotowa kie-
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rownica (3). Kierownica składa się z segmentu posia-
dającego otwór przelotowy (L) łączący obydwa króćce 
w jednym położeniu, a po obrocie o kąt 90p przerywa-
jący to połączenie, a także z powierzchni stożkowej. 
Osie powierzchni stożkowej i otworu przelotowego są 
do siebie prostopadłe. Wielkość i kształt kierownicy 
są dobrane tak, aby zapewnić swobodny jej obrót po-
między króćcami (1) i (2). (2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 162955 30.05.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga-
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice, Pol-
ska (Jan Pogonowski, Adam Kucharczyk). 
Urządzenie wibracyjne od rozluzowania zamrożonych 
materiałów ziarnistych transportowanych w wagonach 

Urządzenie wibracyjne przeznaczone jest do rozluzo-
wania zamarzniętych materiałów ziarnistych przewo-
żonych w wagonach otwartych. Składa się z pionowych 
cięgien, najkorzystniej sprężystych prętów (7) zakoń-
czonych kształtowymi elementami (8), wkładanych 
pionowo do wnętrza wagonu (6) przed jego załadowa-
niem. 

Pręty te w części górnej znajdującej się nad po-
wierzchnią ładunku połączone są z poziomymi belkami 
nośnymi (5) wspartymi na ścianach wagonu. Belki noś-
ne (5) są połączone z konstrukcją podnoszącą (3) za-
opatrzoną w wibratory pobudzające do drgań pozio-
mych pręty (7) zanurzone w zmarzlinie, które drgając 
niszczą wiązania lodowe ziarn ładunku. Równocześnie 
belki (5) wraz z układem drgających prętów (7) są 
unoszone w górę za pomocą urządzenia dźwigowego (1). 

(1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 163112 05.06.1973 

Pierwszeństwo: 05.06.1972 - NRD (nr WP B65j 
(163412) 

VE Wohnungsbaukombinat Berlin, Berlin, Niemiec-
ka Republika Demokratyczna (Klaus Langer, Karl-
-Heinz Berkenhagen, Horst Helle). 

Urządzenie do ładowania i wyładowywania palet 
rolkowych 

Urządzenie według wynalazku stosowane jest szcze-
gólnie do ładowania i wyładowywania ciężkich palet 
z pojazdu na rampę przeładunkową. W urządzeniu 
pomiędzy tylną i przednią osią znajduje się główny 
dźwigar z parami konsol. Istota wynalazku polega na 
tym, że urządzenie między konsolami posiada trzecią 
parę konsol (5) do ładowania i wyładowywania, która 
ma przesuwny łącznik (6), wprowadzony poprzecznie do 
głównego dźwigara (2) ku końcom (7) konsol tak że 
przesuwa się w obu kierunkach za pośrednictwem 
zabieraka (12) łańcucha rolkowego (11) z urządzeniem 
napinającym (15) napędzanego przez silnik elektrycz-
ny. Umieszczone na palecie (8) uchwyty (9) są sprzężone 
przy pomocy bolców z uchwytami (9) umieszczonymi 
na przesuwnym łączniku (6) w jednakowych odległo-
ściach od jego krawędzi wynoszących jedną trzecią 
długości, a łącznik (6) przesuwa się w kierunku rampy 
o dwie trzecie długości. (1 zastrzeżenie) 

82a; F26b P. 163263 11.06.1973 

Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Czechosłowacja 
(nr PV 4030/72) 

Škoda, národni podnik, Plzeń, Czechosłowacja. 
Grzejnik zastosowany w suszarkach przemysłowych 

i suszenia produktów rolnych 
Grzejnik charakteryzuje się tym, że do przenoszenia 

podgrzanego powietrza przystosowany jest emitujący 
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układ (6) grzejnika umieszczonego w rurowej konwek-
cyjnej części (7), która jest utworzona w przenośnym 
powietrznym kanale (4) o kształcie prostokątnym, któ-
rego przylegająca ściana (9) spalinowego kanału jest 
utworzona z żebrami (12). (6 zastrzeżeń) 

82b; B04b P. 162334 04.05.1973 

Pierwszeństwo: 04.05.1972 - Francja (nr 72/15816) 
Société Fives Lille Cail, Paryż, Francja. 

Sposób ciągłego odwadniania cząstek stałych oraz wi-
rówka odśrodkowa do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego odwad-
niania cząstek stałych oraz wirówka odśrodkowa do 
stosowania tego sposobu. Odwadnianie wykonuje się 
w przestrzeni szczelnie zamkniętej i wypełnionej masą 
gęstego i obojętnego płynu pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym, w celu zwiększenia ich hamowania na całej 
długości drogi, którą przepływają w części obwodowej 
przestrzeni zamkniętej. Wirówka ma bęben obrotowy 
(1), umieszczony w przestrzeni szczelnie zamkniętej 
i podłączonej do źródła gazu oraz do śluzy (32), prze-
znaczonej do usuwania cząstek stałych z przestrzeni 
zamkniętej. Komory pierścieniowe (27, 28) otaczające 
bęben obrotowy (1), są również połączone ze źródłem 
gazu. 

Wynalazek ma zastosowanie w cukrownictwie 
(5 zastrzeżeń) 

82b; B04b P. 162649 18.05.1973 

Pierwszeństwo: 20.05.1972 - NRF (nr P. 2224764.9) 
Salzgitter Maschinen Aktiengesellschaft, Salzgitter, 

Niemiecka Republika Federalna (Kurt Büge, Konrad 
Paasch). 

Zamknięcie dna bębna wirówki 
Przedmiotem wynalazku jest zamknięcie dna bębna 

odśrodkowego wirówki, a w szczególności wirówki 

cukrowniczej z powierzchnią uszczelniającą na obwo-
dzie otworu dennego tego bębna, ruchomym korpusem 
zamknięcia, wraz z, powierzchnią uszczelniającą we-
wnątrz i na zewnątrz styku uszczelnienia i pojemni-
kiem dna wysypującego się odwirowanego suchego 
materiału, z otworem wysypowym poniżej otworu den-
nego. Korpus zamknięcia (50) w pozycji zamkniętej jest 
otoczony na zewnątrz umocowanym do bębna wirówki 
(20) pierścieniem odrzutowym (63) dla wypływających 
z otworu dennego wycieków, który sięga promieniowo 
poza otwór wysypowy (70). (14 zastrzeżeń) 

82b; B01b P. 163090 04.06.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap", Łódź, Polska (Zbigniew Pawlak, Andrzej 
Frankowski). 

System automatycznego sterowania wirówką 
sedymentacyjną 

Przedmiotem wynalazku jest system automatycznego 
sterowania wirówką sedymentacyjną przeznaczoną do 
oczyszczania różnych cieczy zwłaszcza paliwa i sma-
rów. System sterowania posiada układ sterujący złożo-
ny z osobnych bloków, a mianowicie z bloku logicz-
nego sterowania sekwencyjnego (1), bloków wejścio-
wych (2) i wyjściowych (3) oraz czasowych (8). Bloki 
wejściowe (2) i wyjściowe (3) są włączone między 
obiekt, a blok logiczny sterowania sekwencyjnego (1) 
stanowią elementy sprężeń zwrotnych, każdy dla 
swej wyłącznej funkcji dyskretnej binarnej. Natomiast 
bloki czasowe (8) są przyłączone każdy osobno do osob-
nych wejść i wyjść bloku logicznego sterowania (1) 
stanowiąc elemeny wewnętrznych sprzężeń zwrotnych 
binarnych, obejmujących wyłącznie blok logicznego 
sterowania sekwencyjnego. (3 zastrzeżenia) 
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84d; E021 P. 163339 1.06.1973 

Pierwszeństwo: 16.06.1973 NRF (nr 2229347.6) 
Orenstein und Koppel Aktiengesellschaft, Berlin Za-

chodni, Niemiecka Republika Federalna (Helmut Heus-
ler, Günther Alpers, Jürgen Gerber). 
Koparka z kołem czerpakowym sterowana i napędzana 

hydraulicznie 
Przedmiotem wynalazku jest koparka z kołem czer-

pakowym (7) sterowana i napędzana hydraulicznie, ze 
składającymi się z pomp sterujących (21a, 21b, 22a, 
22b) i silników hydraulicznych (30a, 30b) prowadnic 
obiegu hydraulicznego do napędu służącego do wy-
chylania wysięgnika koła czerpakowego (8) i z hydra-
ulicznie napędzanym gąsienicowym mechanizmem 
jezdnym (1) przy czym każda z gąsienic ma własną 
prowadnicę obiegu hydraulicznego. Pompy (21a, 22a) 
napędu koła czerpakowego zostały wyposażone w re-
gulatory mocy (32) służące do zmieniania wydatku 
pomp i reagujące na zmiany oporu na jaki napotyka 
koło czerpakowe (7) przy kopaniu. (4 zastrzeżenia) 

85c; C02c P. 162926 29.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej, Gdańsk, Polska (Marek Arlukie-
wicz, Mirosław Kobierski, Stanisław Stężała). 

Sposób neutralizacji i odolejania ścieków 
olejowo -alkalicznych 

Sposób według wynalazku polega na dodowaniu do 
ścieków alkaliczno -olejowych chlorku wapniowego 
w ilości 10 do 150 kg na 1 m3 ścieku, co pozwala na 
strącanie wapniowych osadów, adsorbujących na swej 
powierzchni zawarty w ścieku olej. Chlorek wapniowy 
neutralizuje substancje alkaliczne i jedynie powsta-
jący wodorotlenek wapniowy częściowo rozpuszczalny 
w wodzie jest przyczyną jej alkalicznego odczynu. 
Po odsączeniu osadu przesącz nie zawiera widocznych 
śladów olejów na powierzchni wody i ich zawartość 
w ekstrakcie eterowym wynosi średnio 5 mg/l. 

Ze względu na lekko alkaliczny odczyn przesączu 
oraz wyższą zawartość chlorku od dopuszczalnej fil-
trat należy rozcieńczyć w stosunku od l-:-10 do l-:-100. 
Powstały jako produkt uboczny osad soli wapniowych 

z zanieczyszczeniami olejowymi można hałdować, wy-
wozić na składowiska odpadów lub wyprażać w tem-
peraturze 700°C, co pozwoliłoby na wykorzystanie 
jako nawozów wapniowych dla potrzeb agrotechnicz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

85g; B05 b P. 162968 31.05.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Władysław Duliński, Roman 
Staszewski, Stanisław Biber). 

Rozpylacz odśrodkowy 
Rozpylacz odśrodkowy ma korpus (1) z przelotowym 

otworem współśrodkowym (2), połączony z tuleją 
kształtową (3) o tej samej średnicy zewnętrznej. 
W korpusie (1) współśrodkowo względem tulei (3) jest 
osadzona wymienna wkładka walcowa (4), tworząca 
w tulei (3) pierścieniową szczelinę (5). Wkładka (4) 
i tuleja (3) są przykryte wymienną kryzą (10), dociś-
niętą poprzez uszczelkę (11) do tulei (3) i wkładki (4) 
nakrętką (12), połączoną gwintowo z korpusem (1). 
przy czym w nakrętce (12) jest wykonany współosiowy 
otwór przelotowy (13). 

Wkładka walcowa (4), w końcu przylegającym do 
korpusu (1), ma otwarty kanał przelotowy, którego 
przedłużeniem są kanały przelotowe (7) w korpusie 
(1), przy czym kanał przelotowy (6) jest połączony 
z przelotowym otworem współosiowym (2). 

(2 zastrzeżenia) 

13 

86b; D03c P. 162819 24.05.1973 

Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Czechosłowacja 
(nr PV 4053-72) 

Výzkumný ústav bavlnářský, Üsti nad Orilici, Cze-
chosłowacja. 
Urządzenie do wprowadzania nitki wątkowej do row-
ka, wykonanego w obrotowej płosze maszyny tkackiej 

Urządzenie do wprowadzania wątkowej nitki dc 
rowka wykonanego w obrotowej płosze, maszyny tkac-
kiej charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w od-
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chylający element (13) przesuwający się ruchem posu-
wisto-zwrotnym między płochą (1) a torem głowic (12) 
i między dwoma położeniami skrajnymi, zawartymi 
między wątkową nitką (5), wchodzącą w wycięcie (4) 
pierwszej skrajnej tarczy (2), przy czym odchylający 
element (13) jest umieszczony na ułożyskowanym 
wychylnie ramieniu (17) sterowanym za pomocą 
krzywkowej tarczy (21). (4 zastrzeżenia) 

86c; D03d P. 163262 11.06.1973 

Pierwszeństwo: 12.06.1972 - Czechosłowacja 
(nr PV 4057/72 

Výzkumný ústav bavlnářský, Ústi nad Orilici, Cze-
chosłowacja. 

Urządzenie do wprowadzania watka do krosna 
Urządzenie do wprowadzania watka do krosien 

z przesmykiem tkackim o fali bieżącej, zawierające 
punkt wiodący, wgłębienie przystosowane do umiesz-
czenia w nim obrotowej szpuli, rolkę współpracującą 
z rolką napędową na przenośniku łańcuchowym 
i z wgłębieniem dla członu przenoszącego na wymie-
nionym przenośniku łańcuchowym, i hamulec wyjścia 
wątku, charakteryzuje się tym, że płaska ściana pod-
stawy (3) tego urządzenia tworzy kąt (a) nie większy 
niż 45° z płaską ścianą przednią (4) tego urządzenia, 
przy czym ściana (4) przechodzi poprzez łukowe wgłę-
bienie (62) w ścianę (61) przechodzącą z kolei w ścianę 
tylną (5) tego urządzenia, podczas gdy ściana tylna (5) 
tworzy kąt prosty ze ścianą podstawy (3), natomiast 
w środku ściany tylnej (5) usytuowane jest wycięcie 
(19) dla hamulca (20) wyjścia nitki i dla prowadnicy 
dla nitki wątka (33), a wycięcie (19) rozciąga się przez 
ścianę (61) w kierunku do szczeliny (42) łączącej łuko-
we wgłębienie (62) z wgłębieniem (10) dla obrotowej 
szpuli (11) i skierowanej do osi jej obrotu podpartej 
obrotowo na występie w dnie wgłębienia (10). 

(10 zastrzeżeń) 

87a; B25b P. 162314 03.05.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniczne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Eugeniusz Boćko). 

Klucz do nakrętek i śrub 
Klucz do nakrętek i śrub dowolnego kształtu ma 

rękojeść zakńczoną jednostronną szczęką o zarysie 
kołowym połączoną z ruchomą szczęką zamocowaną 
przegubowo do rękojeści. Drugi koniec szczęki rucho-
mej po zewnętrznej stronie ma krawędź w kształcie 
dwu boków szescioboku foremnego a zewnętrzna stro-
na szczęki ruchomej jest wykonana w kształcie półko-
la. Ponadto ruchoma szczęka jest tak zamocowana 
w przegubie, że prosta wykreślona prostopadle do ze-
wnętrznego boku sześcioboku foremnego i przechodząca 
przez punkt przecięcia tych dwóch boków sześcioboku 
przechodzi przez oś przegubu klucza. Klucz ma rów-
nież sprężynę łączącą ruchomą szczękę z rękojeścią. 

(2 zastrzeżenia) 

88b; F03c P. 162164 26.04.1973 

Zakład Usług Techniczych Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Szczecin, Polska (Zenon Ćwik). 

Silnik hydrauliczny wysokomomentowy rotacyjny 
Silnik według wynalazku zbudowany jest w ten 

sposób, że w cylindrze podzielonym poprzecznie na 
minimum trzy sekcje, umieszczone są mimośrodowo 
trzy rotory (3) po jednym w każdej sekcji i posiadają-
ce wspólny wał. Rotory (3) zaopatrzone są w trzy wy-
suwane łopatki (4) rozmieszczone co 120°. Sekcje mię-
dzy sobą oddzielone są szczelnymi przegrodami a każ-
da z sekcji posiada jeden otwór wlotowy i dwa wylo-
towe (6, 7, 8, 9, 10, 11) dla każdego z kierunków obro-
tu. Przez odpowiednie zasilanie otworów wlotowych 
(6, 9) olejem pod ciśnieiem uzyskujemy obroty zgodne 
z obrotami wskazówek zegara i przeciwne. Silnik we-
dług wynalazku ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
wymagany jest duży moment obrotowy przy ciągłej 
i małej prędkości obrotowej np. do napędu maszyn 
górniczych, w dźwignicach i niektórych obrabiarkach. 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

4c; F16k W. 50089 15.03.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt", Lublin, Polska (Zygmunt Małecki). 

Szafka instalacyjna układu redukcyjnego gazu 
Metalowa szafka instalacyjna dla układu redukcyj-

nego gazu, jest przeznaczona do zainstalowania w bu-
dynkach mieszkalnych. Szafka jest wykonana z kątow-
ników (1) i blachy stalowej. Odpowiednie rozmieszcze-
nie otworów wentylacyjnych, z których jeden umiesz-
czony jest w dolnej części drzwiczek (6), zaś dwa pozo-
stałe w górnej przedniej części ścian bocznych (2) 
i (3), umożliwia przepływ powietrza przez szafkę, co 
przyczynia się do odprowadzenia na zewnątrz ulat-
niającego się gazu w przypadku uszkodzenia instalacji. 

Wewnątrz szafki umieszczone są wsporniki . (12) 
z otworami (13), przytwierdzone do korpusu, przezna-
czone do mocowania elementów układu redukcyjnego. 

(2 zastrzeżenia) 

5d; E21f W. 49793 04.01.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Zwoliński, Piotr 
Musialik). 

Przesuwna tama podsadzkowa 
Tama podsadzkowa składa się z odcinków gumowej 

taśmy (1) dowolnej długości podwieszonej za pomocą 
łączników (2) i klinów (3) wbijanych do czołowej strop-
nicy (5) pomiędzy teownikiem i płaskownikiem. Prze-
budowa tamy polega na wybiciu klinów ze stropnicy, 
co daje samoczynne jej zwolnienie. Równocześnie z po-
stępem podsadzki z pewnym wyprzedzeniem przenosi 
się kolejne odcinki taśmy. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f W. 50256 24.04.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów, Polska 
(Hubert Kasperek, Andrzej Zyzak, Jerzy Lippa). 

Uszczelniacz lutni wentylacyjnych wsuwanych 
Uszczelniacz według wynalazku stanowi elastyczną, 

niepalną względnie trudno palna taśma (5), samoprzy-
lepna o dużych własnościach klejących wykonana naj-
lepiej z polichlorku winylu, nałożona w kilku war-
stwach na złącza, szczelnie przylegająca do lutni (1) 
i (2), przy czym początek i koniec taśmy (5) znajduje 
się na opadającej części obwodu lutni (1) i (2). 

(1 zastrzeżenie) 

7b; B21c W. 50200 10.04.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica.. Polska (Albert Gaszyński, Czesław Łój, Czesław 
Cieślicki). 
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Przyrząd do gięcia rur cienkościennych 
Przyrząd ma sztywną podstawę (1), na której jest 

zamocowana obrotowo głowica foremnika (2) na 
wspólnej osi z kołem zębatym napędzanym listwą zę-
batą (4). Nad głowicą foremnika znajduje się prze-
suwny docisk (5), a z boku prowadnica (6) z trzpieniem 
(7). (1 zastrzeżenie) 

7c; B21d W. 50252 21.04.1973 

Spółdzielnia Pracy „Samochód", Poznań, Polska 
(Bernard Gawrych). 

Rozpieracz śrubowy 
Rozpieracz śrubowy składa się z korpusu (1), w któ-

rym jest umieszczona śruba (2), połączona poprzez na-
krętkę z grzechotką (3), przedłużaczy (4) i (5), nałożo-
nych na końce korpusu (1) i śruby (2), elementów pod-
porowych (6) z wykładziną (7). Rozpieracz ma zasto-
sowanie zwłaszcza do prostowania nadwozi i ram sa-
mochodowych. (2 zastrzeżenia) 

11e; B42f . W. 50268 24.04.1973 

Ireneusz Łodygowski, Warszawa, Polska. 
Zamek do akt 

Zamek do akt według wzoru dotyczy dziedziny przy-
borów biurowych. Zamek do akt według wzoru skła-
da się z podstawy (1), z której wykształtowane są 
wsporniki (2), (3), (4), (5) i pokrywy (6). Pokrywa (6) 
poprzez zaciski (11) wyposażona jest w płaskownik 

(7) z garbami (8, 9) i (10). W garbach (8) i (10), oraz 
we wspornikach (3), (5) i tylnej ścianie (13) zamonto-
wane są prowadnice (14) i (15). Na trzpieniu (16) mo-
cowanym na wsporniku (4) i ścianie bocznej (13) usy-
tuowana jest sprężyna (17), oraz ramię (25) dźwigni 
(20). Jeden koniec (18) sprężyny (17) usytuowany jest 
w garbie (9) pokrywy (6), zaś drugi (19) w dźwigni 
(20). Drugie ramię dźwigni (20) posiada uchwyt (21) 
i zaczep (22) współpracujący z kwadratowym otworem 
(23) ściany bocznej (13) podstawy (1). Naciskając lekko 
uchwyt (21) dźwigni (20) zaczep (21) wychodzi z otwo-
ru kwadratowego (23) ściany, a pokrywa (6) dzięki 
sprężynie (17) i prowadnicom (14) i (15) unosi się do 
góry zajmując położenie równoległe do podstawy (1). 
Następnie nakłada się akta na podstawę (1) na głębo-
kość usytuowania wsporników (2, 3, 4, 5) po czym 
zaczep (22) dźwigni (20) ustawia się w otworze (23) 
ściany (13). (2 zastrzeżenia) 

12a; C09k W. 50176 05.04.1973 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Rajmund Dąbek). 

Chłodnica powietrzna cieczy a zwłaszcza cieczy 
agresywnych 

Chłodnica powietrzna cieczy a zwłaszcza cieczy 
agresywnych charakteryzuje się tym, że typowa jed-
nostka chłodnicza składa się z 2-ch segmentów chłod-
niczych (1), 3-ch wentylatorów z dyfuzorami (2) pra-
cującymi jako ssawy a całość umieszczona jest na 
konstrukcji stalowej (3). 

Każdy segment składa się z rur ożebrowanych, ko-
lektorów i ramy z belkami wsporczymi. 

(4 zastrzeżenia) 
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12c; B01d W. 49843 15.01.1973 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, Opole, Pol-
ska (Wiktor Makowiecki, Edward Niedźwiecki, Bernd 
Wesoły). 

Aparat do ekstrakcji pestycydów 
Aparat do ekstrakcji pestycydów posiada kolumnę 

ekstrakcyjno-dyfuzyjną w postaci spłaszczonej bańki 
szklanej (10) połączonej z przewodem wylotowym (11) 
który jest wzniesiony ponad poziom górnej powierzch-
ni bańki. Przewód wylotowy (11) posiada zagięcie (12) 
z zagłębieniami do chwytania zanieczyszczeń. Aparat 
ten posiada filtr (16) wypełniony adsorbentami, w któ-
rym zatrzymane są resztki zanieczyszczeń. 

(4 zastrzeżenia) 

13c; F22f W. 49856 19.01.1973 

Zgierskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Pie-
trusińskiego, Zgierz, Polska (Jerzy Lewandowski). 

Przyłącze wodowskazu kotłowego 
Przyłącze wodowskazu kotłowego według wzoru 

użytkowego składa się z korpusu (1) i przewodów rur-
kowych (2-4), z których jeden przewód (2) jest zakoń-
czony kołnierzem (3). 

Do korpusu (1) umocowana jest rurka (2) z przyspa-
wanym kołnierzem (3) oraz rurka (4), która z kolei 
przyspawana jest do wodowskazu (6). Kołnierz (3) 
przylega do pozostałej części przyłącza i mocowany 
jest śrubami (8). a między kołnierzami znajduje się 
uszczelka (7). 

Powyższy układ pozwala na wyeliminowanie nie-
szczelności i przyczynia się do znacznego zmniejszenia 
pracochłonności, przy czym nie zmienia to dotychcza-
sowego sposobu działania przyłącza do wodowskazu 
kotłowego. (1 zastrzeżenie) 

18b; C21c W. 50163 03.04.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-
promet" Katowice, Polska (Henryk Oleksiak). 

Przeciwwaga konwertora 
Przeciwwaga składa się z nośnej konstrukcji (1) 

przeciwwagi mocowanej do obudowy konwertora, do 
której w sposób rozłączny mocowany jest odczepialny 
człon składający się z nieprzesuwnej części (3) i prze-
suwnej części (4), przy czym obie części połączone są 
ze sobą za pomocą dystansowych wsporników (5). 
Wzdłuż bocznych ścian odczepialnego członu umiesz-
czone są dodatkowe obciążniki (8). (2 zastrzeżenia) 

21c; H01h W. 50072 12.03.1973 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza-
wa, Polska (Eugeniusz Nowikow, Kazimierz Bielski). 
Uziemnik do odłącznika słupowego wysokiego napię-

cia z wzajemną blokadą napędów 
Przedmiot wzoru użytkowego dotyczy konstrukcji 

uziemnika zamocowanego na ramie odłącznika słupo-
wego wysokiego napięcia z blokadą mechaniczą na-
pędów odłącznika i uziemnika. 

Istota wzoru polega na tym, że do osadzonej na ra-
mie odłącznika obrotowej osi (2) styku ruchomego (3) 
zamocowana jest wygięta dźwignia (5) połączona prze-
gubowo z pionową dźwignią (1) napędu uziemnika 
i z obejmą (6) zawieszoną na wygiętej dźwigni (7) 
obrotu osi (8) ruchomego izolatora odłącznika, przy 
czym do obrotu tej osi służy dźwignia pozioma (9) 
połączona przegubowo z pionową dźwignią (10) na-
pędu odłącznika. 

Przedmiot wzoru może znaleźć szerokie zastosowanie 
w energetyce zwłaszcza w liniach przesyłowych elek-
troenergetycznych. (1 zastrzeżenie) 
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21c; H01r W. 50124 23.03.1973 

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, 
Poznań, Polska (Mieczysław Zastawny, Zbigniew Drze-
wiecki, Zdzisław Sobkowski). 

Uziemiacz instalacji niskiego napięcia 
Uziemiacz według wzoru składa się z trzech teksto-

litowych wkładek (1), w których od strony bezpiecz-
nikowej główki (2) są osadzone mosiężne śruby (3) 
z wlutowanymi miedzianymi linkami (4). Linki (4) są 
przewleczone przez bezpiecznikowe główki (2) i zaple-
cione w jeden przewód, zakończony uziemiającym za-
ciskiem (5). (1 zastrzeżenie) 

21c; H01b W. 50150 30.03.1973 

Włodzimierz Żurek, Kraków, Polska. 
Gniazdo wtykowe z wtyczką 

Przedmiotem wzoru jest gniazdo z wtyczką o zróż-
nicowanych długościach metalowych bolców wtyczki 
oraz o zróżnicowanych głębokościach otworów gniazda. 
Wtyczka (1) ma dwa bolce, w tym jeden dłuższy (3), 

drugi krótszy (2), natomiast gniazdo (4) ma dwa otwo-
ry (5, 6) jeden głębszy od drugiego. Długość bolców 
oraz głębokość otworów pozwalają na jedną możli-
wość połączenia tych dwóch elementów. Otwór płyt-
szy odpowiada bolcowi krótszemu, a otwór głębszy bol-
cowi dłuższemu. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01h W. 50164 03.04.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych, 
Katowice, Polska (Zbigniew Flakowicz, Andrzej się-
prawski). 
Odłącznik szynowy dla prądów o średniej częstotli-

wości 
Odłącznik szynowy przeznaczony jest do stosowania 

na głównych ciągach szynowych dla prądów o średniej 
częstotliwości, do zasilania pieców elektrycznych. 

Odłącznik ten składa się z dwóch złączy umieszczo-
nych z odpowiedniej odległości od siebie na szyno-
wym ciągu (2), skręconych śrubami (4). Co druga szy-
na (3) w każdym złączu jest przerwana, przy czym 
szyny (3), które nie są przerwane w jednym złączu, 
są przerwane w drugim złączu. Pomiędzy szynami (3) 
znajdują się izolacyjne przekładki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H02g W. 50188 09.04.1973 

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „Elektromon-
taż", Łódź, Polska (Wiesław Łapięś, Andrzej Grzebie-
luch). 

Wykrojnik do otworów w puszkach instalacyjnych 
Wykrój nik do otworów w puszkach instalacyjnych 

składa się z dwóch ruchomych dźwigni (1), połączo-
nych ze sobą, do których są przytwierdzone ruchomo 
dźwignie (3) i (4) również połączone ze sobą, przy 
czym w pobliżu zakończenia dźwigni (3) jest osadzony 
okrągły wycinak (7) o skośnym ustawieniu płaszczyz-
ny tnącej, zaś w tym samym miejscu dźwigni (4) znaj-
duje się otwór (8). (2 zastrzeżenia) 
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21c; H02g W. 501190 09.04.1973 

Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Swierczew-
skiego, Elbląg, Polska (Henryk Traks, Zenon Per-
wenis). 
Dławnica uszczelniająca do maszyn lub innych urzą-

dzeń 
Dławnica uszczelniająca charakteryzuje się tym, że 

w metalowym cylindrycznym korpusie (1) dławnicy 
pomiędzy wkładką samouszczelniającą (3), a nakrętką 
(2), stanowiącą dławik, zastosowano pierścień oporo-
wy (4) osadzony nierozłącznie na średnicy zewnętrz-
nej metalowego węża giętkiego (7) przewodów (9) in-
stalacji elektrycznej, który dociskany jest nakrętką (2) 
do wkładki samouszczelniającej (3) poprzez półpier-
ścienie kontaktowe (5). (1 zastrzeżenie) 

2lc; H01h W. 50206 11.04.1973 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska (Ka-
zimierz Kuźniak, Oswald Richter). 

Przycisk sterowniczy 
Przycisk sterowniczy służy do sterowania urządze-

niami elektrycznymi i jest przeznaczony głównie do 
wbudowania w pulpity sterownicze oraz bezpośrednio 
w korpusy maszyn lub urządzeń. Rozwiązuje on pro-
blem odizolowania źródeł iskrzenia od powietrza ze-
wnętrznego, szczególnie ważny w pomieszczeniach, 
w których powietrze zawiera palne gazy, względnie 
pyły. Przycisk sterowniczy stanowi znany przycisk (la) 
wyposażony w popychacz (lb) magnesu trwałego (Id), 
usytuowanego przesuwnie w korpusie (lc) nad sprę-
żyną (le). Korpus (lc) jest połączony rozłącznie z obu-
dową (3a) kontaktronu (3b), którego położenie wraz 
z wyprowadzonym przewodem (3c) jest ustalone za 
pomocą żywicy syntetycznej (3d). (4 zastrzeżenia) 

21c; H02g W. 50244 20.04.1973 

Polski Związek Głuchych (Zakład Szkoleniowo-Pro-
dukcyjny „Elna"), Katowice, Polska (Edmund Kłosow-
ski, Stanisław Praszczyk). 
Odgiętka przewodu w korpusie urządzenia elektrycz-

nego 
Odgiętka przewodu według wzoru użytkowego służy 

do prowadzenia przewodu przez otwór w korpusie 
urządzenia elektrycznego i składa się z drążonej tulei 
posiadającej kołnierz wyprofilowany z jednej strony 
w stożek i końcówkę wewnątrz drążoną, przy czym 
wszystkie części stanowią nierozłączną całość, którą 
wkłada się w otwór korpusu urządzenia elektrycznego 
i mocuje wkręcanym w korpus dławikiem. 

(1 zastrzeżenie) 

21d2; H02m W. 50234 18.04.1973 

Józef Kukla, Władysław Kliś. Bielsko-Biała (Józef 
Kukla, Władysław Kliś). 

Prostownik sieciowy 
Prostownik sieciowy w szczególności do ładowania 

akumulatorów o napięciu 6 i 12 V składa się z trans-
formatora (1) o zwijanym rdzeniu, który zalany jest 
masą żywiczną, tworzącą obudowę (2). W obudowie 
zamocowane są elementy (3) i (4) do podłączenia pro-
stownika oraz radiator (5). Obudowa posiada wnękę 
(6), w której zamocowane są diody prostownicze (7), 
wskaźnik obciążenia (8) i bezpieczniki (9). 

(1 zastrzeżenie) 
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2le; G01r W. 50149 30.03.1973 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza-
wa, Polska (Jerzy Sobieraj, Sławomir Paprocki). 
Urządzenie do wzorcowania liczników energii elek-

trycznej 
Urządzenie według wzoru użytkowego stanowi zwy-

kły licznik abonencki, z którego usunięto liczydełko, 
uzyskując przez to duże odciążenie osi obrotowej z tar-
czą. Tarcza (2) jest zaopatrzona w otwór (3), w osi 
którego są zainstalowane żarówki (4) i fotoelement (5), 
połączony ze wzmacniaczem (7) i zasilaczem (8) oraz 
silnikiem (9) napędzającym liczydełko (10). 

Wskazania urządzenia porównuje się ze wskazania-
mi licznika badanego. 

Urządzenie pozwala na dokładne wzorcowanie abo-
nenckich liczników energii elektrycznej. 

(1 zastrzeżenie) 

21f; F21r W. 50280 30.04.1973 

Pierwszeństwo : 10.07.1972 NRD (nr WPF 21r/164301) 
Kombinat „VEB Luchtenbau Leipzig", Lipsk, Nie-

miecka Republika Demokratyczna (Konrad Mannteu-
fel, Winfried Müller, Heinz Schubert, Klaus Müller, 
Horst Becker, Joachim Schreiber). 

Układ zwierciadeł z polepszoną charakterystyką reflek-
syjną 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ zwier-
ciadeł z polepszoną charakterystyką refleksyjną, przy-
kładowo do ulicznych opraw oświetleniowych, z umie-
szczoną poziomo wysokoprężną lampą rtęciową z bań-
ką rozpraszająco-przepuszczającą. 

Cechą znamienną układu zwierciadeł według wzoru 
użytkowego jest umieszczenie w zwierciadle dennym 
(3) rynny reflektorowej (4) z dwoma powierzchniami 
bocznymi (5', 5"), które w celu uzyskania lepszego od-
bicia optycznego między zwierciadłem dennym (3) 
a częścią płaską (6) rynny reflektorowej (4) są wykrzy-
wione i wklęsłe. Charakterystyka refleksyjna układu 
zwierciadeł jest rozproszona i ukierunkowana a po-
większenie kąta największego natężenia światła jest 
osiągnięte dzięki temu, że część promieniowania świetl-
nego lampy (8) skierowana ku górze jest odbita na 
zwierciadła boczne (1', 1") przez wykrzywione wklęsłe 
powierzchnie boczne (5', 5") rynny reflektorowej (4). 

(2 zastrzeżenia) 

21g; G21c W. 49904 03.02.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Świerk, Polska (Kazi-
mierz Lewicki, Józef Grzywacz, Kazimierz Bukowski). 
Urządzenie do przenoszenia elementów, w których po-

wierzchnię chwytową stanowi otwór cylindryczny 
Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 

jest do przenoszenia za pomocą suwnicy i ustawiania 
obok siebie długich, cienkościennych, rurowych ele-
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mentów, zwłaszcza elementów paliwowych zestawów 
krytycznych reaktorów jądrowych. 

Urządzenie zawiera chwytak (7) w postaci tulei, 
z materiału podatnego, nałożonej na wycinki cylin-
drycznych segmentów (6), które rozpierane są w kie-
runku poprzecznym przez kulki (3) rozmieszczone na 
powierzchni stożków (4), znajdujących się na obro-
towo przesuwnym trzpieniu (5), umieszczonym w osi 
urządzenia. Przesuw osiowy stożków (4), działających 
na kulki (4), uzyskuje się przez obrót ręczny krzywek 
(10) związanych w sposób przesuwny z trzpieniem (5), 
ślizgających się po krzywkach (12) związanych w spo-
sób przesuwny z obudową (8), przy czym odpowiednie 
pary krzywek współpracujących ze sobą znajdują się 
w miejscach dostępnych dla operatora zarówno w gór-
nym, jak i w dolnym położeniu urządzenia. 

(3 zastrzeżenia) 

21g; H01j W. 50140 28.03.1973 

Barbara Kitowska, Edmund Kitowski, Gdańsk, Pol-
ska. 

Lampa kwarcowa 
Lampa kwarcowa według wynalazku składa się 

z żarnika kwarcowego (1), elementu grzejnego (2), 
obudowy (3), termistorów (12) i podstawy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

29a; D01b W. 50180 05.04.1973 

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź, 
Polska (Władysław Bucza-Buczyn, Tadeusz Marczyk). 
Wkład filtracyjny zestawu przędącego do wytwarza-

nia włókien ze stopów polimerów syntetycznych 
Wkład filtracyjny zestawu przędącego do wytwa-

rzania włókien ze stopów polimerów syntetycznych 
składa się z filtracyjnej przegrody (3) usytuowanej 
na ruszcie (2) oddzielającym wkład filtracyjny od wło-
śnicy (1) oraz z siatki lub siatek (4) dystansujących 
ziarniste złoże (5) od filtracyjnej siatkowej przegrody 

(8), przy czym wkład filtracyjny łącznie z rusztem (2) 
i włośnicą (1) umieszczony jest w korpusie (6) zestawu 
przędącego. 

Wymiary oczek dystansujących siatek (4) są tak do-
brane, że gwarantują swobodny przepływ przez nie 
stopionego polimeru łącznie z zawartymi w nim zanie-
czyszczeniami, a jednocześnie zabezpieczają filtracyjną 
siatkową przegrodę (3) przed przedostaniem się na nią 
ziaren złoża. (1 zastrzeżenie) 

30d; A61f W. 50195 10.04.1973 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Gerard 
Swonke, Janina Czenczek). 

Filtr ochronny przy tarczach spawalniczych 
Spawalnicza tarcza (1) wyposażona jest w metalo-

wą ramkę (2) z ochronnym filtrem (3). Ramka (2) za-
mocowana jest na pręcie (4), przymocowanym do tar-
czy, na którym nawinięta jest odchylająca sprężyna. 
W dolnej części ramki (2) umocowany jest sprężynują-
cy zatrzask (6) przytrzymujący ramkę (2). Zatrzask 
ten przymocowany jest do tarczy spawalniczej. W dol-
nej części ramki umocowane są również amortyzatory 
gumowe (7). Z zewnętrznej strony tarczy (1) znajduje 
się bezbarwne szkło (8). (1 zastrzeżenie) 

33b; A45c W. 50148 30.03.1973 

Sebastian Niewiadomski, Warszawa, Polska (Niewia-
domski Sebastian). 

Pojemnik do kosmetyków 
Pojemnik do kosmetyków składa się z dwuczęściowej 

obudowy połączonej na stałe zawiaskiem, zamykanej 
na zamek zatrzaskowy. W dolnej części obudowy (1) 
pośrodku osadzona jest miseczka (2) z dowolną sub-
stancją kosmetyczną, natomiast w górnej części obudo-
wy (3) osadzone jest lusterko (4), utwierdzone obej-
mą (5). Wewnętrzne powierzchnie części obudowy, za-
warte pomiędzy krawędzią zewnętrzną pojemnika, 
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a krawędzią miseczki (2) są uformowane poprzez utwo-
rzenie kanału (7) oraz wystającego kołnierza (6) gór-
nej części obudowy (1), nachodzącego i wspierającego 
się o uskok w kołnierzu (8) dolnej części obudowy 
pojemnika. (1 zastrzeżenie) 

33c; A45d W. 58277 30.07.1973 

Elektromedyczna Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Marian Kasprowicz, Józef Kozłowski, Paweł Ry-
bi). 

Suszarka elektryczna do włosów 
Suszarka elektryczna do włosów składa się z dwu-

częściowej obudowy, wykonanej z tworzywa sztucz-
nego, a mianowicie kołpaka i przezroczystego ekranu 
z nim zmocowanego. Wewnątrz kołpaka (1) umieszczo-
na jest kopuła (4) w kształcie spłaszczonej półkuli, wy-
konana z nieprzewodzącego prąd materiału, a od stro-
ny wewnętrznej kopuły (4), jest umieszczona pierście-
niowa grzałka (5) rurkowa, wewnątrz której znajduje 
się wiatrak (6) osadzony na wale silnika elektrycz-
nego. 

Kopuła (4) u dołu łączy się z dnem (7) dyszowym, 
którego dysze w postaci współśrodkowych pierścieni 
są nachylone zbieżnie do pionu pod kątem około 30°. 
Dla umożliwienia osadzenia suszarki na innym staty-
wie, na kołpaku (1) wykonane są dwa równoległe do 
siebie żebra, a ściana kołpaka (1) między nimi jest 
grubsza i w przekroju stanowi linię łamaną o dwóch 
skosach. Przestrzeń między żebrami jest przykryta me-
talową nakładką. (3 zastrzeżenia) 

34b W. 49599 01.12.1972 

Wacław Szabłowski, Warszawa, Polska (Wacław Sza-
błowski). 

Uchwyt do gotowania jajek 
Uchwyt charakteryzuje się tym, że posiada klepsy-

drę do mierzenia czasu. (1 zastrzeżenie) 

34b; A47g W. 49988 21.02.1973 

Stanisław Kanabus, Warszawa, Polska (Stanisław 
Kanabus). 

Młynek do mielenia kawy 
Młynek do mielenia kawy zawiera tarczę (2) podaj-

nika ślimakowego, stanowiącą jednolity odlew ze zgar-
niaczem obwodowym (1) oraz zgarniaczem promienio-
wym (3) do zgarniania kawy ze ścianek komory mie-
lenia, ( r zastrzeżenie) 

34b; A47j W. 50175 04.04.1973 

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt", Gliwice, Pol-
ska (Gerard Fajkis). 
Przyrząd do formowania artykułów spożywczych, 

zwłaszcza mięsa i ciast 
Przyrząd według wzoru, mający szczególnie zasto-

sowanie w gospodarstwie domowym, składa się z trzech 
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wymiennych wałków, służących do formowania i przy-
gotowania mięsa, do rozwałkowania ciasta oraz do cię-
cia ciasta w paski. 

Charakteryzuje się tym, że w uchwycie (1) jest za-
mocowana widłowa obejma (2) na końcu której jest 
osadzony obrotowo wymienny wałek (3) o kształcie 
cylindrycznym. Powierzchnia wałka (3) może być gład-
ka, zaopatrzona w kolce (4) lub noże (5) w zależności 
od przeznaczenia przyrządu. (1 zastrzeżenia) 

34c; A471 W. 50161 02.04.1973 

Spółdzielnia Pracy Metalowców „Młoda Gwardia", 
Bielsko-Biała, Polska (Bolesław Żurek, Jerzy Woź-
niak). 

Przyrząd do mycia płaszczyzn 
Przyrząd do mycia płaszczyzn jak podłogi, posadz-

ki i okna wystawowe, jest zaopatrzony w zespół wy-
ciskający, który ma gąbkę (1) zamocowaną w koryt-
kowej obejmie (2), przesuwnie osadzonej w prowad-
nicy (3) mechanizmu dźwigniowego, o dwóch meta-

lowych prętach (4), połączonych przegubowo z uchwy-
tem (5), osadzonym na drążku (6). Koniec drążka (6) 
jest zamocowany w metalowym korpusie (7) zespo-
łu wyciskającego, stanowiącego parę gumowych wał-
ków (8), ułożyskowanych we wspornikach korpusu (7). 

(1 zastrzeżenie) 

34e; A47h W. 50169 04.04.1973 

Mieczysław Starosta, Szamotuły, Polska (Mieczysław 
Starosta). 

Rama do firan 
Rama do firan z szynami, z osadzonymi przesuwnie 

żabkami, o kształcie korytkowym z poprzeczkami mo-
cującymi i ramą ozdobną charakteryzuje się tym, że 
rama ozdobna składa się z osadzonych wzajemnie prze-
suwnie względem siebie kilku segmentów ramowych 
(1, la), przy czym poprzeczki (3) mocujące szyny osa-
dzone są przesuwnie do poprzeczki (4) przytwierdzo-
nej do sufitu, zaś korytkowo zagięte brzegi ramy oz-
dobnej są zaczepione na blaszkach montażowych (10) 
o skośnych krawędziach. (4 zastrzeżenia) 

34g; A47c W. 49823 11.01.1973 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Wałcz, Polska (Radosław Konopka). 

Rozkładane krzesło 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzesło, które 

po rozłożeniu przekształca się w drabinkę kozłową. 
Spełnia ono rolę tradycyjnego krzesła oraz rolę dra-
binki przydatnej w każdym gospodarstwie domowym, 
bibliotece, sklepie, magazynie oraz wszędzie tam, gdzie 
zachodzi potrzeba dokonania różnych prac na nie-
wielkich wysokościach. 

Rozkładane krzesło składa się z dwóch zasadni-
czych części, z których jedna posiadająca parę dłuż-
szych nóg (1) oraz trzyboczną ramę (2), do której przy-
mocowany jest blat (3) siedzenia podparty dwoma 
listwami (4) stanowiącymi połowę pobocznicy drabin-
ki, umieszczonymi ukośnie wzdłuż przekątnych prze-
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chodzących przez końce nóg (1) i rogi blatu (3) oraz 
mające umieszczony między listwami (4) szczebel (5) 
jak i umocowany na końcach nóg (1) szczebel (6) po-
łączona jest zawiasowo z drugą częścią posiadającą 
parę krótszych nóg (7) zaopatrzonych w szczebel (8) 
stanowiący część blatu (3) oraz zaopatrzone w szcze-
bel (11) listwy (10) będące drugą połową pobocznicy 
drabinki ściśle przylegające swymi krawędziami do 
krawędzi listew (4), które z listwami (10) spinane są 
haczykami (13). Ponadto rozkładane krzesło posiada 
rozporki (12) wzmacniające konstrukcję i zapewniające 
utrzymanie kąta rozstawu listew (10) w stosunku do 
nóg (7). (2 zastrzeżenia) 

34g; A47c W. 49915 07.02.1973 

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdrażania 
Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemiczne-
go, Łódź, Polska (Mikołaj Dawidziuk, Ewa Maciejew-
ska, Maria Maciejewska). 

Materac pneumatyczny dwukomorowy 
Materac pneumatyczny, służący do wypoczynku 

w warunkach campingowych i dający się przekształ-
cać w siedzisko z oparciem, składa się z dwóch pro-
stokątnych komór (1) i (2) niejednakowej długości, przy 
czym w miejscu połączenia komór (1) i (2) znajdują 
się oczka (3) z paskami (4), mającymi na końcach za-
pięcia (5), zaś w pobliżu obrzeża komory (1), znajdują 
się łączniki (6). (1 zastrzeżenie) 

34g; A47c W. 49916 07.02.1973 

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdraża-
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Che-
micznego, Łódź, Polska (Mikołaj Dawidziuk, Ewa Ma-
ciejewska, Maria Maciejewska). 

Materac pneumatyczny trójkomorowy 
Materac pneumatyczny, służący do wypoczynku 

w warunkach campingowych, składa się z trzech pro-

stokątnych komór (1), (2) i (3), przy czym komory (2) 
i (3) mają długość w przybliżeniu o połowę mniejszą 
od długości komory (1) i są zamocowane w środko-
wej części komory (1) materaca. 

Przez napełnianie lub wypuszczanie powietrza z ko-
mór (2) i (3) oraz odpowiednie ich ustawianie, uzy-
skuje się siedzisko z oparciem na plecy dla jednej 
lub dwóch osób, leżankę albo niski stolik campin-
gowy. (1 zastrzeżenie) 

34g; A47c W. 49917 07.02.1973 

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdraża-
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Che-
micznego, Łódź, Polska (Mikołaj Dawidziuk, Ewa Ma-
ciejewska, Maria Maciejewska). 

Fotel pneumatyczny 
Fotel pnepumatyczny, służący do wypoczynku w wa-

runkach campingowych składa się z prostokątnej ko-
mory (1), mającej w pobliżu krótszego boku zamoco-
waną drugą komorę (2) w kształcie walca. 

(1 zastrzeżenie) 

34i; A47b W. 49909 06.02.1973 

Janusz Gustowski, Warszawa, Polska (Janusz Gu-
stowski). 

Szafka z obrotowymi drzwiczkami składa się z po-
jemnika (1) wyposażonego na bocznych ściankach 
w występy (2) o powierzchniach górnych i domych 
do siebie równoległych, z drzwiczek (3) z zamocowa-
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nym na zewnętrznej powierzchni lustrem, z dwuteow-
nika (4), łączącego pojemnik (1) z drzwiczkami (3), 
składającego się ze słupka (5) oraz trwale z nim po-
łączonych dwóch półek (6), zakończonych na obu koń-
cach zawiasami (7) i (8), tworzącymi dwie osie obrotu 
drzwiczek (3) oraz z zawiasowych skrzydełek (9) z pła-
skownika wygiętego pod kątem rozwartym. 

(1 zastrzeżenie) 

34k; A47k W. 49785 03.01.1973 

Zakład Artykułów Gospodarstwa Domowego „Za-
god", Bytów Polska (Stanisław Ziółkowski). 

Uchwyt na wannę pod miednicę 
Uchwyt składa się z obręczy (1) umocowanej za po-

średnictwem słupków (2) do ramy (3) z profilowanymi 
dośrodkowo końcówkami (4). Z co najmniej jednej 
strony ramy (3) znajduje się kratowe gniazdo (6). 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w go-
spodarstwie domowym. (2 zastrzeżenia) 

34k; A47k W. 50184 07.04.1973 

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdraża-
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Che-
micznego, Łódź, Polska; Warszawska Fabryka Two-
rzyw Sztucznych „Pollena", Warszawa, Polska (To-
masz Bretsznajder, Jerzy Madej, Bożena Dłubak). 

Deska sedesowa z nakładką dla dzieci 
Deska sedesowa z nakładką dla dzieci składa się 

z siedziska (1), nakładki (2) o wymiarach nieco mniej-
szych od wymiarów siedziska (1) i mającej w pobliżu 
przedniej części mały owalny otwór (3) oraz pokrywy 
(4), przy czym nakładka (2) jest zamocowana rozłącz-
nie i wychylnie pomiędzy siedziskiem (1) i pokry-
wą (4). (1 zastrzeżenie) 

34k; A47k W. 50226 16.04.1973 

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdraża-
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicz-
nego, Łódź, Polska; Warszawska Fabryka Tworzyw 
Sztucznych „Pollena", Warszawa, Polska (Wiktor Ku-
za, Elżbieta Rosner). 

Pojemnik toaletowy 
Pojemnik toaletowy, wykonany z tworzywa sztucz-

nego w kształcie prostopadłościanu, posiada komorę 
(1) służącą do przechowywania papieru toaletowego, 
w której dolnej ściance jest wykonany podłużny otwór 
(4), znajdujący się ponad skośnym wycięciem (5) bocz-
nej ścianki pojemnika. Z lewej strony dolnej części 
pojemnika znajduje się komora (6) ze szczelinami (7), 
obok komora (8), a poniżej komory (9) i (10), przy 
czym w dolnej Ściance komory (10) jest wykonane pro-
stokątne wycięcie (11). (1 zastrzeżenie) 

35b; B66c W. 49926 09.02.1973 

Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-
-FAMABUD", Szczecin, Polska (Jerzy Zdanowicz, Da-
riusz Sądecki). 

Oś łącząca wspornik żurawia z wózkiem jezdnym 
Oś składa się z prostego odcinka rury (1) łożysko-

wanego ślizgowo w dwóch tulejach wspornika, wtło-
czonej nań i dodatkowo przyspawanej głowicy (2) 
spełniającej rolę powierzchni oporowej łożyska wzdłuż-
nego, na którym spoczywa wspornik oraz korpusu 
dwóch łożysk poprzecznych (3), służących do przegu-
bowego zamocowania na wózku jezdnym. 

(1 zastrzeżenie) 
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35b; B66c W. 50261 26.04.1973 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 

Transportowych, Bytom, Polska (Marian Starosta, Zbi-
gniew Kogut, Rudolf Piszczan). 

Urządzenie chwytowe wielozadaniowe 
Przedmiotem wzoru jest urządzenie chwytowe wie-

lozadaniowe, stanowiące dodatkowe wyposażenie suw-
nicy, przeznaczone do transportu ładunków w ciągu 
technologicznym produkcji prefabrykatów. Urządze-
nie jest podwieszone do suwnicy za pomocą linowych 
krążków (2) i jest zaopatrzone w zespół czterech ha-
ków (7) połączonych parami za pomocą łączników (9) 
i podwieszonych do trawersy (1) za pomocą przegubów 
kulistych, oraz w zespół haków wychylanych (4, 5, 6) 
i stałych (3). Swobodne przenoszenie różnych ładun-
ków rozwiązane jest dzięki możliwości unoszenia i blo-
kowania w położeniu poziomym haków nieobciążo-
nych. (1 zastrzeżenie) 

35c; B66d W. 50004 23.02.1973 
Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego Przed-

siębiorstwo Państwowe, Wrocław, Polska (Romuald 
Góral). 
Hydrauliczne urządzenie sterujące Iuzownikiem hamul-

ca wciągarki z napędem hydraulicznym 
Hydrauliczne urządzenie sterujące Iuzownikiem ha-

mulca wciągarki z napędem hydraulicznym zawiera 
w układzie luzownik (1) hamulca (2), który jest połą-
czony z hydraulicznym rozdzielaczem (3), sterującym 
obrotami silnika (4) napędzającego wciągarkę, poprzez 
dwa zwrotne zawory (5 i 6) oraz jest połączony z ole-
jowym zbiornikiem (7) poprzez inny zwrotny zawór (8). 
Luzownik hamulca jest sterowany samoczynnie, w za-
leżności od obrotów silnika i od tego, czy wciągarka 
jest włączona do pracy, czy jest wyłączona z pracy. 

(1 zastrzeżenie) 

35d; B66f W. 50196 10.04.1973 
Tadeusz Pala, Warszawa, Polska (Tadeusz Pala). 

Urządzenie do przechylania samochodów 
Urządzenie składa się z trzech podstawowych części: 

dwóch ramion (1) oraz elementu (2). Ramiona (1) urzą-
dzenia składają się z dwóch równolegle usytuowanych 
szyn (3) i (4) w kształcie kątowników połączonych sze-
regiem płaskowników (5) i (6), przy czym w części wy-
giętej po łuku osadzona jest płyta (7) z otworami słu-
żącymi do zamocowania z tarczą piast samochodu. Ele-
ment (2) składa się z płyt (11) i (12) zaopatrzonych 
w otwory z przeznaczeniem mocowania ich do tarcz 
piast samochodu z przeciwnej strony oraz półkoliste 
gniazda (20), (21) oraz (22) przeznaczone do osadze-
nia w nich urządzeń podnoszących, przy czym płyty 
(11) i (12) są zamocowane wzdłuż szyn (16). 

(3 zastrzeżenia) 

36a; F24b W. 56185 09.04.1973 
Jerzy Zalewski, Warszawa, Polska (Jerzy Zalewski). 

Piec pokojowy opalany olejem napędowym 
Piec pokojowy opalany olejem napędowym zawiera 

przegrodę (2) oddzielającą kanał (6) dla obiegu powie-
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trza zasilającego palnik, od kanału (9) dla obiegu po-
wietrza przeznaczonego do ogrzewania pomieszczenia, 
oraz wlot (10) dla powietrza przeznaczonego do pro-
cesu spalania, usytuowany w górnej części pieca. 

(1 zastrzeżenie) 

36c; F24h W. 50614 20.06.1970 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przełom", Bu-

jaków, Polska (Marian Gładczak, Kazimierz Nowak, 
Stanisław Przybyłek). 

Wodnorurkowy kocioł grzewczy 
Wodnorurkowy kocioł grzewczy składający się z po-

łączonych ze sobą rozłącznie członu paleniskowego (1) 
i konwekcyjnych (2), (3), znamienny tym, że każdy 
człon, o kształcie walca lub graniastosłupa prostego 
z zaokrąglonymi narożami, o obwodzie zamkniętym (1) 
lub półotwartym (2), (3) składa się z dwóch identycz-
nie giętych kolektorów stanowiących podstawy czło-
nu, zaopatrzonych wewnątrz w przegrody poprzecz-
ne dla wody oraz połączonych ze sobą rurkami pro-
stymi (9), których jedne końce, w miejscu połączenia 
z kolektorami są na przemian odgięte, przy czym rurki 
łączące (9) są ułożone w podziałce równej ich średnicy, 
tworząc jednolite ściany boczne członu, usztywnione 
kierującymi przegrodami dla spalin, umocowanymi 
przestawnie na zewnętrznym obwodzie tych ścian tak, 
że po złożeniu kotła, człony o stopniowanych wielko-
ściach tworzą między sobą współsrodkowe kanały kie-
rujące spaliny (7) a w miejscach odgiętych rurek (9) 
kanały dla nawrotu spalin (7). (1 zastrzeżenie) 

37b W. 50714 10.12.1971 

Instytut Technologii Drewna. Poznań, Polska (Stani-
sław Szarama). 

Płytowy element budowlany 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytowy ele-

ment budowlany trójwarstwowy, który może być sto-
sowany w budownictwie lekkim, mieszkaniowym i in-
nym. Element budowlany stanowią trzy połączone ze 
sobą w sposób trwały warstwy: dwie okładzinowe (1) 
i środkowa (3), wypełniona materiałem izolacyjnym, 
najlepiej w postaci rurek z tworzyw sztucznych, jak 
również w postaci ździebeł trzciny, zdrewniałych czę-
ści roślin i podobnych materiałów, które ułożone są 
prostopadle do zewnętrznych warstw okładzinowych. 

(2 zastrzeżenia) 

42c W. 48235 28.02.1972 

Instytut Morski, Gdańsk, Polska (Jan Szabłowski). 
Czujnik mechaniczno-elektryczny do pomiaru ukształ-

towania dna basenu hydrotechnicznego 
Czujnik składa się z nośnego ramienia (5) z prowad-

nicami (7) pręta pomiarowego (6), którego górny koniec 
zakończony jest stykiem elektrycznym, a dolny pozio-
mą poprzeczką (10) opierającą się swobodnie w wy-
cięciu koła niezależnego (12) osadzonego z kołem pro-
wadzącym (11) na wspólnej osi. (2 zastrzeżenia) 

42h W. 48954 03.07.1972 

Bogdan Szybalski, Marian Urbańczyk, Warszawa, 
Polska (Bogdan Szybalski, Marian Urbańczyk). 

Świecąca nakładka na okulary 
Świecąca nakładka na okulary, znamienna tym, że 

składa się z dwu oprawek (1) do dwu żarówek (2), za-
czepów (3), odpowiedniej długości przewodów (4), dwu 
wtyczek (5) i (6), futerału (7) na baterię i elektrycznej 
baterii (8), stanowiąc kompletny zespół oświetlający 
zastępujący latarkę elektryczną. (2 zastrzeżenia) 

42h; G02b W. 50179 05.04.1973 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Wiesław Borkowski, Maciej Popielas). 

Uchwyt preparatu mikroskopowego 
Przedmiotem projektu wynalazczego jest uchwyt 

preparatu mikroskopowego, umożliwiający mocowanie 
szkiełek podstawowych na stoliku mikroskopowym 
w poprzek lub wzdłuż osi stolika. 

Podstawowymi elementami uchwytu* są: łapka nie-
ruchoma (1) i łapka ruchoma (2), zamocowane na sto-
liku mikroskopowym (3) w sposób umożliwiający zmia-
nę odstępu między nimi. Takie zamocowanie łapek 
(1) i (2) pozwala na ustalenie położenia szkiełka pod-
stawowego (4) wraz ze szkiełkami nakrywkowymi (5), 
(6) i (7) w dwóch wzajemnie prostopadłych kierun-
kach, tzn. wzdłuż lub w poprzek stolika mikroskopo-
wego (3). (i zastrzeżenie) 
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42k; G011 W. 50202 12.04.1973 

Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabia-
rek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa, Polska (Da-
riusz Stawiarski, Jan Szewczak, Marek Sankowski). 

Wskaźnik ciśnienia 
Wskaźnik ciśnienia posiada obudowę (1) stanowiącą 

zarazem korpus siłownika składającego się ponadto 
z elastycznej membrany (2) umieszczonej za otworem 
wejściowym (3) oraz segmentu mocującego (4) mem-
branę (2), umieszczonego między membraną (2) a tar-
czą wskaźnikową (5). Segment (4) jest wyposażony 
w kołnierz (6) wykonany z materiału nie przewodzą-
cego elektryczności. Umieszczony przesuwnie w seg-
mencie mocującym (4) popychacz (7) jest wykonany 
z materiału przewodzącego elektryczność i opiera się 

swą jedną ścianą o membranę (2) a drugą, stano-
wiącą ekran w skrajnym położeniu zajmowanym po 
zaistnieniu ciśnienia, rozchyla tarczę wskaźnikową (5). 
Tarcza ta wykonona z gumy posiada przechodzące 
przez jej środek wycięcie (8) w kształcie wydłużonego 
prostokąta oraz w swej osi symetrii wykonane dwa 
prostopadłe do dłuższych jego boków podłużne prze-
cięcia niewidoczne w stanie nierozchylenia tarczy (5), 
a tworzące razem znak (+) w stanie jej rozchylenia. 
W kołnierzu (6) są umieszczone oddzielnie dwa styki 
(16) połączone elektrycznie ze współpracującym ukła-
dem sygnalizacyjnym lub innym, łączone ze sobą przez 
popychacz (7) znajdujący się w położeniu rozchylania 
tarczy (5). Wskaźnik ciśnienia według wzoru ma za-
stosowanie w układach pneumatycznych. 

(3 zastrzeżenia) 

42k; G011 W. 50220 16.04.1973 
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskie-

go, Warszawa, Polska (Waldemar Cudny, Zdzisław 
Dyląg, Zbigniew Orłoś, Stanisław Probulski, Henryk 
Zub). 
Układ do pomiaru siły przenoszonej przez stojaki obu-

dowy górniczej 
Układ do pomiaru siły przenoszonej przez stojaki 

obudowy górniczej zawiera rurkę (1) o przekroju owal-
nym lub wielobocznym, której jeden koniec, zwinięty 
w kilka równoległych do siebie zwojów (3) wkręcony 
jest w dno tłoka (2)' górnej ruchomej części (5) sto-

jaka, a drugi koniec wyprowadzony do przestrzeni gór-
nej części (5) stojaka wyposażony jest w źródło pro-
mieniowania jądrowego (4). Ponadto układ zawiera 
przenośny czujnik (8) do pomiaru natężenia promienio-
wania wysyłanego przez źródło (4), wyskalowany 
w jednostkach siły. 

Pod wpływem działania sił ściskających stojak, 
zmienia się ciśnienie cieczy (7) zawartej w cylindrze 
(6). Wskutek tego przemieszcza się, wyprowadzony do 
górnej części (5) stojaka, koniec rurki ze źródłem pro-
mieniowania (4) i zmienia się natężenie promieniowa-
nia mierzone przez czujnik (8). (1 zastrzeżenie) 

42k; G011 W. 50221 16.04.1973 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 

(Zdzisław Dyląg, Waldemar Cudny, Henryk Zub). 
Membrana do pomiaru siły przenoszonej przez stojak 

obudowy górniczej 
Membrana do pomiaru siły przenoszonej przez sto-

jak obudowy górniczej zawiera masę sejsmiczną lub 
układ otworów powodujących zmianę charakterysty-
ki drgań membrany tak, że wyodrębniają się w niej 
dominujące harmoniczne o amplitudach wielokrotnie 
większych od pozostałych harmonicznych, które to am-
plitudy występują przy częstotliwościach znacznie róż-
niących się między sobą. 

Przestrajanie się tych dominujących harmonicznych, 
związane ze zmianami obciążenia stojaka, stanowi pod-
stawę pomiarów. (1 zastrzeżenie) 
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42n; G09b W. 51244 14.12.1973 
Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, Polska (Ży-

wisław Bernatowicz, Bronisław Krzywiec, Bogusław 
Machowski). 
Urządzenie do samodzielnego uczenia się zapisu kon-

strukcji 
Urządzenie według wynalazku składa się z modelu 

przestrzennego (1) przedmiotu, ustawionego na obudo-
wie (2), wewnątrz której jest zamontowany układ elek-
tryczny. Do boku obudowy (2) przylega płyta (3), za-
wierająca rzuty aksonometryczne (4) i rzuty prosto-
kątne (5) modelu (1) oraz zapisany zespół pytań (6) 
i poleceń (7). Model przedmiotu (1), rzuty (4) i (5) oraz 
zespół pytań (6) i poleceń (7) są wyposażone w gniaz-
da wtykowe (8), przy czym gniazda (8), odpowiadające 
sobie tematycznie, są sprzężone ze sobą elektrycznie. 

(1 zastrzeżenie) 

45a; A01b W. 50189 09.04.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Krzysztof Jarczyk, Lud-
wik Janiczek). 
Urządzenie do wypychania stycznych noży kombajno-

wych 
Urządzenie hydrauliczne o napędzie ręcznym do wy-

pychania stycznych noży kombajnowych z uchwytu no-
żowego charakteryzuje się tym, że w kadłubie (1) urzą-

dzenia wykształcone są trzy komory (2), (3) i (4) po-
łączone ze sobą sterującym zaworem (5). Komora (2) 
wyposażona jest w tłok (6), którego tłoczysko zakoń-
czone jest korbką (11) a komora (3) zawiera tłok (7) 
wraz z trzpieniem (8). 

W dolnej części kadłub (1) wykształcony jest w po-
staci dwóch obejm (12) służących do zamocowania 
urządzenia na nożowym uchwycie (10). 

(2 zastrzeżenia) 

45f; A01g W. 50235 19.04.1973 

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt", Gliwice, Pol-
ska (Bożydar Wiśniewski). 

Przyrząd do mycia liści roślin doniczkowych 
Przyrząd ma szczególne zastosowanie do pielęgna-

cji wszelkiego rodzaju zieleni ozdobnej. Przyrząd do 
mycia roślin doniczkowych ma postać szczypiec, o sprę-
żyście rozwartych ramionach (1). Na końcach ramion 
(1) jest zamocowane nasiąkliwe tworzywo (2). 

(1 zastrzeżenie) 

45h; A01k W. 50109 19.03.1973 
Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Te-

rapii Doświadczalnej. Warszawa, Polska (Jerzy Kwa-
sniewski). 

Klatka laboratoryjna 
Wzór użytkowy dotyczy klatki laboratoryjnej, zwła-

szcza dla królików, przydatnej w zwierzętarniach do-
świadczalnych i laboratoriach, szczególnie do badań 
metabolicznych. 

Klatka ma kształt wanny i składa się z litych ścia-
nek bocznych (1), rozbieżnych w kierunku górnym. 
Dno (2) jest podzielone na część stałą (4) i część per-
forowaną (3), która zajmuje jedną trzecią powierzchni 
całkowitej dna. Część górną klatki tworzy rozłączal-
nie osadzona pokrywa (5), wyposażona w perforowany 
pojemnik (6) tworzący z nią nierozłączną całość. Po-
jemnik (6) jest podzielony na komorę paszową i zbior-
nik wodny. Pojemnik wystaje do wnętrza na głębo-
kość nie większą od dwóch piątych wysokości klatki. 

(2 zastrzeżenia) 
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45k; A01m W. 50154 31.03.1973 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Adolf 
Godyń, Bolesław Bera, Zdzisław Cianciara, Wiktor Jeż). 

Taczkowy rozlewacz do hebricydów 
Taczkowy rozlewacz do hebricydów składa się z tacz-

kowego podwozia (1) i znanego plecakowego opryski-
wacza (2), połączonych funkcjonalnie w jedno przewoź-
ne urządzenie. Rama podwozia (1) jest wykonana 
z cienkościennych, stalowych rur. Do poprzeczek (4) 
jest mocowany opryskiwacz (2) za pomocą taśmowych 
obejm (5). Rama jest podparta na rowerowym kole 
(6), którego oś jest w niej osadzona obrotowo. Na koń-
cu osi jest zamocowana korba (10), połączona zawia-
sowo za pomocą łącznika (11) z zewnętrznym waha-
czem (12), przytwierdzonym do wału (13). Na wale (13) 
jest również osadzony wewnętrzny wahacz połączony 
zawiasowo z tłokiem pompy typu nurnikowego. Wał 
i wahacz są konstrukcyjnymi elementami opryskiwa-
cza (2). (1 zastrzeżenie) 

46k; F02p W. 50064 10.03.1973 

Stanisław Polit, Mielec, Polska. 
Urządzenie wzmacniające iskrę zapłonu 

Urządzenie wzmacniające iskrę według wynalazku 
ma zastosowanie w silnikach spalinowych z zapłonem 
iskrowym. Składa się ono z kondensatora (1) wyso-
kiego napięcia powietrzno-mikowego, zamocowanego 
końcówkami wyjściowymi (2) w hermetycznej obudo-
wie (9) z tworzywa sztucznego, przekładki dielektrycz-
nej (5), rdzenia (6), uzwojenia (7), podkładki dystan-
sowej (11) oraz z pierścienia gumowego (10). 

(1 zastrzeżenie) 

47d; B65g W. 50000 20.12.1972 

Zakłady Konstrufccyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego. Gliwice, Polska (Wojciech Grzywocz, Fe-
liks Kozakiewicz). 

Zamek przenośnika zgrzebłowego 
Zamek przenośnika zgrzebłowego, znamienny tym, 

że ma ogniwo (1) przecięte w kształt litery „C" za-
kończone dwustronnymi występami (2) i ma iden-
tyczne w kształcie dwie nakładki (3) z których każda 
ma ramię (4) i wspornik (5) przylegający do ścianki 

ogniwa (1), a ogniwo (1) i nakładki (3) łączy w zamek 
mocująca śruba (6) umieszczona w środkowym punk-
cie osi ogniwa (1). (1 zastrzeżenie) 

47f*; F161 W. 50782 01.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska; Fabryka Maszyn i Sprzę-
tu Wiertniczego „GLJNIK", Gorlice, Polska (Zbigniew 
Rączka, Adolf Drewniak, Henryk Gacławski, Kazimierz 
Kotwica, Jan Domiczek, Stanisław Zimowski). 

Oprawka do węży 
Przedmiotem wzoru jest oprawka zaciskowa do wę-

ży wysokociśnieniowych, składająca się z tulejki za-
ciskowej (2) i łubków (1). Zewnętrzna powierzchnia 
łubków (1) ma kształt stożka i jest gładka. Również 
stożkowa i gładka jest wewnętrzna powierzchnia tu-
lejki zaciskowej (2). Odpowiedni kąt nachylenia tych 
powierzchni zapobiega spadaniu tulejki z łubków. 

(1 zastrzeżenie) 

48d2; C23g W. 50125 21.03.1973 

Metalowo-Chłodnicza Spółdzielnia Pracy. Gdańsk, 
Polska (Czesław Zasuwa). 
Urządzenie do przygotowywania powierzchni materia-

łów do pokrywania galwanicznego 
Urządzenie do przygotowywania powierzchni mate-

riałów do pokrywania galwanicznego służy do czyszr 
czenia i szlifowania powierzchni pasów blachy, z któ-
rych następnie za pomocą tłoczenia wykonywane są 
elementy pokrywane galwanicznie. 
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Urządzenie według wzoru rozwiązuje problemy przy-
gotowywania powierzchni pasów blachy przy zacho-
waniu warunku ich stałej grubości oraz wpływ drgań 
i dużego stopnia zapylenia na obsługującego urządze-
nie. 

Istotą rozwiązania jest umieszczenie przed i za stre-
fą roboczą wałków (3) pociągowych, które wprowadza-
ją i wyprowadzają obrabiany pas pomiędzy wałki (25) 
i (26) robocze przy czym strefa robocza objęta jest 
wlotem (55) do kanału (56) wentylacyjnego a wałki (3) 
pociągowe i wałki (25, 26) robocze są wymienne. 

(4 zastrzeżenia) 

49a; B23b W. 50203 12.04.1973 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-

nica, Polska (Albert Gaszyński, Czesław Łój). 
Uniwersalny przyrząd wiertarski 

Uniwersalny przyrząd wiertarski, w którym w miej-
sce uchwytu szczękowego zastosowano siłownik pneu-
matyczny (2) do mocowania obrabianego przedmiotu 
(5) oraz przesuw mechaniczny wysięgnika (11) z tu-
lejką wiertarską (10). (1 zastrzeżenie) 

49h; B23k W. 50204 12.04.1973 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-

nica, Polska (Czesław Łój, Czesław Bachorski). 
Przyrząd spawalniczy do rozprężania powłok walco-

wych 
Przyrząd spawalniczy zwłaszcza do powłok walco-

wych ma sztywny pierścień (1), na którego obwodzie 
są promieniowo rozmieszczone siłowniki hydrauliczne 
(3) służące do kształtowego rozprężania powłoki. Do-
datkowe tuleje pośredniczące (10) wkręcane do pier-
ścienia, umożliwiają zwiększenie promienia działania 
siłowników. (2 zastrzeżenia) 

491; B23p W. 50127 22.03.1973 
Fabryka Dywanów „Weltom". Tomaszów Mazowiecki, 
Polska (Andrzej Wałecki, Tadeusz Kamocki). 

Ściągacz do kół pasowych 
Ściągacz do kół pasowych stanowi tarcza (1) z osa-

dzoną w niej nagwintowaną tuleją (2), w której prze-
suwa się śruba (3), przy czym tarcza (1) ma promie-
niście usytuowane, podłużne otwory (4), w których 
mieszczą się śruby (5), łączące tarczę (1) z dwoma pół-
pierścieniami (7) o profilu krawędzi wewnętrznych 
zbliżonych do kształtu trapezu. (1 zastrzeżenie) 

58a; BSOb W. 50275 28.04.1973 
Poznańskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowe-

go, Poznań, Polska (Tadeusz Broniecki, Edmund Kurtz). 
Urządzenie zabezpieczające przed wypadkiem obsłu-

gującego prasę 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie za-

bezpieczające przed wypadkiem obsługującego prasę 
cierną przez odsuwanie ręki za pomocą dwuramiennej 
dźwigni. Dźwignia z jednej strony jest zakończona ła-
pą (1), a z drugiej ma napinającą sprężynę (3), oraz 
nastawny popychacz (9) zamocowany do suwaka pra-
sy (6). 
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Suwak (6) wykonując ruch roboczy poprzez popy-
chacz (9) odchyla jedno ramię dźwigni (2) a jej dru-
gie ramię, zakończone łapą (1) w tym czasie przesu-
wa się pomiędzy matrycą a stemplem usuwając rękę 
obsługującego prasę. (1 zastrzeżenie) 

63o W. 49745 29.12.1973 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. Pawła Fin-
dera „Pafino", Łódź, Polska (Zenon Drążkiewicz). 

Samochodowa przyczepa campingowa 
Samochodowa przyczepa campingowa znamienna 

tym, że jej ściany przednia i tylna są złożone z dwóch 
części (1 i 2), przy czym płaszczyznę podziału tych 
ścian stanowi płaszczyzna pozioma, jedna z części (1) 
przedniej i tylnej ściany jest połączona płaskimi prze-
gubami (6) z krawędzią podłogi zaś druga z części (2) 
ścian jest połączona, także przegubami płaskimi (7) 
z krawędzią dachu przyczepy, nadto w bocznej ścia-
nie przyczepy są umieszczone w prowadnicach (3), 
przebiegających wzdłuż tej ściany, wejściowe drzwi (4). 

(1 zastrzeżenie) 

63c; B62d W. 50247 19.04.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lublin, Polska 
(Jan Stosiak, Wojciech Skoczyński, Franciszek Kowal-
ski, Jacek Mozdyniewicz, Marek Jaglarz, Józef Sługoc-
ki, Jerzy Karpiak). 
Samojezdny wóz transportowy do przewozu ludzi, ma-

teriałów i środków strzałowych 
Samojezdny wóz transportowy służący do przewozu 

ludzi, materiałów i środków strzałowych w kopal-
niach wykonany jest na podwoziu ładowarki (1) ko-
palnianej. Na podwoziu osadzona jest rama (2), na 
której zamocowuje się jednocześnie poprzez płytę (3) 
osadczą: żuraw (4) samochodowy, wciągarkę (6) lino-
wą; sygnalizacyjną lampę (9) błyskową, oraz skrzynię 
(7) ładunkową. Z boku ramy zamocowane są przynaj-
mniej dwie podpory (5) wysuwne. 

W skrzyni (7) ładunkowej na ścianach bocznych za-
mocowane są przegubowo siedziska dla ludzi, oraz na 
podłodze skrzyni uchwyty do ustalania ładunków. Po-
między siedziskami dla ludzi a kabiną (13) operatora 
wozu jest zainstalowana równoległa sygnalizacja (10) 
akustyczna i świetlna, która służy do porozumiewania 
się przewożonych ludzi z operatorem wozu umownymi 
sygnałami. Skrzynia (7) ładunkowa jest osadzona na 
ramie (2) poprzez elementy sprężyste (8). Tak wyko-
nany wóz może służyć do przewozu ludzi, dowolnych 
materiałów, oraz środków strzałowych w specjalnych 
regałach. (2 zastrzeżenia) 

63c; B60p W. 50267 27.04.1973 

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, Polska (Mirosław Malik, Władysław Deliś, 
Janusz Kuran). 
Przyczepa z zespołem zbiorników do przeładunku ma-

teriałów sypkich 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyczepa z ze-

społem zbiorników samowyładowczych stosowana 
głównie w rolnictwie i przeznaczona do przewozu 
i przeładunku mineralnych nawozów, ziarna, ziemnia-
ków itp. Zbiorniki samowyładowcze posiadają otwory 
wylotowe zasłaniane zasuwą (4), która w widoku z gó-
ry posiada kształt płaskiej litery C zwróconej otwar-
tymi ramionami na zewnątrz. Krawędzie (5) bocznych 
ścian otworu zsypowego są wywinięte na zewnątrz, co 
powoduje liniowy styk między zasuwą (4), a krawę-
dziami (5) i prowadnicami (6). Zasuwa (4) zbiornika 
wyposażona jest w łatwo odejmowaną dźwignię (7) 
podpartą o czop (8) belki prowadnicy (6) i rękojeść 
zasuwy (9). (2 zastrzeżenia) 

65a W. 56041 02.03.1973 

Stocznia „Ustka", Ustka, Polska (Andrzej Gross, Jó-
zef Wyszyński). 

Łódź ratunkowa z tworzywa sztucznego 
Łódź ratunkowa z napędem motorowym posiada ka-

dłub wykonany z dwóch monolitowych skorup - ze-
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wnętrznej i wewnętrznej tworzących jednocześnie ła-
wy wzdłużne i poprzeczne, grodzie i obojnice. Pod ła-
wami poprzecznymi są umieszczone zbiorniki paliwa 
i wody słodkiej, zaś pod ławą wzdłużną, umieszczone 
są zbiorniki na prowiant i sprzęt. Przestrzeń pomiędzy 
skorupami jest wypełniona materiałem wypornościo-
wym. Skorupy w części dolnej są ze sobą zlaminowane 
a w części górnej są sklejone za pomocą przekładki 
z laminatu. (2 zastrzeżenia) 

70b; B43k W. 49927 10.02.1973 
Edward Kosieradzki, Warszawa, Polska (Edward Ko-

sieradzki). 
Klips do długopisu 

Klips składa się z wyprofilowanego płasownika (1) 
z wyobleniem (2) w dolnej swej części, stycznym do 
nasady pióra (8). Drugi górny koniec płasownika (1) 
jest zagięty i zakończony zaczepem. Klips (1) zacze-
pem jest mocowany w uchwycie (5) nasady pióra (8). 
Wnętrze uchwytu (5) przy ściance (6) posiada po parze 
wybrań, natomiast zaczep wyposażony jest w dwu-
stronne występy i posiada wyoblenie wielkości pro-
mienia nasady. (2 zastrzeżenia) 

70d W. 49706 20.12.1972 
Miastoprojekt Katowice Przedsiębiorstwo Projekto-

wania Budownictwa Miejskiego, Katowice (Marian 
Knosała). 

Pojemnik do klejenia taśmą 
Pojemnik do klejenia taśmą, złożony z dwóch czę-

ści - górnej i dolnej, oraz nożyka znamienny tym, 
że posiada półeliptyczny kształt i odpowiednio wy-
kształcony ślizgacz (4) zabudowany w punkcie ma-
ksymalnego wydłużenia pojemnika (6) do jego we-
wnętrznej dolnej części ściany, oraz wtopiony nożyk 
(5) umieszczony na grzbiecie ślizgacza (4). 

(1 zastrzeżenie) 

71a; A43b W. 50031 27.02.1973 
Aleksander Połczyński, Poznań, Polska (Aleksander 

Połczyński). 
Obuwie 

Obuwie letnie z tworzyw sztucznych składa się pod-
podeszwy, podeszwy i wierzchu, połączonych wzajem-
nie za pomocą kołków wykonanych w podpodeszwie 
i tulei wytłoczonych w podeszwie. Dla umożliwienia 
wykonywania podeszwy o praktycznie dowolnej gru-
bości zastosowano według wzoru we wnętrzu pode-
szwy monolitycznie z nią związaną kratownicę (4) z li-
stew kształtowych, przy czym na dolnej powierzchni 
podpodeszwy wykonane są rowki (7), w które wchodzą 
górne krawędzie kratownicy. (3 zastrzeżenia) 

74d; G09f W. 50232 19.04.1973 

Spółdzielnia Pracy „Gedania", Gdańsk, Polska (Ma-
ria Drewniak). 

Składany znak ostrzegawczy 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest składany znak 

ostrzegawczy wykonany z tworzywa sztucznego mo-
gący spełniać zarówno funkcję znaku drogowego, jak 
i innych znaków ostrzegawczych. 

Znak składa się z trzech jednakowych ramion (1), (2), 
(3), połączonych ze sobą na krawędziach styku po-
przez listwy (4) prostokątne, osadzone w gniazdach (5). 
Na zewnętrznej powierzchni ramion wykonane są 
gniazda trapezowe (6), w których umieszczone są płyt-
ki odblaskowe (7). 
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Znak po złożeniu osadzany jest w wycięciach po-
krywy dolnej (8) i górnej (9) opakowania stanowiąc 
podstawę znaku. Jest prosty w budowie oraz łatwy 
w montażu i demontażu, stwarzając tym samym moż-
liwość szerokiego wykorzystywania. (1 zastrzeżenie) 

75b W. 50044 20.09.1971 

Zakłady Radiowe „Diora", Dierżoniów, Polska (Jan 
Trojniak, Kazimierz Komisaruk). 

Tłocznik 
Tłocznik do nanoszenia powłok na podłoża z tworzyw 

sztucznych z uelastycznioną płaszczyzną roboczą cha-
rakteryzuje się tym, że powierzchnia czołowa stempla 
(1) wyposażona jest w gumową nakładkę (2), której na-
ciąg może być odpowiednio dobierany i korygowany 
za pomocą uchwytów (3) i (4) oraz napinających ele-
mentów (5). (1 zastrzeżenie) 

76d; B65h W. 50165 03.04.1973 
Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Tech-

nicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Władysław 
Teszner, Jerzy Szumarowski, Jan Kochański). 

Cewka stożkowa przewijarkowa 
Cewka stożkowa przewijarkowa stosowana przy na-

wijaniu krzyżowym przędzy wykonana z tworzywa 
termoplastycznego; posiada na powierzchni roboczej 
wypukłości (la) w kszta.cie spływających w kierunku 
zbieżności cewki kropli wody, które to wypukłości 
usytuowane są pierścieniowo. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b W. 49978 19.02.1973 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu 

Wapienniczego i Gipsowego, Kraków Polska (Stanisław 
Szlachta, Zbigniew Darowski, Kazimierz Jędras). 

Termomechaniczna gaszarka wapna 
Termomechaniczna gaszarka wapna w postaci uło-

żyskowanego obrotowo bębna o osi pochylonej do po-
ziomu jest podzielona na szereg komór. Wewnątrz ko-
mory przejściowej (3), oddzielającej komorę gaszenia 
(1) od komory wymiany ciepła (4) usytuowana jest ko-
mora przemiałowa (2) o perforowanych ścianach. Jed-
na ze ścian komory przemiałowej (2) jest równocześnie 
częścią ściany czołowej (10) komory przejściowej (3). 
Otwory (9) w ścianach oddzielających komorę prze-
miałowa (2) od komory przejściowej (3), mają kształt 
ściętego stożka o kącie wierzchołkowym a = 30-45° 
i są mniejsze od otworów w ścianie oddzielającej ko-
morę przemiałowa (2) od komory gaszenia (1). 

(3 zastrzeżenia) 

81c; B65d W. 49778 02.01.1973 
„Predom-Zelmer" Zakłady Elektromechaniczne 

im. Augustyna Micała, Rzeszów, Polska .Tadeusz 
Boćko). 

Pojemnik do przechowywania robota kuchennego 
wraz z końcówkami roboczymi 

Pojemnik ten posiada dwa kołki na powierzchni dna 
pojemnika (14). Kołki (13) wchodzą w otwory (12 piast 
kół zębatych (9) robota, przy czym rozmieszczenie koł-
ków odpowiada rozstawieniu osi przelotowych otworów 
w piastach kół zębatych. Oprócz komory do przecho-
wywania robota, pojemnik posiada komorę do prze-
chowywania wyposażenia oraz komory do przechowy-
wania kubka lub na przykład młynka do kawy. 

(5 zastrzeżeń) 
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81c; B65d W. 50199 11.04.1973 

Pierwszeństwo: 10.04.1972 - Włochy (nr B 6964) 
Ferrero e C. S. p. A., Alba (Cueno), Włochy. 

Pojemnik dla materiałów ziarnistych 
Pojemnik dla materiałów ziarnistych ma korpus (1) 

w kształcie graniastosłupa o przekroju poprzecznym 
w kształcie prostokąta. U góry korpusu (1) znajduje 
się wylot ograniczony krawędzią obwodową (2). W wy-
locie korpusu (1) zamocowana jest wydrążona zatyczka 
(4), która ma ściankę (7) i ściankę (5) prostopadłą do 
ścianki (7). Ścianka (7) ma wzdłuż dużej osi otwór (9) 
oraz zapadkę (10) przystosowaną do zamykania otworu 
(9) i przymocowaną zawiasowo do ścianki (7) w obsza-
rze (11) o zmniejszonej grubości. Zapadka (10) posiada 
przedłużenie (10a) spełniające rolę elementu zamykają-
cego. Zatyczka (4) ma wgłębienie (12) przystosowane 
do umieszczenia w nim swobodnego końca zapadki 
(10) w położeniu zamkniętym a także elementy zatrza-
skujące w postaci czopa (13) i podłużnego wpustu (14). 
Na zewnętrznej powierzchni krótszych boków ścianki 
(5) znajdują się występy (6) równoległe do ścianki (7) 
a na wewnętrznej powierzchni krótszych boków kor-
pusu (1) znajdują się występy (3), które po wciśnięciu 
zatyczki (4) do korpusu (1) współpracują ze sobą. 

(9 zastrzeżeń) 

81e; B65g W. 50058 08.03.1973 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 

Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Stefan Ochabowicz, Władysław Kmetyk, Włady-
sław Koczalski, Bolesław Koczewski). 

Ogrzewany zbiornik magazynowy a zwłaszcza 
do płynnej siarki 

Ogrzewany zbiornik magazynowy (1) posiada usytuo-
wane pionowo wężownice grzewcze (2), w odległości 
300 mm od dna (3) tego zbiornika (1). Odstępy między 
wężownicami grzewczymi (2) wynoszą 500 mm i umoż-
liwiają swobodny dostęp do dna (3) zbiornika (1). 
W celu prowadzenia obserwacji poziomu narastania 
osadu na dnie (3) zbiornika magazynowego (1), zbiornik 
(1) posiada króciec kontrolny (4) zainstalowany w po-
bocznicy płaszcza (5), poniżej dolnych krawędzi wężow-
nic grzewczych (2). (2 zastrzeżenia) 

81e; B65g W. 50143 27.03.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice, Polska (Bernard Węgrzynek, 
Rajmund Machoń, Kazimierz Kostrzewa, Franciszek 
Sieroń). 

Pyłoszczelne urządzenie zamykające 
Pyłoszczelne urządzenie zamykające ma zastosowanie 

przy przesypywaniu materiałów sypkich z wysypu 
(10) zbiornika (1) do podstawionego pojemnika (12). 
Wysyp (10) posiada elastyczne połączenie z tkaniny fil-
tracyjnej (9) zakończone elementem (8) wyłożonym od 
spodu warstwą elastycznego szczeliwa (13), które do-
ciskane jest przeciwciężarem (3) do wywiniętego koł-
nierza (11) pojemnika (12). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50160 02.04.1973 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 

Transportowych, Bytom, Polska (Andrzej Sabatowicz). 
Urządzenie do transportu i wyładunku pojemników 

zwłaszcza na wióry 
Urządzenie zawieszane na haku dźwignicy stanowi 

belka poprzeczna wyposażona w nośne ramiona (4) 
z hakami (5) oraz w dodatkowe ramiona (12) z hakami 
(13), zamocowane przegubowo w dźwigniach (6), któ-
rych drugie końce osadzone są w ramionach (4). 
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Dźwignie (6) połączone są cięgnami (14) z dźwigniami 
(8) osadzonymi również przegubowo w ramionach (4) 
i zaopatrzone są w zapadkowe koła (10), współpracu-
jące z dźwigniami (7), zamocowanymi w ramionach (4) 
i zaopatrzonymi w ciężar (11). W celu wyładowania 
pojemnika obsługa pociąga ku dołowi dźwignię (7). 
Ruch ten powoduje odbezpieczenie mechanizmu zapad-
kowego i wskutek przesuniętego środka ciężkości po-
jemnika względem osi obrotu, przechylenie pojemnika 
i wysypanie jego zawartości. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50212 14.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Gerard Żyłka). 

Uszczelnienie centralnego obrotowego przesypu 
Przedmiotem wzoru jest uszczelnienie centralnego 

obrotowego przesypu, zwłaszcza w maszynach przeła-
dowczych. Istotą wzoru jest zastosowanie przesuwnego 
pierścienia (1) o przekroju kątownika, który jest nało-
żony na płaski pierścień (2) zabudowany na części 
obrotowej (3) przesypu. (1 zastrzeżenie) 

85e W. 50042 02.03.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków, 
Polska (Wacław Kozyra). 

Urządzenie do mieszania ścieków w zbiorniku 
wyrównawczym prostokątnym 

Urządzenie do mieszania ścieków w zbiorniku wy-
równawczym prostokątnym, w szczególności w oczysz-
czalniach ścieków w przemyśle garbarskim posiada 
jedno lub więcej mieszadeł (4) turbinowych lub łopat-
kowych podwieszonych do dolnej części pomostu jezd-
nego (1) poruszającego się na czterech kołach jezdnych 
(5) po szynach ułożonych wzdłuż dłuższych boków 
zbiornika. 

Mieszadła (4) poruszane są przy pomocy indywidual-
nych napędów (3), umieszczonych na pomoście jezd-
nym (1). 

Rozwiązanie według wzoru użytkowego umożliwia 
objęcie swoim zasięgiem całej zawartości zbiornika 
oraz dobieranie optymalnych prędkości mieszania w za-
leżności od rodzaju ścieków (1 zastrzeżenie) 

85h; E03d W. 50223 16.04.1973 

Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemy-
słowego, Gliwice, Polska (Zygmunt Dąbrowski). 

Pisuar przyścienny 
Pisuar przyścienny składa się ze zbiornika ścieków 

(1) zaopatrzonego w stałą przegrodę (2), wymuszającą 
syfonowy przepływ ścieków z przelewu (3) i przewodu 
odpływowego (4). Odpływ ścieków odbywa się poprzez 
zamknięcie wodne zewnętrzne, dostępne do oczyszcza-
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nia od strony dopływu ścieków. Rozwiązanie to utrud-
nia zatykanie się odpływu ścieków, a zarazem ułatwia 
oczyszczanie tego odpływu (dna syfonu). 

( 1 zastrzeżenie) 

87a; B25h W. 50197 10.04.1973 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Mińsk 

Mazowiecki, Polska (Jerzy Szczepański). 
Przenośny warsztat monterski robót sanitarnych 

na budowie 
Przenośny warsztat monterski robót sanitarnych na 

budowie stanowi szkielet (1) ze spawanych kątowni-
ków, obudowany blachami, tworzącymi górny blat (6), 
dolny blat (7) i ścianki boczne (8), (9) i (10). Szkielet 
(1) składa się z górnej ramy (2), dolnej ramy (3), dwu 
prostych nóg (4) i dwu pochyłych nóg (5). Warsztat 
wyposażony jest od przodu w uchylne drzwiczki (11) 
na zawiasach (12), utworzone z ramy (13) i kątownika 
oraz obudowane blachą (14). Drzwiczki (11) podniesione 

do góry zwiększają powierzchnię górnego blatu (6) 
i służą do zamykania pojemnika (15) na narzędzia. Od 
dołu warsztat wyposażony jest w dwie przyspawane 
rury (17) do przetknięcia prętów przy podnoszeniu 
warsztatu. W górnym blacie (6) warsztat posiada otwo-
ry (18) przechodzące przez blachę i ramę do montażu 
typowego imadła do rur oraz otwory (19) do montażu 
typowego imadła ślusarskiego. (3 zastrzeżenia) 

89e; C13g W. 50198 10.04.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Tadeusz Szwej, Andrzej Czuk). 
Urządzenie do przyspieszania cyrkulacji w aparatach 

wyparnych 
Urządzenie składa się z wirnika (5) pompy odśrodko-

wej, umieszczonego stroną ssawną pod rurą cyrkula-
cyjną (6) w dolnej komorze (2) aparatu i stałej tarczy 
osłaniającej (7) umieszczonej nad wirnikiem (5), a przy-
mocowanej do rury ssawnej. Całe urządzenie może być 
zastosowane w każdym aparacie wyparnym o natural-
nej cyrkulacji. (1 zastrzeżenie) 
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78 
89 
23 
43 

115 
18 
10 
62 
23 

9 - Biuletyn UP nr 6 (36) 



146 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (36) 1974 

1 

163132 
163133 
163144 
163153 
163154 
163156 
163157 
163172 
163179 
163187 
163188 
163252 
163257 
163262 
163263 
163274 
163283 
163285 
163287 
163288 
163309 
163314 
163315 
163317 
163320 
163331 
163338 
163339 
163340 
163341 
163346 
163347 
163349 
163381 
163402 
163403 
163404 
163439 
163461 
163462 
163463 
163473 

2 

39b4; C08f 
12q; C07e 
21d2; H02k 
7a; B21b 
7a; B21b 
451; A01n 
7b; B21c 
39a4; B29f 
57a; G03b 
21g; G21c 
39b4; C08f 
21a2; H03f 
12g; B01j 
86c; D03d 
82a; F26b 
19c; E01c 
22a; C09b 
24b; F23d 
24b; F23d 
12o; C07e 
12q; C07d 
24b; F23d 
24b; F23d 
12p; C07d 
21c; H02p 
21d2; H02k 
12g; B01j 
84d; E02f 
38b; B27c 
38b; B27c 
23b; C10g 
23b; C10g 
23b; C10g 
31b1; B22c 
12p; C07d 
36c; F24h 
42i; G01k 
21g; H01g 
63b; B62b 
21c; H01h 
21a1; H03k 
55f; D21h 

3 

67 
23 
46 
6 
7 

84 
7 

66 
98 
51 
67 
33 
13 

118 
115 
28 
53 
55 
56 
18 
24 
56 
56 
20 
43 
47 
13 

117 
65 
65 
55 
55 
55 
61 
20 
63 
72 
51 

101 
43 
32 
97 

1 

163476 
163477 
163483 
163487 
163510 
163511 
163512 
163522 
163541 
163542 
163563 
163574 
163589 
163601 
163605 
163609 
163625 
163659 
163687 
163763 
163861 
163901 
163904 
163933 
163934 
163977 
164061 
164134 
164190 
164222 
164254 
164255 
164256 
164260 
164303 
164378 
164647 
164886 
164981 
167355 
167383 

2 

12p; C07d 
12o; C07c 
63c; B60p 
421; G01n 
451; A01n 
12p; C07d 
12p; C07d 
21a4; H01p 
12o; C07c 
12q; C07c 
21e; G01r 
42t1; G11b 
421; G01n 
12p; C07d 
67a; B24b 
21a*; H01p 
23b; C10g 
21c; H01h 
12o; C07c 
21a2; H04h 
63d; B60b 
55c; D21g 
21c; H02j 
421; G01n 
21g; G21h 
48b; C23c 
21g; H01j 
421; G01n 
47b; F16c 
7c; B21d 
49a; B23b 
49a; B23b 
49a; B23b 
42k; G011 
21e; G01r 
42i; G01k 
12p; C07d 
12q; C07d 
21c; H05k 
31a8; F27d 
35b; B66c 

3 

20 
18 

105 
76 
84 
21 
21 
37 
18 
24 
48 
82 
76 
21 

108 
37 
55 
44 
18 
34 

106 
97 
44 
76 
51 
91 
51 
77 
86 
8 

92 
93 
93 
75 
48 
73 
22 
24 
44 
60 
63 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych opublikowanych w BUP nr 6 (36) 1974 r. 
w uldadzie numerowym 

Nr zgłoszenia 
1 

48235 
48954 
49599 
49706 
49745 
49778 
49785 
49793 
49823 
49843 
49856 
49904 
49909 
49915 
49916 
49917 
49926 
49927 
49978 
49988 
50000 
50004 
50031 
50041 
50042 
50044 
50058 
50064 
50072 
50089 
50109 
50124 
50125 
50127 
50140 
50143 
50148 
50149 
50150 
50154 
50160 
50161 
50163 
50164 

Klasy 
2 

42c 
42h 
34b 
70d 
63c 
81c; B65d 
34k; A47k 
5d; E21f 
34g; A47c 
12c; B01d 
13c; F22f 
21g; G21c 
34i; A47b 
34g; A47c 
34g; A47c 
34g; A47c 
35b; B66c 
70b; B43k 
80b; C04b 
34b; A47g 
47d; B65g 
35c; B66d 
71a; A43b 
65a 
85c 
75b 
81e; B65g 
46k; F02p 
21c; H01h 
4c; F16k 
45h; A01k 
21c; H01r 
48d2; C23g 
491; B23p 
21g; H01j 
81e; B65g 
33b; A45c 
21e; G01r 
21c; H01b 
45k; A01m 
81e; B65g 
34c; A471 
18b; C21c 
21c; H01h 

Str. 
3 

131 
131 
126 
137 
136 
138 
129 
119 
127 
121 
121 
124 
128 
128 
128 
128 
129 
137 
138 
126 
134 
130 
137 
136 
140 
138 
139 
134 
121 
119 
133 
122 
134 
135 
125 
139 
125 
124 
122 
134 
139 
127 
121 
122 

Nr zgłoszenia 
1 

50165 
50169 
50175 
50176 
50179 
50180 
50184 
50185 
50188 
50189 
50190 
50195 
50196 
50197 
50198 
50199 
50200 
50202 
50203 
50204 
50206 
50212 
50220 
50221 
50223 
50226 
50232 
50234 
50235 
50244 
50247 
50252 
50256 
50261 
50267 
50268 
50275 
50277 
50280 
50614 
50714 
50782 
51244 

Klasy 
2 

76d; B65h 
34e; A47h 
34b; A47j 
12a; C09k 
42h; G02b 
29a; D01b 
34k; A47k 
36a; F24b 
21c; H02g 
45a; A01b 
21c; H02g 
30d; A61f 
35d; B66f 
87a; B25h 
89e; C13g 
81c; B65d 
7b; B21c 
42k; G011 
49a; B23b 
49h; B23k 
21c; H01h 
81e; B65g 
42k; G011 
42k; G011 
85h; E03d 
34k; A47k 
74d; G09f 
21d2; H02m 
45f ; A01g 
21c; H02g 
63c; B62d 
7c; B21d 
5d; E21f 
35b; B66c 
63c; B60p 
11e; B42f 
58a; B30b 
33c; A45d 
21f ; F21r 
36c; F24h 
37b 
47f1 ; F161 
42n; C09b 

Str. 
3 

138 
127 
126 
120 
131 
125 
129 
130 
122 
133 
123 
125 
130 
141 
141 
139 
119 
132 
135 
135 
123 
140 
132 
132 
140 
129 
137 
123 
133 
123 
136 
120 
119 
130 
136 
120 
135 
126 
124 
131 
131 
134 
133 
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