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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 paź-
dziernika 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. 
1572 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, 
poz. 4) ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" zawierają następujące 
dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według klasyfikacji patentowej narodowej oraz 

międzynarodowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wvnalazku 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, 
- skrót episu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najle-

piej obrazującego wynalazek lub wzór użytkpwy, a do zgłoszeń dokonanych 
przed 1 stycznia 1973 r. - niezależne zastrzeżenia patentowe lub ochronne 
zgłoszenia, 

- liczbę zastrzeżeń. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o patenty tymczasowe zostały oznaczone literą T 
z:\ numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wnio-
sek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3. u. ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku 
w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

strzeżeniami 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 rależy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Pa-
tentowy 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 użyt-

kowego. 

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

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

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

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

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

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, 00-931 Warszawa, AL Niepodległości 188. 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Numer oddano do składu w lipcu 1974 r. Podp. do druku we wrześniu 1974 r. Ark. wyd. 42,13, ark. 
druk. 35,5. Papier druk sat. V kl. 70 g, 61X86. Nakład 2380+25 egz. 

Cena 45 zł INDEKS 35436 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 155. 



URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 01.10.1974 r. Nr 10(40) 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 

la; B03b P. 165133 T 10.09.1973 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol-
ska (Olbrach Z,braniborski, Helmut Skiba, Zygmunt 
Widera). 

Młyn do rozdrabniania prób węgla 
Młyn do rozdrabniania prób węgla, szczególnie 

węgla zawilgoconego, składający się z walcowej obu-
dowy (1) zamkniętej od góry pokrywą (3) i ograniczo-
nej od dołu sitem (8), pod którym znajduje się wy-
sypowy lej (2), wewnątrz której znajduje się piono-
wy wał (5), na końcu którego umocowany jest bijak 
(7) umieszczony w niewielkiej odległości nad sitem (8) 
a przez górną część walcowej obudowy (1) wprowa-
dzony jest do jej wnętrza przewód (9), którego dol-
ny koniec znajduje się w pobliżu wału (5). 

(1 zastrzeżenie) 

la; B03b P. 165648 T 04.10.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego. 
Gliwice, Polska (Bernard Befhge, Jerzy Nawrocki, 
Józef Sówka). 

Sposób wykorzystania wysokopiołowych paliw dla 
procesu obróbki cieplnej tworzyw nieorganicznych 

Wynalazek dotyczy wykorzystania wysokopopioło-
wych paliw dla procesu obróbki cieplnej tworzyw 
nieorganicznych, zwłaszcza żelazostopów i materiałów 
budowlanych jak lekkich kruszyw, materiałów ścien-
nych, spoiw hudraulicznych itp. 

Według wynalazku surowce energetyczne w postaci 
wysokopopiołowych paliw odpadowych o górnej war-
tości opałowej poniżej 4000 kcal/kg, zawartości sub-

stancji mineralnej powyżej 40% i korzystnie drobno-
dyspersyjnym rozmieszczeniu węgla, wprowadza się 
do zestawu nadawy przed obróbką cieplną dla osiąg-
nięcia mniejszego gradientu temperatury, całkowitego 
wykorzystania energii chemicznej paliwa, oraz wzbo-
gacenia składu nadawy substancją mineralną działa-
jącą katalitycznie przez swe składniki śladowe - pod-
czas obróbki cieplnej, szczególnie spęczniania. 

(1 zastrzeżenie) 

lb; B03b P. 160610 06.02.1973 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Bolesław 
Waligóra, Tadeusz Hepel, Maria Hepel, Tadeusz Biesz-
czad, Andrzej Pomianowski). 
Sposób hydrometalurgicznej przeróbki poflotacyjnego 
koncentratu miedziowego z Luhińsko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego z uwzględnieniem odzysku srebra 

Przedmiotem wynalazku jest metoda hydrometalur-
gicznego odzysku srebra z poflotacyjnych koncentra-
tów miedziowych Lubińsko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego. Opracowana metoda odzysku wykorzy-
stuje zdolność jonów chlorkowych do tworzenia ze 
srebrem połączeń kompleksowych, które w ustalonych 
warunkach fizykochemicznych przechodzą do roztwo-
ru. Proces ługowania srebra prowadzi się periodycz-
nie przy pomocy chlorku amonowego o stężeniu co 
najmniej 3 mole na litr roztworu, przy jednoczesnym 
intensywnym mieszaniu zawiesiny rudy i przepuszcza-
niu przez nią gazowego tlenu. Następnie roztwór od-
filtrowuje się i operację powtarza się parokrotnie, aż 
do odzysku całej ilości srebra, która w danych wa-
runkach przechodzi do roztworu. Z kolei prowadzi się 
ługowanie wodnym roztworem amoniaku i soli amo-
nowych z równoczesnym przedmuchiwaniem tlenu 
przez zawiesinę pod ciśnieniem 1 atm., celem odz3r-
sku miedzi. (1 zastrzeżenie) 

lc; B03b P. Î60609 06.02.1973 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Bolesław 
Waiigóra, Andrzej Pomianowski, Tadeusz Hepel, 
Maria Hepel, Tadeusz Bieszczad). 
Sposób elektroekstrakcyjnej przeróbki poflotacyjnego 
koncentratu miedziowego z Lubińsko-Głogowskiego 

Okręgu Miedziowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób przeróbki 

poflotacyjnych koncentratów miedziowych. Sposób ten 
polega na połączeniu chemicznego rozpuszczania kon-
centratu w roztworach wodnych z procesem elektroli-
tycznego wydzielania tlenu na anodzie z węgla re-
tortowego. W elektroekstrakcyjnym sposobie prze-
róbki koncentratu, (będącym przedmiotem wynalazku) 
tlen, który jest utleniaczem rudy, wprowadzany jest 
do układu przez bezpośrednią elektrolizę wody przy 
użyciu elektrod węglowych. 
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Przestrzeń anodowa jest oddzielona od komory ka-
todowej przegrodą, przez którą dyfundują jony miedzi. 

Proces rozpuszczania minerałów siarczkowych 
miedzi można prowadzić zarówno w środowiskach 
kwaśnych jak i zasadowych. (1 zastrzeżenie) 

4b; F21v P. 165197 T 12.09.1973 

Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno, Polska (Tadeusn 
Bartosik, Janusz Bania, Janusz Tomaszewski, Stani-
sław Gancarz). 
Sposób wytwarzania odblaskowych znaków i oznaczeń 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
odblaskowych znaków i oznaczeń na podłożu z lami-
natów. 

Zadaniem wynalazku jest opracowanie technologii 
produkcji znaków, w tym sposobu tworzenia powłoki 
odblaskowej. Zgodnie z wynalazkiem na podłoże zna-
ku nanosi się na drodze malowania powinowate che-
micznie z tworzywem podłoża trzy lub więcej warstw 
lakieru, emalii w kolejności; powłokę barwną, po-
włokę odblaskową, warstwę ochronną oraz ewentu-
alnie nieodblaskową warstwę malowaną pod lub na 
warstwie ochronnej. Powłokę odblaskową tworzy 
warstwa lakieru bezbarwnego z nałożonymi kulkami 
szklanymi; w ilości 20-200 sztuk/mm2, średnicy 0,06-
0,16 mm, o współczynniku załamania większym od 2,0, 
przy czym grubość warstwy lakieru wynosi 0,1-0,9 
średniej średnicy kulek, korzystnie 0,4-0,6 tej śred-
nicy. 

Z;naki i oznaczenia wykonane według wynalazku 
mogą być stosowane jako znaki drogowe, tablice in-
formacyjne i reklamowe. (2 zastrzeżenia) 

4g; F23d P. 164311 T 26.07.1973 

Vyzkumny üstav stravebnich hmot, Brno, Czecho-
słowacja. 
Palnik na zgazowane paliwo dla pieców ceramicz-

nych, zwłaszcza pieców tunelowych 
Palnik na zgazowane paliwo, dla pieców ceramicz-

nych, zwłaszcza pieców tunelowych, składający się 
z płaszcza zewnętrznego, płaszcza wewnętrznego, dy-

fuzora, komory spalania oraz przewodu zasilającego 
dla powietrza i czynnika grzewczego, jest charaktery-
styczny tym, że płaszcz zewnętrzny (7) ma w swej 
górnej części zamknięcie centrujące (11) oraz boczny 
przewód zasilający (3) dla powietrza rozpylającego 
i powietrza spalania o niskim ciśnieniu, a w dolnej 
części komorę (8) zgazowania i spalania. W płaszczu 
zewnętrznym ponadto umieszczona jest współśrodko-
wo rura (6) o mniejszej średnicy w swej dolnej części 
zaopatrzona w dyfuzor (9) który ma pierścień nastaw-
czy (10) i wchodzi przy tym do komory (8) spalania. 
Ponadto w rurze (6) umieszczona jest współśrodkowo 
wymienialna rura (5), która połączona jest z przewo-
dem zasilającym (2) dla czynnika grzewczego i ewen-
tualnie wody, wchodząca przy tym do dyfuzora (9). 

(1 zastrzeżenie) 

4g; F23d P. 165179 T 11.09.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Tadeusz Senkara, Marian Siu-
dek). 

Palnik płaskopłomienny na paliwo gazowe 
Palnik płaskopłomienny na paliwo gazowe składa 

się z dyszy powietrznej (1), wewnątrz której jest za-
montowana przesuwnie dysza gazowa (4). U wylotu 
dyszy gazowej (4) jest umieszczona wkładka (5) z ka-
nalikami (6), nachylonymi do osi poziomej i płaszczyz-
ny prostopadłej do osi palnika pod kątami 30-j-75°. 

(2 zastrzeżenia) 

4g; F23d P. 165487 T 28.09.1973 

Instytut Gazownictwa, Kraków, Polska (Andrzej 
Pawica, Roman Bularz, Zbigniew Pietrzyk). 

Palnik nadmuchowy 
Przedmiotem wynalazku jest palnik nadmuchowy 

przeznaczony do spalania wszystkich rodzajów paliw 
gazowych, ciekłych i stałych. 

Palnik składa się z korpusu, dysz doprowadzających 
paliwo i powietrze oraz końcówki wylotowej mie-
szanki paliwowej a znamienny jest tym, że korpus 
palnika składa się z części walcowej (3), do której 
doprowadzone jest stycznie z dużą prędkością paliwo 
i powietrze i z części stożkowej (i) o różnej długości 
zależnej od rodzaju spalanego paliwa a w częściach 
tych umieszczona jest przesuwna końcówka wylotowa 
(5) uszczelniona uszczelkami (6) i zamocowana śru-
bami (7) przy czym do części stożkowej korpusu pal-
nika doprowadzone jest dodatkowo przez dysze (8) 
paliwo gazowe lub ciekłe. ' (1 zastrzeżenie) 
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4g; F23d P. 165488 T 28.09.1973 

Instytut Gazownictwa, Kraków, Polska (Jerzy Bat-
ko, Andrzej Pawica). 

Palnik nadmuchowy 
Przedmiotem wynalazku jest palnik nadmuchowi 

przeznaczony do spalania wszystkich rodzajów palhv 
w stanie płynnym i gazowym. Palnik składa się 
z przewodu dolotowego powietrza, korpusu palnika 
i końcówki wylotowej mieszanki paliwowej, przy czym 
w korpusie palnika (1) w docieranych przegubach ku-
listych (2) uszczelnianych uszczelką (6) i kołnierzem 
dociskowym (3) zabudowane są przesuwnie dysze pa-
liwowe (4). Dzięki zastosowaniu przegubów kulistych, 
w których zamocowane są przesuwnie dysze paliwo-
we, palnik zapewnia łatwe uzyskanie zmiennych cha-
rakterystyk płomienia to jest długości, emisyjności 
itp., przy zachowaniu stałego obciążenia cieplnego pal-
nika i stabilności spalania. (1 zastrzeżenie) 

IR; F23d P. 165581 T 01.09.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohm", 
Gliwice, Polska (Zbigniew Makarewicz). 
Palnik dla długiego i krótkiego płomienia przy dowol-

nej wydajności 
Palnik dla krótkiego i długiego płomienia dla du-

żych rozpiętości wydajności ma centryev.nif osiowo 
umieszczone przeloty gazowe 8, 9, 10 i ma centryczni«.-
wokół tych przelotów umieszczone wyloty powietrza 
11 i 12, przy czym osiowo ccntrycznic w średnim ga-
zowym przelocie 9 ma umieszczony :;;?zowy małv 
przelot 10. (1 zastrztż-nio) 

5a; E21b P. 163808 T 02.07.1973 

Zakłady Naprawcze Urządzeń Naftowych, Krosno 
n. Wisłokiem, Polska (Jan Żywiec, Józef Barud, Jan 
Sołtysik). 
Głowica eksploatacyjna do dwu kolumn rur wydo-

bywczych 
Głowica posiada cylindryczny korpus (1) zamknięty 

od góry koroną w której znajdują się dwa kanały (4) 
i (7) służące do podłączenia rur wydobywczych (8) 
i (9), przy czym wyloty tych kanałów znajdują się 
na różnych wysokościach. Rura łącząca pionowa (5) 
stanowiąca przedłużenie krótszego kanału (4) i kor-
pusu korony (2) posiada wycięcia usytuowane na-
przemianlegle w celu prawidłowego uszczelnienia 
uszczelką i zamknięcia wylotów kanałów głowicy. 

Głowica może posiadać na jednym z kanałów zawór 
co ułatwia proces wyciągania rur wydobywczych. 

(2 zastrzeżenia) 

5a; E21b P. 164461 T 01. 08.1973 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice, Polska (Wiesław Witek). 

Połączenie węży wysokociśnieniowych 
Przedmiotem wynalazku jest połączenie węży wy-

sokociśnieniowych stosowanych zwłaszcza w wiertni-
ctwie do połączenia części tłocznych obiegu płuczko-
wego. 
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Połączenie węży wysokociśnieniowych z końcówką 
wielostożkową ma co najmniej dwa pierścienie dzie-
lone oraz dwa kołnierze zaciskowe, w których wza-
jemnie współpracujące powierzchnie stożkowe posia-
dają tę samą zbieżność i są przeciwnie skierowane 
względem siebie. 

Połączenie węży wysokociśnieniowych posiada koń-
cówkę wielostożkową (1), na której nasunięty jest 
wąż gumowy (2). Na nasunięty wąż gumowy (2) wy-
wierany jest nacisk za pomocą skręcanych kołnierzy 
(4), które współpracują z półpierścieniami (3) na stoż-
kowych powierzchniach przeciwnie skierowanych. 

(1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 164736 T 17.08.1973 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinka", 
Gorlice, Polska (Mieczysław Kopczyk, Jerzy Laszczak, 
Zbigniew Wiśniowski, Władysław Sikora, Stanisław 
Deda). 
Urządzenie do wykonywania otworów zwłaszcza 

w gryzach świdrów wiertniczych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyko-

nywania otworów zwłaszcza pod słupki w gryzach 
świdrów wiertniczych. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone w po-
dzielnice hydrauliczne oraz zespół głowic wielonarzę-
dziowych posiada cylinder hydrauliczny posuwu 9 
połączony z zespołem głowic wielowrzecionowych 8 

i z cylindrem napędowym 8 współpracującym z cylin-
drem podziału 13 oraz z cylindrem blokady 18 zespołu 
podzielnic 10. 

Urządzeniem tym można wykonywać tolerowane 
otwory wielokrotne na powierzchniach stożków w 
cyklu automatycznym. (1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 164737 T 17.08.1973 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice, Polska (Józef Feruś, Mieczysław Kopczyk, 
Zbigniew Wiśniowski, Władysław Kwilosz). 

Urządzenie zabezpieczające zwłaszcza wieże wiertnicze 
przed przeciążeniem 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpie-
czające zwłaszcza wieże wiertnicze przed przeciąże-
niem stosowane przy wierceniu otworów geologicz-
nych lub eksploatacyjnych. 

Urządzenie zabezpieczające zwłaszcza wieże wiert-
nicze przed przeciążeniem wyposażone w elektroza-
wór sterujący posiada na martwym końcu liny wy-
ciągu (1) cylinder hydrauliczny (2) połączony z prze-
łącznikiem hydrauliczno-elektrycznym (4) i z elektro-
zaworem sterującym (9). 

Urządzenie to można stosować do wiertnic o róż-
nych systemach sterowania. (1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 164738 T 17.08.1973 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice, Polska (Jerzy Laszczak, Mieczysław Kopczyk, 
Zbigniew Wiśniowski, Władysław Sikora). 

Oprawka narzędziowa zwłaszcza do wierteł spiralnych 
Przedmiotem wynalazku jest oprawka narzędziowa 

zwłaszcza do wierteł spiralnych stosowana w głowi-
cach wielowrzecionowych lub pojedynczych uchwy-
tach. 
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Oprawka narzędziowa posiada przesuwny w kor-
pusie (6) trzpień (1) z umieszczonym wewnątrz wkrę-
tem (3) i tulejką rozprężną (4), na którym osadzona 
jest nakrętka oporowa (12) z ułożyskowanym w niej 
gniazdem (14) wymiennej tulejki (15). 

Oprawki te pozwalają na wykonywanie otworów 
o różnej głębokości z zachowaniem wymaganej tole-
rancji wymiarowej bez konieczności zmiany położe-
nia zderzaków. (1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 164772 T 21.08.1973 

Przedsiębiorstwo Geologiczne, Wrocław, Polska 
(Stanisław Burzyński, Tadeusz Urban, Wacław Prze-
bierała). 

Układ kinetyczny urządzenia wiertniczego z dwuczło-
nowym masztem 

Układ kinematyczny urządzenia wiertniczego z dwu-
członowym masztem do wierceń otworów ziemnych 
zwłaszcza małośrednicowych charakteryzuje się możli-
wością niezależnej regulacji obrotów obrotnicy i obro-
tów wału pompy płuczkowej a więc selektywnej re-
gulacji obrotów narzędzia wiercącego i wydatku płu-
czki wiertniczej oraz skróceniem czasu przygotowania 
urządzenia do pracy, dzięki zastosowaniu wielobie-
gowej skrzyni przekładniowej (6) w bocznym układzie 
kinematycznym głównego napędu wiertnicy i częścio-
wej automatyzacji stawiania i składania masztu. 

(1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 164834 T 24.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Leszek Grzegorzewski, Tadeusz Smodorek, Janusz 
Kucharski). 

Płyta z wkładami do przewodu wiertniczego 
Wynalazek dotyczy płyty z wkładami do przewodu 

wiertniczego zawieszonymi przegubowo nad ich środ-
kiem ciężkości na ramieniu, w obudowie zamocowa-
nej wachliwie na wałku, dźwigni, której drugie ramię 
opiera się o podłoże. 

Sprężyna usytuowana na drugiej dźwigni na tym 
samym wałku, dociska wkłady do przewodu krzywką 
i utrzymuje je w ciągłej gotowości do pracy. Wkłady 
są luzowane z przewodu przy pomocy pedału zamoco-
wanego na jednej z głównych dźwigni. (1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 165075 T 07.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Marian Odrobina, Stani-
sław Chwieduk, Herbert Małoszek, Tadeusz Welz). 

Urządzenie do wiercenie otworów strzałowych 
Urządzenie chodnikowe do wiercenia otworów 

strzałowych stanowi mały wózek podwieszony na 
kółkach przetaczanych po szynie jezdnej przymoco-
wanej pod stropem chodnika. Z wózka wysięga ma-
nipulator wiertarki, czyli wysięgnik z prowadnicą po-
łączone za pomocą hydraulicznych siłowników w celu 
uniezależnienia kifrunku otworów od położenia wy-
sięgnika. 

Na wózku znajduje się mały hydrauliczny zespół 
napędowy wystavczajacv dla pojedynczego manipula-
tora. Do wózka są achylnie przymocowane dwie roz-
pory, które rozpiera się między spągiem a stropem lub 
umieszcza pod stropem równolegle do szyny. 

W tym ostatnim położeniu urządzenie zajmuje małą 
część przekroju chodnika przy stropie pozostawiając 
wolny spąg dla innych maszyn przodkowych. 

5a; E21b P. 165510 T 28.09.1973 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ka-

zimierz Wąsiak). 
Głowica uszczelniająca do wtłaczania cieczy w caliznę 

Głowica uszczelniająca ma osadzony na perforowa-
nej rurze (1) elastyczny cylindryczny płaszcz (2) za-
kończony obustronnie kryzami (3, 4) z wykonanymi na 
całej jego powierzchni przelotowymi otworami (5). 
Ten płaszcz (2) z jednej strony jest zamknięty sworz-
niem (6), a z drugiej dociskową nakrętką (7) poprzez 
oporowy pierścień (8). 

Doprowadzana do perforowanej rury (1), za pomocą 
łącznika (9) i zasilającego przewodu (10), ciecz pod 
ciśnieniem powoduje uszczelnianie głowicy, a równo-
cześnie wnika w caliznę przez otwory (5). 

(2 zastrzeżenia) 
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5a; E21b P. 165591 T 02.10.1973 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Polska 
(Joachim Głombik, Konrad Kuczyński, Stefan Lala, 
Andrzej Sobejko). 
Sposób rurowania szybowych otworów małośrednico-

wych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób rurowania szy-

bowych otworów małośrednicowych, szczególnie otwo-
rów szybowych wykonywanych mechanizmami wiert-
niczymi. 

Istotą sposobu według wynalazku jest to, że kolum-
nę rurową montuje się na nadszybiu lub podszybiu 
z jednakowych segmentów w kształcie elementów 
bocznej powierzchni walcowej ograniczonej tworzą-
cymi, łącząc segmenty ze sobą prostymi bokami, przy 
czym boki sąsiednich segmentów przesuwa się wzglę-
dem siebie na taką część ich wysokości jaką część 
obwodu koła stanowi długość łuku tworzonego przez 
segment w płaszczyźnie prostopadłej do osi kolum-
ny rurowej, po czym kolumnę rurową wprowadza się 
w otwór szybowy sukcesywnie w miarę dołączania 
kolejnych segmentów. Wzajemne sytuowanie segmen-
tów w kolumnę rurową pokazano na załączonym ry-
sunku. (1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 165694 T 06.10.1973 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice, Polska (Bolesław Hawro, Zdzisław Pionka). 
Układ napędowy wiertniczy do wierceń obrotowych 

Układ napędowy wiertniczy do wierceń obrotowych 
przedstawiony na rysunku składa się z dwóch agre-
gatów napędowych (1) i (2) skrzyni napędowej (3) 
i przekładni hydrokinetycznej (24). Układ umożliwia 
napędzanie części odbiorników mocy (25) poprzez 
przekładnię hydrokinetyczną (24) a pozostałą część 
odbiorników mocy (30) i (32) bezpośrednio ze skrzyni 
napędowej (3). (1 zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 165873 T 15.10.1973 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, Polska (Stanisław Pogoda). 
Sposób zabezpieczania otworów wiertniczych załado-
wanych materiałem wybuchowym zwłaszcza otworów 
strzałowych do prac geofizycznych oraz urządzenie do 

stosowania tego sposobu 
Sposób zabezpieczenia otworów wiertniczych załado-

wanych materiałem wybuchowym, zwłaszcza otworów 
strzałowych dla prac geofizycznych, szczególnie dla 
badań prowadzonych metodą sejsmiczną polega na 
tym, że załadowany materiałem wybuchowym otwór 
strzałowy zabezpiecza się przez zaklinowanie urządze-
nia w ścianie wylotu tego otworu, które to urządze-
nie umieszcza się nad otworem bezpośrednio na po-
wierzchni ziemi. 

Urządzenie składa się z układu klinującego (2) po-
siadającego zaczepy (5, 5a) oraz zamka (3) współdzia-
łającego z ruchomą nóżką (8) i pokrywą (4), przy 
czym zamek (3) jest umieszczony wewnątrz górnej 
części korpusu (1) urządzenia, zabezpieczając to urzą-
dzenie przed przypadkowym wyciągnięciem go z ot-
woru. (2 zastrzeżenia) 

5a; E21b P. 166239 T 30.10.1973 

Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Józef Guzik, Ta-
deusz Półchłopek, Adam Kasza, Jadwiga Fornal). 

Sposób zwiększania ciężaru właściwego zaczynu 
cementowego 
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Sposób zwiększania ciężaru właściwego zaczynu ce-
mentowego stosowanego do cementowania otworów 
wiertniczych, zwłaszcza przy cementowaniu otworów, 
w których panuje bardzo wysokie ciśnienie, polega-
jący na dodawaniu substancji o ciężarze właściwym 
większym od cementu. Istotą wynalazku jest zastoso-
wanie w charakterze tego wynalazku pyłów magnety-
towych otrzymywanych jako produkt uboczny po spa-
laniu węgla kamiennego. (1 zastrzeżenie1) 

5b; E71c P. 164452 T 31.07.1973 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum" (Marian Bo-
chenek, Zdzisław Szecówka, Zbigniew Domda). 
Sposób eksploatacji systemem ubierkowym złóż rud 

miedzi 
Sposób umożliwia wybieranie złoża o miąższości 

w granicach od 1,5 m do 3,0 m. 
Eksploatacja złoża jest prowadzona przy użyciu 

ciężkich maszyn samojezdnych z zastosowaniem prze-
suwnej obudowy hydraulicznej (7) podtrzymującej 
strop w ubierce. 

Urabianie złoża odbywa się materiałem wybucho-
wym przy pomocy długich otworów strzałowych (4) 
wierconych z chodników (2, 3) równolegle do czoła 
ubierki. 

Taki sposób urabiania złoża pozwala na uzyskanie 
dużych wydajności i koncentracji wydobycia gdyż 
wiele czynności w przodku można wykonywać równo-
cześnie z wierceniem otworów strzałowych przygoto-
wujących następny zabiór. Pozwala to również na lep-
sze wykorzystanie sprzętu samojezdnego. 

(1 zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 165051 T 31.08.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych, 

„Bipromet", Katowice, Polska (Ryszard Gajewski). 

Urządzenie zasypowe wozów kopalnianych 
Urządzenie do ładowania materiałów sypkich do 

znormalizowanych wozów kopalnianych ma u wylotu 
swego zsypu obrotową zasuwę (2), której oś obrotu 
jest pozioma i znajduje się poniżej zamykanego tą 
zasuwą wylotu. Obrotowa zasuwa (2) jest napędzana 
za pomocą sterowniczej płozy (3), która podnosi się 
i zamyka wylot zsypu (1) na skutek nacisku na nią 
obrzeża skrzyni wozu, a opada i otwiera wylot tego 
zsypu pod wpływem własnego ciężaru. (1 zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 165084 T 07.09.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górni-
ctwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Zdzisław Nadarkiewicz, Janusz Bieniewski, Jan Ur-
bański, Jan Olszowski). 

Sposób odwadniania gruntów 
Sposób odwadniania gruntów jako przedmiot wyna-

lazku polega na tym, że z poziomu naturalnej po-
wierzchni terenu lub poziomu urabiania wierci się 
skośne otwory odwodnieniowe metodą wiertniczą. Do 
otworów tych po orurowaniu rurami okładzinowymi 
wprowadza się filtry (korzystnie) blokowe, po czym 
rury wyciąga się. Filtr wyposażony jest w prowadniki, 
które umożliwiają wsunięcie go do otworu. Filtr za-
kłada się na całej długości otworu lub jego części 
w zależności od warunków hydrogeologicznych od-
wodnienia skał. Zakończenia skośnych otworów znaj-
dują się w skarpie na wysokości (korzystnie) 0 - 1 m 
ponad kolejnym niższym poziomem urabiania. Kolum-
na filtrowa jest zbudowana z tworzywa urabianego 
koparką wraz z materiałem skalnym, z którego zbu-
dowana jest odwadniana skarpa. Kolumna filtrowa 
jest otwarta od dołu i sukcesywnie ścinana w miarę 
postępu urabiania skarpy tak, że zachowuje przez cały 
czas drożność dla spływającej grawitacyjnie wody. 
Spływająca skośnymi otworami woda z gruntu, 
w miarę ścinania ich przez maszyny urabiające cd-
pływa rowem wykonywanym w ślad za posuwają-
cym się frontem urabiania i przemieszczaniem się 
maszyny urabiającej. (3 zastrzeżenia) 

5b; E§lc P. 165116 T 08.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Krzysztof Karowiec, Wła-
dysław Winnicki). 
Urządzenie sygnalizujące oraz opóźniające uruchomie-

nie maszyny pneumatycznej 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie towarzyszą-

ce dowolnej maszynie napędzanej pneumatycznie, któ-
re ostrzega sygnałem akustycznym osiągniętym na 
drodze pneumatycznej, że maszyna będzie za chwilę 
uruchomiona i które uniemożliwia jej uruchomienie 
przed upływem określonego czasu od załączenia zasi-
lania maszyny. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma między 
maszyną (1) a organem (3), zasilającym maszynę sprę-
żonym powietrzem zbiornik (4) oraz ma na wlocie do 
zbiornika dowolny przyrząd akustyczny (5) poprzez 
który przepływa powietrze skierowane do zbiornika. 

(2 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 165117 T 08.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Wacław Warachim, Ta-
deusz Mazurkiewicz, Ferdynand Jarząbek, Marek Ku-
charski). 

Urządzenie do rozpierania chodnikowych stacji 
kotwiących 

Urządzenie do rozpierania chodnikowych stacji ko-
twiących składa się z dwóch stropnic (1) i (2) o zbli-
żonej długości. Stropnica (1) jest zamocowana prze-
gubowo do dwóch stojaków (3) i (4) umieszczonych na 
środkowej podstawie (5). Stropnica (2) jest zamoco-
wana do czterech stojaków (6, 7, 8) i (9) umieszczo-
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nych parami na dwu skrajnych podstawach (10). Sto
jaki (6, 7, 8) i (9) wraz z podstawą (10) tworzą prze
gubowy układ trójkątny, umożliwiający poprzeczny 
ruch stropnicy w stosunku do osi chodnika. 

(1 zastrzeżenie) 

5b; E2lc P. 165177 T 12.09.1973 

Pierwszeństwa: 14.09.1972 - Republika Federalna Nie
miec (nr P 22 44977.0) 

Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia, Altliinen, Repu
blika Federalna Niemiec. 

Nóż, szczególnie dla strugów węglowych 
i im podobnych 

Przedmiotem wynalazku jest nóż, szczególnie dla 
strugów węglowych, składający się z imaka nożowego 
i noża płytkowego, który można włożyć do otwartej 
z boku kieszeni imaka i który posiada z tyłu występ 
zahaczający o wybranie znajdujące się na dnie kie
szeni, przy czym imak nożowy posiada na czole prze
ciwległym temu wybraniu otwór umieszczony za 
ścianką środnikową i jest ustalony za pośrednictwem 
rozłącznego członu ustalającego umieszczonego w tym 
otworze. 

Według wynalazku rozłączny człon ryglujący jest 
utworzony przez śrubę (21) z łbem ryglującym nóż 
w kieszeni (12), wkręconą do otworu gwintowanego 
(22) noża (11), przy czym łeb (22) śruby (21) leżący 
w otworze (20) zahacza o ściankę środnikową (18) 
imaka nożowego. (7 zastrzeżeń) 

5b; E21c P. 165378 T 21.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Orlacz, Zenon Li-
sowski). 

Maszyna do oczyszczania górniczych kanałów 
ściekowych 

Maszyna do oczyszczania górniczych kanałów prze-
znaczona jest do pracy w chodnikach o różnej sze-
rokości i różnej wysokości. Może wybierać zanieczysz-
czenia z kanałów o zróżnicowanych szerokościach 
i głębokościach. 

Maszyna przedstawiona na fig. 1 ma czerpakowy 
roboczy organ (1), który jest zamocowany do dwura-
mionowego wysięgnika (3 i 4) usytuowanego po-
przecznie do wzdłużnej osi maszyny. Organ roboczy 
(1) ma promieniowe ramiona (12) o zmiennej długości. 
Do końca każdego ramienia zamocowany jest czerpak 
(2) na wieszaku (13). Wszystkie wieszaki (13) czerpa-
ków są teleskopowo rozsuwane. Podczas pracy maszy-
ny jej podwozie (16) przymocowane jest do szyn (15) 
za pomocą zespołu rolek (7). Oś (3) jest stale utrzy-
mywana w pozycji poziomej za pomocą siłownika (9). 
Operacje technologiczne maszyny są sterowane z pul-
pitu (5). Wszystkie siłowniki hydrauliczne zasilane są 
przez pompowy agregat (8). (5 zastrzeżeń) 

5b; E21c P. 165379 T 21.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Rudolf Korbal, Józef 
Skiba). 
Urządzenie do ładowania urobku w wyrobiskach drą-

żonych po upadzie 
Urządzenie do ładowania urobku w wyrobiskach 

drążonych po upadzie ma chwytak ciągnięty linami 
prowadzonym na krążkach, oraz pomost załadowczy 
z pochylnią nakierowującą urobek nad lej wysypowy. 
Na pomoście jest również kołowrót bębnowy z nawi-
niętą liną. 

Istotą urządzenia przedstawionego na rysunku jest 
to, że szczękowy chwytak (1) ma podwozie (la) w 
szczególności w kształcie sań, oraz od strony czoła 
wyrobiska ma dwa punkty zaczepienia liny (2). Punkt 
(2a) jest chwilowym punktem zaczepienia liny (2) do 
szczęki chwytaka i umożliwia on spokojny ruch 
chwytaka, bez koziołkowania, w kierunku przodka. 
Stały punkt (2b) zaczepienia liny w górnej części 
chwytaka umożliwia ustawienie chwytaka w przodku 
i dociśnięcie go do zwału urobku. (1 zastrzeżenie) 
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5b; E2lc P. 165458 T 27.09.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Marian Krysik, Czesław Sikorski, Alfred Biliński, 
Władysław Więckowski, Zbigniew Szuta, Józef Głow-
nia). 
Sposób tworzenia filarów ochronnych dla podziemnej 

całkowitej eksploatacji minerałów użytecznych 
Sposób tworzenia filarów ochronnych dla podziem-

nej całkowitej eksploatacji minerałów użytecznych 
polega na tym, że najpierw wykonuje się chodniki 
(2) na całą grubość pokładu (1) lub jego warstwy, 
a następnie wypełnia się je betonem lub materiałem 
o podobnych własnościach. Materiał ten po stward-
nięciu stanowi podporowe filary (3) pozwalające na 
czystą eksploatację między nimi. Szerokość sztucznych 
podporowych filarów (3) oraz odległości między nimi 
są ustalane w zależności od jakości materiału z któ-
rego zostały wykonane te filary oraz wytrzymałości 
stropu nad eksploatowanym pokładem (1). 

(1 zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 165551 T 29.09.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Rudolf Korbel, Józef 
Skiba, Zbigniew Potoczny). 

Urządzenie do ładowania urobku w wyrobiskach 
nachylonych 

Urządzenie do ładowania urobku w wyrobiskach 
nachylonych składa się z chwytaka zawieszonego za 
pomocą liny do szyny przymocowanej do stropu. 
Podnoszenie i opuszczanie chwytaka odbywa się za 
pomocą kołowrotu. 

Wynalazek udoskonala znane urządzenie przez to, 
że pomiędzy chwytakiem 1 a kołowrotem 7 ma pod-
nośnik 2 wpięty w linę. Ponadto chwytak 1 ma za-
wiesie 5 złożone z dwóch płaskowników i zawieszony 
jest na dwóch linach łączących się z tłoczyskiem pod-
nośnika 2. (2 zastrzeżenia) 

5b; E2lc P. 165598 03.10.1973 

Pierwszeństwo: 05.10.1972 - RFN (nr P 2248 785.0) 
Salzgitter Maschinen Aktiengesellschaft, Salzgitter, 

Republika Federalna Niemiec (Klaus Neunburg, Hei-
nrich Kotyza, Leo Schmid). 

Drążarko-urabiarka chodnikowa 
Przedmiotem wynalazku jest drążarko-urabiarka 

chodnikowa z urządzeniem o ruchu postępowym 
i z wychylonym na nim wysięgnikiem, który jest na-

stawiany trójwymiarowo i jest obracany wokół osi 
wzdłużnej, a na jego wolnym końcu jest podwieszone 
narzędzie udarowe. 

Zgodnie z wynalazkiem drążarko-urabiarka składa 
się z portalu (19) utworzonego z konstrukcji nośnej 
(20) oraz z jednego lub kilku dźwigarów (23, 24) usy
tuowanych poprzecznie do kierunku ruchu postępo
wego (120) i na takiej wysokości, że pod portalem tym 
może przejeżdżać ładowarka (118), przy czym na po
przecznych dźwigarach (23, 24) jest zamontowany ru
chomo co najmniej jeden wysięgnik (60). 

Dźwigary poprzeczne (23, 24) są osadzone na kon
strukcji nośnej (20), rozłącznie i wymiennie, dzięki 
czemu szerokość portalu (19) może być dowolnie re
gulowana. Każdy wysięgnik (60) jest wychylany na 
saniach (55) jeżdżących po jednym lub po kilku dźwi
garach poprzecznych (23, 24). (6 zastrzeżeń) 

5b; E21c P. 165663 T 05.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza", Trzebinia-
-Siersza, Polska (Stefan Słupski, Stefan Pająk, Ed-
mund Pałka). 

Sanie zwłaszcza kombajnu do urabiania węgla 
Przedmiotem wynalazku są sanie zwłaszcza kom-

bajnu do urabiania węgla służące do przemieszczania 
kombajnu po przenośniku. 

Sanie posiadają wahacze (1) zamocowane obrotowo 
do nośnej ramy (4) oraz do płóz (6), przy czym do 
każdego wahacza (1) mocowane są najkorzystniej 
dwie płozy (6) oddalone od siebie tak, aby każda 
z nich umieszczona była na oddzielnej rynnie (7) prze-
nośnika. (1 zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 165729 T 09.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Opolski, Karol 
Skrzypek, Zdzisław Penar). 

Strug węglowy 
Strugi węglowe z przeciwsobnymi głowicami czerpią 

energię do przestawiania głowic ze źródeł spoza wy-
robiska i w tym celu są wyposażone w dodatkowe 
przewody energetyczne albo czerpią tę energią z ped-
nocylindrowej pompy napędzanej krzywką ułożoną 
wzdłuż przenośnika. 

Strug węglowy według wynalazku ma wewnętrzne 
źródło energii hydraulicznej w postaci siłownika (6 
i 8) zamocowanego tłoczyskiem (8) do przeciwsobnych 
głowic (1 i 2) a cylindrem (6) do łańcucha (21). Cylin-
der (6) jest połączony za pośrednictwem rozdzielaczy 
(12) z siłownikami (10) i (11) służącymi do zwiększe-
nia wysokości struga. Ruchami siłowników (10 i 11) 
sterują czujniki (17 i 18) mierzące grubość warstwy 
węgla przy stropie i spągu. (8 zastrzeżeń) 
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5b; E21c P. 165854 T 13.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Andrzej Marcinkiewicz. 
Wiktor Kniaziew, Jacek Wieczorek). 
Układ kontroli położenia urządzenia urabiającego 

w kopalnianym wyrobisku ścianowym 
Układ kontroli położenia urządzenia urabiającego 

w górniczym wyrobisku składa się z nadajników 1 
i 2 sygnałów umieszczonych na kombajnie, które wy-
syłają impulsy. Impulsy te przesyłane są systemem 
transmisji 4 do bloku I przetwarzania umieszczonego 
w centralnej dyspozytorni, gdzie wprowadzane są do 
elektronicznego rewersyjnego licznika 6. Do wyjścia 
licznika 6 przyłączony jest konwerter 7 cyfrowo-ana-
logowy i konwerter 8 kodu. (1 zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 165911 T 15.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer Porąbka", 
Zagórze, Polska (Juliusz Pellar, Roman Sokulski, Hen-
ryk Bojanowski, Stanisław Pluta, Jan Fedyszak, Zdzi-
sław Penar, Tadeusz Chałaszczyk). 

Urządzenie ładujące i prowadnicze do czyszczenia 
ścieżki kombajnowej 

Urządzenie ładujące i prowadnicze do czyszczenia 
ścieżki kombajnowej wyposażone w kombajn bębno-
wy (2), w przenośnik zgrzebłowy (1) z zastawkami 
(12), przesuwniki (3), w system elementów ładujących 
o ruchu wahadłowym i napędzanym napędem przed-
nim (7) i tylnym (8), znamienne tym, że posiada zespół 
płużków ładujących (5), poruszających się po trójprze-

działowej komorze prowadniczej (4) przymocowanej 
do przenośnika (1), który dla osiowego prowadzenia 
kombajnu posiada przedział otwarty (15), który służy 
do prowadzenia zagiętej płozy (16) sań (17) oraz prze-
dział otwarty prowadniczy (18) zaopatrzony w pro-
wadnik szynowy (20) do prowadzenia w nim płozy 
(21), która wykształcona jest w formie pazura (22). 

(4 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 165912 T 16.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina", Libiąż, Pol-
ska (Stanisław Malik, Edmund Nagiik, Janusz Rob-
czyński). 

Podścianowy przesuwny przenośnik zgrzebłowy do 
transportu urobku 

Przedmiotem wynalazku według rysunku fig. 1, 2 
i 3 jest podścianowy, przesuwny, przenośnik zgrzebło-
wy do transportu urobku, którego istotę stanowi kon-
strukcja nośno-sporcza składająca się z przęsła wspie-
rającego (7), na którym zamocowana jest zwrotnica 
(8) zgrzebłowego przenośnika podścianowego i napęd 
(9) przenośnika ścianowego oraz z przęseł nośnych (5) 
trasy, które z jednej strony połączone są z przęsłem 
wspierającym (7), a z drugiej z napędem (6) przenoś-
nika zgrzebłowego podścianowego tworząc układ 
sztywny całego znanego podwieszonego przenośnika 
zgrzebłowego służący do całościowego przemieszczania 
za pomocą siłowników (10) sekcji (11) obudowy zme-
chanizowanej np. OMKT. Przęsło wspierające (7) jest 
snrzężone ruchomo np. łańcuchem (18) z przedłużoną 
konstrukcją przyspągową (19) rynny dołącznej (20) 
nrzy napędzie (9) przenośnika ścianowego. 

(4 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 165925 T 16.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Klemens Pilarski, Win-
centy Rudnicki). 

Wskaźnik prędkości przesuwu maszyny górniczej 
Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik prędkości 

przesuwu maszyny górniczej, zwłaszcza kombajnu, 
ciągnikiem hydraulicznym, przesuwającym maszynę 
wzdłuż czoła calizny. 
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Dla umożliwienia dokładnego określenia prędkości 
posuwu lub nastawiania z góry określonej prędkości 
posuwu maszyny na wale 1 regulatora prędkości ciąg-
nika nacięto gwint 2 oraz osadzono współosiowo na-
krętkę 3 wyposażoną w zabierak 4 osadzony na po-
bocznicy nakrętki. Zabierak 4 współpracuje z cylin-
dryczną krzywką 5 za śrubową prowadnicą 6. Maksy-
malnemu wychyleniu kadłuba pompy zasilającej ciąg-
nik odpowiada maksymalnie jeden obrót wskazówki 7 
mocowanej do krzywki 5. (1 zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 166100 T 24.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Orlacz, Lucjan Ja-
goda, Henryk Wencel). 

Żerdź maszyny udarowej 
Żerdź maszyny udarowej jest złożona z odcinków 

połączonych ze sobą przez umieszczenie końcówki 
stożkowej jednego odcinka w końcówce drugiego od-
cinka mającej postać tulei stożkowej. Końcówki są-
siadujących odcinków nie stykają się ze sobą bezpo-
średnio lecz poprzez niemetaliczną wykładzinę z twar-
dego elastycznego tworzywa. Opisane połączenia po-
szczególnych odcinków żerdzi tłumią drgania po-
przeczne żerdzi powstające w wyniku uderzenia żerdzi 
przez bijak maszyny udarowej, które to drgania są 
powodem hałasu wytwarzanego przez żerdź podczas 
pracy maszyny udarowej. (2 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 166154 T 29.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze", Zabrze, Pol-
ska (Edward Palica, Stanisław Gajewski). 

Strug węglowy wielogłowicowy do eksploatacji węgla 
zwłaszcza systemem ścianowym 

Przedmiotem wynalazku jest strug wielogłowicowy 
stosowany do eksploatacji węgla zwłaszcza systemem 
ścianowym. 

Istotą wynalazku jest, że w pętlę łańcucha strugo-
wego przesuwającego się ruchem wahadłowym wzdłuż 
przylegającego do czoła ściany ciągu przenośnika 

zgrzebłowego ścianowego, wpięto nie jedną głowicę 
strugową jak w każdym dotychczas znanym rozwiąza-
niu konstrukcyjnym lecz dwie lub więcej głowic stru-
gowych urabiających przy wahadłowym posuwie łań-
cucha strugowego pokład węglowy w dwóch lub wię-
cej niż dwóch odcinkach przodka ścianowego. 

(2 zastrzeżenia) 

5b; E2lc P. 166248 T 30.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Antoni Krzyżanowski, 
Alfred Janion, Stefan Zeifert, Edward Janik). 

Przenośnik przesuwny 
Znane przenośniki przesuwne poruszające się po 

szynach ponad innym przenośnikiem miały koła jezd-
ne mocowane do konstrukcji przenośnika i przeciąga-
ne były za pomocą parabolicznego bębna i liny sta-
lowej. Takie rozwiązanie nadawało się do lekkich 
i krótkich przenośników, a przez to o niewielkim za-
sięgu. 

Przesuwny przenośnik według wynalazku ma po-
most zbudowany z ram 3, belek 5 i cięgien 4, na któ-
rym ułożony jest przenośnik 1 mocowany do pomo-
stu napędowymi mechanizmami 8. Do przesuwania 
przenośnika służą łańcuchy 10 rozpięte między punk-
tami 11 i siłowniki 12 z zapadkowymi mechanizmami 
13 obejmującymi łańcuchy 10. Przenośnik 1 może być 
ułożony na pomoście niesystematycznie (fig. 2), przez 
oo wolne miejsce na pomoście jest wykorzystane na 
umieszczenie aparatury 24 sterującej urządzeniami 
w wyrobisku ścianowym. 

Przenośnik stosuje się w górniczych chodnikach 
przyścianowych do transportu urobku z wyrobiska 
ścianowego do chodników odstawczych. (7 zastrzeżeń) 

5b; E2lc P. 167806 T 29.12.1973 

Polska Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 
(Zdzisław Maciejasz, Michał Stopyra). 
Urządzenie do uszczelniania podziemnych otworów 

wiertniczych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do uszczel-

niania podziemnych otworów wiertniczych, prowadzo-
nych dla celów badawczych i eksploatacyjnych. Urzą-
dzenie ma rurę okładzinową (1) z osadzonymi na zew-
nętrznej jej ścianie tulejami (2), które są oddzielone 
sprężystymi podkładkami (3) i gumowymi uszczelkami 
(4), usytuowanymi na przemian względem siebie. 

Do pierwszej tulei (2), umieszczonej przy ujściu ot-
woru wiertniczego, od strony kołnierza rury (1) jest 
zamocowana nakrętka dociskająca (5), współpracująca 
z tulejką (6), przytwierdzona do początkowej części 
rury okładzinowej (1). 

W końcowej części tej rury (1) jest osadzona na-
krętka blokująca (7), potrzymująca ostatnią podkładkę 
(3), umieszczoną na rurze (1). (1 zastrzeżenie) 
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5b; E21c P. 167943 T 05.01.1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Zygmunt Kawecki, Tadeusz Kubiczek, 
Stanisław Losiak, Halina Losiak, Andrzej Łopata, 
Bronisław Karbarz, Jan Boniatowski, Józef Warzy-
bok). 

Sposób wybierania kopaliny w kopalniach 
odkrywkowych 

Sposób wybierania kopaliny w kopalniach odkryw-
kowych polega na tym, że złoże odsłania się od stro-
pu przez zdjęcie skał nadkładowych, a od czoła przez 
wykonanie rowu udostępniającego. Następnie wydziela 
się warstwy i pasy za pomocą rowów przygotowaw-
czych, usytuowanych prostopadle do czołowej skarpy 
złoża. Warstwy złoża wybiera się pasmami przez ko-
lejne przesuwanie znanego układu maszynowego, za 
pomocą przesuwników przytrzymywanych przez pod-
pory mocowane kotwami wprowadzanymi do spągu. 

(1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 162110 T 21.04.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskie-
go, Warszawa, Polska (Stanisław Pachuta, Ryszard 
Kościelewski) 

Urządzenie do wyznaczania zarysów przekrojów, 
zwłaszcza zarysów przekrojów chodników i wyrobisk 

górniczych 
Urządzenie do wyznaczania zarysów przekro-

jów, zwłaszcza zarysów przekrojów chodników 
i wyrobisk górniczych, przy pomocy wiązki lase-
rowej zawiera element optyczny (1), przekształ-
cający wiązkę promieniowania laserowego w pła-
szczyznę światła laserowego, prostopadłą do osi wiązki 
laserowej oraz zespół umożliwiający przesuwanie 
płaszczyzny światła laserowego wzdłuż osi wiązki. 
Element optyczny (1) stanowi na przykład stożek ścię-
ty o kącie rozwarcia 90°, którego płaszczyzna (2), 
równoległa do podstawy, posiada napyloną warstwę 
odbijającą umożliwiającą autokolimację wiązki. Ze-
spół do przesuwania płaszczyzny światła laserowego 
składa się z elementu teleskopowego, którego rucho-
ma część (4) wraz z elementem optycznym (1) osa-
dzona jest przesuwnie na wewnętrznej części (4a), 
wyskalowanej w sposób umożliwiający ustawienie 
położenia płaszczyzny światła laserowego na żądanym 
przekroju. 

Część (4a) przymocowana jest do tulei (7) osadzo-
nej przesuwnie na kolumnie (6), co pozwala na usta-
lenie położenia elementu teleskopowego wzdłuż osi 
wiązki laserowej. (4 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 162587 01.12.1971 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych Gliwice, Gliwice, Polska 
(Bernard Piegza). 
Element konstrukcji obudowy podziemnych wyrobisk, 

pionowych i pochyłych zwłaszcza w górnictwie 
Element nośny (betonit) płaszcza konstrukcji obu-

dowy podziemnych wyrobisk pionowych i stromych, 
a zwłaszcza szybów, szybików i zbiorników retencyj-

nych będący jednocześnie członem składowym płasz-
cza konstrukcji ich obudowy i członem zsuwni słu-
żącej do opuszczania urobku, składający się z czło-
nu nośnego i części zsuwnej, znamienny tym, że jego 
człon nośny (1) z trudno ścieralną powłoką zsuwną. 
jest zaopatrzony w wspornik (2) sięgający poza płaszcz 
konstrukcji nośnej do wnętrza szybu, szybika lub 
zbiornika retencyjnego. (4 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 164371 T 28.07.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki", Murcki, 
Polska (Ryszard Drozd, Adam Duda, Edward Babiarz). 
Pistolet do zasilania i rabowania stojaków indywidu-
alnej hydraulicznej obudowy górniczej centralnie 

zasilanej 
Wynalazek dotyczy pistoletu do zasilania w medium 

lub rabowania stojaków indywidualnej, hydraulicznej 
obudowy górniczej centralnie zasilanej w wyrobiskach 
ścianowych. 

Istota rozwiązania polega na tym, że w głowicy (1) 
pistoletu jest usytuowany szczękowy zawór odcina-
jący (5) ze sprężyną odciskową (7) o mniejszej sile 
działania niż sprężyna odciskową (8) zaworu przele-
wowego (6) w głowicy stojaka hydraulicznego, co 
umożliwia przepływ medium przez kanały w pisto-
lecie i głowicy stojaka. 

Rękojeść pistoletu zasilającego obudowę w medium 
połączona jest linią zasilającą z pompowym agregatem 
zasilającym. 

Rękojeść pistoletu rabującego połączona jest linią 
odpływową z pompą ssącą medium do agregatu za-
silającego. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 164524 T 04.08.1973 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Badawczej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 
Polska (Leopold Marek). 

Odciążona tama przejazdowa 
Tama przejazdowa według wynalazku przeznaczona 

jest do instalowania w głównych ciągach wentylacji 
kopalnianej. Zapewnia ona łatwe otwieranie drzwi 
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zarówno automatyczne jak ręczne, nawet przy dużych 
różnicach ciśnień. 

Ponadto w dużym zakresie nacisków i odkształceń 
spowodowanych ruchami górotworu, uniezależnia 
działanie mechanizmów od tych odkształceń i zapew-
nia ich bezawaryjne działanie. 

5c; E21d P. 164551 T 07.08.1973 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Wiesław 
Zborowski, Maciej Kamiński, Tadeusz Romanowski). 

Szalowanie ślizgowe do budowy kolektorów wykony
wanych metodą tunelową 

Przedmiotem wynalazku jest ślizgowe szalowanie do 
budowy kolektorów wykonywanych metodą tunelową. 

Szalowanie składa się z kilku segmentów zaś każdy 
segment z przegubowych (1), (2), (3) i ryglujących (4) 
elementów. Wewnątrz segmentów szalowania usytu
owana jest przesuwna prowadnica (5), której jeden 
koniec (6) oparty jest na odejmowanej podporze (7) 
mocowanej do pomocniczej obudowy (8) kolektora, zaś 
drugi zaopatrzony w płozy (9). Na przesuwnej pro
wadnicy (5) na saniach (10) usytuowany jest podnoś-

nik śrubowy (11) z gniazdami. Segment od strony 
pomocniczej obudowy (8) zaopatrzony jest w odejmo-
wany pierścień zamykający (13) oraz w otwory (14) 
do wprowadzania betonu za obudowę tymczasową. 
Po związaniu betonu opuszcza się podnośnik śrubowy 
(11) podjeżdża się saniami (10) pod poprzedni segment. 
Szalowanie już zabetonowane i stężałe unosi się pod-
nośnikiem (11) do styku z szalowaniem, składa się 
segment szalowania, opuszcza się podnośnik (11), a na-
stępnie przesuwa się po prowadnicy (5) przed po-
przedni zabetonowany segment i łączy się je ze sobą. 
Czynności te powtarza się cyklinicznie. 

(1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 164613 T 11.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza", Trzebinia-
-Siersza, Polska (Stefan Słupski, Tadeusz Czechowicz, 
Zbigniew Łazowski, Wojciech Halota). 

Okładzina wyrobisk górniczych 
Przedmiotem wynalazku jest okładzina wyrobisk 

górniczych, służąca do zabezpieczenia przed odpadają-
cymi bryłami ze stropu i ociosów oraz nieuregulowa-
nym przenikaniem pyłu i wody do przestrzeni wyro-
bisk. 

Wynalazek przedstawiony jest w przykładzie wy-
konania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia 
okładzinę w widoku z góry a fig. 2 w przekroju po-
przecznym. 

Okładzina posiada siatkę (1) korzystnie stalową po-
krytą powłokami (2) i (3) z tworzywa sztucznego, przy 
czym przestrzeń między powłokami wypełniona jest 
znaną substancją utrudniającą palenie. (1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 164746 T 18.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego, „Szombierki", Bytom, 
Polska (Mieczysław Baciński, Włodzimierz Piwowar-
ski, Tadeusz Golisz, Ludwik Warpechowski). 

Sposób wykonywania podziemnych wyrobisk 
korytarzowych 

Istota sposobu, będącego przedmiotem wynalazku, 
polega na tym, że po wykonaniu jednego lub kilku 
zabiorów znanym sposobem i zabudowaniu obudowy 
ostatecznej na całej powierzchni obudowę tę pokrywa 
się warstwą materiału termoizolacyjnego. 

W podobny sposób pokrywa się warstwą izolacyjną 
również urządzenia doprowadzające świeże powietrze 
do przodka. Warstwę tę o grubości do 50 cm, a naj-
korzystniej 15 cm nakłada się ręcznie lub za pomocą 
urządzeń mechanicznych przystosowanych do tego 
celu. Warstwa termoizolacyjna chroni wyrobisko 
przed ciepłem emitowanym przez górotwór oraz poz-
wala utrzymywać temperaturę powietrza w grani-
cach dozwolonych przepisami. (2 zastrzeżenia) 
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5c; E21d P. 164798 T 22.08.1973 

Kopalnia „Jowisz", Wojkowice, Polska (Jan Dą-
browski, Tadeusz Radmowski, Euzebiusz Duda). 
Urządzenie do tymczasowego zabezpieczenia pola ro~ 
bocznego zwłaszcza w podsadzkowych systemach 

ubierkowych i sposób jego stosowania 
Urządzenie do tymczasowego zabezpieczenia pola ro-

boczego w ścianie podsadzkowej znamienne tym, że 
ma na długości podciąganej stropnicy dwa zestawy 
podciągów kroczących stanowiących jednostkę tech-
niczną obudowy zabezpieczającą odcinek pola robo-
czego na długości stropnicy, przy czym każdy zestaw 
podciągów ma dwa podciągi: (A) i (B) połączone ze 
sobą przesuwnie i wyposażone w spągownicę (1), po 
dwie podpory (2) oraz stropnicę podstawową (3) 
z umieszczonymi na niej wahliwie dwoma stropnicami 
właściwymi (4) i (5), służącymi do podciągania ze-
społu dwóch stropnic drewnianych (15) z okorka-
mi (16). 

Sposób stosowania urządzenia znamienny tym, że 
po wykonaniu zabioru najpierw układa się na opusz-
czonych podciągach dwa rzędy stropnic drewnianych 
z okorkami pod zabezpieczonym stropem, korzystając 
z wysuwnego pomostu roboczego, a następnie tak 
przygotowaną obudowę tymczasową przemieszcza się 
przesuwnikiem w pole robocze i dociska do stropu. 

(6 zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 164817 T 22.08.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska, (Roman Ogrodniczek). 

Kopalniana obudowa zmechanizowana 
Kopalnianą obudowę zmechanizowaną stanowią 

sekcje samoczynnie przemieszczające się na zasadzie 
podciągania lub wypychania jednego z dwóch czło-

nów (A, B) przy jednoczesnym występowaniu roz-
pieraniu lub luzowania ich pomiędzy stropem a spą-
giem. 

Człony (A, B) sekcji połączone są ze sobą przegu-
bowo przy pomocy wału (4) oraz hydraulicznych cy-
lindrów - wzdłużnego (7) i poprzecznego (5). Cylin-
der poprzeczny (5) z jednym członem sekcji połączony 
jest na stałe a z drugim członem przy pomocy pro-
wadnicy (6), która umożliwia wzdłużne przemieszcza-
nie się cylindra względem tego członu. (3 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 164860 T 27.08.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An-
drzej Bułaszenko, Zjygmunt Dabiński, Marian Gustek, 
Jan Harupe, Czesław Hudziak, Edward Knapik, Leo-
pold Litwa, Stanisław Łaboński, Edward Mikuła, Ru-
dolf Ostrikausky, Jan Perek). 
Sposób rozsuwania i zsuwanie stojaka ciernego w 
wyrobiskach górniczych i połączenie stojaka z siłow-

nikiem potrzebne do stosowania tego sposobu 
Rozsuwanie i zsuwanie stojaków ciernych w wyro-

biskach górniczych prowadzi się na przemian czynni-
kiem hydraulicznym doprowadzanym do pod i nad-
tiokowej przestrzeni siłownika hydraulicznego. Stało 
się to możliwe przez zaopatrzenie górnej wysuwnej 
części (3) stojaka we wspornik oraz w prowadnicę 
opierającą się od góry o wspornik górnej części (6) 
siłownika w zaczepowy hak (7), a dolnej części (9) 
stojaka w uchwyt do którego sworzniem (11) zamoco-
wuje się dolną część (8) siłownika (Fig. 1). 

(5 zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 164944 T 30.08.1973 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Jan Kostn, Mieczysław Cieślik, Henryk Gauze). 

Obudowa wyrobisk przyszybowych i sposób jej 
wykonania 

W wyrobisku przyszybowym wykonuje się obudów,-
wstępną z kotwi z podkładkami lub siatki stalowej 
i kotwi, a następnie wznosi się przy wykorzystaniu 
odeskowania obudowę ostateczną. 

Zastosowane kotwie, umożliwiają umocowanie na 
końcu, elementów przekładanego odeskowania. 

(4 zastrzeżenia) 
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5c; E21d P. 164966 T 31.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", Bytom, Pol-
ska (Antoni Żyłka, Wilhelm Froń, Adolf Polka). 

Ciągarka rabunkowa 
Przedmiotem wynalazku jest górnicza ciągarka ra-

bunkowa przeznaczona do wyciągania z zawału sto-
jaków indywidualnych obudowy ścianowej lub ele-
mentów obudowy chodnikowej oraz do transportu 
materiałów i urządzeń o niewielkim ciężarze. 

Istota ciągarki, uwidocznionej na rysunku, polega 
na tym, że jest ona wyposażona w napęd ślimakowy, 
którego ślimacznica (4) razem z bębnem (5) i linką 
pociągową (6) jest zamocowana sztywno na wspólnym 
wałku (3). Oba końce tego wałka są osadzone w ło-
żyskach (2) zamocowanych w osłonie (1) stanowiącej 
jednocześnie konstrukcję nośną, która jest wyposa-
żona w uchwyty do mocowania ciągarki na elemen-
tach obudowy. 

Ciągarka według wynalazku nadaje się zarówno do 
rabowania obudowy jak i do innych prac dołowych, 
a zwłaszcza do przemieszczania materiałów i urządzeń 
o niewielkich ciężarach w wyrobiskach, w których 
stosowanie kołowrotów stacjonarnych jest niemożliwe 
lub niecelowe. 

5c; E21d P. 165006 03.09.1973 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Jan Kostrz, Mieczysław Cieślik, Henryk Ganze, Jerzy 
Godziek). 

Obudowa szybowa i sposób jej wykonania 
Obudowa szybowa składająca się (fig. 1) z segmen-

tów stalowych, pierścieni wzmacniających (1) skręca-
nych na śruby (2), oraz z blach osłonowych (3) zakła-
danych za uchwyty (4) lub za zamek (6). 

Pierścienie i blachy mocowane są do górotworu lub 
starej obudowy kotwiami (7). 

Wypełnianie przestrzeni pomiędzy obudową stalowy 
a górotworem lub starą obudową betonem lub za-
prawą odbywa się z góry na dół lub poprzez króć-
ce (8). (6 zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 165063 T 06.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", Bytom, Pol-
ska (Tadeusz Motriuk, Krzysztof Krajewski, Gerard 
Fabian, Franciszek świerc). 

Przyrząd do budowania stropnic 
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd przeznaczony 

do zabudowywania stropnic stalowo-członowych sto-
sowanych do zabezpieczania stropu w górniczych wy-
robiskach podziemnych. 

Przyrząd według wynalazku, uwidoczniony na ry-
sunku, ma dwuramienną dźwignię i mechanizm mo-
cujący połączone ze sobą za pomocą przegubu. Ra-
miona (6, 7) tej dźwigni są rozchylone pod kątem 
większym od 90°. Natomiast mechanizm mocujący 
składa się z uchwytów (1) zaopatrzonych u góry w 
wygięcia obejmujące dolną stopę stropnicy (2) obu-
dowy stałej oraz są dociskane do siebie za pomocą 
ściskającej śruby (5). Jeden z uchwytów (1) jest po-
łączony trwale z płytą (4) stabilizującą położenie me-
chanizmu mocującego względem stropnicy (2). 

Przyrząd według wynalazku umożliwia w stosunko-
wo łatwy sposób wychylać budowaną stropnicę oraz 
wywierać wstępny jej docisk do stropu z miejsca za-
bezpieczonego obudową stałą. 
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5c; E21d P. 165090 T 17.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy", Zabrze, 
Polska (Herbert Przywara, Stanisław Malik, Ryszard 
Adamczyk, Joachim Szarek). 
Urządzenie do zdalnego montażu i demontażu górni-

czych obudów zmechanizowanych, osłonowych 
Urządzenie do zdalnego montażu i demontażu gór-

niczych obudów zmechanizowanych, osłonowych, sto-
sowanych w górnictwie głębinowym przy eksploatacji 
systemem ścianowym, zasilane z układu hydrauliczne-
go w ścianie, sterowane zdalnie za pomocą rozdzie-
laczy hydraulicznych, składa się z jednej kompletnie 
zmontowanej sekcji (1) zmechanizowanej obudowy 
osłonowej bez daszka, służącej jako konstrukcja noś-
na dźwigu, z zamontowanego w miejsce daszka wy-
sięgnika (2) oraz z zabudowanego obrotowo na sto-
jaku podporowym sekcji teleskopowego podnośnika 
(3). Wysięgnik (2) składa się z przesuwnej skrzyni (4) 
wraz z kołowrotem (5) i zwrotnicą (6) oraz z siłownika 
(7) wraz z hydraulicznym zamkiem (8) i zaworami 
dławiącymi. Zaś teleskopowy podnośnik (3) składa się 
z wysuwającego siłownika (9), z podnoszącego siłow-
nika (10), z obrotnicy (11) i z odchylaczy (12) i (13). 

(3 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 165169 T 12.09.1973 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta

nisław Czubernat, Zygmunt Dabiński, Józef Hojm?, 
Jan Neugebauer, Kazimierz Pawlak, Jan Perek, Boh
dan Sawka, Wiktor Trębacz, Władysław Zembok). 

Urządzenie do zdalnego rabowania górniczych stoja
ków hydraulicznych centralnie zasilanych 

Do zaworowej głowicy (9) hydraulicznego stojaka 
(10) podłączony jest, poprzez łącznik, hydrauliczny 
siłownik (1). Do króćca (4) siłownika (1), przewodem 
(14), podłączony jest sterujący zawór (13), który z dru-

giej strony podłączony jest do magistralnego zasila-
jącego przewodu (11). Tłok siłownika (1) ma długość 
i kształt dostosowane do elementu otwierającego ra-
bujący zawór. Otwarcie sterującego zaworu powoduje 
przepływ cieczy pod ciśnieniem z magistralnego prze-
wodu (11) do siłownika (1), a tym samym wysunięcie 
tłoka z komory ciśnieniowej siłownika (1), uruchomie-
nie elementu sterującego otwarcie rabującego zaworu 
w zaworowej głowicy (9) i zdalne wyrabowanie sto-
jaka (10). (Fig. 2) (1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 165284 T 17.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gliwice", Gliwice, 
Polska (Kazimierz Jankowski, Edward Kawecki, Jan 
Bereza, Czesław Trzeciak, Józef Piecyk, Franciszek 
Grabowski). 

Zawiesie dla obudowy tymczasowej 
Zawiesie dla obudowy tymczasowej, stosowanej w 

górnictwie podczas drążenia wyrobisk korytarzowych, 
składające się z wieszaka (1) posiadającego na obu 
końcach ucha oraz z dwu haków (2), których górne 
części dostosowane są do zawieszania w uchach wie-
szaka (1), a dolne części stanowią zamknięty obwód 
o kształcie trójkątnym. (1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 165332 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 22.09.1972 — RFN (nr P 2246745.4) 
Bochumer Eisenhutte Heintzmann und Co., Bochum, 

Republika Federalna Niemiec. 
Odwodzony zespół obudowy ścianowej 

Ziespół obudowy ścianowej według wynalazku skła
da się z progu spągowego (2), ukształtowanej wy
pukło nad progiem spągowym (2) i połączonej z nim 
przegubowo tarczy zawałowej (3), z zamocowanej 
przegubowo na wolnym końcu tarczy zawałowej (3), 
wystającej w kierunku przodka (6) stropnicy (4) oraz 
z przynajmniej jednego wspierającego tarczę zawało
wą stojaka (5), umieszczonego przegubowo pomiędzy 
tarczą zawałową (3), a progiem spągowym (2) z moż
liwością zmiany długości. Przy różnych grubościach 
pokładu, stosuje się człon wsporczy (20), przyporząd
kowany przegubowi (12). 

Człon wsporczy (20) połączony jest z tarczą zawa
łową (3) sztywno lecz rozłącznie. Znajduje się on 
w zwróconym do podsadzki obszarze końcowym pro
gu spągowego (2). 

Przy zachowaniu odstępu pomiędzy punktem połą
czenia przegubowego (14) stropnicy (4) z wolnym koń
cem (13) tarczy zawałowej (3), a punktem (21) przy
łożenia stojaka do tarczy zawałowej (3) usytuowanie 
punktu przyłożenia (21) stojaka względem połączenia 
przegubowego (12) jest zmienne. 

Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w ko
palniach. (9 zastrzeżeń) 



Nr 10 (40) 1974 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

5c; E21d P. 165375 T 21.09.1973 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 

Gliwice, Polska (Mirosław Chudek, Wiesław Zadęcki, 
Waldemar Nolywajko). 
Sposób kotwienia górotworu, konstrukcji i kotew do 

stosowania tego sposobu 
Sposób kotwienia górotworu, konstrukcji polega na 

prowadzeniu cięgna kotwi i spoiwa do otworu rów-
nocześnie spoiwo wraz z cięgnem kotwi w formie 
wiązki z włókien poliestrowych i/lub akrylowych. 
Cięgno kotwi nasycone jest spoiwem z żywicy chemo-
utwardzalnej głównie poliestrowej z dodatkiem roz-
tworu dwumetyloaniliny w styrenie, nadtlenku ben-
zoilu, przy czym wiązka włókien poliestrowych i/lub 
akrylowych składa się z włókien elementarnych 
o średnicy w granicach od 2-20 denierów. 

(3 zastrzeżenia) 

5c; E21t P. 165383 T 22.09.1973 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 

(Władysław Sachor, Jan Kostn, Mieczysław Cieślik, 
Henryk Gauze). 

Obudowa górnicza 
Obudowa górnicza wyrobisk poziomych charaktery

zująca się umieszczeniem specjalnie wytrzymałej 
wkładki w obudowie sztywnej na przejściu w obu
dowę podatną, zmiany przekroju wyrobiska lub przej
ściu przez zaburzony górotwór. (2 zastrzeżenia) 

5c; 47s1 E21d; E16k P. 165713 T 08.10.1973 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia'', 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Czeladź, Polska (Domi-
nik Gracyalny, Tadeusz Furman). 

Zawór dla górniczych stojaków hydraulicznych 
Istotą wynalazku jest wykonanie przymusowego 

prowadzenia kulki zaworu i siedliska w kształcie 
czaszy dla górnego prowadzenia kulki zaworu. 

(1 zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 166097 T 24.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Kraków, Polska 
(Józef Łukaszewicz). 
Sposób tunelowania w piaskach nawodnionych i pre-

fabrykowana obudowa tunelu do tego sposobu 
Sposób budowy tunelu w piaskach nawodnionych 

polega na zbudowaniu prefabrykowanej obudowy tu-
nelu podzielonej dylatacjami na segmenty (2) połą-
czone w miejscach dylatacji (1) dwoma układami tele-
skopowymi (8) co pokazane jest na fig. 3. Pomiędzy 
tymi układami umieszczona jest ciągła taśma uszczel-
niająca (9) łącząca sąsiadujące segmenty. 

W segmencie czołowym pokazanym na fig. 2 komo-
ry (4) utworzone przez noże (3) do odspajania gruntu 
zaopatrzone są w poprzeczne stalowe tamy (5) zamy-
kające komory oraz instalację hydrotransportu. 

Tunelowanie gruntu przy użyciu prefabrykowanej 
obudowy polega na przesuwaniu kolejno w głąb 
gruntu segmentów obudowy po uprzednim zamknięciu 
tam w komorach i uruchomieniu hydrotransportu. 

W miarę przesuwania segmentu czołowego odpro-
wadza się wytworzoną mieszaninę piasku i wody za 
pomocą hydrotransportu. 

Po wprowadzeniu całej obudowy w głąb gruntu 
segmenty łączy się ze sobą. (1 zastrzeżenie) 
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5c; E21d P. 166165 T 27.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Radzionków", Ra-
dzionków, Polska (Tadeusz Czechowicz, Wacław Ko-
ciela, Józef Soja, Wojciech Łakomy, Adam Gomola, 
Jerzy Jezierski, Bolesław Adamek, Jan Pietrus). 

Kaszt do podpierania stropu w wyrobiskach 
górniczych 

Kaszt do podpierania stropu w ścianowych wyro-
biskach górniczych o zwiększonym naporze górotworu 
i przy zastosowaniu obudowy z indywidualnych sto-
jaków hydraulicznych - zestawiony jest z trzech hy-
draulicznych stojaków (1) umieszczonych pionowo w 
trójkątnej spągnicy (2-9) i górą połączonych prze-
gubową okapturzoną stropnicą (11-16), przy czym 
stojakowe zawory (Z) od strony zasilania posiadają 
elastyczne przewody (17) na których zabudowane są 
sterujące zawory (18) i połączone z rozgałęźnikiem (19) 
do zasilającego przewodu (21), a od strony zwalniania 
podporności stojaków (1) - zawierają hydrauliczne 
siłowniki (22-24) połączone elastycznymi przewodami 
(25) z trójnikiem (26) do sterującego zaworu (27) sieci 
zasilającej obudowę hydrauliczną. (3 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 160776 16.02.1973 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin", Konin, Pol-
ska (Józef Jaroszewicz, Franciszek Sito, Bolesław Gór-
czyk, Zdzisław Śniegocki, Bronisław Stojanowski). 
Sposób prowadzenia podstawowych chodników od-
wadniających w złożu eksploatowanym metodą od-

krywkową 
Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia 

podstawowych chodników odwadniających w udo-
stępnionym złożu eksploatowanym metodą odkryw-
kową umożliwiający jego odwodnienie bez koniecz-
ności budowy wyrobisk udostępniających z powierz-
chni. 

Sposób według wynalazku polega na wykonywa-
niu równocześnie z chodnikami przewozowymi (2) 
i odwadniającymi (3) bieżącego cyklu odwodnieniowe-
go dodatkowych chodników (4) służących jako wyj-
ściowe do wykonywania następnego cyklu odwodnie-
niowego po ich nacięciu frontami eksploatacyjnymi. 

Prowadzenie chodników (4) rozpoczyna się z odpo-
wiednim wyprzedzeniem jeszcze przed ukończeniem 
wykonywania chodników (3) bieżącego cyklu odwod-
nieniowego. 

Chodniki dodatkowe (4) łączy się z chodnikami od-
wadniającymi (3) bieżącego cyklu odwodnieniowego 
za pomocą przecinek (5) łączących chodniki dodatko-
we (4) z przewozowymi (2) i specjalnie wykonywa-
nych chodników (6). (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 164067 T 14.07.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Stani-
sław Majewski). 
Zawiesie łańcuszkowe ograniczające pożary w szat-

niach łańcuszkowych zwłaszcza górniczych 
Przedmiotem wynalazku jest zawiesie łańcuszkowe 

ograniczające pożary w szatniach łańcuszkowych 
zwłaszcza górniczych. Składa się ono z wieszaka (1) 
zestawów krążkowych (3) łańcucha (4) i zaczepu (2) 
do mocowania łańcucha. W części poziomej zawiesia 
między wieszakiem (1) a łańcuchem (4) jest umiesz-
czona linka (5) na przykład nylonowa, ulegająca w 
przypadku pożaru szybkiemu przepaleniu, wskutek 
czego wieszak wraz z palącym się ubraniem spada 
na posadzkę szatni. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 164453 T 26.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jaworzno", Jaworz-
no, Polska (Czesław Feczko, Władysław Kapuścik). 
Mechaniczna zautomatyzowana tama przeciwpożarowa 

Mechaniczna zautomatyzowana tama przeciwpożarowa 
służy do natychmiastowego wyłączenia bocznicy z sieci 
wentylacyjnej przez przerwanie dopływu tlenu do 
ogniska pożarowego oraz umożliwia szybkie i bez-
pieczne wyprowadzenie załogi z zagrożonych pożarem 
odcinków znamienna tym, że w górnej części stałej (2) 
wbudowany jest wentylator (3) z lutniociągiem (4) 
wyposażony w dławicę (5) i płytkę (6) włączającą 
w obwód zwory sterujące (7). 

Ruchoma część tamy (8) w pozycji otwarcia zawie-
szona jest jednym końcem do części górnej tamy (2), 
a drugi koniec podtrzymywany jest zworami sterują-
cymi (7). 

W ruchomej części (8) wykonany jest właz (15) 
umożliwiający wyjście załogi zza tamy. Załączenie 
wentylatora z dowolnego punktu kopalni powoduje 
wytworzony nadciśnieniem lub podciśnieniem włącze-
nie obwodu sygnalizacyjnego zawiadamiając załogę 
o zamykaniu tamy, która przez zwolnienie części ru-
chomej podtrzymywanej zworami (7) zamyka się 
własnym ciężarem przez obrót o kąt 90° wyłączając 
bocznicę z sieci wentylacyjnej. 
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5d; E21f P. 164496 T 02.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice", Mysło-
wice, Polska (Marian Dziurowicz, Tadeusz Celarek, 
Tadeusz Golisz, Antoni Bałazy). 

Urządzenie wyłączające bieg taśmy przenośnika 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna-

czone do wyłączania biegu taśmy przenośnika, 
a zwłaszcza przenośnika taśmowego stosowanego w 
kopalni podziemnej do odstawy urobku z przodku 
wybierakowego. 

Urządzenie, uwidocznione na fig. 1 składa się z osło-
ny (1) zamocowanej uchylnie na nośnej konstrukcji 
(3) stacji zwrotnej przenośnika. Z, jednej strony osło-
na ta ma ramię (4) z otworami, w których mocuje się 
cięgno (5) połączone z dźwignią (6) znanego nadajnika 
sygnalizacyjnego. Osłona (1) jest utrzymywana w 
swoim normalnym położeniu za pomocą dwóch sprę-
żyn (8) umieszczonych z boków blachy tej osłony. 

W przypadku przedostania się przedmiotu, przesu-
wającego się wraz z dolną taśmą w kierunku bębna 
stacji zwrotnej, przedmiot ten odchyli osłonę (1). 
Wielkość tego odchylenia spowoduje zmianę położe-
nia dźwigni (6) nadajnika sygnalizacyjnego (7) co 
z kolei spowoduje zadziałanie układu blokady ruchu 
napędu przenośnika taśmowego. 

Urządzenie to nadaje się zwłaszcza do pracy w trud-
nych warunkach, takich jakie istnieją w podziemiach 
kopalń węgla kamiennego. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 164740 T 17.08.1973 

■ Zakład Doświadczalny Fabryk Maszyn i Sprzętu 
Wiertniczego „Glinik", Gorlice (Jan Kruczek, Edward 
Marchut, Józef Pikuła). 
Amortyzator pociągacza mechanizmu szarpakowego 

urządzeń udarowych 

Amortyzator pociągacza mechanizmu szarpakowego 
urządzeń udarowych przedstawiony na rysunku służy 
do tłumienia gwałtownych zmian obciążenia przeno-
szonego z narzędzia udarowego na zespół napędowy. 

Amortyzator według wynalazku posiada wkładki 
gumowe (4), oddzielone płytkami metalowymi (5) 
a między śrubą środkową (1) i jarzmem pociągacza (3) 
znajduje się zderzak (9). 

Amortyzatory takie mają głównie zastosowanie w 
urządzeniach szarpakowych urządzeń udarowych. 

(2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 164742 T 17.08.1973 

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni-
czego, Mysłowice, Polska (Jan Mateja, Sławosz Przy-
byłowski). 

Hydrauliczna natryskownica betonu i tynku 
Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczna natry-

skownica betonu i tynku. 
Natryskownica wg wynalazku składa się z wieloza-

daniowej pompy (3) dwutłokowej, przekładni (4) hy-
drostatycznej oraz zasobnika (5) masy betonowej do 
którego zbiornika zamocowana jest wahliwie mieszar-
ka (6) mieszadłowa z klapami (10). 

Nad mieszarką osadzony jest odchylny przesiewacz 
(12). 

Mieszadła (8) mieszarki (6) i zasobnika (9) wyposa-
żone są w łożyska (16). Napęd mieszadeł stanowi sil-
nik (21), przekładnia (22) ślimakowa i łańcuchowa 
(23), przy czym cały układ napędowy zawieszony jest 
na stożkowej części wału mieszarki. 

Przekładnia hydrostatyczna natryskownicy składa 
się ze zbiornika (26) oleju z pompą (27) o zmiennej 
wydajności. 

Wielozadaniowa pompa (3) dwutłokowa wyposażo-
na jest w dwa przekaźniki (39) ciśnienia. 

Natryskownica wyposażona jest ponadto w regula-
tor stałej mocy. 

Dla ładowania i rozładowania instalacji hydrau-
licznej, zasilającej pompę (3) wielozadaniową natry-
skownica posiada zawór (52) przelewowy z przystaw-
ką (53) hydrauliczną, przy czym suwak przystawki (53) 
napędzany jest siłownikiem (55) pneumatycznym. 

(7 zastrzeżeń) 

5d; E21f P. 16494« T 29.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice, 
Polska (Ernest Procek). 
Sposób i urządzenie do przesyłania informacji teleme-
trycznych o stanie urządzeń elektrycznych, zwłaszcza 

z dołowych wyrobisk 
Sposób według wynalazku polega na tym, że źródła 

informacji telemetrycznych w postaci generatorów 
prądów szybkozmiennych nakłada się na żyły kablowe 
elektroenergetycznych linii zasilających i wzbudza na 
odpowiednich częstotliwościach prądami o częstotli-
wości przemysłowej, przez co w dowolnym punkcie 
sieci elektroenergetycznej występują prądy szybko-
zmienne. 
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Prądy szybkozmienne wyodrębnia się z elektroener-
getycznej sieci zasilającej za pomocą pasmowego fil-
tru elektrycznego do wyjścia którego podłącza się 
typowy telemetryczny tor transmisyjny. 

Urządzenie według wynalazku zawiera generator 
prądów szybkozmiennych, który posiada toroidalny 
rdzeń (3) z uzwojeniem zasilającym (2) oraz toroidalny 
rdzeń (10) z uzwojeniem (7) obwodu rezonansowego, 
nałożone na przewód (1) kabla sieci elektroenerge-
tycznej. (3 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 165124 T 10.09.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Marian Krysik, Jacek Ratman, Józef Rygiel, Józef 
Liszka, Paweł Klizner, Jan Grzesiek, Tadeusz Kon-
sor, Jerzy Struzik). 

Elastyczna rura podsadzkowa 
Rura elastyczna według wynalazku jest zaopatrzona 

w sztywną nasadkę (3) wykonaną w formie cylindra 
lub ściętego stożka z otworami (4) w ściance oraz 
obrzeżem do łączenia rur. Otwory (4) umożliwiają 
trwałe nawulkanizowanie nasadki (3) wewnątrz ścian-
ki (1) rury, a ich przekrój, kształt i rozstawienie za-
leżą od wytrzymałości na zrywanie gumy z której 
jest wykonana rura oraz przewidywanego zakresu 
ciśnienia przenoszonego przez rurę. 

Rura w odmianie wykonania jest zaopatrzona w 
gumowe występy współpracujące z występami ramion 
sztywnej nasadki i zakleszczające nasadkę na jej koń-
cówce. (4 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 165224 T 13.09.1973 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka-
towice, Polska (Leopold Marek). 

Przejście dla pieszych w tamie wentylacyjnej 
kopalnianej 

Przejście dla pieszych według wynalazku przezna-
czone jest dla przekopów w głównych ciągach wenty-
lacyjnych kopalń. Rozwiązanie umożliwia łatwe ot-
wieranie drzwi, nawet przy dużych ciśnieniach, za-
równo automatyczne jak i ręczne. Ruchy górotworu-
nie mają wpływu na działanie mechanizmów przejścia 
a w awaryjnych wypadkach istnieje możliwość de-
montażu układu przez wybicie bolców łączących 
i utorowanie wyjścia dla ewakuowanej załogi. 

(3 zastrzeżenia) 

3d; E21f P. 165364 T 25.09.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ed-
ward Mikuła, Zygmunt Dabiński, Stanisław Łaboński, 
Józef Hejmanowski, Włodzimierz Sikora, Piotr Pod-
siadło, Andrzej Raczyński, Wiktor Trębacz). 

Tama podsadzkowa 
Tama podsadzkowa ma poziomą przystropową noś-

ną belkę (3), na której jest osadzona przesuwnie gło-
wica (5) hydraulicznego indywidualnego stojaka (6) 
dwustronnego działania. W górnej części tej głowicy 
(5) jest zamocowana odsączająca przepona (12) zwisa-
jąca w czasie podsadzania wyrobiska ku dołowi. Opi-
sana nośna belka (3) jednym końcem jest zamocowa-
na przegubowo do tylnej części stropnicy (1) zmecha-
nizowanej obudowy (2) i jest zaopatrzona w sterujący 
hydrauliczny siłownik (7) osadzony w tej stropnicy 
(1). Natomiast hydrauliczny indywidualny stojak (6) 
jest połączony za pomocą linowego układu (8) z za-
mocowanym na obudowie (2) hydraulicznym siłowni-
kiem (9) do wzdłużnego przesuwania tamy w kierun-
ku czoła ściany. (2 zastrzeżenia) 
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5d; E21f P. 165372 T 21.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek", Bytom, Pol-
ska (Jan Musialik, Antoni Gołaszewski, Stanisław 
Stelmach, Bogusław Pustówka). 

Tama podsadzkowa boczna 
Przedmiotem wynalazku jest tama podsadzkowa 

boczna przeznaczona do wygradzania wyrobisk kory-
tarzowych utrzymywanymi w otoczeniu starych zro-
bów. 

Istota tamy podsadzkowej bocznej według wynala-
zku, uwidocznionej na fig. 2, polega na tym, że na 
elementach znanej stalowej obudowy łukowej, od 
strony przestrzeni likwidowanej, jest umieszczona 
ażurowa osłona (2), najkorzystniej z siatki drucianej. 
Osłona ta jest przykryta filtracyjną przeponą (4) 
z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości me-
chanicznej i odpornej na warunki kopalniane. Po-
szczególne odcinki ażurowej osłony (2), o długości 
nieco większej od szerokości pasa przestrzeni likwido-
wanej, mają końce zamocowane rozłącznie na ele-
mentach obudowy (1) za pomocą klinów (5). 

Tak skonstruowana tama podsadzkowa boczna za-
pewnię niezmieniony przekrój poprzeczny wyrobiska 
przez cały czas jego istnienia. Poza tym zastosowanie 
osłony ażurowej umożliwia odzyskanie przez wyrabo-
wanie elementów stalowej obudowy łukowej. 

(1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 165380 T 22.09.1973 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Alfred Kosiorowski, Kazimierz Franasik, Bog-
dan Brudecki, Hieronim Kaźmierski). 
Sposób doprowadzenia powietrza do rejonów eksplo-

atacyjnych w głębokiej kopalni 
Sposób doprowadzania powietrza do rejonów ek-

sploatacyjnych w głębokiej kopalni, polega na prze-
prowadzeniu dodatkowego wyrobiska korytarzowego 
(2) od głównego szybu wdechowego (1), które to wy-
robisko prowadzi się na głębokości w której tempera-
tura pierwotna skał nie przekracza 30°C. Zj wyrobiska 
tego prowadzi się następnie szybiki (3,3/ 3"...) piono-
we do kolejnych pól eksploatacyjnych (e, e' e"...) które 
po wykorzystaniu za frontem robót górniczych likwi-
duje się wentylacyjnie. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 165500 T 27.09.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Edward Krakowian, Tadeusz Żur). 

Wysokociśnieniowa kopalniana tama wodna 
Wysokociśnieniowa kopalniana tama wodna wed-

ług wynalazku, ma usytuowaną w położeniu otwarcia 
tamy płytę (1) pod stropem, która przy zamykaniu 
tamy zmieniając kąt i położenie przemieszcza się swą 
krawędzią dolną pionowo lub z nieznacznym odchyle-
niem do pionu. Ruch taki realizują prowadnice (3), 
po których toczą się dwie pary rolek (2 i 5) z któ-
rych rolki dłuższe (5) w końcowej fazie ruchu pro-
wadzone są po bieżniach (4). 

Wygięte ku odrzwiom (8) dolne końce prowadnic (3) 
sprzyjają powstaniu siły dociskającej płytę (1) do 
odrzwi (8). 

Rygiel (9) podtrzymuje płytę (1) w położeniu otwar-
cia tamy i może być sterowany bezpośrednio lub 
zdalnie. (5 zastrzeżeń) 

5d; E2lf P. 165845 T 13.10.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Zbigniew Danda, Marian Bochenek, Janusz 
Szamlicki, Zygmunt Czastoryski, Romuald Drzemicki). 

Sposób zabezpieczenia kopalń przed niespodziewanym 
wdarciem wody z luźnym górotworem lub luźnego 
górotworu z szybu oraz urządzenie zabezpieczające 

Sposób zabezpieczenia kopalń przed niespodziewa-
nym wdarciem wody, polega według wynalazku na 
wykonaniu poniżej obudowy szybowej obejmującej 
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warstwy wodonośne, obudowy betonowej (2) z otwo-
rem umożliwiającym tylko przejazd naczyń szybo-
wych. 

W obudowie tej umieszczone są dwie płyty (1) 
z przymocowanymi odcinkami prowadników (5) za-
mykających się razem z płytami po uprzednim wytrą-
ceniu płyt u równowagi. Urządzenie sterowane jest 
automatycznie i zdalnie. * (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 165987 T 20.10.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Jan Pompowni, Roman Szpotkowski). 

Sposób mocowania rurociągu pionowego z izolacją 
termiczną zwłaszcza w szybach kopalnianych i ru-

rociąg 
Sposób mocowania rurociągu pionowego z izolacją 

termiczną, zwłaszcza w szybach kopalnianych, wed-
ług wynalazku polega na zastosowaniu zawiesi sprę-

żystych (4), które przenosząc część sił wynikających 
z ciężaru rurociągu* (3) wykorzystuje się jednocześ-
nie jako kompensatory. Cały długi odcinek pionowy 
rurociągu spoczywa na jednej głównej podporze (1, 
2). Zawiesia sprężyste (4) rozmieszczone są w odle-
głościach wynikłych z dopuszczalnego ciężaru zmon-
towanej kolumny rur. (2 zastrzeżenia) 

5d; E21Ï P. 166110 T 21.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych Katowice (Krzysztof 
Witkowski, Janusz Strączek). 

Szybowy zbiornik podsadzkowy 
Szybowy zbiornik podsadzkowy stosowany zwłaszcza 

w kopalniach węgla kamiennego, składający się 
z jedno- lub kilkuprzedziałowego zbiornika materiału 
podsadzkowego i odpowiedniego układu komory 
zmywczej posiada pion komunikacyjny zabudowany 
zgodnie z wynalazkiem wewnątrz zbiornika. Pion 
komunikacyjny składa się z szybika wyciągu towąro-
wo-osobowego oraz przedziału komunikacji pieszej na 
przykład przedziału drabinowego. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 166133 18.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Andrzej Sowa). 

Wentylator lutniowy z tłumikiem hałasu 
Wentylator lutniowy z tłumikiem hałasu, zwłaszcza 

tłumikiem rezonansowym według patentu nr P-153442, 
którego pieścieniowe komory rezonansowe są osa-
dzone na wewnętrznej stronie jego obudowy, zaś 
wewnętrzne komory rezonansowe tworzą współosiową 
cylindryczną część wewnętrzną, ma tłumik (2), (3) 
mocowany z dowolnej strony, a tłumik stanowi pod-
zespół wentylatora (1). W przypadku mocowania tłu-
mika od strony wylotu wentylatora (1) jego wewnę-
trzne komory (3) stanowią przedłużenie dyfuzora (4) 
a w przypadku mocowania od strony wlotowej, wlo-
towa czasza (6) mocowana jest do czołowej powierz-
chni zespołu wewnętrznych komór (3). 

Taka konstrukcja tłumika umożliwia jego proste 
montowanie do pracujących wentylatorów, bez ko-
nieczności ich demontażu. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 166153 T 26.10.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Wła-
dysław Stec, Bronisław Skuderowicz, Tadeusz Pytlarz, 
Zbigniew Zawadzki, Henryk Passia, Jan Pawlak, Ka-
rol Trutwim). 

Układ do pomiaru pionowości szybów górniczych 
Układ do pomiaru pionowości szybów górniczych 

składa się z kierującego promień laserowy elementu 
(3) i lasera (5) zamocowanych powyżej zrębu szybu (1) 
oraz z rtęciowego lustra (7) usytuowanego na dnie (6) 
tego szybu (1). Kierujący promień laserowy element 
(3) jest zaopatrzony w obrotową kierującą tarczę 
oraz obrotowy pierścień z czujnikami. Te czujniki 
przekazują elektryczne impulsy o padających i odbi-
tych promieniach laserowych, do rejestrującej apara-
tury (22) i wskazującej pionowość tych promieni. 

(1 zastrzeżenie) 
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5d; E21f P. 166174 T 29.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom, 
Polska (Tadeusz Golisz, Tadeusz Żółkiewski, Henryk 
Pajączek). 
Układ zapobiegający powstawaniu wypadków przy 

pracy w kopalni 
Przedmiotem wynalazku jest układ sygnalizacyjny, 

zapobiegający powstawaniu wypadków przy pracy w 
kopalni, których źródło tkwi w nagłych zmianach 
ciśnienia barometrycznego. 

Istota układu według wynalazku, którego schemat 
jest uwidoczniony na rysunku, polega na tym, że jest 
on wyposażony w dyspozycyjny punkt 1 połączony za 
pomocą przewodów 2 ze świetlnymi, ostrzegającymi 
transparentami 3. Transparenty te są umieszczone 
w węzłowych, ogólnie dostępnych punktach kopalni 
i zapalają się wtedy, gdy w ciągu kolejnych sześciu 
godzin nastąpi spadek lub zwyżka ciśnienia barome-
trycznego co najmniej o dwa milibary. Sygnał ostrze-
gawczy transparentów trwa przez sześć godzin, po 
czym wygasa jeżeli w tym czasie nie nastąpi dalszy 
spadek lub zwyżka ciśnienia barometrycznego. 

Układ według wynalazku ostrzega ludzi przed nie-
korzystnymi zmianami zachodzącymi w atmosferze, 
a jednocześnie mobilizuje ich do samokontroli, co w 
efekcie przynosi zmniejszenie liczby wypadków przy 
pracy. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21Î P. 166189 T 29.10.1973 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geolo-
giczne, Warszawa, Polska (Józef Kostrzewski, Anato-
liusz Czekaj). 
Sposób wypełniania podziemnych wyrobisk górniczych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wypełniania 
podziemnych wyrobisk górniczych przy użyciu po-
piołów lotnych. Popiół lotny wdmuchiwany jest na 

sucho do wyrobiska pod ciśnieniem 2-10 Kg/cm2, 
najkorzystniej 4,5 Kg/cm2, a następnie wprowadzana 
jest woda w takiej ilości, aby nawilgocenie masy po-
piołów lotnych wynosiło ca 25% części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

5c; E2ld P. 163650 T 27.06.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Jerzy Walasek, Janusz Szamlicki, Zdzisław Sze-
cówka, Bogdan Cynien). 

Sposób głębienia szybu w zamrożonym uprzednio 
górotworze 

Sposób głębienia szybu w zamrożonym uprzednio 
górotworze, przez strefę zawodnionych iłów i glin, 
z wybieraniem urobku za pomocą ładowarki szybo-
wej, polega według wynalazku na miejscowym roz-
mrażaniu strefy wybieranego górotworu, za pomocą 
strumienia odkrytego mikrofal, generowanego % z ukła-
du wysokiej częstotliwości. 

Generator (1) rozmrażający strefę (2) podwieszony 
jest za pomocą łącza (4) do dźwigu (5) umieszczonego 
na pomoście szybowym (6). Rozmrożona masa daje 
się ładować ładowarką szybową (7) bezpośrednio do 
kubła. (1 zastrzeżenie) 

6a; C12c P. 163503 T 22.06.1973 

Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Roman Maj-
chrzak, Roman Grzybowski). 
Sposób intensyfikacji produkcji drożdży przy użyciu 
niektórych metabolitów cyklu kwasów trójkarboksy-

lowych (cyklu Krebsa). 
Przedmiotem wynalazku jest sposób intensyfikacji 

produkcji drożdży przy użyciu niektórych metaboli-
tów cyklu kwasów trójkarboksylowych (cyklu Krebsa). 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
kwasu bursztynowego i fumarowego lub ich soli jako 
dodatku do fermentującego podłoża. (2 zastrzeżenia) 

6a; C12a P. 165327 . 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 20.09.1972 - Japonia (nr 94222/77). 
Takeda Chemical Industries, Ltd, Osaka, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowej lipazy 
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 

nowego typu lipazy, której aktywność wzrasta w 
istotnym stopniu w obecności żółci. Sposobem wed-
ług wynalazku otrzymuje się lipazę przez wydzielę-
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nie jej z bulionu, na którym kodowane są wytwa-
rzające lipazę szczepy z rodzaju Phycomyces. 

Lipaza otrzymana w powyższy sposób może być 
stosowana jako składnik środków ułatwiających tra-
wienie. . (21 zastrzeżeń) 

7a; B21b P. 164464 T 01.08.1973 

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Marian Wal-
czak, Adam Żurek, Roman Bortnowski, Adam Łasz-
kiewicz). 
Sposób odbierania kęsów w walcowni oraz zestaw 

urządzeń do wykonania tego sposobu 
Sposób odbierania kęsów w walcowni polega na 

tym, że kęsy po pocięciu są transportowane do zde-
rzaka, spychane na ruszt chłodniowy i podczas spy-
chania prostowane, a po częściowym ostudzeniu pacz-
kowane i przenoszone na składowisko. 

Urządzenia do odbioru kęsów składają się z samoto-
ku, urządzenia spychająco-prostującego, rusztu chłod-
niowego i urządzenia paczkującego. Urządzenie spy-
cha jąco-prostujące składa się z listwy spychającej 
(5) i odbojowej (7), płyty prostowniczej (8) i rolki 
dociskowej (9) oraz dźwigni (10) do łagodnego składa-
nia kęsów na ruszcie. Urządzenie paczkujące składa 
się z rusztu odbiorczego (24) na który dźwigniami (20) 
przenoszone są kęsy oddzielone pazurami (23). Kęsy 
utrzymywane są przed spadnięciem: podczas przeno-
szenia - odbojami (22), a po złożeniu na ruszcie -
zastawkami (25). (5 zastrzeżeń) 

7a; B21b P. 165121 T 10.09.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica, 
Kraków Polska (Władysław Dobrucki, Jerzy Mischke, 
Stanisław Zawada). 
Sposób rozwalcowywania rur i urządzenie do stoso-

wania tego sposobu 
Sposób rozwalcowy wania rur polega na tym, że po-

suw rury wywołany jest dwustronnie podpartymi 
walcami o osiach wichrowatych w stosunku do osi 
rury i obiegającymi rurę ruchem satelitarnym. 

Urządzenie do stosowania sposobu ma w głowicy 
wirującej wokół osi rury (13) osadzone nienapędzane 
walce (8), zamocowane w łożyskach (7), usytuowanych 
na obu końcach każdego walca (8). Osie każdego 
z walców (8) są wichrowate w stosunku do osi rury 
(13). W kadłubie (4) głowicy wirującej są osadzone 
mechanizmy nastawiania walców (8). (2 zastrzeżenia) 

7a; B21b P. 165496 T 27.09.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Jerzy Bazan, Józef Zasadziński, Andrzej 
Lorbel, Stanisław Nowak, Wojciech Libura, Zdzisław 
Urbaniak, Władysław Kozak, Marek Krzyżanowski). 

Urządzenie do wykonywania bezkońcowych taśm 
metalowych 

Urządzenie do wykonywania bezkońcowych taśm 
metalowych zawiera dwa walce robocze, dolny (1) 
i górny (2). Górny walec roboczy (2) jest ułożyskowa-
ny w walcu nośnym (3). Walec nośny (3) i dolny wa-
lec roboczy (1) są ułożyskowane w płytach bocznych 
stojaka urządzenia, mających wycięcie, umożliwiające 
wyjęcie górnego walca roboczego (2). Ponadto płyty 
boczne są połączone płytą tylną, w której jest osa-
dzona śruba dociskowa (15) wielkości gniotu, styka-
jąca się z walcem nośnym (3). (1 zastrzeżenie) 

7a; B21b P. 165556 T 01.10.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Oddział w Warszawie, Warszawa, Polska (Wiesław 
Brzozowski, Roman Bortnowski, Marian Walczak). 

Urządzenie do odbierania z walcarki prętów 
transportowanych samotokiem 

Urządzenie od odbierania z walcarki gorących prę-
tów transportowanych z dużą szybkością po samoto-
kach rolkowych posiada w linii technologicznej od-
bioru prętów ruchome zestawy samotoków ślimako-
wych i rolkowych oraz stały końcowy samotok śli-
makowy z czołową powierzchnią oporową i zasobni-
kami do dalszego transportu. (2 zastrzeżenia) 
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7a; B2lb P. 165742 T 09.10.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Oddział w Warszawie, Warszawa, Polska (Romuald 
Sianko, Stanisław Pawul). 
Urządzenie ochraniające elementy dolnego napędu 

walcarki przed spływem wody chłodzącej 
Urządzenie chroniące elementy dolnego napędu wal-

carki przed spływem wody chłodzącej przeznaczone 
jest do stosowania w hutnictwie przy walcowaniu 
wyrobów na gorąco. 

Urządzenie składa się z osłony daszkowej (3) wspar-
tej na korpusie walcarki (4). W osłonie w miejscach 
przejścia czopów walców (6) osadzone są szczelnie 
pierścienie (2) wystające ponad osłonę. Na zewnątrz 
pierścieni umieszczone są tuleje (1) szczelnie zwią-
zane z obudową (5) łożyskowania walców. 

(1 zastrzeżenie) 

7a; B21b P. 165789 T 11.104973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Jan Madej, Wacław Leskie-
wicz). 

Walcarka skośna do wykonywania rur gotowych 
z wlewków lub kęsisk 

Walcarka skośna do wykonywania rur gotowych 
z wlewków lub kęsisk zawiera dwa jednakowe wal-
ce robocze (1) oraz usytuowany nad walcami robo-
czymi (1) walec podporowy, a pod nimi listwę lub 
walec prowadzący. Oprzyrządowanie walcarki stanowi 
znana główka do drążenia tulei rurowych (2) oraz 
pływający drążek kalibrujący (5) lub główka kalibru-
jąca (9). Główka (9) ma kształt zbliżony do kształtu 
walca roboczego i jest osadzona dwustronnie na 
trzpieniach (10), których końce są luźno zamocowane 
w widlastych uchwytach nasadowych (11), połączo-
nych z dodatkową konstrukcją stołową. 

(2 zastrzeżenia) 

7a; B21b P. 165809 T 11404973 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice, Polska (Stanisław ZJimowski, Stanisław Ko-
zioł, Stanisław Dziadowiec). 

Urządzenie do kalibrowania rur 
Urządzenie do kalibrowania rur pomiędzy walcami 

składa się z trzpienia kalibrującego (1) trzpienia pro-
wadzącego (2) z głowicy obrotowej (3) z zespołem 
walców kalibrujących (4) napędu (5) do silnika elek-
trycznego (6) induktora elektrycznego (7) do nagrze-
wania, zespołu cylindrów pneumatycznych (8), (9) 

i (11), obiegu wody chłodzącej oraz ramy. Walce (4) 
głowicy obrotowej (3) umieszczone są skośnie w sto-
sunku do osi rury kalibrowanej (10) dzięki czemu 
następuje oprócz kalibrowania średnicy zewnętrznej 
wciąganie obrabianej rury (10) na trzpień kalibrują-
cy (1). (1 zastrzeżenie) 

7b; B21c P. 164553 T 07.084973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Leszek Chomicki). 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu 68131 
Urządzenie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni 

rur 
Urządzenie do czyszczenia wewnętrznych powierz-

chni rur o średnicach do 0 100 pracujące w oparciu 
o patent polski 68131 na zasadzie pocisku przestrzeli-
wanego sprężonym powietrzem posiada pistolet zaopa-
trzony w gumową końcówkę (4) z wargami (3) wcho-
dzącymi do wewnątrz czyszczonej rury (1) przy czym 
wewnątrz rury (3) osadzony jest współosiowo docisko-
wy stożek (5) z otworami (6) przelotowymi połączony 
najlepiej rozłącznie z cięgnem (8) połączonym z kolei 
z tłokiem (12) osadowym w tulei połączonej z gumo-
wą końcówką (4) zaś wlotowy króciec (15) sprężonego 
powietrza znajduje się w tulei (11) pomiędzy tłokiem 
(12) a dociskowym stożkiem (5). Między tłokiem (12) -
a dnem tulei (11) znajduje się sprężyna (13) a prze-
strzeń między dnem tłoka (12) od strony sprężyny 
(13) a atmosferą połączona jest wydmuchowym otwo-
rem (14). Czyszczący pocisk (2) wykonany jest ze sty-
ropianu. (3 zastrzeżenia) 

7b; B21c P. 164822 T 3.08.1973 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Mirosław Chudek, Wiesław Zadęcki, Zenon 
Szczepaniak, Waldemar Nolywajka, Jan Urbańczyk, 
Stanisław Piątek, Karol Kozioł, Jerzy Jeleń). 

Sposób ciągnienia wyrobów metalowych 
Sposób polega na zastosowaniu w czasie ciągnienia 

wyrobu wielkocząsteczkowego tworzywa krzemoorga-
nicznego, korzystnie związków metylosilikonowych w 
postaci rozpuszczalnikowej lub emulsyjnej. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle me-
talowym przy redukcji średnic drutu. (1 zastrzeżenie) 
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7b; B21c P. 165560 T 01.10.1973 

Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako", Racibórz, 
Polska (Edmund Gnot). 

Samozaciskowy uchwyt do rur 
Samozaciskowy uchwyt do rur, szczególnie mający 

zastosowanie przy kalibrowaniu i butelkowaniu, po-
siada dociskaną do rury (6), dzieloną tuleję (2), w po-
staci dwóch stożków ściętych z wewnętrznym dwu-
kierunkowo uzębionym otworem, rozwieraną rozpręż-
nym pieśrcieniem (3), która poprzez te stożki, oddzia-
łuje na korpus (1) i nakrętkę (4) podczas zaciska-
nia rury (6) w uchwycie. (1 zastrzeżenie) 

7b; B21c P.165661 T 05.10.1973 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Jerzy Michalski, Witold Wiktorowicz, Jan Kozdra). 
Uchwyt oczka kształtującego powłoki metalowe, osa-

dzane na drutach metodą ciągłą z fazy ciekłej 
Uchwyt oczka kształtującego powłoki metalowe 

osadzane na drutach metodą ciągłą z fazy ciekłej zna-
mienny tym, że podgrzewane oczko kształtujące (1) 
umieszczone jest w korpusie (2) osadzonym wahliwie 
przez łożysko (4) w prowadnicy poziomej (3) umożli-
wiającej przez dwa łożyska oporowe (5) przesuwanie 
oczka (1) w płaszczyźnie prostopadłej do drutu. 

(1 zastrzeżenie) 

7b; B21c P. 165784 T 11.10.1973 

Pierwszeństwo: 13.10.1972 - RFN (nr P 2250239.2) 
SILO Verfahrens AB. Zjug, Szwajcaria, (Xaver Lipp). 
Urządzenie do wytwarzania rur o dużych średnicach 

zwłaszcza dla silosów 
Urządzenie według wynalazku ma ramową kon-

strukcję nośną (1), stanowisko profilujące (15) i sta-
nowisko zawijające (53). Ramę (1) stanowią dwa pier-

ścienie, górny (2) i dolny, które są połączone ze sobą 
pionowymi podporami. Na pionowych podporach za-
mocowane są rolki oporowe (7) o pionowej osi obro-
tu, rozmieszczone na linii śrubowej. Podczas pracy 
urządzenia pasmo blachy jest doprowadzane do sta-
nowiska profilującego (15), które wygina i zwija bla-
chę do średnicy odpowiadającej średnicy rury, przy 
czym wyginanie i zwijanie przebiega w ten sposób, 
że brzegi sąsiadujących zwojów śrubowych pasma 
blachy zachodzą na siebie. Tak zwinięte pasmo bla-
chy doprowadzone jest następnie do stanowiska za-
wijającego (53) brzegi, w którym zwoje pasma bla-
chy są ze sobą trwale łączone. (14 zastrzeżeń) 

7b; B21c P. 165960 19.10.1973 

Pierwszeństwo: 19.10.1972 - Wielka Brytania 
(nr 48281/72) 

British Insulated Callender's Cables Limited, Lon-
dyn, Wielka Brytania, (David Dutton, James Moss). 

Ciągarka drutu 
Ciągarka drutu według wynalazku przeznaczona 

jest do redukcji przekroju poprzecznego kilku drutów 
z wysokoplastycznych metali za pomocą przeciągania 
przez szereg oczek (40, 43, 45). Zawiera ona kilka ka-
bestanów (34, 42, 44) i szereg wałów napędowych (21, 
22, 23) z których każdy wzdłuż swojej długości pod-
piera tylko jeden kabestan. Każdy z kabestanów na-
pędzany jest wałem, na którym jest zamontowany, 
a korzystnie jest gdy każdy wał podtrzymuje wszy-
stkie kabestany dla jednego stopnia przeciągania. 

(9 zastrzeżeń) 
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7c; B21d P. 163682 28.05.1973 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Marian Krzemień, Zbigniew Frihauf). 
Sposób oraz urządzenie do wykonania rur wewnątrz 

żebrowanych 
Urządzenie według wynalazku znajduje zastosowa-

nie zwłaszcza do wytwarzania rur dla regeneracyj-
nych wymienników ciepła. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że profi-
lowe wkładki żebrowane, wykonywane są w dwóch 
operacjach na dwóch podobnych przyrządach, wstęp-
nym i wykańczającym, za pomocą dwóch profilowych 
trzpieni. W obu wypadkach wkładki są ściągane 
z trzpieni przy użyciu ściągacza. 

Następnie rury są wypełniane wkładkami za pomo-
cą specjalnego popychacza, a w celu uzyskania pra-
widłowego przylegania wkładek, do wewnętrznej po-
wierzchni rur. Rury wypełnione wkładkami są umie-
szczone w przyrządach i przewalcowywane na całej 
długości, a ich końcówki są zawalcowywane i jako 
gotowe, zdawane są do montażu regeneracyjnych wy-
mienników ciepła. 

Urządzenie według wynalazku składa się z kolejno 
pracujących po sobie przyrządów, które posiadają 
rolki (3) symetrycznie umocowane wokół osi i trzpie-
nie (4) wraz z występem oporowym (8) przy czym 
trzpień profilowy jest tak ustawiony, aby rolki pro-
filowe wchodziły we wręby trzpienia. (2 zastrzeżenia) 

7c; B2ld P. 163692 T 28.06.1973 

Huta im. Generała Karola Swierczewskiego, Za-
wadzkie, Polska (Adam Trzaska). 
Sposób spłaszczania krawędzi kęsów kwadratowych 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób spłaszczania 

krawędzi kęsów kwadratowych oraz urządzenie do 
stosowania tego sposobu. 

Sposób wg wynalazku polega na przepychaniu kęsa 
kwadratowego przez wolnoobrotowe, kalibrowane 
walce, o osiach usytuowanych symetrycznie lub mi-
mośrodowo i umieszczonych w odpowiednim wymien-
nym korpusie, przy czym kęs kwadratowy przepy-
chany jest przez walce przy pomocy popychacza (4). 

Urządzenie umożliwiające spłaszczanie krawędzi 
bloczków kwadratowych charakteryzuje się tym, że 
posiada w wymiennym korpusie (1) zamocowane wal-
ce wolnoobrotowe (2), przy czym ustawienie ich jest 
symetryczne lub mimośrodowe ' uregulowane są do 
walcowania przez mechanizm ustawiający (3). 

(2 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 164152 T 17.07.1973 

Goleniowska Fabryka Opakowań Blaszanych, Go-
leniów, Polska (Stanisław Oleksy, Eugeniusz Świer-
czyński, Tadeusz Walencik). 

Podajnik prasy automatycznej do pasów blachy 
cienkiej 

Podajnik składa się z korpusu wraz z zespołem zde-
rzaka (3) prowadnic (2), wzajemnie przestawnych za-
sobników, pneumatycznego urządzenia podnoszącego 
i zespołu przenoszącego. 

Urządzenie podnoszące posiada pojedynczą przy-
ssawkę (17) umieszczoną w osi symetrii podawanego 
pasa (9) blachy i działające na zasadzie wygięcia się 
tego pasa przy jego podnoszeniu oraz sprężystego 
rozprężania się po zwolnieniu. 

Zderzak (3) oraz ślizg (25) są tak usytuowane, że 
w trakcie podnoszenia wygiętego pasa (9) blachy, do-
datkowo wyginają ten pas powodując zmniejszenie 
promienia wygięcia. (2 zastrzeżenia) 



28 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

7c; B21d P. 164599 T 10.08.1973 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów", 
Ostrzeszów, Polska (Stanisław Dembski, Wiesław 
Bendkowski, Zbigniew Rosada). 

Sposób wykonania fali na płytkach sprzęgłowych 
i hamulcowych 

Sposób wykonania fali na płytkach sprzęgłowych 
i hamulcowych polega na skręceniu płytek w spe-
cjalnym przyrządzie, który ma wykonaną falę. 

Po skręceniu płytki wygrzewane są w piecu induk-
cyjnym i powolnie studzone. Proces cieplny daje 
wstępne wykonanie fali. 

Żądaną wysokość fali uzyskuje się przez ręczne 
kształtowanie przy pomocy uderzenia specjalnym dc-
bi jakiem. 

Ręczne kształtowanie może być powtarzane wielo-
krotnie dla uzyskania prawidłowego wymiaru wyso-
kości fali bez skutków ujemnych dla twardości płytki. 

(1 zastrzeżenie) 

7c; B21d P. 165157 T 10.09.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Władysław Dobrucki, Jerzy 
Mischke). 
Sposób prostowania rur i prętów o przekroju koło-

wym oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób prostowania rur i prętów o przekroju koło-

wym polega na tym, że pasmo jest prostowane w jed-
nym lub więcej zespołach nienapędzanych rolek, obie-
gających pasmo ruchem satelitarnym. Przy większej 
ilości zespołów nienapędzanych rolek, sąsiednie ze-
społy obiegają rurę w kierunkach przeciwnych. 

Urządzenie do stosowania sposobu, według wynala-
zku, ma w łożyskach (1) kadłuba (2) zamocowaną 
jedną lub więcej napędzanych głowic (3), z osadzo-
nymi w nich nienapędzanymi rolkami prostującymi 
(6), których osie są wichrowate w stosunku do osi 
pasma (4), a środki długości części roboczej rolek (6) 
leżą na okręgu prostopadłym do osi pasma (4). 

(2 zastrzeżenia) 

7d; B21f P. 165499 T 27.09.1973 

Kombinat Budownictwa Ogólnego, Lubin, Polska 
(Janusz Sosa, Jan Jaz, Stanisław Rukść). 

Mechanizm podawania zbrojeniowych prętów podłuż-
nych pod elektrody zgrzewarki 

Przedmiot wynalazku stanowi mechanizm podawa-
nia prętów zbrojeniowych (2) pod elektrody (12) 
zgrzewarki. Organem podającym jest walec podający 
(3) usytuowany prostopadle do podawanych prętów 
zbrojeniowych (2) i ich prowadnic (4). Prowadnice (4) 
od spodu mają wycięcia, dzięki którym pręty zbro-
jeniowe (2) mogą spoczywać własnym ciężarem na 
walcach podających (3). Powierzchnia (3a) walców (3) 
jest pokryta na całej długości tworzywem o dużym 
współczynniku tarcia. Napęd walców podających (3) 
jest łańcuchowy, a koła łańcuchowe napędzające bez-
pośrednio walce podające wyposażone są w grze-
chotki. 

Przedmiot wynalazku znajduje zastosowanie wzbro-
jarniach stanowiących wyposażenie wytwórni prefa-
brykowanych elementów budowlanych produkowa-
nych metodami przemysłowymi. (4 zastrzeżenia) 

7d; B21f P. 165786 T 10.10.1973 

. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma-
teriałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska 
(Marian Stulin, Sławomir Gorzkiewicz). 

Mechanizm nastawiania podziałki prętów poprzecz-
nych w urządzeniu do produkcji siatki zbrojeniowej 

Mechanizm nastawiania podziałki prętów poprzecz-
nych w urządzeniu do produkcji siatki zbrojeniowej 
ma zastosowanie w automatycznej linii produkcyjnej 
siatek zrojeniowych przeznaczonych do elementów be-
tonowych. Mechanizm ten rozwiązuje zagadnienie 
zmiany podziałki w dowolnej chwili bez potrzeby 
unieruchamiania linii produkcyjnej. 

Przedstawiony na rysunku mechanizm jak tak 
skonstruowany, że spośród ustalonej ilości elementów 
oporowych (3), jeden wybrany jest czynny i znajduje 
się w styku ze zderzakiem (2a) wózka (2) w jego ze-
wnętrznym zwrotnym położeniu, przy czym usytuowa-
nie tego czynnego elementu oporowego (3) w położe-
niu pracy zapewnia układ nastawczy. Układ nastaw-
czy stanowi przemieszczona wzdłuż swej osi zębatka 
(5) pozostająca w zazębieniu z kołem zębatym (6) 
i wyposażona w krzywkę (5a) napędzającą elementy 
oporowe (3). (3 zastrzeżenia) 
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7f; B21h P. 165998 T 22.10.1973 

Zakłady Produkcji Urządzeń Chłodniczych i Han-
dlowych, Bośnia, Polska (Jerzy Bazan, Stanisław No-
wak, Kazimierz Świątkowski, Jan Richert, Zdzisław 
Urbanik, Adolf Mitera, Romuald Geisler, Karol Wilk, 
Andrzej Porwisz). 

Narzędzie do walcowania rur użebrowanych 
Wynalazek dotyczy narzędzia do walcowania rur 

użebrowanych, które skonstruowano w postaci zwo-
jów sprężynowych. 

Robocza część wierzchołka zwoju sprężynowego wy-
konana w sposób zróżnicowany zmienia się w sposób 
płynny z zarysu zaostrzonego w części (1) początko-
wej w zarys zaokrąglony w części (2) środkowej, 
a następnie w zarys negatywowy w części (3) odpo-
wiadający żądanemu kształtowi rury. 

Pozwala uzyskać wysokie żebra zarówno kołowe 
i śrubowe przy małych naciskach metalu na walce. 

(1 zastrzeżenie) 

7g; B21j P. 164238 T 23.07.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Zbigniew Ma-
zurczak, Zdzisław Marciniak, Krzysztof Chodnikie-
wicz). 

Odciążone hydraulicznie łożysko kuliste do pras 
z wahającą matrycą 

Wynalazek dotyczy hydraulicznie odciążonego ło-
żyska kulistego, znajdującego zastosowanie w pra-
sach z wahającą matrycą. 

Łożysko ma w dolnej części wysokociśnieniową 
uszczelkę (5). Dopływ oleju pod ciśnieniem odbywa się 
przez otwór (8), a odpływ odbywa się przez pierście-
niowy otwór (10) przy trzonie obsady (1). Na części 
powierzchni od strony rowka (7) łożysko (4) ma po-
większony promień, dający względem kuli (2) szczeli-
nę (9). Na pozostałej powierzchni promień łożyska jest 
taki sam, jak promień kuli. Stosunek obu wymienio-
nych powierzchni jest tak dobrany, aby przy obcią-
żeniu prasy przemieszczające się naciski styku meta-
licznego nie przekraczały wartości ciśnienia oleju do-
prowadzanego do łożyska. (1 zastrzeżenie) 

7g; B21j P. 164640 T 11.08.1973 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Krystyna Kasperska). 

Matryca kuźnicza 
Matryca kuźnicza do obróbki plastycznej za pomocą 

młotów i pras znamienna tym, że składa się z połą-
czonych trwale dwóch różnych materiałów. 

Korpus matrycy (1) wykonany ze stali o niższej wy-
trzymałości ma w swej górnej części wyżłobione 
wgłębienie (2) wypełnione wysoko wytrzymałym ma-
teriałem (3) na przykład stalą stopową niklowaną. 
Materiał ten umieszczony jest we wgłębienie (2) w 
stanie płynnym najkorzystniej drogą napawania. Wy-
krój (4) wykonany jest całkowicie w materiale wy-
soko wytrzymałym (3) przy czym grubość ścianek 
tego materiału otaczającego wykrój (4) wynosi od 10% 
do 20°/o maksymalnej głębokości wykroju (4). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w budowie ma-
tryc kuźniczych do seryjnego wyrobu odkuwek. 

(1 zastrzeżenie) 
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7i; B211 P. 164950 T 31.08.1973 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen. 
Karola Świerczewskiego, Katowice, Polska (Zenon 
Wasyłeczko, Wacław Bokacki, Benedykt Natkaniec, 
Jakub Marchand). 

Sposób wytwarzania łańcuchów ogniwowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

łańcuchów ogniwowych zwłaszcza do górniczych prze-
nośników transportowych. 

Dotychczasowe metody wytwarzania polegają na 
zgrzewaniu, obróbce cieplnej i kalibrowaniu ogniw 
łańcucha. 

Wadą dotychczasowych sposobów jest trudność po-
wiązania ze sobą czynników mających wpływ na jego 
wytrzymałość i jakość a którymi są twardość i pla-
styczność. 

Celem wynalazku jest umożliwienie produkcji łań-
cuchów górniczych w najwyższych klasach jakości 
poprzez zwiększenie twardości przy zachowaniu wa-
runków plastyczności. 

Cel ten osiągnięto w wynalazku przez wprowadze-
nie dodatkowej operacji zmniejszającej twardość 
a zwiększającej własności plastyczne strefy zgrzeiny. 

(1 zastrzeżenie) 

8a; B05c P. 165611 T 04.10.1973 

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Po-
łudnie, Bielsko-Biała, Polska (Henryk Jędraszczyk, 
Józef Bartoszek, Anna Byrska). 

Beznapięciowy sposób wykańczania dzianin 
Przedmiotem wynalazku jest beznapięciowy sposób 

wykańczania dzianin zwłaszcza z włókien poliestro-
wych teksturowanych. 

Sposób polega na zastosowaniu wstępnego wykur-
czania dzianin przez parowanie oraz prania ciągłego 
na zestawie bębnowo-sitowym, po czym następują pro-
cesy uszlachetniania, suszenia i stabilizacji termicz-
nej. Zestaw piorąco-suszący bębnowo-sitowy składa 
się z kilku kadzi, przy czym w pierwszej kadzi prze-
prowadza się proces prania zaś w następnych proces 
płukania. 

Proces prania i płukania może być przeprowadzony 
w ciągu produkcyjnym przy szybkości V -15 m/mi-
nutę, względnie w pasażach, to jest najpierw prze-
prowadza się pranie we wszystkich kadziach przy 
szybkości V = 15 m/minutę, a następnie płukanie rów-
nież we wszystkich kadziach przy szybkości V~-=20-
30 m/min. 

Temperatury wynoszą od 70°C w 1 kadzi do 2 0 -
30°C w kadzi ostatniej. 

Ilości środków piorących zależne są od stopnia za-
brudzenia dzianin. (3 zastrzeżenia) 

braniu gęstości oczek ustala się parametry dziania za 
pomocą zależności: 

8b; D06c P. 165328 20.09.1973 

Pierwszeństwo:: 10.10.1972 - St. Zjedn. Am. . 
(nr 295866) 

Cluett, Peabody & Co., Inc., Troy, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki (Franz Hausner). 

Sposób wstępnego kurczenia i stabilizowania dzianiny 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dobie-
ra się wstępnie parametry dziania dla danej dzia-
niny, danej dziewiarki i danego sposobu dziania w 
sposób empiryczny w zależności od gęstości oczek 
i obciążenia przypadającego na wymiar liniowy, po-
trzebnego do rozciągnięcia dzianiny do stanu naprę-
żeń występujących podczas noszenia wykonanej z niej 
części garderoby. Następnie, na podstawie parametrów 
znalezionych w sposób empiryczny dobiera się gę-
stość oczek odpowiadającą wartości obciążenia zawar-
tej pomiędzy 3,16 i 15,8 grama na centymetr. Po do-

N = cxw=K1/L8, c=K2/L, w = KyL, F = nL/2K3, Kj = 
= K2XK3 gdzie n oznacza gęstość oczek, c ilość rzę
dów na centymetr, w - ilości przepleceń na centy
metr, Ki K2 i K3 - stałe L - długość oczka, n -■ 
ilość igieł w dziewiarce, F - szerokość w stanie wy
prostowanym. 

Urządzenie do wstępnego kurczenia i stabilizowania 
dzianiny zawiera zespół nawilżający przystosowany 
do przyjmowania dzianiny (53) i jej nawilżania, regu
lator (56) prędkości doprowadzania dzianiny do ze
społu nawilżając go, zespół (61) do cylindrycznego 
kurczenia sprężeniowego oraz pasową suszarkę (78) 
przystosowaną do przyjmowania poddanej wstępnemu 
kurczeniu dzianiny z zespołu (61) do kurczenia sprę
żeniowego. Suszarka (78) służy do podgrzewania dzia
niny w stopniu wystarczającym do osuszenia jej lecz 
nie wystarczającym do zmienienia właściwości włó
kien. 

Urządzenie wyposażone jest także w elementy poz
walające na chłodzenie podgrzanej i wysuszonej dzia
niny oraz jej pozostawienie w stanie rozluźnionym w 
temperaturze i wilgotności otoczenia dla dokonania 
stabilizacji dzianiny. (44 zastrzeżenia) 

8c; B41i P. 165734 09.10.1973 

Pierwszeństwo: 10.10.1972 - RFN (nr P 22 49 533.6) 
15.09.1973 - RFN (nr P 23 46 612.8) 

Farbwerke Heochst Aktiengesellschaft vormals 
Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób drukowania materiału włókienniczego, zawie-
rającego celulozę 

Przedmiotem wynalazku jest sposób drukowania 
materiałów włókienniczych, zawierających celulozę 
lub składających się wyłącznie z włókien celulozo-
wych, za pomocą nierozpuszczalnych w wodzie barw-
ników azowych wytworzonych na włóknie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał, zagruntowany uprzednio arylidami kwasu 
ß-hydroksynaftoesowego albo arylidami kwasu ace-
tooctowego z dodatkiem azotynu sodu, drukuje się za 
pomocą pasty drukarskiej, która zawiera wodną za-
wiesinę aminy, nadającej się do zastosowania w tech-
nice barwników lodowych, o maksymalnej wielkości 
ziarna równej albo mniejszej niż 0,03 mm, środki 
o działaniu kwaśnym oraz roztwór zagęstnika. 

Druki po wysuszeniu wykańcza się w znany sposób 
przez przemywanie, narnydlanie i płukanie. Sposób 
według wynalazku pozwala na przeprowadzenie pro-
cesu wstępnego gruntowania naftolanowo-azotynowe-
go również za pomocą takich zasad, których wódzia -
ny chloru lub siarczany są trudno rozpuszczalne lub 
nierozpuszczalne albo hydrolizują w wodzie, ponieważ 
te zasady można stosować w postaci zawiesin. 

(4 zastrzeżenia) 
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8d; D06f P. 165542 T 28.09.1973 

Spółdzielnia Pracy „Elekrogrzejnik" Wytwórnia Ar-
tykułów Elektrometalowych, Bielsko-Biała, Polska 
(Zbigniew Skulina, Henryk Postawka, Franciszek 
Rak). 

Żelazko turystyczne 
Przedmiotem wynalazku jest żelazko turystyczne, 

przeznaczone do prasowania podczas wyjazdów tury-
stycznych. Żelazko turystyczne zawiera mostek (9) 
połączony wkrętami (13) ze stopą żelazka (1), do któ-
rego wkręcany jest wkręt kołnierzowy (16) dociska-
jący kopułę (2) do stopy żelazka (1). 

Podpórka ułożona w wytłoczeniach kopuły (2) jest 
dociskana kabłąkiem (7) z rękojeścią (6) przy pomocy 
pokrętła (12) zabezpieczonego zawleczką, wkręcanego 
we wkręt kołnierzowy (16) tak, że całość tworzy 
sztywną konstrukcję. (1 zastrzeżenie) 

8f; D06h P. 163853 T 04.07.1973 

Zlakłady Przemysłu Wełnianego im. T. Rychlińskie-
go „Rytex", Bielsko-Biała, Polska (Tadeusz Olma, 
Władysław Adamiec). 
Urządzenie do przewożenia wałów tkanin z możli-
wością nawijania, przemieszczania wokół własnej osi 

oraz odwijania tkaniny 
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 

tym, że stanowi go kratownica (1) o podstawie tra-
pezu z umocowanymi w górnej części korpusu (6) 
obudowaniami łożysk dla czopów (7) wału (8) bębna 
nawijającego tkaninę. Ponadto kratownica (1) posiada 
kulisty czop (5) usytuowany między stałymi podpora-
mi (4) służący do zamocowania kół (17). 

(1 zastrzeżenie) 

8f; D06h P. 165012 T 03.09.1973 
Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn 

Włókienniczych, Łódź, Polska (Andrzej Jachowicz). 
Urządzenie do centrycznego prowadzenia płaskich 

wyrobów, zwłaszcza włókienniczych 
Urządzenie do centrycznego prowadzenia płaskich 

wyrobów, zwłaszcza włókienniczych w maszynach 
i agregatach do obróbki chemicznej w szerokości, za-

wiera obrotowe, prowadzące wałki (1) zamocowane 
przegubowo w napędzanym suwaku (2) i napędowym 
suwaku (3), umieszczonymi po przeciwnych stronach 
wyrobu i przesuwanych w nieruchomych, skośnych 
prowadnicach (5) i (6), przy czym napędzany suwak 
(2) przesuwa się swobodnie wzdłuż prowadnicy (5). 
Napędowy suwak (3) napędza siłownik. Siłownik po-
siada pneumatyczny organ wykonawczy (8), oraz hy-
drauliczny zwalniacz (12) ruchu suwaka (3), zaopa-
trzony w tłoki (10) i (14) obustronnego działania, osa-
dzone na współosiowych tłoczyskach (11) i (15) połą-
czonych z napędowym suwakiem (3). Pneumatyczny 
organ wykonawczy (8) jest połączony z wyczuwaczem 
brzegu wyrobu, sterującym dopływem sprężonego po-
wietrza do niego ze źródła zewnętrznego. Zwalniacz 
hydrauliczny (12) natomiast posiada obejściowy prze-
wód (18) oleju z dławiącym zaworem (19), łączący 
krańcowe części cylindra (13) zwalniacza (12). 

(1 zastrzeżenie) 

8f; D06h P. 165027 T 04.09.1973 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Andrzej Jachowicz). 
Wyczuwacz brzegu płaskiego wyrobu, zwłaszcza 

włókienniczego 
Wyczuwacz brzegu płaskiego wyrobu, zwłaszcza 

włókienniczego stosowany w urządzeniach prowa-
dzących centrycznie wyrób lub nawijających z osio-
wym przesuwem toki zawiera w korpusie (1) mecha-
niczny czujnik palcowy, oraz suwakowy rozdzielczy 
zawór pneumatyczny. Suwak (2) zaworu ze sprężyną 
zwrotną (10) osadzony jest na membranie (8), two-
rzącej swą drugą stroną z wnętrzem korpusu (1) 
pneumatyczną komorę (9) zasilaną przez dławik (11). 
Pneumatyczna komora (9) posiada co najmniej dwie 
upustowe dysze (12), a czujnik dwie dwuramienne 
dźwignie (16), osadzone obrotowo na wałku (18) 
i podparte sprężyście. Dźwignia (16) posiadająca na 
jednym końcu palec wyczuwający (19) i przysłonę 
(14) dyszy (12) ma na drugim kątowy zaczep (20), 
a druga z dźwigni ma wysuwany kołek (21) umiesz-
czony naprzeciw zaczepu (20) oraz przysłonę dyszy. 

(1 zastrzeżenie) 
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8k; D06m P. 165229 T 14.09.1937 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barw-
ników, Zgierz, Polska (Jan Kwapiński, Anna Michal-
ska-Jabczyńska, Bożena Czajkowska, Lech Blechoski) 

Środek pomocniczy do preparowania włókien celu-
lozowych 

Środek pomocniczy do preparowania ciętych włó-
kien celulozowych szczególnie włókien typu baweł-
nianego zawiera 38-50% produktu kondensacji 
wyższych kwasów tłuszczowych o zawartości węgla 
od C17-C23 z 6 - 8 molami tlenku etylenu; 21-27% 
eterów poliglikolowych; 18-25% produktu konden-
sacji wyższych kwasów tłuszczowych o zawartości 
węgla od C17-C23 z aminą aromatyczną i 14-20% 
metylosiarczanu metylo-trójetanoloamoniowego. 

(1 zastrzeżenie) 

8k; D06m P. 165322 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 20.09.1972 - St. Zjjedn. Am. 
(nr 290687) 

Texaco Development Corporation, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Jack Harry Kolatan, 
Ronald Edward Jones, Wheller Conrad Crawford, 
William Michael Cummings). 

Środek do zmiękczania tkanin 
Przedmiotem wynalazku jest środek do zmiękcza-

nia tkanin stosowany w postaci dyspersji lub 
emulsji wodnej. Środek według wynalazku zawiera 
dwu-IIrz.-alkiloamoniowy siarczan lub fosforan al-
kilowy, w których każda drugorzędowa grupa alki-
lowa zawiera 10-30 atomów węgla. 

Środek jest stosowany do zmiękczania tkanin ba-
wełnianych oraz tkanin z włókien syntetycznych. 

(5 zastrzeżeń) 

8i: C08h P. 165517 T 29.09.1973 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Centralne Labora-
torium Technicznych Wyrobów Włókienniczych, 
Łódź, Polska (Bohdan Dawidowicz, Stanisław Piniak, 
Leszek Ostaszewski, Eugenia Bartkowiak, Kazimierz 
Studniarski, Kazimierz Nadolny, Piotr Żeleński, 
Andrzej Moraczewski, Krystyna Paryska, Zdzisław 
Grochowski). 
Sposób wytwarzania sztucznych skór o właściwo-
ściach higienicznych i użytkowych zbliżonych do skór 

naturalnych 
Sposób według wynalazku polega na wytworzeniu 

runa z mieszanki włókien syntetycznych ze sztucz-
nym włóknem kolagenowym otrzymanym metodą 
mokrego formowania. Zawartość sztucznych włókien 
kolagenowych w runie wynosi 5-60% wagowych. 
Runo otrzymywane jest po dwukrotnym wilkowaniu 
mieszanki włókien oraz po dwukrotnym jej zgrzeble-
niu. Tak uformowane runo poddaje się procesowi 
igłowania, wygładzania i stabilizacji z wykurcza-
niem. Następnie włókninę impregnuje się i na-
tłuszcza. (2 zastrzeżenia) 

8m P. 127149 24.05.1968 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Jerzy Jabłoński, Józef Meissner). 

Sposób barwienia włókien poliestrowych miesza-
niną barwników, składającą się z barwnika o ogól-
nym wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru, 
atom chloru, grupę alkilową, alkoksylową, cyjanową 
lub nitrową, Y oznacza atom wodoru lub atom chlo-
ru, Z oznacza atom wodoru, grupę alkilową lub al-
koksylową, a R oznacza grupę alkilową oraz z barw-
nika o ogólnym wzorze 2, w którym X, Y i Z maj;) 
wyżej podane znaczenia, V oznacza atom wodoru, 
chloru, grupę alkilową, alkoksylową, acetyloamidową 
lub propionyloamidową, Rx oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową, hydroksyalkilową, acetylooksyalkilo-

wą lub ß-cyjanoetylowa, R2 oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową, hydroksyalkilową, acylooksyalkilową 
lub ß-cyjanoetylowa, przy czym V nie może 
być grupą acetyloamidową lub propionyloamidową 
w przypadku, gdy jeden z rodników Ri lub R2 jest 
grupą ß-cyjanoetylowa, znamienny tym, że stosuje 
się mieszaninę 1-50 części wagowych barwnika 
o wzorze 1 i 99-50 części wagowych jednego lub 
kilku różnych barwników o wzorze 2, prowadząc 
proces barwienia w aparacie ciśnieniowym w tem-
peraturze 130-140°C w obecności kwasu mrówko-
wego i siarczanu amonowego w kąpieli o wartości 
pH 5-6. (1 zastrzeżenie) 

8m P. 133190 25.04.1969 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Kazimierz Bujała, Henryk Golec, Mirosław Gra-
liński, Jan Jędrzejewski, Józef Morawiec). 

Preparat pomocniczy stosowany w procesach bar-
wienia włókien poliamidowych znamienny tym, że 
zawiera: 40-70 części wagowych produktu technicz-
nego o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza rod-
nik alkilowy CnH2n+i przy n oznaczającym liczbę 
całkowitą od 10 do 14 lub rodnik alkenylowy CnH2n_1 
przy n oznaczającym liczbę całkowitą od 3 do 14, 
przy czym n może być liczbą jednoimienną lub mie-
szaniną liczb zawartych między 3 a 14, X oznacza 
atom sodu lub atom potasu lub grupę amonova lub 
grupę monoetanoloamoniową lub grupę dwuetanolo-
amoniową lub grupę trójetanoloamoniową lub ich 
wzajemne mieszaniny, Ar oznacza rodnik fenyleno-
wy lub rodnik hydroksyfenylenowy lub rodnik mety-
lofenylenowy lub rodnik metoksyfenylenowy lub 
rodnik etoksyfenylenowy lub rodnik karboksyfeny-
lenowy lub rodnik dwuhydroksyfenylenowy lub rod-
nik chlorohydroksyfenylenowy lub rodnik dwumety-
lofenylenowy lub rodnik hydroksymetylofenylenowy 
lub rodn'k hydroksykarboksyfenylenowy lub rodnik 
nitrofenylenowy lub rodnik hydroksychinolilenowy 
lub inne rodniki o podobnym charakterze lub ich 
wzajemne mieszaniny, 0-10 części wagowych pro-
duktu technicznego o wzorze ogólnym 2, w którym R 
oznacza wyższy rodnik alkilowy zawierający od 6 do 
15 atomów węgla, n jest jednoimienną wartością 
liczbową lub mieszaniną wartości liczbowych od 2 
do 14, 0-10 części wagowych znanego środka wspo-
magającego, najkorzystniej mocznika lub mieszaniny 
znanych środków wspomagających oraz 20-50 czę-
ści wagowych wody. (1 zastrzeżenie) 
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9a; A46d P.165606 T 03.10.1973 

Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, Polska (Stanisław Wijas, 
Tadeusz Zagorzycki, Leszek Pilawski, Bolesław Glatte, 
Jan Kubica). 
Sposób cięcia wiązki i układania elementów oraz; 

urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że wiązkę 

kształtuje się i rozwarstwia, a następnie wyrównuje 
się czoło wiązki po czym zaciska się i podaje trzy-
makowi, a po obcięciu odbiera się usegregowany 
zbiór smukłych elementów. Urządzenie według wy-
nalazku składa się z lejka rozwarstwającego (1) 
znajdującego się przed podajnikiem taktowym (2), 
posiadającym szczęki ruchome (3) oraz trzymak (4), 
znajdujący się wraz z dociskaczem (11) w sąsiedz-
twie elementów tnących (5), za którymi umocowany 
jest uchylny przenośnik skokowy (10). 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w pro-
dukcji szczotek z drutami metalowymi. 

(2 zastrzeżenia) 

10b; C101 P. 165376 T 21.09.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Grzechowiak, Franciszek Piwowarski). 

Sposób otrzymywania paliw o niskiej temperaturze 
krzepnięcia i małej zawartości siarki 

Sposób według wynalazku służy do otrzymywania 
paliw o niskiej temperaturze krzepnięcia i małej 
zawartości siarki z frakcji otrzymywanych w prze-
róbce ropy naftowej, stosowanych do napędu silni-
ków wysokoobrotowych. Sposób polega na prze-
puszczaniu mieszaniny surowca wyjściowego i wo-
doru przez dwufunkcyjny katalizator molibdenowo-
-kobaltowy, molibdenowo-niklowy lub wolframowo-
-niklowy osadzony na tlenku glinowym i/lub glino-
krzemianie w temperaturze 360-500°C, przy ciśnie-
niu wodoru 10-100 at i szybkości objętościowej 
0,3-5 h-1. (1 zastrzeżenie) 

I2a P. 136183 06.10.1969 

12a; C09k P. 164195 T 20.07.1973 

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, Polska (Andrzej Mączyński). 

Sposób prowadzenia rektyfikacji na kolumnie perio-
dycznej, znamienny tym, że na początku cyklu kocioł 
kolumny napełnia się cieczą surową w granicach 
napełnienia minimalnego, a resztą cieczy surowej 
doprowadza się już w czasie cyklu destylacyjnego 
w sposób ciągły do kolumny powyżej kotła i w ta-
kiej ilości, ażeby przybywało cieczy w kotle. 

(1 zastrzeżenie) 

Pierwszeństwo: 20.07.1972 - Wielka Brytania (nr 
33994/72); 24.10.1972 - Wielka Brytania (nr 49039/72) 

Wilkinson Sword Limited, Londyn, Wielka Bryta-
nia (David George Rowsell, David John Spring, Ro-
ger Hems). 

Środki wywołujące wrażenie chłodu 
Przedmiotem wynalazku jest środek wywołujący 

wrażenie chłodu działający na receptory zimna. Śro-
dek wg wynalazku zawiera jako składnik czynny 
cyklicznie lub acykliczne drugo- lub trzeciorzędowe 
sulfotlenki lub sulfony. 

Środek znajduje zastosowanie jako składnik wyro-
bów toaletowych, kosmetycznych, np. wody toaleto-
wej, płynu po goleniu, mydeł, kremów, preparatów 
do czyszczenia zębów, papieru kosmetycznego i tyto-
niu lub wyrobów tytoniowych. (4 zastrzeżenia) 

12a; C09k P. 165418 T 25.09.1973 
Pierwszeństwo: 27.09.1972 - Wielka Brytania 

(nr 44622/72) 
Wilkinson Sword Limited, Buckinghamshire, Wiel-

ka Brytania (David George Rowsell, David John 
Spring). 

Środek wywołujący wrażenie chłodu 
Przedmiotem wynalazku jest środek wywołujący 

wrażenie chłodu działający na receptory zimna skóry 
i błon śluzowych. Środek według wynalazku jako 
składnik czynny zawiera fosfinotlenek. Środek wcho-
dzić może w skład wyrobów toaletowych i kosme-
tycznych, np. wód toaletowych, płynów po goleniu, 
mydeł, kremów, płynów kosmetycznych, papierów 
kosmetycznych, tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

(13 zastrzeżeń) 

12e; BOld P. 162319 T 04.05.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice, Polska (Zbigniew Romańczuk, 
Stanisław Tyrpa, Franciszek Gajewski). 

Urządzenie do osuszania sprężonego powietrza 
Urządzenie ma zastosowanie w pneumatycznych 

układach sterowniczych i urządzeniach transportu 
pneumatycznego. Służy do ciągłego osuszania sprę-
żonego powietrza. Składa się z trzech jednakowych 
sorpcyjnych aparatów połączonych ze sobą prze-
wodami. 

Każdy z nich ma postać zbiornika (1), wewnątrz 
którego zabudowana jest wodna chłodnica (2) zasy-
pana sorbentem (6), poniżej której umieszczone jest 
sitowe dno (3). Zbiornik (1) wyposażony jest w ko-
lektory (5) i (8) dla powietrza. (2 zastrzeżenia) 
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12e; B01d P. 165634 T 03.10.1973 

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych, „Elwo", 
Pszczyna, Polska (Czesław Kopeć, Andrzej Głażew-
ski, Karol Heczko). 

Zawieszenie elektrody zbiorczej elektrofiltru 
Przedmiotem wynalazku jest zawieszenie elektrody 

elektrofiltru przeznaczonej do elektrofiltrów odpyla-
jących gazy z pieców cementowych oraz spaliny 
z kotłów energetycznych. 

W elektrodzie zbiorczej elektrofiltru (1), w pobliżu 
jej końca, osadzona jest tulejka (2), przy czym oś tu-
lejki jest prostopadła do płaszczyzny elektrody. 

(2 zastrzeżenia) 

12e; B03c P. 165972 20.10.1973 

Pierwszeństwo: 24.11.1972 - Francja (nr 7241822) 
Rhone - Poulenc S. A., Paryż, Francja. 

Urządzenie do oddzielania płynów 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oddzie-

lania płynów, zwłaszcza do stosowania w przypadku 
przenikania gazów, posiadające pojemnik z płaszczem 
wykonanym korzystnie w kształcie cylindra ora:/. 
co najmniej jedno ruchome dno kołnierzowe, przy 
czym zbiornik ma dwa przewody, z których jeden 
jest przewodem doprowadzającym a drugi odprowa-
dzającym płyn poddawany obróbce. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz 
zbiornika pomiędzy przewodami znajduje się szereg 
pierścieni (7) pomiędzy którymi w wycięciach znaj-
dują się pokryte z obu stron przeponami (9) pełne 
talerze (8) wykonane z tworzywa porowatego, przy 
czym przez każdy pierścień (7) przechodzą co naj-
mniej dwa przewody, których końce znajdują się no 
dwóch krańcach średnicy na wewnętrznej ściance 
pierścienia oraz na jednej z dwóch ścian przeciw-
ległych pierścienia, tworząc w ten sposób połączenie 
z odpowiednim przewodem pierścienia sąsiadującego. 

(5 zastrzeżeń) 

12f; B0lj P. 165450 T 25.09.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Maciej Dukielski, Leszek Grzelewski). 
Sposób dozowania jednorodnej zawiesiny lub cieczy 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób dozowania za-

wiesiny lub cieczy oraz urządzenie do stosowania 
tego sposobu, przeznaczone do równomiernego i auto-
matycznego dozowania jednorodnej zawiesiny. 

Dozowanie zawiesiny wg podanego sposobu charak-
teryzuje się tym, że zawiesina podawana jest pulsa-
cyjnie, a przepływ jej jest okresowo przerywany 
strumieniem gazów, który jednocześnie zapobiega 
sedymentacji w przewodzie (4) wyprowadzającym za-
wiesinę z mieszalnika. Główny element urządzenia 
stanowi trójnik (5), przez który przepływa okresowo 
gaz uniemożliwiający przebywanie zawiesiny poza 
mieszalnikiem (1). Regulację szybkości dozowania 
uzyskuje się zmieniając częstotliwość przerw w prze-
pływie gazów. Sterowanie strumieniem gazu za po-
mocą układu elektronicznego (9) umożliwia współpra-
cę urządzenia z układami automatyki. 

(4 zastrzeżenia) 

12g; B0lj P. 165086 T 07.09.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Świerk-Otwock, Polska 
(Andrzej Deptuła, Wiktor Drozda, Jacek Rebandel. 
Alina Będkowska). 
Sposób otrzymywania stężonych zoii wodorotlenków 

metali wielowartościowych 
Sposób według wynalazku polega na tym, że z na-

syconego lub bliskiego nasyceniu roztworu soli meta-
lu lub mieszaniny soli różnych metali kilkustopniowo 
ekstrahuje się aniony ciekłym anionitem w roz-
puszczalniku niemieszającym się z wodą. Ekstrakcję 
prowadzi się w temperaturze 60-100°C, a przed każ-
dym następnym stopniem ekstrakcji otrzymany zol 
ogrzewa się w temperaturze wrzenia w ciągu 15-60 
minut. (2 zastrzeżenia) 

12g; B01j P. 165145 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 13.09.1972 - Włochy (nr 29126 A/72) 
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy. 

Katalizatory do polimeryzacji olefin na polimery 
w kształcie kulek 

Katalizatory według wynalazku, otrzymywane są 
przez reakcję związku metaloorganicznego metali 
grupy II i III układu periodycznego z produktem 
składającym się z nośnika zawierającego bezwodny 
halogenek magnezu i z chlorowcowanego związku 
tytanu, chemicznie związanego z nośnikiem lub na 
nim rozproszonego, przy czym wymieniony produkt 
występuje w postaci kulisto ukształtowanych cząstek 
o średnicy 1-350 mikronów i charakteryzuje się tym, 
że wartości wytrzymałości na kruszenie pod wpły-
wem działania drgań ultradźwiękowych, wyrażonej 
w Wh/1, średniego promienia porów i powierzchni 
właściwej spełniają jedną z następujących zależno-
ści: wytrzymałość na drgania ultradźwiękowe 
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5-40 Wh/1, średni promień porów 30-70 Â i po-
wierzchnia właściwa 3-70 m2/g albo wytrzymałość 
na drgania ultradźwiękowe 1-20 WM, średni pro-
mień porów 70-150 Â i powierzchnia właściwa więk-
sza niż 70 m2/g. (12 zastrzeżeń) 

12g; B01j P. 166040 23.10.1973 

Pierwszeństwo: 24.10.1972 - St. Zjedn. Am. 
(nr 300071) 

Continental Can Company, Nowy Jork, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Robert Eddy Colwell, William Allan 
Liegois, Gerald Walter Wilks, Mihailo Jovan Vrcelj). 
Sposób prowadzenia chemicznych reakcji heteroge-

nicznych 
Wynalazek dotyczy sposobu prowadzenia chemicz-

nych reakcji heterogenicznych. Szybkość reakcji mię-
dzy cieczą i ziarnistym ciałem stałym silnie wzrasta, 
jeżeli reagenty umieszcza się w wirującej komorze 
z dziurkowanymi ściankami o otworach mniejszych 
niż cząstki ciała stałego. Cząstki te poruszają sie 
w kierunku ścianek pod wpływem działania siły od-
środkowej wynikającej z obrotowego ruchu komory 
i tworzą ciągłą warstwę na ściankach komory. Ta 
sama siła odśrodkowa powoduje ruch reagenta ciek-
łego w tym samym kierunku. Reagent ciekły styka 
się ze stałym, przepływając przez warstwie, i z nią 
reaguje. Produkty reakcji opuszczają komorę przez 
otwory w ściankach. 

Korzystnie w sposobie według wynalazku stosuje 
się roztwory elektrolitu, zawierające sole żelaza, od-
prowadzane z kąpieli stosowanej do galwanicznego 
powlekania żelazem, poddaje się regeneracji drogą 
kontaktowania elektrolitu z warstwą cząstek żelaza 
znajdującą się na dziurkowanych ściankach wirują-
cej komory reakcyjnej. (9 zastrzeżeń) 

12i; C01b P. 165303 T 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.01.1973 - Irlandia (nr 4373/73) 
14.04.1973 - Irlandia (nr 19378/73); 21.05.1973 - Irlan-

dia (nr 24149/73) 
Fizwilton Limited, Dublin, Irlandia (William Henry 

Thompson, Ralph Eric Worthington, David John 
Stamper). 

Sposób wytwarzania fluorowodoru 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

lluorowodoru z kwasu fluorokrzemowego otrzymywa-
nego jako produkt uboczny przy produkcji kwasu 
fosforowego i superfosfatu. 

Roztwór wodny kwasu fluorokrzemowego zadaje 
się amoniakiem, a wytworzony fluorek amonowy pod-
daje się hydrolizie na amoniak i fluorek amonowy 
ogrzewając roztwór w obecności nadmiaru rozpu-
szczalnego fluorku metalu, zwłaszcza fluorku potaso-
wego, który przyśpiesza rozkład i reaguje z fluoro-
wodorem. W wyniku tej reakcji powstaje kwaśny 
fluorek, który oddziela się w postaci zasadniczo wol-
nej od amoniaku. Kwaśny fluorek rozkłada się przez 
ogrzewanie, przy czym wytwarza się fluorowodór. 

Sposobem według wynalazku może być również 
wytwarzany fluorek wapniowy na drodze reakcji 
kwaśnego fluorku z solą wapniową. (25 zastrzeżeń) 

12n; C01g P. 165100 08.09.1973 

Pierwszeństwo: 09.09.1972 - RFN (nr P 2244 306.7) 
13.10.1972 - RFN 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób rozdzielania aktynowców 
Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdzielania 

aktynowców oraz oddzielania ich od innych metali 
za pomocą żywic syntetycznych otrzymanych przrz 
kopolimeryzację związków poli- i monowinylowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w o d ę 
roztwory zawierające jeden lub kilka aktynowców 
przepuszcza się przez żywice syntetyczne w otecno 
ści środka ekstrakcyjnego. (11 zastrzeżeni 

12o P. 128166 17.07.1968 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Edyta Boboli, Mieczysław Kowalski, Władysław 
Longin Małaśnicki, Andrzej Pazgan). 

Sposób wytwarzania cynoorganicznych mono-mer-
kaptydów w reakcji halogenków lub tlenków alkilo-, 
arylo- i aryloalkilocynowych ze związkami mono-
-merkaptanowymi znamienny tym, że reakcję pro-
wadzi się bezpośrednio z halogenków cyno-organicz-
nych i soli amonowych lub soli metali alkalicznych 
związków mono-merkaptanowych lub halogenków 
cynoorganicznych i związków mono-merkaptanowych, 
posiadających wolną grupę - S H , w obecności środ-
ków wiążących wydzielający się w reakcji halogeno-
wodór lub bezpośrednio z tlenków cynoorganicznych 
i związków mono-merkaptanowych, posiadających 
wolną grupę - S H w obecności środków odciągają-
cych lub chemicznie wiążących wodę powstającą 
w reakcji, przy czym reakcję prowadzi się w tempe-
raturze poniżej 70°, najkorzystniej w temperaturze 
20-60° w ciągu 0,5-1,5 godziny. 

12o P. 132956 14.04.1969 

Zakłady Chemiczne „Azot", Jaworzno, Polska (Jan 
Woźniak, Stanisław Sękalski, Jacek Szymaszkiewicz, 
Kazimierz Suder). 

Sposób wytwarzania estru 0,0-dwumetylo-S-(l,2-
-dwukarboetoksyetylowego) kwasu dwutiofosforowego 
znamienny tym, że nadmiar soli amonowej kwasu 
0,0-dwumetylodwutiofosforowego w stosunku do estru 
dwuetylowego kwasu maleinowego, działa się stężo-
nym kwasem siarkowym w temperaturze nie prze-
kraczającej 40°C w środowisku rozpuszczalnika orga-
nicznego, przy czym stosunek molowy użytego kwasu 
siarkowego do soli amonowej kwasu 0,0-dwumety-
lodwutiofosforowego zawarty jest w granicach od 1:1 
do 1,5:1, a następnie wprowadza się ester dwuetylowy 
kwasu maleinowego. 

12o P. 137277 02.12.1969 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego 
(Katedra Chemii i Technologii Organicznej), Gliwice, 
Polska (Romuald Bogoczek, Zbigniew Wałaszek, 
Wiesław Szeja). 

Sposób otrzymywania glukozy czystej z glukozy 
technicznej za pomocą żywic jonowymiennych zna-
mienny tym, że wodny roztwór glukozy technicznej, 
ewentualnie uprzednio odbarwiony za pomocą węgla 
aktywnego lub żywicy odbarwiającej, kontaktuje s U? 
z żywicą jonowymienną, korzystnie w procesie ko-
lumnowym, po czym przemywa się żywicę wodą, ce-
lem wyparcia zaadsorbowanych w niej składników 
glukozy technicznej, odbierając kolejne frakcje roz-
tworu cechujące się zmiennym stosunkiem glukozy 
do zanieczyszczeń, łączy te z nich, które wykazują 
pożądaną czystość glukozy i zatęża je, otrzymując 
po wykrystalizowaniu czysty produkt, a frakcje za-
nieczyszczone zawraca się ewentualnie do ponownego 
oczyszczenia. 

12o P. 137278 ()2.12.19«39 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego 
(Katedra Chemii i Technologii Organicznej), Gliwice, 
Polska (Romuald Bogoczek). 

Sposób wydzielania z pomocą żywic jonowymien-
nych kwasów 2-keto-heksonowyeh z mieszanin po-
eksydacyjnych powstałych przez chemiczne lub bio-
chemiczne utlenianie 2-keto-heksoz lub heksytoli 
znamienne tym, że roztwory poreakcyjne kontaktuje 
sie :.-, żywicami jonowymiennymi, po czym oddzielone 
żywice przemywa się wodą, usuwając z nich kolejno 
frakcje o coraz to innym składzie chemicznym, a to 
frakcje elektrolitów mocnych, frakcje kwasów 2-keto-
-heksonowych i frakcje nieprzereagowanych 2-keto-
-heksoz lub heksytoli i frakcje mieszane. 
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12o; C07c P. 162297 T 03.05.1973 

Pierwszeństwo: 03.05.1972 - Wielka Brytania (nr 
20696/72) 

Petrocarbon Developments Limited, Manchester, 
Wielka Brytania (Thillyampalam Selvaratnam). 

Sposób oksydacji olefin 
Sposób utleniania olefinowo nienasyconych związ-

ków do związków oksiranowych i/lub vic-glikoli po-
lega na tym, że doprowadza się do bezpośredniego 
kontaktu związek olefinowo nienasycony, dwutlenek 
węgla, wodę i sól podhalogenawą w wyniku czego 
tworzy się vic-halohydryna, którą ewentualnie podda-
je się działaniu wodnego roztworu kwaśnego węglanu 
w wyniku czego tworzy się związek oksiranowy i/lub 
vic-glikol. Kwaśny węglan tworzy się w procesie jako 
produkt uboczny w produkcji vic-halohydryny i uży-
wa się go do konwersji vic-halohydryny na związek 
oksiranowy lub vic-glikol. Również dwutlenek węgla, 
który tworzy się w procesie konwersji jako produkt 
uboczny, stosuje się korzystnie jako dwutlenek węgla 
potrzebny do wytwarzania vic-halohydryny. Podobnie 
sól podhalogenowa wytwarzana jest w drodze elek-
trolizy halogenku metalu stanowiącego produkt 
uboczny konwersji vic-halohydryny na związek oksi-
ranowy i/lub vic-glikol. (28 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165009 03.09.1973 

Pierwszeństwo: 05.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 286095) 
Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, St. 

Zjedn. Ameryki. 
Sposób katalitycznego uwodornienia nienasyconych 

związków karbocyklicznych lub heterocyklicznych 
Sposób wg wynalazku przeprowadza się przy pomo-

cy mieszaniny niezredukowanej soli rutenowej, np. 
chlorku rutenu i tlenku glinu jako katalizatora uwo-
dornienia, w konwersji nienasyconych związków kar-
bocyklicznych i heterocyklicznych do odpowiadają-
cych im pochodnych nasyconych, w szczególności 
do uwodorniania takich związków nienasyconych jak 
benzen, pirydyna oraz podstawione pirole i piroliny. 

(9 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165127 10.09.1973 

Pierwszeństwo: 16.09.1972 - RFN (nr P 2245565.8) 
Ruhrchemie AG, Oberhausen, RFN. 

Sposób wydzielania kobaltu z produktu pierwotnego 
syntezy okso 

Wynalazek dotyczy sposobu wydzielania kobaltu 
z produktu pierwotnego syntezy okso, zawierającego 
rozpuszczone związki karbonylowe kobaltu, z ponow-
nym użyciem go do etapu syntezy. 

Sposób polega na tym, że zawartość siarki w pro-
dukcie pierwotnym nastawia się co najmniej na 
15 mg/kg produktu pierwotnego ewentualnie przez 
dodanie siarki w odpowiedniej postaci przed albo 
w czasie traktowania parą wodną produktu pierwot-
nego a następnie oddziela się wydzielony kobalt. 

(9 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165130 T 10.09.1973 

Pierwszeństwo: 12.09.1972 - RFN - (nr P. 2244662.4) 
Dynamit Nobel AG, Troisdorf, Republika Federalna 

Niemiec. 
Sposób wytwarzania tereftalanu dwumetylowego 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania tereftala-

nu dwumetylowego z trudno lotnych pozostałości smo-
łowych, otrzymanych po wspólnym utlenianiu po-
wietrzem p-ksylenu i p-toluilanu metylowego w fazie 
ciekłej, zestryfikowaniu powstałych kwasów metano-
lem i w trakcie obróbki do tereftalanu dwumetylo-
wego. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że pozo-
stałości te poddaje się obróbce metanolem w tempe-

raturze powyżej 250°C, korzystnie w temperaturze 
270-350°C, zwłaszcza pod ciśnienfem szczególnie ko-
rzystnie pod cieśnieniem 5-80 atmosfer i oddziela się 
tereftalan dwumetylowy w znany sposób. 

(4 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 165174 12.09.1973 
Pierwszeństwo: 13.12.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 288782) 

Standard Oil Company, Chicago, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki (Edward Frederick Steigelmann, Robert 
David Hughes). 

Sposób wytwarzania węglowodorów nienasyconych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 

alifatycznych węglowodorów nienasyconych z miesza-
nin gazowych. Sposób według wynalazku polega na 
zastosowaniu techniki przenikania przez ciekłą prze-
grodę łącznie z kompieksowaniem metalami. Ciekła 
przegroda znajduje się w stałej matrycy, którą sta-
nowi membrana błonowa albo styka się z membraną 
błonową, a sama przegroda zawiera kompleksotwór-
cze jony metali w roztworze wodnym. Ciekła przegro-
da styka się ze stosunkowo nielotnym czynnikiem 
higroskopijnym, który może być zawarty w roztworze 
ciekłej przegrody lub znajdować się w stałej matrycy. 
Czynnik taki służy do zmniejszenia strat wody z ciek-
łej przegrody, które czasami mogą być nadmierne, 
czynnik higroskopijny, jeśli umieszczony jest we-
wnątrz hydrofiłowej membrany błonowej, może słu-
żyć do zwiększenia przepuszczalności błony oraz 
utrzymywać jej wytrzymałość, gdy ta jest wypełnia-
na przez roztwór ciekłej przegrody. Jonami metali 
w ciekłej przegrodzie mogą być na przykład jony 
metali szlachetnych, niklu, rtęciawe, miedziawe lub 
jony innych metali, jak również mieszaniny jonów 
metali, z lub bez innych kationów. Szczególnie intere-
sujące jest oddzielania etylenu od etanu i metanu. 

(10 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165243 15.09.1973 

Pierwszeństwo: 15.09.1972 - S t . Zjedn. Am. (nr 289317) 
28.06.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 374405) 

The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Ernest Warren Yankee). 
Sposób wytwarzania nowych związków optycznie 

czynnych zwłaszcza analogów E2, F2a i F2ß 
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 

nowych analogów 8-beta, 12-alfa prostaglandyn 
E2(PGE2) F2(PGF2) o różnych długościach łańcucha lub 
podstawionych grupą metylową lub fenylową, które 
w bocznym łańcuchu zawierają grupę wodorotlenową. 

Związki otrzymane sposobami według wynalazku 
wykazują właściwości farmakologiczne. 

(15 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165305 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 - Szwajcaria (nr 13796/72) 
04.10.1972 - Szwajcaria (nr 14472/72) 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania antyutleniaczy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
antyutleniaczy takich jak acylowane hydrazony. Spo-
sób wg wynalazku polega na kondensacji odpowied-
nich związków z hydrazyną i kwasem karboksylo-
wym lub jego pochodną funkcyjną. Związki te sto-
suje się jako przeciwutleniacze do stabilizowania ma-
teriałów organicznych. (15 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165358 21.07.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 - Japonia (nr 94972/72) 
23.03.1973 - Japonia (nr 33234/73) 

Ono Pharmaceutical Co. Ltd., Osaka, Japonia. 
Sposób wytwarzania analogów prostaglandyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
13,14-dwuwodoro-prostagiandyn o ogólnym wzorze 7, 
w którym A oznacza ugrupowanie o wzorze 2, 3 lub Ł 
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zaś Ri albo oznacza rodnik n-butylowy, n-pentylowy, 
n-heksylowy lub n-heptylowy ewentualnie podsta-
wiony jednym, dwoma lub trzema rodnikami alkilo-
wymi zawierającymi od 1 do 4 atomów węgla lub też 
Rt oznacza grupę metylową, etylową, propylową lub 
butylową podstawioną rodnikiem fenylowym, cyklo-
heksylowym lub cyklopentylowym i wówczas R2 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową zawierają-
cą od 1 do 4 atomów węgla, zaś R3 oznacza atom 
wodoru, bądź też Rx oznacza grupę n-butylową lub 
n-pentylową podstawioną jedną, dwiema lub trzema 
grupami alkilowymi zawierającymi od 1 do 4 atomów 
węgla, lub też Rx oznacza rodnik metylowy, etylowy, 
propylowy lub butylowy podstawiony grupą fenylo-
wą, cykloheksylową lub cyklopentylową i wówczas R;, 
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy zawiera-
jący od 1 do 4 atomów węgla, zaś R3 oznacza rodnik 
alkilowy zawierający od 1 do 4 atomów węgla. Spo-
sób wg wynalazku polega na poddaniu reakcji po-
chodnej bicyklooktanowej o ogólnym wzorze 8, 
w którym X oznacza grupę 2-czterowodoropiranylo-
wą ewentualnie podstawioną jedną grupą alkilową 
lub też grupę czterohydrofuranylową lub 1-etoksyety-
lową, zaś Rx i R2 mają podane wcześniej znaczenie, 
ze związkiem fosforoorganicznym o ogólnym wzorze 9, 
w którym 0 oznacza rodnik fenylowy, zaś R3 zdefi-
niowano uprzednio, przy czym otrzymuje się związek 
0 ogólnym wzorze 10, w którym symbole R ,̂ R2, R3 
1 X mają podane uprzednio znaczenie, a następnie 
znanymi metodami można przeprowadzić rodnik 9a-
-hydroksylowy w atom tlenu, zaś grupę - O X 
w otrzymanym związku zamienić znanymi metodami 
w rodniki hydroksylowe otrzymując 13, 14 - dwu-
wodoro-prostaglandynę o ogólnym wzorze 11, w któ-
rym Z oznacza grupę CHOH lub C=O, zaś Rx, R?. i R3 
mają podane uprzednio znaczenie. W razie potrzeby 
uzyskamy pierścień alicykliczny PGE, w którym Z 
oznacza C=O przeprowadza się w znany sposób 
w pierścień PGA i ewentualnie przetwarza się zna-
nymi metodami otrzymaną dwuwodoroprostaglandynę 
w jej sól, ester lub odpowiednią pochodną alkilową. 

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku znaj-
dują zastosowanie do leczenia nadciśnienia, zakrzep-
nicy, astmy oraz choroby wrzodowej żołądka i jelit. 

(5 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165377 T 21.09.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Mirosław Bądzyński, Ryszard Bar-
dyga, Marek Domaradzki, Wojciech Korpal, Edward 
Sobczak, Jerzy Ossowski). 

Sposób wytwarzania izocyjanianów 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

izocyjanianów. Powyższy sposób polega na reakcji 
fosgenowania amin w rozpuszczalnikach o tempera-
turze wrzenia wyższej od temperatury wrzenia izo-
cyjanianów bez użycia rozpuszczalnika niskowrzącego. 
Izocyjanian usuwa się w postaci pary w czasie pro-
wadzenia reakcji ze środowiska reakcji pod ciśnie-
niem absolutnym od 0 do 760 mm Hg. Rozpuszczalnik 
stanowiący środowisko reakcji zawiera od 0 do 20% 
smół poreakcyjnych. Sposobem według wynalazku 
otrzymuje się surowiec, który może być stosowany 
do produkcji środków ochrony roślin oraz tworzyw 
poliuretanowych. (3 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 165456 T 25.09.1973 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska 
(Robert Duszewski, Zygmunt Szyszko). 
Sposób oczyszczania naftalenu do produkcji bezwod-

nika kwasu ftalowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 

naftalenu i oleju naftalenowego od węglowodorów 
nienasyconych, fenoli, zasad organicznych i związków 
heterocyklicznych np. zawierających siarkę lub tio-
naften. 

Rafinację naftalenu lub oleju naftalenowego pro-
wadzi się chlorkiem cynku (ZnCl2) lub chlorkiem 
cynku (ZnCl2) z dodatkiem bezwodnego chlorku gli-
nowego (A1C13) wobec 0,05-10 części wagowych środ-
ków rafinujących na 100 części wagowych naftalenu 
lub oleju naftalenowego, w temperaturze 79-218°C 
w czasie 0,2-6 godzin. 

Rafinat poddaje się destylacji przegonowej lub 
rektyfikacji. (2 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 165466 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 27.09.1972 - Wielka Brytania - (nr 
44652/72) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu prostano-

wego 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 

pochodnych kwasu 15-16 i 17-heterocyklicznego nor-
prostanowego. 

W przypadku wytwarzania np. kwasu 9a, lia, 15-
trójhydroksy-16- (indoliloksy -5) -17, 18, 19, 20-tetranor 
-S-cic-lS-transprostadienowego, sposób wg wynalaz-
ku polega na kwasowej hydrolizie związku o wzorze 3. 

Otrzymane związki wykazują właściwości farma-
kologiczne naturalnych związków znanych jako pro-
staglandyny. (16 zastrzeżeń) 
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12o; C07c P. 165498 T 27.09.1973 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice, Polska 

' (Maciej Lachmirowicz, Julitta Bednarczyk, Zbigniew 
Künstler). 

Sposób syntezy metanolu z utylizacją ciepła 
Sposób ciśnieniowy syntezy metanolu z mieszaniny 

gazowej H2, CO i CO2 na katalizatorze polega na tym, 
że gaz poreakcyjny opuszczający reaktor zostaje roz-
dzielony na dwa strumienie, przy czym część gazu 
kierowana jest do kotła celem wytworzenia pary, 
a główny strumień gazu poreakcyjnego wprowadzo-
ny zostaje do wymiennika, w którym podgrzewany 
jest gaz surowy idący do syntezy przy czym oba stru-
mienie gazów łączą się za wymiennikiem i wprowa-
dzane są do kondensatora. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 165530 T 29.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - St. Zjedn. Am. 
(nr 293457) 

Wisconsin Alumni Research Foundation, Madison. 
Stany Zjednoczone Ameryki (Charles John Sih). 

Sposób wytwarzania 4-hydroksycyklopentanodio-
nów-1, 3 podstawionych w pozycji 2 

Sposób wytwarzania optycznie czynnych 4-hydroksy-
cyklopentanodionów-1,3 podstawionych w pozycji 2 
polega na poddaniu podstawionego w pozycji 2 cyklo-
pentanotrionu-1, 3, 4 lub podstawionego w pozycji 
2 3-alWïsy-2-cyklopentanodionu 1, 4 działaniu enzy-
mów podczas fermentacji drobnoustrojów z klasy 
Ascomycetes rzędu Endomycetales, Mucorales, Molilia-
les lub Eurotiales. 

Otrzymane w ten sposób optycznie czynne 4-hydro-
ksycyk^opentanodiony-1, 3 są ważnymi półproduktami 
do syntezy prostaglandyn, ich analogów i pochodnych. 

(11 zastrzeżeń) 

I2c; C07c P. 165721 08.10.1973 

Pierwszeństwo: 09.10.1972 - Włochy (nr 30240 A/72) 
Montecatini Edison S.p.A, Mediolan, Włochy. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych sulfotlenku 
karbamoilu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
dowolnie podstawiony rodnik arylowy, alkilowy lub 
alkenylowy, Rx i R2, takie same lub różne oznaczają 
wodór, dowolnie podstawiony rodnik alkilowy, alke-
nylowy, arylowy albo grupy alifatyczne, połączone 
w łańcuch o ogólnym wzorze - (CH2)P-(X)n - (CH 2)p- , 
w którym p i q oznaczają liczby całkowite 1-3, 
X oznacza grupę >0, >S , >S=0 , >S02 a n oznacza 
0 lub 1, i który, gdy n oznacza 1 a p+q oznacza 4, 
tworzy pierścień z atomem azotu. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że karbaminian o ogól-
nym wzorze 2, w którym R, Rj i R2 mają wyżej po-
dane znaczenia, poddaje się pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym reakcji ze środkiem utleniającym w tempe-
raturze od -50°C do +50°C. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
mogą być stosowane jako środki szkodnikobójcze. 

(34 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 165902 16.10.1973 

Pierwszeństwo: 18.10.1972 - RFN (nr P 22 50911.1) 
Bayer Akteingesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

fenyloguanidyny 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych pochodnych fenyloguanidyny polegający na 
reakcji podstawionych pochodnych 2-aminoaniliny 
z podstawionymi izotiomocznikami w środowisku roz
cieńczalnika, ewentualnie wobec kwasu nieorganicz
nego lub organicznego. Związki otrzymane sposobem 
według wynalazku stosuje się jako środki lecznicze, 
zwłaszcza przeciwrobaczycowe zarówno w medycynie 
jak i weterynarii. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07f P. 165936 18.10.1973 

Pierwszeństwo: 18.10.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 298683) 
Rohm and Haas Company, Philadelphia, Stany Zjed-

noczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania pochodnych 1-fosfonotioureido-

2-ureido lub tioureidobenzenu 
Sposób wytwarzania pochodnych 1-fosfonotioureido-

-2-ureido lub tioureido benzenu o ogólnym wzorze 1, 
w którym Y oznacza atom tlenu lub siarki, R ozna-
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cza niższy rodnik alkilosulfonylowy, ewentualnie pod-
stawiony rodnik benzenosulfonylowy, niższy rodnik 
acylowy lub ewentualnie podstawiony rodnik benzo-
ilowy, R' oznacza niższy rodnik alkilowy, niższy rod-
nik alkoksyalkilowy, niższy rodnik chlorowcoalkilowy 
lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, X 
oznacza od 1 do 4 podstawników jednakowych lub 
różnych, takich jak atom wodoru, niższy rodnik alki-
lowy, niższy rodnik alkoksylowy lub atom chlorowca, 
zaś M oznacza kation rozpuszczalnego w wodzie chlor-
ku, polega na przeprowadzeniu wielostopniowej re-
akcji zilustrowanej schematem. Związki takie dzia-
łają jako preparaty przeciw robakom. (9 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 166117 26.10.1973 

Pierwszeństwo: 27.10.1972 - RFN (nr P 2252691.6) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania amidofenylcizotiomoczników 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych amidofenyloizotiomoczników o wzorze przed-
stawionym na rysunku, w którym X oznacza rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, R oznacza rodnik al-
kilowy o 1-12 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy 
zawierający do 8 atomów węgla, rodnik alkenylowy 
zawierający do 12 atomów węgla i rodnik aryloalki-
lowy ewentualnie podstawiony w części arylowej rod-
nikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla i/lub grupą 
alkoksylową o 1-4 atomach węgla i/lub atomem chlo-
rowca, R1 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, R2 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
o 1-18 atomach węgla ewentualnie podstawiony ato-
mem chlorowca, grupą cyjanową, alkoksylową o 1-4 
atomach węgla, alkoksykarbonylową o 2-5 atomach 
węgla, fenoksylową, chlorowcofenoksylową, alkilofe-
noksylową, alkoksyfenoksylową, ponadto oznacza rod-
nik cykloalkilowy o 5 -8 atomach węgla, rodnik ary-
loalkilowy ewentualnie podstawiony atomem chlorow-
ca, rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla lub 
grupą alkoksylową o 1-4 atomach węgla, rodnik ary-
lowy ewentualnie podstawiony atomem chlorowca, 
rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla lub gru-
pą alkoksylową o 1-4 atomach węgla, oprócz tego 
oznacza rodnik 1-furylowy. Sposób według wynalazku 
polega na alkilowaniu odpowiednich tiomoczników. 
Związki o wzorze 1 można stosować jako leki, zwłasz-
cza przeciwko pasożytom jelitowym, zarówno w me-
dycynie, jak i weterynarii. (1 zLótrzeżenie) 

12o; C07c P. 166148 27.10.1973 

Pierwszeństwo: 27.10.1972 - Finlandia (nr 2984/72) 
08.06.1973 - Finlandia (nr 1865/73) 

Oulu Osakeyhtiö, a Finnish Body Corporate, Oulu, 
Finlandia. 
Sposób izomeryzacji kwasów tłuszczowych, zawiera-
jących strukturę dienową i/albo dysproporcjonowania 
kwasów żywicznych zawierających sprzężoną struk-

turę dienową 
Sposób izomeryzacji kwasów tłuszczowych zawiera-

jących wydzieloną strukturę dienową ( -CH : :=CH-
=:=CH2-CH=CH-) i/albo dysproporcjonowania kwa-
sów żywicznych zawierających sprzężoną strukturę 
dienową przez jej połączenie z siarką i/albo jodem 
w podwyższonej temperaturze polega na tym, że mie-
szaninę kwasów traktuje się w temperaturze około 

180-250°C za pomocą najwyższej 5% wagowych siar-
ki i/albo najwyżej 0,4% wagowych jodu. Katalizatory 
dodaje się równocześnie w temperaturze 210-230°C 
albo kolejno w temperaturze 180-230°C dla siarki 
i 210-230°C dla jodu. W celu polepszenia barwy i za-
pachu produktu reakcji stosuje się destylację pod 
zmniejszonym ciśnieniem i/albo traktowane wodą lub 
parą i/albo obróbkę za pomocą ziemi bielącej albo 
dodaje się do gotowego produktu 0,1-5% wagowych 
wodorotlenku lub węglanu metalu alkalicznego 

(8 zastrzeżeń) 

12p P. 148851 16.06.1971 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza", Poznań, 
Polska (Andrzej Żmójdzin). 

Sposób wytwarzania 2-metyloimidazolu 
Sposób wytwarzania 2-metyloimidazolu przez kon-

densację amoniaku, acetaldehydu i gloksalu, stosowa-
nego w postaci nieoczyszczonego surowego roztworu, 
otrzymywanego przez utlenianie paraldehydu i/lub 
acetaldehydu kwasem azotowym, znamienny tym, że 
przed kondensacją roztwór gloksalu zadaje się sodą 
w celu zobojętnienia kwasów organicznych, następ-
nie przeprowadza się kondensację i z roztworu po-
kondensacyjnego wydziela wytworzony 2-metyloimi-
dazol przez odparowanie części roztworu lub też do-
danie do gorącego roztworu octanu, mrówczanu, wę-
glanu lub innej dobrze rozpuszczalnej soli sodu, po 
czym po ostudzeniu roztworu wydziela się z niego 
2-metyloimidazol. (3 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 163721 29.06.1973 

Pierwszeństwo: 30.06.1972 - Węgry (nr CI-1248) 
Chinoin Gyógyszer es Vegyèszeti Termekek Gyara 

RT, Budapeszt, Węgry. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych aminoimida-

zo- i aminopirazoloizochinolin 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych pochodnych aminoimidazo - i aminopirazo-
loizochinolin o ogólnym wzorze 1, w którym A ozna-
cza grupę alkoksylową zawierającą 1-4 atomów wę-
gla, B oznacza grupę o wzorze - N = C - NHD, w któ-
rej D oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, rodnik 
aryloalkilowy, rodnik cykloalkilowy lub grupę acylo-
wą, zaś Y oznacza atom wodoru, atom chlorowca, 
grupę nitrową, grupę nitrozową, grupę nitrylową, gru-
pę karboksamidową, grupę alkoksykarbonylową, gru-
pę aminową, grupę acyloaminową, rodnik alkilowy, 
rodnik aryloalkilowy, rodnik fenylowy lub rodnik fe-
nylazo, ewentualnie podstawiony jednym lub wieloma 
atomami chlorowca, grupami alkoksylowymi lub gru-
pami nitrowymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że powo-
duje się utworzenie pięcioczłonowego pierścienia 
skondensowanego z pierścieniem izochinolinowym 
związku stosowanego jako substrat. (17 zastrzeżeń) 
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12p; C07d P. 164172 19.07.1973 

Pierwszeństwo: 20.07.1972 - Japonia (nr 73250/72) 
Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japo-

nia (Kikuo Ishizumi, Kazua Mori, Michihiro Yamarao-
to, Masao Koshiba, Shigeho Inaba, Hisao Yamamato). 

Sposób wytwarzania pochodnych chinazolhionu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

pochodnych chinazolinonu o ogólnym wzorze 1, w 
którym Rj, R2 i R3 są jednakowe lub różne i ozna-
czają atomy wodoru, atomy chlorowca, grupy trój-
fluorometylowe, grupy nitrowe, niższe grupy alkilo-
sulfonylowe lub niższe rodniki alkilowe albo alko-
ksylowe, a R4 oznacza atom wodoru, niższy rodnik 
alkilowy, rodnik aralkilowy, niższą grupę alkanoilo-
ksyalkilową lub alkoksyalkilową, albo rodnik poli-
chlorowcoalkilowy lub cykloalkiloalkilowy. Z.wiązki te 
mają zdolność hamowania stanów zapalnych i działają 
uspokajająco na środkowy układ nerwowy. 

Sposobem według wynalazku związki o wzorze 1 
wytwarza się działając chlorowcem w obecności za-
sady lub solą kwasu podchlorowcowego na pochodną 
oksamidu o ogólnym wzorze 2, w którym Rlf R2 R3 
i R4 mają wyżej podane znaczenie. (8 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 164196 T 20.07.1973 

Pierwszeństwo: 21.07.1972 - RFN (nr P 2235935.9) 
Chemie Linz AG, Linz, Austria (Werner Obendorf, 

Irmgard Lindner, Ernast Schwarzinger, Josef Krieger). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasów 
aminotrójjodobenzenokarboksylowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
kwasów aminotrójjodobenzenokarboksylowych o wzo-
rze 1, w którym A oznacza atom wodoru, grupę kar-
boksylową lub grupę o wzorze 5, Ri oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy lub alkenylowy o co najwyżej 
4 atomach węgla, grupę alkoksyalkilową o co najwy-
żej 6 atomach węgla, rodnik benzylowy lub fenylowy 
R2 oznacza niższy rodnik alkilowy lub alkenylowy 
albo grupę -R6-COOH, albo podstawniki Rx i R2 
wraz z atomem azotu oznaczają grupę morfolinową, 
piperydynową lub pirolidynową, R3 oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy o co najwyżej 4 atomach węgla 
lub grupę kwasu alkilenokarboksylowego o co naj-
wyżej 4 atomach węgla, R4 oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy, R5 oznacza rodnik alkilowy 
lub alkenylowy o co najwyżej 4 atomach węgla, gru-
pę alkoksyalkilową o co najwyżej 6 atomach węgla, 
rodnik benzylowy lub fenylowy, albo R4 i R5 wraz 
z atomem azotu oznaczają grupę pirolidynową, pipe-
rydynową lub morfolinową, a R6 oznacza prosty lub 
rozgałęziony rodnik alkilenowy o najwyżej 5 atomach 
węgla, przy czym w przypadku, gdy R2 oznacza niż-
szy rodnik alkilowy lub alkenylowy, A oznacza grupę 
karboksylową lub R3 oznacza grupę kwasu alkileno-
karboksylowego, oraz ich soli i estrów alkilowych. 

Cechą wynalazku jest to, że odpowiednie pochodne 
kwasu trójjodoaminobenzoesowego zawierającego gru-
pę aminową w pierścieniu poddaje się reakcji z ami-
dami kwasowymi o wzorze 9, albo odpowiednie po-
chodne kwasu trójjodoaminobenzoesowego zawierają-
cego grupę NH - C O - R 9 w pierścieniu poddaje się 
reakcji z aminami o wzorze 10 w obecności halogen-
ków pięciowartościowego fosforu, przy czym R9 ozna-

cza atom wodoru, rodnik alkilowy lub grupę kwasu 
alkilenokarboksylowego o co najwyżej 4 atomach 
węgla lub grupę niższego estru alkilowego kwasu al-
kilenokarboksylowego. Związki o wzorze 1 stanowią 
substancje cieniujące środków kontrastowych do zdjęć 
rentgenowskich w cholecystografii. (3 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 164197 T 20.07.1973 

Pierwszeństwo: 21.07.1972 - RFN (nr P 2235915.5) 
Chemie Linz AG, Linz, Austria (Werner Obendorf 

Irmgar Lindner, Ernst Schwezinger, Josef Krieger). 
Sposób wytwarzania nowych cyklicznych amidyn 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 

cyklicznych amidyn o ogólnym wzorze 1, w którym 
X oznacza pojedyncze wiązanie węgiel - węgiel albo 
grupę o wzorze 5, Y oznacza prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilenowy o co najwyżej 4 atomach węgla, 
Z oznacza pojedyncze wiązanie lub rodnik etylenowy', 
a R i Rj stanowią jednakowe lub różne podstawniki 
i oznaczają atom wodoru, rodnik alkilowy alkenylowy 
0 co najwyżej 4 atomach węgla, grupę hydroksyalki-
lową o co najwyżej 4 atomach węgla grupę alkoksy-
alkilową o co najwyżej 6 atomach węgla, grupę cy-
kloheksylową, benzylową lub fenylową, a także ich 
niższych estrów alkilowych oraz farmaceutycznie do-
puszczalnych soli z nieorganicznymi lub organicznymi 
zasadami lub kwasami. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że zwią-
zek aminowy o ogólnym wzorze 2, w którym A ozna-
cza grupę o wzorze COC1 lub grupę o wzorze 
jX-Y-COOAlki l , w której X i Y mają wyżej po-
dane znaczenie, a Alkil oznacza niższy rodnik alkilo-
wy, poddaje się reakcji z laktamem o ogólnym wzo-
rze 3, w którym Z i R mają znaczenie wyżej podane, 
1 z co najmniej 1 molem tlenochlorku fosforu na 1 mol 
związku o wzorze 2, przy czym ewentualnie obecne 
w podstawnikach R i Rj grupy hydroksylowe przed 
reakcją zabezpiecza się grupami łatwo zmydlającymi 
się, korzystnie grupami acylowymi, po czym obecne 
w pierścieniu aromatycznym grupy COC1 przeprowa-
dza się w odpowiednie amidy kwasowe przez trakto-
wanie aminami o wzorze 4, w którym Alkil oznacza 
niższy rodnik alkilowy, a Rt i Y mają znaczenie wy-
żej podane, po czym ewentualnie obecne dające się 
zmydlać grupy ochronne oraz ewentualnie grupy 
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estrowe zmydla się i ewentualnie obecne grupy kwa-
sowe lub zasadowe przeprowadza się w sole, względ-
nie z soli wyodrębnia wolne kwasy lub zasady. 

Zawiązki o wzorze 1 są substancjami cieniującymi 
środka kontrastowego do zdjęć rentgenowskich w 
cholecystografii. (5 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 164207 20.07.1973 

Pierwszeństwo: 21.07.1972 - Szwajcaria (nr 11001/72) 
F. Hoffmann - La Roche & CO. Aktiengesellschaft, 

Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania związków trójpierścieniowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

związków trójpierścieniowych o ogólnym wzorze 1, 
w którym n oznacza liczbę 2, 3 lub 4; Rx oznacza 
atom chlorowca, niższą grupę alkilową, dwu-niższo-
-alkilosulfamoilową, nitrową, aminową, dwu-(niższo-
alkilo)-aminową lub trójfluorometylową, X ozna-
cza atom tlenu, grupę iminową, niższą alkiloiminową, 
lub metylenową, m oznacza liczbę 0 lub 1, a R2 i R3 
oznaczają atom wodoru lub wspólnie razem grupę 
o wzorze 11, przy czym wiązanie oznaczone linią 
przerywaną może być uwodornione, oraz soli tych 
związków. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią-
zek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze 3 lub redukuje się związek o wzorze 4, lub 
poddaje się reakcji związek o wzorze 5 ze związkiem 
o wzorze 6 lub poddaje się reakcji związek o wzorze 
7 ze związkiem o wzorze 3. Podstawniki występujące 
we wzorach 2, 3, 4, 5, 6, 7 mają wyżej podane zna-
czenie. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
można stosować do leczenia ostrej i przewlekłej schi-
zofremii, jak również jako środek uspokajający. 

(4 zastrzeżenia) 
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I2p; C07d P. 164288 T 25.07.1973 
Pierwszeństwo: 27.07.1972 - Węgry (nr R.I - 471) 
Richter Gedeon Vegyészcti Gyar Rt., Budapeszt, 

Węgry. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2ß, 16ß-bis-

piperazynoandrostanu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 

pochodnych 2ß, 16ß-bis-piperazyno-androstanu o ogól-
nym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę acylową o 1-6 atomach węgla. Rx oznacza 
rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, rodnik winy-
lowy, rodnik alkilowy lub rodnik hydroksyetylowy, X 
oznacza atom wodoru, Y oznacza grupę hydroksylową 
lub grupę acyloksylową o 1-6 atomach węgla albo 
X i Y tworzą razem grupę keto, ewentualnie w po-
staci soli o ogólnym wzorze 2, w którym R, R1; X i Y 
mają wyżej podane znaczenie, R2 oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, rodnik 
allilowy lub benzylowy, a Z oznacza anion chlorkowy, 
bromkowy, jodkowy, hydroksylowy, mesylowy lub 
tosylowy. Sposób według wynalazku polega na tym, 
że prowadzi się reakcję związku o wzorze 3, z po-
chodną piperazyny o ogólnym wzorze 4, w którym 
RŁ ma wyżej podane znaczenie, a następnie otrzyma-
ny związek ewentualnie poddaje się jednej lub wię-
cej z następujących reakcji: acylowanie, redukcja 
i tworzenie soli. 

Związki o wzorach 1 i 2 mogą być przede wszyst-
kich stosowane jako środki rozluźniające mięśnie. 

(14 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 164777 21.08.1973 

Pierwszeństwo: 21.08.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 282537) 
05.04.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 348355) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych ftalimidu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

pochodnych ftalimidu o wzorach 1 lub 2, w których 
W oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, X i X' oznaczają atom wodoru, chlo-
rowca, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, grupę 
CF3, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, ben-
zyloksylową, dwualkiloaminową, tioalkiloaminową 
o 1-4 atomach węgla, hydroksylową, alkilosulfony-
lową o 1-4 atomach węgla, alkanoiloaminową o 1-4 

atomach węgla lub grupę nitrową, Y oznacza grupę 
COOR3, -CO NHR8, CONHR3R4) -CONHN (R5)„ 
COMHN7(R6)3-halogenek, -CN lub COR7 z tym, że 

co najmniej jeden z symboli X i X' oznacza podstaw-
nik inny niż atom wodoru, każdy z podstawników Rx 
i R2 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla-
lub łącznie z atomem węgla, do którego są przyłą-
czone oznaczają grupę cykloalkilową o 4-11 atomach 
węgla, ewentualnie podstawioną grupą metylową, R3 
i R4 oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, R5 i R6 oznaczają grupę alkilową 
o 1-2 atomach węgla, R7 oznacza atom chlorowca, R8 
oznacza grupę metylową lub grupę o ogólnym wzorze 
7, w którym Z i Z' oznaczają atom wodoru, grupę 
alkilową o 1-2 atomach węgla, atom chlorowca, gru-
pę - CF3 lub - OCH3 oraz oznacza wiązanie pojedyn-
cze lub podwójne, przy czym w pierścieniu występuje 
co najwyżej jedno wiązanie podwójne. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji aminy 
o wzorze NH2CR1R2Y, w którym Ri R2 i Y mają wy-
żej podane znaczenie z pochodną kwasu o-ftalowego. 

Związki otrzymane sjposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie jako środki regulujące wzrost 
roślin oraz jako półprodukty do wytwarzania środ-
ków regulujących wzrost roślin. (6 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165042 05.09.1973 
Pierwszeństwo: 06.09.1972 - RFN (nr P 2243703.2) 
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n. Renem, RFN. 

Sposób wytwarzania N-(heteroarylo-metylo)-benzo-
morfanów i- morfinanów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
N-(heteroarylo-metylo)-benzomorfanów i- morfinanów 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom wo-
doru lub grupę metylową albo acetylową, R1 i R2 

mogą być takie same lub różne i oznaczają atom wo-
doru lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla lub 
łańcuch 1,4-butelenowy, Rs oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową albo etylową, a X oznacza atom tlenu 
lub siarki. Sposób polega na redukcji tioamidów, np. 
za pomocą kompleksowych wodorków lub wodoru in 
statu nascendi. 

Otrzymane związki wykazują właściwości terapeu-
tyczne. (2 zastrzeżenia) 
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12p; C07d P. 165043 05.09.1973 

Pierwszeństwo: 09.09.1972 - Wielka Brytania 
(nr 41992/72) 

Pfizer Corporation, Colon, Panama. 

Sposób wytwarzania 2-amino i 4-amino chinazoliny 
Sposób wytwarzania pochodnych 2-amino- i 4-ami-

nochinazoliny, zwłaszcza zawierających sprzężoną 
z benzenem grupę heterocykliczną z jednym atomem 
azotu i przez ten atom związaną z cząsteczką china-
zoliny odpowiednio w pozycji 2 lub 4, polega na dzia-
łaniu odpowiednio podstawionej 2,4-dwuchlorochina-
zoliny z amoniakiem na właściwie podstawiony zwią-
zek heterocykliczny. Wytwarzane związki wykazują 
właściwości regulowania czynności układu sercowo-
naczyniowego, szczególnie w chorobie nadciśnieniu we j. 

(1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 165044 T 05.09.1973 

Pierwszeństwo: 05.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 285 972) 
18.06.1973 St. Zjedn. Am. (nr 371010) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 
Sposób wytwarzania 2-podstawionych 1, 3, 4-tiadia-

zol-5-tioli 
Sposób według wynalazku polega na reakcji tio-

amidu lub soli iminoeteru z równoważnikiem molo-
wym hydrazyny. W celu doprowadzenia reakcji do 
końca dodawany jest do mieszaniny reakcyjnej jeden 
równoważnik molowy zasady i dwusiarczku węgla. 
W celu wydzielenia produktu mieszaninę należy za-
kwasić. Otrzymane tiole stosuje się jako półprodukty 
do wytwarzania antybiotyków typu cefalosporyny. 

(7 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165078 07.09.1973 

Pierwszeństwo: 07.09.1972 - Japonia (nr 90225/72) 
Sumitomo Chemical, Company, Ltd., Osaka, Japonia 

(Kikuo Ishizumi, Kazuo Mori, Michihiro Yamamoto, 
Masao Koshiba, Shigeho Inaba, Hisao Yamamoto). 

Sposób wytwarzania pochodnych chinazoliny 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

pochodnych 2(1H) -chinazoliny, które stosowane są 
jako środki przeciwzapalne, antywirusowe i zwięk-
szające wydzielanie kwasu moczowego z moczem oraz 
jako produkty pośrednie do wytwarzania innych środ-
ków leczniczych. Sposób wg wynalazku polega na 
poddaniu reakcji chlorowcowej pochodnej oksamoilu 
z azydkiem sodu. (7 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165128 10.09.1973 

Pierwszeństwo: 11.09.1972 - Szwajcaria (nr 13280/72) 
21.11.1972 - Szwajcaria (nr 16930/72) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
pochodnych 4-/3-hydroksyalkilo-3-fenylo-l-pirolidyny-
lo/-butyrofenonu oraz odpowiednich pochodnych dio-
ksolanu lub dioksanu, a także ich estrów, estrów 
i karbaminianów. Sposób według wynalazku polega 
na tym, że odpowiednie pochodne 3-hydroksyalkilo-
3-fenylopirolidyny lub ich estry, etery albo karba-
miniany alkiluje się, albo odpowiednie pochodne 
4-/3-hydroksyalkilo-3-fenylo-l-pirolidynylo-/-butyrofe-
nonu lub odpowiednie pochodne dioksolanu lub diok-
sanu estryfikuje się, eteryfikuje lub poddaje reakcji 
z izocyjanianami, albo utlenia się odpowiednie po-
chodne 4-(3-hydroksyalkilo-3-fenylo-l-pirolidynylo)-l-
-fenylo-1-butanolu. Nowe pochodne 4-/3-hydroksyal-
kilo-/-3-fenylo-l-pirolidynylo/-butyrofenonu można 
stosować jako środki lecznicze. Posiadają one właści-
wości przeciwbólowe. (3 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 165173 12.09.1973 
Pierwszeństwo: 12.09.1972 - St. Zjedn. Ameryki 

(nr 288459) 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed-

noczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania sulfotlenku penicyliny 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-
sączoną brzeczkę fermentacyjną zawierającą penicy-
linę rozcieńcza się mieszającym się z brzeczką roz-
puszczalnikiem organicznym i sączy, jeśli trzeba, w 
celu usunięcia nierozpuszczalnych składników. 

Po oziębieniu przesącz traktuje się środkiem utle-
niającym w celu przeprowadzenia penicyliny w sul-
fotlenek penicyliny. Utlenioną mieszaninę traktuje się 
kwasem do uzyskania pH mieszaniny 1,5-2,5. Następ-
nie do zakwaszonej mieszaniny dodaje się wody i od-
dziela wykrystalizowany sulfotlenek penicyliny. 

(5 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165187 13.09.1973 
Pierwszeństwo: 14.04.1972 - RFN (nr P 2245 141.8) 

C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim nad Renem - Re-
publika Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania nowych N-(heteroarylometylo) -

dezoksynormorfin i - norkodein 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych N-(heteroarylometylo)-dezoksynormorfin i 
-norkodein o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę metylową lub acetylową, R' oznacza wodór lub 
grupę metylową, a X oznacza tlen lub siarkę. Sposób 
według wynalazku polega na alkilowaniu pochodnej 
normorfiny lub redukcji odpowiedniego karbonamidu, 
albo na reakcji Leucart-Wallach pochodnej morfiny 
z odpowiednim aldehydem w obecności kwasu mrów-
kowego. 

Otrzymane sposobem według wynalazku związki 
oraz ich sole addycyjne z kwasami wykazują wartoś-
ciowe właściwości terapeutyczne, zwłaszcza odzna-
czają się działaniem analgetycznym i przeciwkaszlo-
wym. (2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 165268 17.09.1973 
Pierwszeństwo: 18.09.1972 - RFN Nr P 2245 726.7) 
Dr Karl Tromae GmbB, Biberach/Riss, RFN. 

Sposób wytwarzania nowych glikozydów nasercowych 
Sposób wytwarzania nowych glikozydów naserco-

wych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza gru-
pę nitrylową lub karboalkoksylową polega na reakcji 
odpowiednio podstawionego nitrylu kwasu akrylowego 
lub estru kwasu akrylowego z fosgenem lub odpo-
wiednim dwuimidazolem. 

Nowe związki posiadają właściwości farmakologicz-
ne, zwłaszcza inotropowe działanie nasercowe, przy 
bardzo korzystnej doustnej wielkości resorpcji. 

(3 zastrzeżenia) 
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12p; C07d P. 165281 18.09.1973 
Pierwszeństwo: 20.09.1972 - Szwajcaria nr 13738/72) 
i (nr 13739/72) 27.09.1972 - Szwajcaria (nr 14095/72) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków 

heterocyklicznych 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochod-

nych 4-(l-alkilo-4-piperydylideno)-benzocykloheptatio-
fenu podstawionych w położeniu 2 grupami alkilowy -
m, hydroksyalkilowymi lub karbonylowymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odpo-
wiednie pochodne 4-(l-alkilo-4-piperydylideno)-benzo-
cykloheptatiofenu acyluje się, albo odpowiednie zwią-
zki 2-karbonylowe redukuje się albo poddaje reakcji 
ze związkami alkilolitowymi lub alkilochlorowcomag-
nezowymi, albo w odpowiednich pochodnych 4-hydro-
ksy-4-(l-alkilopiperydylowych) odszczepia się wodę. 
Nowe podstawione w położeniu 2 pochodne 4-0-alki-
ÎOi-4-piperydylideno)-benzocykloheptatiofenu można 
stosować jako środki lecznicze. Wykazują one zwłasz-
cza działanie tłumiące na ośrodkowy układ nerwowy, 
a także właściwości przeciwbólowe i antycholinergicz-
ne* (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 165307 19.09.1973 
Pierwszeństwo: 20.09.1972 - RFN (nr P 22 46 109.2) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych l-(4-feno-

ksyfenylo)-l, 3, 5-triazyny 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych pochodnych l-(4-fenoksyfenylo)-l, 3, 5-triazy-
ny o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym 
Ri, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Rs i R9 są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe 
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, rodniki chlo-
rowcoalkilowe, atomy chlorowca, grupy nitrowe cy-
janowe, aminowe, acyloaminowe, alkoksykarbonylo-
aminowe, hydroksykarbonylowe, alkoksykarbonylowe, 
aminokarbonylowe, alkilokarbonylowe, alkilosulfeny-
lowe lub aminosulfonylowe, R10 oznacza atom wodoru, 
rodnik alkilowy o łańcuchu prostym lub rozgałęzio-
nym, rodnik cykloalkilowy, chlorowcoalkilowy, alko-
ksyalkilowy, alkenylowy, alkinylowy, alkoksykarbony-
lowy, tioalkoksykorbonylowy, alkosylowy, dwualkilo-
aminowy, grupę polimetylenoiminową zawierającą 
ewentualnie heteroatom jako człon łańcucha, rodnik 
benzylowy ewentualnie podstawiony albo rodnik ary-
lolowy ewentualnie podstawiony; Rn oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy; a X oznacza atom tlenu 
lub siarki. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji odpo-
wiednich pochodnych fenoksyfenylomocznika z pod-
stawionym karbonyloizocyjanianem. Związki otrzy-
mane sposobem według wynalazku oraz ich sole wy-
kazują silne działanie przeciw kokcydiozie, a także 
przeciw toksoplazmozie. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 165331 20.09.1972 
Pierwszeństwo: 21.09.1972 - Szwajcaria (nr 13804/72) 

F. Hoffmann-La Roche & CO. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania pochodnych benzodiazepiny 
Wynalazek dotyczy sposobów wytwarzania nowych 

pochodnych benzodiazepiny o wzorze ogólnym 1, w 
którym Rx oznacza atom chlorowca, R2 oznacza atom 

wodoru lub niższą grupę alkilową, R3 oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, a n oznacza liczbę 1 lub 2, 
oraz soli addycyjnych tych związków z kwasem. 

Związki o wzorze 1 wytwarzane są w wyniku pro
wadzenia reakcji takich jak: odszczepianie grup za
bezpieczających, alkilowanie, cyklizacja, odtlenianie, 
hydroliza i odszczepianie grupy karboksylowej, utle
niające hydroksylowanie, hydroliza odpowiednich 
substratów. 

Związki te wykazują działanie uspokajające, rozluź
niające mięśnie i przeciwdrgawkowe i wyróżniają się 
ponadto znaczną hydrofilnością, dzięki czemu nadają 
się do przyrządzania wodnych roztworów do wstrzy
kiwali. (9 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165402 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 26.09.1972 - Szwajcaria (nr 14032/72 
i nr 14033/72) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków 

heterocyklicznych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w 
którym Ri oznacza rodnik metylowy lub izopropylo-
wy, a R2 oznacza rodnik izopropylowy, II-rzęd. buty-
lowy, izobutylowy lub benzylowy oraz soli addycyj-
nych tych związków z kwasami. Sposób według wy-
nalazku polega na tym, że reaktywną funkcyjną po-
chodną kwasu o wzorze 2 w obojętnym w warunkach 
reakcji rozpuszczalniku lub mieszaninie rozpuszczal-
ników, w obecności trzeciorzędowej zasady organicz-
nej poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, 
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w którym Rx i R2 mają wyżej podane znaczenie, w 
postaci jego soli i tak wytworzone związki o wzorze 
1 ewentualnie następnie przeprowadza się w farma-
kologicznie dopuszczalne sole z kwasami. 

Związki o wzorze 1 wykazują interesujące właści-
wości farmakologiczne i dzięki temu mogą znaleźć 
zastosowanie jako leki. (3 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 165403 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 25.08.1972 - St. Zjednoczone Ameryki 
(nr 291652) 

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

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych związków organicznych o wzorze przedsta-
wionym niżej, w którym R i Ri są jednakowe lub 
różne i oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla; podstawniki Y są jednakowe 
lub różne i oznaczają atom wodoru, chloru, bromu 
lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla; n oznacza 
0, 1, 2, 3 lub 4; m oznacza 0 lub 1; pierścienie A i B 
są jednakowe lub różne podstawione lub nie podsta-
wione. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji odpo-
wiednich pochodnych chinazoliny z odpowiednimi po-
chodnymi bis-piperydylowymi. 

Zawiązki te są farmakologicznie czynne. Można je 
stosować jako środki przeciw otyłości, przeciw cu-
krzycy, a także przeciw anginie. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 165404 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 26.09.1972 RF>: - (nr P-2247 187.0) 
Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-

miec. 
Sposób wytwarzania amidów kwasów imidazoliloocto-

wych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych amidów kwasów imidazolilooctowych o wzo-
rze 1, w którym R1 oznacza podstawiony rodnik 
fenylowy lub cykloalkilowy, R2 oznacza atom wodoru, 
lub R1 i R2 razem z amidowym atomem azotu tworzą 
podstawiony, nasycony 5-7 członowy pierścień hete-
rocykliczny, który może zawierać grupę - SO 2 - lub 
= N - Y , w której Y oznacza podstawiony rodnik fe-
nylowy, dwufenylometylowy, grupę alkoksykarbony-
lową lub dwuaminokarbonylową a X1, X2, X3 i X4 

oznaczają atomy wodoru lub chlorowca i mogą mieć 
w tym zakresie znaczeń takie same lub różne zna-
czenie. 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji odpowied-
nich amidów kwasów chlorowcodwufenylooctowych 
lub odpowiednich halogenków kwasów chlorowco-
dwufenylooctowych z imidazolem. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
stosuje się w lecznictwie zwłaszcza jako środki prze-
ciwgrzybicowe. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 165467 T 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - Szwajcaria (nr 14250/72) 
03.08.1973 - Szwajcaria (nr 11305/73) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym R oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy, alkanylowy lub rodnik alki-
nylowy w którym wiązanie wielokrotne nie znajduje 
się w położeniu a w stosunku do atomu azotu, z któ-
rym związany jest podstawnik R, rodnik cykloalki-
lowy, hydroakryalkilowy, fenyloalkilowy, grupę 
o wzorze A -CO-R 3 , w której A oznacza rodnik 
alkilenowy, a R3 oznacza rodnik alkilowy, fenylowy; 
Ri i R2 mogą być jednakowe lub różne i oznaczają 
atomy wodoru, chlorowca lub grupę alkilową; X i Y 
oznaczają atomy wodoru i wówczas pierścienie B i C 
znajdują się w położeniu cis. albo X i Y razem two-
rzą dodatkowe wiązanie. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie antydepre-
syjne i przeciwbólowe. (8 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165524 29.08.1973 

Pierwszeństwo: 30.09.1972 - RFN (nr P 22 48150.1) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania dwuwodoropirydyno-poliestrów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych dwuwodoropirydyno-poliestrów o wzorze 
przedstawionym na rysunku, na którym R oznacza 
atom wodoru lub rodnik alifatyczny; R1 oznacza rod-
nik alkilowy lub grupę o wzorze (CH2)n -COOR5, 
w którym R5 oznacza atom wodoru lub rodnik alki-
lowy, a n oznacza liczbę 0 -3 ; R2 i R3 oznaczają jed-
nakowe lub różne rodniki węglowodorowe; R4 oznacza 
grupę - (CH2)n COOR5, w której R3 i n mają wyżej 
podane znaczenie; X oznacza rodnik arylowy, benzy-
lowy, styrylowy, cykloalkilowy, cykloalkenylowy albo 
rodnik naftylowy, chinolilowy, izochinolilowy, piry-
dylowy, pirymidylowy, fenylowy, furylowy lub piry-
lowy. 
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Sposób według wynalazku polega na reakcji estrów 
kwasów ß-ketokarboksylowych z aminami lub ich so-
lami i ewentualnie po wydzieleniu powstających przy 
tym enamin reakcji z pochodnymi ylidenowymi, albo 
na reakcji estrów kwasów ß-ketokarboksylowych 
i enamin z aldehydami, albo na reakcji estrów kwa-
sów ß-ketokarboksylowych z enaminami i aldehyda-
mi, albo na reakcji dwóch części estru kwasu ß-keto-
karboksylowego z jedną częścią aminy lub jej soli 
i jedną częścią aldehydu. 

ZSwiązki otrzymane sposobem według wynalazku 
mogą znaleźć zastosowanie jako leki, zwłaszcza środ-
ki działające na naczynia wieńcowe. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 165528 T 29.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - Szwajcaria (nr 14257/72) 
14.03.1973 - Szwajcaria (nr 3694/73) 
24.05.1973 - Szwajcaria (nr 7444/73) 

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

namokarboksylowego-3 i cefemokarboksylowego-4 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 

penamokarboksylowego-3 i cefamo-karboksylowego-4 
0 wzorze ogólnym 1, w którym grupa - S - A oznacza 
resztę o wzorze 2 lub 3 w których R3 oznacza wolną 
1 stosowaną w lecznictwie zestryfikowaną grupę kar-
boksylową, R4 oznacza atom wodoru, niższą grupę al-
koksylową lub ewentualnie podstawioną grupę me-
tylową przy czym gdy R! i R2 są rozdzielone, Ri ozna-
cza atom wodoru, a R2 ewentualnie podstawiony fe-
nyl, tienyl lub furyl, a gdy reszty R! i R2 są związano 
tworzą razem z atomem węgla ewentualnie podsta-
wiony pierścień cykloalkilowy zawierający 4 -7 ato-
mów węgla i w którym n i m niezależnie od siebie 
oznaczają 0 lub 1, B oznacza przyłączoną w pozycji 
4 lub 5, ewentualnie podstawioną resztę 2,6-dwuke-
tonową lub 2,6-dwutioketo-l, 2, 3, 6-czterowodoropi-
rymidylową, 2-trioketo-6-ketc-l, 2, 3, 6-czterowodoro-
pirymidylową, 2,6-dwuhydroksylową lub 2,6-dwumer-
kaptopirymidylową, 2-merkapto-6-hydroksy-pirymi-
dylową, 2,6-dwuaminopirymidylową, 2-amino-6-hy-

droksy-pirymidylową lub 2,6-dwuchlorowcopirymidy -
Iową lub ich estrów albo ich soli. Sposób według wy-
nalazku polega na tym, że związki o wzorze ogólnym 
12 lub 13 w którym R1; R2, A i n posiadają podane 
znaczenie poddaje się reakcji acylowania kwasem 
o wzorze B-(CH2) COOH. w którym B posiada po-
dane znaczenie lub jego zdolną do reakcji pochodną 
albo solą kwasu o wzorze 14. (28 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 165803 12.10.1973 

Pierwszeństwo: 14.10.1972 - RFN (nr P 22 50 469.4) 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 

Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania podstawionych benzimida/oii 
Sposób według wynalazku polega na tym, że 2-ami-

nobenzimidazole przeprowadza się za pomocą zasad 
w ich sole metali alkalicznych lub metali ziem alka-
licznych, te poddaje się reakcji z estrami kwasu wę-
glowego i otrzymane 2-benzimidazolo-karbaminiany 
ewentualnie przeprowadza się przez zakwaszenie w 
wolne estry kwasu 2-benzimidazolo-karbaminowego. 

(2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 165944 18.10.1973 

Pierwszeństwo: 20.10.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 299216) 
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania związków organicznych 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania związków 

organicznych o wzorze 1, w którym Rt i R2 są takie 
same lub różne i oznaczają wodór, fluor, chlor, brom 
lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla. Sposób 
według wynalazku polega na tym, że związek o wzo-
rze 2, w którym X oznacza chlor lub brom, a Rj ma 
wyżej podane znaczenie, wprowadza się w reakcję 
ze związkiem o wzorze 3, w którym R2 ma znaczenie 
wyżej podane. (1 zastrzeżenie) 
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12p; C07d P. 166092 25.10.1973 
Pierwszeństwo: 26.10.1972 - Szwajcaria (nr nr 15675/ 

112, 15676/72, 15677/72, 15678/72) 
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w 
którym R oznacza atom wodoru, grupę dwuchlorome-
tylową, izopropylową, grupę alkilową o 4-17 atomach 
węgla, grupę cykloalkilową o 3-6 atomach węgla, 
grupę alkenylową o 2 - 5 atomach węgla, 5- lub 6-
-członowy pierścień heteroaromatyczny zawierający 
heteroatom z szeregu tlenu, azotu lub siarki i zwią-
zany atomem węgla z grupą karbonylową albo ozna-
cza grupę o wzorze 3, w którym A oznacza wiązanie, 
grupę alkenylową o 1-3 atomach lub grupę winy-

lenową, X oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 ato-
mach węgla, atom fluoru, chloru lub bromu, a Y 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla lub grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla 
oraz ich soli addycyjnych z kwasami. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że acyluje się związki 
o wzorze 2. 

Nowe związki wykazują interesujące właściwości 
farmakologiczne na przykład hamują agregację pły-
tek krwi. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 163799 03.07.1973 
Pierwszeństwo: 03.07.1972 - St. Zjednoczone Ameryki 

(nr 268606) 
Riker Laboratories, Inc., Northridge, Stany Zjedno-

czone Ameryki. 
Sposób wytwarzania nowych eterów dwufenylowych 

lub ich soli 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych podstawionych pochodnych eteru dwufenylo-
wego, w których rodnik alkilowy lub (monochlorow-
co) alkanosulfonamidowy znajduje się w pozycji orto 
do wiązania eterowego, a w pozycji 4 lub 5 w sto-
sunku do rodnika alkilowego lub (monochlorowco) 
alkanosulfonamidowego znajduje się grupa nitrowa 
lub aminowa. Pierścienie i atom azotu w grupie 
sulfonamidowej mogą być dowolnie podstawione. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe, a niektóre z nich mają również 
właściwości bakteriobójcze. 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji odpowied-
niej pierwszorzędowej aryloaminy z odpowiednim 
sulfohalogenkiem lub na reakcji podstawienia mu-
kleofilowego pomiędzy solą metalu związku aroma-
tycznego i pochodnej chlorowcowej. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07d P. 165020 04.09.1973 
Pierwszeństwo: 05.09.1972 - St. Zjedn. Am - (nr 

286491) 
F. Hoffmann - La Roche u. CO., AG, Bazylea, 

Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych chlorowco-
wodorowych 2,2-anhydro-l-ß-D-arabinofuranozylo-5-

-fluorocytozyny 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 

pochodnych chlorowcowodorowych 2,2'-anhydro-l-ß-
-D-arabinofuranozylo-5-fluorocytozyny. 

W wyniku reakcji 5-fluorocytydyny z odczynni-
kiem Vilsmeiera-Haacka oraz po dodaniu do miesza-
niny poreakcyjnej wody lub niższego alkanolu, uzy-
skuje się w postaci krystalicznego osadu nieznane 
dotąd fluorowodorowe, chlorowodorowe lub bromo-
wodorowc sole 2,2'-anhydro-l-ß-D-arabinofuranozylo-
-5-fluorocytozyny. Pochodne te stosuje się w lecz-
nictwie jako aktywne środki przeciwbiałaczkowe, 
przeciwnowotworowe lub też jako związki pośrednie, 
służące do wytwarzania innych, kwasowych soli 
addycyjnych takich jak na przykład mrówczany. 

(5 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 165129 T 10.09.1973 
Pierwszeństwo: 11.09.1972 - Austria (nr A 7764/72) 
Chemie Linz AG, Linz, Austria (Roderich Höllin-

ger, Wolf Wendtlandt, Gerda Schneider). 
Sposób wytwarzania nowych eterów zasadowych 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 

zasadowych eterów o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza grupę alkilową o co najwyżej 4 atomach 
węgla, Rj oznacza atom wodoru, niższy rodnik alki-
lowy, rodnik alkilowy lub rodnik benzylowy, R2 
ocznacza grupę alkenylową, aralkenylową, chlorowco-
alkenylową, alkinylową, cykloalkilową lub cykloalkili-
denometylową, a R3 oznacza atom wodoru lub grup»; 
metylową, oraz ich soli. 
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Cechą wynalazku jest to, że związek o ogólnym 
wzorze 2, w którym R i R3 mają wyżej podane zna-
czenie, a X oznacza grupy o wzorach -NHR 4 lub 
- N = CH-R5 , przy czym R4 oznacza niższy rodnik 
alkilowy, rodnik allilowy, rodnik benzylowy lub da-
jący się odszczepić hydrolitycznie rodnik acylowy, 
a R5 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik arylo-
wy, poddaje się reakcji z halogenkiem o ogólnym 
wzorze 3, przy czym Hal oznacza atom chlorowca a R2 
ma wyżej podane znaczenie, po czym obecne w pro-
dukcie reakcji grupy CH-R5 lub grupy R4 oznacza-
jące rodniki acylowe odszczepia się na drodze alka-
licznego lub kwaśnego traktowania, a rodniki Rx ozna-
czające atom wodoru ewentualnie wymienia się na 
rodnik alkilowy lub benzylowy albo w przypadku, 
gdy grupa - C H 2 - R 2 oznacza rodnik allilowy wy-
mienia się na dalszy rodnik allilowy, po czym otrzy-
mane zasady przeprowadza się w sole lub z soli 
uwalnia się zasady. (6 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 165148 T 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 11.09.1972 - Austria - (nr A 77 66/72) 
Chemie Linz AG, Linz, Austria (Roderich Höllin-

ger). 
Sposób wytwarzania nowych eterów zasadowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych zasadowych eterów o wzorze 1, w którym R 
oznacza rodnik alkilowy o co najwyżej 4 atomach C, 

Rj oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rod-
nik benzylowy lub allilowy, zaś Rz oznacza rodnik 
alkenylowy, aryloalkenylowy, chlorowcoalkenylowy, 
alkinylowy, cykloalkilowy lub cykloalkilidenomety-
lowy. 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji eteru 
benzhydrylowego o wzorze 2, w którym R ma wyżej 
określone znaczenie z amidkami metali alkalicznych 
w środowisku ciekłego amoniaku, a następnie kon-
densacji otrzymanych związków z odpowiednimi 
N-podstawionymi halogenkami aminoetylowymi. Wy-
tworzone zasadowe etery posiadają właściwości 
uśmierzania bólu. (l zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 165151 T 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 28.09.1972 - Francja (nr 72 34358) 
Rhône-Poulenc S.A, Paryż, Francja. 
Sposób hydroksylowania związków aromatycznych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób hydroksylowa-

nia związków aromatycznych o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i R', jednakowe lub różne, oznaczają 
atom wodoru lub rodniki alkilowe zawierające 1-4 
atomów węgla, za pomocą wody utlenionej. Sposób 
według wynalazku polega na tym, że reakcję prowa-
dzi się w obecności metaloidu wziętego z grupy, do 
której należą: siarka, selen, tellur, fosfor, arsen i an-
tymon. (8 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 165192 T 13.09.1973 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyâr R.T. Budapeszt, 
Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych peptydów 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych peptydów, na drodze odbicia grup chronio-
nych przy pomocy hydrolizy kwasowej, odpowiednio 
podstawionych pochodnych peptydów. Nowe związki 
wykazują aktywność hormonu ACTH i posiadają cał-
kowitą jego sekwencję przynajmniej do szesnastego 
aminokwasu, ale zawierają inne dowolne aminokwasy 
w miejscu poszczególnych aminokwasów sekwencji 
ACTH i zawsze a - aminooksykwas w miejscu 
aminokwasu pierwszego. 

Nowe związki, jak również ich sole addycyjne 
z kwasami, pochodne i kompleksy wykazują silne 
aktywności hormonu ACTH oraz odporność na dzia-
łanie czynników enzymatycznych i są stosowane 
w lecznictwie. (6 zastrzeżeń) 

12q; C07d P. 165304 T 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 19.09.1972 - RFN (nr P 2245940.1) 
Merck Patent GmbH, Darmstadt, Republika Fede-

ralna Niemiec. 
Sposób wytwarzania nowych związków tiacyklicz-

nych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych związków tiacyklicznych o wzorze Z-CHR^2 , 
w którym Z oznacza ugrupowanie o wzorze 1, R1 

oznacza' grupę o wzorze COOH, COOR4, CH2OH lub 
CH2OR5, R2 oznacza CH3 lub C2H5, R3 oznacza H, F, 
Cl lub Br, R4 oznacza alkil o 1-8 atomach węgla, 
R5 oznacza acyl o 2 -4 atomach węgla, jeden z sym-
boli Y oznacza S a drugi symbol Y oznacza grupę 
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CH2, O lub S. Nowe związki można wytworzyć 
np. w ten sposób, że w związku o wzorze Z - X , 
w którym X oznacza resztę dającą się przekształcić 
w grupę -CHR^R2 a Z posiada wyżej podane zna-
czenie, resztę X przekształca się w resztę ■-CHRiR2, 
np. przez redukcję lub solwolizę. Nowe związki 
ewentualnie przeprowadza się w fizjologicznie dozwo-
lone sole. Związki te charakteryzują się cennymi 
właściwościami przeciwzapalnymi. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 165388 T 24.09.1973 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Jerzy Wrotek, Janina Piechoczek). 
Sposób wytwarzania nowych hydroksydwufenyloamin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym R oznacza atom 
fluoru lub niższą grupę alkilową podstawioną atoma-
mi fluoru. Sposób według wynalazku polega na tym, 
że dwuhydroksybenzen o wzorze ogólnym 2 poddaje 
się reakcji z aniliną o wzorze ogólnym 3, w którym R 
ma podane wyżej znaczenie, w obecności katalizato-
rów kwaśnych. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 165623 04.10.1973 

Pierwszeństwo: 06.10.1972 - Wielka Brytania (nr 
46223/); 09.02.1973 - Wielka Brytania (nr 6464/73) 
Shell Internationale Research Maatschappij B.V. 

Haga, Holandia. 
Sposób wytwarzania nowych estrów kwasu N-bcn-
zoilo-N-(3-chloro-4-fluorofenylo)-2-aminopropionowego 

Snosób według wynalazku polega na reakcji N-(3-
chloro-4-fluorofenylo)-2-aminopropionianu metylu lub 
izopropylu z halogenkiem benzoilu. Wytwarzane 
związki wykazują silnb działanie chwastobójcze sku-
tecznie zwalczające owies głuchy w uprawach zbo-
żowych. (4 zastrzeżenia) 

12q; C07d P. 165641 T 04.10.1973 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Halina Bojarska-Dahlig, Tadeusz Głąbski, 
Zdzisław Szypka). 
Sposób wytwarzania kwaśnych estrów cyklicznego 

9,11-węglanu erytromycyny oraz ich soli 
Kwaśne estry cyklicznego 9,11-węglanu erytromy-

cyny otrzymuje się w wyniku działania na cykliczny 
9,11-węglan erytromycyny wewnętrznym bezwodni-
kiem kwasu dwukarboksylowego w środowisku roz-
puszczalnika organicznego. 

W wyniku działania na kwaśne estry cyklicznego 
9,11-węglanu erytromycyny zasadami organicznymi 
lub nieorganicznymi o pK'a > 8,59 otrzymuje się od-
powiadające im sole. 

Zarówno kwaśne estry cykliczngo 9,11-węglanu 
erytromycyny jak ich sole są antybiotykami wykazu-
jącymi aktywność przeciwbakteryjną. (4 zastrzeżenia) 

12q; C07d P. 165681 T 06.10.1973 

Pierwszeństwo: 06.10.1972 - Wielka Brytania (nr 
46317/1972) 

Leo Pharmaceutical Products Ltd. AS, Ballerup, 
Dania (Ernst Torndal Binderup, Hans Jörgen Peter-
sen, Sven Liisberg). 
Sposób wytwarzania estru piwaloilohydroksymetylo-
wego kwasu D-/-/-a-aminobenzylo-penicylanowego 

w postaci krystalicznej 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

estru piwaloilohydroksymetylowego kwasu D/-/-X-
-aminobenzylopenicylanowego o wzorze przedstawio-
nym na rysunku, w nowej krystalicznej postaci. Spo-
sób według wynalazku polega na tym, że nie krysta-
liczny lub w postaci roztworu ester piwaloilohydro-
ksymetylowy kwasu D/-/-X-aminobenzylopenicylano-
wy krystalizuje się w obecności cieczy organicznej 
lub wody albo ich mieszaniny w temperaturze po-
niżej 50°C. 

Ester piwaloilohydroksymetylowy kwasu D/-/-a-
-aminobenzylopenicylanowego w postaci krystalicznej 
ma zastosowanie do wytwarzania stabilnych leków 
bez gorzkiego smaku. (5 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 165922 T 15.10.1973 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani-

sław Bogdał, Henryk Kuczyński, Jolanta Kaczorow-
ska). 

Sposób wytwarzania mtroanilin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nitroanilin, stosowanych w przemyśle barwników. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
układu reaktorów zawierających mieszaniną dwu-
nitrozwiązków i rozpuszczalnika składającego się ze 
składnika dobrze rozpuszczającego dwunitrozwiązki, 
zasady organicznej, czynnika homogenizującego i wo-
dy, wprowadza się w sposób ciągły siarkowodór 
w ilości 0,3 mola na 1 mol redukowanego dwunitro-
związku, zaś otrzymany produkt reakcji poddaje się 
destylacji, a pozostałość rozdziela się. 

(1 zastrzeżenie) 



50 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

12r; ClOg P. 165109 T 07.09.1973 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka-
towice, Polska (Tadeusz Binkowski, Ryszard Górski, 
Jerzy Rauk). 

Sposób uwodornienia materiałów węglowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób uwodornienia 
materiałów węglowych, a zwłaszcza paliw stałych 
i ciekłych, produktów naftowych, smół pierwotnych 
i koksowniczych, substancji organicznej łupków bitu-
micznych oraz ekstraktów uzyskanych przez termiczną 
destrukcję węgla w obecności związków organicz-
nych. 

Sposób polega na tym, że surowiec w fazie stałej, 
ciekłej, w postaci pasty lub suspensji z dodatkiem 
lub bez dodatku katalizatora wprowadza się w strefę 
reakcji przez górną część reaktora, natomiast przez 
pobocznicę reaktora wprowadza się w oddalonych od 
siebie płaszczyznach poziomych, czynny ekstrakcyjny 
z gazem wodorowym lub każdy z osobna, a między 
tymi płaszczyznami wprowadza się parę wodną, któ-
rej wylot ukierunkowany jest w stronę powierzchni 
pobocznicy, przy czym dodatkowo do donej części 
reaktora doprowadza się gaz wodorowy, a produkty 
reakcji odprowadza się współprądowo lub przeciw-
prądowo. (1 zastrzeżenie) 

13a; F22b P. 160591 05.02.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Czesław 
Jędrusyn, Piotr Wręczyński, Manfred Szopa, Ewald 
Pośpiech). 
Sposób zabezpieczania przed uszkodzeniami króćców 
walczaków kotłowych i urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Sposób zabezpieczania przed uszkodzeniami króćców 

walczaków kotłowych i urządzenie do stosowania 
tego sposobu jest stosowane w energetyce zawodowej 
i przemysłowej. Sposób polega na mechanicznej ob-
róbce strefy króćca w miejscu połączenia z płaszczem 
walczaka aby usunąć wpływ działania karbu geo-
metrycznego. 

Obróbka króćca (13) po tworzącej przenikania 
króćca z płaszczem (14) walczaka nie osłabia prze-
kroju wzmocnienia a jedynie pocienia próg króćca 
(13). Urządzeniem jest skonstruowana obrabiarka 
o małych gabarytach mogąca pomieścić się we wnę-
trzu walczaka i umożliwiająca obróbkę mechaniczną 
skrawającą za pomocą noży tokarskich (8) obsadzo-
nych na ramionach (6). Noże tokarskie (8) wykonują 
ruch obrotowy ograniczony szablonem (9). 

(3 zastrzeżenia) 

13d P. 123997 09.12.1967 

Instytut Gazownictwa, Warszawa, Polska (Bogdan 
Borkowski, Teodor Szynkiewicz). 

Wytwornica przegrzanych par 
Wytwornica przegrzanych par znamienna tym, że 

komora (1), w której następuje wytwarzanie pary, jest 
podzielona na dwie części płytami perforowanymi 
(8 i 9), przy czym dolna część komory poniżej płyty 
perforowanej (8) wypełniona jest wodą lub inną cie-
czą doprowadzaną przewodem (10) stanowiącym 
zamknięcie hydrauliczne komory, a w górnej części 
komory, powyżej płyty perforowanej (9) zabudowany 
jest element grzewczy (7) oraz przewód odprowadza-
jący parę (12). (1 zastrzeżenie) 

13d; F22b P. 165119 T 08.09.1973 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar", Gliwice, Polska (Zdzisław Wilczyński). 
Sposób zabezpieczenia kotłów parowych od przekro-
czenia dopuszczalnych odchyłek poziomu wody 

w walczaku 
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 

dwóch niezależnych układów dla kontroli przekrocze-
nie maksymalnego i minimalnego dopuszczalnego po-
ziomu wody w walczaku (B), z których każdy skła-
da się z naczynia poziomowego zaczepowego (1) za-
montowanego w ten sposób by cecha naczynia „Nor-
malny Poziom Wody" NPW znajdowała się na wyso-
kości danego dopuszczalnego poziomu i z przetworni-
ka różnicy ciśnień (2), (3) posiadającego nastawny 
kontakt, którego zestyk pobudza układ zabezpieczeń 
cieplnych (A) i powoduje w efekcie odstawienie kotła 
przy przekroczeniu dopuszczalnego poziomu (Hmax) 
lub (Hmin). (1 zastrzeżenie) 



Nr 10 (40) 1974 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 51 

14a; P. 158428 23.10.1972 

Czesław Piątek, Oczków pow. Żywiec, Polska 
(Czesław Piątek). 
Maszyna robocza z wirującym tłokiem pracująca jako 

silnik spalinowy, parowy, sprężarka i pompa 
Maszyna robocza z wirującym tłokiem pracująca 

jako silnik spalinowy, parowy, sprężarka i pompa, 
składający się z cylindra komory o zmiennej pojem-
ności znamienna tym, że w pokrywach bocznych 
znajdują się łożyska wykonane na pionowej linii sy-
metrii, poniżej środka cylindra, w którym obraca się 
wał (1) wraz z mimośrodem (2) posiadającym wstępy 
(14a, 14b) działające na zderzaki (15a, 15b) dociskano 
sprężynami (16a, 16b) znajdującymi się wewnątrz 
eliptycznego tłoka (3) wykonującego w cylindrze ruch 
obrotowy dookoła swojej osi i swą boczną powierzch-
nią otwierającego i zamykającego kanał wylotowy 
(10) i kanał wlotowy (11) znajdujące się w pokry-
wach bocznych. (10 zastrzeżeń) 

14c P. 158557 Ï 30 10.1972 

Jury Evgenievich Sljusarev, Boris Grigorievich 
Reznik, Jury Aronovich Galperin, Zaporoże, Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Urządzenie do obracania łopatek turbiny 
Urządzenie do obracania łopatek kierownicy ma-

szyny wirnikowej, zawierające synchronizujący pierś-
cień zamontowany obrotowo i mający możliwość 
jednoczesnego osiowego przemieszczania się wzdłuż 
korpusu maszyny wirnikowej, przegubowo połączony 
z dźwigniami, z których każda trwale połączona jest 
z łopatką, znamienne tym, że pierścień synchronizu-
jący zaopatrzony jest w zespół uniemożliwiający jego 
przemieszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do jego 
osi. (4 zastrzeżenia) 

14d; F011 P. 165616 T 04.10.1973 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska (Rafał Sobotowski). 
Urządzenie do regulacji odległości między współpra-
cującymi elementami, zwłaszcza do regulacji luzów 

zaworowych w silnikach spalinowych 
Wynalazek polega na zastosowaniu do regulacji od-

ległości dwu elementów, a w przypadku zaworu sil-
nika spalinowego tzw. luzu zaworowego, przesuwne-
go w otworze szklanki zaworu klina (3) dociskanego 
do wkręta regulacyjnego (4). 

Znamienym jest, że zakończenie klina (3) i końców-
ka wkręta regulacyjnego (4) mają współpracujące 
ze sobą sprzęgło, co pozwala na dokonanie tylko 
części obrotu wkręta i ustalenie go w tym położe-
niu. Dzięki temu przesuw klina (3) stykającego sie 
z trzonkiem zaworu jest funkcją części obrotu wkręta 
(4) tj . części skoku gwintu i kąta pochylenia, a nie 
pełnego obrotu jak w znanych dotychczas rozwiąza-
niach. (1 zastrzeżenie) 

14h P. 97667 13.11.1961 

Janusz Mordasewicz, Tychy, Polska. 
Cieplna pompa ciepła 

Cieplna pompa ciepła znamienna tym, że składa się 
z zamkniętego, zaizolowanego zbiornika (1) wypełnio-
nego cieczą czynnika oraz mieszaniną jego pary 
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i dobranym cięższym od pary gazem, ustawionego 
w naturalnym lub sztucznym polu przyspieszeń 
i mieszczącego w sobie rozbryzgiwacze cieczy obie-
gowej (2) krążącej pomiędzy dolną częścią zbiornika 
(1) a niskotemperaturowym źródłem ciepła (3), wyżej 
grzejniki (5) nad nimi rozbryzgiwacz gorącej cieczy 
obiegowej (6), krążącej pomiędzy górną częścią zbior-
nika (1), a wysokotemperaturowym grzejnikiem (7) 
a u samej góry wysokotemperaturowy skraplacz (10), 
posiadający spływowe siatki (12) spowalniające opa-
danie skroplin, a odbierający ciepło przez krążącą 
ciecz pomiędzy skraplaczem (10) a kotłem (11). 

(1 zastrzeżenie) 

14i; F0lm P. 165840 T 13.10.1973 

Zenon Czyż, Poznań, Polska. 
Układ chłodzenia szybkobieżnych silników trakcyjnych, 

chłodzonych cieczą 
Układ chłodzenia szybkobieżnych silników trakcyj-

nych chłodzonych cieczą zawierający wszystkie ele-
menty dotychczas znanych układów tego typu z tym, 
że termostat (5) nie jest umieszczony w górnym 
przewodzie (2) łączącym płaszcz wodny (1) silnika 
z chłodnicą (3) a znajduje się w dolnym przewodzie 
(4) łączącym chłodnicę (3) z płaszczem wodnym (1) 
silnika w miejscu podłączenia przewodu (6) krótkiego 
obiegu cieczy. (1 zastrzeżenia) 

14k P. 158461 25.10.1972 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Euzebiusz Kania, 
Hubert Baron). 
Komin do odprowadzania pary odlotowej z parowych 

silników tłokowych do atmosfery 
Komin do odprowadzania pary odlotowej z paro-

wych silników tłokowych do atmosfery, z kanałem 
przelotowym zapoczątkowanym odolejaczem i zakoń-
czonym tłumikiem, znamienny tym, że kanał prze-
lotowy (1), bezpośrednio za odolejaczem (10), ma wy-
brzuszenie w postaci komory (8). (1 zastrzeżenie) 

14k; F91n P. 163826 T 03.07.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny „Cuprum", Lublin, Polska (Bolesław 
Hartel, Wiesław Wieczorek, Marek Jaglarz, Jacek 
Mozdyniewicz). 
Reduktor toksyczności i temperatury gazów odloto-

wych 
Wynalazek dotyczy urządzenia do zmniejszania 

szkodliwego działania gazów odlotowych na orga-
nizmy żywe. Zadaniem reduktora toksyczności i tem-
peratury spalin jest szybkie schłodzenie i rozcieńcze-
nie spalin za pomocą powietrza atmosferycznego. Re-
duktor wykonany jest w kształcie wentylatora lutnio-
wego z pierścieniową dyszą. Składa się on z trzech 
komór: komory rozprężania spalin (5), komory mie-
szania (2) i dyfuzora (3). Do pierścieniowej komory 
rozprężnej (5) jest zamocowany krócieć (6) doprowa-
dzający spaliny z układu wydechowego do redukto-
ra. Wypływ gazów odlotowych z komory rozprężnej 
(5) do komory mieszania (2) odbywa się z dużą pręd-
kością przez pierścieniową zbieżną dyszę (1). Po-
wietrze z otoczenia jest zasysane do komory miesza-
nia (2) na zasadzie różnicy ciśnień. Zawirowane kie-
rownicami (4) strugi powietrza są rozbijane strumie-
niem spalin z dyszy (1) i transportowane dyfuzorem 
(3) do otoczenia. (1 zastrzeżenie) 

151; C09d P. 161970 17.04.1973 

Pierwszeństwo: 08.03.1973 - Szwacjaria (nr 3396/73) 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Nowe farby do sublimacyjnego druku transferowego 
Farby drukarskie do sublimacyjnego druku transfe-

rowego zawierają jeden sublimujący w temp. 160-
220° barwnik zawiesinowy lub mieszaninę barwników 
o wysokim stopniu dyspersji, jedną lub kilka żywic 
syntetycznych spełniających rolę nośników barwni-
ków, stabilizatorów, zagęstników i substancji błonko-
twórczych oraz rozpuszczalnik lub mieszaninę 
rozpuszczalników organicznych niskocząsteczkowych 
o niskiej lepkości. W rozpuszczalnikach poszczególne 
barwniki rozpuszczają się w temp. pokojowej w ilo-
ści co najmniej 0,2% a żywica lub żywice syntetycz-
ne w ilości co najmniej 5%. 

Farby według wynalazku przy zawartości co naj-
mniej 15% barwnika i co najmniej 5% żywicy syn-
tetycznej mają lepkość co najmniej 30 sekund (mie-
rzoną kubkiem Forda nr 4). 

Rozpuszczalnikami spełniającymi powyższe wyma-
gania mogą być tylko niskocząsteczkowe węglowodo-
ry alifatyczne o temp. wrzenia 80-180°C oraz pierw-
sze człony szeregu alkoholi alifatycznych lub mie-
szaniny obu. (10 zastrzeżeń) 
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16d; C05f P. 165588 T 01.10.1973 

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiej-
skiego, Poznań, Polska (Ireneusz Bekasiak, Stanisław 
Kołaczkowski). 
Sposób obróbki gnojownicy z przemysłowych ferm 
chowu bydła i jej transportu dla rolniczego wyko-

rzystania 
W sposobie według wynalazku z poszczególnych 

obór i budynków opasu, gnojowica grawitacyjnie 
spływa do zbiornika pompowni (1). Następnie natych-
miast przetłacza się ją pompą wirową (2) w linią 
technologiczną obróbki do bębna wirówki sitowej 
(3), której przesiewacz (4) oddziela mechaniczne za-
nieczyszczenia i odprowadza je na zewnątrz wirówki 
do przyczepy traktorowej. 

W czasie pracy wirówki sprężone powietrze ze sprę-
żarki (5) doprowadzone przez natryśnicę powoduje 
natlenienie uwodnionej piany gnojowicy. Ujednorod-
niona gnojowica spływa grafitacyjnie z wirówki do 
zbiornika (6) skąd ponownie przetłacza się ją pompą 
wyporową (7) do wirówki. Cykl obiegowy gnojowicy 
wirówka - zbiornik - wirówka prowadzi się do 
czasu uzyskania wymaganego stopnia jej ujednorod-
nienia przy założonych terminach jej magazynowania. 
Z zbiornika magazynowego (6) przetłacza się pompą 
(8) ujednorodnioną gnojowicę do zbiorników polo-
wych (9) lub punktów hydrantowych (10) do rolni-
czego wykorzystania. (2 zastrzeżenia) 

17b; F25c P. 165997 T 22.10.1973 
Zakłady Produkcji Urządzeń Chłodniczych i Han-

dlowych Bochnia, Polska (Adolf Mitera, Romuld 
Geisler, Karol Wilk, Andrzej Porwisz, Jerzy Bazan, 
Stanisław Nowak, Kazimierz Świątkowski, Jan Ri-
chert, Zdzisław Urbanik). 

Wymienik ciepła 
Wynalazek dotyczy wymiennika ciepła (fig. 1), 

wykonanego z jednolitej rury aluminiowej, poprzecz-
nie użebrowanej na całej długości (fig. 2), lub użebro-
wanej periodycznie z częściami gładkimi (w miej-
scach wyginania) (fig. 3). 

Rura otrzymana na drodze przeróbki plastycznej 
(walcowanie) w dowolnie długich odcinkach, posiada 
żebra kołowe (równoległe), o żądanych odległościach, 
wysokości, grubości przy podstawie części wierzchoł-
kowej, żądanej średnicy wewnętrznej rury. 

Wykonana jest na walcarce trójwalcowej o skoszo-
nych walcach, posiadających specjalne wkładki 
kształtujące o zarysie sprężynowym. 

(1 zastrzeżenie) 

17f; F28d P. 164459 T 01.08.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego i Cera-
micznego Warszawa, Polska (Zbigniew Krejszeff, 
Aleksander Paliwoda). 
Wymiennik ciepła do osuszania sprężonego powietrza 

Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła do 
osuszania sprężonego powietrza poprzez jego oziębia-
nie składający się z cylindrycznej obudowy i z we-
wnątrz umieszczonych wężownic wykonanych z rur 
ożebrowanych. 

W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych wy-
mienników z rurami ożebrowanymi daje on możli-
wości uzyskania wymiany ciepła w przeciwprądzie. 
Możliwość tę uzyskuje się dzięki temu, że wymien-
nik składa się z cylindrycznej obudowy zamkniętej 
z obu stron wypukłymi dnami i zaopatrzonej w wlot 
i wylot powietrza oraz z umieszczonych wewnątrz 
wężownic, przy czym warstwy rur utworzone przez 
rury poszczególnych wężownic przedzielone są mię-
dzy sobą zwrotnicami powietrza kierującymi po-
wietrze między kolejne warstwy rur i równolegle do 
ich wzdłużnych osi. Wężownice zasilane są czynni-
kiem chłodzącym od dołu, natomiast powietrze prze-
chodzi wachlarzowo z góry w dół. (2 zastrzeżenia) 

17f; F28d P. 164918 T 29.08.1973 

Instytut Techniki Cieplnej Łódź, Polska (Henryk 
Hampel, Ryszard Jędrzejewski). 
Podpora wkładu grzewczego wymiennika ciepła, 

zwłaszcza wytwornicy pary 
Przedmiotem wynalazku jest podpora wkładu 

grzewczego wymiennika ciepła, zwłaszcza wytwornicy 
pary. Podpora, składająca się z zamocowanego na 
płaszczu wewnętrznym korpusu z elementem jezd-
nym znamienna tym, że korpus 1 zawiera wkładkę 4 
dylatacyjną o dużym współczynniku rozszerzalności 
objętościowej, na przykład teflonu, z osadzonym ele-
mentem 3 jezdnym. Wynalazek ma zastosowanie 
głównie w budowie i konstrukcji wszelkiego rodzaju 
wymiennikach ciepła płaszczowo-rurowych, zwła-
szcza wytwornic pary. (1 zastrzeżenie) 



54 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

17g; F25j P. 165821 T 12.10.1973 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłowych 

Urządzeń Chłodniczych „COCH", Kraków, Polska 
(Eugeniusz Garbacz, Stanisław Rzeźnik). 
Sposób zdalnego pomiaru grubości szronu i urządze-

nie do stosowania tego sposobu 
Sposób zdalnego pomiaru grubości szronu na po-

wierzchniach oziębiaczy powietrza polega na tym, że 
w określonej odległości (H) od powierzchni (11) ozię-
biacza ustawia się czujnik pomiarowy (1), który na-
stępnie zasila się powietrzem o stałym ciśnieniu. 
Zmiany tego ciśnienia wywołane przez warstwę na-
rastającego szronu na powierzchni (11) wskazywane 
są na mikromanometrze (8). Dyszę pomiarową (5) 
czujnika (1) ustawia się od powierzchni (11) w od-
ległości nie większej niż 1/4 średnicy (D) otworu tej 
dyszy. 

Urządzenie do pomiaru grubości szronu stanowi 
czujnik przepływowy (1) z dyszą stałą (6) i dyszą 
pomiarową (5), usytuowanymi współosiowo w korpu-
sie czujnika (1). Do przestrzeni między tymi dyszami 
przyłączony jest mikromanometr (8). 

(4 zastrzeżenia) 

18a; C21b P. 162340 T 03.05.1973 
Huta Siechnice, Siechnice k. Wrocławia, Polska 

(Albert Jochelson, Leszek Chomicki, Marian Prusak). 
Sposób rozdrabniania żelazochromu 

Sposób wg wynalazku polega na nacinaniu płaskie-
go wlewka (2) żelazochromu wzdłuż i/lub w poprzek 
na głębokość wynoszącą około 1/3 grubości wlewka 
(2), za pomocą plazmowego palnika (1), a następnie 
na kruszeniu ponacinanego wlewka na kafarze. 

W przypadku stożkowatego wlewka żelazochromu 
sposób polega na nacinaniu go w poprzek dookoła, 
najkorzystniej na wysokości 1/ od dołu i 1/3 od 
góry, łamaniu na kafarze, a powstałe części dzieli 
się przez nacinanie w taki sam sposób jak w przy-
padku płaskiej wlewki żelazochromu. (4 zastrzeżenia) 

18a; C21b P. 165159 T 10.09.1973 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Lech Bukowski, 
Aleksander Basista, Stanisław Tomczykiewicz). 
Płyta zamykająca gazowej zasuwy odcinającej, zwła-

szcza zasuwy gorącego dmuchu 
Płyta zamykająca według wynalazku ma pomiędzy 

dwoma spiralnymi przestrzeniami (13) i (14) wyod-
rębnioną osadczą komorę (11), gdzie na skutek zmiany 
prędkości i kierunku przepływu wody chłodzącej 
wytrącają się zanieczyszczenia w postaci osadu. Osad-
cza komora (11) oddzielona jest pierścieniem od 
obrzeżnej komory, wlotowej komory (10) i od wylo-
towej komory. (1 zastrzeżenie) 

18b; C21c P. 161332 17.03.1973 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Stanisław Piekar-
ski, Edward Baś, Eugeniusz Niemczyk). 

Czasza głowicy lancy tlenowej pieców hutniczych 
i sposób jej wykonania 

Przedmiotem wynalazku jest czasza głowicy lancy 
tlenowej pieców hutniczych i sposób wykonania tej 
głowicy z jednolitego krążka kutej miedzi. 
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Czasza (1) głowicy lancy tlenowej według wynalazku 
ma cztery dysze (2), które nachylone są do siebie i do 
osi głowicy lancy tlenowej pod różnymi kątami oraz 
posiadają wolną przestrzeń chłodzącą pomiędzy po-
szczególnymi dyszami. 

Dla otrzymania czaszy (1) wraz z dyszami (2), po-
między którymi znajduje się wolna przestrzeń, umożli-
wiająca intensywne chłodzenie cieczą czaszy (1) pod-
czas świeżenia stali w piecach hutniczych, po wstęp-
nym przygotowaniu krążka kutej miedzi oraz wyko-
naniu w nim stożkowych otworów dysz (2), wykonuje 
się zatoczenie od strony wylotu dysz (2) i zewnętrznej 
średnicy czaszy (1). Natomiast od strony dysz (2) za-
tacza się stożek, a następnie pomiędzy poszczególny-
mi dyszami (2) wykonuje się wybranie materiału, two-
rząc wybiegi (4) dla ciągłego usuwania wiórów w cza-
sie obtaczania dysz (2), dzięki czemu obtaczanie można 
prowadzić w sposób ciągły. Po zakończeniu obtaczania 
dysz (2), pozostały materiał znajdujący się pomiędzy 
dyszami (2) usuwany jest znanymi sposobami, na przy-
kład przez frezowanie i wykańczanie. (2 zastrzeżenia) 

18b; C21c P. 162392 07.05.1973 

Pierwszeństwo: 08.05.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 251637) 
Allegheny Ludlum Industries, Inc. Pittsburgh, Stany 

Zjednoczone Ameryki. 
Austenityczna stal nierdzewna pozbawiona porów 

i sposób jej wytwarzania 
Austenityczna stal nierdzewna pozbawiona porów 

zawiera 10-30% chromu, korzystnie od 15-27%; 1 5 -
45% manganu, korzystnie 21-30%; 0,85-3% azotu, 
korzystnie 1,05-1,5%, do 1% węgla, korzystnie 0,15%; 
do 2% krzemu; żelazo i pozostałości. Składniki za-
warte w stali spełniają następujące równania: 

30(%C + %N) + 8,5(%Mn) 
%Cr + l,5(%Si) '""1 '5 

%Cr + 0,8(%Mn)-ll,88(%N-0,l)-28,25 > O 

Sposób wytwarzania nieporowatej austenitycznej 
stali nierdzewnej polega na tym, że przygotowuje siq 
wytop zawierający 10-30% chromu, korzystnie 1 5 -
27%, 15-45% manganu korzystnie 21-30%, do 1% 
węgla korzystnie 0,15% i do 1% krzemu a następnie 
wprowadza się do wytopu pod ciśnieniem około jed
nej atmosfery azot w ilości 0,85-3% korzystnie 1,05-
1,5% przy czym składniki równoważy się zgodnie 
z równaniami 

30(%C + %N) + Q,5(%Mn) 
%Cr + l,5(%Si) ^ 1 ' 5 

%Cr + 0,8(%Mn)-ll ,88(%N-0,l)-28,25 > 0 

i doprowadza wytop do skrzepnięcia. (7 zastrzeżeń) 

18b; C21c P. 164752 T 20.08.1973 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa, Biprostal, 
Kraków, Polska (Adam Czechowski, Stanisław Butryn, 
Mieczysław Kucharski, Janusz Razowski, Zdzisław 
Soja, Stefan Białkowski). 

Urządzenie do manipulacji zestawem dyszowym 
Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 

manipulacji zestawami dyszowymi dostarczającymi 
media energtyczne zwłaszcza tlen do świeżenia kąpieli 

w procesach metalurgicznych najlepiej w konwerto-
rach. Urządzenie ma obrotową głowicę z ramionami 
podtrzymującymi jeden lub kilka zestawów dyszo-
wych co umożliwia wprowadzenie zestawu po łuku 
przy czym dostawa mediów odbywa się zasilaniem 
przegubowym a głowica jest ruchoma. (1 zastrzeżenie) 

18b; C21c P. 164893 28.08.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - Bułgaria (nr 20391) 
Nipkti po Tscherna Metalirgia, Botunez k. Sofii, 

Bułgaria. 
Sposób wytwarzania stali za pomocą prądu stałego 

oraz piec łukowy do wykonywania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że zapala 

się łuki elektryczne pomiędzy ruchomymi węglowymi 
katodami (3) i wsadem (13), po czym łączy się bieguny 
dodatnie generatora (10) prądu stałego z jedną lub 
kilkoma metalowymi anodami chłodzonymi wodą, 
które stykają się ze stopioną stalą w ten sposób, że 
podczas całego procesu stapiania łuki elektryczne palą 
się tylko pomiędzy ruchomymi węglowymi katodami 
(3) i stopioną stalą (14). 

Piec łukowy według wynalazku zawiera trzon ścia-
ny i sklepienie. W otworach sklepienia (6) pieca znaj-
duje się jedna lub kilka ruchomych węglowych katod 
(3), wyposażonych w napędowe urządzenia (19) i któ-
re to katody są połączone za pomocą styków wyłącz-
ników (18) do biegunów ujemnych generatorów (10) 
prądu stałego. W otworach umieszczonych powyżej 
progu (8) drzwi pieca, znajduje się jedna lub kilka 
stapiających anod (2), wyposażonych w urządzenia (12) 
do ich dociskania do wsadu (13), przy czym anody są 
połączone za pomocą styków wyłączników (16) do bie-
gunów dodatnich generatorów (10) prądu stałego. Piec 
posiada metalowe anody (1, 11) chłodzone wodą, sty-
kające się ze stopioną stalą (14) i połączone za po-
mocą styków wyłączników (17) z biegunami dodatnimi 
generatorów (10) prądu stałego. (9 zastrzeżeń) 
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18b; C21c P. 166055 T 23.10.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Józef Błaszczak, Sta-
nislaw Śliwa, Daniel Dybał, Leopold Juszczyk, Janusz 
Razowski, Zdzisław Benenberg, Stanisław Sąsiadek, 
Aleksander Karpuła, Stanisław Zakrawacz). 

Urządzenie do podawania gazowych i stałych dodat-
ków do pieca metalurgicznego 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 
podawania materiałów gazowych i stałych do wan-
ny pieca metalurgicznego. Urządzenie posiada jedną 
lub więcej lanc (3) składających się z rury zewnętrz-
nej (4) którą płynie gaz palny lub gaz rafinujący i/lub 
dysocjujące związki gazowe w strumieniu których 
wprowadza się sproszkowane materiały, oraz z rury 
wewnętrznej (5) którą podaje się tlen lub gaz dysoc-
jujące, przy czym lanca (3) jest wygięta w ten spo-
sób, że jej wlot jest usytuowany na poziomie (24) 
wyższym niż poziom (23) kąpieli, zaś wylot jest usy-
tuowany na poziomie (22) niższym niż poziom (23) 
kąpieli i znajduje się w przestrzeni pieca przeznaczo-
nej do pomieszczenia ciekłego metalu. Ponadto lan-
ca (3) jest obudowana do poziomu (24) ceramicz-
ną obejmą (25) przylegającą ściśle do obmurza pieca 
i odejmowalną w warunkach ruchowych. 

(2 zastrzeżenia) 

18b; C21c P. 168706 T 09.02.1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Karol Piotrowski). 

Dysza głowicy, zwłaszcza wielostrumieniowej dopro-
wadzająca tlen do konwektora tlenowego 

Przedmiotem wynalazku jest dysza głowicy, zwła-
szcza wielostrumieniowej, doprowadzająca tlen do 
konwertora tlenowego, służącego do wytopu stali. 

Dysza (1) składa się z trzech części: dokrytycznej (2), 
krytycznej (3) i pozakrytycznej (4). Dysza (1), we wlo-
towej części głowicy (6), jest wyprofilowana w ten 
sposób, że stanowi ciągłość z profilem dokrytycznej • 
części (2) dyszy (1). Poniżej w około 1/2 długości dyszy 
(1), znajduje się krytyczna jej część (3), utworzona 
przez wyprofilowaną cylindrycznie część dyszy (1). 
Za częścią krytyczną (3), dyszy (1) znajduje się jej 
część pozakrytyczna (4). (1 zastrzeżenie) 

18c; C21d P. 165419 25.09.1973 

Pierwszeństwo: 25.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 291849) 
USS Engineers and Consultants Inc., Pittsburgh, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób opóźniania tworzenia się zgorzeliny podczas 
obróbki cieplnej wyrobów stalowych i mieszanina do 

stosowania sposobu 
Sposób opóźniania tworzenia się zgorzeliny w cza-

sie obróbki cieplnej wyrobów stalowych w tempera-
turze przewyższającej 1180°C polega na tym, że wy-
rób spryskuje się mieszaniną złożoną w od 40 do 70% 
z mieszaniny substancji stałych w odpowiednim noś-
niku, przy czym mieszanina substancji stałych składa 
się z 75-95% MgO, 2-19% B2O3, od 15% węgla oraz 
poniżej 2% SiO2, a spryskiwanie przeprowadza się 
tak, aby uzyskać powłokę o grubości około 0,04-
0,25 g/cm2 powierzchni wyrobu. 

Mieszanina do stosowania sposobu składa się zasad-
niczo z substancji stałych w odpowiednim nośniku, 
przy czym substancje stałe stanowią od około 10-80% 
wagi mieszamy i składają się zasadniczo w 75-95% 
MgO, 2-10% B2O3, do 15% węgla oraz poniżej 2% 
SiO2. (20 zastrzeżeń) 

18c; C21d P. 165633 T 03.10.1973 

Zakłady Metali Lekkich „Kęty", Kęty, Polska (Jacek 
Chwistek, Marian Lazar). 
Sposób mocowania wyrobów i urządzenie do stosowa-

nia tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że wyroby 

zawieszane do obróbki cieplnej w piecach wieżowych 
wsuwa się do otworów wykonanych w ułożonych na 
sobie płytach (2) i (3) zawiesia (1), po czym przesuwa 
się płyty (2) i (3) względem siebie za pomocą regula-
torów (5), zakleszczając w ten sposób przedmioty 
w zawiesiu (1). 

Urządzenie według wynalazku składa się co najmniej 
z dwóch płyt (2, 3) z otworami, sprzężonych ze sobą 
za pomocą jarzm (4) oraz z regulatorów (5) wzajem-
nego położenia płyt. (2 zastrzeżenia) 
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18c; C21d P. 165973 20.10.1973 

Pierwszeństwo: 20.10.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 299533) 
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób oczyszczania powierzchni rolek pieca do ciągłej 

obróbki cieplnej taśmy ze stali 
Sposób według wynalazku polega na tym, że rolki 

poddaje się wewnątrz pieca działaniu taśmy ze stali 
krzemowej podczas operacji produkcyjnej w strefie 
o stosunkowo suchej atmosferze posiadającej maksy-
malny punkt rosy w przybliżeniu - 1°C przy tempe-
raturach mieszczących się zasadniczo w zakresie od 
760-1093°C. 

Okres pracy nowo zainstalowanych rolek dla 
wytworzenia wypolerowanych powierzchni wynosi 
w przybliżeniu od 24-72 godzin, a dla usunięcia na-
rostu z rolek około 16 godzin. 

Do usuwania nalotu z rolek stosuje się taśmę sta-
lową zawierającą 3% wagowych krzemu, uprzednio 
wyżarzoną dla uzyskania zewnętrznej powierzchni 
ściernej. (6 zastrzeżeń) 

18c; C21d P. 166164 T 27.10.1973 
Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polska, (Jan 

Goczał). 
Sposób umocnienia stali 

Sposób według wynalazku polega na chłodzeniu wy-
robów lub półwyrobów stalowych o temperaturze 
austenityzowania, pod naciskiem sił dobieranych od 
zera do 100 000 KG w zależności od przekroju wyro-
bów lub półwyrobów a po uzyskaniu założonej tem-
peratury końcowej, określonej wymaganą twardością 
i własnościami wytrzymałościowymi, nacisk się usuwa 
i dalsze chłodzenie przebiega w dowolnym ośrodku. 

(1 zastrzeżenie) 

19a; E0lb P. 165152 T 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 14.09.1972 - Austria (nr A 7910/72) 
Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Industriegesell-

schaft m.b.H., Wiedeń, Austria. 

Urządzenie jezdne do oczyszczania podsypki torów 
szynowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mecha-
nicznego wybierania spod podkładów szynowych 
i oczyszczania podsypki, którą stanowi maj częściej tłu-
czeń kamienny lub żwir. 

Urządzenie według wynalazku wydobywa tłuczeń (1) 
spod podkładów (3) za pomocą przenośnika łańcucho-
wego (2), następnie wzdłuż bocznego ramienia prowa-
dzącego (4), przenosi go ku górze i doprowadza do sita 
oczyszczającego (6) przy miejscu zsypu (5). Przenośnik 
łańcuchowy (2) bez końca jest prowadzony od miejsca 
zsypu (5) wzdłuż drugiego ramienia prowadzącego (4) 
ponownie ku dołowi, po czym jest prowadzony wokół 
krążka prowadzącego i znowu wchodzi w tłuczeń (1). 

Urządzenie jest umieszczone na pojeździe (12) poru-
szającym się po szynach (7), które jest wprowadzone 
w ruch za pomocą własnego mechanizmu napędo-
wego (13). (9 zastrzeżeń) 

19a; E0lb P. 165996 T 22.10.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Eugeniusz Horoszko, Jerzy Pa-
sternak). 
Sposób indukcyjnego nagrzewania rozjazdów kolejo-

wych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób indukcyjnego nagrzewania rozjazdów kolejo-

wych polega na tym, że wytwarza się silne przemien-
ne pole elektromagnetyczne, którego zamykający się 
poprzez szynę rozjazdu strumień, wywołuje w niej prą-
dy wirowe, nagrzewające żądany odcinek szyny. Stru-
mień dodatkowo wzmacnia się, przez zmniejszenie 
oporności magnetycznej. 

Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania rozjazdów 
kolejowych, ma przewód elektryczny (1), usytuowany 
w osłonie żelaznej (2), umocowanej do żądanego od-
cinka szyny rozjazdu (3). Przy dwóch szynach (3) prze-
wody elektryczne (1) są połączone szeregowo i łączą 
się z transformatorem (4). Transformator (4) jest po-
łączony poprzez wyłącznik (5) z źródłem prądu (6). 

(3 zastrzeżenia) 

19£; E0lg P. 165558 T 01.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biu-
ro Projektów Górniczych Kraków, Kraków, Polska 
(Józef Łukaszewicz, Anna Wróblewska). 

Sposób wykonania tunelu 
Sposób wykonania tunelu przy użyciu siłowników 

hydraulicznych polega na tym, że z jednej strony 
przed przeszkodą buduje się całą obudowę tunelu po-
dzieloną dylatacjami na segmenty. 

Segment czołowy 1 pierwszy od strony przeszkody 
zaopatrzony jest w noże 5 do odspajania gruntu. Tunel 
wykonuje się w ten sposób, że poszczególne segmenty 
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1 i 2 przesuwa się kolejno na długość skoku siłownika 
hydraulicznego i czynność tę powtarza się aż do wsu-
nięcia całej obudowy w głąb przeszkody 4. Poszc/.e-
gólne segmenty są wpychane lub wciągane W zależno-
ści od poziomych sił tarcia segmentów znajdujących 
się przed i za segmentem przesuwanym. Odspojony 
grunt w czasie przesuwania segmentów odprowadza 
się najkorzystniej przy użyciu transporterów wprost 
do skrzyń samochodowych. (1 zastrzeżenie) 

20a; B61b P. 164828 T 23.08.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego -
Gliwice, Polska (Bogusław Martyno wicz). 
Sposób zabezpieczenia koîejek linowych i wyciągów 
krzesełkowych przed odchylaniem się i urządzenie do 

stosowania tego sposobu 
Sposób polega na zastosowaniu dodatkowej liny za-

bezpieczającej umieszczonej pod wagonikiem lub 
krzesełkiem. W urządzeniu wagonik (1) posiada do-
datkową dolną linkę (2) umocowaną na stałe do wago-
nika (1) przy czym lina górna i lina dolna (2) poruszają 
się z jednakową szybkością (fig. 1). 

Inne rozwiązanie polega na tym, że wagonik (1) po-
łączony jest z dolną liną zabezpieczającą (2) poprzez 
układ kilku rolek (6) korzystnie trzech, połączonych 
ze sobą sprężynowo (7) (fig. 2). 

W następnej wersji rozwiązania, pod krzesełkiem lub 
wagonikiem (1) umieszczono połączone z nim spręży-
nowo ramię (3), na końcu którego znajduje się rolka 
<4), poruszająca się po linie dolnej (2) (fig. 3). 

(4 zastrzeżenia) 

20b B61c P. 165671 05.10.1773 

Pierwszeństwo: 07.10.1972 - RFN (nr P 2249229.1) 
Krampe und CO. Fertigung in Bergbaubedarf GmbH, 

Hattingen, Republika Federalna Niemiec (Hans Widi-
ger). 
Urządzenie hamulcowe dla wiszących i stojących ko-
lejek jednoszynowych, zwłaszcza podziemnych kolejek 

kopalnianych 
Urządzenie według wynalazku umieszczone jest na 

podwieszonym wózku. Zawiera ono organ hamujący 
(2), który przy pomocy siłownika (3) hydraulicz-

nego działa, na przykład na szynę jezdną przy zmniej-
szaniu prędkości jazdy lub zatrzymaniu pojazdu, wy-
miennik hydrauliczny (16) przetwarzający energię ki-
netyczną członów konstrukcyjnych pojazdu, podlega-
jących hamowaniu oraz posiada przewód hydrauliczny 
(24) pomiędzy wymiennikiem (16) i siłownikiem hy-
draulicznym (3) w celu zwiększenia siły nacisku na 
element hamujący. (3 zastrzeżenia) 

20c; B61d P. 165999 T 22.10.1973 

Fabryka Wagonów Pafawag, Wrocław, Polska (Jan 
Świderski, Feliks Badowski). 
Połączenie prostopadłych ścian działowych w po-
jeździe szynowym, zwłaszcza ściany korytarzowej 
z przedziałową, w przedziałowym wagonie osobowym 

Przedmiotem wynalazku jest połączenie ścian dzia-
łowych prostopadłych w pojeździe szynowym, zwła-
szcza w wagonie osobowym. 

W znanych rozwiązaniach ramy dwu segmentów 
ściany korytarzowej łączy się ze ścianą przedziałową 
przy pomocy śrub. Dopiero po skręceniu ram możliwe 
jest zamocowanie w nich szyb i sklejek. 

Połączenie według wynalazku (fig. 1) pozwala wsta-
wiać do wnętrza wagonu całkowicie zmontowane seg-
menty ściany korytarzowej. Jako element łączący za-
stosowano śrubę (6) posiadającą w połowie swojej 
długości zamocowaną ,na stałe nakrętkę (6b). 

Łeb śruby (6a) wchodzi do teowego rowka (la) ramy 
jednego segmentu (II). Nakrętka (6b) wchodzi w wy-
cięcie w ścianie przedziałowej (III). W teowy rowek 
ramy drugiego segmentu (I) wchodzi płytka (5) o sze-
rokości odpowiadającej szerokości rowka, posiadająca 
nagwintowany otwór o gwincie takim jak gwint śru-
by (6). (1 zastrzeżenie) 

20d; B61f P. 165132 . 10.09.1973 

Pierwszeństwo: 11.09.1972 - Francja (nr 72-32134) 
Creusot Loire, Paryż, Francja. 

Zespół wózka wagonowego 
Zespół wózka wagonowego do podtrzymywania 

pudła wagonu posiada dwa wózki (1, 2, z których każ-
dy ma belkę skrętną (8) opierającą się sprężyście na 
podłużnicach (6), a ponadto ma poprzeczną dźwignię 
wahliwą (11), posiadającą dwa elementy boczne zamo-
cowane przegubowo i symetrycznie dookoła osi równo-
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ległych do osi wzdłużnej wózka, z dwóch stron ele-
mentu środkowego. Dźwignia (11) jest oparta na belce 
(8) za pośrednictwem dwóch wsporników umieszczo-
nych na elementach bocznych. Pudło wagonowe spo-
czywa na dwóch łożyskach oporowych, podtrzymywa-
nych przez elementy środkowe poprzecznych dźwigni 
wahliwych odpowiedniego zwykłego wózka wagono-
wego, a po obu bokach, na wsporniku bocznym, 
w punkcie pośrednim bocznej wzdłużnej dźwigni wah-
liwej, której końce są swobodnie zawieszone na koń-
cach odpowiednich elementów bocznych każdej z po-
przecznych dźwigni wahliwych poszczególnych wóz-
ków. (7 zastrzeżeń) 

20e; B61g P. 164027 12.07.1973 

Pierwszeństwo: 15.08.1972, NRD (nr B61g/165057) 
Ministerium für Verkwehrswesen, Berlin, Niemiecka 

Republika Demokratyczna (Werner Grenzow). 

Urządzenie oporowe do automatycznego sprzęgania 
pojazdów szynowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie oporowe do 
automatycznego sprzęgania pojazdów szynowych, cha-
rakteryzujące się tym, że posiada elastyczną osłonę 
(9), przy czym osłona (9) ma na całym swym obwodzie 
umieszczone nakładki ukształtowane łukowo usytuowa-
ne względem siebie iparami, natomiast tłoki (8) posia-
dają z obu stron beczułko wate powierzchnie, wzno-
szące się w kształcie fali. (1 zastrzeżenie) 

20e; B61g P. 165324 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 23.09.1972 - RFN (nr P 22468402) 
Waggan Union GmbH, Siegen, Republika Federal-

na Niemiec (Günther Ahlborn). 

Urządzenie do nakierowywania głowicy sprzęgu cięgło-
wo-zderzakowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nakie-
rowywania głowicy sprzęgu cięgłowo-zderzakowego 
pojazdów kolejowych o podwoziu skrętnym, przy czym 
głowica sprzęgu połączona jest z podwoziem za po-
mocą zespołu dźwigni, który podczas jazdy na zakrę-
tach powoduje odchylanie głowicy sprzęgu. 

Głowica sprzęgu (17) przymocowana przegubowo do 
czołownicy ramy pojazdu opiera się na zawieszonej 
wahadłowo na przedniej krawędzi czołownicy pozio-

mej belce podporowej (11), która na swoich końcach 
prowadzona jest za pomocą ułożyskowanych na pio-
nowych osiach (8) dźwignic kątowych (7), które z kolei 
drugim końcem przymocowane są z zewnątrz za po-
mocą drążków łączących (4) do zwróconych w ich 
stronę podłużnych końców obrotowej ramy pojazdu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

20f; B6lh P. 166037 23.10.1973 

Pierwszeństwo: 25.10.1972 - Szwajcaria (nr 15616/72) 
Werkzengmaschinenfabrik Oerlikon - Bührte AG, 

Zurich, Szwajcaria. 
Regulator przeciwpoślizgowy do urządzenia hamulco-
wego pojazdu o czterech osiach, w szczególności do 

pojazdu szynowego 
W regulatorze według wynalazku sygnały prądnic 

osiowych (Ml, M2) pierwszego wózka są podawane po-
przez bramkę LUB (Bil) do pierwszego wejścia elek-

tronicznego przełącznika różnicowego (DS 3), a sygna-
ły prądnic osiowych (M3, M4) drugiego wózka, poprzez 
bramkę LUB (G12) są podawane do drugiego wejścia 
elektronicznego przełącznika różnicowego (DS3). 

Wyjścia przełącznika (DS3) są przyłączane do elek-
trozaworów (VI, V2) powodujących zwalnianie hamul-
ców, przy czym sygnał występuje każdorazowo na tym 
z wyjść, które jest przyporządkowane wejściu o słab-
szym sygnale. (2 zastrzeżenia) 
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20i; B611 P. 166077 T 25.10.1973 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wik-
tor Mól). 
Układ elektryczny do odbioru sygnału z radiowego 
sygnalizatora końca pociągu zwłaszcza na liniach dwu-

torowych 
Układ elektryczny do odbioru sygnału z radiowego 

sygnalizatora końca pociągu zwłaszcza na liniach dwu-
torowych, charakteryzuje się tym, że składa się z dwu 
odbiorników radiowych (9) i (10) zainstalowanych obok 
toru przy wjeździe do stacji kolejowej z przekaźnika-
mi ujawniającymi (15) i (16) na wyjściu, dwóch obwo-
dów torowych (1) i (2) zrealizowanych w oparciu 
0 torowe odcinki izolowane (3) i (4) na torze wjazdo-
wym przed stacją kolejową oraz zespołu przekaźników 
(13), których wzajemne powiązanie pomiędzy sobą oraz 
pomiędzy przekaźnikami ujawniającymi (15) i (16) 
1 przekaźnikami torowymi (5) i (6) jest takie że po-
zWala w sposób jednoznaczny odebrać radiowy sygnał 
końca pociągu przy wjeździe do stacji kolejowej i uru-
chomić sygnał akustyczny lub optyczny w sygnaliza-
torze (12). 

Zadziałanie sygnalizatora (12) stanowi kryterium, że 
pociąg wjechał do stacji kolejowej w pełnym składzie. 

(6 zastrzeżeń) 

20k; B60m P. 165293 T 18.09.1973 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Zbigniew Zębik, Jerzy Michalski, Olaf 
Kuttner, Władysław Paszkiewicz, Józef Ucieklak). 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych zasi-
lany kodowym napięciem o dwu różnych częstotliwo-

ściach dla długich odcinków toru 
Przedmiotem wynalazku jest układ obwodu torowe-

go, zasilany kodowanym napięciem o dwu różnych 
częstotliwościach, przeznaczonych dla długich odcin-
ków toru. „ 

Jak uwidoczniono na fig. 1 nadajnik układu obwodu 
tonowego według wynalazku posiada dwa oscylatory 
(01 i 02) połączone poprzez przełącznik (S) ze wzmac-
niaczem mocy (WM). Przełącznik (S) jest sterowany 
stopniem kluczującym (K). Wyjście wzmacniacza mocy 
(WM) podłączone jest do jednego końca obwodu toro-
wego. Poszczególne stopnie nadajnika mają jeden 
wspólny zasilacz (Zl). 

Do drugiego1 końca obwodu torowego przyłączony 
jest odbiornik wyposażony w ogranicznik amplitudy 
(OG), połączony z dwoma filtrami (Fl i F2) nastrojo-
nymi na częstotliwość oscylatorów nadajnika. Jedem 

z filtrów (Fl) połączony jest z dekoderem (D) a drugi 
(F2) ze wzmacniaczem progowym (WP) sterowanym 
dodatkowo z dekodera (D). Wzmacniacz (WP) steruje 
przekaźnikiem torowym (P). Poszczególne stopnie od-
biornika zasilane są ze wspólnego zasilacza Z2. 

(1 zastrzeżenie) 

20k; B60m P. 165294 T 18.09.1973 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Zbigniew Zębik, Jerzy Michalski, Olaf 
Kuttner, Władysław Paszkiewicz, Józef Ucieklak). 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych zasi-
lany napięciem o dwu różnych częstotliwościach aku-

stycznych dla długich odcinków toru 
Przedmiotem wynalazku jest układ obwodu torowe-

go bez złączy izolowanych, zasilany napięciem o dwu 
różnych częstotliwościach akustycznych, przeznaczony 
dla długich odcinków toru. 

Jak uwidoczniono na rysunku nadajnik obwodu za-
wiera dwa równolegle połączone układy oscylatora (01) 
i wzmacniacza (Wl) oraz oscylatora (O2) i wzmacnia-
cza (W2), podłączone do jednego końca obwodu toro-
wego. 

Do drugiego końca obwodu podłączony jest odbior-
nik, na którego wejściu znajduje się ogranicznik (OG) 
amplitudy sygnału wejściowego, którego wyjście po-
łączone jest poprzez dwa równoległe układy filtru (Fl) 
i wzmacniacza progowego (WPR1) oraz filtru (F2) 
i wzmacniacza progowego (WPR2) z układem iloczynu 
logicznego (I). Wyjście układu (I) jest połączone ze 
wzmacniaczem z prostownikiem (WP) sterującym 
przekaźnikiem torowym (P). (1 zastrzeżenie) 
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20k; B60m P. 165295 T 18.09.1973 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Zbigniew Zębik, Jerzy Michalski, Olaf 
Kuttner, Władysław Paszkiewicz, Józef Ucieklak). 

Układ obwodu torowego bez złączy izolowanych zasi-
lany napięciem kodowym o częstotliwości akustycznej 

dla długich odcinków toru 
Przedmiotem wynalazku jest układ obwodu torowe-

go bez złączy izolowanych, zasilany napięciem kodo-
wanym o częstotliwości akustycznej, przeznaczony ala 
długich odcinków toru. 

Nadajnik posiada oscylator (O) napięcia o częstotli-
wości nie większej niż 1 kHz, sterujący wzmacnia-
czem mocy (WM), którego wyjście połączone jest z fil-
trem (Fl). Oscylator (O), bądź wzmacniacz (WM), bądź 
też filtr (Fl) jest dodatkowo sterowany stopniem klu-
czującym (K) z częstotliwością znacznie mniejszą od 
częstotliwości oscylatora (O). Poszczególne stopnie na-
dajnika mają jeden wspólny zasilacz (Zl). 

Odbiornik posiada na wejściu filtr (F2) połączony 
z ogranicznikiem amplitudy (OG), którego wyjście po-
łączone jest ze stopniem progowym (PG) sterującym 
niezależnie dekoderem (D) i wzmacniaczem z prostow-
nikiem (WP) zasilanym dodatkowo z dekodera (D) 
i sterującym przekaźnikiem torowym (P). Poszczególne 
stopnie odbiornika zasilane są ze wspólnego zasilacza 
(Z2). 

Odbiornik w innym wykonaniu (fig. 2) posiada na 
wejściu stopnia progowego (PG1) wzmacniacz z pro-
stownikiem i filtrem (WPF), połączony z filtrem (F6), 
przepuszczającym sygnał o częstotliwości kodowania 
stopnia kluczującego (K) nadajnika, a którego wyjście 
połączone jest z prostownikiem (PR), do którego przy-
łączony jest z kolei przekaźnik torowy (Pl). 

(2 zastrzeżenia) 

201; B6ln P. 164441 01.08.1973 

SKODA, Pilzno, Czechosłowacja (Jaroslav Kral, Vla-
dimir Singer, Stanisław Malecik) 

Urządzenie do przenoszenia prądu elektrycznego ze 
stałych części pojazdu, zwłaszcza pojazdu szynowego, 

na wał zestawu kołowego 
Urządzenie według wynalazku składa się ze stojana, 

do którego podłączone jest doprowadzenie prądowe 
(70) oraz z wirnika. 

Urządzenie umieszczone jest między kołami (54) ze-
stawu kołowego tak, że wirnik znajduje się na osi (51) 
albo na wydrążonym wale (52), podczas gdy stojan 
przymocowany jest do stałych części napędu pojazdu. 

(10 zastrzeżeń) 

21a1; H03k P. 163781 T 02.07.1973 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Telpod". Kra-
ków, Polska, (Jerzy Słaby, Janusz Gondek, Michał 
Cieź, Andrzej Cyran, Andrzej Stankiewicz, Mariusz 
Marczewski). 

Bramka logiczna 
Bramka logiczna według wynalazku składa się 

z zespołu rezystorów wejściowych (1) dołączonych do 
bazy tranzystora wyjściowego (2) poprzez filtr (3). 

Filtr składa się z dwóch diod oraz kondensatora. 
Bramka logiczna wykonywana jest techniką grubo-

warstwową. (3 zastrzeżenia) 

21a1; H03k P. 163929 09.07.1973 

Pierwszeństwo: 10.07.1972 - N R D (nr WP H03k/l64297) 
Arbeitsstelle für Molekularelektronik, Drezno, Nie-
miecka Republika Demokratyczna. 

Scalony multiwibrator astabilny ze stopniem wyjścio-
wym TTL 

Multiwibrator według wynalazku zawiera wtórnik 
emiterowy polączomy poprzez stopień sprzęgający (10), 
ze stopniem wyjściowym TTL. Multiwibrator wymaga 
zastosowania tylko jednego kondensatora (8), który 
poprzez diodę (22) i opornik (7) ładuje się do napięcia 
włączenia tranzystora (6). W tym stanie tranzystor 
włącza się i kondensator (8) ulega rozładowaniu po-
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przez opornik rozładowujący (11) oraz tranzystor (12). 
W celu zmiany charakterystyki czasowej można włą-
czyć dyskretne wartości oporności szeregowo z oporni-
kiem ładującym (7) i/lub rozładowującym (11). Dioda 
(22) w torze ładowania zapobiega wyładowywaniu 
kondensatora w tej gałęzi, przez oo ładowanie i rozła-
dowanie są odsprzężone. Jako wtórnik emiterowy sto-
suje się wzmacniacz Darlingtona (2, 3), pozwalający na 
uzyskanie wysokiego wzmocnienia prądowego w ob-
wodzie scalonym. (1 zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 164676 T 14.08.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
,,Mera-Piap", Łódź, Polska (Wojciech Wyszogrodzki). 

Układ wyłączania łącznika tranzystorowego z obciąże-
niem indukcyjnym 

Układ według wynalazku posiada półprzewodnikowy 
element (D2) o charakterystyce nieliniowej, włączony 
równolegle do złącza kolektor - baza tranzystora (T) 
łącznika i spolaryzowany zaporowo do napięcia kolek-
torowego, stanowiąc w ten sposób element srzężenia 
zwrotnego, przyspieszającego proces odcinania się tran-
zystora łącznika. (2 zastrzeżenia) 

21a1; H03k P. 165007 T 03.09.1973 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Poi-
ska (Sławomir Łukjanow). 

Przekaźnikowy układ zliczający 
Przedmiotem wynalazku jest przekaźnikowy układ 

zliczający służący do zliczania nadawanych kolejno 
impulsów sterujących. 

Układ składa się z trzech zasadniczych obwodów: 
załączającego, ładowania kondensatorów i rozładowa-
nia kondensatorów. Nadawanie impulsów odbywa się 
przy pomocy przycisku sterowniczego. W chwili na-
ciśnięcia tego przycisku ładuje się kondensator. Po 
zwolnieniu -nacisku na przycisk kondensator rozłado-
wuje się przez cewkę przekaźnika danej liczby i po-
woduje jego wzbudzenie. 

Układ ma zastosowanie zwłaszcza w automatyce 
przemysłowej do sterowania niewielkiej ilości impul-
sów. (2 zastrzeżenia) 

21a1; H03k P. 165186 T 13.09.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Andrzej Lech Li-
bura). 
Przetwornik sygnału elektrycznego analogowego na 

częstotliwość impulsów 
Przedmiotem wynalazku jest przetwornik sygnału 

elektrycznego analogowego na proporcjonalną do jego 
wielkości zmianę częstotliwości impulsów. 

Przetwornik posiada integrator (I) do którego wej-
ścia dołączony jest sygnał elektryczny analogowy (V), 
a jego wyjście połączone jest z wejściem uniwibratora 
(U), którego sygnał wyjściowy stanowi jednocześnie 
sygnał wyjściowy przetwornika i jest połączony 
w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego z wejściem 
integratora (I). (2 zastrzeżenia) 

21a1; HO3k P. 165793 T 11.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwrojowy Pomiarów i Automa-
tyki Elektronicznej, Wrocław, Polska, (Teresa Kraina-
rowska, Wanda Banaszewska). 
Układ przystosowujący licznik rewersyjny do wyzna-
czania sumy lub różnicy przebiegów pochodzących 

z dwóch odrębnych torów 
Układ według wynalazku ma na wejściu dwa prze-

rzutniki (1 i 2), z których każdy ma swoje taktujące 
wejście (T) połączone z jednym z dwóch torów (A, Î3). 
Wyjście (Q) każdego z przerzutników jest połączone 
odpowiednio z dwoma wejściami (J i K) jednego 
przyporządkowanego mu dodatkowego przerzutnika 
(3, 4). 

Zanegowane wyjście (Q) każdego z dwu dodatko-
wych przerzutników (3 i 4) jest połączone z jednym 
z wejść współpracującego z danym dodatkowym prze-
rzutnikiem elementu NAND (5, 6) którego wyjście jest 
z kolei połączone z wejściem przyporządkowanej te-
mu elementowi .negacji (9 i 10). 

Wyjście danej negacji jest połączone z kasującym 
wejściem (R) przerzutnika współpracującego z danym 
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dodatkowym przerzutnikiem, a zanegowane wyjścia 
(Q) obydwu dodatkowych przerzutnikow (3 i 4) są po-
łączone odpowiednio z dwoma wejściami wspólnego 
elementu NAND (7), którego wyjście jest połączone 
z wejściem liczącym rewersyjnego licznika (8). Kasu-
jące wejścia (R) obydwu dodatkowych przerzutnikow 
(3 i 4) oraz ich taktujące wejścia (T) są połączone 
z odpowiednimi wyjściami pierścieniowego rejestru 
(11). 

Rejestr ten przez kolejny układ NAND (12) i kolejny 
przerzutnik (13) jest połączony z wejściem sterują-
cym kierunkiem zliczania licznika (8). 

Drugie wejścia dwóch elementów NAND (5 i 6) są 
zwarte i połączone z zewnętrznym źródłem impulsów 
kasujących IK- (1 zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 165794 T 11.10.1973 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa-

tyki Elektronicznej, Wrocław, Polska, (Wanda Bama-
szewska, Teresa Kramarowska). 
Układ przystosowujący licznik rewersyjny do współ-
pracy z czujnikiem o dwóch przebiegach przesunię-

tych fazowo o kąt 90° 
Układ według wynalazku ma dwa wejściowe prze-

rzutniki (1 i 2), których taktujące wejścia (T) są połą-
czone odpowiednio z wyjściami torów (A i B) przebie-
gów elektrycznych. 

Przerzutniki (1 i 2) są połączone między sobą w ten 
sposób, że taktujące wejście (T) jednego przerzutnika 
jest połączone przez jedną z dwóch negacji (3, 4) ze 
zwartymi między sobą wejściami stex'ujacym (D) i ka-
sującym (R) drugiego przerzutnika. 

Zanegowane wyjścia (Q) obydwu wejściowych prze-
rzutnikow (1 i 2)_są odpowiednio połączone z kasują-
cymi wejściami (R i S) dodatkowego przerzutnika (5). 
Sterujące wejście (D) i taktujące wejście (T) dodatko-
wego przerzutnika (5) są ze sobą zwarte i połączone 
z masą układu, zaś wyjście (Q) jest połączone z wej-
ściem (Y) sterującym kierunkiem zliczania rewersyj-
nego licznika (6). Liczące wejście (X) tego licznika jest 
połączone z wyjściem układu (7) logicznego iloczynu, 
którego wejście jest z kolei połączone z wyjściem dru-
giego układu (8) logicznego iloczynu. Drugi układ (8) 
logicznego iloczynu ma dwa wejścia, z których każde 
jest połączone z taktującym wejściem (T) jednego 
z dwóch wejściowych przerzutnikow (1 i 2). Układ ma 
zastosowanie przy pomiarach szybkości obrotowej ele-
mentów wirujących, szybkości przesunięć liniowych 
lub kąta obrotu w warunkach uwzględniających kie-
runek ruchu. (1 zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 165836 T 12.10.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, (Eugeniusz 
Ziajka, Stanisław Belczak, Stanisław Iszora, Józef 
Juchniewicz). 

Przetwornik analogowo-czasowy 
Przedmiotem wynalazku jest przetwornik analogo-

wo-czasowy wytwarzający sygnał Impulsowy o okresie 
powtarzania proporcjonalnym do napięcia podawanego 
na wejście przetwornika. 

Przetwornik analogowo-czasowy zawiera dwa kom-
paratory (1 i 2), których sygnały wyjściowe sterują 
przerzutnik Schmitta (3). Wyjście przerzutnika 
Schmitta (3) stanowi jednocześnie wyjście przetwor-
nika i jest dołączone do wejścia precyzyjnego ogra-
nicznika dwustanowego (4), którego poziomy ograni-
czenia wynoszą odpowiednio + U 0 i - U o . Wyjście 
ogranicznika (4) dołączone jest poprzez integrator (5) 
do wejścia pierwszego komparatora (1) i drugiego 
komparatora (2). Do drugiego wejścia pierwszego 
komparatora (1) doprowadzone jest napięcie wejścio-
we Uwe, zaś do drugiego wejścia drugiego kompa-
ratora (2) doprowadzone jest napięcie Uw. 

(1 zastrzeżenie) 

2 la-'; H04r P. 160215 10.01.1973 

Zakłady Wytwórcze Głośników „Tonsil", Września, 
Polska (Stanisław Piechnik, Henryk Umiński, Roman 
Kaczmarek, Piotr Urbaniak). 

Uniwersalny przetwornik elektroakustyczny 
Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny prze-

twornik elektroakustyczny, dynamiczny, przeznaczony 
głównie do współpracy z aparatami telefonicznymi 
morskimi i górniczymi, pracujący jako słuchawka, 
mikrofon, czy też przetwornik wywoławczy. 

Uniwersalny przetwornik posiada wyrównaną linio-
wość charakterystyki skuteczności w zakresie pasma 
telefonicznego oraz małe zniekształcenia nielinearne, co 
poprawia zrozumiałość i jest przetwornikiem stabil-
nym w czasie. 
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Przetwornik elektroakustyczny według wynalazku ma 
obwód magnetyczny, w skład którego wchodzą : magnes 
(1), jarzmo (2), nabiegunnikowa płytka (3) i korpus 
wewnętrzny (6), z otworami lub bez, przymocowany 
do obwodu, na którym umieszczona jest membrana 
(5) z cewką drgającą (4). 

Całość obwodu z korpusem umieszczona jest w obu-
dowie (10) i zamknięta przykrywką (9) i pierścieniem 
(13) po uprzednim nałożeniu pierścienia (8), folii (11) 
i podkładki (12). (2 zastrzeżenia) 

21a2; H03f P. 160837 19.02.1973 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska 
(Józef Madera, Rudolf Margos, Witold Poroś, Roman 
Łapa). 
Wzmacniacz małej częstotliwości wykorzystany jako 

generator akustyczny 
Wzmacniacz małej częstotliwości według wynalazku 

przeznaczony jest do zastosowania w odbiorniku ra-
diofonicznym do budzenia użytkownika radioaparatu. 

Wzmacniacz posiada w pętli sprzężenia zwrotnego 
specjalny czwórnik nieliniowy w postaci obwodu de-
tektora równoległego, złożonego z wejściowego kon-
densatora (Cwej), diody (D) i rezystorów (Rd) oraz 
(R). Wyjście czwórnika włącza się do wejścia wzmac-
niacza, a jego wejście do wyjścia odbiornika. Po speł-
nieniu warunków wzbudzenia następuje generacja nie-
symetrycznego napięcia niesinusoidalnego, którego 
częstotliwość zależna od stałej czasowej rozładowania 
kondensatora (Cwej) wpływa na wytworzenie w głoś-
niku przyjemnego dla ucha sygnału akustycznego do 
budzenia użytkownika radioodbiornika. 

(1 zastrzeżenie) 

21a2 H04b P. 165261 T 17.09.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska, (Stani-
sław Sońta, Henryk Kotlewski, Eugeniusz Osmólski). 
Sposób pomiaru szumów i zakłóceń psofometrycznych 
w zastosowaniu do automatycznych badań łączy oraz 

układ do stosowania tego sposobu 
Wynalazek znajduje zastosowanie do automatycznych 

badań łączy. 
Sposób według wynalazku polega na podwyższaniu 

napięcia sygnału poprzez przekładnik napięciowy we 
wzmacniaczu głównym i linearyzacji w szerokim za-
kresie amplitud sygnału mierzonego w pętli sprzężenia 
zwrotnego wzmacniacza głównego oraz na sterowaniu 
układu detekcji sygnałem mierzonym o wysoKiej 
amplitudzie, a następnie całkowaniu sygnału wypro-
stowanego w układzie całkującym z komparatorem 
przy jednoczesnym ustalaniu stabilnej początkowej 
wartości sygnału. 

Układ według wynalazku zawiera wzmacniacz 
główny (7), włączony pomiędzy układ rodzajów pracy 
(6), a układ detekcji (8) oraz wzmacniacz napięcia sta-
łego (9), do wyjścia którego dołączony jest układ cał-
kujący z komparatorem (10). (4 zastrzeżenia) 

21a2; H03f P. 165350 T 20.09.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Bogdan Wilamowski). 
Układ stopnia końcowego wzmacniacza małej często-

tliwości 
Przedmiotem wynalazku jest układ stopnia końco-

wego wzmacniacza małej częstotliwości pracujący 
w klasie B przeznaczony do stosowania w technice 
półprzewodnikowych układów monolitycznych. Układ 
ten może być wykorzystany w scalonych układach 
wzmacniaczy małej częstotliwości lub też w układach 
z elementami dyskretnymi. 

W układzie stopnia końcowego wzmacniacza mocy, 
wykorzystującego parę tranzystorów mocy T3 i T4, 
których bazy zasilane są z emiterów oddzielnych tran-
zystorów sterujących T2 i T5, kolektor dolnego tran-
zystora sterującego T2 połączony jest z bazą górnego 
tranzystora sterującego T5. (1 zastrzeżenie) 

21a2; H04m P. 165986 T 20.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka-
towice, Polska, (Grzegorz Wyrostkiewicz, Zbigniew 
Głowacki). 
Układ przenośnego mikrotelefonu zasilanego z central-

nej lub miejscowej baterii 
Układ według wynalazku umożliwia włączanie się 

użytkowników przenośnych mikrotelefonów do linii (3) 
dla nawiązania bezpośredniej łączności lokalnej. 

Przenośny mikrotelefon ma obwód rozmowny skła-
dający się z mikrofonu (M), wzmacniacza tranzystoro-
wego (T), słuchawki (S), miejscowej baterii (BA), prze-
łącznika (PM) włączającego zasilanie oraz diod (Du D2) 
oddzielających obwody prądu stałego, zbocznikowa-
nych przez kondensatory dysponenta lokalnej łączno-
ści przenośny mikrotelefon ma niestabilny przycisk 
wywoławczy (W). Mikrotelefon zasilany centralnie nie 
ma miejscowej baterii, przełącznika włączającego za-
silanie oraz rezystora. (1 zastrzeżenie) 
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21a2; H04m P. 166046 T 22.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka-
towice, Polska (Grzegorz Wyrostkiewicz, Hubert Pen-
czek). 
Układ do czasowego włączania komunikatów z zega-
rynki przy każdorazowej rejestracji rozmów na magne-

tofonie 
W układzie według wynalazku do przewodów (La, 

Lb) linii łączącej zegarynkę (1) z magnetofonem (4) 
włączone są zestyki zwierne (21, 22 ps) i (23, 24 ps) 
elektronicznego przekaźnika czasowego (6) oraz tłu-
mik symetryczny (3). 

Do magnetofonu (4) przez zestyki zwierne (21, 22m) 
i (23, 24m) dołączone są układy komutacyjno-rozmów-
cze dyspozytora (5). 

Układ przeznaczony jest do stosowania w służbie 
dyspozytorskiej w celu zapewnienia automatycznego 
zapisu czasu przy każdorazowej rejestracji rozmów. 

(1 zastrzeżenie) 

21a2; H03f P. 166257 T 31.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka-
towice, Polska (Hubert Penczek, Grzegorz Wyrostkie-
wiecz). 
Układ do wzmocnienia rozmów telekonferencyjnych 

Układ według wynalazku zawiera rozgałęźnik (5), 
do którego podłączone są linie abonenckie (9, 10) 
i równoważniki (1 i 2) poprzez indywidualnie dobrane 
tłumiki (3, 4), wyrównujące poziomy sygnałów z linii. 
Wyprowadzenie z rozgałęźnika (5) dołączo-ne jest do 
wzmacniacza (6), . który połączony jest poprzez 
transformator dopasowujący (7) z szyną rozmowną (8), 
z którą połączone jest również wyprowadzenie do roz-
gałęźnika (5). (1 zastrzeżenie) 

2 la8; H04m P. 160715 13.02.1973 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska, (Marian Lig-
manowski, Andrzej Szapłyko). 
Układ do blokady wybranych połączeń telefonicznych 

Układ według wynalazku stanowi dodatkowe wypo-
sażenie łącza do centrali telefonicznej, szczególnie 

łącza od centrali abonenckiej do centrali miejscowej, 
uniemożliwiający dokonywanie przez abonentów nie 
uprawnionych niektórych połączeń na przykład po-
łączeń międzymiastowych i międzynarodowych. 

Układ zawiera licznik odbierający cyfry numeru żą-
danego abonenta, do którego wyjścia jest dołączone 
uzwojenie przekaźnika rozłączającego połączenie lub 
włączającego do obwodu rozmownego akustyczny 
sygnał nieosiągalności połączenia oraz wzmacniacz 
rozróżniający kryterium dołączenia do obwodu roz-
mownego, zespołu przyjmującego cyfry numeru żąda-
nego abonenta. Do obwodu rozmownego (1) zwierane-
go poprzez zestyk (2) na czas odbioru kryterium jest 
dołączony progowy wzmacniacz prądu stałego (3). Do 
wyjścia wzmacniacza prądu stałego (3) jest przyłączo-
ne uzwojenie przekaźnika (4), którego zestyk rozwierny 
(5) jest włączony w obwód uzwojenia przekaźnika (5) 
szeregowo z zestykiem (8) zwieranego po zadziałaniu 
przekaźnika impulsującego (9). 

Zestyk rozwierny (5) jest szeregowo połączony z ze-
stykiem rczwiernym (10) przekaźnika impulsującego 
(9), przy czym uzwojenie przekaźnika (6) jest dołączo-
ne do wyjścia licznika (7). W przypadku braku zesty-
ków przekaźnika impulsującego (9) stosuje się przekaź-
nik pomocniczy, którego uzwojenie (11) jest dołączone 
do źródła napięcia poprzez zestyk (12) przekaźnika 
impulsującego (9). (3 zastrzeżenia) 

21a1 P. 143169 12.09.1970 
Eugeniusz Warenda, Wrocław, Polska (Eugeniusz 

Warenda). 
Sposób odbioru sygnałów o poziomie mniejszym od po-
ziomu zakłóceń oraz układ do stosowania tego sposobu 

Sposób odbioru sygnałów o poziomie mniejszym od 
poziomu zakłóceń znamienny tym, że po stronie 
nadawczej emituje się użyteczny sygnał (Su) i sygnał 
(So) odniesienia kluczowane najkorzystniej naprze-
miennie w warunkach zachowania w emisji przerwy 
między obydwoma sygnałami (Su i So), przy czym od-
bierane sygnały poddaje się po wzmocnieniu kluczo-
waniu zsynchronizowanym z kluczowaniem w torze 
nadawczym po czym wyjściowe sygnały z układu klu-
czującego w torze odbiorczym poddaje się całkowaniu, 
a następnie odejmowaniu zaś różnicowe sygnały są 
llorazowane. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 zna-
mienny tym, że po stronie nadawTczej ma kluczujący 
układ (3) połączony ze źródłem (1) użytecznego sygnału 
(Su) 1 źródłem (2) sygnału (So) odniesienia, zaś po stro-
nie odbiorczej ma drugi kluczujący układ (6) przy 
czym obydwa kluczujące układy (3 i 6) są zsynchroni-
zowane natomiast trzy wyjścia drugiego kluczującego 
układu (6) są połączone poprzez trzy całkujące układy 
(8, 9 i 10) z dwoma różnicowymi układami (11 i Iz) 
połączonymi między sobą przeciwsobnie, których wyj-
ścia są połączone z ilorazowym układem. 

(2 zastrzeżenia) 
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21a4; P. 158992 20.11.1972 

Zjednoczenie Stacji Radiowych i Telewizyjnych, 
Warszawa, Polska (Daniel Józef Bem, Eugeniusz Ha-
jek, Lambert Szwad). 

Uniwersalna jednostka antenowa 
Uniwersalna jednostka antenowa, składająca się 

z czterech półfalowych promienników (1), umieszczo-
nych przed metalowym ekranem (3) znamienna tym, 
że promienniki (1) są pobudzane za pomocą niejedno-
rodnego toru symetrycznego (4), w środku którego 
znajduje się transformator symetryzujący (5). 

(1 zastrzeżenie) 

21a4; P. 160085 30.12.1972 

Zjednoczenie Stacji Radiowych i Telewizyjnych, 
Warszawa, Polska (Daniel Józef Bem, Czesław Mikita). 
Sposób i urządzenie do bieżącej kontroli ultrakrótko-

falowych anten nadawczych 
Sposób według wynalazku polega na porównaniu 

współczynników pobudzenia wszystkich elementów 
antenowych wchodzących w skład badanej anteny, 
z napięciem odniesienia. Jeśli moduł współczynnika 
pobudzenia badanego elementu antenowego mieści się 
w ustalonym przedziale tolerancji, to na wyjściach 
komperatorów płyną jednakowe prądy, sygnalizując 
poprawność elementu. W przeciwnym przypadku dzia-
ła jeden z komparatów, sygnalizując uszkodzenie ele-
mentu oraz wskazując kierunek uchybu. 

Urządzenie według wynalazku zawiera pętlę pomia-
rową (1), połączoną poprzez diodę (2) i potencjometr (3) 

z komparatorami napięcia (4, 5). Wejścia komparato-
rów (4, 5) są połączone poprzez potencjometry (6, 7) 
z napięciem odniesienia (8), a wyjścia są połączone 
z żarówką (9) oraz poprzez diody (10, 11) z żarówkami 
(12, 13). (2 zastrzeżenia) 

21a4; H03c P. 160914 24.02.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, (Witold 
Szkudliński). 
Szerokopasmowy modulator częstotliwości z diodami 

pojemnościowymi 
Modulator częstotliwości według wynalazku może 

znaleźć zastosowanie w wielokanałowych systemach 
transmisyjnych z modulacją częstotliwości oraz 
w elektronicznie sterowanych generatorach sygnało
wych. 

Modulator częstotliwości w obwodzie rezonansowym 
określającym częstotliwość drgań, zawiera dwie równo
legle połączone diody pojemnościowe, a mianowicie 
diodę (Dx) ze złączem stromym lub liniowym oraz dio
dę (Do) ze złączem hiperstromym o wykładniku potę
gowym charakterystyki pojemność - napięcie więk
szym od 2. 

Zniekształcenia nieliniowe w przypadku użycia wy
łącznie diody Dj ze złączem stromym oraz w przypad
ku zastosowania tylko diody D2 ze złączem hiperstro
mym mają przeciwny charakter. Dzięki temu przy 
równoległym połączeniu obu diod, możliwa jest efek
tywna kompensacja zniekształceń nieliniowych. 

(1 zastrzeżenie) 

2la4; H03b P, 164600 T 10.08.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Krzysztof Wójcik). 
Sposób kompensacji wpływu napięć zasilania na 
częstotliwość generacji tranzystorowych generatorów 

wielkiej częstotliwości. 
Przedmiotem wynalazku jest sposób kompensacji 

wpływu napięć zasilania na częstotliwość generacji 
tranzystorowych generatorów wielkiej częstotliwości, 
zwłaszcza generatorów wobulowanych wykorzystują-
cych zjawisko modulacji kąta fazowego transmitancji 

y->\Y> tranzystora przy równoczesnej modulacji pojem-
ności złącza kolektorowego tego tranzystora. 

W obwód kolektora tranzystora generacyjnego włą-
czony jest rezystor, na którym powstaje spadek napię-
cia wywołany przepływem prądu kolektora. Sposób 
polega na tym, że emiter tranzystora generacyjnego 
polaryzuje się prądem ze źródła, którego wydajność 
prądowa (IE) jest liniową funkcją zarówno napięcia 
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wobulującego (Uśter). jak i napięcia zasilania obwodu 
kolektorowego (UCc), wyrażającą się wzorem: 

IE = ko+k! Uster+k2 Ucc 
Wzmacniacz zbudowany na tranzystorach (T2 i T3) 

i rezystorach (Ri - R4) pełni funkcję źródła prądo-
wego o żądanej wydajności. (1 zastrzeżenie) 

21a1; H05k P. 164859 T 27.08.1973 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Jerzy Mier-zejewski). 

Kaseta do płytek z układami elektronicznymi 
Przedmiotem wynalazku jest kaseta do płytek 

z układami elektronicznymi zawierająca prowadnice, 
w których osadzone są płytki oraz płytę służącą do 
mocowania łączówek. 

Kaseta do płytek zaopatrzona jest w wałki (1), (2), (3) 
i (4) z rowkami prowadnicowymi 5 umieszczonymi 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi wałka oraz we 
wkładki prowadnicowe (12) osadzone w rowkach pro-
wadnicowych 5 dwóch sąsiednich wałków (1), (2) i (3), 
(i), tak, że szerokość (b) rowka prowadnicowego (5) 
w wałku jest mniejsza niż szerokość (B) rowka pro-
wadnicowego wkładki prowadnicowej (12). 

(2 zastrzeżenia) 

2la4; H01p P. 164903 T 28.08.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska, (Jerzy Żuk). 

Regulowany polaryzator falowodowy 
Przedmiotem wynalazku jest regulowany polaryza-

tor falowodowy, przeznaczony do wytwarzania fali 
elektromagnetycznej o zmienianych parametrach elipsy 
polaryzacji. 

Opis posiada jedną figurę rysunku, która jest aktu-
alna dla skrótu tego opisu. 

Istotę regulowanego polaryzatora falowodowego sta-
nowi kątowo nastawny falowód kołowy (3) z płytą 
dielektryczną (6), którego jeden koniec jest ułożysko-
wany w odcinku falowodowym (5) zawierającym dła-
wik mikrofalowy (4), zaś drugi koniec jest ułożysko-
wany w kołowo-kwadratowym przejściu falowodo-
wym (7) zawierającym dławik mikrofalowy (8), przy 
czym falowód kołowy (3) jest usytuowany współosiowo 
z falowodem kwadratowym (1) i połączony z nim po-
przez kołowo-kwadratowe przejście falowodowe (7). 

(1 zastrzeżenie) 

H02h P. 165029 T 04.09.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Kloza, Andrzej Francik). 
Układ zabezpieczający diodę mikrofalową przed prze-

ciążeniem 
Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający 

diodę mikrofalową przed przeciążeniem, stosowany 
w spektrometrach elektronowego rezonansu para-
magnetycznego z wnęką typu odbiciowego, w których 
łatwo dochodzi do przeciążenia, a nawet uszkodzenia 
diody mikrofalowej w wyniku przypadkowego wyj-
ścia układu automatycznej regulacji częstotliwości ze 
sta.nu stabilizacji, bądź w wyniku niewłaściwej ob-
sługi. W układzie według wynalazku komparator na-
pięć sterowany jest napięciem proporcjonalnym do 
prądu zabezpieczanej diody mikrofalowej, a stan kom-
paratora zmienia się po przekroczeniu dopuszczalnego 
poziomu prądu diody. Komparator połączony jest bez-
pośrednio, lub poprzez generator przebiegów zmien-
nych, transformator oddzielający i prostownik, z wej-
ściem sterującym zasilacza reflektora klistronu. W za-
leżności od potrzeby na wejście komparatora napięć 
podłącza się wzmacniacz prądu stałego. 

(1 zastrzeżenie) 

2la 1 ; H02h P. 165046 T 06.09.1973 

Polska Akademia Nauk, instytut fizyki, Warszawa, 
Polska (Zbigniew Potocki). 
Układ zabezpieczenia tranzystorów mocy przed prze-

ciążeniem 
Wynalazek dotyczy układu zabe;neczenia tranzysto-

rów mccy przed przeciążeniem, wykorzystującego 
ogranicznik mocy (B) połączony z tranzystorem za-
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bezpieczanym (T) i regulatorem prądu (A) bazy tego 
tranzystora. Ogranicznik mocy sterowany jest napię-
ciem (Ux) proporcjonalnym do prądu (I) przepływają-
cego przez rezystor (R) emiterowy oraz napięciem (U2), 
odpowiadającym napięciu ina złączu kolektor-emiter 
tranzystora zabezpieczanego. Napięcie wyjściowe z ogra-
nicznika będące funkcją iloczynu dwu wyżej wymie-
nionych napięć, jest przekazywane do wejścia regula-
tora prądu (A) połączonego z bazą tranzystora, oddzia-
łując na płynący przez niego prąd. 

Układ według wynalazku znajduje szerokie zastoso-
wanie w układach stabilizacji i regulacji mocy. 

(2 zastrzeżenia) 

21a4; H03b P. 165443 T 26.09.1973 

21a4; H01p P. 165146 T 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 11.09.1972 - Węgry (nr TA - 1207) 
Tâvkozlési Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry (Pé-

ter Bârsony). 
Cyrkulator i izolator rozdzielczy zawierający kształtkę 
z ferrytu lub z granatu względnie z materiału o asy-

metrycznej przenikalności 
Cyrkulator i izolator rozdzielczy według wynalazku 

zawiera kształtkę (2) z ferrytu lub granatu względnie 
z materiału o asymetrycznej przenikalności, umieszczo-
ną w węźle (3) linii przesyłowej (1). Prostopadły do 
kierunku magnesowania wstępnego najmniejszy wy-
miar kształtki (2) określony odległością węzła (3) linii 
przesyłowej (1) od krawędzi bocznej elementu ferry-

1,84 
towego jest mniejszy o d - - - - 'Kształtka (2) M \ Ueffe 

K 
W bezpośrednim lub mniejszym od ~JT sąsiedztwie 
jest - za wyjątkiem powierzchni prostopadłej do kie-
runku magnesowania wstępnego całkowicie lub czę-
ściowo otoczona przez kondensatory (5) i/lub przez 
ścianę pojemnościową o łącznej pojemności większej 

10-3 
od o nio"" Ksz ta*tka (2) według wynalazku jest 
wzdłuż górnych powierzchni - za wyjątkiem po-
wierzchni prostopadłych do kierunku magnesowania 
wstępnego -otoczona całkowicie lub częściowo dielek-

K 
trykiem o grubości mniejszej od -^ . 

(3 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 27.09.1972 - Republika Federalna Nie-
miec (nr P. 22 47 277.1) 

Siemens Aktiengeselschaft, München, Republika Fe-
deralna Niemiec (Wilhelm Grafinger). 

Sposób polepszania liniowości przestrajania w sposób 
ciągły częstotliwości i układ regulacyjny do stosowania 

tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że do na-

pięcia wielkiej częstotliwości (UT) dodaje się pomoc-
nicze napięcie (ÜH) o częstotliwościach stabilnych, 
z równomiernymi odstępami, a sumę napięć prostuje 
się i przekształca na impulsowe napięcie rastrowe (Ul). 
Częstotliwość impulsów stanowi kryterium regulacyjne 
dla wobulatora (1). Układ według wynalazku zawiera 
generator kwarcowy (4), wzmacniacze (5, 10), układ 
zniekształcający (6), sumator (7), prostownik (8), filtry 
(9, 13), organicznik (11), dyskryminator częstotliwości 
(12), wobulator (1), sprzęgacz kierunkowy (3) oraz ge-
nerator wielkiej częstotliwości (2). 

Wynalazek może być zastosowany w nadajnikach 
mikrofalowych dla urządzeń do identyfikacji wagonów 
kolejowych. (5 zastrzeżeń) 

21a4; H03b P. 166076 T 24.10.1973 

Pierwszeństwo: 30.10.1972 - S t . Zjedn, Am. (nr 301, 918) 
Texas Instruments Incorporated, Dallas, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Howard Golder Vollers, Wallace 
Arthur Capps, Lemuel Downing Groom III, Clinton 
Sylvester Hartmann). 
Sposób wytwarzania generatora z wykorzystaniem 
efektu fali powierzchniowej i generator wykonany tym 

sposobem 
Sposób według wynalazku polega na tym, że na 

piezoelektrycznym podłożu (24) formuje się wiele 
przetworników z efektem fali powierzchniowej (20) 
i (22), w których odstęp elektrod decyduje o powstaniu 
sygnału o określonej częstotliwości roboczej, liczba 
całkowita N jest ilością par elektrod, określającą żą
daną charakterystykę amplitudową sygnału a od-
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ległość pomiędzy środkami wielu przetworników (20) 
i (22) decyduje o charakterystyce kąta fazowego nieza-
leżnie od charakterystyki amplitudowej. Element 
z efektem fali powierzchniowej (16) umieszcza się 
w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego wzmacnia-
cza (10). 

Generator według wynalazku zawiera wzmacniacz 
(10), stopień dopasowujący impedancję (12) oraz pętlę 
dodatniego sprzężenia zwrotnego, zawierającą linię 
opóźniającą z efektem fali powierzchniowej (16), opóź-
niającą część sygnału wyjściowego ze wzmaoniacza (10) 
dla utrzymania stałej częstotliwości roboczej. 

(5 zastrzeżeń) 

21a4; H01q P. 166179 T 29.10.1973 

Pierwszeństwo: 31.10.1973 - Czechosłowacja (nr PV 
7330-72) 

Tesla, Praga, Czechosłowacja. 
Opornik obciążenia wielkiej częstotliwości dużej mocy 

Opornik według wynalazku jest stosowany jako 
sztuczna antena dla emisji telewizyjnej. Wykonany 
jest on z zewnętrznego przewodu strat i bezstratnego 
współosiowego przewodu wewnętrznego. Przewód we-
wnętrzny (1) stanowi związany z całością stożek ścięty, 
którego zasilany koniec (4) przedstawia opór falowy 
równy majmniejszej wartości oporu strat dla wielkiej 
częstotliwości zewnętrznego przewodnika strat (2), 
w stosowanym paśmie częstotliwości, a drugi koniec (3) 
przewodu wewnętrznego przedstawia impedancję ze-
rową. (1 zastrzeżenie) 

21c; H02h P. 160709 12.02.1973 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Kato-
wice, Polska (Jan Linek, Adam Pawłowski, Winiejusz 
Boron). 
Porównawczoprądowe zabezpieczenie od zwarć z zie-

mią w sieciach średnich napięć 
Zabezpieczenie według wynalazku składa się z prze-

kształtników (2), człoinu porównawczo-prądowego (3) 
i wybieraka (4). Każdy przekształtnik (2) jest połączo-
ny z członem porównawczoprądowym (3) i wybiera-
kiem (4). (1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 160860 21.02.1973 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia, Toruń, Polska, (Henryk Kowalski, Benedykt 
Rójek, Adam Balewski). 

Dwuczęściowy napęd z blokadą mechaniczną do na-
powietrznych odłączników wysokiego napięcia 

Napęd według wynalazku składa się z dwóch części, 
napędu ,,A" i napędu ,,B" współpracujących ze sobą. 

Napęd „A" składa się z dźwigni (1) sztywnego cięgła 
(2) i dwóch tarczowych krzywek (3 i 4) osadzonych 
obok siebie i wykonujących ograniczone ruchy obro-
towe. Dźwignia (1) napędu jest osadzona na wspólnej 
osi (5) wraz z krzywką (3) i połączona przegubowo 
ze sztywnym cięgłem (2). Krzywka (3) jest blokowana 
przez krzywkę (4), która jest osadzona sztywno na osi 
(7) zakończonej czworokątnym gniazdem (8). W gnieź-
dzie tym jest osadzona odejmowana dźwignia (9) wy-
łącznika głównego. 

Krzywka (4) na kołowej części obwodu ma wcięcia 
(10) dla sprężynowej zapadki (11), która ustala określo-
ne położenie krzywki (4) i nie pozwala na jej dowolne 
ustawienie się, gdy dźwignia (9) znajduje się poza na-
pędem „A". 

Napęd ,,B" zbudowany jest tak samo jak napęd „A", 
z tym, że krzywka (3') posiada ogranicznik (17), 
a krzywka (4') ma zderzak (18) dla ustalenia położenia 
krzywki (4') w stosunku do krzywki (3'). Zastosowana 
na krzywce (4') zapadka (11') ustala jej określone po-
łożenie i nie pozwala na dowolne ustawienie się 
krzywki (4') gdy klucz (21) znajduje się poza napędem 
,,B". Dwuczęściowy napęd „A" i ,,B" jest umocowany 
przeciwsobnie na żerdzi słupa za pomocą wspólnych 
śrub. (2 zastrzeżenia) 
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21c; H01r P. 164313 26.07.1973 

Pierwszeństwo: 27.07.1972 - S t . Zjedn. Am. (nr 275 751) 
Bunker Ramo Corporation, Oek Brook, Illin, Stany 

Zjednoczone Ameryki. 
Złącze elektryczne 

Przedmiotem wynalazku jest złącze elektryczne za-
pewniające dobre uszczelnienie i zabezpieczenie sty-
ków przed wilgocią i innymi wpływami otoczenia. 

Złącze elektryczne składa się z dwóch członów (10) 
przy czym każdy z członów (10) złącza zawiera jedno-
częściową obudowę ze sprężystego materiału izolują-
cego. Człon gniazdowy (11) ma obudowę (14) z po-
wierzchnią czołową (16) i powierzchnią tylną (18) oraz 
zawiera wgłębienie, w którym osadzone są styki 
gniazdowe (22), zaciśnięte na przewodach (24). Człon 
wtykowy (12) zawiera izolującą obudowę (26) z po-
wierzchnią czołową (28) i powierzchnią tylną (30), 
przy czym w obudowie tej wykonane są wgłębienia 
dla styków wtykowych (34), które są połączone 
z przewodami (36). Wgłębienia w obu członach rozcią-
gają się wzdłużnie pomiędzy powierzchnią czołową 
a powierzchnią tylną umożliwiając połączenie styków. 

Złącze zawiera ponadto elementy wymuszonego usta-
wienia członów złącza względem siebie, a mianowicie: 
tuleja (80) zawiera wewnętrzną część (100) odsuniętą 
do tyłu względem czoła złącza i dopasowaną do pod-
cięcia (101) przedniej części członu wtykowego (12). 

(5 zastrzeżeń) 

21c; HOlk P. 164473 T 02.08.1973 

Łódzkie Zakłady Kserotechniczne „Predom-Prexer", 
Łódź, Polska (Stanisław Konciak, Stefan Masłocha). 

Układ przełącznika wysokiego napięcia, zwłaszcza do 
urządzeń kopiujących 

Przedmiotem wynalazku jest układ przełącznika 
wysokiego napięcia zwłaszcza do urządzeń kopiują-
cych przeznaczony do zmiany biegunowości i wartości 
wysokiego napięcia na ładującej elektrodzie. Charak-
teryzuje się tym, że zawiera cztery hermetyczne zesty-

ki (Kl), (K2), (K3) i (K4) w układzie mostkowym po-
łączane ze źródłem wysokiego napięcia w jednej 
z przekątnych mostka podczas gdy zaciski drugiej 
przekątnej mostka połączone są z jonizacyjną elektro-
dą (E) ładującą przy czym wzbudzające cewki (Cl), 
(C2), (C3) i (C4) wspomnianych hermetycznych prze-
kaźników wzbudzane są parami jednocześnie w prze-
ciwległych gałęziach mostka. (2 zastrzeżenia). 

21c; H02p P. 164507 T 03.08.1973 

Łódzkie Zakłady Kserotechniczne ,,Predom-Prexer", 
Łódź, Polska (Stefan Masłocha, Stanisław Konciak). 

Układ prostownika sterowanego do regulacji obrotów 
silników malej i średniej mocy 

Przedmiotem wynalazku jest układ prostownika ste-
rowanego do regulacji obrotów silników małej i śred-
niej mocy stosowanych zwłaszcza do napędu narzędzi 
gospodarstwa domowego. 

Układ według wynalazku posiada sterujący przerzut-
nik złożony z pary komplementarnych tranzystorów 
(Tl) i (T2), zasilanych trapezowym napięciem z diody 
Zenera (2), której anoda połączona jest z katodą 
tyrystora (1) oraz z układem stałej czasowej (RC) 
(4, 9, 5). (3 zastrzeżenia) 

21c; HOlh P. 164519 T 04.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Śląska, 
Polska (Kazimierz Oczko, Joachim Wieczorek, Ryszard 
Polak). 
Uchwyt do wkładania i wyjmowania bezpieczników 

mocy 
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt przeznaczony 

do wkładania i wyjmowania bezpieczników mocy pod 
napięciem w rozdzielniach niskiego napięcia stosowa-
nych zwłaszcza w podziemiach kopalń. 
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Uchwyt według wynalazku uwidoczniony na fig. 1, 
składa się z rączki (1) połączonej trwale z częścią mo-
cującą (2) wyposażoną w dwa szczelinowe zaczepy (3) 
oraz z izolacyjnej, między fazowej osłony (4) zamoco-
wanej do części mocującej. W części górnej rączki (1) 
jest osadzony przycisk blokujący bezpiecznik mocy 
w uchwycie. Uchwyt o takiej konstrukcji, nadaje się 
do wkładania i wyjmowania różnych typów bezpiecz-
ników mocy pod napięciem w rozdzielniach niskiego 
napięcia stosowanych w podziemiach kopalń. Odzna-
cza się on stosunkowo prostą konstrukcją, łatwą za-
równo w wykonaniu jak i w obsłudze oraz niezawod-
ną w działaniu. (1 zastrzeżenie) 

21c; H05k P. 164572 T 07.08.1973 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol-
ska (Edward Berliński, Andrzej Smerczyński). 
Sposób kształtowania równoległych wyprowadzeń 
elementów elektrycznych i zestaw stanowisk do sto-

sowania tego sposobu 
Sposób kształtowania równoległych wyprowadzeń 

elementów elektrycznych i zestaw stanowisk do sto-
sowania sposobu zawierający stoły montażowe (3) 
z zasobnikami (2) na elementy kształtowane (1). Ele-
menty elektryczne (1) umieszcza się grupowo w zasob-
nikach (2) na trzech stanowiskach, które podejmuje 
stanowisko obróbcze (5) gdzie są wsuwane na prowad-
nice (6) przyrządu (7) i kształtowane oraz obcinane 
na rozmiar. Przyrząd (7) jest uruchomiany prasą (10) 

umieszczoną na stanowisku roboczym (5). Zasobniki (2) 
mają wybrania na elementy (1) zgodnie z podziałką 
ustalonego wymiaru części tnąco-kształtujących (11,12) 
przyrządu (7), który zaopatrzony jest w występy (13) 
i wgłębienia (14). (3 zastrzeżenia) 

21c; H01r P. 164579 T 09.08.1973-
Zakłady Osprzętu Elektroinstalacyjnego „Ospel", 

Wierbka, Polska (Marian Mach, Józef Dudek, Euge-
niusz Drążek). 
Zacisk do przewodów elektrycznych zwłaszcza alumi-

niowych 
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-

kładzie wykonania na rysunku, na którym przedsta-
wiony jest zacisk do przewodów elektrycznych zwła-
szcza aluminiowych w widoku od strony czołowej. 

Zacisk wyposażony został w specjalną podkładkę 
ukształtowaną (3) działającą na zasadzie dźwigni dwu-
ramiennej do mocowania przewodów elektrycznych 
(4, 5) o różnych przekrojach, która w czasie wkręcania 
wkręta (2) daje docisk przewodów (4, 5) pod główkę 
wkręta (2) powodując samoczynne czyszczenie zestyku 
przewodów (4, 5) na wskutek tarcia wywołanego 
wkrętem (2). (1 zastrzeżenie) 

21c; H02h P. 164597 T 10.08.1973 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice, 
Polska, (Kazimierz Żelazowski, Wincenty Długosz, 

Janusz Kempny, Jerzy Jarczyk). 

Sposób zabezpieczenia transformatorów w obwodach 
torowych oraz układ do stosowania tego sposobu 

Wynalazek przeznaczony jest do zabezpieczania 
transformatorów stosowanych w obwodach torowych 
urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego przed 
wpływami prądu stałego, pochodzącego głównie od 
trakcji elektrycznej. Sposób według wynalazku polega 
na tym, że w obwód torowy (1) między uzwojenie to-
rowe trasformatora (3) a tok szyny włącza się szere-
gowo co najmniej dwa kondensatory elektrolitycz-
ne (2) połączone między sobą biegunami jednoimien-
ńymi. 

Układ według wynalazku zawiera oo najmniej dwa 
kondensatory elektrolityczne (2), połączone między 
sobą biegunami jednoimiennymi. Kondensatory (2) 
włączone są w obwód torowy (1) szeregowo z uzwo-
jeniem transformatora (3). (3 zastrzeżenia) 
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21c; H01r P. 164906 T 29.08.1973 

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Łódź, Polska. 
(Zygmunt Dobruchowski, Michał Makowski, Chilimo-
niuk Czesław). 

Złącze kablowe 
Wynalazek dotyczy wodoszczelnego złącza trójżyło-

wego o małych wymiarach, stosowanych do pomp 
głębinowych. Wodoszczelność jest uzyskana dzięki 
umieszczeniu wtyczek (1) i gniazd wtyczkowych (2) 
w elastycznych obudowach (7, 8) osadzonych z pod-
kładkami dociskowymi (9, 10) w tulejach (11, 12) za-
opatrzonych w gwinty złączeniowe (13, 14) moletkę 
(15, 16) i wycięcia (17, 18) pod klucz do pełnego 
uszczelnienia przez dokręcenie. Czoła stykowe (19, 20) 
obudów mają kształt ściętych stożków obejmujących 
się w stanie złączonym. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01r P. 165083 07.09.1973 

Pierwszeństwo: 07.09.1972 - W. Bryt. (nr 41511/72) 
Rists Wires and Cables Limited, Newcastle under 
Lyme, Wielka Brytania (William Lawrance Fry). 

Wiązka przewodów elektrycznych, zwłaszcza do po
jazdów 

Przedmiotem wynalazku jest wiązka przewodów 
elektrycznych zawierająca termoplastyczną pasmową 
podkładkę (11) pierwszy i drugi przewód elektryczny 
(12, 12a, 13, 13a) z których każdy zawiera żyłę oraz 
termoplastyczną izolację elektryczną, przy czym prze
wody (12, 12a, 13, 13a) są połączone ze sobą fizycznie 
i elektrycznie, a izolacja tych przewodów jest połą
czona z pasmową podkładką (11) przez ich stopienie 
w pobliżu punktów połączeń przewodów (12, 12a„ 13, 

13a) w celu unieruchomienia tych przewodów wzglę-
dem pasmowej podkładki (11). Izolacyjna nakładka (14) 
jest zabezpieczona przed przemieszczeniem względem 
zespołu przewodów (12, 12a, 13, 13a) i pasmowej pod-
kładki (11) w położeniu osłoinięcia punktów połączeń 
przewodów (12, 12a, 13, 13a). (7 zastrzeżeń) 

21c; H01h P. 165138 T 11.09.1973 

,,ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury 
Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Ta-
deusz Rumsza). 
Nawrotnik, zwłaszcza do elektrycznych silników trak-

cyjnych 
Przedmiotem wynalazku jest nawrotnik do przełą-

czania kierunku przepływu prądu w uzwojeniach, 
zwłaszcza elektrycznych silników trakcyjnych. 

W nawrotniku tym wszystkie styki stałe (1) i ru-
chome styki walcowe (3) przełączające obwód jednego 
silnika lub jednej grupy silników znajdują się w jed-
nej płaszczyźnie, prostopadłej do wzdłużnej osi sy-
metrii wału (5) nawrotnika. Ruchome styki walcowe 
(3) są wykonane w postaci dwóch niepełnych półpier-
ścieni o jednakowej szerokości na całym obwodzie, 
przy czym są oine zamocowane na. tarczy (4) z mate-
riału izolacyjnego, posiadającej otwory (6) lub wnęki, 
w których są umiejscowione wkładki metalowe (7), 
służące do przykręcenia ruchomych styków walcowych 
śrubami mocującymi (8). (3 zastrzeżenia) 

21c; H02j P. 165214 T 14.09.1973 

Zakłady Komstrukcyjno-Mechainizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Franciszek Szczucki, Mi-
rosław Zapart, Janusz Wróbel, Andrzej Serbeński). 

Urządzenie do ładowania akumulatorów oświetlenia 
lokomotyw dołowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łado-
wania akumulatorów oświetlenia lokomotyw kopal-
nianych zasilanych z sieci prądu stałego. 

Urządzenie jest zasilane z sieci trakcyjnej (1, 2) 
przez falownik (4) przekształcający prąd stały w prze-
mienny. Falownik (4) przez transformator (5) i pro-
stownik (6) ładuje akumulator. Napięcie z prostownika 
(8) jest doprowadzone do generatora (10), który daje 
impulsy prostokątne o częstotliwości odwrotnie pro-
porcjonalnej do sieci. Impulsy z generatora (10) 
i przekaźnika (11) połączonego z czujnikiem (12) stanu 
akumulatora są doprowadzane do sterownika (14) wy-
zwalającego tyrystory w falowniku (4). 
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21c; H01h P. 165216 14.09.1973 

Pierwszeństwo: 14.09.1972 - USA (inr 288998) 
Bunker Ramo Corporation, Oak Broôk, Stany Zjed-

noczone Ameryki. 
Wielóobwodowy łącznik elektryczny 

WieloobwodoWy łącznik elektryczny do wzajemnego 
łączenia kilku obwodów elektrycznych charakteryzuje 
się tym, że zawiera podstawy kontaktowe (31, 41) z 
materiału dielektrycznego, w których znajdują się 
otwory stykowe (32, 42), w których umieszczone są 
człony kontaktowe (33, 43) posiadające element sprę-
żynowy czynnie kontaktujący (34, 44) i końcówkę za-
ciskową (37, 47) z co najmniej jednym kołnierzem za-
ciskowym mającym wycięcie służące do naciskania 
izolacji i do umieszczenia w nim przewodu dla elek-
trycznego połączenia z członem kontaktowym (33, 43), 
przy czym wycięcie w górnej części ma ostre krawę-
dzie biegnące zbieżnie ku dołowi i stanowiące odci-
nek przecinający izolację (62) przewodu (61). W środ-
kowej części wycięcia, tworzącej odcinek przejściowy, 
grubość ścianek zwiększa się stopniowo umożliwiając 
zdzieranie izolacji (62) z przewodów (61), natomiast w 

dolnej części wycięcia stanowiącej odcinek zaciska'ja-
cy ścianki są szerokie, gładkie i stanowią szczęki za-
ciskające przewód. Części wtykowa (30) i gniazdowa 
(40) łączone są wzajemnie tworząc wielóobwodowy 
łącznik elektryczny. Każdy człon kontaktowy (33 i 43) 
wykonany z jednolitej przewodzącej płytki metalowej 
umieszczony jest w osobnym otworze stykowym (32 
i 42) przy czym jego element sprężynowy czynnie 
kontaktujący (34 i 44) umieszczony jest w tylnych 
końcach otworów stykowych (32 i 42). Człon kontak-
towy (33 i 43) stanowi całość z końcówkami zacisko-
wymi (37 i 47), które posiadają kształt korytka i umie-
szczone są w przednich końcach otworów stykowych 
(32 i 42). (17 zastrzeżeń) 

2lc; H01h P. 165258 t 17.09.1973 

„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury Trak-
cyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, Polska, (Wojciech 
Jeneralczyk, Mirosław Krawczyk, Andrzej Pyziak) 

Układ sygnalizacji czynnej przepalania bezpiecznika 
i uszkodzenia półprzewodnikowego elementu energo-

elektronicznego 
Przedmiotem Wynalazku jest układ sygnalizacji czyn-

nej przepalenia bezpiecznika i uszkodzenia półprze-
wodnikowego elementu energoelektronicznego. 

W układzie tym po stronie pierwotnej transformatora 
izolacyjnego (Tr) zinajduje się element półprzewodni-
kowy (Ty) mocy, jak dioda lub tyrystor, połączony 
w znany sposób z układem ochronnym RC. Uzwojenie 
wtórne transformatora izolacyjnego (Tr) jest połączone 
z kondensatorem (CJ poprzez prostownik (D; D: do 
D4), a kondensator (C^ jest połączony poprzez rezystor 
(Rx) z bazą tranzystora (T), którego emiter jest połą-
czony z diodą (D5) i kondensatorem (C^), a kolektor 
łączy się z cewką przekaźnika (P), przy czym zestyk 
(IP) tego przekaźnika jest połączony z jednej strony 
do kolektora tranzystora (T), a z drugiej strony łączy 
się z diodą (D5), natomiast drugi zestyk (2P) przekaźni-
ka poprzez lampę sygnalizacyjną (L) jest połączony 
z diodą (D5) i cewką przekaźnika (P). (3 zastrzeżenia) 

2lc; H02h P. 165292 T 18.09.1973 

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Polska 
(Zenon Moj). 
Układ zabezpieczający do samoczynnego wyłączania 

urządzeń elektrycznych 
Układ zabezpieczający przeznaczony jest do przekaź-

nikowego, samoczynnego wyłączania urządzeń elek-
trycznych przy zwarciu chociażby jednego z n czuj-
nikowych elementów przełączających P, T zwłaszcza 
w przypadku pracy w warunkach wymagających czę-
stej kontroli niezawodności działania. 

Układ oprócz przekaźnikowych obwodów pośred-
niczących (1, 2) służących do wyłączania urządzeń 
elektrycznych, zawiera przekaźnikowe obwody boczni-
kujące (6) i przyciski (GK), umożliwiające sprawdzanie 
prawidłowości funkcjonowania obwodów pośredniczą-
cych i obwodu wyłączania (4). Część układu, zawiera-
jąca elementy (9) sygnalizujące niezawodność działania 
może być wykonana w postaci przełączalnej lub prze-
nośnej. (1 zastrzeżenie) 
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21e; H01r P. 165296 T 19.09.1973 
instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Witold Za-

rębski, Andrzej Piłatowicz, Sławomir Jędrzejczyk). 

Sposób łączenia przewodów elektroenergetycznych 
umożliwiający wielokrotne rozłączanie 

Dotychczas w miejscach gdzie przewody w czasie 
eksploatacji sieci są rozłączane do ich łączenia stosuje 
się zaciski śrubowe bądź złączki zaprasowywane roz-
łączne. 

Sposób łączenia przewodów według wynalazku po-
lega na tym, że między dwa końce przewodu wstawia 
się o odpowiednio dobranej długości pręt o przekroju 
równym przekrojowi przewodu oraz łączy się końce 
pręta i przewodu termicznie, bądź przy użyciu złączki 
zaprasowywanej, natomiast przy rozłączaniu przewodu 
przecina się pręt, a przy ponownym łączeniu końce 
spaja się metodą termiczną, bądź łączy przy użyciu 
złączki zaprasowywanej. (1 zastrzeżenie) 

21c; H02p P. 165356 T 21.09.1973 

Pierwszeństwo: 22.09.1972 - RFN (nr P 22 46 592.5) 
Siemens Aktiengesellschaft, Mumchen, Republika Fe

deralna Niemiec (Klaus Hubner). 
Prostownikowe urządzenie sterujące silnikiem elek

trycznym 
Prostownikowe urządzenie sterujące silnikiem elek

trycznym zawiera przemiennik częstotliwości (5) z ob
wodem pośredniczącym, a pomiędzy zaciskami wyj-

ściowymi obwodu pośredniczącego zawiera szeregowe 
połączenia kondensatora pośredniczącego (22) i pierw-
szego sterowanego elementu prostowniczego (19), a w 
obwodzie komutacyjnym zawiera część uzwojeń sil-
nika. Przemiennik częstotliwości (5) obwodu pośredni-
czącego jest wykonany w układzie pracującym na 
prąd czynny w obwodzie pośredniczącym, a równo-
legle do kondensatora pośredniczącego (22) jest dołą-
czone szeregowe połączenie drugiego sterowanego ele-
mentu prostowniczego (20) i dławika przerzutnikowego 
(21). (5 zastrzeżeń) 

21c; H02p P. 165381 T 22.09.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Piotr 
Karpowicz). 

Tranzystorowy regulator prądnicy 
Tranzystorowy regulator prądnicy do automatycznej 

regulacji napięcia wytworzonego przez prądnice zwła-
szcza prądnice stosowane w samochodach posiada 
włączony szeregowo z potencjometrem (P) regulują-
cym napięcie wyjściowe układ składający się z termi-
stora (Th) zbocznikowanego rezystorem (Rj), który po-
zwala zwiększyć okres użytkowania akumulatora i in-
nych odbiorników oraz zapewnia samoczynną i onty-
malną gospodarkę energią elektryczną w pojazdach 
w zależności od zmian temperatury otoczenia. 

W przerzutniku zastosowanym w regulatorze prąd-
nicy emitery obu tranzystorów (Tj i T2) dołączone są 
przez diodę (D,) do masy, przy czym kolektor pierw-
szego tranzystora (Tj) sprzężony jest z bazą drugiego 
tranzvstora (To) poprzez równolegle połączony rezy-
stor (R?) z kondensatorem (C2), a w obwodzie kolekto-
rowym pierwszego tranzystora (Tj) znajdują się rów-
nolegle połączone rezystor (R4) z kondensatorem (C). 
Rozwiązanie to umożliwia zmniejszenie zależności 
częstotliwości przełączania napięcia wzbudzenia prąd-
nicy od jej obrotów, dzięki czemu można zastosować 
w stopniu końcowym tranzystory o mniejszej mocy. 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 165398 T 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 25.09.1972 - NRD (nr WP H01 h/165846) 
VEB Transformatorenwerk Karlliebknecht, Berlin, 

Niemiecka Republika Demokratyczna (Ottmar Müller, 
Walter Hoj dem, Fritz Paul, Wilhelm Tragsdorf, Heinz 
Gonschorek, Werner Schaller, Theo Weckend). 

Samoczynny pneumatyczny wyłącznik mocy 
Przedmiotem wynalazku jest samoczynny pneuma-

tyczny wyłącznik mocy z elementami do sterowania 
przepływem środka gaszącego. 

Samoczynny pneumatyczny wyłącznik mocy z ru-
chomym wydrążonym wewnątrz kołkiem, umieszczo-
nym w komorze z materiału izolacyjnego, połączonej 
z komorą kompresyjną za pomocą otworów (15) ste-
rowniczych, posiada wyłączające wkładki (16) i (17) 
z materiału izolacyjnego sterujące gazem umieszczone 
po obu stronach toru wyłączenia, których powierzch-
nie czołowe leżą w jednej płaszczyźnie lub są prze-
sunięte względem siebie, tak, że mogą się nakładać. 

(2 zastrzeżenia) 
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21c, 42r3; G05f P. 165436 T 26.09.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anto-
ni Dmowski, Henryk Supronowicz, Andrzej Bara-
necki, Mieczysław Nowak, Mieczysław Szmidla, Wal-
demar Wroński). 

Tyrystorowy zasilacz do lamp żarowych 

Wynalazek dotyczy tyrystorowego zasilacza do lamp 
żarowych, pracujących w reflektorach oświetlających 
plan podczas realizacji filmu. 

Według wynalazku zasilacz ma włączony w obwód 
uzwojenia wyjściowego autotransformatora (ATR) mo-
stek prostowniczy diodowo-tyrystorowy, którego dwa 
tyrystory (Tl, T2) katodami dołączone są do wspól-
nego zacisku, połączonego poprzez dławik (Dł) z jed-
nym z zacisków wyjściowych zasilacza. Z anodą każ-
dego tyrystorów, poprzez dławik połączona jest dioda, 
przy czym anody tych diod (Dl, D2) połączone są ze 
sobą, a wspólny zacisk przez nie utworzony, połączo-
ny jest z drugim zaciskiem wyjściowym zasilacza. 
Bramki tyrystorów (Tl, T2) mostka połączone są z re-
gulatorem napięcia (RV) zespołu regulacyjnego, zaś 
zaciski wejściowe ujemnego napięciowego sprzężenia 
zwrotnego tego regulatora połączone są z zaciskami 
rezystora (R2) dzielnika napięcia (RI, R2), równolegle 
dołączonego do zacisków wyjściowych zasilacza 
i zbocznikowanego kondensatorem (C). (1 zastrzeżenie). 

2lc; H01r P. 165459 T 27.09.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-
nicznego ,,Elgos", Czechowiee-Dziedzice, Polska (Ka-
zimierz Duranek, Oswald Guziur, Stanisław Kaspe-
rok, Tadeusz Kutryba). 

Zacisk bezśrubowy dźwigniowy do przewodów 
jednodrutowych 

Przedmiotem wynalazku jest zacisk bezśrubowy 
dźwigniowy do przewodów z żyłami jednodrutowymi 
zwłaszcza aluminiowymi, w którym korpus zacisku (1) 
ma dwa ramiona elastyczne (4) o najkorzystniej zbież-
nych krawędziach (5) usytuowanych na wysokości osi 
wprowadzanego przewodu (6) oraz podłużny otwór (9) 
wykonany w podstawie (3) korpusu (1) zacisku. Z obu-
dowy zacisku (2) wystają dwa słupki stałe (8a) lub 
jeden słupek stały (8a) i jeden słupek obrotowy (8), 
który ma w swej części środkowej wycięcie (11) do 
zwalniania przewodu spod docisku ramion (4). W przy-
padku odmiany zacisku z dwoma słupkami stałymi 
(8a), elastyczne ramiona (4) mają w swej części środ-
kowej języczki (12) dostosowane do podważania ra-
mion celem zwolnienia żyły przewodu spod docisku 
ramion. (3 zastrzeżenia) 

21c; H01r P. 165465 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 27.09.1972 - St. Zjedn. Am. 
(nr 292, 601) 

Bunker Ramo Corporation, Oak Brook, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Złącze elektryczne 
Złącze elektryczne według wynalazku składa się 

z gniazdka (12) i wtyku (14). Posiada ono dużą ilość 
cienkich styków (52) rozmieszczonych gęsto obok sie-
bie w dielektrycznej obudowie o niewielkich wymia-
rach. Każdy z równoległych przewodzących styków 
(52) ma część końcową (77), korpus (78) oraz usytuo-
wany między nimi kołnierzowy występ (80). Ponadto 
złącze zawiera izolującą styki jednoczęściową wkład-
kę (46), prasowaną, z dużą ilością wzdłużnych otwo-
rów (62) przytrzymujących styki. Otwory zawierają 
powiększone, rozciągnięte w kierunku wzdłużnym 
wnęki (90) oraz umieszczone w ich przedniej i tylnej 
części części wnękowe (92, 94). Środki utrzymujące 
styki w każdym z otworów posiadają wewnętrzną, 
skierowaną do tyłu, uniesioną powierzchnię przyporu 
(96) umieszczoną w jednej z powiększonych wnęk, 
przeznaczoną do szczepienia się z występem (83) sty-
ku (66) oraz oddalone od tej powierzchni, wyposażone 
w szczeliny uginające się na zewnątrz nadlewy (98) 
mające część montażową i część prostą zaczepową 
zbiegającą się od niej do środka w kierunku do przo-
du przeznaczoną do zahaczania o występ (83) styku. 
Ponadto złącze posiada umieszczoną między tą po-
wierzchnią i częścią montażową sekcję ściankową 
(106) uformowaną w kształcie tulejki i rozciągającą 
się wokół obwodu (107) powiększonej wnęki (90). 

(7 zastrzeżeń) 
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2lc; II02b P. 165468 T 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 27.09.1972 - NRD (nr WPH 02 b/165 896) 
VEB Transformatorenwerk „Karl Liebknecht", Ber-

lin, Niemiecka Republika Demokratyczna (Ottmar 
Müller, Walter Hoj dem). 
Układ szyn zbiorczych dla całkowicie okapturzonych 

rozdzielni wysokiego napięcia 
W układzie według wynalazku szyny zbiorcze (1, 4) 

dla jednej fazy są połączone w ten sposób, że połą-
czenie (7) dwóch sąsiednich szyn zbiorczych (1,4) 
przyjmuje kształt litery „Z" z uwzględnieniem w tym 
połączeniu (7) przerw odłącznikowych. Elementy uru-
chamiające (3,6) odłączników szyn zbiorczych wraz 
z przerwami i połączeniem szyn zbiorczych leżą na 
jednej osi i pracują dla każdej z dwóch sąsiednich 
szyn w kierunku przeciwnym. (2 zastrzeżenia) 

21c; H01h P. 165482 T 27.09.1973 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska, 
(Stefan Koczwara). 
Pneumatyczny opóźniacz czasowy zwłaszcza do auto-

matu schodowego 
W pneumatycznym opóźniaczu czasowym, zwłaszcza 

do automatu schodowego jest zastosowany mieszek 
metalowy. Elektromagnes (E, N) pod wpływem im-
pulsu elektrycznego wciąga do swego uzwojenia rdzeń 
magnetyczny (N) przytwierdzony do górnej części 
mieszka powodując jego szybkie ściśnięcie i opróżnie-
nie z powietrza przez wentyl (Z). W związku z tym 
następuje powolne zasysanie powietrza przez zawór 
dławiący (T) regulowany i równocześnie podnoszenie 
się mieszka. Z chwilą wciśnięcia stopki stycznika (S) 
przez górną krawędź mieszka następuje rozdzielenie 
się kontaktów oświetlenia i zgaszenie żarówek, rów-
nocześnie następuje włączenie uzwojenia elektroma-
gnesu w obwód przycisku, znajdującego się na klatce 
schodowej. (1 zastrzeżenie) 

21c; H02b (H02j) P. 165550 T 29.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego. Gliwice, Polska (Stanisław Nitka, Stani-
sław Szyja, Mirosław Czekajewski, Winicjusz Boron, 
Andrzej Przytuła, Władysław Zaręba). 
Układ elektryczny górniczej separacyjnej stacji trans-

formatorowej 
Układ elektryczny górniczej separacyjnej stacji 

transformatorowej zawiera ekran kontrolny (1) prze • 
wodów oponowych lub kabli dopływowych i odpły-
wowych, który włączony jest poprzez normalnie roz-
warty styk (6.1) przekaźnika kontrolno-ochronnego (6) 
do uziemionej przez ekran ochronny (2) obudowy sta-
cji. Przekaźnik kontrolno-ochronny włączony jest do 
pierwszego uzwojenia wtórnego (7) jednofazowych 
przekładników napięciowych w układzie otwartego 
trójkąta. Natomiast przycisk prób (10) włączony jest 
pomiędzy drugie uzwojenie wtórne (9) jednofazowych 
przekładników napięciowych połączonych w gwiazdę 
a przekaźnik kontrolno-ochronny. (2 zastrzeżenia) 

21c, 47fi; H02g, F161 P. 165595 T 03.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Hen-
ryk Muster, Ireneusz Kfężałek, Dionizy Biało, Zyg-
munt Sokołowski). 
Zapinka do spinania wiotkich wyrobów zwłaszcza 

wiązek przewodów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych 

Zapinka do spinania wiotkich wyrobów zwłaszcza 
wiązek przewodów elektrycznych, hydraulicznych i 
pneumatycznych ma na celu ułatwienie wytwarzania 
wiązek przewodów przez wprowadzenie jednego roz-
miaru zapinki dla różnych wielkości wiązki oraz wy-
eliminowanie obcinania zbędnego nadmiaru paska za-
pinki. 
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Zapinka według wynalazku składa się z dwóch od-
dzielnych części, z których jedną stanowi kostka z za-
padkami, a drugą uzębiony pasek elastyczny. 

Zapinka ta może być stosowana do różnych rozmia-
rów wiązek i nie daje odpadów materiału, bowiem 
pasek zapinki odwijany jest z bębna na długość za-
leżną od wielkości wiązki. (3 zastrzeżenia) 

21c; H01h P. 165637 T 04.10.1973 

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
„Porel", Mysłakowice k. Jeleniej Góry, Polska (Zyg-
munt Ulikowski, Ireneusz Kwiatkowski). 

Główka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem przeciw-
iskrowym 

Główka bezpiecznikowa o zabezpieczeniu przeciw-
iskrowym ma w korpusie porcelanowym (1) od strony 
wewnętrznej wytłoczone gniazdo przeciwiskrowe (4) 
w przekroju najkorzystniej w kształcie czaszy. 

W części czołowej korpusu (1) jest uformowany 
otwór stożkowy (3) do badania napięcia probierczego 
na tulei metalowej (2). Tuleja metalowa (2) jest po-
łączona z korpusem (1) za pomocą gwintu Edisona (7) 
i zabezpieczona przed odkręceniem przy pomocy wgłę-
bień (6), nadto na czołowej części korpusu (1) jest 
uformowane wgłębienie walcowe (5) do umieszczania 
danych znamionowych wyrobu na korpusie (1). 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H01b P. 165646 T 04.10.1973 

Zakłady Metalowe „ZAMĘT", Z,amość, Polska (Bro-
nisław Mazur, Henryk Michałkiewicz, Lucjan Bu-
kowski). 

Izolator liniowy stojący 
Przedmiotem wynalazku jest energoelektryczny izo-

lator liniowy stojący. 
Celem wynalazku jest zabezpieczenie kruchej części 

ceramicznej przed uszkodzeniem, przez zapewnienie 
rozłożenia na większą powierzchnię nacisków jedno-
stkowych, wywołanych siłą naciągu przewodu wyso-
kiego napięcia i przenoszonych przez podłoże izolatora 
i okrągłą nakrętką (5) na część ceramiczną (1) oraz 
spoiwo (3). Okrągła nakrętka (5) izolatora wykonana 
jest w postaci pierścienia z wywiniętym obrzeżem 
wewnętrznym tworzącym kołnierz (6), w którym na-
cięty jest gwint. 

Okrągła nakrętka (6) przylega do podkładki ela-
stycznej (4) natomiast kołnierz (6) wprowadzony jest 
w pierścieniowe wgłębienie wykonane w spoiwie. 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H05k P. 165651 T 04.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Marta Machnicka, Jan 
Czyż, Zenon Molenda, Ludwik Gojowy). 

Sposób wytwarzania ognioszczelnej obudowy z two-
rzywa sztucznego dla urządzeń elektrycznych i obu-

dowa wykonana tym sposobem 
Ognioszczelna obudowa z tworzywa sztucznego dla 

urządzeń elektrycznych, a w szczególności dla czuj-
ników indukcyjnych stanowi osłonę (1) urządzenia 
umieszczonego w komorze (3) zamkniętą pokrywą 
przy pomocy śrub. Obudowa ta jest wykonana z od-
powiednio ukształtowanych mat szklanych nasyco-
nych mieszaniną żywiczną o składzie: 75-80% wa-
gowych żywicy epoksydowej 7,5-12,0% ftalanu dwu-
butylu, -5-10% grafitu, 7,5-9,0% trójetylenoaminy i 
sprasowanie ich w formie pod ciśnieniem 3-10% 
KG/cm2, po uprzednim założeniu do formy gotowych 
elementów obudowy. W przedniej części osłony znaj-
duje się rowek (9) na cewkę indukcyjną, a w tylnej 
części metalowy ekran (7) z montażowymi śrubami (8). 

(2 zastrzeżenia) 
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21c; H01b P. 165675 T 06.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbi-
gniew K. Brzozowski, Jędrzej Kiełkiewicz, Andrzej 
Nessel, Grażyna Janik, Janina Ruta). 

Sposób wytwarzania kompozycji do otrzymywania 
samogasnąeych laminatów, lepiszcz i tłoczyw elcktro-

izolacyjnych 
Sposób wytwarzania kompozycji do otrzymywania 

samogasnących laminatów, lepiszcz i tłoczyw elektro-
izolacyjnych polega na rozpuszczeniu mieszaniny ete-
rów bisglicydowych chlorobisfenoli z utwardzaczami 
w rozpuszczalnikach organicznych. (1 zastrzeżenia) 

21 c; H05k P. 165703 T 06.10.1973 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol-
ska (Zbigniew Gibaszewski, Ireneusz Maścibrodzki;. 

Urządzenie do sitodruku 
Urządzenie do sitodruku posiada na metalowej pod-

stawie (1) ruchomą ramę (2) z płytą stołu (13) przezro-
czystą w części środkowej i zawierającą otworki (10) 
do podsysania obrabianego przedmiotu. Z boku ramy 
(2) na podstawie (1) są kolumny (14) na których w 
przesuwnych piastach (15) umocowane dwa równo-
ległe ramiona (23), na których znajduje się układ mo-
cowania i dokładnej regulacji położenia sita. Układ 
zawiera prowadnice (16) zamocowane w ramionach 
(23) na których umocowane przesuwnie dwie listwy 
(24) mocujące sito, ponadto listwę łączącą (20) ze śru-
bą i pokrętłem (21) do przesuwu sita w poziomie. 
Ramiona (23) posiadają także z jednej strony rączkę 
(22) do ich unoszenia w pionie oraz z drugiej strony 
przeciwwagę (17). Nad ramą (2) i płytą stołu (13) 
urządzenie posiada układ mocowania obrabianego 
przedmiotu, który zawiera listwy mocujące (11) i li-
stwę ustalającą (12) umocowane na prowadnicach (9). 
Wewnątrz ramy (2) znajduje się mechanizm przesuwu 
w poziomie ramy (2) w dwu kierunkach, który za-
wiera dwie śruby (5) umieszczone w nakrętkach (1,7). 
Jedna z nakrętek (4) umieszczona przesuwnie na pro-
wadniający (6) umocowana w piastach (8). Druga na-
krętka (7) umocowana na stałe w podstawie (1). Re-
gulacja ustawienia względem sita obrabianego przed-
miotu następuje przy pomocy obrotu pokrętłami 
umieszczonymi na śrubach (5). (1 zastrzeżenie) 

21c; H02m P. 165720 T 08.10.1973 

Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „El-
mor", Gdańsk, Polska (Andrzej Oberda, Benedykt 
Malinowski, Ryszard Ostaszewski). 

Sposób zasilania hamulców elektromagnetycznych za 
pomocą układu tyrystorowego 

Wynalazek dotyczy sposobu zasilania hamulców 
elektromagnetycznych za pomocą układu tyrystoro-
wego. 

Sposób ten polega na tym, że hamulec elektroma-
gnetyczny (Z) załączany jest pod napięcie tyrystorem 
(Ty) z jednoczesnym pomiarem wartości prądu pły-
nącego w obwodzie. Wartość prądu płynąca w obwo-
dzie może być regulowana do dowolnej wartości prą-
du trzymania hamulca elektromagnetycznego przez 
zmianę kąta wysterowania tyrystora (Ty). 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H02h F. 16574G T 09.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan 
Pytel, Józef Borecki, Zenon Okraszewski). 

Układ blokady urządzeń elektrycznych niskiego 
napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest układ blokady urzą-
dzeń elektrycznych niskiego napięcia, który uniemoż-
liwia załączenie tych urządzeń na pracę niepełnofa-
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zową i przeznaczony jest do urządzeń pracujących 
w sieci z uziemionym punktem zerowym. Układ blo-
kady według wynalazku stanowią rezystory (1) połą-
czone w gwiazdę, której punkt zerowy połączony jest 
poprzez diodę (2) z cewką przekaźnika kontaktrono-
wego (4) wyposażonego w zestyk zwiemy lub roz-
wierny, natomiast cewka przekaźnika (4) połączona 
jest równolegle z kondensatorem (3). Układ według 
wynalazku może współpracować między innymi z ukła-
dem zabezpieczenia czujnikowego lub z układem ste-
rowania urządzeń elektrycznych. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 165795 T 11.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Aleksander Grzechowiak, 
Bernard Dziambor). 

Obrotowy łącznik przewodów sygnalizacyjnych 
Obrotowy łącznik przewodów sygnalizacyjnych za-

budowany w zawiesiu wyciągowej klatki znamienny 
jest tym, że stanowią go korpus (Î) zakończony trzo-
nem (2) nawiązującym do niewidocznej na rysunku 
klatki wyciągowej oraz połączony obrotowo z korpu-
sem (1), trzon (3), nawiązujący do niewidocznej na 
rysunku sercówki zawiesia liny nośnej, przy czym na 
korpusie (1) jest osadzona izolacyjna płyta (4) na któ-
rej umieszczono dławik (5), do doprowadzenia elek-
trycznego kabla (11) nawiązującego dla klatki wycią-
gowej oraz szczotki (6) ślizgające się po ślizgowych 
pierścieniach (8), ciasno osadzonych na obrotowym 
trzonie (3), na którym osadzono też obejmę (9) dla 
zamocowania wtyczkowego łącza (10), przez który jest 
przeprowadzony kabel (12) nawiązujący do kabla 
wplecionego w linę nośną. Trzon (2) z korpusem (1) 
może obracać się dowolnie wzglądem trzona (3) bez 
naruszenia łączności sygnalizacyjnej między kablami 
(11 i 12). (1 zastrzeżenie) 

21c; H02b P. 165822 T 13.10.1973 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą-
dzeń Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, Pol-
ska (Zdzisław Glinicki, Anatoliusz Prejs, Władysław 
Sęsoła). 
Prefabrykowana rozdzielnica dwuczłonowa, osłonięta 

w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym 

Prefabrykowana rozdzielnica dwuczłonowa, osłonię-
ta w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym ni-
skiego napięcia jest przeznaczona do instalowania w 
halach fabrycznych jako rozdzielnica główna i ma-
newrowa. Rozdzielnica według wynalazku o czterech 
polach, zobrazowana na rysunku ma szyny pomocni-
cze (12) umieszczone w tworzywie izolacyjnym (32), 
uformowanym w blok (2) mocowany do konstrukcji 
szkieletowej (1). Blok (2) ma gniazda (13) z odizolo-
wanymi odcinkami szyn pomocniczych (12), służącymi 
do przyłączenia członów ruchomych (11) oraz prze-
pusty (14) dla umocowania w nich stałych styków (3) 
przeznaczonych do przyłączenia żyły kablowej (4). 
Na złącze żyły kablowej (4) ze stykiem (3) jest nało-
żona osłona izolacyjna (5). Gniazda (13) i przepusty 
(14) są rozmieszczone w odstępach określonych po-
działką modułową. W polach odbiorczych izolowane 
szyny zbiorcze (6) są mocowane do zacisków (17) szyn 
pomocniczych (12) bez użycia izolatorów. Zaciski (17) 
stanowią równocześnie połączenia elektryczne i ele-
menty mocujące szyny zbiorcze (6). Jednakowa dla 
wszystkich typów montowanych pól, konstrukcja 
szkieletowa bloku funkcjonalnego rozdzielnicy według 
wynalazku jest dzielona w końcowej fazie montażu 
na przestrzenie montażowe (7), (8), (9), (10) o stałej 
szerokości i głębokości, a ich wymiary wysokości są 
całkowitą krotnością podziałki modułowej. Człon ru-
chomy (11) zawiera aparaty elektryczne toru głów-
nego i torów pomocniczych i jest wyposażony w odej-
mowaną osłonę przednią (29), której zdjęcie jest moż-
liwe tylko przy położeniu członu ruchomego (11) w 
stanie próby. Człon ruchomy (11) jest łączony z czło-
nem stsłym za pomocą zestyku, którego część nieru-
chomą stanowi szyna pomocnicza (12), a część rucho-
mą rozłączny styk segmentowy (31) umieszczony w 
członie ruchomym (11). (6 zastrzeżeń) 
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21c; H02h P. 165926 T 16.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Winicjusz Baron, Józef 
Bajor, Witold Bożek, Henryk Walura, Jan Linek). 

Układ zabezpieczający ziemnozwarciowy górniczych 
sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia 

Układ zabezpieczający ziemnozwarciowy górniczych 
sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia składa 
się z układu (6) wybierania rodzaju pracy oraz z prze-
łączalnego zestyku (7) sterowanego tym układem. Ze-
styk (7) doprowadza do fazoczułego członu (4) napię-
cie przemienne z filtru (9) składowej zerowej napięcie 
dla stanu pracy zerowo-mocowej lub napięcie stałe 
z zasilacza (5) dla pracy zerowo-prądowej. 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H02p P. 165951 T 18.10.1973 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Józef Wrona, Franciszek Pasierb-
ski). 
Urządzenie do automatycznej regulacji mocy czynnej 

turbozespołu energetycznego 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wykonaw-

cze do dwustopniowej automatycznej regulacji mocy 
czynnej turbozespołu energetycznego. 

Celem urządzenia według wynalazku jest umożli-
wienie stosowania dwustopniowej regulacji mocy 
czynnej turbozespołu w elektrowniach cieplnych sy-
stemu energetycznego. 

Urządzenie składa się z dwu torów regulacji oraz 
układu s te rowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Pierw-
szy tor regulacji stanowi szeregowe połączenie cyfro-
wo-analogowego układu (1) modelowania charaktery-
styki turbozespołu, przełącznika (2) rodzaju sterowa-
nia, oraz układu (3) ograniczania szybkości zmian 
mocy. 

Drugi tor regulacji stanowi cyfrowo-analogowy 
przetwornik (5) składowej sygnału regulacyjnego. 

(2 zastrzeżenia 

2lc; H02g P. 165965 T 18.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-
nicznego „Elgos", Czechowice-Dziedzice, Polska (Al-
fons Młynarski). 

Puszka instalacyjna z wymiennymi złączkami 
Przedmiotem wynalazku jest puszka instalacyjna 

z wymiennymi złączkami przedstawiona na rysunku 
według fig. fig. 2, 3 i 5, w której wykonane są cztery 
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wycięcia otwarte (2), w ściankach bocznych (4) i w 
które włożone są luźno zaślepki (5). W czasie mon-
tażu zaślepki 5 wymienia się na złączki (6) względnie 
na dławnice bezgwintowe w zależności od rodzaju 
stosowania do przewodów elektrycznych rur stalowo-
-pancernych z tworzyw sztucznych lub przewodów 
kabelkowych. Złączka (6) ma szyjkę (9) z dwoma wy-
pustami (8), które służą do mocowania jej w rowku 
(10) wykonanym wzdłuż wycięcia (2) a w jej części 
cylindrycznej (11) jest wykonany otwór gwintowy (12) 
lub otwór gładki (13) do mocowania w nim rury 
elektroinstalacyjnej. (1 zastrzeżenie) 

21c; H02p P. 166059 23.10.1973 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Władysław Sacher, Mieczysław Cieślik, Roman 
Szczukiewicz, Rudolf Kliber, Otton Bolek, Stanisław 
Grzymała, Krzysztof Grzybowski). 

Układ asynchronicznego napędu zespołu sprężarek po-
wietrza i ich automatycznego sterowania 

Układ asynchronicznego napędu zespołu sprężarek 
powietrza i ich automatycznego sterowania, zestawio-
ny z jednej lub kilku sprężarek, z których każda jest 
napędzana jednym asynchronicznym pierścieniowym 
silnikiem, przeznaczony głównie do zasilania sprężo-
nym powietrzem urządzeń stosowanych przy głębieniu 
szybów charakterystyczny tym, że w obwód wirniko-
wy napędowych silników (Al, A2, Ak) włączono, prz> 
pomocy styczników (Cl, C2, Ck), jeden wielostopniowy 
rezystor D, którego poszczególne stopnie w okresie 
rozruchu uruchamianego silnika są zwierane samo-
czynnnie stycznikami (Dl, D2, Dn), sterowanymi ukła-
dem czasowych przekaźników. Obwód wirnikowy 
aktualnie uruchamianego silnika, jest zwierany od-
powiednimi stycznikami (El, E2, Ek). 

Automatyczne załączanie i wyłączanie każdego z 
napędowych silników (Al, A2, Ak) sprężarek doko-
nuje się przy pomocy czasowych przekaźników stero-
wanych od wartości ciśnienia w zbiorniku sprężonego 
powietrza. (4 zastrzeżenia) 

2lc; H02b P. 166140 T 26.10.1973 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Wojciech 
Bogajewski, Witold Happcl). 

Układ elementów ograniczających napięcie rażenia 
w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 

Układ elementów ograniczający napięcie rażenia 
w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych ma płytę 
chodnikową bądź podłogową (1) z dowolnego mate-

riału konstrukcyjnego, a izolację pomiędzy tą płytą 
a gruntem lub podłożem stanowią warstwa powietrza 
(4) i podpory dystansowe (5) z materiału izolacyjnego* 
Między płytą podłogową a podporą dystansową znaj-
dują się przekładki izolacyjne (6). Płyta może być po-
kryta materiałem izolacyjnym np. bitumicznym. 

Wynalazek ten może być stosowany w pobliżu urzą-
dzeń elektroenergetycznych, przy których nie można 
uzyskać wymaganych napięć rażenia znanymi me-
todami. (2 zastrzeżenia) 

21 c; H02j; P. 166157 T 26.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Zawada, Ed-
ward Janik, Stefan Gorol, Krystyna Zawada). 

Układak przewodów 
Znane układaki przewodów wykonuje się z metalu 

jako łubki mocowane wzdłuż łańcucha ogniowego. 
Układak według wynalazku jest wykonany z two-
rzywa elastycznego np. z gumy. Składa się z dwóch 
oponowych powłok (1 i 2), między którymi znajdują 
się chronione przewody. Powłoki łączy się wzajemnie 
i zaciska na przewodach złączem (3). Powłoki ukła-
daka można usztywniać metalowymi wkładkami (20), 
zgrubieniami (18) lub mostkiem (7), bądź linkami (19). 
Układak jest elastyczny, przez co nadaje się do prze-
wijania przez krążki. (7 zastrzeżeń) 
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2lc; H02p P. 166217 T 31.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Gu-
staw Przywara). 
Sposób i układ sterowania trójfazowego przemiennika 

częstotliwości komutowanego siecią zasilającą 

Wynalazek dotyczy sposobu sterowania trójfazowe-
go przemiennika częstotliwości komutowanego siecią 
zasilającą i układu do stosowania tego sposobu przy 
regulacji prędkości obrotowej silników prądu prze-
miennego za pomocą zmiany częstotliwości. 

Według wynalazku sposób sterowania trójfazowego 
przemiennika częstotliwości komutowanego siecią za-
silającą polega na wymuszeniu przez regulatory prądu 
(RJ1, RJ2, RJ3), dzięki ujemnemu prądowemu sprzę-

żeniu zwrotnemu, sinusoidalnie zmiennych wartości 
średnich prądu i napięcia na trzech wyjściach prze-
miennika, przy czym na wejścia sterujące tych regu-
latorów podaje się sygnały sinusoidalnie zmienne 
o żądanej częstotliwości. Sygnały te mają jednakową 
amplitudę zależną od aktualnego obciążenia silnika 
prądu przemiennego. Wytworzone są w trójfazowym 
generatorze częstotliwości żądanej (GFŻ) przestraja-
nym w amplitudzie sygnałem wyjściowym regulatora 
napięcia (RU) wspólnego dla wszystkich trzech faz 
przemiennika. (2 zastrzeżenia) 

21di; H02k P. 164367 T 28.07.1973 

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Ma-
teriałoznawstwa Elektrotechnicznego, Wrocław, Polska 
(Waldemar Caban, Lucjan Łukaszek, Mieczysław Kło-
dowski). 
Sposób wykonywania izolacji dużych maszyn elek-

trycznych 
Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania izolacji 

dużych maszyn elektrycznych opartej na stosowaniu 
taśm mikowych. Izolacja wykonana jest z taśm mi-
kowych o nośniku termokurczliwym i lepiszczu bez-
rozpuszczalnikowym, korzystnie poliestrowo-epoksy-
dowym oraz warstwy osłonnej. Jako zewnętrzną war-
stwę osłonną zabezpieczającą przed wyciekaniem le-
piszcza z izolacji stosuje się taśmę elastyczną, nakła-
daną przed suszeniem i utwardzaniem izolacji, stano-
wiącą jednocześnie część składową tej izolacji. Jako 
zewnętrzną warstwę osłonną w izolacjach turbogene-
ratorów stosuje się półprzewodzącą taśmę elastyczną. 

(3 zastrzeżenia) 

2ldi; H02k P. 164509 T 03.08.1973 

„Kornel" Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne 
Przemysłu Maszyn Elektrycznych, Katowice, Polska 
(Piotr Roch). 
Sposób wykonania użebrowania zwłaszcza obudowy 

maszyn elektrycznych w wykonaniu zamkniętym 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania 

użebrowania obudowy maszyn elektrycznych, polega-
jący na przyklejaniu odlewanych lub uformowanych 
z blachy żeber przy użyciu kleju do metali, zawiera-
jącego w razie potrzeby wypełniacz metaliczny. Po-
daje się przykładowo kilka odmian ukształtowania. 
żeber do tego celu. (1 zastrzeżenie) 

21d1 H02k P. 166099 T 24.10.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina, 
Zielona Góra, Polska (Ireneusz Dzwonnik, Wiesław 
Leon Żarnowski). 
Sposób kształtowania uzwojeń maszyn elektrycznych 

i urządzenie do stosowania tego sposobu 
Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kształtowania 

uzwojeń bezpośrednio w pakiecie polegający na wpro-
wadzeniu do odpowiednich żłobków uzwajanego ele-
mentu maszyny cięgna, którego obwód zamyka się na 
odpowiednio rozstawionych rolkach. W dowolnym 
punkcie cięgna przymocowuje się odpowiedniej dłu-
gości przewód elektryczny, który ciągnięty przez prze-
suwane cięgno układa się w żłobkach i na rolkach. 
Po ułożeniu odpowiedniej ilości zwojów unieruchamia 
się koniec przewodu na uzwajanym elemencie i prze-
suwając nadal cięgno zsuwa kolejne zwoje z rolek, 
kształtując odpowiednio zagięcia przewodu i uzysku-
jąc właściwe ułożenie zwojów w pakiecie. 

Urządzenie do stosowania opisanego sposobu zbu-
dowane jest z zamocowanej na uzwajanym elemen-
cie maszyny belki, na której końcach na trzpieniach, 
obrotowo osadzone są rolki nawojowe wprawiane w 
ruch dowolnym znanym sposobem. (2 zastrzeżenia) 

21d2; H01f P. 165357 21.09.1973 

Pierwszeństwo: 22.09.1972 - Jugosławia (P. 2402/72) 
Elektronicki Institut poduzeca „Rade Koncar", Za-

grzeb, Jugosławia (Zvanimir Valkovic). 

Trójdzielny rdzeń ramowy dla transformatorów 
i dławików 

Trójdzielny rdzeń ramowy dla transformatorów 
i dławików ze sprężonymi magnetycznie rdzeniami 
i węzłami magnetycznymi, charakteryzuje się tym, że 
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sprężenie pomiędzy ramą a ramieniem środkowym 
jest realizowane przez dodatkowy kawałek blachy 
o prostym kształcie, przy czym ten kawałek blachy 
łączy kawałek blachy (11) ramy w środkowym ra-
mieniu z sąsiednim kawałkiem blachy (21) ramy we-
wnętrznej w jarzmie (2) i jednocześnie jedną stroną 
przylega do kawałka blachy (12) drugiej ramy w środ-
kowym ramieniu (1), którego rama jest sprzężona w 
tym węźle magnetycznym z ramą zewnętrzną w jarz-
mie (4). (2 zastrzeżenia) 

21d2; H02k P. 166137 T 25.19.1973 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „MERA-
-PAFAL", Świdnica Śląska, Polska (Marian Jesio-
nowski). 
Synchroniczny silnik mocy ułamkowej o określonym 

kierunku obrotów 
Synchroniczny silnik mocy ułamkowej o określo-

nym kierunku obrotów, którego wirnik (1) jest spola-
ryzowanym magnesem trwałym, a stojan wykonany 
jest z dwóch części (3 i 4) posiadających grupy na-
biegunników roboczych (6 i 7) i pomocniczych (8 i 9) 
obciążonych miedzianymi płytkami (10 i 11). Nabie-
gunniki robocze (6) wychodzące z części stojana o 
mniejszej ilości nabiegunników (3) są szersze od na~ 
biegunników pomocniczych (8 i 9) i od pozostałych 
nabiegunników roboczych (7), przez co szczeliny mię-
dzybiegunowe w grupie biegunów roboczych (12) są 
węższe od szczelin międzybiegunowych w grupie bie-
gunów pomocniczych (13) co rekompensuje nadmierne 
osłabienie strumienia roboczego w wyniku opuszcze-
nia dwóch biegunów roboczych. (2 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 152027 09.12.1971 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska, 
(Konstanty Bielański). 
Układ do pomiaru uziemień słupów linii elektrycznej, 

zwłaszcza wysokiego napięcia 
Układ do pomiaru uziemień słupów linii elektrycz-

nej, zwłaszcza wysokiego napięcia, składający się z 
przekładników prądowych o jednakowej przekładni, 
źródła zasilającego układ połączonego z uziomem słu-
pa linii elektrycznej i sondą prądową, miernika prądu 
połączonego z przekładnikami prądowymi oraz mier-
nika napięcia połączonego z uziomem słupa linii elek-
trycznej i sondą napięciową znamienny tym, że prze-
kładniki (1) połączone są po stronie wtórnej w układ 
sumujący prądy i osadzone na każdym elemencie 
słupa stanowiącym drogę przepływu prądu między 
tym elementem, a ziemią. (1 zastrzeżenie) 

21e P. 159215 01.12.1972 

Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych 
„Era", Warszawa, Polska, (Henryk Dziarnowski, Cze-
sław Staszewski). 
Zespół do ustawiania żarnika źródła światła w ogni-
sku kondensora układu optycznego elektrycznego 

przyrządu pomiarowego 
Zespół do ustawiania żarnika źródła światła w ogni-

sku kondensora układu optycznego elektrycznego przy-
rządu pomiarowego znamienny tym, że osadzone obro-
towo w korpusie (2) pokrętło (1), połączone jest za po-
mocą gwintu (3) z wodzikiem (4) i posiadający po-
krętło z gwintowanym sworzniem oraz mimośród i 
suwliwie z mimośrodem (5) ułożyskowanym obroto-
wo w wodziku (4), i który to mimośród umieszczony 
jest w widełkach oprawy (6), osadzonej obrotowo na 
osi w ramionach wodzika (4) przesuwającego się w 
prowadnicach (8) korpusu. (1 zastrzeżenie) 
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21e; G01r P. 160865 22.02.1973 

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po-
miarowej „MERATRONIK", Warszawa, Polska, (Ma-
rek Orzyłowski, Maciej Pałyska). 
Sposób przetwarzania wartości napięcia na wartość 

cyfrową zwłaszcza w woltomierzu cyfrowym 
Sposób polega na kolejnym całkowaniu napięcia 

mierzonego i napięć odniesienia, zaś wynik cyfrowy 
uzyskuje się poprzez zliczanie impulsów z generatora 
wzorcowego w określonym czasie. 

Przetwarzanie napięciowo-czasowe jest przeprowa-
dzane w cyklu kolejnego całkowania trzech napięć, 
to jest napięcia przetwarzanego o dowolnej polaryza-
cji i dwóch napięć odniesienia o przeciwnych polary-
zacjach, przy czym w pierwszej fazie przetwarzania 
na wejście znanego integratora (4) poprzez pierwszy 
znany przełącznik elektroniczny (1) podawane jest 
napięcie przetwarzane; w drugiej fazie przetwarzania 
na wejście tego samego integratora (4) poprzez drugi 
znany przełącznik elektroniczny (2) podawane jest na-
pięcie odniesienia o tej samej polaryzacji co napięcie 
przetwarzane; w trzeciej fazie przetwarzania na wej-
ście tego samego integratora (4) poprzez trzeci znany 
przełącznik elektroniczny (3) jest podawane napięcie 
odniesienia o przeciwnej polaryzacji niż napięcie 
przetwarzane. 

Czasy trwania pierwszej i drugiej fazy przetwarza-
nia napięciowo-czasowego są wyznaczane osiągnię-
ciem określonego stanu przez znany licznik (14) im-
pulsów znanego generatora (12) wzorcowej częstotli-
wości, przy czym na początku pierwszej fazy prze-
twarzania licznik (14) ma stan początkowy, zaś stan 
zerowy osiąga przez przekroczenie pojemności w trze-
ciej fazie przetwarzania napięciowo-czasowego przy 
poziomie napięcia na wyjściu integratora (4) równym 
poziomowi tego napięcia w momencie końca pierw-
szej fazy przetwarzania. (3 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 164235 T 23.07.1973 

Instytut Maszyn Matematycznych Oddział Śląski, 
Katowice, Polska, (Andrzej Lepszonek, Henryk Mat-
schaj). 

Przyrząd do testowania pakietów 
Przyrząd według wynalazku zbudowany jest z kar-

towej pamięci stałych (1) oraz układów logicznych: 
rejestru wejściowego (2), rejestru wyjściowego (3), 
układu porównania (4) i układu sterowania (5). 

Dla każdego testowanego pakietu (6) istnieje osobna 
karta pamięci stałych, na której zapisany jest w spo-
sób stały test badanego pakietu. 

Przyrząd do testowania pakietów znajduje zastoso-
wanie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub stosuje 
spakietowane urządzenia informatyki. (1 zastrzeżenie) 

21e; G01r P. 164497 T 02.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elek-
trycznej, Zielona Góra, Polska (Artur Metal). 

Miernik elektromagnetyczny 
Miernik elektromagnetyczny z koncentratorem stru-

mienia magnetycznego charakteryzuje się tym, że po-
siada nieruchomy dwuramienny rdzeń ferromagne-
tyczny (1) stanowiący część pobocznicy walca o csi 
pokrywającej się z osią obrotu wskazówki (2). Rdzeń 
ruchomy (3) jest połączony sztywno ze wskazówką 
(2) i obejmuje rdzeń nieruchomy (1) z trzech stron. 
Cewka magnesująca (4) wytwarzająca siłę magneto-
motoryczną osadzona jest na rdzeniu nieruchomym 
(1) pomiędzy jego ramionami. 

Dzięki dużej powierzchni rdzenia ruchomego (3) 
uzyskano stosunkowo duży moment kierujący. 

(2 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 164592 T 09.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metropolii Elek-
trycznej, Zielona Góra, Polska (Zdzisław Tarnowski). 

Uszczelka do uszczelniania obudów aparatów elek-
trycznych 

Uszczelka przeznaczona jest do ochrony obudów 
aparatów elektrycznych przed przedostaniem się do 
ich wnętrza wody i zanieczyszczeń mechanicznych. 
Uszczelka wykonana jest z gumy lub innego mate-
riału elastycznego o przekroju prostokątnym, która 
na powierzchni wewnętrznej lub bocznej albo na oby-
dwu powierzchniach jednocześnie posiada ząbki o do-
wolnym kształcie biegnące wzdłuż tych powierzchni 
i stanowiące obwód zamknięty. (l zastrzeżenie) 
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2le; G01r P. 164751 T 18.08.1973 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-
-Pafal", Świdnica Sl., Polska (Adam Podgórski, Józef 
Kuta). 
Układ mocowania tabliczek znamionowych przyrzą-
dów pomiarowych, zwłaszcza liczników energii elek-

trycznej 
Układ składa się z zamocowanych w korpusie (1) 

zaczepów (2, 3) hakowych lub teowych, położonego 
między tymi zaczepami występu napinającego (4) 
i lekko sprężystej tabliczki znamionowej (6) z otwo-
rami na zaczepy (7, 8). Między zaczepami (2, 3) w 
korpusie przyrządu (1) zamocowany jest kołek usta-
lający (5), zaś w tabliczce znamionowej (6) wykonany 
jest odpowiadający temu kołkowi (5) otwór ustala-
jący (9), których osie w pozycji założenia tabliczki (6) 
na zaczepy (2, 3) są względem siebie przesunięte 
o skok (S) niezbędny do zamocowania tabliczki (6) 
pod zaczepami (2, 3). (1 zastrzeżenie) 

21e; G01r P. 164997 T 01.09.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Auto-
matyki Elektronicznej, Wrocław, Polska (Andrzej Po-
demski, Zenon Harasym, Stanisław Walczak, Czesła-
wa Połukard). 
Układ połączeń miernika napięcia, mocy i natężenia 

prądu zmiennego 
Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń mier-

nika napięcia, mocy i natężenia prądu zmiennego 
przeznaczony do stosowania przy pomiarze wymienio-
nych wielkości w sieciach jednofazowych lub trójfa-
zowych symetrycznych. 

Układ według wynalazku jest utworzony z elektro-
lub ferrodynamicznego pomiarowego ustroju (1) za-
opatrzonego w co najmniej dwie stałe cewki (2 i 3) 
oraz co najmniej jedną ruchomą cewkę (4), wielopo-
zycyjnego, wielosekcyjnego, sprzężonego przełącznika 
(5) i prądowego transformatora (6). 

Cewki pomiarowego ustroju (1) są połączone od-
powiednio przez wymieniony przełącznik (5) z prą-
dowym transformatorem (6) posiadającym jedno pier-
wotne uzwojenie (7) i dwa wtórne uzwojenia (8 i 9). 

Jednocześnie przełącznik (5) łączy odpowiednio cew-
ki pomiarowego ustroju (1) i uzwojenia (7, 8 i 9) 
transformatora (6) z napięciowym wejściem (10) mier-
nika i jego prądowym wejściem (11). 

W pozycji „I" przełącznika (5) odpowiadającej po-
miarowi natężenia prądu dwie stałe cewki (2 i 3) są 
połączone równolegle i przyłączone do pierwszego 
wtórnego uzwojenia (8) transformatora (6), zaś ru-
choma cewka (4) jest przyłączona do drugiego wtór-
nego uzwojenia (9) transformatora (6), natomiast 
pierwotne uzwojenie (7) tego transformatora jest po-
łączone z prądowym wejściem (11) miernika. 

Przy pomiarze napięcia (pozycja „U") przełącznika 
(5), prądowe wejście (11) miernika jest zwarte, pier-
wotne uzwojenie (7) transformatora (6) rozwarte, rów-
nolegle połączone stałe cewki (2 i 3) są przyłączone 
do pierwszego wtórnego uzwojenia (8) transformatora 
(6), zaś ruchoma cewka (4) jest połączona szeregowo 
z drugim uzwojeniem (9) transformatora oraz z re-
zystorem (17) i jest przyłączona do napięciowego 
wejścia 10 miernika. 

Przy pomiarze mocy pierwotne uzwojenie (7) trans-
formatora (6) jest połączone z prądowym wejściem 
(11) miernika i dwie stałe cewki (2 i 3) są wzajemnie 
połączone szeregowo i przyłączone do pierwszego 
wtórnego uzwojenia (8) transformatora (6), zaś ru-
choma cewka (4) jest połączona przez rezystor (17) 
z napięciowym wejściem (10) miernika. 

(1 zastrzeżenie) 

21e; GOlr P. 165085 T 07.09.1973 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Czesław Morawski, Andrzej Soł-
tys). 
Urządzenie do pomiaru napięcia lub prądu elektro-
filtru z galwanicznym oddzieleniem obwodu wysokie-

go napięcia od obwodu pomiarowego 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do po-

miaru napięcia lub prądu elektrofiltru. Celem urzą-
dzenia według wynalazku jest dokładny pomiar war-
tości napięcia lub prądu elektrofiltru oraz zaników 
napięcia (przeskoków) przy czym dla zwiększenia bez-
pieczeństwa obsługi przy eksploatacji elektrofiltru, 
urządzenie nie ma galwanicznego połączenia obwodu 
wysokiego napięcia z obwodem zawierającym ele-
menty pomiarowe. Urządzenie składa się z modula-
tora, dwóch transformatorów separujących, genera-
tora napięcia nośnego, wzmacniacza, detektora i za-
silacza. (1 zastrzeżenie) 
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21e; G01r P. 165262 T 17.09.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska, (Jerzy 
Rossian, Wojciech Torczyński). 

Współosiowy wzorzec strat dielektrycznych 
Wzorzec strat dielektrycznych według wynalazku 

przeznaczony jest do stosowania w elektronicznej 
technice pomiarowej w zakresie wielkich częstotli-
wości. Wzorzec posiada włączone szeregowo w prze-
wód wewnętrzny opornik (1) i kondensator (2) oraz 
złącza współosiowe (4) i (10). 

Elementy oporowo-pojemnościowe (1) i (2) centro-
wane są na kółkach (5) przewodów wewnętrznych (3), 
natomiast mocowanie tych elementów realizowane 
jest przy pomocy tulejek sprężystych (6). Ponadto 
wzorzec posiada nie więcej niż dwie podpory dielek-
tryczne (8) przewodu wewnętrznego (3). 

(3 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 165346 T 20.09.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Eugeniusz 
Wasilenko, Henryk Boryń). 

Układ do ładowania kondensatorów 
Układ według wynalazku zawiera transformator 

rozproszeniowy z bocznikiem magnetycznym w po-
staci pełnej kolumny. Bocznik magnetyczny umiesz-
czony jest między kolumną, na której nawinięto 
uzwojenie pierwotne a kolumną, na której nawinięto 
uzwojenie wtórne. 

Układ do ładowania kondensatorów zapewnia rów-
nomierny przebieg prądu ładowania. Prąd po osią-
gnięciu wartości maksymalnej w początkowej fazie 
ładowania maleje do zera z dużą stałą czasową, 
a więc prostownik jest obciążony w pełni przez 
większą część okresu ładowania. Układ według wy-
nalazku nie wymaga stosowania szeregowej oporności 
ograniczającej prąd ładowania oraz nie występuje w 
nim niebezpieczeństwo przeciążenia prostownika. 

(1 zastrzeżenie) 

21e; G01r P.165614 T 4.10.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Ryszard 
Krajewski). 
Sposób detekcji stanu zaporowego tyrystorów w pro-

stowniku i układ do stosowania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób detekcji stanu 

zaporowego tyrystorów w prostowniku, szczególnie 
w prostowniku nawrotnym z obciążeniem indukcyj-
nym i układ do stosowania tego sposobu. Sposób we-
dług wynalazku został osiągnięty przez detekcję skła-
dowej zmiennej w napięciu wyjściowym prostownika, 
której brak świadczy o stanie zaporowym tyrystorów 
"w prostowniku. 

Do wyjścia grupy prostownikowej (1) zawierającej 
sześć tyrystorów przyłączone są równolegle obciąże-
nie (2) o charakterze indukcyjnym oraz szeregowe po-
łączenie kondensatora (3) z pierwotnym uzwojeniem 
transformatora (4). Wtórne uzwojenie transformatora 
(4) połączone jest równolegle poprzez prostownik (5) 
i filtr dolnoprzepustowy (6) z układem progowym (7). 

Transformator (4) zapewnia separację galwaniczną 
pomiędzy wyjściem układu prostownika, a układem 
sterowania. Detekcji napięcia zmiennego dokonuje 
prostownik (5), filtr (6) i układ progowy (7). Filtr (6) 
wprowadza niewielkie, wymagane opóźnienie, a za-
daniem układu progowego (7) jest zmniejszenie wpły-
wu zakłóceń na pracę detektora. (2 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 165701 T 06.10.1973 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, Polska (Zdzisław Bociek, Antoni Zientarski). 

Sposób rejestracji częstości impulsów elektrycznych 
zwłaszcza impulsów pochodzących z pomiarów profi-
lowania radiometrycznego oraz urządzenie do stoso-

wania tego sposobu 
Sposób rejestracji częstości impulsów elektrycznych, 

zwłaszcza impulsów pochodzących z pomiarów profi-
lowania radiometrycznego polega na tym, że impulsy 
pochodząc z sondy radiometrycznej zlicza się w sta-
łym okresie czasu AT w liczniku binarnym, a na-
stępnie stan licznika z wybranym taktem będącym 
wielokrotnością czasu AT i równocześnie dane o głę-
bokości zapuszczania sondy w otworze wyprowadza 
się do rejestratora cyfrowego, a ponadto równocześ-
nie stan licznika binarnego, po przetworzeniu w kon-
werterze cyfrowo-analogowym poddaje się filtracji 
częstotliwościowej w układzie filtru dolnoprzepusto-
wego i przekazuje się do rejestratora analogowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu ma liczniki bi-
narne (2, 2a) o dużej pojemności zliczające w stałym 
okresie czasu AT impulsy elektryczne, połączone z 
rejestratorami równoległymi wraz z bramkami (4, 4a) 
i sterowane generatorem impulsów (1), który równo-
cześnie steruje układem sterowania rejestratora cy-
frowego (5) do którego podłączony jest rewersyjny 
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licznik głębokości (8) oraz rejestry równoległe z bram-
kami (4, 4a), a ponadto ma filtry dolnoprzepustowo 
(7, 7a) połączone poprzez konwertery cyfrowo-analo-
gowe (6, 6a) z rejestratorami równoległymi wraz z 
bramkami (4, 4a). (2 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 165927 T 16.10.1973 

Nakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zenon Molenda, Alek-
sander Pańków, Hubert Copik, Jerzy Borek). 

Indukcyjny czujnik do wykrywania przerwy między-
zwojowej 

Indukcyjny czujnik do wykrywania przerwy mię-
dzyzwojowej przeznaczony jest do stosowania w 
układach automatyzacji dołowych stacji załadowczych 
do liczenia ilości przejeżdżających przez stację wozów 
kopalnianych oraz do ustalania położenia ładowanego 
wozu. Czujnik zawiera płaską powietrzną cewkę in-
dukcyjną (1) odizolowaną od wpływów otoczenia za 
pomocą płyty (7). Płyta (7) eliminuje możliwość za-
działania cewki pod wpływem innych przedmiotów 
metalowych niż wóz kopalniany (2). Na wyjściu czuj-
nika otrzymuje się dwa sygnały logiczne: „1" gdy 
przed cewką jest wóz lub „0" gdy przed cewką jest 
przerwa międzywozowa. (1 zastrzeżenie) 

21e; G01r P. 165940 T 18.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Michalik). 
Sposób pomiaru przesunięcia fazy pomiędzy dwoma 
okresowymi przebiegami elektrycznymi stosowany w 
szczególności w urządzeniach radiolokacyjnych i ra-

diodalmierczych 
Sposób pomiaru przesunięcia fazy pomiędzy dwoma 

okresowymi przebiegami elektrycznymi, w którym 
stosowany jest cyfrowy odczyt liczby zliczonych im-
pulsów na liczniku elektronicznym a ciągi zliczanych 
impulsów są ograniczone chwilami przejść mierzo-
nych przebiegów przez poziom bliski zeru, zarówno 
przy narastaniu jak i przy opadaniu przebiegów. Dla 
zwiększenia dokładności pomiaru zastosowano wstęp-
ny układ kontrolujący amplitudę i fazę mierzonych 
przebiegów i powodujący odwrócenie polaryzacji jed-
nego z przebiegów gdy przesunięcie fazy pomiędzy 
mierzonymi przebiegami jest bliskie zeru oraz prze-
rywający proces pomiaru na te chwile, w których 
amplituda mierzonych przebiegów przyjmuje wartość 
niższą od ustalonej, niezbędnej do przeprowadzenia 
prawidłowego pomiaru. Sposób może być wykorzysty-
wany w szczególności w urządzeniach radiolokacyj-
nych i radiodalmierczych w których informacja o po-
łożeniu obiektu lub o odległości jest uzyskiwana po-
przez pomiar przesunięcia fazy. (4 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 165954 T 18.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ta-
deusz Babij, Hubert Trzaska). 

Miernik natężenia składowej magnetycznej pola elek-
tromagnetycznego, zwłaszcza dla obszaru Fresnel'a 
Przedmiotem wynalazku jest miernik natężenia 

składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, 
zwłaszcza dla obszaru Fresnel'a, przeznaczony do po-
miaru quasipunktowej wartości natężenia pola. Mier-
nik według wynalazku wyposażony jest w trzy ante-
ny ramowe ustawione w płaszczyznach prostopadłych 
względem siebie. Anteny te połączone są ze wzmac-
niaczami o charakterystyce częstotliwościowej od-
wrotnie proporcjonalnej do częstotliwości, natomiast 
wzmacniacze poprzez układy detekcyjne połączone są 
z układem sumującym, wyposażonym we wskaźnik. 
Dzięki wyposażeniu miernika w anteny ramowe pro-
stopadłe względem siebie i we wzmacniacze o okre-
ślonych charakterystykach, uzyskuje się około dzie-
sięciokrotne rozszerzenie pasma częstotliwości pomia-
rowych i około czterokrotne zmniejszenie błędu po-
miarów w porównaniu ze znanymi miernikami tego 
typu. (1 zastrzeżenie) 
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21e; G01r P. 166017 T 20.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Czyż, Stefan Lipa, 
Jadwiga Pieszka, Stanisław Foltyński). 
Czujnik do kontroli i pomiaru napięć fazowych oraz 

ich asymetrii w sieciach elektroenergetycznych 
Czujnik do kontroli i pomiaru napięć fazowych oraz 

asymetrii napięć w trójfazowych sieciach elektroener-
getycznych zawiera układ sprzęgająco-zabezpieczający 
do kontroli napięcia złożony z kondensatora, rezysto-
rów i diod Zenera, połączony z jedną fazą sieci elek-
troenergetycznej oraz ze wzmacniaczem poprzez kon-
densatory sprzęgająco-izolujące tworząc jedną całość 
zalaną masą. Kondensator w układzie sprzęgająco-za-
bezpieczającym jest ekranowany elektrostatycznie 
ekranem i połączony z jednej strony bezpośrednio 
z siecią, natomiast z drugiej strony z ziemią poprzez 
rezystory i diody Zenera tak, że oporność wyjściowa 
wzmacniacza zależna jest od napięcia pomiędzy za-
ciskiem kondensatora i ziemią. (4 zastrzeżenia) 

21e; G01r P. 166058 T 23.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Wiszniewski, Janusz Szafran). 
Analogowy układ przetwornika impedancji, rezystan-

cji, reaktancji, konduktancji i susceptancji 
Przedmiotem wynalazku jest analogowy układ prze-

twornika impedancji, rezystancji, reaktancji, konduk-

tancji i susceptancji na proporcjonalną do nich war-
tość napięcia stałego. Układ przetwornika według wy-
nalazku składa się z dwóch scalonych układów mno-
żących, które poprzez wzmacniacze operacyjne połą-
czone są z filtrami drugiej harmonicznej, a wyjścia 
filtrów połączone są z analogowym układem dzielą-
cym, przy czym jeden z układów mnożących połączo-
ny jest z wejściem nieodwracającym fazę jednego 
wzmacniacza, a drugi układ mnożący połączony jest 
z wejściem odwracającym fazę drugiego wzmacnia-
cza. Inny układ przetwornika według wynalazku skła-
da się z czterech scalonych układów mnożących, przy 
czym wyjścia każdej pary tych układów połączone są 
ze sobą. Wspólne wyjście jednej pary układów mno-
żących połączone jest z nieodwracającym fazę wej-
ściem jednego wzmacniacza operacyjnego, a wyjście 
drugiej pary układów mnożących połączone jest z od-
wracającym fazę wejściem drugiego wzmacniacza 
operacyjnego. Wyjścia wzmacniaczy operacyjnych po-
łączone są z analogowym układem dzielącym. Układ 
przetwornika według wynalazku umożliwia przetwa-
rzanie podanych wyżej wielkości elektrycznych na sy-
gnał stały bez zmiany konfiguracji układu, a jedynie 
przez odpowiedni dobór sygnałów podawanych ns 
wejścia układów mnożących. 

21e; G01r P. 166155 T 26.10.19T3 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Józef Trynkiewicz, Jerzy Kopka). 
Układ połączeń miernika współczynnika stratności 

izolacji urządzeń elektromagnetycznych 
W układzie elektroniczny miernik (3) przesunięcia 

fazowego prądów jest włączony pierwszym z dwu 
wejść pomiarowych do obwodu prądu płynącego przez 
impedencję zastępczą izolacji głównej urządzenia (1) 
badanego pod wpływem przyłożonego z zewnątrz na« 
pięcia przemiennego, a drugim wejściem do obwodu 
prądu płynącego przez kondensator (2) wzorcowy pod 
wpływem tego samego napięcia. 

Układ znajduje zastosowanie w energetyce do ba-
dań eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych. 

(1 zastrzeżenie) 
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21e; G01r P. 166167 T 27.10.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Piotr Makowski). 

Wskaźnik napięcia, zwłaszcza baterii elektrycznej 
Wskaźnik napięcia, zwłaszcza baterii elektrycznej, 

przeznaczony jest głównie do kontroli napięć źródeł 
zasilających elektryczne urządzenia przenośne. Podsta-
wowym elementem wskaźnika jest dioda elektrolu-
minescencyjna (D), której świecenie lub zgaśnięeu-
informuje o wartości sprawdzanego napięcia. Dioda 
(D) sterowana jest napięciem, którego wartość uza-
leżniona jest od napięcia (UB) sprawdzanej baterii 
oraz od napięcia wzorcowego (Uw), którym może być 
na przykład napięcie diody Zenera (Dz). Stosując dio-
dy elektroluminescencyjne o różnych kolorach świe-
cenia, można wykonać wskaźnik w ten sposób, że 
określonej wartości sprawdzanego napięcia, będzie 
odpowiadało świecenie diody o określonym kolorze. 

(1 zastrzeżenie) 

21f; H01k P. 165030 T 04.09.1973 

Spółdzielnia Inwalidów „Millenium", Łódź, Polska 
(Włodzimierz Dachniewski, Marek Smela). 

Lampa elektryczna 
Lampa elektryczna o zmiennej wartości strumienia 

świetlnego, składająca się ze szklanego pojemnika 
0 dowolnym kształcie, w którego wnętrzu znajduje 
się zabarwiona lub nie ciecz niskowrząca oraz ża-
rówka oświetleniowa, przy czym szklany pojemnik 
1 znana żarówka oświetleniowa osadzone są na jed-
nym cokole. (1 zastrzeżenie) 

21f; H01r P. 165638 T 04.10.1973 

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
„Portel", Mysłakowice, Polska (Ryszard Szulczewski), 
Zygmunt Ulikowski). 

Oprawka ceramiczna do opraw oświetleniowych 
Oprawka ceramiczna do opraw oświetleniowych 

a zwłaszcza porcelanowych ma w podstawie korpusu 
stopkę (3) wykonaną w przekroju najkorzystniej w 

kształcie trapezu, osadzoną w procesie wypalania zn 
pomocą szkliwa (4) w kanale (2) korpusu oprawy 
oświetleniowej (1). Wewnątrz oprawki (5) jest gniazdo 
(io osadzania w nim kamienia (6), utwierdzonego pier-
ścieniem dociskowym (8), nadto kołnierz oprawki (5) 
ma wytłoczony gwint wewnętrzny (7) służący do łą-
czenia oprawki (5) z pierścieniem dociskowym (8). 
Podstawa korpusu oprawki (5) jest dodatkowo wzmoc-
niona ścianką (10) zabezpieczającą oprawkę (5) przed 
deformacją w procesie wypalania w której wykonane 
są dwa otwory instalacyjne (11). (1 zastrzeżenie"! 

2lf; H01r P. 165639 T 04.10.1973 

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
„Porel", Mysłakowice, Polska (Zygmunt Ulikowski, 
Alfred Dedo, Ireneusz Grochowalski). 

Oprawa oświetleniowa ceramiczna 
Oprawa oświetleniowa ceramiczna ma wewnątrz 

w swym korpusie (1) uformowany spód oprawki (2) 
stanowiący jedną całość z korpusem oprawy (1). We-
wnątrz spodu oprawki (2) znajduje się gniazdo (3) 
w którym osadzona jest podstawa oprawki (4) i 
utwierdzona tulejką gwintowaną (6) za pomocą gwin-
tu (5) wykonanego w spodzie oprawki (2) i w tulejce 
gwintowanej (6). (1 zastrzeżenie) 

2lf; F21s P. 165676 T 06.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wła-
dysław Filipowicz, Ireneusz Krężałek). 

Lampa do oświetlania miejscowego stanowiska pracy 
Lampa do oświetlania miejscowego stanowiska pra-

cy zwłaszcza do stosowania dla stołów montażowych 
sprzętu precyzyjnego i elektronicznego ma na ceiu 
zapewnienie prawidłowych warunków pracy na in-
dywidualnym stanowisku montażowym dzięki wpro-
wadzeniu do oprawy lampy wentylatora wyciągo-
wego. 

W lampie według wynalazku zastosowano komplet 
świetlówek z matowymi osłonami oraz wentylator 
wyciągowy. Świetlówki wraz z matowymi osłonami 
dają wystarczająco duży strumień światła o barwie 
dziennej. Wentylator wyciągowy odprowadza szkodli-
we gazy wydzielające się w czasie pracy, np. podczas 
lutowania, z przestrzeni bezpośredniego otoczenia pra-
cownika. Strumień powietrza wytworzony przez wen-
tylator chłodzi lampę i odprowadza ciepło poza bez-
pośrednie otoczenie pracownika. (1 zastrzeżenie) 
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211; H01k P. 165750 10.10.1973 

Pierwszeństwo: 12.10.1972 - N R D (nr WP H Olk/166197) 
VEB NARVA, Berlin, Niemiecka Republika Demo-

kratyczna. 
Sposób wytwarzania elektrycznie przewodzącego po-
łączenia pomiędzy cokołem lampy i doprowadzeniami 

prądu do elektrycznych lamp jarzeniowych 
Sposób według wynalazku polega na tym, że mię-

dzy cokół (1) a szyjkę (3) bańki wprowadza się 
spoiwo (2) cokołu, które powiększa swą objętość przy 
utwardzaniu się oraz, że przewody elektryczne (4) 
poddaje się krótkotrwałemu działaniu siły (P) nad 
krawędzią cokołu lub częścią kontaktową cokołu, 
przez co powoduje się ich urwanie. (1 zastrzeżenie) 

21f; H05b P. 166082 T 25.10.1973 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej, Warszawa, 
Polska (Bogdan Lesiuk, Lech Mijakowski, Marek Su-
lima-Szulmaniewicz). 

Wyłącznik termobimetalowy 
Wynalazek dotyczy wyłącznika termobimetalowego 

stosowanego zwłaszcza jako zapłonnik do lamp wyła-
dowczych takich jak wysokoprężne lampy rtęciowo-

halogenowe i wysokoprężne lampy sodowe. Zapłon-
nik ten umieszczony jest wewnątrz lampy. Ruchomy 
element stanowi płytka z termobimetalu zamocowana 
jednostronnie bezpośrednio na doprowadniku prądu 
lub poprzez bloczek izolacyjny na wyprowadzeniu 
tego doprowadnika. Ruchomy koniec płytki styka sie 
z drugim doprowadnikiem prądu lub jego wyprowa-
dzeniem z bloczka izolacyjnego. Płytka z termobime-
talu ma co najmniej jedno nacięcie lub rozcięcie 
wzdłużne i co najmniej jedna z otrzymanych przez 
nacięcie lub rozcięcie części jest ukształtowana w łuk. 

W odmianie wyłącznika według wynalazku płytka 
z termobimetalu (1) korzystnie w kształcie paska ma 
wycięcie (9), przy czym końce płytki po stronie wy-
cięcia są przybliżone do siebie i zamocowane na do-
prowadniku (5) lub jego wyprowadzeniu (2) z bloczka 
izolacyjnego (3). (3 zastrzeżenia) 

21f; H01k P. 166084 T 25.10.1973 

Kombinat Techniki Świetlnej ,,Połam", Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej, Warszawa 
Polska (Eugeniusz Gołąb, Czesław Knyt, Barbara Ku-
lewicz, Maria Wewiór). 

Sposób nanoszenia powłok opalizujących na bańki 
lamp elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia po-
włok opalizujących na bańki lamp elektrycznych, 
zwłaszcza żarówek. Sposób ten dotyczy zarówno po-
włok białych jak i barwionych i zgodnie z wynalaz-
kiem polega na przygotowaniu zawiesiny krzemionki 
luminoforowej z dodatkiem tlenku cynku i/lub krze-
mionki koloidalnej w wodzie dejonizowanej, po czym 
otrzymaną zawiesinę miele się, aż do uzyskania zia-
ren o wielkości 5 (xm, przesącza, a następnie suszy w 
temperaturze 80°-T-200°C. Korzystne jest jeśli zawie-
sina tworząca powłokę zawiera 38-r-45% wagowych 
krzemionki luminoforowej, 4-f-5°/o wagowych tlenku 
cynku i/lub 1^5°/o wagowych krzemionki koloidalnej 
oraz 50^61% wagowych wody dejonizowanej. W 
przypadku powłok barwionych zawiesina tworząca 
powłokę zawiera dodatki barwiące, korzystnie pig-
menty nieorganiczne. (3 zastrzeżenia) 

21f; H05b P. 166216 T 31.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Kosiuczenko, Joanna Konwerska-Hrabowska, Jerzy 
Parol, Tomasz Prot). 
Sposób wytwarzania powierzchniowych lamp elek-

troluminescencyjnych 
Wynalazek dotyczy wytwarzania lamp elektrolumi-

nescencyjnych mających zastosowanie w elektrotech-
nice i elektronice. Sposób według wynalazku polega 
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na nałożeniu na przezroczystą folię przewodzącą mie-
szaniny złożonej z elektroiuminoforu, żywicy o stałej 
dielektrycznej powyżej 2, tlenków lub siarczków mo-
tali w ilości 5-50% wagowych w stosunku do masy 
elektroiuminoforu. Na otrzymaną warstwę elektrolu-
minescencyjną nanosi się drugą elektrodę w postaci 
folii przewodzącej lub pasty przewodzącej. 

(1 zastrzeżenie) 

21g; H011 P. 160700 12.02.1973 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Włodzimierz 
Sawczuk, Jerzy Błaszczyk, Andrzej Ławnicki, Michał 
Pichliński). 
Układ chłodzący prostownika półprzewodnikowego 

o budowie wsuwkowej 
Układ według wynalazku jest przeznaczony dla lo-

komotyw spalinowych, do zasilania obwodów ogrzew-
czych wagonów. W obudowie (2) prostownika są 
umieszczone prostopadle do podstawy płyty wsuwkc-
we (1) z elementami półprzewodnikowymi (3). Płyty 
są usytuowane równolegle względem siebie tak, że 
stanowią kierownice przepływu powietrza chłodzące-
go. Wlot (4) znajduje się w górnej części obudowy (2) 
prostownika przy jednym jej końcu, a wlot (5) z tej 
obudowy (2) znajduje się po przekątnej, przy drugim 
końcu obudowy (2) prostownika. 

Wylot (5) obudowy (2) prostownika jest usytuowa-
ny nad wlotem (6) obudowy (7) prądnicy w taki spo-
sób, że wentylator (9) powodujący przepływ powietrza 
chłodzącego przez prostownik i prądnicę znajduje się 
w obudowie (7) między wylotem (5) obudowy (2) pro-
stownika, a wylotem (10) obudowy (7) prądnicy. 

(2 zastrzeżenia) 

21g; H05k P. 165072 T 07.09.1973 

Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybry
dowych, Warszawa, Polska (Waldemar Roman, Roman 
Smolski). 
Uchwyt ustalający, zwłaszcza do ustalania prostokąt
nych podłoży układów hybrydowych w procesie napa

rowywania próżniowego 
Uchwyt według wynalazku składa się z podstawy, 

w której wykonane są otwory, przez które następuje 
naparowywanie oraz ramki uchwytu z elementami do 
ustalania i mocowania podłoża a także powierzchnia-

mi bazującymi. Oba te zespoły, wraz z włożoną po-
między nie maską są ustalone względem siebie za 
pomocą znanych sposobów np. kołków ustalających. 

Podłoże zakładane jest w ramkę uchwytu i dosu-
wane do baz za pomocą osadzonej wahliwie i prze-
suwnie płytki dociskowej, której jeden z boków jest 
ukształtowany jako krzywka płaska, współpracująca 
z nieruchomym sworzniem, wymuszając ruch płytki 
w ten sposób, że podłoże dosuwane jest zawsze naj-
pierw do powierzchni bazującej dłuższej, a następnie 
do krótszej, co zapewnia prawidłowe zabazowanie. 
Uruchomienie płytki dociskowej odbywa się przy po-
mocy sprężyny umieszczonej ponad płytką dociskową. 

Siła mocująca podłoże jest przenoszona poprzez ma-
skę na odpowiednie występy w otworze podstawy 
uchwytu. (2 zastrzeżenia) 

21g; H011 P. 165073 T 07.09.1973 

Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybry-
dowych, Warszawa, Polska (Waldemar Roman). 
Urządzenie do nakładania lakieru światłoczułego na 

podłożu układów scalonych 
Urządzenie do nakładania lakieru światłoczułego na 

podłoża układów scalonych znamienne tym, że koło 
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zamachowe (1) o odpowiedniej w stosunku do mocy 
rozruchowej silnika bezwładności umieszczone jest na 
wspólnej osi (5) z wirnikiem silnika napędowego (2) 
i uchwytem (3) podłoża układu scalonego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

21g; G01t P. 165076 T 07.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Marek Duszański, Zdzi-
sław Guzik, Jan Czyż, Zenon Molenda). 
Dwustanowy radioizotopowy czujnik tranzystorowy 
Dwustanowy radioizotopowy czujnik tranzystorowy 

zastępuje znane czujniki zawierające przerzutnik mo-
nostabilny, mające tę wadę, że zmiana natężenia pro-
mieniowania jonizującego powoduje przypadkowe za-
łączenie bądź wyłączenie przekaźnika. 

Czujnik według wynalazku ma między detektorem 
(1) promieniowania jonizującego a wyjściowym 
wzmacniaczem (5) wzmacniacz (2) i całkujący układ 
(3) oraz przerzutnik Schmidta (4) połączone w szereg. 
Między wyjściem przerzutnika (4) a wejściem całku-
jącego układu (3) ma sprzężenie zwrotne (6), przy 
czym sprzężenie (6) ma charakter nieliniowy. 

(4 zastrzeżenia) 

21g; H011 P. 165205 T 13.09.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ja-
nina Chwaszczewska, Eugeniusz Belcarz, Grzegorz 
Hahn, Włodzimierz Nowicki, Mieczysław Słopa, Bru-
non Skawarczyński). 
Sposób wytwarzania detektora Si(Li) z barierą po-
wierzchniową do czujników radioizotopowych, zwłasz-

cza promieniowanie beta 
Płytkę krzemu typu p (1) dryfuje się litem z kon-

taktu dyfuzyjnego n+ (2), a następnie formuje się na 
niej barierę powierzchniową przez wytrawienie che-
miczne centralnej powierzchni (6). Centralną powierz-
chnię (6) i krawędź (4) naparowuje się złotem i her-
metyzuje folią metalową. (1 zastrzeżenie) 

21g; H03k P. 165395 T 24.09.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów ME-
RA-PIAP, (Edward Bolek, Włodzimierz Stefański, 
Zbigniew Magdziński). 

Tranzystorowy przekaźnik czasowy 
Tranzystorowy przekaźnik czasowy z impulsowym 

wyzwalaniem o długim czasie opóźnienia posiada źró-
dło impulsów włączone bezpośrednio z obwód kolek-
tora nasyconego w stanie początkowym tranzystora 
przerzutnika bistabilnego (Tlf T2). Źródło impulsów 

o dużym stosunku okresu powtarzania do czasu trwa-
nia impulsu stanowi korzystnie generator relaksacyj-
ny (G) zbudowany na tranzystorach komplementar-
nych. Rozwiązanie według wynalazku pozwala na 
bezpośrednie, beztransformatorowe włączenie źródła 
impulsów, co umożliwia stosowanie nowoczesnych 
technik scalania przy budowie układu. (1 zastrzeżenie) 

21g; H01j P. 165399 T 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 25.09.1972 - Włochy (nr 29 657 A/72) 
Safe Electronic Systems S.A., Mauren, Lichtenstein, 

(Enio di Cecco, Mario Constante Tolti). 

Układ do regeneracji kineskopów i do wizualnej kon-
troli stanu katod 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do re-
generacji zużytych katod kineskopów, do uzyskiwania 
obrazu katody na ekranie kineskopu. 

Układ zawiera dwa zasilacze (Sl) i (S2) połączone 
szeregowo. Pierwszy zasilacz (Sl) jest przystosowany 
do dostarczania napięcia o wartości do 5000 V, podczas 
gdy drugi zasilacz (S2) jest przystosowany do dostar-
czania napięcia o wartości do 7000 V. Oba zasilacze 
(Sl) i (S2) są wyposażone w zaciski (C, D, E, F) 
i (G. H, L, M, AT), za pmocą których mogą być one 
połączone z poszczególnymi elektrodami kineskopu. 

(4 zastrzeżenia) 

21g; H01p P. 165400 T 24.09.1973 

Aleksander Lvovic Irzawskij, Petr Samuilovic Stol-
jar, Konstantin Aleksandrovic Sulgin, Moskwa, Zwią-
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Elektromechaniczny filtr tarczowy 
Przedmiotem wynalazku jest elektromechaniczny 

filtr tarczowy przeznaczony do budowy urządzeń se-
lekcji częstotliwościowej jako rezonator mechaniczny 
o wysokiej dobroci. 

Elektromechaniczny filtr tarczowy składa się z wej-
ściowego przetwornika elektromechanicznego, kilku 
rezonatorów tarczowych (9), (10), rozmieszczonych 
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równolegle i pracujących w stanie drgań zginających 
o kołowych liniach węzłowych, z których co najmniej 
jeden jest rezonatorem pośrednim (.9) a dwa rezona-
torami krańcowymi (10), połączonymi wzdłużnymi me-
chanicznymi elementami (11) sprzęgającymi oraz 
z wyjściowego przetwornika elektromechanicznego. 
Sprzęgające elementy (11) mechaniczne zamocowane 
są na czołowych powierzchniach rezonatorów tarczo-
wych (9), (10), na okręgu o średnicy równej średnicy 
węzłowego okręgu rezonatora tarczowego. 

(9 zastrzeżeń) 

21g; H01p P. 165563 T 01.10.1973. 

Pierwszeństwo: 10.06.1973 - 42 Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, (Włodzimierz Roguski, Eryk Penkała) 

Filtr piezoelektryczny małej częstotliwości 
Filtr piezoelektryczny małej częstotliwości jest wy-

konany z dwóch złączonych mechanicznie na stałe 
płytek ceramicznych trwale spolaryzowanych. Co naj-
mniej jedna z płytek (1), (2) bimorfu jest trwale spo-
laryzowana w dwóch przeciwnych kierunkach, a nad 
każdym z obszarów o jednym kierunku polaryzacji 
jest naniesiona oddzielna elektroda (3), przy czym 
elektrody te są symetryczne względem poprzecznej osi 
filtru. (1 zastrzeżenie) 

21g; H01h P. 165603 T 02.10.1973 

(Stanisław Laber, Wiesław Żarnowski) 
Sposób wykonywania ślizgowych powierzchni zesty-

ków elektrycznych 
Sposób polega na zastosowaniu do obróbki powierz-

chni ślizgowych (2) zestyków elektrycznych metody 
nagniatania na zimno. (1 zastrzeżenie) 

21g; H011 P. 165683 T 06.10.1973 

Pierwszeństwo: 06.10.1972 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 295536) 

RCA Corporation, Nowy 'Jork, Stany Zjednoczona 
Ameryki (William Bernard Hall, Joseph Allen Ko-
skulitz). 
Obudowa plastykowa odprowadzająca ciepło z przy-

rządu półprzewodnikowego dużej mocy 

Obudowa z tworzywa sztucznego odprowadzająca 
ciepło z przyrządu półprzewodnikowego dużej mocy, 
posiadająca element odprowadzający ciepło z wnętrza 
obudowy, zawiera korpus (12) z materiału spolimery-
zowanego mającego powierzchnie boczne, wiele wy-
prowadzeń wychodzących z powierzchni bocznych 
korpusu i posiadających fragmenty wewnątrz i frag-
menty na zewnątrz korpusu, słupek (36) odprowadza-
jący ciepło wychodzący z górnej powierzchni korpusu 
i leżącej zasadniczo pod kątami prostymi do powierz-
chni bocznych oraz płytką półprzewodnikową we-
wnątrz korpusu. Płytka półprzewodnikowa jest połą-
czona termicznie ze słupkiem i połączona elektrycznie 
z wyprowadzeniami. Słupek (36) ma część (38) we-
wnątrz i część (40) na zewnątrz korpusu (12) i posiada 
element do zamocowania słupka (36) w korpusie (12). 

(8 zastrzeżeń) 

2lg; H01g P. 165820 T 12.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Zborucki). 

Płaskoelektrodowy kondensator wzorcowy 
Przedmiotem wynalazku jest płaskoelektrodowy 

kondensator wzorcowy, stosowany zwłaszcza w mier-
nictwie elektrycznym jako wzorzec pojemności o nie-
dokładności 0,1-1%. Kondensator wzorcowy według 
wynalazku składa się z podstawy izolacyjnej (1) do 
której przymocowane są dwa trzpienie nośne (2). Na 
trzpieniach tych osadzone są aluminiowe płaskie płyt-
ki (3) między którymi umieszczone są wkładki dy-
stansowe (4) przy czym na jednym trzpieniu osadzo-
ny jest zestaw płytek tworzących jedną elektrodo. 

(1 zastrzeżenie) 

21g; H01j P. 165955 T 18.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Śmiechowicz). 

Rastrowy układ do kontroli położenia wiązki elektro-
nowej w urządzeniach eiektronowiązkowych 

Przedmiotem wynalazku jest rastrowy układ do 
kontroli położenia wiązki elektronowej w urządze-
niach eiektronowiązkowych, a zwłaszcza w spawar-
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kach elektronowiązkowych. Rastrowy układ według 
wynalazku, zawierający kolektor elektronów (1), ge-
nerator połączony poprzez cyklicznie pracujący prze-
łącznik z cewkami odchylającymi wiązkę elektrono-
wą w urządzeniu w kierunku osi x i poprzez prze-
suwnik fazy z płytkami odchylania poziomego oscy-
loskopu (2) wyposażony jest w dodatkowy przesuwnik 
fazy (7), który z jednej strony połączony jest z płyt-
kami odchylania pionowego oscyloskopu, a z dru-
giej strony z dodatkowym generatorem (8) który za-
sila cewki odchylające wiązkę elektronową w urzą-
dzeniu w kierunku osi y, natomiast kolektor elektro-
nów połączony jest z siatką sterującą lampy oscylo-
skopowej oscyloskopu. Dzięki temu przy równoczes-
nym ciągłym i cyklicznym odchylaniu wiązek elek-
tronowych w urządzeniu i w lampie oscyloskopowej 
w kierunku osi y, na ekranie oscyloskopu powstaje 
jasny raster z zacienieniem obrazującym kształt i wiel-
kość szczeliny oraz jasny prążek obrazujący stabilne 
położenie wiązki elektronowej urządzenia. 

(1 zastrzeżenie) 

2lg; H01s P. 166033 T 23.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Kalestyński, Barbara Smolińska). 

Rezonator do lasera energetycznego 
Rezonator do lasera energetycznego dużej mocy 

ciągłego działania na przykład molekularnego, argo-
nowego itp., który to rezonator jest odporny na dłu-
gotrwałe nagrzewanie wiązką promieniowania o wy-
sokiej energii. Zwierciadła jego są wykonane z gru-
bego podkładu metalowego (1) pokryte warstwą szkła 
(2) o grubości umożliwiającej optycznie dokładne szli-
fowanie powierzchni wklęsłych i płaskich. Następnie 
powierzchnię tę pokrywa się warstwą (3) o współ-
czynniku odbicia dopasowanym do promieniowania 
generowanego przez laser. (1 zastrzeżenie) 

21g; H01c P. 166034 T 23.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbi-
gniew Buchwald, Ireneusz Wiewiórski). 

Fotorezystor cienkowarstwowy z chłodzoną warstwą 
fotoczułą 

Fotorezystor cienkowarstwowy z chłodzoną warstwą 
iotoczułą charakteryzuje się tym, że podłoże układu 
elektrod (2) i warstwy fotoczułe (1) będące częścią 
ścianki zbiornika (5) czynnika chłodzącego stanowi 
płaski obszar usytuowany na części kulistej tego 
zbiornika. Kontakty układu elektrod są naniesione 
na doprowadzenie z folii metalowej wtopionej stycz-
nie do powierzchni na obszarze części kulistej zbior-
nika, przy czym kąt pomiędzy powierzchnią materiału 
maskującego wtopiony koniec doprowadzenia i po-
wierzchnię folii metalowej jest mniejszy od 10°. 

(1 zastrzeżenie) 

21g; G01t P. 166176 T 29.10.11)73 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan 
Mejer, Jan Grutek). 

Impulsowy przekaźnik radioizotopowy 
Przedmiotem wynalazku jest impulsowy przekaź-

nik radioizotopowy, przeznaczony do sygnalizacji 
przekroczenia określonej mocy dawki promieniowania 
jonizującego i stosowany do sygnalizacji i automaty-
zacji przemysłowych procesów technologicznych. 

Impulsowy przekaźnik radioizotopowy, zawierający 
detektor (1) promieniowania jonizującego i układ pod-
trzymujący (4) połączony z układem wykonawczym, 
wyposażony jest w analizator (3, 6) czasowego rozkła-
du impulsów, który włączony jest pomiędzy detekto-
rem promieniowania jonizującego i układem podtrzy-
mującym. Dzięki temu przekaźnik posiada dużą czu-
łość zadziałania, spowodowaną zmniejszeniem wpły-
wu napięć zasilających, temperatury i starzenia ele-
mentów na wartości progów zadziałania i zwalniania. 

(1 zastrzeżenie) 
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21h; F24c P. 137645 T 18.12.1969 

Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego, 
Kętrzyn, Polska (Władysław Borek). 

Płytka grzejna elektryczna kryta 
Elektryczna płytka grzejna kryta znamienna tym. 

że jej obudowa żeliwna posiada zbieżną grubość 
ścianki roboczej konstrukcyjnie użebrowaną od stro-
ny prasowania elementów grzejnych, która wydłuża 
poprzez wysokość żeber i kanałów pole styku masy 
z żeliwem, co przyśpiesza rozgrzewanie i zapobiega 
przed krzywiznami płytki. (3 zastrzeżenia) 

21 k» P. 130356 02.12.1968 

21h; H05b P. 165049 T 06.09.1973 

Pierwszeństwo: 07.09.1972 - RFN (G 72 32 941.0) 
G. Bauknecht GmbH Elektrotechnische Fabriken, 

Stuttgart Republika Federalna Niemiec (Jürgen Schu-
ster). 

Obudowa do kuchenek elektrycznych do montażu 
przełączników elementów obsługi i elementów kon-

trolnych 
Przedmiotem wynalazku jest obudowa do kuchenek 

elektrycznych do montażu przełączników elementów 
obsługi i elementów kontrolnych, takich jak wyłącz-
niki, lampki itp. 

Obudowa jest wykonana jako jedna całość i wypo-
sażona w jedną co najmniej płytkę izolacyjną (9, 10, 
11). Obudowa jest zaopatrzona w odpowiednio ukształ-
towane człony, służące do zamocowania elementów 
obsługi i kontrolnych do płyty. Tylna część obudowy 
w zakresie płytki izolacyjnej (9, 10, 11) jest zamknię-
ta, przy czym w zakresie płytki izolacyjnej (9) prze-
widziane jest usytuowanie okienka świetlnego (12), 
które przykrywa lampkę. W zakresie płytki izola-
cyjnej (10, 11) znajduje się miejsce na element ste-
rujący wyłącznika, którym najczęściej jest dźwigien-
ka przechylna. Płytki izolacyjne (9, 10, 11) służące do 
zamocowania lampek i wyłączników znajdują się w 
jednym polu (8) obudowy, przy czym pole (8) celowo 
usytuowane jest pomiędzy dwiema wnękami, jedną 
służącą do zamocowania gniazdka kontaktowego i za-
mykaną przykrywką i drugą (4) przeznaczoną do za-
mocowania zegara przełączającego. (7 zastrzeżeń) 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Wojciech Klimecki, Wanda Jagiełło-Puczka). 
Sposób przygotowania proszków przeznaczonych na 

masy czynne akumulatorów i ogniw 
Sposób przygotowania proszków przeznaczonych na 

masy czynne akumulatorów i ogniw, rozdzielanych na 
klasy ziarnowe, z których tworzy się mieszanki syn-
tetyczne znamienny tym, że mieszanki syntetyczne 
zawierają co najmniej dwie frakcje, przy czym stosu-
nek wielkości ziarn każdej frakcji grubszej do każdej 
frakcji drobniejszej w każdej mieszance syntetycznej 
wynosi co najmniej pięć. (1 zastrzeżenie) 

21k»; H01m P. 165131 10.09.1973 

Pierwszeństwo: 11.09.1972 - W. Bryt. (nr 42097/72 
Electric Power Storage Limited, Londyn, Wielka 

Brytania. 
Sposób montażu elektrycznej baterii akumulatorowej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu ele-
ktrycznej baterii akumulatorowej stosowanej zwła-
szcza w pojazdach mechanicznych. Bateria akumula-
torowa zawiera termoplastyczną obudowę oraz zacisk 
(11) wprowadzony przez otwór w ścianie bocznej (21). 
Sposób montażu według wynalazku polega na tym, że 
wtłacza się zacisk (11) w pierścieniową tuleję (20) 
z termoplastycznego materiału, następnie łączy się 
tuleję (20) przez spawanie wibracyjne ze ścianą obu-
dowy wprowadzając zacisk (11) przez otwór i łączy 
się zacisk (11) z wyprowadzeniem elektrody, najko-
rzystniej przez zgrzewanie. (4 zastrzeżenia) 

2ln7; H04n P. 164788 T 22.03.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska, (Zdzi-
sław Kozłowski). 
Sposób otrzymywania impulsów obrazu z sygnału syn-
chronizacji i numeryczny selektor linii do stosowania 

tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na zliczaniu /.a 

pomocą licznika elektronicznego (3) o nastawnej po-
jemności, impulsów linii o zunifikowanym czasie 
trwania, uzyskanych z sygnału synchronizacji, z tym, 
że bramkę wejściową (3A) tego licznika otwiera się 
w momentach czasowych zawartych między ostatnim 
impulsem wyrównawczym a początkiem pierwszej 
linii obrazu i zamyka każdorazowo po osiągnięciu 
przez licznik stanu ustalonego uprzednio za pomocą 
przełącznika (3C) kodującego pojemność licznika. 

Numeryczny selektor linii według wynalazku zawie-
ra blok unifikacji impulsów linii (1), którego wyj-
ście połączone jest z pierwszym wejściem (Gl) bram-
ki iloczynowej (2), z wejściem zliczającym licznika (3) 
oraz z pierwszym wejściem (Wel) bloku indentyfika-
cji pól obrazu (4), którego drugie z wejść (We2) po-
łączone jest z wejściem (We) bloku unifikacji impul-
sów linii (1). Wyjście bloku identyfikacji pól obrazu 
(4) połączone jest z wejściem układu kasowania (3F) 
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i z wejściem otwierającym (S) układu sterowania (3E) 
bramki wejściowej (3A) licznika (3). Wyjście układu 
rozpoznawania stanów licznika (3D) oraz wyjścia 
układu sterowania (3E) bramki wejściowej (3A) licz-
nika połączone są z wejściem drugim (G2) i trzecim 
(G3) bramki iloczynowej (2), zaś wyjście tej bramki 
połączone jest z wejściem zamykającym (R) układu 
sterowania (3E) bramki wejściowej (3A) licznika. Wy-
nalazek znajduje zastosowanie w telewizyjnej techni-
ce pomiarowej. (4 zastrzeżenia) 

22a P. 139676 28.03.1970 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Bujała, Henryk Golec, Mirosław Graliński, 
Jan Jedrzejewski, Franciszek Kacprzak, Ryszard Sa-
lagacki). 

Preparat farbiarski do barwienia wyrobów z mie-
szaniny włókien poliestrowych i wełny na kolor po-
marańczowy o odcieniu czerwonym znamienny tym, 
że zawiera 55-85 części wagowych technicznego 
barwnika o wzorze ogólnym 1, w którym V oznacza 
atom wodoru lub atom chloru lub atom bromu, Z 
oznacza grupę nitrową, X oznacza grupę alkilową 
CnH2n+i dla n oznaczającego liczbę całkowitą od 1 do 
4 lub grupę hydroksyetylową lub grupę acetylową, 

Y oznacza grupę hydroksyetylową lub grupę cyjano-
etylową oraz 20-45 części wagowych technicznego 
barwnika o wzorze ogólnym 2, w którym C oznacza 
resztę składnika czynnego szeregu benzenowego po-
siadającą w cząsteczce podstawniki jak grupę mety-
lową, sulfonamidową, nitrową, metoksylową, sulfona-
nilidową, etoksylową, atom chlorowca, lub inne po-
dobne, najkorzystniej jest zresztą 2-toluidyny, lub 
2-sulfonanilido-4-toluidyny lub innych podobnych, 
B natomiast oznacza resztę składnika biernego szere-
gu naftalenowego posiadającą w cząsteczce podstaw-
niki jak grupę hydroksylową, acetyloaminową, ben-
zenosulfonyloaminową, 4-toluenosulfonyloaminową 
oraz jedną lub dwie grupy sulfonowe w postaci soli 
sodowych, najkorzystniej jest resztą kwasu 1-nafto-
lo-4-sulfonowego lub kwasu l-naftolo-5-sulfonowego 
lub l-(N-acetylo)-amino-8-hydrosynaftaleno-3,6-dwu-
sulfonowego lub innych podobnych przy czym tech-
niczne barwniki zawierają znane środki dyspergujące, 
zwilżające, wypełniające i/lub nastawiające. 

22a P. 139677 28.03.1970 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Kazimierz Bujała, Henryk Golec, Mirosław Gra-
liński, Jan Jedrzejewski, Franciszek Kacprzak, Ry-
szard Sałagacki). 

Preparat farbiarski do barwienia wyrobów z mie-
szaniny włókien poliestrowych i wełny na kolor po-
marańczowy znamienny tym, że zawiera 35-65 części 
wagowych technicznego barwnika o wzorze ogólnym 
1, w którym R oznacza niskocząsteczkowy rodnik al-
kilowy, 10-30 części wagowych technicznego barwni-
ka o wzorze ogólnym 2, w którym V oznacza atom 
wodoru lub atom chloru lub atom bromu, Z oznacza 
grupę nitrową, X oznacza grupę alkilową CnH2n+1 dla 
n oznaczającego liczbę całkowitą od 1 do 4 lub grupq 
hydroksyetylową lub grupę acetylową, Y oznacza gru-
pę hydroksyetylową lub grupę cyjanoetylową oraz 
20-40 części wagowych technicznych barwników 
o wzorze ogólnym 3, w którym D oznacza dwuaminę 
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szeregu dwufenylu zawierającą grupy sulfonowe oraz 
ewentualnie zawierającą jako podstawniki grupy: 
metylową, metoksylową i inne, B1 jest równe lub 
różne od B2 i oznacza resztę anilidu lub chloroanilidu 
lub metoksyanilidu kwasu acetylooctowego lub resztę 
fenolu zestryfikowanego p-toluenosulfochlorkiem lub 
p-benzenosulfochlorkiem, lub resztę składnika bier-
nego szeregu pirazolonu lub 2-naftolu, najkorzystniej 
kwasu 2-naftyloamino-6,8-dwusulfonowego lub kwa-
su 2-naftyloamino-3,6-dwusulfonowego, przy czym 
techniczne barwniki ewentualnie zawierają znane 
środki dyspergujące, zwilżające, wypełniające i/lub 
nastawiające. 

22a P. 141473 20.06.1970 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Wojciech Szafnicki, Jerzy Papierski, Franciszek Kac-
przak, Wiesław Pawłowski, Jadwiga Żychowicz, Ro-
man Pytlik). 

Preparat farbiarski do barwienia włókien syntetycz-
nych na kolor szary, lub granatowy lub czarny za-
wierający znane barwniki zawiesinowe, środki dy-
spergujące, zwilżające, wypełniające, znamienny tym, 
że zawiera co najmniej jeden barwnik zawiesinowy 
o wzorze ogólnym 2, w którym X oznacza grupę hy-
droksylową lub grupę alkoksylową umiejscowioną w 
dowolnym położeniu najkorzystniej w pozycji para 
w pierścieniu fenylowym i co najmniej jeden barw-
nik zawiesinowy o wzorze ogólnym 3, w którym X 
oznacza atom wodoru lub atom chlorowca lub grupę 
nitrową, Z oznacza atom wodoru lub atom chlorowca 
lub rodnik alkilowy lub acetylowaną grupę aminową, 
V oznacza atom wodoru, Rx oznacza rodnik alkilowy 
lub rodnik hydroksyalkilowy, R2 oznacza rodnik alki-
lowy lub rodnik hydroksyalkilowy lub rodnik cyjano-
alkilowy albo X i Y oznacza atomy chlorowca, Z 
oznacza acetylowaną grupę aminową, V oznacza rod-
nik alkoksylowy, Ri i R2 oznacza acetylowany rod-
nik hydroksyalkilowy, przy czym stosunek wagowy 
użytych barwników o wzorze ogólnym 2 i 3, których 
podstawniki mają wyżej podane znaczenie wynosi 
42-95 : 58-5. 

22a P. 141474 20.06.1970 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Wojciech Szafnicki, Jerzy Papierski, Franciszek Kac-
przak, Wiesław Pawłowski, Jadwiga Żychowicz, Ro-
man Pytlik). 

Sposób wytwarzania preparatów iarbiarskich do 
barwienia włókien syntetycznych na kolory brunatne 
o różnych odcieniach, polegający na mieszaniu w od-
powiednich urządzeniach zdyspergowanych znanych 

barwników zawiesinowych w postaci proszku, wod-
nej pasty lub płynu, zawierających znane środki 
dyspergujące, zwilżające, wypełniające, znamienny 
tym, że preparat farbiarski zawiera co najmniej jeden 
antrachinonowy barwnik zawiesinowy o wzorze ogól-
nym 2, w którym X oznacza grupę hydroksylową, 
lub grupę alkoksylową umiejscowioną w dowolnym 
położeniu najkorzystniej w pozycji para w pierścieniu 
fenylowym i co najmniej jeden azowy barwnik zawiei-
sinowy o wzorze ogólnym 3, w którym X oznacza 
atom wodoru lub atom chlorowca lub grupę nitrową, 
Y oznacza atom wodoru lub atom chlorowca lub gru-
pę nitrową, Z oznacza atom wodoru lub atom chlo-
rowca lub rodnik alkilowy lub acetylowaną grupę 
aminową, V oznacza atom wodoru, Rx oznacza rodnik 
alkilowy lub rodnik hydroksyalkilowy, R2 oznacza 
rodnik alkilowy lub rodnik hydroksyalkilowy lub rod-
nik cyjanoalkilowy, albo X i Y oznacza atomy chlo-
rowca, Z oznacza acetylowaną grupę aminową, V 
oznacza rodnik alkoksylowy, Rj i R2 oznacza acety-
lowany rodnik hydroksyalkilowy, przy czym stosunek 
wagowy użytych barwników o wzorze ogólnym 2 i 3 
których podstawniki mają wyżej podane znaczenie 
wynosi 3-45 : 97-55. 

22a P. 143186 14.09.1973 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Bujała, Henryk Golec, Mirosław Graliński, 
Jan Jędrzejewski, Franciszek Kacprzak, Ryszard Sa-
łagacki). 

Preparat farbiarski do barwienia wyrobów z mie-
szaniny włókien poliestrowych i wełny na kolor 
szkarłatny znamienny tym, że zawiera 35-65 części 
wagowych technicznego barwnika o wzorze ogólnym 
1, w którym V oznacza atom wodoru lub atom chlo-
ru lub atom bromu, Z oznacza grupę nitrową, X ozna-
cza grupę alkilową CnH2n+1 dla n oznaczającego licz-
bę całkowitą od 1 do 4 lub grupę hydroksyctylowa 
lub grupę acetyl ową, Y oznacza grupę nydroksyety-
lową lub grupę cyjanoetylową, 18-48 części wago-
wych technicznego barwnika o wzorze ogólnym 2, 
w którym X oznacza grupę alkoksylową zawierającą 
od 1 do 7 atomów węgla w łańcuchu oraz ewenUi -
alnie zawierającą grupę wodorotlenową lub grupę 
cyjanowTą na końcu łańcucha, względnie grupę ary-
loksylową, najkorzystniej fenyloksylową, zawierającą 
w pierścieniu jeden lub więcej atomów chloru lub in-
nych podstawników elektroujemnyeh, Y oznacza atom 
wodoru lub grupę nitrową lub grupę nitrozową lub 
grupę cyjanową, Ż oznacza grupę aminową lub gru-
pę wodorotlenową oraz 10-30 części wagowych tech-
nicznego barwnika o wzorze ogólnym 3, w którym D 
oznacza dwuaminę szeregu dwufenylu zawierającą 
grupy sulfonowe oraz ewentualnie zawierającą jako 
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podstawniki grupy: metylową, metoksylową i inne, 
Bi oznacza resztę fenolu zestryfikowanego p-tolueno-
sulfochlorkiem lub p-benzenosulfochlorkiem, B2 ozna-
cza resztę składnika biernego szeregu pirazolonu lub 
2-naftolu, najkorzystniej kwasu 2-naftyloamino-6,8-
dwusulfonowego lub kwasu 2-naftyloamino-3,6-dwu~ 
sulfonowego, przy czym techniczne barwniki ewentu-
alnie zawierają znane środki dyspergujące, zwilżają-
ce, wypełniające i/lub nastawiające. 

22a P. 143188 14.09.1970 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków, Zgierz, Polska (Kazimierz Bujała, Henryk Golec, 
Mirosław Graliński, Jan Jędrzejewski, Franciszek 
Kacprzak, Ryszard Sałagacki). 

Środek barwiący wyroby z mieszaniny włókien po-
liestrowych i wełny na kolor czerwony, znamienny 
tym, że zawiera 55-85 części wagowych technicznego 
barwnika o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 
grupę alkoksylową zawierającą od 1 do 7 atomów 
węgla w łańcuchu oraz ewentualnie zawierającą gru-
pę wodorotlenową lub grupę cyjanową na końcu łań-
cucha, względnie grupę aryloksylową, najkorzystniej 
fenyloksylową, zawierającą w pierścieniu jeden lub 
więcej atomów chloru lub innych podstawników ele-
ktroujemnych, Y oznacza atom wodoru, lub grupę ni-
trową, lub grupę nitrozową, lub grupę cyjanową, 
Z oznacza grupę aminową lub grupę wodorotlenową 
oraz 15-45 części wagowych technicznego barwnika 
o wzorze ogólnym 2, w którym C oznacza resztę 
składnika czynnego szeregu benzenowego posiadającą 
w cząsteczce podstawniki jak grupę metylową, sul-
fonamidową, nitrową, metoksylową, sulfonanilidową, 
etoksylową, atom chlorowca lub inne podobne, naj-
korzystniej resztę 2-toluidyny, lub 2-sulfonanilido-4-

toluidyny lub innych podobnych, B natomiast ozna-
cza resztę składnika biernego szeregu naftalenowego 
posiadającą w cząsteczce podstawniki jak grupę hy-
droksylową, acetyloaminową, benzenosulfonyloamino-
wą, 4-toluenosulfonyloaminową oraz jedną lub dwie 
grupy sulfonowe w postaci soli sodowych, najkorzyst-
niej resztę kwasu l-naftolo-4-sulfonowego lub kwa-
su l-naftolo-5-sulfonowego lub kwasu l-(N-acetylo)-
-amino-8-hydroksynaftaleno-3,6-dwusulfonowego lub 
innych podobnych. 

22a; C09b P. 165041 05.09.1973 

Pierwszeństwo: 06.09.1972 - Wielka Brytania 
(nr 41351/72) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Anglia. 
Sposób wytwarzania nowych barwników reaktywnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
barwników o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza 
rodnik acylowy lub heterocykliczny, zawierający co 
najmniej I podstawnik reaktywny z celulozą, n ozna-
cza wartość liczbową 0 lub 1, a Dm oznacza resztę 
N, N' - dwumiany. 

Powyższe barwniki są reaktywne z celulozą i dają 
wybarwienia o jaskrawych odcieniach czerwonawo-
-niebieskich, przy czym charakteryzują się dużą zdol-
nością barwienia i dobrą odpornością na pranie 
i działanie światła. (1 zastrzeżenie) 
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22a; C09b P. 165723 T 08.10.1973 
Pierwszeństwo: 11.10.1972 - RFN (nr P. 22 49 739.8) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania odmiany barwnika azowego 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania odmiany 

barwnika azowego o wzorze 1, znacznie stabilniejszej 
niż dotychczas znane odmiany i z tego względu nada-
jące się do barwienia estrów celulozy i poliestrów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że barw-
nik o wzorze 1 poddaje się ogrzewaniu w środowisku 
wodnym, ewentualnie z dodatkiem rozpuszczalnika 
organicznego albo miele się w podwyższonej tempera-
turze ewentualnie z dodatkiem dyspergatora. 

(1 zastrzeżenie) 

22a; C09b; P. 165943 T 18.10.1973 

Pierwszeństwo: 21.10.1972 - RFN (nr P 2251747.1) 
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika-

ka Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania pigmentów azowych szeregu 

kwasu -hydroksynaftoesowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

pigmentów azowych szeregu kwasu ß-hydroksynafto-
csowego, zawierających ugrupowanie o-fenylenodwu-
aminy. 

Sposób polega na kondensacji halogenku kwasu 
karboksylowego z aminą lub sprzęganiu zdwuazowa-
nej aminy z odpowiednim składnikiem biernym. 

Pigmenty otrzymane sposobem według wynalazku 
mogą być stosowane do barwienia masy przędnej, dc 
otrzymywania barwnych past drukarskich, barwnych 
lakierów. (2 zastrzeżenia) 

22a; C09b P. 165976 T 20.10.1973 
Pierwszeństwo: 26.10.1972 - RFN (nr P 2252 461.4) 
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republi-

ka Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania silnie barwiących pigmentów 
dwubezwodnika kwasu peryleno-3, 4, 9, 10-czterokar-

boksylowego 
Sposób według wynalazku polega na tym, że drobno 

zmielony surowy pigment, którego średnia wielkość 
cząstek pierwotnych wynosi 0,01-1 \i, traktuje SÏQ 
ciekłą w temperaturze traktowania pierwszorzędową 
albo trzeciorzędową aminą aromatyczną albo silnio 
polarnym nieprotonowym rozpuszczalnikiem jako 
środkiem spęczniającym, aż pigment osiągnie opty-
malną siłę barwienia. 

Po usunięciu środka spęczniającego otrzymuje się 
silnie barwiący, o czystym odcieniu pigment odpo-
wiedni do wszystkich celów pigmentowania. 

(6 zastrzeżeń) 

22a; C09b P. 165978 20.10.1973 
Pierwszeństwo: 24.10.1972 - RFN (nr P 2252041.8) 
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania silnie barwiących pigmentów 
dwubezwodnika kwasu peryleno-3, 4, 9, 10-ezterokar-

boksyiowego 
Sposób według wynalazku polega na tym, że na 

suchy, zmielony, surowy pigment, którego średnia 
wielkość cząsteczek wynosi 0,01-1 u, działa się 80-95 
procentowym kwasem siarkowym. Otrzymuje sic sil-
nie czerwony pigment o wyższej czystości barwy, 
który daje się bardzo dobrze dyspergować. 

(6 zastrzeżeń) 

22a; C09b P. 166013 T 22.10.1973 

Pierwszeństwo: 18.11.1972 - RFN (nr P 2252943.7) 
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania barwników dwuhydroksypirydy-

nowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

barwników dwuhydroksypirydynowych o wzorze 1, 
w którym X oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
alkiloaminową o 3-12 atomach węgla, ewentualnie 
podstawioną grupę alkoksylową zawierającą łącznie 
więcej niż 4 atomy węgla albo ewentualnie podsta-
wioną grupę cykloalkiloaminową z 5-10 członowym 
pierścieniem, Z oznacza atom chloru lub bromu, a n 
liczby 0, 1 lub 2. 

Sposób według wynalazku sprzęgania związków 
dwuazowych amin o wzorze 2 z 2,6- dwuhydroksy-
-3-cyjano 4-metylopirydyną. (3 zastrzeżenia) 

22a; C09b P. 166028 T 22.10.1973 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska 
(Ludomir Tokarzewski, Bogna Hołdyk-Koźbiałowa). 

Sposób otrzymywania barwników azowych 
Sposób według wynalazku polega na tym, że polia-

kroleinę w ilości 56 części wagowych, przeprowadza 
się przez polikondensację z dwufunkcyjną aminą aro-
matyczną w ilości 0,05 mola w obecności 200 cz. obję-
tościowych czynnika azeotropującego w odnośną poli 
(zasadę Schiffa), a następnie dwuazuje się w środo-
wisku kwaśnym za pomocą roztworu azotynu sodo-
wego i sprzęga z dobranym składnikiem biernym tak. 
aby doprowadzić do powstania rozpuszczalnych w 
wodzie lub w rozpuszczalnikach organicznych barwni-
ków multiazowych. 

Barwniki otrzymane sposobem według wynalazku 
stosuje się do barwienia wełny, włókna poliami-
dowego i bawełny. (1 zastrzeżenie) 

22a; C09b P. 166223 31.10.1973 

Pierwszeństwo: 02.11.1972 - RFN (nr P 2253538.2) 
02.06.1973 - RFN (nr P 2328146.1) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania barwników szeregu benzopiranu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania barwni-
ków szeregu benzopiranu na drodze reakcji pochod-
nych benzopiranowych z odpowiednim związkiem 
anionowym i ewentualnej hydrolizie, acylowaniu lub 
czwartorzędowaniu otrzymanych produktów. 

(6 zastrzeżeń) 
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22g; C09d P. 164998 T 01.09.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-
wego „Siarkopol", Machów, Polska (Irena Błasiak, 
Agata Grzmil, Andrzej Haber). 
Sposób otrzymywania farby do znakowania dróg na 

bazie siarki 
Sposób według wynalazku polega na modyfikowa-

niu siarki przy pomocy ciekłych tiokoli, a następnie 
dozowaniu jako wypełniacza odpadowej krzemionki 
zawierającej fluorki sodu i amonu i stabilizatorów. 

Dla poprawienia przyczepności można dodatkowo 
wprowadzać związki organiczne siarki typu merka-
ptanów oraz arylo- i alkilosiarczków w ilości 1-5%. 

(2 zastrzeżenia) 

22k; C09k P. 163972 11.07.1973 

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Wojciech 
Grabowski, Marek Malinowski, Piotr Wierzchowski, 
Witold Zarębski, Andrzej Piłatowicz, Sławomir Ję-
drzejczyk). 
Sposób otrzymywania masy do termicznego łączenia 
przewodów elektrycznych oraz masa otrzymana tym 

sposobem 
Sposób otrzymywania masy do termicznego łącze-

nia przewodów elektrycznych wykonanych z różnych 
metali, a w szczególności z miedzi i aluminium po-
lega na tym, że wchodzące w skład masy metale, 
tlenki metali i topiki po wymieszaniu na sucho bądź 
na mokro doprowadza się do gęstości od 2 do 6 g/cm3. 
Do mieszania składników na sucho używa się młyna 
kulowego. Przy mieszaniu na mokro jako rozpuszczal-
nik stosuje się wodę, aceton, benzen, toluen, krylen, 
chloroform, czterotlenek węgla, benzynę lub eter 
naftowy. 

Masa wytworzona tym sposobem składająca się 
z metali, tlenków metali i topików charakteryzuje się 
tym, że w jej skład wchodzą odpowiednio: glin me-
taliczny o granulacji 10-100 îm w ilości 20-50% 
wagowych, miedź metaliczna o granulacji poniżej 
70|xm w ilości 0,2-20% wagowych, stop nikiel-glin 
o zawartości 30-70% wagowych niklu i granulacji 
poniżej 10 |xm w ilości 0,2-10% wagowych, dwutle-
nek cyny o granulacji poniżej 10 p w ilości 30-60% 
wagowych, dwutlenek tytanu o granulacji poniżej 
70 [im w ilości 0,2-10% wagowych, tlenek miedziowy 
o granulacji poniżej 70 \am w ilości 0,2-20% wago-
wych oraz topiki, chlorek potasowy o granulacji po-
niżej 70 [Jim w ilości 1-3% wagowych, fluorek wa-
pniowy o granulacji poniżej 100 îm w ilości 0,5-4% 
wagowych, fluorek baru o granulacji poniżej 50 j.im 
w ilości 1-3% wagowych, kriolit o granulacji poni-
żej 100 (xm w ilości 1-5% wagowych. 

(5 zastrzeżeń) 

23a; Cllb P. 165036 T 05.09.1973 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz 
Mańczak, Alfred Grossmann). 

Sposób wytwarzania lanoliny farmaceutycznej 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

lanoliny farmaceutycznej metodą bezrozpuszczalniko-
wą. Sposób wg wynalazku polega na tym, że odkwa-
szony, wybielony i uwolniony od mydeł i innych za-
nieczyszczeń tłuszcz z wełny traktuje się dwutlen-
kiem siarki przed dezodoryzacją przy pomocy próżni 
i gazów obojętnych lub utleniających. 

(1 zastrzeżenie) 

23b; C l 0 g P. 160666 09.02.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Michalina Wiekiera, Sylwia Włodarczyk, Teresa Bier-
nacka, Krystyna Moskalewicz, Danuta Waligórska). 
Sposób otrzymywania środka antyosadowego dla prze-

mysłu rafineryjnego i petrochemicznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
środka przeciwdziałającego osadzeniu się osadów na 
ściankach instalacji służącej do termicznej obróbki 
ropy naftowej oraz w innych instalacjach pracujących 
dla przemysłu petrochemicznego. 

Środek według wynalazku otrzymuje się przez kon-
densację polietylenopoliamin z kwasami tłuszczowymi 
w odpowiednich stosunkach molowych i warunkach 
temperaturowych i kolejną kondensację otrzymanego 
związku z hydroksykwasem dwukarboksylowym. 

Użytkową formę powyższego środka stanowi roz-
twór produktów powyższej kondensacji w aromatycz-
nym rozpuszczalniku. 

Środek antyosadowy wprowadza się do strumienia 
technologicznego w ilościach 1-20 g na 1 tonę pro-
duktu. (1 zastrzeżenie) 

23e; Clld P. 160621 07.02.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Cechnicki, Eugeniusz Szmidtgal, Adam Nowa-
torski, Władysław Mackiewicz, Władysław Pietrasik, 
Kazimierz Jaworski, Bogusław Hebda, Kazimierz 
Szekli, Wiktor Switluk, Zofia Murygin, Czesław Tu-
siński). 
Ciągły sposób zmydiania kwasów tłuszczowych oraz 

urządzenie do stosowania tego sposobu 
Wynalazek dotyczy ciągłej metody zmydiania kwa-

sów tłuszczowych oraz stosowanego do tego celu 
urządzenia. 

Zmydlanie prowadzone jest w temperaturze 120-
150°C pod ciśnieniem od 2 do 6 atmosfer. Dla zapew-
nienia właściwej homogenizacji masy stosuje się prócz 
reaktora z obiegiem wewnętrznym, dodatkowo pompy 
cyrkulacyjne dla zewnętrznej cyrkulacji masy mydla-
nej poprzez reaktor. Dla przyśpieszenia homogeniza-
cji, do masy mydlanej wprowadzane są specjalne do-
datki, jak na przykład alkilobenzenosulfonian sodu. 

(4 zastrzeżenia) 

24a; F23b P. 161234 13.03.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Paweł 
Trójca, Kazimierz Pietrowski, Tadeusz Szulc). 

Ruszt mechaniczny, okrągły, jednopierścicniowy 
Ruszt jest stożkowy, wklęsły, obrotowy gdzie rusz-

towiny (7) i (8) ułożone są promieniowo. Całość kon-
strukcji (6) jest zbudowana na pierścieniu tocznym 
(3) na którym jest wykonane uzębienie ślimacznicy, 
napędzane ślimakiem (2). Pierścień toczny (3) wspiera 
się na kółkach jezdnych (11) przymocowanych do 
ramy rusztu (10), która może być przemieszczona na 
kółkach jezdnych (4) po torowisku pomocniczej 
jezdni (9). (3 zastrzeżenia) 
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24g P. 157285 15.08.1972 

Ośrodek Badawezo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jan Ró-
jek, Klaudiusz Sośnica). 
Urządzenie do usuwania erozji popiołowej powierzchni 

ogrzewalnych drugiego ciągu kotła 
Urządzenie według wynalazku, zaopatrzone w ścian-

kę (3) umieszczoną w kanale międzyciągu (1) oraz lej 
(8) do odprowadzania popiołu posiada przegrodę (10) 
tworzącą obejściowy kanał (5) i wylotowe okno (9) 
służące do /miany kierunku przepływu spalin. W obrę-
bie przegrody (10) w kanale (6) drugiego ciągu zabu-
dowana jest powierzchnia ogrzewalna (7). 

(1 zastrzeżenie) 

24g; F23j P. 164976 T 01.08.1973 

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych im. 
Janka Krasickiego „ELWO", Pszczyna, Polska (Kra-
jewski Alojzy, Danel Władysław, Kulig Józef). 

Odpylacz inercyjny 
Odpylacz inercyjny przeznaczony jest do oczyszcza-

nia z pyłu, spalin z kotłów energetycznych, gazów 
z pieców cementowych i innych. 

Może być stosowany jako wstępny odpylacz gazów 
kierowanych do zasadniczego oczyszczania w elektro-
filtrze. 

Zanieczyszczony gaz dopływa kanałem (1) do ściany 
utworzonej z rynien (2), a następnie jest kierowany 
do dokładnego oczyszczenia w elektrofiltrze (3). Ryn-
ny (2) przebiegają z góry w dół i są względem siebie 
równoległe a w ich wnętrzach gromadzi się pył, który 
jest następnie odprowadzany w dół. (1 zastrzeżenie) 

24g; F23j P. 165406 T 25.09.1973 

Józef Soliński, Warszawa, Polska. 
Sposób oddzielania cząstek ciał stałych od ciał lot-

nych oraz układ do stosowania tego sposobu 
Sposób oddzielania cząstek ciał stałych od ciał 

lotnych oraz układ do stosowania tego sposobu doty-
czy technologii oczyszczania szczególnie powietrza z 
zanieczyszczeń metalicznych. Sposób ten oraz układ 
do jego stosowania przedstawia fig. 1 rysunku. Wy-
nalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w odlewnic-
twie do oczyszczania powietrza zasysanego z wirni-
kowych lub pneumatycznych oczyszczarek, w których 
czynnikiem roboczym jest śrut żeliwny lub stalowy. 
Wstępnie oczyszczone powietrze jest kierowane do 
urządzenia technologicznego, które utlenia, zgrzewa, 
topi, spala lub odparowuje zanieczyszczenia, przy 
czym procesy te zachodzą w owym urządzeniu tech-
nologicznym realizującym inny proces na przykład 
wytapianie żeliwa, surówki lub otrzymywanie innych 
produktów. Zmiana stanu skupienia zanieczyszczeń 
odbywa się w wielkim piecu, żeliwiaku lub w spec-
jalnie skonstruowanym do tego celu urządzeniu. Pro-
ces rozpoczyna się w oczyszczarce (1), po czym po-
wietrze zanieczyszczone przepływa przez cyklon (3), 
nagrzewnicę (4), okrężnicę (5) oraz dyszę (10) do garu 
(6) wielkiego pieca. (2 zastrzeżenia) 

24g; F23j P. 165508 T 27.09.1973 

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz, 
Polska (Henryk Weis, Damian Tomas). 

Uszczelnienie cięgna podwieszeniowego obrotowego 
podgrzewacza powietrza 

Uszczelnienie cięgna podwieszeniowego obrotowego 
podgrzewacza powietrza, polega na tym, że w miejscu 
przejścia cięgna (1) przez obudowę (7) obrotowego 
podgrzewacza powietrza, współosiów z nim, do obu-
dowy tej utwierdzono tuleje (4), w której na przemian 
umieszczono pierścienie (2) i pary miseczkowych sprę-
żonych elementów uszczelniających (3) dociśniętych 
pierścieniową pokrywą, przy czym pierścienie (2) 
i elementy uszczelniające (3) tworzą wzdłuż cięgna 
podwieszeniowego (1) labirynty utrudniające przepływ 
sprężonego powietrza z podgrzewacza do otoczenia. 

(1 zastrzeżenie) 
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25a; D04b P. 165232 T 14.09.1973 

Zakład Usług Technicznych, Łódź, Polska (Adam 
Bortnowski, Zygmunt Stożek). 

Płyta igłowa 
Przedmiotem wynalazku jest płyta igłowa (1) do ma-

szyn dziewiarskich, szydełkarek płaskich, składająca 
się z ułożonych na przemian kształtek igłowych (2) 
i kształtek podziałkowych (3) połączonych ze sobą li-
stwami łączącymi (5) zamocowanymi w płytkach 
skrajnych (4). Kształtki igłowe (2) i kształtki podział-
kowe (3) posiadają odpowiednie wycięcie słu-
żące do umieszczania w nich listew łączących (5) 
i listew przytrzymujących igły i podpychacze. Płyta 
igłowa (1) może posiadać dowolną szerokość roboczą, 
zależną od ilości użytych kształtek igłowych (2) i po-
działkowych (3). (1 zastrzeżenie) 

25a; D04b P. 165538 T 28.09.1973 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Terenowego „Lub-
gal", Lublin, Polska (Jerzy Przysiężniak, Przemysław 
Skwarek, Włodzimierz Chudowolski). 
Układ kinematyczny biegu nitki w maszynach dzie-

wiarskich 
Przedmiotem wynalazku jest układ biegu nitki w 

maszynach dziewiarskich, zwłaszcza typu „Meto", za-
pobiegający zrywaniu się nitki w przypadku wystą-
pienia jej zgrubienia. Układ charakteryzuje się tym, 
że pomiędzy podajnikiem a odstawiaczem włącza się 

urządzenie umocowane do pierścienia (10) maszyny, 
składające się z korpusu (11), dźwigni (12) sprężyny 
(13), sworznia (14) oraz śruby (15) regulującej naciąg 
sprężyny (13), przy czym siły napinające sprężynę są 
mniejsze od wytrzymałości nitki na zrywanie. 

(1 zastrzeżenie) 

25b; D04c P. 165298 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 NRD (nr D 04 g/165 776) 
Institut für Hochseefischerei und Fischeverarbei-

tung Rostok, Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Urządzenie do wytwarzania bezwęzłowo plecionych 
siatek 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bez-
węzłowego splatania siatek z co najmniej czterech ni-
tek splecionych w jeden wątek, stanowiący osnowę 
i sploty oczek siatki. 

Urządzenie składa się z napędu centralnego (1), 
stojaka (2), podnośnika (3) i z mechanizmu obciągo-
wego (4). Napęd centralny (1) napędza tarcze falujące 
(5) umieszczone na stojaku (2), na których osadzone 
są szpule (6), oraz napędza zwrotnice kierujące (7), 
podnośnik (3) urządzenia (8) obciągowego (4) z wal-
cami (8). Skrzynia przekładniowa (9) służy do poru-
szania zwrotnic (7) w zależności od ustawienia szpul 
(6). Ze skrzynią przekładniową (9) połączona jest 
skrzynia przekładniowa (10) służąca do podnoszenia 
noży podnośnika (11) do punktu splotowego (12) w 
zależności od położenia szpul (6). Jednostka podsta-
wowa składa się z zespołu trzech tarcz falujących 
(5), których osie leżą na jednej prostej lub leżą w 
stosunku do siebie pod kątem prostym. Każda jedno-
stka podstawowa posiada jedną tarczę falującą we-
wnętrzną i dwie tarcze falujące zewnętrzne z któ-
rych każda posiada cztery wykroje dla szpul (6) obie-
gających parami bieżnie głowic. (7 zastrzeżeń) 
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25b; D04c P. 165946 T 18.10.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, (Włodzimierz 
Wesołowski, Roman Hoffman, Aleksander Cisło). 

Urządzenie do wyłączania maszyny włókienniczej, 
szczególnie plecionkarki i koronkarki, po zerwaniu 

nitki 
Urządzenie według wynalazku stanowi cięgno, opa-

sujące tuleje (3) nasadzone na sworznie (2), umieszczo-
ne wokół stołu (1) maszyny. Cięgno złożone jest z od-
cinków taśmy (4) połączonych ze sobą przesuwnie. 
Między końcami dwóch sąsiednich odcinków taśmy 
(4) jest osadzony w przelotowych otworach trzpień (6) 
zaopatrzony w kołnierz (7). Jeden koniec, co najmniej 
jednego z odcinków taśmy (4) jest przymocowany 
bezpośrednio do stołu (1) maszyny i jeden koniec co 
najmniej jednego z odcinków taśmy (4) jest przy-
mocowany do stołu za pośrednictwem sprężyny (8). 

Po zerwaniu nitki opadający element wrzeciona 
uderza o wystający trzpień (6) i wychyla go. Kołnierz 
(7) trzpienia rozchyla taśmy (4) i powoduje wysunię-
cie się drugiej wystającej części trzpienia (6) z otwo-
ru w taśmie (4). Pod działaniem sprężyny (8) cięgno 
zwiększa swą długość oddziałując tym na czujnik 
(9) wyłącznika maszyny, powodując jej zatrzymanie. 

(1 zastrzeżenie) 

26c; C10j P. 164331 T 27.07.1973 

Krakowskie Okręgowe Zjakłady Gazownictwa, 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Kraków, Polska (Sta-
nisław Krzyżanowski). 

Sposób nawaniania gazu o dowolnym ciśnieniu i urzą-
dzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób nawaniania gazu o dowolnym ciśnie-
niu polega na zabudowaniu w szczelnym zbiorniku 
o ciśnieniu równym ciśnieniu panującemu w zbior-
niku gazowym, urządzenia dozującego łącznie ze zbior-
nikiem nawaniacza, przy czym dozowanie nawania-
cza do rurociągu odbywa się proporcjonalnie do prze-
pływu gazu w rurociągu za pomocą gazomierza lub 
innego urządzenia napędzającego i pompy tłoczącej. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
ze zbiornika ciśnieniowego (1) wewnątrz którego za-
budowane są: zbiorniki nawaniacza (9) wraz z zawo-
rami (15, 16, 19) zabudowanymi na przewodach do-
prowadzających nawaniacz i gaz i zaworów (10, 11, 13) 
odprowadzających nawaniacz, zawór odpowietrzający 
(20) oraz gazomierz lub inne urządzenie napędzające 
(4) przekładnię (6) i pompę tłoczącą (7). 

(2 zastrzeżenia) 

27b; F04b P. 163681 T 28.06.1973 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Waldemar Maciejewski, Jan Jośko). 

Sprężarka powietrza 
Przedmiotem wynalazku jest sprężarka powietrza 

tłokowa dwustopniowa, z tłokiem różnicowym cylin-
dra pierwszego i drugiego stopnia, przeznaczona do 
napełniania różnego rodzaju zbiorników sprężonym 
powietrzem potrzebnym do uruchomienia silnika, na-
pędu urządzeń pneumatycznych zwłaszcza w prze-
myśle lotniczym. Sprężarka charakteryzuje się tym, 
że tłok różnicowy cylindra pierwszego i drugiego sto-
pnia wraz z głowicą stanowią jedną niepodzielną ca-
łość, przy czym głowica posiada zawory zwrotne i 
usytuowany w swej górnej części filtr powietrzny. 

(1 zastrzeżenie) 

27b; F04b P. 164500 T 02.08.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Szczepanik, Jacek Win-
czewski). 

Tłumik akustyczny absorbcyjny dla sprężarek 
Tłumik absorpcyjny składa się z trzech rur, ze-

wnętrznej (1) i dwóch wewnętrznych (2) i (3) o śred-
nicach kolejno mniejszych, przy czym dwie rury o 
średnicach mniejszych, umieszczone w rurce zewnętrz-
nej wykonane są z blachy perforowanej otworami. 

Przestrzeń pomiędzy rurami wewnętrznymi (2) i (3) 
perforowanymi jest wypełniona żwirem lub tłucz-
niem, natomiast przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrz-
ną a rurą perforowaną jest wypełniona wełną mine-
ralną lub watą szklaną. 

Tłumik znajduje zastosowanie dla sprężarek tłoko-
wych powietrznych. (1 zastrzeżenie) 
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27b; F04b P. 165665 T 05.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Chemicznych, Kraków, Polska (Stanisław Kulig). 
Zespół tłoka z pierścieniami zgarniającymi maszyn 

i urządzeń, szczególnie sprężarek 
Zespół tłoka z pierścieniami zgarniającymi maszyn 

i urządzeń przeznaczony jest szczególnie dla spręża-
rek i charakteryzuje się tym, że posiada pierścień 
zgarniający (1) ukształtowany w ten sposób, że sta-
nowią go walcowy mankiet (2) zakończony zgarnia-
jącym ostrzem (6) ściętym pod kątem ß zawartym 
w granicach od 30° do 120° i pierścieniowy mankiet 
(3) połączony krawędziowo z mankietem czołowym (4) 
usytuowany pod kątem y do powierzchni czołowej (7), 
a ponadto jest tak ukształtowany, że stanowi go rów-
nież cylindryczny kanał (11) i otwory (12) usytuowane 
w pierścieniowym mankiecie (3) względnie rowki lub 
wycięcia promieniowe (15) usytuowane w czołowym 
mankiecie (4), przy czym zgarniający pierścień (1) 
usytuowany w roku (8) wykonanym w tłoku (9) przy-
lega swoją powierzchnią zewnętrzną do czołowej po-
wierzchni (7) rowka (8), zaś zgarniającym ostrzem (6) 
przylega do powierzchni cylindra (5). Takie ukształto-
wanie pierścienia zgarniającego (1), a zwłaszcza man-
kiet walcowy (2) i mankiet czołowy (4) zapewniają 
skuteczne przyleganie pierścienia (1) do powierzchni 
czołowej (7) rowka (8) oraz cylindra (5), likwidując 
przy tym przedostawanie się oleju poprzez szczeliny 
między pierścieniami a powierzchnią rowka (7) od 
strony sprężania. Ponadto utworzona szczelina „s" za-
pewnia korzystny przepływ oleju zgarnianego z cy-
lindra (5) poprzez otwory (12) w pierścieniu (1) i 
otwory (14) w tłoku (9) do przestrzeni korbowodowej 
(10), eliminując niekorzystne zjawisko pompowania 
oleju przez pierścienie do przestrzeni sprężania. 

(6 zastrzeżeń) 

27c; F04d P. 165125 T 10.09.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An-
drzej Wszelaczyński, Lucjan Fajfrowski, Adam Li-
powczan, Tadeusz Malinowski). 

Wentylator osiowy o małej hałaśliwości 

Małą hałaśliwość wentylatora osiowego uzyskuje się 
w ten sposób, że hałas powstający na wieńcach ło-
patek (1) i w dyfuzorach (2) tłumiony jest zarówno 
na rdzeniu (5) wentylatora, zaopatrzonym w rezo-
nansowe komory (7), jak i w przestrzeniach (4) wy-
pełnionych materiałem dźwiękochłonnym. Ponadto ze-
wnętrzne ściany kanału przepływowego wentylatora 
otoczone są w całości lub częściowo dźwiękochłonnym 
lub dźwiękoizolacyjnym materiałem (9), ograniczają-
cym wtórną emisję hałasu przez zewnętrzną obudowę 
wentylatora. (4 zastrzeżenia) 

27c; F04d P. 165932 T 18.10.1973 

Biuro Dokumentacji Technicznej, Łódź, Polska (Je-
rzy Zaal, Zdzisław Przepiórkowski, Jan Rutkowski, 
Jan Jasiak, Jan Gronert). 

Wentylator bębnowy z poprzecznym przepływem 
Wentylator bębnowy z poprzecznym przepływem 

przeznaczony jest do pracy zwłaszcza w urządzeniach 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, o różnych zależ-
nie od ich konfiguracji oporach przepływu. 

Budowę wentylatora, zapewniającą regulację jego 
parametrów w swej istocie zrealizowano w ten spo-
sób, że w przestrzeni wlotowego kanału (1) wzdłuż 
całej długości czynnej wirnika (3) od strony początku 
napływu powietrza na wirnik (3), umocowano prze-
suwnie przegrodę (5) w kształcie wycinka walca o 
promieniu większym od zewnętrznego promienia wień-
ca (6) wirnika (3). (1 zastrzeżenie) 

29a; D01b P. 163081 T 04.06.1973 

Gorlickie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, Przed-
siębiorstwo Państwowe, Gorlice, Polska (Stanisław 
Świniarski, Józef Wójcik, Jan Kwiatkowski, Jan Dra-
guła, Jan Szura). 
Sposób wytwarzania cienkiego runa w postaci taśmy 

z włókien termoplastycznych, zwłaszcza włókien 
szklanych 

Sposób według wynalazku przeznaczony jest szcze-
gólnie do otrzymywania elastycznego welonu szkla-
nego w którym lepiszcze jest odporne na rozkład w 
środowisku wilgotnym, zwłaszcza przez bakterie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ufor-
mowaną wstęgę taśmy nasyca się najdogodniej przez 
zanurzenie lub polewanie lepiszczem, zawierającym 
w postaci suchej 50-70% wagowych skórnego kleju, 
10-30% wagowych żywicy fenolowo-formaldehydo-
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wej i 10-20% wagowych lateksu kauczukowego naj-
korzystniej lateksu butadienowo-styrenowego, przy 
czym zawartość lepiszcza w postaci suchej substancji 
w taśmie z włókien tworzywa termoplastycznego wy-
nosi od 5--~16°/o wagowych. (2 zastrzeżenia) 

29a; D01d P. 164722 17.08.1973 

Pierwszeństwo: 17.08.1972 - Japonia (nr 81782/72) 
Teijin Limited, Osaka, Japonia. 

Sposób wytwarzania poliestrowej teksturowanej 
przędzy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
poliestrowej teksturowanej przędzy, który obejmuje 
rozciąganie i jednoczesne skręcanie nierozciągniętej 
przędzy przy zastosowaniu teksturującej aparatury 
zaopatrzonej w podgrzewacz i skręcarkę pomiędzy 
rolkami podającymi i rolkami rozciągającymi. 

Cechą sposobu według wynalazków jest to, że nie-
rozciągnięta poliestrowa przędza ma dwójłomność n 
w granicach od 0,01 do 0,05, a współczynnik rozcią-
gania DR odpowiada wartości zależnej od dwójłom-
ności nierozciągniętej poliestrowej przędzy obliczonej 
z następujących wyrażeń: DR ^ 2,8 i -1,8349 log 
An-1,376<DR<-2,1789 log An-1,3509 

(18 zastrzeżeń) 

29a; DOlb P. 166209 30.10.1973 

Pierwszeństwo: 30.10.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 302265) 
Ralston Purina Company, St. Louis, Stany Zjedno-

czone Ameryki (Dayle Hans Waggle, Balagtas Fran-
cisco Guevara). 
Sposób ciągłego i równoczesnego wytwarzania dużej 

liczby włókien z proteinowego materiału 
Sposób według wynalazku polega na tym, że mie-

szankę uformowaną z proteinowego materiału ogrze-
wa się pod ciśnieniem, przetłacza się przez dyszę, 
której otwory są tak rozmieszczone aby zabezpieczył 
wytwarzane włókna przed zetknięciem się ze sobą, 
następnie włókna poddaje się chłodzeniu i oddziela 
się je od pozostałej mieszanki proteinowej. 

(17 zastrzeżeń) 

29b; D01f P. 165150 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 12.09.1972 - Francja (nr 72 32285) 
Rhone-Poulenc S.A., Paryż, Francja. 

Włókna puste, sposób ich wytwarzania i reaktor za-
wierający te włókna 

Włókna charakteryzują się tym, że składają się z 
kopolimeru akrylonitrylu i nienasyconego komonome-
ru, posiadają mikropory o średnicy niższej od 100 Â 
i ścianki włókien o stopniu porowatości wynoszącym 
40-80%. Sposób polega na wtryskiwaniu do filierki 

o otworze okrągłym roztworu kopolimeru akryloni-
trylu i komonomeru sulfonowego w polarnym roz-
puszczalniku, a po wyjściu /. filierki, na koagulacji 
wewnętrznej i zewnętrznej strony powstającego włók-
na pustego płynem koagulacyjnym. 

Reaktor (1) enzymatyczny zawiera znaczną ilość 
włókien pustych (2) i system przegród (3), pozwala-
jący na zrealizowanie dwóch przepływów cieczy: 
jednego we wnętrzu włókien pustych (2), drugiego na 
zewnątrz. (17 zastrzeżeń) 

29b; DOlf P. 165577 02.10.1973 

Pierwszeństwo: 02.10.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 294186) 
E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilming-

ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania włókien z dających się formo-

wać mieszanek polimeru akrylonitrylowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

włókien z dających się formować mieszanek polimeru 
akrylonitrylowego o polepszonej trwałości splotu, po-
legający na tym, że sporządza się zasadniczo jedno-
fazową mieszankę polimeryzującą, składającą się z 
jednego lub więcej polimerów akrylonitrylowych, 
z których każdy zawiera przynajmniej 40% wago-
wych jednostek akrylonitrylu oraz z wody zasocjo-
wanej z grupami nitrylowymi polimeru w ilości rów-
noważnej, równej co najmniej 45% ilości wody po-
trzebnej do hydratacji wszystkich jego grup nitry-
lowych lub 80% ilości potrzebnej do hydratacji sprzę-
żonych grup nitrylowych przy stosunku ilości cząste-
czek wody do ilości grup nitrylowych wynoszącym 1:1 
w zależności od tego, która z tych ilości jest większa, 
a co najmniej w ilości, która jest wiązana w postaci 
hydratu w podwyższonej temperaturze, powiększo-
nej o 7% wagowych w przeliczeniu na polimer przy 
czym całkowita ilość wody nie może przekraczać ilo-
ści potrzebnej do hydratacji wszystkich grup nitry-
lowych, następnie wytłaczaniu tej mieszaniny w za-
kresie temperatur około 25°C poniżej i około 10°C po-
wyżej temperatury tworzenia hydratu polimeru, przy 
ciśnieniu równym co najmniej prężności par. Sposób 
według wynalazku polega na tym, że do tak sporzą-
dzonej mieszanki dodaje się od około 0,5% do około 
10%, w przeliczeniu na wagę polimeru, zdolnego do 
jednorodnego mieszania rozpuszczalnika, a ilość wody 
może być zmniejszona o ilość równoważną do ilości 
dodanego rozpuszczalnika. (3 zastrzeżenia) 

30a; A61b P. 163191 08.06.1973 

Pierwszeństwo: 05.03.1973 - NRD (WP A 61n/169219) 
VEB Ultraschalltechnik Halle, Halle, Niemiecka Re-

publika Demokratyczna. 
Układ stymulatora serca sterowany analogowo licz-

nikiem z regulowanymi parametrami pobudzania 
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Układ stymulatora serca zawiera generator impul-
sów (T:ł, T4) wprowadzający w stan przewodzenia sto-
pień wyjściowy (T,), do którego poprzez kondensator 
sprzęgający (K,) dołączona jest rezystancja obciąże-
nia (RH), przy czym równolegle do kondensatora 
sprzęgającego leży wejście dyskryminatora (T2), któ-
rego czułość zadziałania jest odwrotnie proporcjonal-
na do napięcia zasilającego i którego wyjście jest 
tak połączone z generatorem impulsów, że zadziała-
nie dyskryminatora skraca impuls generatora steru-
jącego. . (3 zastrzeżenia) 

30a; A61b P. 164166 T 19.07.1973 

Edward Miroński, Warszawa, Polska (Edward Mi-
roński). 
Zestaw operacyjny dłut żłobowych do osadzania endo-
protez, zwłaszcza endoprotez typu „Austin-Moora" 

Dłuta wchodzące w skład zestawu składają się z 
rękojeści (1) zakończonej główką (2) oraz z trzpienia 
(3) zakończonego ostrzem w kształcie ceownika o 
trzech krawędziach tnących, z których dwie (4) i (5) 
są równoległe do osi trzpienia, zaś trzecia (6) jest do 
tej osi prostopadła. (1 zastrzeżenie) 

30a; A61b P. 165374 T 21.09.1973 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jan Han-
czarski, Aleksander Kabsch, Andrzej Tułodziecki). 
Układ do pomiaru złożonych struktur ruchu i pracy 

fizycznej człowieka 
Układ według wynalazku wykonany jest w oparciu 

o model mechanizmu wiosłowej łodzi regatowej i ma 
nieruchomą podstawę z podłużną ramą (1), na której, 
poprzez rolki (2), osadzona jest ruchoma rama (3) 
mająca jeden stopień swobody wzdłuż ramy podsta-
wy. Pomiędzy nieruchomą podstawą a ruchomą ramą 
(3) zamocowany jest dynamometr (4) z czujnikiem do 
pomiaru symulowanej siły bezwładności łodzi. Ru-
choma rama ma ponadto co najmniej jeden zespół 
prowadniczy (5), na którym osadzony jest tocznie 
wózek (6) z siodełkiem (7), do którego zamocowane są 
czujniki (8) dla rejestrowania ruchu tego siodełka. 
Do ruchomej ramy (3), odpowiednio przy każdym 
zespole prowadniczym zamocowane są podnóżki (9), 
poprzez siłomierze (10) z czujnikami, niezależnie dla 
każdej stopy. Na bokach ruchomej ramy (3), przy 
każdym zespole prowadniczym, zamocowane są dy-
stansowe wysięgniki (11) dulek (12), do końca których 
przytwierdzone są mechaniczne lub hydrauliczne sy-
mulatory (13) obciążeń wiosła o działaniu jednokie-
runkowym wraz z czujnikami pomiarowymi momentu 

skręcającego i ruchu wiosła. Uchwyt wiosła (14) osa-
dzony jest w symulatorze (13) obciążeń tak, że ma 
dwa stopnie swobody. Czujniki poszczególnych punk-
tów pomiarowych połączone są przewodami poprzez 
tablice rozdzielczą z aparaturą pomiarową, rejestru-
jącą. (1 zastrzeżenie) 

30a; A61b 
2lg; H05g 

P. 165490 T 28.09.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Wierciak, Józef Zjadara, Andrzej Głowacki). 

Mechanizm napędu płytek przesłaniających promienie 
zwłaszcza promienie rentgenowskie 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm napędu 
płytek przesłaniających promienie, zwłaszcza promie-
nie rentgenowskie. Płytki przesłaniające przeznaczone 
są do celowego ograniczenia wiązki promieni wycho-
dzących z punktowego źródła promieniowania. W me-
chanizmie napędu, według wynalazku, może wystę-
pować jeden lub dwa zestawy płytek przesłaniają-
cych, zestaw dolnych płytek przesłaniających (1) i 
górnych (2). Płytki (1) i (2) są wzajemnie zbliżane lub 
oddalane na skutek obrotu śrub napędowych (3) i (4), 
na których wykonany jest do połowy gwint prawo-
stronny, a od połowy lewostronny. Napęd ręczny z 
pokrętła lub mechaniczny z silnika przekazywany 
jest na wałek napędowy (5), na którym zamocowane 
są dwa koła zębate (6) i (7) o różnej liczbie zębów. 
Z kół (6) i (7) za pomocą pasków zębatych (8) ruch 
przekazywany jest na koła (9) i (10), a więc i na 
śruby napędowe (3) i (4). Koła zębate (6) i (7) oraz 
(9) i (10) mają tak dobrane liczby zębów, aby można 
było uzyskać różny ruch płytek przesłaniających (1) 
i (2) celem poprawnego ograniczenia w tych płasz-
czyznach promieni wychodzących z punktowego źró-
dła promieniowania. (1 zastrzeżenie) 
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30a; A61b P. 166135 T 25.10.1973 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska, (Witold 
Kuźnia, Walentyna Polak). 
Urządzeni«? do pomiaru czasu reakcji psycho-neuro-

-ruchowej 
Urządzenie według wynalazku zawiera jako człon 

liczący elektroniczny przelicznik (9) sprzężony z im-
pulsatorem (8), uruchamianym przyciskiem (12), który 
steruje roboczym stykiem (13) w obwodzie zasilania 
impulsatora (8)» Urządzenie ma ponadto przycisk (11) 
umieszczony przy sprzęgle, który jest uruchamiany 
przez osobę poddaną badaniu, przy czym cały układ 
urządzenia jest wyposażony w sygnalizacyjną lampę 
(6) w obwodzie której jest zainstalowany łącznik (7). 
Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru refleksu 
u sportowców, pracowników komunikacji, operatorów 
sprzętu zmechanizowanego w budownictwie itp. 

(1 zastrzeżenie) 

30b; A61c P. 165523 T 29.09.1973 

Tadeusz Zarębski, Warszawa, Polska. 

Folia przyczepna do protez zębowych 
Folia przyczepna według wynalazku służy do unie-

ruchamiania protez zębowych. Folia stanowi tkaninę 
bawełnianą nasyconą woskiem pszczelim. Folia we-
dług wynalazku może być użytkowana w ciągu kilku 
dni bez utraty swych właściwości. (1 zastrzeżenie) 

30d; A61f P. 165019 04.09.1973 

Pierwszeństwo: 04.09.1972 - Szwecja (nr 11402/72) 
13.03.1973 - Szwecja (nr 7303463-9) 

Aktiebolaget Götaverken, Göteborg, Szwecja (Tore 
Feuk, Ake Hörnell, Björn Tangroth, Jan Wulcan). 

Okulary ochronne 
Okulary ochronne dla spawaczy zawierają filtr (13) 

interferencyjny przenoszący fragmenty widma w 
ograniczonej ilości wąskich pasm umiejscowionych 

w tych punktach widma, w których jak wykazały po-
miary, intensywność promieniowania jest mało szkod-
liwa dla oczu ludzkich. Każdy filtr (13) jest utwo-
rzony dla każdego oka w postaci części kuli, której 
środek leży dokładnie w środku odpowiadającego jej 
oka. (5 zastrzeżeń) 

30d; A61f P. 165166 T 11.09.1973 

Zduńsko-Wolskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
„ZWOLTEX", Zduńska Wola, Polska (Jerzy Goldman, 
Leonard Walewski, Zjbigniew Wiśniewski, Antoni Nie-
radko, Stefan Misiak, Ryszard Misiak, Jerzy Binder). 

Ochronniki słuchu 
Ochronniki słuchu według wynalazku zapobiegają 

przenikaniu dźwięku z zewnątrz o nadmiernym na-
tężeniu do narządu słuchu, a jednocześnie nie unie-
możliwiają odbiór dźwięków słyszalnych w normal-
nych warunkach, tj. głos ludzki, muzyka. 

Ochronniki zawierają urządzenie induktofoniczne, 
jako urządzenie akustyczne o regulowanej sile głosu, 
wbudowane do wnętrza muszli (1). Urządzenie induk-
tofoniczne zawiera cewkę (4) sprzęgającą z pętlą in-
duktofoniczną, wzmacniacz (5) i przetwornik (6) aku-
styczny. 

Do zasilania urządzenia induktofonicznego wyko-
rzystuje się pętlę induktofoniczną stanowiącą źródło 
pola magnetycznego o częstotliwości 16-H20000 Hz. 

Ochronniki według wynalazku mogą być stosowane 
dla pracowników pracujących w warunkach nadmier-
nego hałasu. (1 zastrzeżenie) 

30e P. 157216 11.08.1972 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Kazimierz 
Jabłoński). 

Wanna szpitalna 
Przedmiotem wynalazku jest wanna przeznaczona 

szczególnie dla szpitali ginekologiczno-położniczych, 
umożliwiająca mycie się w wygodnej pozycji siedzą-
cej pod bieżącą wodą. 

Około 2/3 wnętrza tej wanny ma wypełnienie (1), 
którego tylna część, sięgająca prawie do obrzeży (2) 
wanny przechodzi następnie w środkowej części w 
zagłębienie (3) w kształcie litery „U". Zagłębienie (3) 
posiada płaskie obrzeżenie (4) z nieznacznym spad-
kiem ku osi podłużnej wanny. Wypełnienie (1) wraz 
z zagłębieniem (3) zakończone jest prawie prostopadłą 
ścianą (5) na przeciw której znajduje się czołowa 
ściana wanny gdzie umocowane są dwie podpórki (8) 
na stopy. (1 zastrzeżenie) 
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30e; A61g P. 163658 T 28.06.1973 

Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc, Rabka, Polska (Ja-
nusz Łęczyński, Andrzej Zaleszczuk). 

Stół drenażowy 
Przedmiotem wynalazku jest stół drenażowy do 

prowadzenia drenażu oskrzelowego dla poszczególnych 
segmentów płatów płuc. Stół drenażowy wg wyna-
lazku posiada stateczną podstawę (1) z przegubowym 
osiowym podparciem (2) ruchomej przechylnej ramy 
głównej (3), mechanizm służący do przechylania i u-
nieruchomiania ramy głównej (4), płytę środkową 
główną (5) z otworem drenażowym (6) z oparciem 
udowym (7), połączoną przegubem osiowym z ramą 
główną (3), blokady barkowe (9) w płycie środkowej 
głównej (5), sprzężone ze sobą i podgłówkiem (8), pły-
tę tylną (10) z oparciem podudzia (11) połączoną prze-
gubem osiowym z ramą główną (3), pomocniczą płytę 
przednią (12), przymocowaną od spodu do ramy głów-
nej (3) w sposób ruchomy oraz mechanizmy blokujące 
przy płycie głównej (13) i tylnej (14), służące do 
unieruchomienia tych płyt w wymaganych położe-
niach. (8 zastrzeżeń) 

30f; A61h P. 162680 T 18.05.1973 

Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc, Rabka Zdrój, Pol-
ska (Andrzej Zaleszczuk, Janusz Łęczyński). 

Aparat do rehabilitacji klatki piersiowej 
Aparat do rehabilitacji klatki piersiowej o upośle-

dzonej zdolności ruchowej posiada metalowe ramię 
zagięte pod kątem 90°, umocowane w górnej części 
w sposób ruchomy względem pionowej osi obrotu do 
drabinki szwedzkiej. Dolny koniec posiada wysuwaną 
teleskopowo końcówkę, zakończoną uchwytem do 

przymocowania pasa (2). Pas (2) o regulowanej dłu-
gości jest przymocowany dolnym końcem do uchwy-
tu (4) metalowego ramienia (1), a górnym do wodzika 
(5) przesuwanego po pionowej prowadnicy (6) umo-
cowanej do drabinki szwedzkiej. Blokady ruchome (3) 
pasa barków i obręczy bioder jako uzupełniające wy-
posażenie do ustabilizowania pacjenta w czasie za-
biegu są przesuwane i zapinane na szczeblach dra-
biny szwedzkiej. (3 zastrzeżenia) 

30f; A61h P. 162681 T 18.05.1973 

Dziecięcy Ośrodek Chorób Płuc, Rabka Zdrój, Pol-
ska (Janusz Łączyński, Andrzej Zaleszczuk). 

Łóżeczko drenażowe dla niemowląt i dzieci małych 
Łóżeczko drenażowe posiada płytę podstawową za-

wieszaną (1) z wykonanym otworem (2) przez które 
dziecko swobodnie oddycha i odpluwa wydzielinę. 
Płyta jest podwieszona przy pomocy linek (3) roz-
ciągliwych i o regulowanej długości. Zawieszenie ta-
kie umożliwia ustawienie łóżeczka zarówno w pozio-
mie jak i w pochyleniu o potrzebnym kierunku. Łó-
żeczko wyposażone jest w szelki (4) zabezpieczające 
dziecko w czasie zabiegu przed spadnięciem. 

Łóżeczko ma zastosowanie do zabiegów drenażo-
wych drzewa oskrzelowego u dzieci w wieku do 
4 lat. (3 zastrzeżenia) 

30h; A61k P. 161310 16.03.1973 

Archifar Industrie Chimiche del Trentino S.p.A., 
Rovereto, Włochy (Carmine Pasqualucci, Giovanni 
Bonfanti, Carlo Turolla). 

Sposób ekstrahowania i izolowania ryfamycyny 0 
z brzeczki fermentacyjnej 

Sposób ekstrahowania i izolowania ryfamycyny 0 
z brzeczki fermentacyjnej ryfamycyny B z wydaj-
nością do 90% przy zawartości suchego produktu co 
najmniej 70%. Temperaturę brzeczki fermentacyjnej 
doprowadza się do 15-25°C przy pH 4,0-7,5 a na-
stępnie zadaje się ją środkiem utleniającym, powo-
dującym ilościowe wytrącenie surowej ryfamycyny 0. 

(4 zastrzeżenia) 
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30h; C12d P. 165082 07.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.11.1972 - Włochy (nr 32248A/72) 
Archifar Industrie Chimiche del Trentino S.p.A. 

Rovereto, Włochy (Carmine Pasqualucci, Giuseppe 
Zucco). 

Sposób wytwarzania antybiotyków 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

ryfamycyny B na drodze fermentacji podpowierzch-
niowej z napowietrzaniem przy użyciu szczepu mu-
tanta streptomyces G5/A w buforowanej pożywce za-
wierającej przyswajalne źródła węgla i azotu oraz 
sole nieorganiczne. (2 zastrzeżenia) 

30k; A61m P. 163354 T 14.06.1973 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Stanisław Krzy-
sztoporski, Janusz Darewicz). 
Kanka do przeprowadzania ginekologicznego zabiegu 

borowinowego 
Kanka do przeprowadzania ginekologicznego zabie-

gu borowinowego ma postać naczynia (1) z umiesz-
czonymi na przeciwległych końcach króćcem (2) i 
szyjką (3), przy czym szyjka (3) ma kształt gruszki 
zwężającej się ku końcowi i jest u swej nasady od-
gięta od osi naczynia (1) o kąt nie większy od kąta 
prostego, a nadto wewnątrz szyjki (3), między jej na-
sadą i wylotem, jest umieszczony odcinek rurowego 
przewodu, który ze ścianą szyjki (3) tworzy bańkę (4). 

(1 zastrzeżenie) 

31a1; F27b P. 160862 22,02.1973 
Huta Batory, Chorzów, Polska (Aleksander Nowa-

kowski, Jan Jakubiec, Marian Gonera, Stanisław No-
wakowski). 

Obrzeże ruchomego trzonu pieca grzewczego 
Obrzeże według wynalazku charakteryzuje się tyra, 

że posiada część górną (1) i część dolną (2) wzaje-
mnie do siebie przylegające i łączone ze sobą w spo-
sób rozbieralny przez wpuszczenie występów (3) części 
górnej do odpowiednich otworów części dolnej. 

(1 zastrzeżenie) 

31a1; F27b . P. 164611 T 11.08.1973 

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, 
Kraków, Polska (Józef Wróbel, Zbigniew Wernicki, 
Tomira Szemberg). 
Sposób wyrównania temperatur w poprzecznym prze-
kroju w strefie podgrzewania w piecu tunelowym 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyrównania 
temperatur pomiędzy górną i dolną częścią tunelu 
w poprzecznym przekroju strefy podgrzewania w pie-
cu tunelowym do wypalania wyrobów ceramicznych 
lub obróbki termicznej wsadu metalowego i dotyczy 
technologii wypalania wyrobów ceramicznych względ-
nie obróbki termicznej wsadu metalowego w piecach 
tunelowych. 

Istotą rozwiązania jest nadanie spalinom w tunelu 
strefy podgrzewania pieca tunelowego kierunku po-
suwisto-zwrotnego o różnych prędkościach przepływu 
na wysokości tunelu, co uzyskano przez odpowiedni 
układ palników, przesuniętych względem siebie w 
ścianach bocznych tunelu pieca na poziomie górnym 
i dolnym pod różnymi kątami nachylenia w pozio-
mie. 

Wprowadzenie do tunelu pieca tunelowego stru-
mieni spalin pod różnymi kątami na poziomie dolnym 
i górnym powoduje zahamowanie przepływu spalin 
w górnych częściach tunelu a zwiększenie przepływu 
tychże spalin w dolnej części tunelu, co pozwala na 
intensywniejsze nagrzanie wsadu w dolnych częściach 
pieca i zmniejszenie ilości zasysanego powietrza z ka-
nału rewizyjnego do tunelu pieca. 

Układ przesuniętych względem siebie palników, 
umieszczonych w naprzeciwległych ścianach bocznych 
pieca daje również możliwość dodatkowego schładza-
nia strumieni spalin doprowadzanych do tunelu pieca, 
poza kształtką palnikową, przy pomocy spalin lub 
powietrza doprowadzanego z zewnątrz. 

(2 zastrzeżenia) 

31a1; F27b P. 165653 T 05.10.1973 

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych w 
Krakowie, Kraków, Polska (Jerzy Kośla, Edward 
Książek, Piotr Nocoń). 
Automatyczne urządzenie do transportu zewnętrznego 
wsadu na płytach lub w koszach w piecach tunelo-

wych względnie suszarniach tunelowych 
Urządzenie według wynalazku składa się ze zna-

nego łańcuchowego przenośnika obiegowego płyto-
wego napędzanego kołem napędowym i napinającym 
przy wykorzystaniu jałowego skoku popychacza hy-
draulicznego (1) zapychającego wsad do pieca (7) 
względnie suszarni. Przenośnik składa się z szeregu 
wózków (6) transportowych połączonych pomiędzy 
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sobą łącznikami i z łańcucha pociągowego rolkowego 
przy czym każdy wózek (6) wyposażony jest w stalo-
wą płytę nośną (4) oraz posiada dwa zespoły kół 
jezdnych a to jeden zespół czterech kół jezdnych za-
mocowany w płaszczyźnie poziomej przenosi siły po-
chodzące od obciążenia wsadem a drugi identyczny 
zespół kół ma za zadanie prowadzenie wózka trans-
portowego w prowadnicach w celu zmniejszenia opo-
rów toczenia. 

Przenośnik stanowi układ zamknięty a puste płyty 
przenośnika, po zepchnięciu przez popychacz wsadu 
na początku pieca, powracają na koniec pieca po od-
biór wsadu dowolnie ukształtowanym torem powrot-
nym. 

Urządzenie według wynalazku jednocześnie podaje 
wsad do pieca tunelowego lub suszarni, odbiera wsad 
z pieca i transportuje na stanowiska załadunku i roz-
ładunku przy użyciu jednego przenośnika obiegowego 
zsynchronizowanego z pracą popychacza piecowego 
a do napędu przenośnika wykorzystuje się skok ja-
łowy popychacza zapychającego wsad do pieca lub 
suszarni. (3 zastrzeżenia) 

31a1; F27b P. 165890 T 16.10.1973 

Pierwszeństwo: 17.10.72 - RFN (Nr P22 50830.1) 
Klóckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft, Kolo

nia, Republika Federalna Niemiec. 
Urządzenie do obróbki cieplnej materiałów ziarnistych 

i/lub w sztukach 
Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 

termicznej obróbki materiału występującego w po
staci ziaren i/lub kawałków zwłaszcza wapnia, dolo
mitu lub magnezytu za pomocą gazu. Urządzenie to 
ma komorę, w której ściankach znajduje się przynaj
mniej jeden otwór dla doprowadzania gazu, i do któ
rej z góry wprowadzany jest wylot szybu wsypo
wego, służący jednocześnie jako dopływ gazu. Szyb 
wsypowy komory (1) podzielony jest przynajmniej na 
dwa współosiowe kanały materiałowe (2, 3), które 
oddzielnie połączone są do jednego przewodu wycią
gowego gazu (4, 5). Kanały materiałowe są tak ufor
mowane, że między ścianą zewnętrzną kanału ma
teriałowego wewnętrznego (3) i wewnętrzną ścianą 
kanału zewnętrznego materiałowego utworzony jest 
kanał pierścieniowy (2). {11 zastrzeżeń) 

31aJ; F27b P. 166060 T 23.10.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadećkich 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Tomasz Sauter). 

Urządzenie do podparcia podłużnych konstrukcji 
wielopodporowych, szczególnie dla pieców 

obrotowych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pod-

parcia podłużnych konstrukcji wielopodporowych, 
szczególnie do pieców obrotowych. 

Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie po-
siada jedną krańcową podporę stałą a pozostałe ele-
menty podporowe są mocowane do tłoków, których 
średnice są proporcjonalne do sił przypadających na 
dany element podporowy a wynikających z obliczeń 
idealnie podpartego układu. Tłoki są umieszczone 
przesuwnie w zamkniętych od dołu cylindrach które 
mają komory pod tłokami szczelnie wypełnione pły-
nem oraz wzajemnie połączone ze sobą tak, że two-
rzą układ naczyń połączonych. 

Urządzenie według wynalazku może znaleźć zasto-
sowanie w przemyśle maszynowym i cementowym. 

(1 zastrzeżenie) 
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31a3; F27d P. 165246 T 14.09.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stanisław Jura, Ernest Anderka). 

Sposób wykonywania kanałów wzbudników pieców 
indukcyjnych rdzeniowych 

Sposób wykonania kanałów w piecach indukcyjnych 
rdzeniowych polega na tym, że jako modele kanałów 
stosuje się pierścienie staliwne, które służą równo-
cześnie jako elementy grzewcze. 

Sposób według wynalazku polega na wykonaniu 
rdzenia z kanałami do których wlewa się ciekły me-
tal np. aluminium. Wykonane szczeliny dylatacyjne 
i kanały po wypaleniu napełnione są ciekłym nisko-
topliwym metalem. Uzyskuje się w ten sposób rdzeń 
pływający, który nie ulega pęknięciom a przy sto-
pieniu nie nastąpi przerwa w obwodzie wtórnym 
cewki indukcyjnej. 

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na przy-
spieszenie procesu nagrzewania pieca bez potrzeby 
wytrzymywania długi czas w temperaturze przemian 
alatropowych staliwa. Wynalazek obrazuje rysunek. 

(2 zastrzeżenia) 

31bi; B22c P. 160509 30.01.1973 

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury, Kraków, Pol-
ska (Józef Ciuś, Józef ZJiąbka). 

Podpórka rdzeniowa 
Przedmiotem wynalazku jest podpórka rdzeniowa, 

dwusłupkowa stosowana do umiejscowienia rdzeni w 
formach piaskowych wyrobów odlewniczych rdzenio-
wych. 

Podpórka charakteryzuje się tym, że stożkowe wy-
pusty (3) umiejscowione są w połowie wysokości słup-
ków (2) o średnicy „d", przy czym odległość pomię-
dzy wierzchołkami stożkowego wypustu (3) jednego 
słupka (2) wynosi od 3 do 4d, a rozwarcie stożka wy-
pustu (3) na słupku (2) wynosi 0,7d. Odległość po-
między otworami w płytach (1) równa się długości 
słupków (2) i wynosi 7d. (1 zastrzeżenie) 

31b1; B22c P. 161602 T 30.03.1973 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozemet", 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól, Polska (Jan 
Kopeć, Krzysztof Makohenenko, Mikołaj Stefanowicz). 

Sposób i urządzenie do usuwania masy formierskiej 
ze skrzyń formierskich 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ściąganie zestawu skrzyń formierskich ze znajdu-
jącej się w nim masy formierskiej odbywa się po 
uprzednim dociśnięciu tej masy do przenośnika od-
lewniczego, przy czym w trakcie ściągania zestaw 
skrzyń formierskich wraz z masą tworzącą pakiet, 
wewnątrz którego znajduje się odlew, osłonięte są 
obejmą, która następnie: 
spycha pakiet na przenośnik chłodzący, na którym 
odlew w masie formierskiej stygnie; przepycha ze-
staw skrzyń na przenośnik powrotu skrzyń oraz zgar-
nia z przenośnika odlewniczego pozostałą na nim 
masę. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że płyta nośna (8) oddzielona jest od stopy (16) 
stempla (17) dociskającego masę do przenośnika od-
lewniczego (5), korzystnie czterema amortyzatorami 
trwale połączonymi ze stopą (16). Płyta dociskowa 
stopy (16) posiada kształtowe wycięcie, mieszczące 
zbiornik wlewowy pakietu. (2 zastrzeżenia) 

31b1; B22c P. 163505 T 22.06.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni ,,Prodlew", Kraków, Polska (Stanisław Gustab). 

Sposób wykonywania form odlewniczych i rdzeni 
Sposób wg wynalazku polega na tym, że masę for-

mierską wstępnie zagęszcza się w skrzynce lub rdze-
nicy (1) przez narzucanie narzucarką przy zmniejszo-
nej prędkości obrotowej wirnika głowicy narzucarki, 
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po czym usuwa się nadmiar masy frezem (4) i zgar-
niaczem profilowym (7) z zachowaniem naddatku 
warstwy odpowiednio uformowanej. Następnie dopra-
sowuje się za pomocą prasy hydraulicznej względnie 
pneumatycznej o wyprofilowanej płycie dociskowej. 

(1 zastrzeżenie) 

31b1; B22c P. 165423 T 27.09.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Franciszek Stefko, Leszek Zu-
rawski). 
Mieszarka o pracy ciągłej do sporządzania niskowil 

gotnych mieszanin z materiałów ziarnistych 
Mieszarka według wynalazku o pracy ciągłej prze-

znaczona jest do sporządzania niskowilgotnych mie-
szanin z materiałów ziarnistych. Mieszarka zawiera 
obrotową misę (1), nad którą jest zabudowana gło-
wica (3), mająca na dwóch wykorbieniach (5) osa-
dzone obrotowo krążniki (6), w kształcie niesyme-
trycznych beczek. Po przeciwnej stronie krążników 
są umieszczone zestawy łopatek talerzowych (7), przy 
czym jeden zestaw (7) zawiera łopatkę wygarniającą 
(8). Misa (1) ma kształt czaszy kuli, wgniecionej w 
części środkowej, której zarys określa zależność: 

kH = C i e + C2 In (C3o+1) 
gdzie: 

kH - oznacza skalę podobieństwa geometrycz-
nego, dotyczącą zmianę wysokości dna 
misy wzdłuż promienia bezwymiaro-
wego Q, 

C x - C3 - współczynniki bezwymiarowe, będące 
funkcjami \.\JL, 

Q - promień bezwymiarowy, 
a obroty misy (1) dobiera się według zależności: 

gdzie: 
n - oznacza obroty misy 

C4 - współczynnik, będący funkcją; A., \x, g, rt 
R - promień misy, 
g - przyspieszenie ziemskie (1 zastrzeżenie) 

31b1; B22c P. 165474 T 26.09.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica Kraków, Polska (Zdzisław Wertz, Lech Lewan-
dowski, Jan Wertz, Witold Minczewski). 

Sposób sporządzania masy rdzeniowej 
lub formierskiej 

Sposób według wynalazku dotyczy sporządzania 
masy rdzeniowej lub formierskiej, opartej o osnowę 
piaskową, zazwyczaj w postaci piasku kwarcowego. 
Polega on na tym, że część lub całość osnowy pod-
grzewa się do temperatury powyżej 30°C, najkorzyst-
niej do temperatury 80-300°C. Następnie dodaje się 
dowolne spoiwo wiążące oraz wprowadza znane do-
datki formierskie takie jak: katalizatory, utleniacze, 
utwardzacze oraz dodatki zapobiegające przypalaniu 
się masy. (5 zastrzeżeń) 

31b1; B22c P. 165596 T 03.10.1973 

Przedsiębiorstwo Dcstaw Materiałów Odlewniczych, 
Katowice, Polska (Henryk Foltyn, Ludwik Siewior, 
Józef Magiera, Paweł Krap, Apoloniusz Latkowski). 

Sposób wytwarzania spoiwa do mas rdzeniowych 
Spcsób dotyczy wytwarzania spoiwa do mas rdze-

niowych. Polega on na tym, że estry kwasów żywicz-
nych i tłuszczowych, stanowiących pozostałość po rek-
tyfikacji oleju talowego, uzyskiwanego w czasie prze-
robu drewna zwłaszcza z drzew iglastych na celulo::^ 
w ilości od 40-50°/o części wagowych, oleje zwierzęce 
i roślinne w ilości 30-35% wagowych i wyżej wrzą-
ce alkohole i węglowodory terpenowe, uzyskane w 
czasie rektyfikacji oleju talowego, otrzymywanego w 
czasie przerobu drewna zwłaszcza z drzew iglastych 
na celulozę w ilości od 15 do 25% wagowych ogrze-
wa się w temperaturze 70-210°C, w obecności kata-
lizatora utleniająco-polimeryzującego jak na przykład 
dwutlenku manganu, lub sykatywy w rozpuszczalniku 
organicznym, przy jednoczesnym intensywnym mie-
szaniu całej masy. (2 zastrzeżenia) 

31b1; B22c P. 165811 T 12.10.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków. Polska (Lech Lewandowski, Paweł 
Huczkowski, Mieczysław Czerwiec, Przemysław Wil-
czyński, Jadwiga Wilmowska, Maria Zaręba). 

Masa formierska olejowa, samoutwardzalna 
Masa formierska olejowa, samoutwardzalna według 

wynalazku przeznaczona jest do wykonywania form 
odlewniczych. Składa się ona z osnowy piaskowej, za-
zwyczaj piasku kwarcowego lub innego surowca 
ogniotrwałego, oleju schnącego lub półschnącego w 
ilości do 4% wagowych, oksydowanego znanym spo-
sobem oraz przyspieszacza i inicjatora. 

Przyspieszaczami są roztwory soli kobaltu w ilości 
do 0,5% wagowych najkorzystniej naftenian kobalto-
wy, a inicjatorami - nadtlenki organiczne, najko-
rzystnej wodoronadtlenek cyklohaksanonu w ilości do 
0,5% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

file:///./jl
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31b1; B22c P. 164864 T 27.08.1973 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Wojciech 
Gutowski, Ryszard Chudzikiewicz, Stanisław Mazu-
ryk, Aleksander Grzybowski). 

Sypka masa samoutwardzalna do wyrobu form 
i rdzeni odlewniczych 

Przedmiotem wynalazku jest sypka masa samo-
utwardzalna do wyrobu form i rdzeni odlewniczych. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu do masy 
z piasku, kwarcowego i szkła wodnego utwardzacza 
w ilości 0,5 do 5,0 części wagowych masy w postaci 
wysuszonego do wilgotności poniżej 1% i zmielonego 
następnie na mączkę najkorzystniej o powierzchni 
właściwej od 3000 do 5000 cm2/g szlamu otrzymywa-
nego przy produkcji tlenku glinu metodą spiekania 
boksytu. (1 zastrzeżenie) 

31b2; B22d P. 164827 T 23.08.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wacław Sakwa, Janina Marcinkow-
ska, Stanisław Jura, Mariusz Łąbędzki, Józef Czepiel, 
Zjbigniew Pawłowski). 
Sposób wytwarzania powłok węglikowych o wysokiej 

odporności na ścieranie na odlewach 
Sposób według wynalazku dotyczy wytwarzania 

powłok węglikowych o wysokiej odporności na ście-
ranie na odlewach, zwłaszcza staliwnych. 

Sposób ten polega na tym, że na powierzchnię for-
my i rdzeni nanosi się pastę zawierającą rozdrobnione 
węgliki chromu, topnik i spoiwo, korzystnie szkło 
wodne. Węgliki chromu stosuje się w postaci rozdrob-
nionego wysokowęglowego żelazochromu zawierają-
cego od 1 do 14% węgla i/lub pierwiastki węgliko-
twórcze, mieszaniny węglików chromu lub mieszani-
ny węglików chromu i/lub wolframu, tytanu, wa-
nadu. Jako topniki stosuje się boraks i/lub tlenek 
boru. (3 zastrzeżenia) 

31b2; B22d P. 164518 T 04.08.1973 

Huta Baildon, Przedsiębiorstwo Państwowe, Kato-
wice, Polska (Karol Goryczka, Jerzy Sułkowski, Hen-
ryk Szwej, Janusz Szwaczka, Leopold Nowik). 

Krystalizator do odlewania ciągłego metali i stopów 
Krystalizator według wynalazku przeznaczony jest 

do odlewania ciągłego metali i stopów, z bezpośred-
nim chłodzeniem odlewanego wlewka za pomocą dysz 
skierowujących strumienie cieczy bezpośrednio na od-
lewany wlewek poprzez otwory wycięte w ścianach 
krystalizatora. Zabudowano w nim dysze (7) w prze-
grodzie (5), oddzielającej zbiornik (3) otaczający ścian-
ki (2) krystalizatora od otworów (4) wyciętych w tych 
ściankach (2) i zamocowanej do obudowy (1) krysta-
lizatora i nakryto je daszkami (8). (2 zastrzeżenia) 

31b2; B22d P. 164908 29.08.1973 

Pierwszeństwo: 05.10.1972 St. Zjedn. Am. (nr 295,360) 
Southwire Company, Carrollton, St. Zjedn. Am. 

Obrotowa forma odlewnicza 
Obrotowa odlewnicza forma (10) do odlewania roz-

topionej miedzi i innych metali, zawiera wyżłobienie 
utworzone na obwodzie koła, które charakteryzuje 
się tym, że wyżłobienie utworzone jest za pomocą 
dwóch bocznych ścian i ściany podstawowej, przy 
czym ściany boczne tworzą kąt odlewniczego pochyle-
nia zawarty w zakresie 11,5° do 14,5°. 

(6 zastrzeżeń) 

7a; B21b 
B22d 

P. 164970 T 31.08.1973 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Wacław Sak-
wa, Stanisław Jura, Józef Czepiel, Janina Marcinkow-
ska, Zdzisław Miezin, Czesław Rank, Józef Garczyń-
ski, Grzegorz Tumułka, Tadeusz Cieśla, Zbigniew No-
wieki). 

Sposób otrzymywania walców 
Sposób otrzymywania walców o warstwie zewnętrz-

nej odpornej na ścieranie i obrabialnych czopach po-
lega na tym, że wykonuje się warstwę zewnętrzną 
beczki ze stopu o wysokiej twardości i odporności na 
zużycie, a następnie usuwa się rdzeń formierski i wy-
pełnia się środek walca i czopy stopem obrabialnynx 

Zamiast rdzenia formierskiego można zastosować 
przeponę metalową pozwalającą na odlanie warstwy 
zewnętrznej z twardego stopu, a następnie wypełnie-
nie środka walca i czopów stopem trudno obrabial-
nym. Można też stosować równocześnie przeponę me-
talową i rdzeń formierski usuwany z formy po zala-
niu części zewnętrznej beczki. (3 zastrzeżenia] 
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B22d P. 165392 T 24.09.1973 

Huta Warszawa, Przedsiębiorstwo Państwowe, War-
szawa, Polska (Adam Gierek, Lopold Juszczyk, An-
drzej Krawczyk, Józef Krawczyk, Mieczysław Ko-
złowski, Adam Żurek). 
Sposób wykonania nadstawek wlewnicowych, urządze-
nie do stosowania tego sposobu oraz masa do odle-

wania wykładziny tych nadstawek 
Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania nadsta-

wek wlewnicowych, urządzenia do stosowania spo-
sobu, oraz masy wykładzinowej nadstawek, przy czym 
nadstawki przeznaczone są do pracy w hutnictwie 
przy odlewaniu wlewków. 

Sposób odlewania nadstawek polega na wlaniu do 
urządzenia rozgrzanej masy odlewniczej, następnie 
ostudzeniu przez dwie do trzech godzin. W czasie stu-
dzenia przez wnętrze rdzenia przepuszczane jest 
chłodne powietrze lub woda. Po odlaniu powierzchnia 
robocza nadstawki pokryta jest warstwą izolacji. 
Urządzenie do odlewania złożone jest z podstawy (5), 
rdzenia wewnątrz pustego (1), oraz pierścienia (4) 
z wywiniętymi brzegami, szczelnie opierającymi się 
o powierzchnię rdzenia. Zamknięta przestrzeń sta-
nowi bryłę nadstawki. Masa odlewnicza złożona jest 
z tlenku wapnia, dwutlenku krzemu, tlenku magnezu, 
tlenku żelaza, tlenku manganu i trójtlenku alumi-
nium. Podstawowym materiałem masy jest żużel. 

(3 zastrzeżenia) 

B22f P. 165877 15.10.1973 

Zakład Materiałów Magnetycznych „Polfer", War-
szawa, Polska (Witalis Zientek, Paweł Szykuła, Ja-
cek Kulikowski). 

Sposób formowania elementów ferrytowych 

Sposób według wynalazku dotyczy formowania ele-
mentów ferrytowych. Sposób polega na odwirowaniu 
wody z zawiesiny wodnej proszku ferrytowego o 
udziale 9-75% wagowych wody w formie kształtu-
jącej, składającej się z obudowy wewnętrznej, ele-
mentu filtrującego, elementu obciążającego i obu-
dowy zewnętrznej, którą umieszcza się w urządzeniu 
wirującym z szybkością 100-50000 obr/min, przez 
okres 1 do 30 minut, aż do chwili uzyskania 0,1-10% 
wag wody w kształtce. Kształtki po wysuszeniu spieka 
się ogólnie znanymi sposobami dobieranymi odpo-
wiednio dla danego rodzaju proszku ferrytowego. 

(2 zastrzeżenia) 

B22f P. 166163 T 27.10.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Świerk-Otwock, Polska 
(Władysław Rutkowski). 
Sposób wytwarzania spoistych struktur proszkowych, 

zwłaszcza metali 
Sposób według wynalazku dotyczy wytwarzania 

spoistych struktur proszkowych, zwłaszcza metali. 
Proszek metalu lub mieszaninę proszków różnych 

metali poddaje się działaniu wrzącej cieczy na przy-
kład wody w ciągu kilku lub kilkunastu godzin. Tem-
peraturę wrzenia cieczy reguluje się odpowiednio do-
branym ciśnieniem zewnętrznym. Po wyjęciu z cieczy 
kształtkę suszy się w gazowej atmosferze ochronnej. 
Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie w 
metalurgii proszków. (1 zastrzeżenie) 

31b3; B22f P. 167774 30.12.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Zdzisław Zembura, Wiesława 
Gładzińska, Irena Hrańczyk). 

Sposób otrzymywania proszków metali 
Sposób otrzymywania proszków metali polega na 

ciągłym odnawianiu powierzchni katody za pomocą 
ruchomej diafragmy, na której wydziela się proszek, 
przy czym stosuje się zmienne szybkości przesuwu 
diafragmy, celem regulacji wielkości ziaren proszku. 
Proszek odbiera się i przemywa w oddzielnym na-
czyniu w ciągłym procesie technologicznym bez prze-
rywania elektrolizy. (2 zastrzeżenia) 

32a; C03b P. 165283 T 17.09.1973 

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Ma-
teriałoznawstwa Elektronicznego, Wrocław, Polska 
(Mieczysław Łuczak, Bolesław Dryś). 
Sposób wytwarzania wysokociśnieniowych rur z włók-

na szklanego ciągłego 

Istota sposobu według wynalazku obejmującego 
uformowanie rur z włókna szklanego nasyconego le-
piszczem termoreaktywnym,' przykładowo epoksydo-
wym, nawijanie na sworzniu, ukształtowanie po-
wierzchni zewnętrznej, utwardzenie nawoju i wy-
ciągnięcie sworznia z rury polega na tym, że włókno 
układa się na sworzniu przez nawijanie dwukierun-
kowe splotem krzyżowym. Kąt nawijania mieści się 
w przedziale od pięćdziesięciu czterech do trzydzie-
stu dwóch stopni. Równocześnie nakłada się warstwy 
przez nawijanie obwodowe, przy dużym naciągu włók-
na lub nici szklanej z poskokiem równym szerokości 
rozpłaszczonego jednego lub więcej pasm. 

Nakładanie opończy może odbywać się na typowej 
ściągarce, na której wyciąga się z rury odpowiednio 
zabezpieczony przed przyklejeniem sworzeń. 

Rury wykonane według wynalazku mogą mieć za-
stosowanie do transportu chemicznie czynnych sub-
stancji, lub innych substancji w atmosferze agresyw-
nej. (3 zastrzeżenia) 
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32a; C03b P. 165323 T 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 20.09.1972 - St. Z>jedn. Am. 
(nr 290,633) 

Ferro Corporation, Cleveland, Stany Zjednoczone 
Ameryki, (Charles Richard Mac Pherson, Robert 
Erskine Boyce, Aaron G. Smith). 
Sposób ciągłego wytwarzania taśmy z włókna szkla-

nego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że su-

rowiec szklany w postaci mieszaniny szkła stałego 
i stopionego, służący jako przewodnik prądu w 
elektrodowym oporowym piecu do topienia, topi się 
elektrycznie w temperaturze od 1927 do 2204°C. Dzięki 
temu uzyskuje się ciągły przepływ stopionego szkła. 
Następnie stabilizuje się ciągły strumień stopionego 
szkła w temperaturze od 1260°C do 1427°C, po czym 
nitki rozciąga się w temperaturze od 126p do 1343°C. 

Urządzenie według wynalazku ma piec (3) do topie-
nia szkła typu elektrodowego oraz zespół do przeno-
szenia wypływającego z pieca (3) stopionego szkła 
bezpośrednio do kanału stabilizującego (6). Kanał (6) 
jest całkowicie niezależny od pieca (3) i usytuowany 
w pobliżu zasobnika (9). Stopione szkło z zasobnika 
(9) doprowadzane jest w sposób ciągły do elektrycz-
nie podgrzewanych dysz przędzalniczych (11). 

(4 zastrzeżenia) 

32b; C03c P. 163519 T 22.06.1973 

Pierwszeństwo: 26.06.1972 - (nr WP C03c/163963) 
VEB Jena'er Glasgow Schott und Gen., Jena, Nie-

miecka Republika Demokratyczna (Wolfgang Hein-
dorf). 

Szkło optyczne borowo-krzemianowe 
Szkło optyczne borowo-krzemianowe o współczyn-

niku załamania nci = 1,68-1,75 i liczbie Abbego 
vci - 43 - 48 charakteryzuje się tym, że zawiera w 
procentach wagowych: 19-22 SiO2; 10-15 BoOa; 
39-43 BaO; 8-14 La2O3; 4-10 PbO; 4 - 8 CaO; 1-5 
TiO2 i ewentualnie zawiera znane środki klarujące. 

Szkła według wynalazku wykazują minimalny spa-
dek krystalizacji przy wysokich współczynnikach za-
łamania czego nie można było uzyskać dotychczas 
przy zastosowaniu znanych szkieł na bazie flintu ba-
rytowego. (4 zastrzeżenia) 

32b; C03c P. 165707 T 08.10.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Gumowego „Stomii", 
Warszawa, Polska (Stanisław Lipiński, Jerzy Moraw-
ski, Leszek Pawłowski, Mieczysław Chinalski). 

Sposób impregnowania włókien szklanych i urządze-
nie do stosowania tego sposobu 

Sposób impregnowania włókien szklanych charak-
teryzuje się tym, że pasma włókien szklanych po 
opuszczeniu kąpieli impregnacyjnej są kierowane pio-
nowo ku górze z jednoczesnym rozdzieleniem na po-

jedyncze włókna i usunięciem z nich nadmiaru im-
pregnatu za pomocą sprężonego powietrza. Następnie 
w przeciwprądzie podgrzanego powietrza następuje 
zżelowanie zewnętrznej warstwy impregnatu i całko-
wite wysuszenie włókna szklanego. 

Urządzenie do impregnowania włókien szklanych 
posiada kanał (7) wstępnego suszenia połączony z po-
ziomą komorą (15), w której przy pomocy wymuszo-
nego obiegu podgrzewanego powietrza następuje zże-
lowanie impregnatu i całkowite wysuszenie włókna 
szklanego. Intensywność suszenia włókna jest regu-
lowana przy pomocy przepustanic (10, 13) i dysz (5) 
powietrznych. (2 zastrzeżenia) 

32k; B27m P. 169775 T 22.03.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszyno-
wego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Stefan Urynowicz, 
Paweł Wieldch, Edward Janas). 

Rębarka bębnowa 
Rębarka bębnowa poprzeczna jest przeznaczona do 

wykonywania zrębków drzewnych, zwłaszcza zręb-
ków z odpadów drzewnych. Zrębki te stanowią ma-
teriał wyjściowy do wytwarzania płyt wiórowych, 
płyt pilśniowych i masy celulozowo papierniczej. 

Rębarka według wynalazku posiada układ poda-
wania i dociskania materiału składający się z rolek 
dolnych napędowych (11) oraz z walca napędowego 
dużego (18), osadzonego na ramionach wychylnych 
(16) i walca napędowego małego (21), osadzonego na 
wahaczach (19), które wychylają się względem osi 
obrotu (17) walca (18) dużego oraz stopy dociskowej 
segmentowej (22) osadzonej przesuwnie w podłuż-
nych otworach (24) łukowych i połączonej cięgnami 
sztywnymi (28) przesuwnymi z osią obrotu walca du-
żego, zaś bęben nożowy (2) posiada nakładki między-
nożowe (4) o zarysie linii spiralnej, zmniejszającej 
się w kierunku przeciwnym do obrotów bębna. 

(6 zastrzeżeń) 
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33c; A45d P. 165599 T 03.10.1973 

Pierwszeństwo: 22.03.1973 - NRD (WP A 45 d/169647) 
Hanns Schwenzer, Dagmar Schwenzer, Berlin, Nie-

miecka Republika Demokratyczna. 
Sposób wytwarzania poduszek zapachowych z polie-

tylenu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

poduszek zapachowych, polegający na tym, że mate-
riały zapachowe do utrwalania zapachu są nanoszone 
na chłonne substancje nośne jak tekstylia, materiały 
piankowe, celuloza i inne, przy czym substancja noś-
na nasycona zapachem zostaje zaspawana lub spięta 
w wężu polietylenowym. Poduszki zapachowe według 
wynalazku mogą znaleźć zastosowanie przy odświe-
żaniu lub wzbogacaniu zapachowym powietrza. 

(2 zastrzeżenia) 

34c; A471 P. 164417 T 31.07.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Kraska). 

Urządzenie do trzepania dywanów i chodników 
Przedmiotem wynalazku jest przewoźne urządzenie 

do trzepania dywanów i chodników na sucho. 
Urządzenie według wynalazku, stanowi korpus (1) 

w którego górnej części stanowiącej stół wykonana 
jest podłużna szczelina z zamocowanym w niej obro-
towym trzepiącym wałkiem (3) z listwami, oraz rów-
nolegle usytuowana druga szczelina z zamocowanym 
w niej posuwowym wałkiem (5), przy czym oba wałki 
(3 i 5) umieszczone są w ssącej komorze korpusu (1) 
połączonej poprzez wentylator (8) z filtrem (11), zaś 
korpus (1) po obu stronach wyposażony jest w po-
jemniki (6) na dywan lub chodnik. (1 zastrzeżenie) 

34c; A471 P. 165000 T 01.09.1973 

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Sabinów", Sabinów 
k. Częstochowy Polska (Wacław Goska). 

Wycieraczka zmywająca 
Wynalazek dotyczy wycieraczki zmywającej w opra-

wie, do zmywania i ścierania na mokro. 
W oprawie (1), której wnętrze stanowi zbiornik wo-

dy (4), posiadającej krawędź ściekową (2), umieszczo-
na jest wkładka zmywająca złożona ze sprężystej 
płytki perforowanej (6) z naklejonymi obustronnie 
dwiema gąbkami (5). (1 zastrzeżenie) 

34c; A471 P. 165103 08.09.1973 

Pierwszeństwo: 09.09.1972 - Holandia (nr 72.12273) 
Instituut Voor Bewaring En Verwerking van Lan-

dbouw Produkten, Wageningen, Holandia. 

Urządzenie do płukania krajanki ziemniaczanej 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do płuka-

nia krajanki ziemniaczanej, składające się z nierucho-
mego koryta, podzielonego na co najmniej trzy prze-
działy usytuowane jeden za drugim i oddzielone od 
siebie przegrodami pełnymi, bez otworów. Doprowa-
dzenie wody płuczącej znajduje się na końcu koryta 
przeciwległym do końca gdzie doprowadzana jest kra-
janka. Wzdłuż koryta przebiega obrotowy wał z za-
mocowanymi do niego ramionami mającymi na koń-
cach łopatki. 

Część (2a) przegrody dzielącej dwa sąsiednie prze-
działy, leżące przed wznoszącą się częścią toru opi-
sywanego przez ramiona (6), jest znacznie wyższa niż 
pozostała część przegrody. W każdym z przedziałów 
znajduje się pochyła rynna zsypowa (14), której dolny 
koniec znajduje się tuż ponad lub przy górnym brze-
gu niższej części przegrody (2). Łopatki (6) mają otwory 
umożliwiające ściekanie wody. Każdy przedział ma 
konstrukcję umożliwiającą zsuwanie się krajanki z ło-
patek wynoszących ją z wody dopiero wtedy, gdy 
spadając będą one trafiały na górną część rynny zsy-
powej (14). (7 zastrzeżeń) 

26 

34e; A47h P. 164093 T 14.07.1973 

Zakład Produkcyjny, „Foto-Pam", Warszawa, Pol-
ska. 

Wieszak zasłon, kotar i firanek 
Przedmiotem wynalazku jest wieszak mocujący por-

tiery, kotary, story, firanki i tym podobne przesuwne 
zasłony wykonane z tkaniny lub folii. 

Wieszak według wynalazku charakteryzuje sie. tym, 
że posiada dwa wzajemnie dopasowane do siebie 
elementy (2) i (3) w kształcie stożka ściętego przy 
czym element (3) zakończony jest hakiem (1), ponadto 
powierzchnia zewnętrzna elementu (3) jak i powierz-
chnia zewnętrzna elementu (2) są radełkowane przy 
czy element (2) posiada wzdłuż tworzącej stożka 
szczelinę. . (2 zastrzeżenia) 
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34k; A47k P. 165408 T 25.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Lędziny, 
Polska (Józef Lubos, Tadeusz Szczepanik, Andrzej Ra-
ezyński, Edward Kucewicz). 

Dysza do natrysków kąpielowych 
Dysza składa się z dwóch skręconych ze sobą części, 

górnej części (1) połączonej z przewodem doprowa-
dzającym gorącą wodę i dolnej części (3) zaopatrzonej 
w sito (4). Górna część ma kształt paraboidalnego 
klosza tworzącego wewnątrz wydłużoną komorę wod-
ną zaopatrzoną w sitową przegrodę (6) mającą w prze-
kroju kształt ściętego stożka. Przegroda ta dzieli ko-
morę wodną na dwie strefy, jedną strefę (8) z wodą 
dopływającą i drugą strefę (9) pozbawioną zanieczy-
szczeń. Dysza według wynalazku znajduje zastoso-
wanie w łaźniach, pływalniach lub kąpieliskach za-
opatrzonych w natryski do zimnej i gorącej wody. 

(2 zastrzeżenia) 

35a; B66b P. 164512 T 04.08.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Oddział Za-
miejscowy Pionu Projektowego w Katowicach, Kato-
wice, Polska (Marian Drożak). 

Urządzenie do samoczynnego wychylania kosza 
wydobywczego naczynia 

Urządzenie do samoczynnego wychylania kosza jest 
stosowane dla załadunku i wyładunku na nadszy-
biach szybów kopalń głębinowych. 

Urządzenie to składa się z prowadnic (2) i zwrot-
nicy (5) jazdy rolki (3) wychylnego kosza (4) wydo-
bywczego naczynia, w których to prowadnicach nad 
rozgałęzieniem zabudowana jest przesuwna i obro-
towa rolka (7) połączona z górnym przesuwnym wo-
dzikiem (8), wyposażonym w sprężynujący odciskowy 
element (10) i zabierak (11). Zabierak ten współpra-
cuje z zębatką (12) posiadającą wodzący sworzeń (13), 
przy czym do wodzącego sworznia (13) podłączona jest 
przesuwnie jednym ramieniem dźwignia (14), a dru-
gie jej ramię połączone jest przesuwnie ze zwrotnym 
wodzikiem (15). Urządzenie to eliminuje ręczną obsłu-
gę względnie siłownik, gdyż przestawianie zwrotnicy 
(5) odbywa się samoczynnie przez przemieszczanie 
przesuwnej rolki (7) toczną rolką (3) wychylnego 
kosza wydobywczego naczynia. (1 zastrzeżenie) 

5 7 

35a; B66b P. 164587 T 09.08.1973 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma-
teriałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska 
(Bogumił Idzikowski). 

Ogranicznik prędkości 
Ogranicznik prędkości uruchamiający się samoczyn-

nie z chwilą przekroczenia dopuszczalnej prędkości 
jego wału, nadaje się zwłaszcza do zabezpieczenia ka-
biny dźwigu zębatkowego na wypadek utraty jej ste-
rowności w wyniku awarii zwłaszcza mechanizmu na-
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pędu. Zastosowany w nim człon hamowany w postaci 
sprężyny skrętnej, jednostronnie unieruchomionej, ma 
właściwości zmiany średnicy, dzięki czemu został roz-
wiązany problem przemieszczania względem siebie 
zestyczni ciernych. Na wale (1) ułożyskowanym 
w korpusie (2) jest usytuowany człon hamowany (3) 
w kształcie bębna, którego zewnętrzna powierzchnia 
walcowa jest w styku podczas hamowania z zew-
nętrzną powierzchnią co najmniej jednej sprężyny 
skrętowej (4a) jako członu hamującego (4) przy czym 
jeden z zaczepów (4c) sprężyny skrętowej (4a) jest 
unieruchomiony natomiast drugi zaczep (4c) jest 
w zasięgu zabieraka (äa) bezwładnościowego czujnika 
prędkości kątowej (5). 

35a; B66b P. 165065 T 07.09.1P73 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych - Katowice, Katowice, 
Polska (Tadeusz Tarkowski, Tadeusz Zygmański). 

Urządzenie hamujące dojazd naczyń wyciągowych do 
butelek odbojowych 

Urządzenie hamujące dojazd naczyń wyciągowych 
do butelek odbojowych, zabudowane w głowicy szy-
bu, wytracające energię kinetyczną rozpędzonych mas 
urządzenia wyciągowego w przypadku awaryjnego 
przejechania górnego położenia naczynia wyciągowego 
i dojazdu naczynia do belek odbojowych. Urządzenie 
składa się z pionowych cięgieł hamujących o rdzeniu 
stalowym z wykładziną drewnianą mocowanych do 
trzonu prowadniczego wieży szybowej i trawers ze 
zderzakami gumowymi i narzędziami zgniatającymi, 
które przy działaniu urządzenia wciskane są na wy-
kładziny drewniane cięgieł, wytracając energię kine-
tyczną urządzenia wyciągowego. (2 zastrzeżenia) 

35a; B66b P. 165066 T 07.09.1973 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych, Bytom, 
Polska (Ginter Rybka). 
Układ zabezpieczający mechanizm podnoszenia przed 
skutkami zawodnego działania manewrowych stycz-

ników 
Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający 

mechanizm podnoszenia przed skutkami zawodnego 
działania manewrowych styczników takich jak stycz-
niki kierunkowe (SG, SD) lub stycznik zwalniakowy 

(SH), stosowany zwłaszcza we wciągarkach suwnic po-
mostowych i bramowych. Istotą układu zabezpiecza-
jącego jest uzyskanie odpowiedniego impulsu, działa-
jącego na stycznik główny (WG) suwnicy w przypad-
ku zespawania się styków styczników manewrowych. 
Uzyskano to dzięki zastosowaniu dodatkowego stycz-
nika zabezpieczającego, umieszczonego w układzie ste-
rowania mechanizmu podnoszenia, którego styk 
zwiemy umieszczony jest w obwodzie cewki styczni-
ka głównego, a jego cewka połączona jest w obwo-
dzie styków rozwiernych wyłącznika krańcowego po-
przez rozwierne styki styczników manewrowych, bocz-
nikowanych przez zwiemy styk nastawnika. 

(2 zastrzeżenia) 

35a; B Ci fib P. 165446 T 15.09.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Leonard Denkowski, Konrad Banik). 

Układ mechaniczno-elektryczny zabezpieczający 
skrajne dojazdy obrotowych wózków trawersowych 

suwnic 
Układ mechaniczno-elektryczny zabezpieczający 

skrajne dojazdy obrotowych wózków trawersowych 
suwnic ma zamocowany na wózku (15) obrotowy ste-
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równik 4- 2 WD jazdy wózka (15) napędzany za po-
średnictwem liny (1), oraz zamocowany na części 
obrotowej sterownik 8-4WD mechanizmu obrotu tra-
wersy (11). Sterowniki te są połączone w układzie 
szeregowym ze stycznikami sterującymi silnikami me-
chanizmu jazdy wózka (15) i obrotu trawersy (11). 
Układ pozwala na powrót każdego ruchu w razie 
przesterowania i wyjścia poza strefę ograniczenia ką-
towego lub liniowego. (7 zastrzeżeń) 

35a; B66b P. 165640 T 04.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka-
towice, Polska (Józef Turczyński, Maksymilian Za-
krzowski, Rudolf Solik, Krzysztof Nowakowski). 

Naczynie skipowe 
Naczynie skipowe według wynalazku charakteryzuje 

się tym, że obciążenia pochodzące od ciężaru kubła, 
pomostu dolnego, ciężaru urobku i lin wyrównaw-
czych przenoszone są w nim przez blachy boczne na-
czynia. 

Blachy boczne naczynia są zarazem elementem kon-
strukcyjnym pojemnika urobku oraz głowicy. Ukształ-
towanie blach w formie połowy walca i zamontowa-
nie owiewki na pomoście dolnym daje konstrukcję 
naczynia o kształcie aerodynamicznym. 

35a; B66b P. 165706 T 08.10.1973 

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, 
Kraków, Polska (Stanisław Szczurowski, Jerzy Szczu-
rowski). 
Napęd urządzenia chwytnego przy dźwigach osobowo-
-towarowych o ciągłej zmianie wysokości podnoszenia 

Napęd według wynalazku składa się z liny napędo-
wej (5), jednym końcem zamocowanej do ruchomego 
podestu wznoszącego się w górę w miarę postępu ro-
bót budowlano-montażowych, a drugi koniec tej liny 
(5) o odpowiedniej długości jest nawinięty na bęben 
zapasowy, zabudowany na poziomie fundamentu bu-
dowli, przy czym lina (5) jest nawinięta na koła ogra-
nicznika prędkości (3) i pętlowego (4), które to koła 
(3, 4) zabudowane są w rozchyleniu i skręcone podsta-
wami tworząc jedną całość kół pętlowo-zdawczych, 
a cały ten zespół zabudowany jest na klatce (8) w 
sposób bognetowy za pomocą bagnetu (16), którego 
długość wysuwania jest większa od długości nawinię-
tej liny chwytnika (12) na bębnie (11) urządzenia 

chwytnego klatki (8) i od długości hamowania klatki 
(8). Lina chwytna (12) ciągniona wraz z układem 
pętlowym (3, 4) napędza urządzenie chwytne przez 
wykręcanie z bębna (11) śrub (14) zakończonych kli-
nami, które wciskając się między dźwignie (13) klesz-
czy urządzenia chwytnego zaciskają krótsze dźwignie 
cierne kleszczy na prowadnikach (9) klatki (8) i ha-
mują, zaś ramię zaciskowe (18) na skutek wywołanej 
siły od rozwijania się liny chwytnika (12) z bębna (11) 
zaciska dodatkowo linę napędową (5) na kole pętlo-
wym (4) zwiększając pewność napędu urządzenia 
chwytnego. (2 zastrzeżenia) 

35a; B66b P. 165748 T 10.10.1973 

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, 
Kraków, Polska (Stanisław Szczurowski i Jerzy 
Szczurowski). 

Ręczny awaryjny napęd urządzenia chwytnego 
dźwigów towarowo-osobowych 

Napęd urządzenia chwytnego według wynalazku 
posiada linę napędwą (5) umocowaną jednym końcem 
do podestu (15) ciągle wznoszącego się w górę, a dru-
gi koniec tej liny (5) nawinięty jest na bęben zapa-
sowy (7) zabudowany na fundamencie budowli. Na 
klatce (8) dźwigu zamocowane jest urządzenie zaci-
skowe (3), w znany sposób za pomocą bagnetu (16). 
poruszające się swobodnie wraz z liną (5) napędową, 
połączoną z dźwignią (4) napędzającą koło zębate (17), 
które przesuwając klin zaciskowy liny (5), powoduje 
uruchomienie liny chwytnej (12), która rozwijając się 
z bębna (11) wysuwa śruby (14), zakończone klinami 
wciskającymi się między dźwignie kleszczy urządzenia 
chwytnego i zaciskającymi szczęki cierne na prowad-
nicy (9), powodując elastyczne hamowanie klatki (8) 
opadającej w dół. 

Urządzenie awaryjne jest uruchamiane przez uchwyt 
cięgna (18) umieszczonego w klatce (8) ręcznie z klat-
ki (8) dźwigu. 
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35a; B66b P. 165756 T 10.10.1973 

Pierwszeństwo: 13.10.1972 - Węgierska Republika Lu-
dowa (nr 2251/E1-438) 

Epitögegyarto Vàllalat, Budapeszt, Węgry (Zoltân 
Avar, Lajos Salavecz). 
Elektroniczny czujnik przeciążeniowy dla dźwigów 
Elektroniczny czujnik przeciążeniowy według wy-

nalazku posiada czujnik pomiarowy (M), obwód za-
bezpieczenia przed przeciążeniem dynamicznym (D) 
oraz obwód zabezpieczenia przed przeciążeniem dy-
namicznym (D), oraz obwód zabezpieczenia przed 
przeciążeniem statycznym (S), przy czym do wyjścia 
tego ostatniego jest przyłączony stopień całkujący (T). 

Obwód zabezpieczenia przed przeciążeniem dyna-
micznym (D) stanowi zintegrowany wzmacniacz ope-
racyjny (OP), do którego wyjścia jest przyłączona 
dioda (Dl) rozpoczynająca przewodzenie przy okre-
ślonym poziomie napięcia odpowiadającym granicy 
przeciążenia oraz oporniki (RI, R2, Rv) stanowiące 
razem tor dodatniego sprzężenia zwrotnego. W tym 
przypadku wejście obwodu zabezpieczenia przed prze-
ciążeniem statycznym (S) jest przyłączone do czujni-
ka pomiarowego poprzez ten wzmacniacz (OPI). 

(4 zastrzeżenia) 

35a; B66b P. 165947 T 17.10.1973 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjno Przemysłu Ma-
teriałów Budowlanych ,,ZREMB", Wrocław, Polska 
(Jan Basta, Adam Kaźmierski. Adam Kołacz, Tadeusz 
Kusz, Kazimierz Kuźniak, Stanisław Orzeł). 

Ogranicznik prędkości 
Ogranicznik prędkości elektromagnetyczny znajduje 

zastosowanie szczególnie do dźwigów towarowo-oso-
bowych. Stanowi on urządzenie zabezpieczające ka-
binę przed upadkiem z wysokości. Ogranicznik ma za 
zadanie przeniesienie momentu obrotowego-hamujące-
go między układem czynnym i biernym mechanizmu 
napędowego w przypadku przekroczenia dopuszczal-
nej prędkości ruchu kabiny. 

Hamulec wielopłytkowy dociskany zespołem sprę-
żyn (5) luzowanych elektromagnetycznie jest wyposa-
żony w bezwładnościowy mechanizm sprzęgający (11), 
który uruchamia zespół hamujący za pośrednictwem 
wyłącznika elektrycznego (16) wyłączającego napięcie 
z cewki (8) elektromagnesu. 

Działanie wyłącznika (16) odcinającego dopływ prądu 
powoduje promieniowe przemieszczenie kulki (14a) 
w wyniku obrotu pierścieni (13). Na tej samej zasa-
dzie jest również sterowany zawór powietrzny (21). 

Wyzwolona nagromadzona energia w sprężynach (5) 
za pośrednictwem sworzni (23) powoduje odskok zwo-
ry (9) od cewki (8) oraz wzajemny docisk płytek (-1) 
i (4a) do wartości momentu hamowania powodującego 
zatrzymanie całego układu kinematycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

35a; B66b P. 166238 T 30.10.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Projektów Górniczych - Katowice, Katowice, 
Polska (Franciszek Lenard i Wiktor Ciszek). 
Urządzenie wyciągowe stosowane w pionowych szy-

bach zwłaszcza kopalnianych 
Urządzenie wyciągowe dwu- lub wielolinowe stoso-

wane w pionowych szybach zwłaszcza kopalnianych 
w którym każda lina nośna stanowi obwód zamknięty 
i posiada w rząpiu urządzenie zwrotne prowadzące 
i napinające linę, dzięki czemu lina stanowi jedno-
cześnie element prowadzący naczynie wydobywcze, 
przy czym naczynie mocowane jest z układem lin roz-
łącznie za pomocą odpowiednich zacisków umożliwia-
jących przemieszczanie naczynia w układzie lin. 

Urządzenie eliminuje stosowane dotychczas prowad-
niki sztywne i linowe oraz zawiesia i podwiesia. 

(2 zastrzeżenia) 
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B66b P. 166268 T 31.10.1973 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lu-

bin, Polska, (Jan Bartonez, Jan Józiewicz, Jerzy Lis, 
Stanisław Grzymała). 
Układ ciągłej kontroli działania wskaźnika głębokości 

i szybkości jazdy maszyny wyciągowej 
Układ według wynalazku przeznaczony jest do sto-

sowania w górniczych urządzeniach wyciągowych 
transportu pionowego. Układ składa się z dwóch 
prądnic tachometrycznych (1) i (2), z których jedna 
sprzężona jest mechanicznie z napędem maszyny wy-
ciągowej i elektrycznie ze wskaźnikiem szybkości jaz-
dy, a druga sprzężona mechanicznie ze wskaźnikiem 
głębokości (3). Obydwie prądnice włączone są w tran-
zystorowy układ porównywania wartości napięć tych 
prądnic, który z kolei włączony jest w obwód elek-
tryczny hamulca bezpieczeństwa (4) maszyny wycią-
gowej. (2 zastrzeżenia) 

35b; B66c P. 165052 19.01.1971 
Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-

dzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zjabrze, Polska 
(Zbigniew Korycki). 
Urządzenie do przestawiania suwnicy na inne toro-

wisko 
Urządzenie do przestawiania suwnicy na inne to-

rowisko charakteryzuje się tym, że poprzeczka (2) 
nogi (1) suwnicy posiada zaopatrzony w kołnierz czop 
centrujący (3), za pośrednictwem którego noga (1) 
suwnicy spoczywa na korpusie wahacza (4), który 
stanowi równocześnie oś obrotu tego wahacza. 

(1 zastrzeżenie) 

10 

35b; B66c P. 165056 19.01.1971 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze, Polska 
(Zbigniew Korycki). 

Mechanizm jazdy wózka z kabiną sterowniczą 
Mechanizm jazdy wózka z kabiną sterowniczą zna-

mienny tym, że torowisko wózka wodzakowego jest 
równocześnie torowiskiem wózka z kabiną sterowni-
czą (5), której przejazd realizowany jest za pomocą 
obcego mechanizmu napędowego jakim jest mecha-
nizm wodzenia udźwigu pomocniczego z tym, że ste-
rowanie odbywa się za pomocą mechanizmów ręcz-
nych to jest śruby (1) i znajdującej się w kabinie 
korby (2), których obrót powoduje ruch posuwisty 
suwaka (3) prowadzonego w tulei (4) zabudowanej w 
korpusie wózka kabiny (5). (2 zastrzeżenia) 

35b; B66c P. 165339 T 20.09.1973 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska, (Piotr Sepielak, 
Tadeusz Bryk). 

Urządzenie do przenoszenia materiałów 
Urządzenie do przenoszenia materiałów w pacz-

kach lub w arkuszach według wynalazku, umieszczo-
ne na ramie (1) podwieszanej do mechanizmu pod-
noszenia pomocniczego dźwignicy transportowej, ma 
zawieszone na jezdnych kołach (5) rozsuwne łapy (2) 
wyposażone jednocześnie w obrotowe zaczepy (7). 
Obrotowe zaczepy (7) są połączone poprzez śruby (12) 
o dużym skoku z dźwigniowym układem (15) pod-
wieszanym do mechanizmu głównego podnoszenia 
dźwignicy transportowej. Dla wyeliminowania zsu-
wania się łap (2) w czasie przenoszenia materiału (20) 
jezdne koła (5) zaopatrzono w blokujące mechanizmy 
(19). (2 zastrzeżenia) 
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A -A 

35c; B66d P. 165464 T 27.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Aleksander Leszczyński, 
Tadeusz Byrczek, Rysz_ard Rozdomski). 

Tranzystorowy regulator elektropneumatyczny 
Tranzystorowy regulator elektropneumatyczny 

zwłaszcza do hamulców górniczych maszyn wyciągo-
wych służy do sterowania hamulca manewrowego tej 
maszyny. Układ regulatora podaje sposób wysterowa-
nia zaworów przy zastosowaniu jednego tranzystora 
T1 w układzie ręcznym i automatycznym przez po-
danie napięcia zasilania przez potencjometr SR, pro-
stownik P3 na cewkę regulatora REP i tranzystor Tx. 

(1 zastrzeżenie) 

35c; B66d P. 165625 T 04.10.1973 

Pierwszeństwo: 06.10.1972 - RFN (nr P 2249127.6) 
Greifzug Gesellschaft für Hebezeugbau m.B.H., Ber-

gisch-Gladbach, Republika Federalna Niemiec. 
Linowe urządzenie wyciągowe 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 
podciągania i zwalniania liny stalowej o nieograni-
czonej długości. Urządzenie ma dwie pary szczęk za-
ciskowych (20, 21), poruszających się w przeciwnych 
do siebie kierunkach, z których kolejno raz jedna 
para daje się zakleszczać na pociąganej lub zwal-
nianej linie (14), a druga para przesuwa się luźno 
po linie, raz druga para daje się zakleszczyć. W urzą-
dzeniu zastosowano linę czterożyłową (14) przeciw-
zwitą, na której cztery zwoje skrętne (26) mają prze-
krój okrągły lub owalny i ułożone są wokół jednoli-
tego rdzenia (27). ( 5 zastrzeżeń) 

35c; B66d P. 165928 T 16.10.1973 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Franciszek Duda, Cze-
sław Paprotny, Stanisław Grzymała). 
Układ asynchronicznego napędu maszyny wyciągowej 

Układ asynchronicznego napędu maszyny wyciągo-
wej, przeznaczony głównie do napędu maszyn wycią-
gowych przy głębieniu szybów znamienny tym, że za-
wiera w swoim składzie przemiennik (1) częstotli-
wości prądu, wytwarzający prąd o obniżonej często-
tliwości, który to przemiennik jest włączany w ob-
wód zasilania napędowego silnika (6) za pomocą ele-
ktrycznych łączników (3) i (4) zabudowanych w po-
bliżu pomostów w szybie i sterowanych od magne-
tycznego znaku (5) na linie, przy czym przemiennik 
(1) częstotliwości jest sterowany w funkcji obciążenia 
naczynia wydobywczego przez przetwornik (2) obcią-
żenia. (1 zastrzeżenie) 

36a; F24b P. 163751 T 30.06.1973 
Spółdzielnia Pracy „Elwag", Leszno, Polska. 

Rozpalacz węgla 
Rozpalacz węgla składa się z rury grzejnej (1) wy-

konanej ze stali żaroodpornej zakończonej denkiem 
(2) również wykonanym ze stali żaroodpornej. We-
wnątrz rury grzejnej włożone są wkładki szamotowe 
(3) z podłużnymi otworami (4), w których umieszczone 
są elementy grzejne (5) wykonane z drutu oporowe-
go. Drugi koniec rury grzejnej (1) połączony jest 
z łącznikiem (6) w postaci rury, wewnątrz której ele-
menty grzejne (5) przebiegają w osłonie z koralików 
szamotowych (13). Drugi koniec łącznika (7) połączo-
ny jest z uchwytem (14) z materiału dielektrycznego 
zaopatrzonego w element (15) służący do włączenia 
rozpalacza do sieci elektrycznej. W rurze grzejnej (1) 
pomiędzy denkiem (2) a wkładką szamotową (3) 
umieszczona jest podkładka azbestowa, (6) zaś pomię-
dzy wkładką szamotową (3), a odsądzeniem łącznika 
(9) umieszczony jest azbestowy wkład (12). W łączniku 
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(7) wykonane są otwory zwiększające chłodzenie 
łącznika (7) i uchwytu (14). 

Ro/.palaez przeznaczony jest do rozpalania węgla 
lub brykietów w piecach domowych. (4 zastrzeżenia) 

36c P. 146993 18.03.1971 
Jan Kałembasiak, Olsztyn, Polska (Jan Kałemba-

siak). 
Uniwersalny piec centralnego ogrzewania 

Oszczędnościowy pięć centralnego ogrzewania zna-
mienny tym, że posiada zwiększoną powierzchnię 
grzewczą poprzez dodatkowe wmontowanie wewnątrz 
rur kotłowych oraz rusztów wodnych wprzęgniętych 
do ogólnej cyrkulacji powierzchni grzewczej i rur 
stalowych spalinowych, powodując dodatkowe wy-
korzystanie źródła ciepła. (1 zastrzeżenie) 

36c P. 158386 20.10.1972 
Pierwszeństwo: 23.10.1971 - RFN (nr P 2152856.3) 

01.08.1972 - RFN (nr P-2237759.9) 
Gustav Ospelt Hovalwerk A.G., Vanduz, Lichten-

stein. 
Kocioł opalany palnikami 

Kocioł grzejny do paleniska palnikowego zasad-
niczo z poziomym płaszczem wodnym kotła, obejmu-
jącym komorę spalania, w której przednią część, za-
mykaną przez pokrywą jest wpuszczony palnik, a tyl-
na jej część jest zamknięta przez przewodzącą wodę 
ścianę czołową płaszcza wodnego kotła, przy czym 
spaliny przepływają do kanałów spalinowych w 
przedniej części komory spalania, które to kanały 
przebiegają wzdłuż komory spalania do wylotu spa-
lin, znajdującego się w tylnej części komory spalania 
kotła grzejnego, znamienny tym, że w górnej strefie 
komory spalania (9) posiada zasadniczo poziomy, w 
formie bębna wbudowany płaszcz wodny (2), którego 
tylna część jest połączona z tylną ścianą czołową (3) 
płaszcza wodnego kotła (1), przewodzącą wodę, na za-
sadzie naczyń połączonych, przez który to płaszcz 
wzdłuż komory spalania przechodzą rury spalinowe 
(8), które są połączone w tylnej części wbudowanego 
płaszcza wodnego z wylotem spalin (4) i którego gór-
na część objętości tworzy z płaszczem wodnym kotła 
łukową w przekroju komorę pośrednią, przez którą 
otwarte w przedniej części wbudowanego płaszcza 
wodnego rury spalinowe łączą się z dolną strefą ko-
mory spalania, graniczącą ze spodem wbudowanego 
płaszcza wodnego, w której to strefie w kierunku 
podłużnym komory spalania ma ujście palnik (6). 

(10 zastrzeżeń) 

36c; F24h P. 162409 T 08.05.1973 

Pierwszeństwo: 09.05.1972 ■■- Szwecja (nr G092/72) 
26.01.1973 - Szwecja (nr 73/01146-2) 

Luftkonditionering AB, Sztokholm, Szwecja (Sixtcn-
Lsmael Persson). 

Sposób regulacji temperatury w pomieszczeniu 
i urządzenie do stosowania sposobu 

Sposób regulacji temperatury w pomieszczeniu, w 
którym znajduje się element grzejny, za pomocą me-
chanizmu regulującego dopływ powietrza polega na 
tym, że mechanizm regulujący ustawia się samoczyn-
nie w jednym z dwóch położeń, przy czym w jed-
nym położeniu odprowadza się maksymalny strumień 
powietrza, zaś w drugim położeniu doprowadza się 
minimalny strumień powietrza, natomiast gdy emisja 
ciepła w pomieszczeniu jest mniejsza od maksymalnej 
lecz większa od minimalnej wtedy mechanizm regu-
lujący ustawia się cyklicznie raz w jednym raz w 
drugim położeniu. 

Urządzenie do regulacji temperatury w pomieszcze-
niu (X) zawiera mechanizm regulujący (4, 11, 43) uru-
chamiany termostatem (5). Mechanizm (4, 11, 43) po-
siada dwa położenia robocze dla ustawienia maksy-
malnego lub minimalnego przepływu strumienia po-
wietrza kompensującego emisję ciepła. (11 zastrzeżeń) 

36d; F24f P. 164641 T 11.08.1973 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Antoni Dwornicki). 

Ssawka do usuwania zanieczyszczonego powietrza 
podczas elektrycznego spawania wyrobów hutniczych 

Wynalazek dotyczy konstrukcji ssawki przeznaczo-
nej do wentylacji pomieszczeń szczególnie podczas 
elektrycznego spawania wyrobów hutniczych. 

Istotą ssawki według wynalazku jest łukowy kształt 
komory szczelinowej (1), który ustalany jest jednora-
zowo dla kilku średnic profili występujących naj-
częściej podczas spawania. Komora szczelinowa poza 
łukowym profilem posiada kształt dwóch syme-
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trycznych trapezów połączonych ze sobą mniejszymi 
podstawami, które stopniowo zmniejszają swoją dłu-
gość tworząc w głębi komory przewężenie (h), która 
to wielkość ulega stopniowemu zwiększeniu i w miej-
scu połączenia komory z konfuzorem płaskim (2) 
przyjmuje wartość podstaw dłuższych trapezów two-
rząc kształt prostokąta. 

Komora szczelinowa (1) połączona jest z konfuzorem 
płaskim (2) przystosowanym do nakładania elastycz-
nego węża (6) podłączonego do instalacji wytwarzają-
cej podciśnienie pod wpływem którego zasysane są 
cząsteczki zanieczyszczonego spalinami powietrza. 

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest to, że 
umożliwia skuteczne usuwanie zanieczyszczonego po-
wietrza, podczas elektrycznego spawania wyrobów 
hutniczych o profilu kołowym oraz innych przedmio-
tów posiadających kształt zbliżony do powierzchni 
walca. (2 zastrzeżenia) 

37a; E04b P. 164743 T 18.08.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego, ,Biprohut", 
Gliwice, Polska (Tomasz Millak, Józef Brusik, Leszek 
Gruszczyński, Czesław Domagała, Henryk Adler, Leo-
pold Giemza). 
Zestaw szalunkowy gzymsów zewnętrznych i wewnę-

trznych estakad i mostów 
Zestaw szalunkowy gzymsów zewnętrznych i we-

wnętrznych estakad i mostów jest wykonany z me-
talowych szalunków poziomych i pionowych i stano-
wią go: nośna belka (5) dla zawiesi (3) wsparta za 
pośrednictwem stojaków (1, 20) i rolek na wyrów-
nawczych blachach (16) lub jezdnej belce (15) zamo-

cowanych do żelbetowych belek (19) przy czym, na tej 
nośnej belce (5) jest zawieszona za pośrednictwem 
cięgna (28) i/lub wsporczej belki (6) wsporcza dolna 
belka (24), która dla jej regulacji i ustawienia, ma 
przegubowo nastawne wsporniki (4), zaś pionowe sza-
lunki (7), (9, 25) są zawieszone na nośnych belkach (5) 
za pomocą zawiesi (3) z rolką i regulacji śrub (23), 
a poziome szalunki (8) są wsparte na wsporczej dol-
nej belce (24). Pionowe i poziome szalunki (7, 8, 9, 25) 
mają odpowiednio pionowe i poziome zespoły śrubo-
we (26 i 13) zaopatrzone w regulacyjne śruby (12) dla 
ich nastawienia i regulacji. Szalunki są zaopatrzone 
w znane koszulki dla ogrzewania ich parą. Zestaw 
szalunkowy jest zaopatrzony w zamocowany do belek 
wsporczych nośnych (5 i 24) za pomocą kabłąków (11) 
podest (18). Poszczególne szalunki są zaopatrzone w 
łączące je śruby (29 i 30), a jezdne stojaki (20) po-
łączone są belkami (31). (6 zastrzeżeń) 

37a; E04b P. 164845 T 24.08.1973 

(Jerzy Peteleuz), Kraków, Polska. 
Układ przestrzennych prefabrykowanych kątowych 

elementów konstrukcyjnych dla budownictwa 
ogólnego 

Jest to system prefabrykacji otwartej, bazujący na 
elementach przestrzennych strukturalnych o profilu 
kątowym, prostokątnym. Elementy te zastawiane pa-
rami w ten sposób, że końcami poziomych części 
stropowych wspierają się wzajemnie o siebie i tworzą 
schemat statyczny ramy trój-przegubowej. Takie ze-
stawy parzyste elementów, piętrzone przemiennie 
tworzą układ segmentów strukturalnych, w którym 
poziomy stropów w sąsiadujących ze sobą segmen-
tach są zróżnicowane o wysokość prefabrykatu kąto-
wego. Górna część załamania kątowej formy prefa-
brykatu posiada łożysko oporowe, na którym spoczy-
wa część ścienna kolejnej warstwy piętrzącej. Pre-
fabrykaty mają w rzucie kształt prostokątny, lub jed-
ną, przyścienną krawędź lekko skośną. W zestawach 
poziomych powstają segmenty strukturalne prosto-
kątne lub trapezowe. Pierwsze rozwijać można w ry-
gorze prostokątności, drugie mogą tworzyć ciągi pro-
sto lub krzywokreślne, układy otwarte lub zamknię-
te. System charakteryzuje rozwojowość trójosiowa. 
Elementy kątowe ażurowane służą dla prowadzenia 
komunikacji i instalacji. System bazuje na jednym 
typorozmiarze strukturalnym. Złącza przegubowe, 
suche, układ ciągły, bezdylatacyjny. 

Elastyczność ukształtowań przestrzennych i wnę-
trzowych. Forma otwarta prefabrykatów upraszcza ich 
produkcję, ułatwia składowanie, transport. Montaż 
lekkim sprzętem. Zastosowanie dla budownictwa mie-
szkaniowego, hotelowego, rekreacyjnego, internato-
wego, domów studenckich, szkół itp. (3 zastrzeżenia) 

37a; E04b P. 165394 T 24.09.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wła-
dysławi Wasiluk). 

Układ elektryczny elektroosmotycznego osuszania 
przegród budowlanych zwłaszcza w budynkach nie-

podpiwniczonych z jednostronnym dostępem 
Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny ele-

ktroosmotycznego osuszania przegród budowlanych 
zwłaszcza w budynkach niepodpiwniczonych z jedno-
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stronnym dostępem, charakteryzujący się tym, że 
składa się z kilku obwodów podłączonych do wspól-
nego zespołu zasilania prądem elektrycznym. 

W poszczególnych obwodach znajdują się zespoły 
elektrod szpilkowych rozmieszczonych na odpowied-
nich poziomach blokujących przegrody budowlanej 
oraz elektrody gruntowe umieszczone w gruncie po-
niżej fundamentu przegrody. (1 zastrzeżenie) 

37a; E04b P. 165772 T 10.10.1973 

37a; E04b P. 165469 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 27.09.1972 - Szwecja (nr 12481/72) 
Oswald Thorsmans Dödsbo, Nyköpmg, Szwecja. 

Element łączący do zamontowania w otworze zwła-
szcza ściennego lub stropowego elementu 

Element łączący według wynalazku zawiera roz-
prężny zespół. Zespół ten wkładany jest do otworu 
(18) w ściennym elemencie (19) i zawiera co najmniej 
dwie rozprężne części (5, 10), które usytuowane są 
jedna za drugą w kierunku wkładania elementu łą-
czącego przez otwór (18) w ściennym elemencie (19) 
i które mają możliwość względnego ruchu dla wza-
jemnego wywierania na siebie nacisku. Jedna część 
rozprężna usytuowana jest w pobliżu zewnętrznej po-
wierzchni ściennego elementu (19) i dociska do po-
wierzchni styku, zaś druga część jest porozcinana. 

(9 zastrzeżeń) 

FIG. 2 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stanisław Majewski). 
Konstrukcja budynku halowego z prefabrykowanych 

elementów płytowych 
Konstrukcja budynku halowego posiada ściany 

podłużne hali i jej przekrycie lub tylko przekrycie 
wykonane z prostokątnych płyt (1) ustawionych 
względem siebie pod kątem prostym i tworzących pi-
lasty przekrój podłużny ścian i przekrycia i połączo-
nych ze sobą w narożach za pomocą łączników (6). 
Ewentualne załamania w przekroju poprzecznym hali 
są wypełnione trójkątnymi elementami uzupełniają-
cymi (2) lub konstruowane z płyt trapezowych. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w budynkach ha-
lowych o rozpiętościach rzędu 20-30 cm o niewiel-
kim obciążeniu ogniowym. (1 zastrzeżenie) 

37a; E04b P. 165838 T 13.10.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Kon-
strukcji Metalowych „Mostostal", Polska (Jerzy Dow-
giałło, Jan Laguna, Marian Ziemniak, Anna Sieram-
ska, Wanda Stachoń). 
Przekrycie rusztowe z prefabrykowanych płaskich be-

lek stalowych 
' Przedmiotem wynalazku jest przekrycie rusztowe 
z prefabrykowanych płaskich belek stalowych o kon-
strukcji kratowej lub pełnościennej łączonych ze sobą 
na budowie w ustrój nośny, mające zastosowanie w 
stropach i stropodachach budynków halowych i wielo-
kondygnacj owych. 

Istota wynalazku polega na tym, że poszczególne 
belki (1) posiadają jednakową długość i wysokość 
oraz zróżnicowaną nośność, dostosowane do potrzeb 
konstrukcyjnych, przy czym belki (1) na stykach pa-
sów rozciąganych są połączone za pomocą rozciąga-
nych łączników środkowych (3) i rozciąganych łącz-
ników obwodowych (4), a na stykach pasów ściska-
nych za pomocą ściskanych łączników (5). 

(3 zastrzeżenia) 
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37a; £04b P. 166001 T 22.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wła-
dysław Wasiluk). 

Elektryczny układ połączeń zasilacza do zasilania 
układu elektrod powierzchniowych elektroosmotycz-

nego osuszania przegród budowlanych 
Układ według wynalazku przeznaczony jest do za-

silania układu elektrod powierzchniowych elektro-
osmotycznego osuszania przegród budowlanych. Ele-
menty prostownicze (6, 7, 8, 9) układu połączone są 
w układzie przeciwsobnym szeregowo-równoległym, 
prostującym prąd sinusoidalnie zmienny dwupołówko-
wo z elektrodami powierzchniowymi (12, 13, 14, 15) 
i włączone do zacisków (5a, 5b) transformatora regu-
lacyjnego (4). (1 zastrzeżenie) 

37a; E04b P. 166141 T 27.10.1973 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowcj 
,,Prosan", Warszawa, Polska (Lech Narbutt, Jerzy 
Stępień, Tadeusz Jarosz, Michał Kiryczok). 

Sposób łączenia elementów prefabrykowanych 
Sposób łączenia elementów prefabrykowanych po-

lega na tym, że elementy prefabrykowane (1) o chro-
powatej powierzchni (2) przeznaczonej do łączemp 
ustawia się na trwałym podłożu. Następnie wykonuje 
się pionowe zbrojenie (3), które łączy się ze zbroje-
niem (4) wypuszczonym z elementów prefabrykowa-
nych (1), po czym ustawia się jednostronne deskowa-
nie (5), a miejsce styku łączonych elementów (1) wy-
pełnia się betonem natryskowym nanoszonym za po-
mocą odpowiedniego urządzenia pneumatycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

37b; E04c P. 164526 T 06.08.1973 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Mianowski, Fabian Białecki). 

Powierzchnie dociskowe w szczękach uchwytu ko-
twiącego zbrojenie sprężające 

Przedmiotem wynalazku są powierzchnie dociskowe 
w szczękach uchwytu kotwiącego zbrojenie sprężające 
przy naciągu w czasie wykonywania strunobetonu 
lub kablobetonu. 

Istota wynalazku polega na tym, że powierzchnie 
dociskowe szczęk (2 i 3) są utworzone przez szereg 
następujących po sobie i stykających się ze sobą wy-
żłobień (6 i 7 oraz 6, 7 i 8) o różnym kształcie, dłu-
gości i wysokości, usytuowanych symetrycznie wzglę-
dem środkowej osi (1) powierzchni dociskowych 
szczęk (2 i 3). 

Na fig. 4 uwidoczniono jeden z przykładów odmiany 
powierzchni dociskowych szczęk (2 i 3), która polega 
na tym, że wyżłobienia (9 i 10, 9 10 i 11, 12 i 13 oraz 
14 i 15) powierzchni dociskowej górnej szczęki (2) 
o różnym kształcie, długości i wysokości, są przesu-
nięte wzdłuż osi środkowej (1) szczęk (2 i 3) w sto-
sunku do takich samych wyżłobień powierzchni do-
ciskowej dolnej szczęki (3) ■- o około połowę dłu-
gości jednego z dłuższych wyżłobień (10, 13), przy 
czym najwyższe odcinki wyżłobień (10, 13, 14) po-
wierzchni dociskowej górnej szczęki (2) są usytuo-
wane naprzeciw najniższych odcinków wyżłobień (9, 
12, 15) powierzchni dociskowej dolnej szczęki (3). 

(2 zastrzeżenia) 

37c; E04d P. 163071 T 04.0G.1973 

Pierwszeństwo: 05.06.1972 - NRD (nr WPE04d/163413) 
VEB Raumelementebau Oranienburg, Oranienburg, 

Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Żelbetowa płyta dachowa do lekkiej konstrukcji 
budowlanej 

Przedmiotem wynalazku jest żelbetowa płyta da-
chowa do lekkiej konstrukcji budowlanej, jako prefa-
brykowany, gotowy do montażu element. 

Płyta według wynalazku umieszczona jest między 
wystającymi ku dołowi obiegowymi belkami brzego-
wymi (4), przy czym w narożnych punktach styko-
wych (2) belki brzegowej (4), wbetonowane strzemio-
na leżą swobodnie u góry w wybraniu w kształcie 
pętli. Do dolnego zakończenia strzemienia płyty da 
chowej (1) zamocowana jest płyta podporowa a na 
podkładce znajdującej się między przestrzenią komór-
kowa zamocowane są trzpienie, które służą do unie-
ruchomienia płyty dachowej (1). (4 zastrzeżenia) 
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37c; E64d P. 164155 T 18.07.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt Białystok", Białystok, Polska (Henryk 
Toczydłowski). 

Świetlik dachowy 
Przedmiotem wynalazku jest świetlik dachowy 

o układzie centralnym, stosowany w budownictwie. 
W świetliku tym, w spłaszczonej górnej części, usy-

tuowane są otwory wywiewne względnie wentylatory 
mechaniczne (3). 

Nad otworami względnie wentylatorami znajduje 
się daszek (4) w kształcie stożka, którego zgięte do 
wewnątrz obrzeże zachodzi na powierzchnię oszkloną 
(2) świetlika. 

Powietrze wydalane z pomieszczenia pod świetli-
kiem opływa jego oszklenie izolując je od tempera-
tury zewnętrznej. (1 zastrzeżenie) 

37c; E04d P. 164977 T 01.U9.1973 

Tadeusz Piotrowski, Warszawa, Polska. 
Okap dachowy wykonany z blachy 

Okap dachowy wykonany z blachy jest wyposażony 
w usztywniające zamki profilowe (1) mocowane do 
podkładu na stałe w sposób zapewniający pracę łącz-
nika (3) na ścinanie, przy czym rąbki stojące (5) oka-
pu są zawinięte. (3 zastrzeżenia) 

37d; E04f P. 163472 20.06.1973 

Pierwszeństwo: 22.06.1972 - RFN (nr P. 2230578.8) 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Re-

publika Federalna Niemiec (Michael Wienand, Ernst 
Jüch). 
Wykładzina, zwłaszcza podłogowa, przewodząca prąd 

elektryczny 
Wykładzina podłogowa, przewodząca prąd elek-

tryczny i/lub nieładująca się elektrostatycznie, wy-
konana z tworzywa sztucznego termoplastycznego 
w postaci wstęgi lub arkuszy stanowiących część tej 
wstęgi charakteryzuje się tym, że wstęga (2) ma prze-
lotowe otwory w kształcie stoków przebiegające od 
jednej powierzchni (8) wstęgi do drugiej jej po-
wierzchni (7) wypełnione materiałem przewodzącym 
prąd elektryczny, a materiał znajdujący się w otwo-
rach jest połączony z powłoką z tego samego materia-
łu nałożoną na jedną powierzchnię (8) wstęgi tak, że 
wypełnienie (6) każdego z otworów łączy się z pozo-
stałymi otworami za pośrednictwem tej powłoki. 

Sposób wytwarzania wykładziny charakteryzuje się 
tym, że wstęgę z tworzywa termoplastycznego pod-
grzewa się do temperatury rzędu 40 do 60°C, następ-
nie w podgrzanej wstędze wykonuje się przelotowe 
otwory i jedną stronę wstęgi pokrywa się pastą 
z materiału przewodzącego, tak że materiał ten prze-
dostaje się do tych otworów a następnie wstęgę ogrze-
wa się od strony nałożonej pasty do temperatury po-
nad 60°C przez co następuje zmniejszenie się wy-
miarów poprzecznych otworów co powoduje wciska-
nie się pasty w niewypełnione jeszcze części otwo-
rów aż do przeciwległej powierzchni wstęgi. 

(4 zastrzeżenia) 

37d; E04f P. 164544 T 07.08.1973 

Politechnika Poznańska Poznań, Polska (Wiesław 
Jankowiak, Wojciech Murkowski). 

Sprężony dźwigar zwłaszcza dachowy 
.Dźwigar zbudowany jest ze sztywnego rdzenia 

sprężonego od dołu dwoma wiotkimi cięgnami i od 
góry jednym wiotkim cięgnem. Cięgna sprężające 
przebiegają poza konturem rdzenia. Płaszczyzny cię-
gien dolnych usytuowane są pod kątem 120° do płasz-
czyzny cięgna górnego. Cięgna sprężające oddziału-
ją bezpośrednio na rdzeń w węzłach podporowych 
oraz na jego długość poprzez w równych odległościach 
rozmieszczone słupki. Słupki te jednym końcem połą-
czone są z cięgnem, a drugim przymocowane do rdze-
nia w płaszczyźnie cięgna przegubowego lub w sposób 
zbliżony do przegubowego, a w płaszczyźnie prosto-
padłej, sztywno. 
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Uwzględniając zastosowanie dźwigara jako kon-
strukcji nośnej dachu o małym spadku połaci, trasy 
cięgien dostosowane są do kształtu wykresu momen-
tów zginających belki swobodnie podpartej, obciążo-
nej równymi w równych odległościach działającymi 
siłami skupionymi. Punkty załamania tras cięgien 
sprężających leżą na parabolach drugiego stopnia. 

(1 zastrzeżenie) 

37e; E04g P. 164157 T 18.07.1973 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego, Bydgoszcz, Polska (Wacław Korzeniowski, 
Zdzisław Wyrwicki, Kazimierz Bleja). 
Deskowanie przesławne do betonowania stropów 

płaskich 
Deskowanie przestawne do betonowania stropów 

płaskich, szczególnie krzyżowo zbrojonych, opartych 
na szkielecie prefabrykowanym żelbetowym lub sta-
lowym składa się z ramy (1), wykonanej z kształ-
towników stalowych, do których przymocowana jest 
sklejka wodoodporna. Rama (1) podwieszona jest na 
mimośrodowych elementach (2) mocowanych w bel-
kach szkieletu budynku. Posiada ona śrubowe ele-
menty (3), służące do oderwania jej od stropu po 
stwardnieniu betonu oraz rolki (4) i uchwyt (5), 
umożliwiające przesuw jej po rozpiętych na słupach 
linach (6). (2 zastrzeżenia) 

37e; E04g P. 164489 T 03.08.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mie-
czysław Kochel, Andrzej Śląski). 
Sposób elektrycznego nagrzewania formy oraz forma 

nagrzewana tym sposobem 
Przedmiotem wynalazku jest sposób elektrycznego 

nagrzewania formy oraz forma nagrzewana tym spo-
sobem służąca do produkcji elementów z różnych 
tworzyw wymagających ogrzewania w procesie tech-
nologicznym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bez-
pośrednio w ścianie formy i w osłonach izolowanych 
przewodów elektrycznych powoduje się powstawanie 
prądów wirowych i strat mocy czynnej wywołanych 
tymi prądami oraz strat mocy czynnej na histerezę 
magnetyczną. 

Forma nagrzewana sposobem według wynalazku 
posiada co najmniej jedną osłonę z materiału ferro-
magnetycznego w postaci korytka (2, 3, 4) najkorzyst-
niej o przekroju w kształcie wycinka pierścienia połą-
czoną galwanicznie swoimi obydwiema krawędziami 
z zewnętrzną powierzchnią ściany formy, wykonanej 
z materiału ferromagnetycznego, przy czym w osłonie 
ułożony jest izolowany przewód elektryczny (6, 7, 8) 
połączony ze źródłem prądu przemiennego (9). 

(2 zastrzeżenia) 

37e; E04f P. 164755 T 20.08.1973 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Wykończenio-
wych i Elewacyjnych, Bydgoszcz, Polska (Lesław 
Mikłaszewski). 

Elementy prefabrykowane do ścian budynku 
Elementy prefabrykowane do ścian budynku w 

układzie trzech warstw, w postaci bloków średnio-
wymiarowych o wysokości jednej kondygnacji, prze-
znaczone są do montowania ścian zewnętrznych. Roz-
wiązanie znamienne tym, że dwie warstwy zewnętrz-
ne w elemencie stanowią bloczki grub. 6 cm z betonu 
komórkowego, a warstwę środkową stanowi cegła 
kratówka grub. 13 cm i całość powiązana jest zapra-
wą cementową. Na obwodzie warstwy środkowej wy-
konana jest ramka żelbetowa, ukryta między warst-
wami zewnętrznymi, stanowiąca konstrukcję elemen-
tu. Zewnętrzne powierzchnie licowe elementu pokryte 
są zaprawą cementowo-wapienną. (1 zastrzeżenie) 

37e; E04g P. 166096 T 24.10.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Józef ZJając, Stanisław Chmielniak, 
Leszek Chomicki). 

Podest do obsługi kominów 
Podest do obsługi kominów ma kształt zamkniętego 

pierścienia. Od wewnątrz na podeście są umieszczone 
co najmniej trzy prowadzące ten podest rolki (5) do-
ciskane najlepiej sprężyną (12) do komina (6). Na 
podeście umieszczone są wciągarki (2) linowe (3), przy 
czym lina (3) zaczepiona jest u góry komina (6). 
Możliwy jest układ, w którym wciągarki (9) są umie-
szczone na fundamencie u dołu komina (6), a lina 
(8) przechodzi przez rolki (7) umieszczone u góry ko-
mina (6) i jest zaczepiona do podestu. Podest ma 
oporęczenie i włazy. (4 zastrzeżenia) 
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37i; E04h P. 163649 T 27.06.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Zofia Konaszyńska, Maria Miaśkiewicz, Jerzy 
Kafarski). 
Sposób wykonywania wieloprzewodowego komina wy-
rzutowego dla gazów o szczególnie silnych własno-

ściach korodujących względem stali i betonów 
Sposób wykonywania wieloprzewodowego komina 

wyrzutowego dla gazów o szczególnie silnych włas-
nościach korodujących względem stali i betonów7, bu-
dowanego w formie samonośnej konstrukcji prze-
strzennej ze skratowaniami typu ,,k" lub „x", polega 
na utworzeniu konstrukcji przestrzennej o przekroju 
wielobocznym, której rurowe krawężniki są jedno-
cześnie przewodami odprowadzającymi gazy. Na kra-
wężniki (1) związane rurami stalowymi (2) stosuje się 
rury z tworzyw sztucznych. 

Rozstawienie krawężników (1) konstrukcji prze-
strzennej oznaczone symbolem „a" oraz podziałka 
skratowania „n.t" są funkcją przyjętej średnicy rur 
na krawężniki oraz wysokości komina. (2 zastrzeżenia) 

37f; E04h P. 164041 T 12.07.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Kon-
strukcji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska 
(Franciszek Makruszewski). 
Usztywniona konstrukcja nośna w szczególności prze-

ciw wyboczeniom 
Przedmiotem wynalazku jest usztywniona konstruk-

cja nośna w szczególności przeciw wyboczeniom, ma-
jąca zastosowanie w masztach anten radiowych i te-
lewizyjnych, masztach dźwigowych, urządzeniach 
montażowych i innych smukłych konstrukcjach noś-
nych, r.aiażonych wskutek swojego smukłego kształ-
tu na wyboczenia. 

Istota wynalazku polega na tym, że przenoszący ob-
ciążenia zewnętrzne maszt (1) połączony jest za po-

mocą wsporników (4) z węzłami (3) siatki przestrzen-
nej (2) utworzonej z cięgien głównych (5) leżących 
w płaszczyznach przechodzących przez oś masztu (1) 
oraz z łączących cięgna główne (5), cięgien pomoc-
niczych (6) leżących w płaszczyznach prostopadłych 
do osi masztu (1) i łączących się z cięgnami głów-
nymi w węzłach (3), przy czym cięgna pomocnicze 
(3) tworzą w swojej płaszczyźnie wieloboki foremne. 
Cięgna główne (5) mogą być wstępnie sprężane. 

(3 zastrzeżenia) 

37f; E04h P. 165605 T 03.10.1973 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego „Sto-
lica", Warszawa, Polska (Roman Misiak). 
Sposób wykonania żelbetowego użebrowania prefa-

brykowanego zbiornika kołowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania żel-

betowego użebrowania prefabrykowanego zbiornika 
kołowego. W gotowym fundamencie z wyprofilowa-
nymi bruzdami ustawia się pionowo płyty prefabry-
kowane ścienne (1) z wypuszczonymi prętami zbroje-
niowymi (2) i (2') względem siebie. Następnie pręty 
łączy się między sobą, po czym miejsca styku (3) płyt 
(1) albo wypełnia się betonem lub łączy się w dowol-
ny sposób tworząc w ten sposób żebro pionowe (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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38a P. 154343 27.03.1972 

Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów 
Budowlanych, Kielce, Polska (Stanisław Syrek). 
Układ do automatycznego sterowania piły tarczowej 

poprzecznej 
Układ do automatycznego sterowania piły tarczo-

wej poprzecznej stosowanej do poprzecznego prze-
rzynania tarcicy znamienny tym, że posiada elek-
tryczny zespół sterujący oraz zespół urządzeń mecha-
nicznych wykonawczych przy czym o zadziałaniu po-
szczególnych elementów zespołu sterującego decy-
dują: spychacz, podnośnik hydrauliczny wraz ze sto-
sem tarcicy, materiał podlegający obróbce i suport 
z piłą tarczową. (3 zastrzeżenia) 

38a; B27b P. 165420 25.09.1973 

Pierwszeństwo: 25.09.1972 - Szwecja (nr 12361/72) 
Skogsagareforeningen Mellanskog u.p.a., Gävle, 

Szwecja, (Per Leif Andersson, Rune Sigfrid Lind). 

Urządzenie do centrowania bloków drewna wprowa-
dzanych do pił mechanicznych 

Urządzenie według wynalazku zawiera elementy 
centrujące (8, 15, 18) umieszczone wahliwie po prze-
ciwległych stronach bloku. Elementy te są tak sprzę-
gnięte, że poruszają się od siebie lub do siebie na 
jednakową odległość od położenia normalnego. Sprzę-
gnięcie urządzenia do centrowania uzyskane jest za 
pomocą kilku łańcuchów lub taśm przymocowanych 

do elementów centrujących (8, 15, 18). Urządzenie do 
centrowania zawiera również zespół sprężynowy (25), 
określający położenie normalne, który sprzęgnięty 
jest z co najmniej jednym elementem centrującym 
(8, 15, 18). Zespół (25) zawiera śrubę (26) współpracu-
jącą z nakrętką (27) oraz sprężynę (29) umieszczoną 
na śrubie (26) pomiędzy nakrętką (27) i zderzakiem 
(28). Napięcie sprężyny regulowane jest nakrętką (27). 
Śruba (26) połączona jest z ramieniem (24) zamonto-
wanym na elementach centrujących za pomocą na-
krętki, przez którą śruba przechodzi. Śruba jest prze-
kręcana względem nakrętki w celu ustalenia poło-
żenia wyjściowego elementów centrujących (8, 15, 18). 

(2 zastrzeżenia) 

38a; B27b P. 165725 T 08.10.1973 

Pierwszeństwo: 10.10.1973 - NRD (nr WP B27b/166137) 
VEB Rationalisierung der Möbelindustrie, Kurort 

Jonsdorf, Jonsdorf, Niemiecka Republika Demokra-
tyczna (Johannes Tröger, Rolf Zimmermann). 

Urządzenie do zmniejszania hałasu przy piłach me-
chanicznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zmniej-
szania hałasu przy piłach mechanicznych do obróbki 
drewna, zwłaszcza przy obrabianiu elementów płyto-
wych na dwuczynnościowych piłach tarczowych, me-
chanicznych piłach podziałowych i automatach po-
działowych. 

Narzędzie obrabiające na przykład piła tarczowa 
(3) okapturzona jest na silniku suportowym kołpa-
kiem odprowadzającym wióry (4) wyłożonym dźwię-
kochłonnym materiałem. Podczas cięcia, które stano-
wi źródło hałasu, część elementu płytowego znajduje 
się pod okapturzeniem. Pomiędzy powierzchniami sty-
kowymi (20) kołpaka i elementem obrabianym utwo-
rzony jest bowiem bezpośredni styk powierzchni, przy 
czym kołpak odsysający wióry podzielony na część 
górną i część dolną, ma kanał wlotowy dla powietrza 
(14). Rura wyciągowa (18) dwuścienna jest uszczel-
niona masą dźwiękochłonną a kołpak górny i dolny 
oraz kanały wlotowe powietrza wyłożone są filcem. 
Wał suportowy wchodzi pod okapturzenie przez her-
metyczną przekładkę i uszczelkę, a regulacja wyso-
kości kołnierza (4) odbywa się przy pomocy śruby (5) 
i prowadnicy. (4 zastrzeżenia) 

38a; B27b P. 166068 T 24.10.1973 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.. 
Poznań, Polska (Kazimierz Zwierzychowski, Jan Stru-
gała). 

Przekładka do pił trakowych 
Przekładka według wynalazku zbudowana jest w 

kształcie graniastosłupa najkorzystniej z lekkiego, ale 
trwałego tworzywa sztucznego. Na jej czołowej po-
wierzchni wykonane są trzy otwory montażowe, 
(2, 5) z których środkowy (5) jest podwójnie wyfre-
zowany, a w nim umieszczona jest gumowa przyssaw-
ka, przylegająca ściśle do boku przekładki i piły, 
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spełniająca rolę bufora dla wytłumienia powstających 
drgań w czasie pracy pił. Na górnej powierzchni prze-
kładki, trwale umocowane są dwa wieszaki (3) zakoń-
czone haczykami (4), służące do podwieszenia prze-
kładki do ramy piłowej traka. (3 zastrzeżenia) 

38c; B27d P. 165673 T 06.10.1973 

Fabryka Obrabiarek do Drewna, Bydgoszcz, Polska 
(Janusz Skoczek, Stefan Synakiewicz). 
Hydrauliczny układ napędowo-sterujący belek nożo-
wych i dociskowych, występujących zwłaszcza w 

przekrawarkach do pakietów fornieru 
Układ według wynalazku przeznaczony jest zwłasz-

cza do stosowania w przekrawarkach do pakietów 
forniru, a także we wszystkich urządzeniach, w któ-
rych istnieje konieczność sterowania wzajemnie syn-
chronizowanych ruchów przynajmniej dwóch zespo-
łów lub elementów wykonujących w urządzeniu ruch 
posuwisto-zwrotny. 

Układ według wynalazku składa się z silnika (1) 
napędzającego pompę (2), która połączona jest prze-
wodem (3) ze zbiornikiem (4) oraz przewodem (5) 
z trójpołożeniowym dwudrogowym rozdzielaczem (6) 
sterowanym elektromagnetycznie. Do rozdzielacza (6) 
przyłączone są także przewody (7), (8) i (9), przy czym 
przewód (7) stanowiąc odpływ z układu przyłączony 
jest do filtra (10). Filtr (10) łączy ze zbiornikiem (4) 
przewód (11). Przewody (5), (11) połączone są ze sobą 
poprzez zawór bezpieczeństwa (12). Przewód (8) przy-
łączony jest bezpośrednio do komór (13) i (14) rów-
noległych siłowników (15) i (16) oraz poprzez przele-

wowy ryglujący zawór (17) z komorami (18) i (19) 
równoległych siłowników (20) i (21). Przelewowy ry-
glujący zawór (17) zbocznikowany jest zwrotnym za-
worem (22). Przewód (9) przyłączony jest poprzez 
przelewowy ryglujący zawór (23) z komorami (24) i 
(25) siłowników (15) i (16) oraz bezpośrednio z komo-
rami (26) i (27) siłowników (20) i (21). Przelewowy 
ryglujący zawór (23) zbocznikowany jest zwrotnym 
zaworem (28). 

Do tłoczysk siłowników (15) i (16) przymocowana 
jest belka nożowa przekrawarki, a belka dociskowa 
przymocowana jest do tłoczysk siłowników (20) i (21). 

(2 zastrzeżenia) 

38k; B27m P. 165843 13.10.1973 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, Polska 
(Wiktor Lisowicz). 
Podajnik drewna małowymiarowego, zwłaszcza do rę-

barek przewoźnych 
Podajnik według wynalazku ma zastosowanie jako 

urządzenie pomocnicze do rębarki przewoźnej, roz-
drabniającej drewno małowymiarowe na zrębki, słu-
żące do wyrobu płyt i mas celulozowych. 

Podajnik jest zawieszany na konstrukcji nośnej rę-
barek. Podajnik jest zaopatrzony w zawieszony na 
wahaczu (3) walec posuwowy (4) napędzany wbudo-
wanym w niego silnikiem hydraulicznym (5). Ramię 
wahacza (3) podnoszone jest cylindrem jednostron-
nego działania (6). W dolnej części korpusu rębarki 
(7) zamocowana jest za pośrednictwem łącznika (8) 
łapa podnosząca (9) podnoszona cylindrem hydraulicz-
nym (10). (1 zastrzeżenie) 

39a2; B29c P. 164885 28.08.1973 
Pierwszeństwo: 29.08.1972 - RFN (nr P 2242447.1) 
Uniroyal AG, Aachen, Republika Federalna Nie-

miec. 
Urządzenie do odlewu części z materiałów wisko-

zowych 
Urządzenie do odlewu części z materiałów wisko-

zowych charakteryzuje się tym, że zawier?, przynaj-
mniej jeden odlewniczy rdzeń (156) i wgłębienie (157 
i 158) przystosowane do formowania i utwardzania, 
w formie zawierającej wgłębienia, wiskozowego ma-
teriału, przy czym wiskozowy materiał jest umiesz-
czony w komorze, z której jest przetłaczany i podda-
wany ciśnieniu, a izolacyjna płyta (122) umieszczona 
jest między odlewniczą formą i wtryskowym urzą-
dzeniem, przy czym ta płyta zawiera płaszczyznę po 
przeciwległej stronie z ustawionymi w rząd otwora-
mi dla wzajemnego połączenia wtryskowego układu 
z odlewniczą formą zawierającą pokrywę (170) umie-
szczoną na płycie. (22 zastrzeżenia) 
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39a2; B29c P. 165494 28.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - RFN (nr P 2247 980.7) 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Re-

publika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania barwnych części budowlanych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

barwnych części budowlanych wykonywanych z ter-
moplastycznego, sztucznego tworzywa takiego jak po-
lichlorek winylu, przez wytłaczanie, głębokie ciągnie-
nie lub wtryskowe odlewanie. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że barwienie termoplastycznej masy do formowania 
prowadzone jest za pomocą barwników o dużej ab-
sorpcji widzialnego światła przy równoczesnej dużej 
emisji wtórnej w zakresie podczerwieni. Barwne czę-
ści budowlane otrzymane sposobem według wynalaz-
ku używane są jako wykładziny zewnętrzne. 

(3 zastrzeżenia) 

39a2; B29c P. 166050 T 22.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Two-
rzyw Sztucznych, Mikołów, Polska (Czesław Kucz-
mierczyk, Piotr Smolarski, Andrzej Wojciechowski). 

Sposób wytwarzania profili z termoplastycznych 
tworzyw sztucznych 

Sposób według wynalazku przeznaczony jest do wy-
twarzania profili o przekrojach poprzecznych różnych 
od kołowych - termoplastycznych tworzyw sztucz-
nych w formie rur. Polega on na tym, że plastyczna 
rura (4) z tworzywa sztucznego jest deformowana do 
żądanego profilu za pomocą zestawu walców (6), (7). 

(1 zastrzeżenie) 

39a3; B29d P. 164775 T 21.08.1973 

Pierwszeństwo: 22.08.1972 - RFN (nr P 2241279.9) 
Kunststoffwerk Gebr. Anger GmbH und Co., Mo-

nachium, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania kształtek, korzystnie kształtek 
wciskanych do rur wytłaczanych z tworzyw sztucz-

nych i urządzenie do wykonywania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na otwieraniu po-

łówek form (5 i 6) przed powstaniem naprężeń we-
wnętrznych w wyprasce, co spowoduje, że wypraska 

pozostaje na rdzeniach (13) i zostaje wyjęta z formy 
do chłodzenia urządzeniem chłodniczym. Rdzenie (13) 
usuwa się dopiero po schłodzeniu. Urządzenie do wy-
konywania sposobu według wynalazku ma pomocni-
cze urządzenie do przesuwu rdzeni umieszczone na 
wtryskarce (1). (14 zastrzeżeń) 

39a"; B29d P. 165334 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 22.09.1972 RFN (nr P 2246679.1) 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Re-

publika Federalna Niemiec. 
Sposób wytłaczania pokrywanych profili zwłaszcza 
z termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz na-

rzędzie wytłaczające do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-

teriał wtórny do pokrywania, korzystnie izolowany 
cieplnie, wytłacza się jednocześnie w sposób ciągły 

z wytłaczaniem profilu i kalibruje się na profilu bę-
dącym jeszcze w zakresie temperatur odkształcalności. 

Narzędzie według wynalazku, charakteryzuje sic 
tym, że w obszarze wylotu (5) dyszy głównej nar/o-
dzia głównego (3) umieszczone jest przynajmniej je-
dno dodatkowe narzędzie (6) z jedną lub kilkoma dy-
szami bocznymi dla materiału nakładanego. 

(9 zastrzeżeń) 



Nr 10 (40) 1974 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 133 

39a3; B2fd P. 165393 T 24.09.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbi-
gniew K. Brzozowski, Marek Gnatowski, Witalis Ru-
miński, Czesław Tracewski, Bogdan Pietrzak). 

Sposób otrzymywania na folii z polietylenotereftalann 
powłok do druku i kreślenia 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
wierzchnię folii pokrywa się warstwą grubości poni-
żej 0,1 mm uprzednio przygotowaną kompozycją i 
kondycjonuje w temperaturze 40-70°C w ciągu 1 0 -
24 godzin. Kompozycję otrzymuje się na drodze wy-
mieszania 10-25% roztworu poliestru, zawierającego 
oprócz reszt kwasu tereftalowego reszty kwasu seba-
cynowego i/lub adypinowego i/lub ftalowego i/lub 
izoftalowego oraz reszty glikolu etylenowego i dwu-
etylenowego w rozpuszczalniku organicznym z wy-
pełniaczami mineralnymi, z IV-rzędowymi solami 
amoniowymi, z trójfunkcyjnym izocyjanianem i ewen-
tualnie z solami nieorganicznymi o własnościach hi-
groskopijnych. (1 zastrzeżenie) 

39a4; B29f P. 161415 22.03.1973 

Orszàgos Gumiipari Vallalat, Budapeszt, Węgry 
(Zoltàn Dr Bartha, Gyula Subotics, Vince Fodor). 

Urządzenie do ciągłej zmiany geometrii otworu wy-
lotowego głowicy wytłaczającej 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przynajmniej jedna część otworu wylotowego 
(la) i część leżąca przed otworem komory jest wy-
konana z blachy lub pakietu blach. Blacha lub blachy 
są ograniczone za pomocą podpórek (2), których po-
łożenie jest regulowane w sposób ciągły. Ukształto-
wanie otworu wylotowego jest zmienne i następuje 
na skutek ciśnienia wytworzonego w głowicy wytła-
czającej w zależności od ustawienia podpórek (2). 

(8 zastrzeżeń) 

39a6; B29h P. 165139 T 11.09.1973 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa, 
Polska (Antoni Żarczyński, Marek Tulik, Maria Stry-
jecka). 
Gumowa płyta izolacyjna i sposób jej wytwarzania 

Gumowa płyta izolacyjna przeznaczona jest do wy-
kładania podłóg w pomieszczeniach hodowlanych 
zwłaszcza oborach, chlewniach i stajniach zbudowa-
na jest z dwóch warstw, spodniej zawierającej od-
pady tkaninowo-gumowe i wierzchniej z nietoksycz-
nej mieszanki gumowej trwale połączonych w pro-
cesie wulkanizacji. Warstwę wierzchnią podwulkani-
zowuje się przed ułożeniem w formie wulkanizacyj-
nej w celu uniemożliwienia przemieszczenia się jej 
w trakcie prasowania i przebijania jej przez odpady 
tkaninowo-gumowe. 

Sposób wytwarzania według wynalazku polega na 
uformowaniu przez kalandrowanie warstwy wierzch-
niej z odpowiedniej nietoksycznej mieszanki gumo-
wej, podwulkanizowaniu jej, ułożeniu w formie wul-
kanizacyjnej, a następnie nałożeniu na nią mieszanki 
zawierającej odpady tkaninowo-gumowe i trwałym 
połączeniu obu warstw w procesie wulkanizacji ci-
śnieniowej. • (3 zastrzeżenia) 

39a6; B29h P. 165371 T 21.09.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 54029 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-

twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Adam Stryczek, Edmund Sobolewski). 

Dźwigar prasy hydraulicznej do wulkanizacji taśm 
przenośnikowych 

Dźwigar prasy hydraulicznej według wynalazku ma 
środnik (1) o zmiennej grubości, przy czym grubość 
środnika (1) zwiększa się od środka w kierunku górnej 
półki (2) i dolnej półki (3). Grubość górnej półki (2) jest 
około dwukrotnie większa od najmniejszej grubości 
środnika (1). Dolna półka (3) ma wzmocniony występ (4) 
o około dwukrotnej grubości dolnej półki (3), służący 
jako oparcie siłowników hydraulicznych. Występ (4) 
znajduje się po przeciwnej stronie dolnej półki (3). 

(1 zastrzeżenie) 

39a6; B29h P. 165666 T 05.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar-
skiego ,,Stomil", Poznań, Polska (Stanisław Kondej). 

Urządzenie do oznaczania na taśmach gumowanego 
kordu linii cięcia 

Urządzenie do oznaczania na taśmach gumowanego 
kordu linii cięcia składa się z rolki (2) z ostrymi 
krawędziami obwodowymi na powierzchni czołowej, 
z których jedna nanosząca ślad jest wyższa od pozo-
stałych o 0,5-0,8 mm. Rolka zamontowana jest na 
wózku (1) w ten sposób aby mogła się swobodnie 
przesuwać wzdłuż osi prostopadłej do kierunku prze-
suwu gumowanego kordu. (1 zastrzeżenie) 
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P. 140360 30.04.1970 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Ed-
mund Urbanik). 
Sposób wytwarzania porowatych płyt pilśniowych 

trudno palnych 
Sposób otrzymywania porowatych płyt pilśniowych 

trudno palnych, uodpornionych na działanie ognia 
środkiem opartym na zbuforowanym aminami fosfo-
ranie jedno- lub dwuamonowym, lub opartym na 
estrach i amidach kwasu fosforowego względnie na 
węglanie potasowym, związkach borowych, żywicach 
mocznikowych dwucjanodwuamidowych, nieogranicze-
nie rozpuszczalnych w wodzie przy lepkości do 10 cP, 
znamienny tym, że środki te nanosi się na mokrą 
wstęgę pilśniową bezpośrednio za ostatnią prasą wa-
łową maszyny formującej, przy równoczesnym wy-
twarzaniu w tym samym pionie pod wstęgą pilśniową 
podciśnienia 0,2-0,6 kG/cm2. (4 zastrzeżenia) 

39a6; B29h P. 166203 30.10.1973 

Pierwszeństwo: 01.11.1972 - St. Zjedn. Am. 
(nr 302835) 

The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Urządzenie do wytwarzania syntetycznej gumowej 
taśmy 

Urządzenie według wynalazku zawiera współpra-
cujący ze sobą zestaw: układów (12, 13, 30, 31, 33, 34, 
36 i 37) przystosowanych do przesuwu gąbczastej taś-
my wzdłuż grzewczego urządzenia (18), przystosowa-
nego do stykowego łączenia zbliżonych ku sobie koń-
ców gąbczastego materiału przy jego pojedynczej dłu-
gości oraz urządzeń walcujących (45, 58) przystosowa-
nych do zapewnienia dobranego wzmocnienia przy-
najmniej części jednej powierzchni wzdłużnej taśmy 
utworzonej z izolacyjnego materiału. (8 zastrzeżeń) 

; C08d P. 163607 T 26.06.1973 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (He-
lena Masiarczyk, Tomasz Szczurek). 

Sposób przetwarzania odpadów gumowych 
Sposób wg wynalazku polega na tym, że odpady 

gumowe poddaje się obróbce termicznej w temp. 
250-400°C w obecności oleju mineralnego o dużej 
zawartości węglowodorów aromatycznych np. eks-
traktu po rafinacji olejów furfurolem, produktów po-
chodzenia węglowego lub produktu rozpadu gumy -
depolimeryzatu. 

Otrzymane produkty mogą być stosowane jako 
uszlachetniające komponenty asfaltów drogowych, 
przemysłowych i specjalnych, smół i paków węglo--
pochodnych, itp. (5 zastrzeżeń) 

C08d P. 165190 13.09.1973 

Pierwszeństwo: 14.09.1972 - St. Zjedn. Am. 
(nr 289 042) 

Uniroyal, Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 
Sposób wytwarzania kopolimerów dienów o sprzężo-

nym układzie podwójnych wiązań 
Wynalazek dotyczy nowego sposobu wytwarzania 

kopolimerów dienów o sprzężonym układzie podwój-
nych wiązań. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji mono-
merycznej mieszaniny węglowodorów dienowych w 
ilości od około 5-50 części wagowych na 100 części 
wagowych sumarycznej ilości monomerów i winylo-
wej pochodnej węglowodoru aromatycznego z koka-
talizatorem, zawierającym związek litoorganiczny i sól 
potasową w postaci związku kompleksowego. 

Z wytworzonych kopolimerów uzyskuje się kau-
czuki na bieżniki opon. (13 zastrzeżeń) 

39b4; C08f P. 160541 02.02.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 44481 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

(Telesfor Wiecheć, Marian Pepera, Stanisław Bocian, 
Józef Samborski, Stanisław Węgrzyn, Jerzy Schmidt). 

Sp-osób otrzymywania zdolnego do ekspandowania po-
listyrenu w granulkach 

Metoda według proponowanego rozwiązania polega 
na zastosowaniu wysokoprocentowego prepolimeru, 
zawierającego 35-60°/o polimeru. Polimer zawarty w 
prepolimerze charakteryzuje się średnim ciężarem 
cząsteczkowym, co dodatnio wpływa na jakość goto-
wego wyrobu tj . granulek styropianu. Proces prowa-
dzenia procesu prepolimeryzacji prowadzi się wg zna-
nych i stosowanych metod: termicznie lub z dodat-
kiem inicjatorów polimeryzacji. Polimeryzację suspen-
syjną prowadzi się w autoklawach przy temperaturze 
80-130°C i ciśnieniu 3 - 9 atm. Dodawanie poroforu 
może odbywać się przed polimeryzacją, w trakcie po-
limeryzacji lub po jej ukończeniu. 

Metoda według wynalazku dotyczy również otrzy-
mywania styropianu samogasnącego przez dodanie do 
prepolimeru substancji zmniejszających palność. 

(2 zastrzeżenia) 

39b4; C08f P. 160587 05.02.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia 
Śląska", Kędzierzyn, Polska (Lidia Kubiczek, Edward 
Grzywa, Ernest Fabisz, Wojciech Chwaja, Franciszek 
Błyszcz, Adelajda Grzywacz, Roman Michalski). 

Sposób wytwarzania niskocząsteczkowego poliizobu-
tylenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
poliizobutylenu o masie cząsteczkowej 300-5000 na 
drodze polimeryzacji izobutylenu w środowisku di-
meru olefinowego, najlepiej dimeru izobutylenu lub 
w rozpuszczalniku węglowodorowym aromatycznym 
lub alifatycznym z dodatkiem dimeru w ilości 5 -70% 
objętościowych w stosunku do mieszaniny reakcyjnej. 
Proces prowadzi się w temperaturze +10 do +50°C 
w sposób periodyczny lub ciągły w obecności dwu-
etylochloroglinu i wody, jako układu katalitycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

39b4; C08f P. 164133 T 16.07.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie, Rzeszów, 
Polska (Włodzimierz Szlezyngier, Maciej Heneczkow-
ski, Janusz Polak). 

Termostabilna mieszanka polichlorowinylowa 
Przedmiotem wynalazku jest termostabilna mie-

szanka polichlorowinylowa stosowana zwłaszcza do 
przetwórstwa na rury, węże, folie, płyty. 
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Celem zwiększenia stabilności polimeru w podwyż-
szonych temperaturach, przy braku której następuje 
wydzielanie się chlorowodoru szkodliwego dla oto-
czenia, wprowadzono do mieszaniny poza znanymi 
stabilizatorami 0,1 do 10% części wagowych żywicy 
nowolakowej. (1 zastrzeżenie) 

39b4; C08f P. 165218 T 14.09.1973 

Pierwszeństwo: 14.09.1972 - Japonia (nr 91807/72) 
20.03.1973 - Japonia (nr 31382/73) 

Mitsui Petrochemical Industries, Tokio, Japonia. 

Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin i kata-
lizator stosowany do tego sposobu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania polime-
rów olefinowych w drodze polimeryzacji lub kopoli-
meryzacji olefin w obecności katalizatora typu Zie-
glera. 

Katalizator stosowany w sposobie według wynalaz-
ku składa się z dwóch składników, pierwszego: za-
wierającego metal przechodni, który przygotowuje się 
w drodze reakcji związku tytanowego lub wanado-
wego ze stałym nośnikiem będącym produktem re-
akcji metaloorganicznego związku metalu I, II lub III 
grupy układu okresowego pierwiastków ze związkiem 
addycyjnym chlorku magnezowego i alkoholu oraz ze 
składnika drugiego: metaloorganicznego związku me-
talu I, II lub III grupy układu okresowego pier-
wiastków. (12 zastrzeżeń) 

39b4; C08f P. 165288 T 18.09.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Józef Dawiskiba, Mieczysław Za-
wadzki, Bogdan Thomala, Antonina Podruczna). 

Sposób wydzielania polimerów olefin z mieszaniny 
węglowodorów i polimerów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
poliolefin z mieszaniny węglowodorów i polimerów, 
otrzymanej podczas polimeryzacji olefin wobec kata-
lizatorów Zgieglera-Natty prowadzonej w rozpusz-
czalnikach węglowodorowych. Sposób według wyna-
lazku polega na odwirowywaniu węglowodorów z 
mieszaniny zawierającej polimer i węglowodory. Na-
stępnie polimer zawierający 10-40°/o wagowych za-
adsorbowanych węglowodorów wprowadza się do mie-
szalnika zawierającego roztwór środka powierzchnio-
wo-czynnego w wodzie, o temperaturze 60-100°C, po 
czym zwilżony polimer oddziela się a wilgotny pro-
dukt zawierający 5-25°/o wagowych wody suszy sie 
w strumieniu powietrza. (2 zastrzeżenia) 

P. 124078 14.12.1967 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jeremi Maciejewski, Paweł Rościszewski). 

Środek silikonowy do wyrobu papierów przeciw-
przyczepnych znamienny tym, że stanowi kompozycję 
złożoną z żywicy silikonowej o R/Si od 1 do 1,2 i ole-
jów silikonowych z reaktywnymi grupami Si-OH lub 
Si-H o lepkości od 10 cSt do 5000 cSt. 

; C08g P. 164980 01.09.1973 

Pierwszeństwo: 02.09.1972 - RFN (nr P 22 43 323.4) 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 150300 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-

ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, Repu-
blika Federalna Niemiec. 
Stabilizowane tłoczywa z polioksymetylenów oraz 

sposób ich wytwarzania 
Tłoczywa według wynalazku charakteryzują się 

tym, że zawierają jako stabilizatory związki o wzorze 
1, w którym Rj oznacza rodnik alkilowy o 1-6 ato-

mach węgla, R2 oznacza atom wodoru albo rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, A oznacza dwu- do 
sześciowartościowy, alifatyczny rodnik węglowodoro-
wy o 1-12 atomach węgla i m oznacza zero albo 
liczbę całkowitą 1-6 i n odpowiada wartościowości 
A oraz sole metali ziem alkalicznych alifatycznycn 
kwasów karboksylowych zawierających 22-36 ato-
mów węgla. Tłoczywa z tego rodzaju stabilizowanych 
polimerów oksymetylenowych stosuje się do wytwa-
rzania półfabrykatów i wyrobów gotowych. 

Sposób otrzymywania tłoczyw według wynalazku 
polega na zmieszaniu polioksymetylenów ze stabili-
zatorami określonymi wyżej. (7 zastrzeżeń) 

; C08g P. 165021 T 04.09.1973 

Pierwszeństwo: 06.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 286699) 
M & T Chemicals Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Sieciowalna wodna kompozycja polimerowa do kato-
dowego powlekania elektrolitycznego i sposób powle-

kania elektrolitycznego 
Kompozycja według wynalazku charakteryzuje się 

tym, że zawiera polimer, w którym co najmniej część 
grup aminowych zneutralizowano przez reakcję ich 
z kwasem organicznym oraz produkt kondensacji for-
maldehydu z fenolem lub odpowiednio podstawionym 
węglowodorom aromatycznym. 

Sposób powlekania elektrolitycznego polega na prze-
puszczeniu prądu stałego przez obwód elektryczny 
złożony z katody, którą jest powlekana powierzchnia, 
anody, źródła prądu stałego oraz wodnej kompozycji 
polimerowej. (10 zastrzeżeń) 

C08g P. 165023 T 03.09.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemy-
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Halina 
Iwańczyk, Bożena Medyńska, Janina Malikopulu, 
Zygmunt Olejniczak). 
Sposób impregnacji pianek z tworzyw sztucznych, 

zwłaszcza pianki poliuretanowej 
Sposób impregnacji pianek z tworzyw sztucznych, 

zwłaszcza pianki poliuretanowej bitumami polega na 
tym, że piankę najdogodniej w postaci paska lub taś-
my zgniata się z grubości początkowej do grubości 
równej najkorzystniej stosunkowi 40 :1 a następnie 
w trakcie rozprężania utrzymuje się piankę w czasie 
3 minut w kąpieli asfaltowej o temperaturze 120-
150°C, zawierającej najdogodniej 5% wagowych oleju 
silnikowego. Nadmiar masy asfaltowej wyciska się 
przy utrzymaniu od 60-90% wagowych masy asfal-
towej w impregnowanej piance a następnie schładza 
się impregnowaną piankę do temperatury otoczenia. 

(1 zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 165062 T 06.09.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Piotr Penczek, Andrzej Lendzion). 
Sposób wytwarzania modyfikowanego polihydro-

ksyeteru 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

modyfikowanego polihydroksyeteru przez zmieszanie 
wielkocząsteczkowego polihydroksyeteru z innym po-
limerem. 
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Według wynalazku modyfikowany polihydroksyeter 
otrzymuje się przez zmieszanie w podwyższonej tem-
peraturze polihydroksyeteru o wzorze 
[CBH4-C(CH3)^-C8H4-O-CHj-CH(OH)-CH2-O-In, 

w którym n wynosi 50 do 300, z kopolimerem etylenu 
i octanu winylu w ilości od 2 do 80 części wagowych 
kopolimeru etylenu i octanu winylu na 100 części po-
lihydroksyeteru. 

Korzystnie stosuje się kopolimer etylenu i octanu 
winylu zawierający 10-40% octanu winylu. 

Mieszanie polihydroksyeteru z kopolimerem w pod-
wyższonej temperaturze przeprowadza się korzystnie 
na ogrzewanych walcach frykcyjnych w temp. 170°C 
w ciągu 20 minut, lub wytłaczarce. Mieszaninie we-
dług wynalazku nadaje się postać granulatu, z któ-
rego można formować wyroby; wtryskiem, wytłacza-
niem lub formowaniem próżniowym, lub w postaci 
folii stosowanej jako klej topliwy do metali, drewna, 
tekstyliów, lub warstw wiążących w laminatach (fo-
liach) wielowarstwowych. (2 zastrzeżenia) 

C08g P. 165111 T 08.09.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Henryk Ar-
gosiński, Grzegorz Mizgier, Wiesław Pawlikowski). 

Samogasnąca żywica poliestrowa 
Przedmiotem wynalazku jest samogasnąca niena-

sycona żywica poliestrowa, która w 100 częściach wa-
gowych żywicy poliestrowej zawiera korzystnie 
10 części wagowych czterobromku węgla i 10 części 
wagowych trójtlenku antymonu. (1 zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 165154 T 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 11.09.1972 - S t . Zjedn. Am. (nr 288166) 
The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób wytwarzania nowej pianki poliuretanowej 
Sposób wytwarzania nowej pianki poliuretanowej 

polega na tym, że związek z grupy poliestroli, polie-
teroli lub polioli węglowodorowych poddaje się re-
akcji z organicznym poliizocyjanianem i z 4-dwuchlo-
rofenyleno-l,3-dwuaminą oraz z odpowiednią ilością 
środka spieniającego. (10 zastrzeżeń) 

C08g P. 165732 09.10.1973 

Pierwszeństwo: 10.10.1972 - Szwajcaria (nr 14885/72) 
Ciba-Geigy AG, Basel, Szwajcaria. 

Tworzywo do wytwarzania kształtek oraz sposób 
wytwarzania kształtek o nierównej powierzchni 

Przedmiotem wynalazku jest tłoczywo do wytwa-
rzania przedmiotów jak naczynia, popielniczki, urzą-
dzenia sanitarne lub innych podobnych do wymienio-
nych o powierzchni uszlachetnionej, nierównej, przy 
zastosowaniu znanych metod prasowania na gorąco, 
jak metoda prasowania wtryskowego, prasowania 
przetłocznego albo prasowania na ogrzewanej prasie, 
zawierające utwardzalny duroplast i zwykłe środki 
pomocnicze. Tłoczywo to zawiera 5-50% wagowych 
już utwardzonej masy termoutwardzalnej lub termo-
plastycznej w temperaturze zmiękczenia minimum 
200°C, w postaci proszku lub granulatu o wielkości 
ziarna między 0,1 i 3 mm. (22 zastrzeżenia) 

39b«; C08h P. 161587 28.03.1973 

Edmund Kitowski, Gdańsk, Polska; Barbara Kitow-
ska, Gdańsk, Polska. 
Sposób wiązania drobnych kawałków żywicy kopal-
nej w jednorodną i dowolną ilość masy do wyrobu 

galanterii 
Sposób według wynalazku polega na tym, że do 

drobnych, oczyszczonych i wysuszonych kawałków ży-
wicy kopalnej o objętości około 200 cm3 dodaje się 

około 10 cm3 styrenu oraz około 5 cm3 kwssu bur-
sztynowego. Tak przygotowano składniki dokładnie 
miesza się i miele, a następnie ogrzewa do tempera-
tury około 250°C pod ciśnieniem około 100 atmosfer 
i wyciska przez wtryskarkę do form o dowolnych 
kształtach. (1 zastrzeżenie) 

40a; C22b P. 134407 T 26.06.1969 

Zakłady Cynkowe „Silesia", Katowice, Polska (Mio-
czysław Kitala). 
Urządzenie do rafinacji cynku metodą redestylacji 
Urządzenie do rafinacji cynku metodą redestylacji 

posiadające kolumny rektyfikacyjne wyposażone w 
odparniki zawierające zawór wypływowy w skrzyn-
kach oddzielających je od kotlin kolumn, oraz odpar-
nik kolumny kadmowej zawierającej liczne małe półki 
ograniczone poprzecznymi i wzdłużnymi przegrodami 
o zróżnicowanej wysokości. 

Urządzenie służy do intensyfikacji selektywnego 
odparowania kadmu z roztworu cynku, co w efekcie 
umożliwia produkcję oczyszczonego cynku o zawar-
tości kadmu poniżej 0,001% wagowych (4 zastrzeżenia) 

40a; C22b P. 164627 T 10.08.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Pol-
ska (Stefan Walkowiak, Wojciech Skoczyński, Stani-
sław Sędzik, Stanisław Musiał, Wojciech Cis, Hen-
ryk Kowalczyk, Leopold Górski, Romuald Gajewski). 

Lepiszcze do zbrylania koncentratów rud metali 
Wynalazek dotyczy lepiszcza do zbrylania koncen-

tratów rud metali, zwłaszcza rud miedzi. 
Lepiszcze to składa się z substancji zasadniczej, 

którą są zagęszczone odpady powstające w procesie 
wstępnego roztwarzania drewna drzew liściastych lub 
roślin jednorocznych oraz z wypełniacza. Wypełnia-
czem są zagęszczone odpady powstające podczas pro-
dukcji celulozy i papieru. Zwłaszcza odpady zawie-
rające zdegenerowane krótkie włókna celulozy, od-
pady zawierające ligninę lub związki białkowe są 
przydatne jako wypełniacz lepiszcza. Również wypeł-
niaczem mogą być mieszaniny tych odpadów. 

(1 zastrzeżenie) 
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40a; C22b P. 165249 T 15.09.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wroclaw. 
Polska (.Jerzy Walasek, Janusz Szamlicki, Z.dzisław 
Szecówka, Zbigniew Suchodolski, Zbigniew Danda). 

Sposób suszenia koncentratów flotacyjnych rud 
metali, szczególnie rud miedzi oraz urządzenie do sto-

sowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 

techniki grzejnictwa mikrofalowego do osuszania mo-
krego koncentratu po wstępnym osuszeniu w filtrach 
dyskowych. Mokry koncentrat podawany jest w urzą-
dzeniu według wynalazku działaniu silnego pola elek-
trycznego powodującego nagrzewanie a tym samym 
wydzielanie się płynów flotacyjnych przez odparo-
wanie. 

Urządzenie w postaci kolumny ma kilka stref su-
szenia z których każda jest wyposażona w dwie an-
teny (4). Między strefami umieszczone są dysze (18) 
wlotowe powietrza. Na zamkniętym górnym wlocie do 
kolumny jest umieszczone urządzenie rozdrabniające 
(6, 7, 8) oraz wyciąg (9) dla odprowadzania powie-
trza i powstałych par składników ciekłych. Masa 
koncentratu przesuwa się grawitacyjnie w kolumnie 
a prędkość przesuwania regulują przeciwstrugi do-
prowadzanego dyszami ciepłego powietrza. 

(2 zastrzeżenia) 

40a; C22b P. 165470 T 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - RFN (nr P 2247737.8) 
Metallgesellschaft AG, Frankfurt, RFN. 

Sposób zdejmowania stałych produktów rafinacji 
stopionego ołowiu i urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób zdejmowania 

stałych produktów rafinacji stopionego ołowiu, szcze-
gólnie warstw materiału nagromadzonych przy rafi-
nacji stopionego ołowiu z powierzchni stopionej ką-
pieli ołowiowej. 

Sposób zdejmowania warstw materiału polega na 
tym, że warstwy materiału jednocześnie spulchnia się 
i odsysa. Spulchnienie odbywa się mechanicznie lub 
pneumatycznie. Odessany materiał oddziela się od 
strumienia gazu i jednocześnie sortuje się go. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu posiada koł-
pak (2) otwarty od dołu, który przynajmniej na 
wzdłużnej stronie (1) ma otwór (3) i umieszczony 
ponad tym otworem odsysający przewód (5) oraz 
umieszczone w bezpośredniej bliskości otworu (3) 
spulchniające urządzenia (6a). (12 zastrzeżeń) 

40a; C22b P. 166056 T 23.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef 
Krochmal, Bogdan Zaleski, Grażyna Dwojak, Halina 
Łabęcka, Irena Zdelińska). 
Sposób odwadniania materiałów rozdrobnionych 

zwłaszcza koncentratów miedziowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób odwadniania 

materiałów rozdrobnionych a zwłaszcza koncentratów 
miedziowych. Istotą wynalazku jest prowadzenie pro-
cesu odwadniania przy zastosowaniu nacisku mecha-
nicznego na odwadniany materiał, przy czym proces 
składa się z dwóch operacji jednostkowych. W pierw-
szej operacji poddaje się procesowi sedymentacji za-
wiesinę zawierającą rozdrobnioną fazą stałą. Następ-
nie produkt przekazywany jest do urządzenia wywie-
rającego nacisk mechaniczny. W wyniku tej operacji 
uzyskuje się produkt o zawartości fazy stałej takiej 
samej jak w wyniku procesu suszenia. 

(1 zastrzeżenie) 
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40a; C22b P. 166057 T 23.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef 
Krochmal, Grażyna Dwojak, Halina Łabęcka, Irena 
Zielińska), 
Sposób przygotowania koncentratów zwłaszcza mie-

dziowych do przerobu metodą hutniczą 
Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania 

koncentratów zwłaszcza miedziowych do odzyskiwa-
nia metali na drodze przeróbki hutniczej. Sposób 
według wynalazku polega na tym, że wodną zawie-
sinę wstępnie wzbogaconego koncentratu poddaje się 
procesowi sedymentacji frakcjonowanej z równoczes-
nym wyprowadzaniem dodatkowo wzbogaconego pro-
duktu sposobem ciągłym przy uwzględnieniu stałej 
Czasowej» (1 zastrzeżenie) 

40a; C22b P. 166089 T 25.10.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Fran-
ciszek Łętowśki, Grażyna Sokalska). 

Sposób odzyskiwania srebra i miedzi na drodze hydro-
metalurgicznej z półproduktów stałych i odpadowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
na drodze hydrometalurgicznej srebra i miedzi z pół-
produktów stałych i odpadowych zawierających ele-
mentarną siarkę. 

Istota sposobu odzyskiwania srebra i miedzi z pół-
produktów stałych i odpadowych według wynalazku 
polega na tym, że do ługowania wykorzystuje się 
tiosiarczan amonu otrzymany w tym samym procesie 
w reakcji siarki elementarnej zawartej w półproduk-
tach po kwaśnym ługowaniu solami żelazowymi 
z wodą nasyconą dwutlenkiem siarki i amoniakiem. 

(1 zastrzeżenie) 

40b; C22c P. 163937 T 09.07.1973 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Ryszard Kozłowski, Henryk Pohl, 
Piotr Miliński, Zygmunt Polek). 

Stal żarowytrzymała, spawalna, martenzytyczna chro-
mowo-molibdenowa 

Stal według wynalazku jest przeznaczona na rury 
i odkuwki przegrzewaczy pary, o żaroodporności do 
temperatury 650°C. 

Stal według wynalazku zawiera wagowo: C=0,18-
-0,22%, Si = 0,25-60%, Mn=0,30-0,80%, Cr = 7,5-
-9,0%, Mo=2,0-2,6%, Vmax = 0,05%, N2max = 0,01%, 
Nimax = 0,20%, B = 0,003-0,006%. 

Zawartość szkodliwych domieszek P i S ograniczo-
no do 0,020%. Stal wykazuje w materiale rodzimym, 
spoinie i strefach przyspoinowych strukturę marten-
zytyczna bez śladów delta-ferrytu. (1 zastrzeżenie) 

40b; C22c P. 164797 T 22.08.1973 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ja-
nusz Pacałowski, Józef Ebisz, Jerzy Heier, Miroslav/ 
Lachowski, Artur Wawrzak), 

Topnik do wytwarzania i przetapiania brązów 
aluminiowych 

Opracowano topnik do wytwarzania i przetapiania 
brązów aluminiowych zawierający od 38 do 41% wa-
gowych kriolitu Na3AlF6, od 38 do 41% wagowych 
chlorku sodowego NaCl oraz od 12 do 15% wagowych 
fluorku wapniowego CaF2, znamienny tym, że za-
wiera od 4 do 10% wagowych węglanu sodu Na2CO3, 
przy Czym wszystkie składniki mają uziarnienie od 
0,05 do 2 mm. (1 zastrzeżenie) 

40b; C22c P. 165492 28.09.1973 

Pierwszeństwo: 28.09.1972 - USA (nr 293194) 
07.05.1973 - USA (nr 357969) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (James Allen Salsgiver, Ge-
rald Lucian Houze Stuart Leslie Ames). 

Sposób wytwarzania stali krzemowej o regularnej 
strukturze 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
stali krzemowej o strukturze regularnej, w którym 
przygotowuje się wytop stali i odlewa się ją tworząc 
wlewki, które walcuje się na gorąco tworząc taśmę, 
którą następnie walcuje się na zimno i wyżarza się 
według potrzeb dla wytworzenia stali krzemowej 
0 sześciennej strukturze regularnej. Przygotowuje się 
wytop stali o następującym składzie: węgiel 0,02-
0,07%, równoważnik manganu w % Mn-f- (0,1-0,25) 
x%Cu 0,05-0,24%, siarka 0,01-0,05%, krzem 2 ,5 -
3,5% aluminium 0,015-0,04%, azot 30-90 części na 
milion, miedź - do 0,3%, żelazo - do równowagi 
1 inne normalne stalownicze pozostałości i w którym 
wagowy stosunek ilości równoważnej manganu i siar-
ki wynosi od 2,0 do 4,75 a następnie przerabia się stal 
wytwarzając stal o sześciennej strukturze regularnej 
o przenikalności magnetycznej co najmniej 1850 przy 
10 Oe na skutek podwójnego opóźnienia rozrostu pier-
wotnych ziarn siarczków i azotków. (7 zastrzeżeń) 

40b; C22c P. 165601 T 02.10.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Jó-
zef Czepiel, Andrzej Kowalik). 

Sposób wytwarzania zaprawy aluminio wo-berylowej 
Sposób według wynalazku dotyczy wytwarzania za-

prawy aluminowo-berylowej, do rafinacji stopów me-
tali lekkich. Polega on na tym, że proces topienia 
przeprowadza się w atmosferze neutralnej przy zmien-
nym ciśnieniu zależnym od fazy procesu topienia, 
gdzie w fazie początkowej topienia ciśnienie wynosi 
2-20 Tr, a najlepiej około 5 Tr, po stopieniu alumi-
nium ciśnienie wynosi od 350-500 Tr, a najlepiej 
400 Tr, a przed odlaniem około 600 Tr. Zaprawę 
o zawartości Be powyżej 5% a korzystnie 20% za-
wartości Be rozcieńcza się aluminium do potrzebnego 
stężenia. 

Zaprawa według wynalazku stosowana jest w od-
lewnictwie zwłaszcza do stopów typu Al-Mg lub 
Mg-Al. (2 zastrzeżenia) 
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40b; C22c P. 165869 T 15.10.1973 

Pierwszeństwo: 16.10.1972 - Bułgaria (nr 21636) 
Institut po Metalosnanie i Technologia na Metalite 

(Angel Tontschev Balevski, Ivan Dimov Nikolov, Vas-
silka Petrova Dimowa, Stojan Nedkov Sadgórski). 

Stop cynku 
Przedmiotem wynalazku jest stop cynku do stoso-

wania na obciążone mechanicznie części konstrukcyj-
ne, zawierający żelazo, ołów, miedź i kadm, Stop 
według wynalazku zawiera także azot. Stop prze-
znaczony jest głównie do wyrobu elementów odpor-
nych na korozję, stabilnych wymiarowo w czasie 
formowanych plastycznie. (2 zastrzeżenia) 

40c; C22d P. 161343 17.03.1973 

Huta Aluminium, Skawina, Polska (Stanisław Orze-
chowski, Janusz Pieńkowski, Wacław Kumała, Micha-
lina Koszyk). 

„Urządzenie do wyburzania katod elektrolizerów". 
Przedmiot wynalazku dotyczy urządzenia do wyburza-
nia katod elektrolizerów, stosowanego w hutnictwie 
aluminium przy elektrolizerach z bocznym i górnym 
doprowadzeniem prądu. 

Istotę wynalazku stanowi młot pneumatyczny o du-
żej energii uderzenia, posiadający w swej górnej po-
krywie urządzenie amortyzujące uderzenie bijaka (8), 
które do urządzenie składa się z amortyzatorów (3) 
ruchu jałowego, wykonanych z przekładek gumowych 
i amortyzatora sprężynowego (13) zaś cylinder (1) 
posiada wlot powietrza (5) wyposażony w zawór (11) 
jednostronnego działania a w cylindrze (1) znajduje 
się oprawa i prowadnica (10) grota (2) połączona 
z kołnierzem cylindra (1) przy pomocy śrub przecho-
dzących przez warstwą amortyzującą (15) i kołnierz 
stalowy (12), która to warstwa amortyzująca (15) 
zmniejsza uderzenie bijaka (8) wówczas gdy grot (2) 
pozbawiony jest oporu a wreszcie zawór rozrządu (9) 
stanowi osobny element urządzenia umieszczony na 
ramieniu z cylindrem hydraulicznym i posiada po-
trójny suwak (16) przesuwny przez powietrze sprężone 
doprowadzane wlotami (20) położonymi na przeciw-
ległych końcach, posiadającymi przesłony służące do 
sterowania pracą młota oraz wyloty (23) służące do 
połączenia z atmosferą koniecznych w danej chwili 
przestrzeni cylindra (1). 

Celem wynalazku jest skonstruowanie młota pneu-
matycznego o dużej energii uderzenia pracującego 
automatycznie przy eliminacji wpływu wibracji 
i uciążliwej pracy ręcznej. (1 zastrzeżenie) 

40c; C22d P. 167946 T 05.01.1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Zdzisław Zembura, Wiesława 
Głodzińska, Irena Harańczyk). 

Sposób otrzymywania osadów miedzi metodą 
elektrolityczną 

Sposób otrzymywania osadów miedzi metodą ele-
ktrolityczną, polega na tym, że stosuje się katodę, 
obracającą się wokół osi pionowej ze stałą pręd-

kością, przy czym przez zamontowanie w nieruchomej 
obudowie, przytwierdzonej do pokrywy elektrolizera, 
łożysk kulkowych, nadaje się katodzie różne pręd-
kości. Obroty katody dobiera się w zależności od po-
tencjałów tak, aby miedź wydzieliła się w postaci 
kruchych, zwartych osadów. (2 zastrzeżenia) 

40d; C22f 165442 T 26.09.1973 

Pierwszeństwo: 28.09.1972 - RFN (nr P ; 2247 651.3) 
Siemiens A. G., Monachium, Republika Federalna 

Niemiec; Berlin Zachodni (Hans Stüd). 
Sposób beztyglowego strefowego topienia pręta pół-
przewodnikowego i urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym> że strefa 

topienia (2) pręta (1) jest kontrolowana za pomocą 
kamery telewizyjnej (20) przy utrzymywaniu stałych 
warunków pracy kamery. Obrazy strefy topienia (2) 
są optoelektronicznie przetwarzane na impulsy elek-
tryczne, zawierające informacje o właściwym kącie 
czoła topienia i czoła krzepnięcia, o punkcie przej-
ścia przebiegu roztopionej strefy topienia oraz o śred-
nicach pręta półprzewodnikowego (1) na czole krzep-
nięcia. Otrzymane informacje wykorzystuje się do 
zmiany odstępu ograniczającego strefę topienia (2) 
pręta i do zmiany doprowadzanej energii. 

W urządzeniu według wynalazku pręt półprzewod-
nikowy (1) skierowany jest pionowo i na końcach 
utrzymywany przez uchwyty (la, lb). Pręt otoczony 
jest współosiowo wytwarzającą strefę topienia induk-
cyjną cewką grzejną (12). Jako czujnik regulacyjny 
zastosowana jest kamera telewizyjna (20). Urządze-
nie zawiera dwa kaskadowe obwody regulacji: pier-
wszy (10, 5, 4, 7, 8, 8a) i drugi (6, 13, 15, 16, 14, 10), 
urządzenie przetwarzania danych (11), analizującą 
maszynę cyfrową (3) oraz trzeci stopień regulacji 
(7, 16). (15 zastrzeżeń) 

42b P. 146476 25.02.1971 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Stefan Sękowski, Mirosława Zawadzka, Wanda Jaros, 
Jerzy Gierdalski). 
Układ do mierzenia grubości bardzo cienkich powłok 
chromowych na podwarstwie miedzi, zwłaszcza na 
płytach do druku offsetowego i na walcach wklęsło-

drukowych 
Układ do mierzenia grubości bardzo cienkich po-

włok chromowych na podwarstwie miedzi, zwłaszcza 
na płytach offsetowych i na walcach wklęsłodruko-
wych, znamienny tym, że zawiera znane punktowe 
źródło promieniowania beta (1) wysyłające wiązkę 
promieni w ściśle określonym kierunku, filtr (2) z do-
wolnego tworzywa sztucznego nakrywający źródło 
promieniowania, przysłonę (3) o stałym otworze oraz 
znany detektor promieniowania, np. w postaci licz-
nika Geigera i jest dołączony do układu elektronicz-
nego z kondensatorem zaopatrzonym w woltomierz 
lampowy wywzorcowany do bezpośredniego odczyty-
wania mierzonej grubości powłoki w mikrometrach. 

(2 zastrzeżenia) 
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42b; G01b P. 164112 16.07.1973 

Huta „Będzin", Będzin, Polska (Leszek Chomicki, 
Stanisław Bartosz, Ryszard Szuster, Zygmunt Kubisa). 

Urządzenie do mierzenia długości zwłaszcza rur 
Urządzenie do mierzenia długości zwłaszcza rur, 

wyposażone w urządzenie zliczające obroty w sposób 
mechaniczny lub elektryczny, ma dwie rolki: mie-
rzącą (2) i dociskającą (3) ułożyskowane odpowied-
nio jedna w ramie (5) rolki mierzącej (2) druga w 
ramie (7) dociskającej rolki (3). Obie rolki są usytu-
owane w jednej płaszczyźnie, zaś ramy mają prze-
gub (6) i tworzą układ nożycowy. Przegub (6) stanowi 
punkt osadzenia ram (5) i (7) na statywie (9), przy 
czym ramy (5) i (7) są do siebie dociskane za pomocą 
sprężyny (8). Między rolkami (2) i (3) jest umieszczo-
ny hamulcowy klocek (4) o wysokości nieco mniej-
szej od średnicy mierzonej rury (1). Hamulcowy klo-
cek (4) jest prowadzony na równoległych ramionach 
(14) tworzących układ prostowodowy dla hamulco-
wego klocka (4). Na mierzącej rolce (2) znajduje się 
przymiarowa podziałka (16), na przykład centyme-
trowa, a do ramy (5) mierzącej rolki (2) przymocowa-
ny jest wskaźnik (17). Hamulcowy klocek (1) jest na-
stawny i wymienny dostosowany do grubości mierzo-
nej rury (1). (6 zastrzeżeń) 

42b; G01b P. 164261 T 23.07.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Rzeszów, Polska (Ka-
zimierz Oczoś). 

Pneumatyczne urządzenie do pomiaru zużycia 
ściernic 

Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczne urzą-
dzenie do pomiaru zużycia ściernicy pracującej czo-
łem lub obwodem, przy czym pomiar ten może odby-
wać się podczas szlifowania. Urządzenie według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że posiada szereg 
dysz pomiarowych (1) umieszczonych w wymiennej 
końcówce (2), która połączona jest z suwakiem (3). 
Suwak (3) posiada kanały łączące dysze pomiarowe 
(1) z dyszą (5) podającą powietrze. 

Każdy kanał łączący dyszo pomiarowe (1) z dysza 
(5) posiada zawór iglicowy regulacyjny. Suwak (3) 
połączony jest ze stolikiem poprzez prowadnice oraz 
śrubę mikrometryezną umocowaną ze wspornikiem do 
tego stolika. (3 zastrzeżenia) 

42b; G01b P. 164695 T 16.08.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ana-
tol Sołecki, Mieczysław Witkowski). 

Głowica neutronowa do pomiaru grubości powłok 
z tworzyw organicznych w zbiornikach i aparatach 

chemicznych 
Głowica służy do zewnętrznego bezdotykowego po-

miaru wykładzin organicznych w zbiornikach i apa-
ratach chemicznych. Może ona również służyć do po-
miaru grubości ścianek zbiorników i rur z mas orga-
nicznych. Składa się ona ze źródła neutronowego (1), 
reflektora (2), moderatora (3), detektorów spowolnio-
nych neutronów (5), zamkniętych we wspólnej obu-
dowie. 

Działanie głowicy polega na emitowaniu częściowo 
spowolnionych neutronów, które przenikają przez me-
talową ściankę zbiornika spowalniającą się i roz-
praszającą wstecz w warstwie wykładziny. Natężenie 
strumienia neutronów spowolnionych i rozproszonych 
wstecznie jest proporcjonalne do grubości warstwy. 

(12 zastrzeżeń) 
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42b; G01b 
21g; G01t 

P. 165969 T 19.10.1973 

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

Układ korekcji błędu izotopowych mierników 

Układ korekcji błędu izotopowych mierników wypo-
sażonych w scyntylacyjne sondy pomiarowe zawiera 
co najmniej jeden obwód różniczkujący złożony 
z kondensatora i opornika szeregowego włączony jako 
dodatnie sprzężenie zwrotne między wejście wzmac-
niacza sygnału i punkt układu pomiarowego posia-

dający napięcie odpowiadające spodziewanym lub 
rzeczywistym zmianom sygnału sondy. Obwód róż-
niczkujący formuje sygnał korekcji dodawany do syg-
nału sondy celem zróżnoważenia błędu powstałego 
w scyntylatorze sondy. Układ korekcji błędu w opi-
sanym przykładzie wykonania ma diodę kierunkową, 
której zadaniem jest stworzenie niesymetrycznego 
sygnału korekcji. Ten układ może współpracować 
z miernikami kompensacyjnymi lub miernikami wy-
chyłowymi. 

42b; G01b P. 166175 T 29.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Pieśniewski). 

Głowica czujnika pneumatycznego do pomiarów 
długości 

Głowica pomiarowa czujnika pneumatycznego do 
pomiarów długości posiada według wynalazku dysze; 
wylotową eżektora (5) otoczoną na końcu współosio-
wą z nią dyszą pierścieniową (8), która wytwarza 
płaszcz powietrzny dookoła powietrza wypływają-
cego z dyszy wylotowej eżektora. (1 zastrzeżenie) 

42c; G01c P. 160143 02.01.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Daniel 
Pisarczyk, Ryszard Krupa). 

Libela z systemem rejestracji wskazań 
Libela z systemem rejestracji wskazań przeznaczona 

jest do zdalnego poziomowania lub pionowania linii 
i płaszczyzn, oraz do ciągłej rejestracji wychyleń ba-
danych elementów. Libelę z systemem rejestracji 
wskazań stanowi rurkowa libela (1), która po jednej 
bocznej stronie posiada fotoelektryczny odbiornik, 
składający się z co najmniej dwóch fotoelektrycznych 
elementów (2 i 3), natomiast po drugiej bocznej stro-
nie znajduje się źródło światła (7), a ponadto od stro-
ny pęcherzyka osłonięta jest częściowo przesłoną (8). 

(1 zastrzeżenie) 

42c; G01c P. 160254 13.01.1973 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Warsza-
wa, Polska (Wojciech Sieński). 

Pentograf fotooptyczny o stałym przełożeniu 
Pentograf według wynalazku posiada stół pod-

świetlony (9) wyposażony w ekrany (1), (2) usytuo-
wany względem siebie i osi optycznych (3), (4), (5) pod 
kątem prostym oraz w obiektyw (6) z lustrom ła-
miącym (7) położonym w odległości około 1,5 ogni-
skowej od ekranu (1) i około 2 5/(i ogniskowej od 
ekranu (2). (1 zastrzeżenie) 



142 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

42c; G01c P. 163962 T 09.07.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska, (Daniel 
Pisarczyk). 

Nasadka na obiektyw niwelatora do załamania osi 
celowej w płaszczyźnie pionowej 

Nasadka według wynalazku przeznaczona jest do 
pomiaru konstrukcji budowlanych. Nasadkę stanowi 
ruchome zwierciadło (7) osadzone w uchwycie (10) 
wraz ze śrubą ustalającą (8) położenie zwierciadła. 
Uchwyt (10) połączony jest z pierścieniem obrotowym 
(6) nasadzonym na korpus ustalający (3), który po-
łączony jest rozłącznie z wymiennym korpusem osad-
czym (1), nasadzonym na oprawę obiektywu (2) lu-
nety niwelatora. Położenie obu korpusów względem 
siebie jest regulowane przy pomocy co najmniej trzech 
śrub rektyfikacyjnych (5). Pierścień obrotowy (6) 
zaopatrzony jest w libelle rewersyjną (9) o osi rów-
noległej do osi obrotu zwierciadła. (2 zastrzeżenia) 

42c; G01c P. 164523 T 04.08.1973 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Warsza-
wa, Polska (Stanisław Wudarski). 

Stereoskopowy tachimetr 
Przedmiotem wynalazku jest stereoskopowy ta-

chimetr składający się ze spodarki, alidady, dźwigaru, 
przetworników obrotowo impulsowych i korpusu (13) 
z podwójnym układem optycznym (19) i (20). W kor-
pusie (13) usytuowane jest ruchome suwadło (21) 
z pryzmatem (22) oraz na czopach (50) korpusu (13) 
osadzone są wycinkowe pary kół zębatych (51) i (51'), 
przy czym para kół zębatych (51) współpracuje z dwu-
stronną zębatką prostą (52) mocowaną dwustronnie 
i suwliwie do korpusu (13), natomiast koła zębate 
(51) i (51') współpracują z zębatkami prostymi (49) 
mocowanymi do suwadeł (31) soczewek ogniskujących 
(27). W spodarce (1) na czopie (2) osadzona jest śli-
macznica (3) współpracująca z mimośrodowo osa-
dzonym ślimakiem (5) w alidadzie zaś suwadło (21) 
pomiędzy lunetami (19) i (20) posiada dwustronne 
wybranie (32) w postaci krzywek. 

Pomiar obiektu stereoskopowym tachimetrem po-
lega na ustawieniu alidady (8), korpusu (13) i suwa-
dła (21) w takim położeniu aby obraz mierzonego 
obiektu pokrywał się ze znakiem pomiarowym (30). 

(3 zastrzeżenia) 

42c; G01r P. 164871 27.08.1973 

Pierwszeństwo: 06.09.1972 - St. Zjjedn. Am. (nr 286,739) 
Atlantic Richfield Company, Los Angeles, Stany 

Zjednoczone Ameryki. 
Generator fali sejsmicznej oraz sposób wytwarzania 

fali sejsmicznej za pomocą tego generatora 
Urządzenie według wynalazku zawiera podłużną 

zamkniętą rurę tworzącą płaszcz (20) z tłokiem (22) 
w jej wnętrzu. Tłok (22) jest wspierany przez tło-
czysko (44), które przechodzi przez wierzchołek 
płaszcza (20) i zawiera kanał wlotu paliwa i kanał 
wylotowy. Tłok (22) wspiera również cylinder (48) 
przeznaczony do utworzenia w nim komory spalania 
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(36) i rurę paliwową (6) przechodzącą wzdłuż tło-
czyska (44) poza tłok (22). Gdy paliwo jest wprowa-
dzone do wnętrza komory spalania (36) i zapalone, na 
tłok (22) jest wywierana siła w jednym kierunku, 
a siła w przeciwnym kierunku jest wywierana na 
płaszcz (20) i porusza go w stosunku do tłoka (22) 
o odcinek w przybliżeniu trzykrotnie większy od 
średnicy tłoka (22). 

Sposób według wynalazku zawiera etap podwiesza-
nia ciężaru nad powierzchnią, poniżej której mają być 
wytworzone fale sejsmiczne i etap przyłożenia siły 
wybuchu do podwieszonego ciężaru dla przyspieszenia 
go w kierunku powierzchni w celu wytworzenia fal 
sejsmicznych. Wynalazek znajduje zastosowanie przy 
badaniach sejsmicznych formacji podziemnych, w ce-
lu uzyskania informacji na temat typu, głębokości 
1 usytuowania formacji podziemnych. 

(10 zastrzeżeń) 

42c; G01c P. 164943 T 30.08.1973 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Wrocław, Polska (Zdzisław Biłogan). 

Urządzenie do zmiany długości rozsuwanej łaty niwe-
lacyjnej o ustaloną wielkość 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie służące, do 
zmiany długości x-ozsuwanej łaty niwelacyjnej o usta-
loną wielkość. 

Łata z wyżej wymienionym urządzeniem znajduje 
zastosowanie do prac niwelacyjnych w budowlach 
nadziemnych i podziemnych, naturalnych chodnikach 
i korytarzach podziemnych, gdzie występuje zmienna 
wysokość pomiędzy posadzką, a stropem, a zwłaszcza 
w kolektorach kanalizacyjnych (przełazowych). 

Urządzenie składa się z nieruchomej części łaty (1) 
i ruchomej części łaty (2). Wewnątrz ruchomej części 
łaty (2) wbudowane są dwie osie (9) na których osa-
dzone są wałki (3) po których swobodnie przesuwa 
się taśma z cyframi (4). która utrzymywana jest przy 
okienkach (10) wyciętych w przedniej ruchomej części 
łaty (2) przez dwa kątowniki. Na wewnętrznej stronic 
połówki taśmy (4) od okienek (10) przytwierdzony jest 
uchwyt (11) do którego wkręcany jest nagwintowa-
ny koniec pręta (5). Przy wysuwaniu ruchomej części 

łaty (2), taśma (4) przesuwa się na wałkach (3) uka-
zując w okienkach cyfry odpowiadające wyciągowi 
łaty. W tylnej górnej nieruchomej części łaty (1) 
umocowana jest blokada, której sworzeń końcem 
swoim wchodzi we wgłębienia znajdujące się na tyl-
nej ruchomej części łaty (2). (2 zastrzeżenia) 

42c; G01c P. 165589 T 01.10.1973 

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni-
czego, Mysłowice, Polska (Jan Musiał). 
Sposób pomiaru przemieszczeń górotworu wokół wy-
robisk za pomocą reperów głębinowych strunowych 

Sposób według wynalazku polega na kolejnym na-
pinaniu strun (4) reperów (2) znajdujących się w ot-
worze (1) badawczym za pomocą óbciążnika (7) za-
wieszonego do uchwytu (6). Pomiarem przemieszczeń 
jest odległość zmierzona na. napiętej strunie pomiędzy 
bazą (3) stałą, a bazą (5) domiarową. Zabezpieczeniem 
przed robotami strzałowymi dla końcówek strun (1) 
z bazami (5) domiarowymi i stałej bazy (3) jest osło-
na (11). (1 zastrzeżenie) 
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42c; G01c P. 165617 T 03.10.1973 

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, 
Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska, Kiel-
ce, Polska (Bogdan Wieczorek, Józef Siechnowski). 

Sposób mierzenia powierzchni dowolnych figur pła-
skich, zwłaszcza powierzchni działek gruntu na ma-

pach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
W sposobie według wynalazku działkę gruntu zo-

brazowaną na mapie analizuje się elektroniczną lam-
pą analizującą. Po wybraniu punktu mieszczącego się 
wewnątrz obliczanego pola figury, maszyna oblicza 
powierzchnię zawartą w dowolnym konturze mapy 
mieszczącym wewnątrz wybrany punkt. Na mapie 
wrysowana jest testowa powierzchnia wzorcowa. 
Obraz mapy jest zapamiętywany przez maszynę cy-
frową. Miarę powierzchni stanowi ilość impulsów uzy-
skanych przy obiegu pola wewnątrz danego konturu. 
Urządzenie według wynalazku składa się z lampy (2) 
analizującej obraz połączonej z maszyną cyfrową (3), 
która obraz zachowuje w pamięci. Wyposażenie ma-
szyny cyfrowej stanowią: monitor (4) oraz drukarka 
(5). Wynalazek ma zastosowanie głównie w geodezji. 

(2 zastrzeżenia) 

42c; G01c P. 165780 T 11.10.1973 

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni-
czego, Mysłowice, Polska (Jan Musiał, Jerzy Juraszek). 

Głowica reperu głębinowego strunowego do pomiaru 
przemieszczeń górotworu 

Przedmiotem wynalazku jest głowica reperu głębi-
nowego strunowego do pomiaru przemieszczeń góro-
tworu zalegającego w stropie, spągu i ociosie wyro-

bisk górniczych. Głowica ta składa się ze znanych 
szczęk (1) i klina (2) głowicy kotwi dwuszczękowej, 
sprężyny (3), dwóch odcinków (4, 5) rury z końcami 
nagwintowanymi. 
Odcinek (5) rury posiada pierścień (6) i otworki (7). 
Odcinek (4) rury stanowi prowadzenie dla sprężyny 
(3) usytuowanej pomiędzy klinem (2) a pierścieniem 
(8). Pierścień (8) posiada połączenie łącznikami (9) ze 
szczękami (1). (1 zastrzeżenie) 

42d; G01d P. 160626 07.02.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Janusz Staniszewski). 
Optyczny wskaźnik położenia, zwłaszcza do nawijarek 

foliowych 
Przedmiotem wynalazku jest optyczny wskaźnik 

położenia, zwłaszcza do nawijarek foliowych, pozwa-
lający na układanie w płaszczyźnie czoła bobiny kra-
wędzi folii odwijanej z bobiny i nawijanej na wzor-
nik lub karkas. Wskaźnik położenia składa się z tu-
busa (1) wewnątrz którego umieszczona jest żarów-
ka (2), za nią kondensor (3), dalej rozpięta jest wzdłuż 
średnicy tubusa (1) w płaszczyźnie tarczy oporowej 
(7) podajnika folii nić (4), zaś na końcu tubusa (1) 
znajduje się soczewka skupiająca (5). 

Strumień światła z żarówki (2) jest skupiony przez 
kondensator (3) i po przejściu przez soczewkę sku-
piającą (5) pada na wzornik (6), którego oś obrotu 
przecina się z osią optyczną wskaźnika. Obraz rozpię-
tej nici (4) powstaje na wzorniku (6) wskazując w 
każdym położeniu bobiny (8) miejsce ułożenie folii (9) 
odwijanej z bobiny (8) i przechodzącej przez wałki 
prowadzące (10). (i zastrzeżenie) 

42d; G01d P. 164802 T 22.08.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
MERA-PIAP, Warszawa, Polska (Andrzej Karbowni-
czek). 
Mechanizm regulacji położenia wskazówki i pisaka 

w ciśnieniomierzach wskazująco-rejestrujących 
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm regulacji 

położenia wskazówki i pisaka w ciśnieniomierzach 
wskazująco-rejestrujących. 

Ciśnieniomierz posiada mechanizm pomiarowy (7) 
w postaci elementu sprężystego przymocowany do 
poestawy (2), która jest przymocowana do obudowy 
(J). Do podstawy (2) przymocowana jest przy pomocy 
płaskich sprężyn (3) płyta (1), na której umieszczony 
jest prostowód (8) porauszający dźwignię pisaka (12). 
Płyta (1) jeest przesuwana w płaszczyźnie równoległej 
do podstawy (2) przy pomocy klina (11) oddziału-
jącego na wkręty (10) wkręcone w płytę (1). Klin (1) 
przesuwany jest przy pomocy śruby (13) pociągowej 
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ułożyskowanej w jarzmie (14). Ruch elementu (7) po-
miarowego przenoszony jest przy pomocy układu 
dźwigni (4, 5, 6) do prostowodu (8). Oś (4) połączona 
jednym końcem z dźwignią (5) a drugim z jednym 
z ramion prostowodu (8) przechodzi przez otwór w 
płycie (1) i osadzona jest w nim bez luzów poprzecz-
nych. Przesuwając płytę (1) w płaszczyźnie równo-
ległej do podstawy (2) obraca się jednocześnie oś (4) 
która powoduje uruchomienie prostowodu (8) i prze-
sunięcie dźwigni pisaka (12) w stosunku do umie-
szczonego na nieruchomej podstawie (2) elementu (7) 
pomiarowego. Wielkość przesunięcia dźwigni pisaka 
(12) jest równa iloczynowi przesunięcia płyty (1) 
i przełożenia prostowodu (8). (1 zastrzeżenie) 

42d; G01d P. 165115 T 08.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska, (Jadwiga Gessing, Teodor 
Rudzki, Kazimierz Ficek, Stanisław Nitka, Mieczy-
sław Kamiński). 
Sposób rejestracji stochastycznych sygnałów elek-
trycznych i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
wadzi się zapisywanie informacji na zamkniętej, koło-
wej pętli nośnika i wymazywanie zapisu aż do chwili 
pojawienia się przypadkowego # sygnału, który reje-
struje się, a następnie wyłącza się rejestrację i ma-
zanie. 

Urządzenie według wynalazku ma magnetofon (7), 
układy porównania (10), układy zwłoki (9) i L.cznik 
(8), przy czym magnetofon jest zasilany poprzez łącz-
nik, sterowany układem zwłoki z układu porówna-
nia. Układ porównania ma trzy równoległe detektory 
wyróżniające różne cechy sygnału stochastycznego 
oraz węzeł sumacyjny. (3 zastrzeżenia) 

42d; G01d P. 165354 T 21.09.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„Mera-Piap, Warszawa, Polska (Zbigniew Kubicki, 
Andrzej Szawłowski). 
Pneumatyczny serwomechanizm do napędu wskazówki 

lub pisaka rejestratora 
Pneumatyczny serwomechanizm do napędu wska-

zówki lub pisaka rejestratora opracowany został w 
oparciu o nowe rozwiązania techniczne siłownika 
i sumatora. Zastosowany w serwomechanizmie suma-
tor posiada jedno lub dwa wejścia, do których do-
prowadza się sygnały elektryczne i/lub pneumatyczne. 
Natomiast zastosowany siłownik mieszkowy (5) usytu-
owany jest w ten sposób, że jego ruch przenoszony 
jest poprzez dźwignię (6) na wałek wyjściowy (7). Na 
wałku tym może znajdować się krzywka (12) z odpo-
wiednio dobranym zarysem umożliwiającym uzyska-
nie liniowego wychylenia wskazówki (9) przy dopro-
wadzeniu nieliniowego sygnału wejściowego. 

(1 zastrzeżenie) 

42d; G01d P. 165427 T 24.09.1973 

Zakład Doświadczalny Aparatury Pomiarowej przy 
Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych MERA-
KFAP, Kraków, Polska (Roman Chlebowski, Ryszard 
Otto, Roman Hnatowicz). 
Sposób rejestracji wielkości nieelektrycznych lub ele-

ktrycznych oraz urządzenie do stosowania teeo 
sposobu 

Sposób rejestracji wielkości nieelektrycznych lub 
elektrycznych, znamienny tym, że sygnał wielkości 
mierzonej i rejestrowanej jest przetwarzany również 
na impulsy częstotliwościowe, przy czym istnieje 
określona przyjęta minimalna częstotliwość rejestro-
wania w czasie, jeżeli wielkość rejestrowana nie ulega 
zmianie, natomiast częstotliwość rejestrowania zmie-
nia się samoczynnie w czasie w zależności cd zmian 
wielkości rejestrowanej, w szczególności proporcjonal-
nie do pierwszej lub drugiej pochodnej po czasie 
wielkości rejestrowanej, oraz urządzenie (rejestrator) 
do realizacji sposobu, stanowiący elektryczny rejes-
trator punktowy z opadającym pałąkiem sprzężony 
z miernikiem elektromagnetycznym, w którego orga-
nie ruchomym wielkość mierzona i rejestrowana jest 
przetwarzana na kąt obrotu wskazówki, znamienny 
tym, że jednocześnie ta wielkość mierzona i reje-
strowana (U) jest wprowadzana na wejście przetwor-
nika (8) o dużej impedancji wejściowej, który to 
przetwornik (8) daje na wyjściu impulsy częstotli-
wościowe (F), będące sumą impulsów (fi) propor-
cjonalnych do prędkości zmian wielkości wejściowe.) 



146 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

(U) i impulsów (f2) o częstotliwości stałej, oraz które 
to impulsy wyjściowe (F) przetwornika (8) są następ-
nie wzmacniane we wzmacniaczu (7) napędu opada-
jącego pałąka (3) i podawane na element przetwarza-
jący (6) napędu opadającego pałąka (3), stanowiący 
przetwornik sygnału prądowego na przesunięcie (h). 

(3 zastrzeżenia) 

42d; G01d P. 165615 T 02.10.1973 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Toruń, Polska (Ludwik Król, Zygmunt Hinz, Halina 
Hinz, Roman Rozesłaniec, Ryszard Szymeczko, Sta-
nisław Sondej. Zbigniew Byżykowski). 
Sposób rejestracji krzywych, zwłaszcza krzywych 
z pomiarów geofizycznych wykonywanych w otwo-
rach wiertniczych oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
Sposób rejestracji krzywych z pomiarów geofizycz-

nych wykonywanych w otworach wiertniczych zna-
mienny tym, że sygnał elektryczny z sondy pomiaro-
wej umieszczonej w otworze wiertniczym przekazuje 
się równocześnie do rejestratora liniowego i do urzą-
dzenia logarytmującego lub tylko do urządzenia lo-
garytmującego, na którego wyjściu podłączony jest 
także rejestrator liniowy. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma wzmacniacz logarytmiczny (Ä) 
na wejście którego podłączona jest sonda pomiarowa 
(B) a na wyjściu rejestrator liniowy (C), przy czym 
wzmacniacz logarytmiczny (A) składa się z dwu iden-
tycznych układów logarytmujących (1, 2), z których 
jeden (1) tworzący logarytm z napięcia pomiarowego 
doprowadzonego przez wtórnik napięciowy (4) połą-
czony jest z wejściem nieinwertującym (a) układu 
różnicowego (3), a drugi (2) do którego przyłożone jest 
napięcie odniesienia (er) połączony jest z wejściem 
inwertującym (b) układu różnicowego (3). 

(2 zastrzeżenia) 

42d; G01d P. 166090 T 25.10.1973 

Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych „MERA-PRE-
ZAM", Łódź, Polska (Jerzy Luszczyńs.a, Jacek Gra-
bowski, Waldemar Maciejewski). 

Pakiet tarcz rejestracyjnych 
Pakiet tarcz rejestracyjnych ma okrągłą zaopatrzo-

ną na obwodzie w pałąkowate zaczepy (1), płytę (3) 
z poosiowo zamocowaną tuleją (2), na której swymi 
poosiowymi otworami są umieszczone rejestracyjne 
tarcze (4), z których druga i następna mają promie-
niowe wycięcia (5). Każda z tarcz (4) ma na obwodzie, 
na przedłużeniu linii początkującej ich skalę, ma nad-
to podłużny występ (6) mieszczący się w kolejnych 
zaczepach (1). (1 zastrzeżenie) 

42e P. 152772 06.01.1972 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Wiesław Wi-
śniewski, Bohdan Lesirckij. 

Sposób pomiaru ilości rozpryskiwanych 
preparatów oleistych lub substancji rozpylanych, 

zwłaszcza środków do zwalczania chorób 
i szkodników roślin 

Sposób pomiaru ilości rozpryskiwanych preparatów 
oleistych lub substancji rozpylanych, zwłaszcza środ-
ków do zwalczania chorób i szkodników roślin, zna-
mienny tym, że mierzoną substancję, wyłapaną na 
określoną powierzchnię, rozpuszcza się w rozpuszczal-
niku, po czym do otrzymanego roztworu jednorodne-
go dodaje się następnego rozpuszczalnika powodują-
cego wytrącenie mierzonej substancji, a następnie do 
konuje się pomiaru stopnia zmętnienia otrzymanej 
zawiesiny lub emulsji. (1 zastrzeżenie) 

42e; G01f P. 160839 20.02.1973 

Pomorska Fabryka Gazomierzy „Predom-Metrix", 
Tczew, Polska (Edward Mazurowski, Mieczysław Po-
lewicz). 

Przepona kształtowa do urządzenia pomiarowego 
zwłaszcza gazomierza 

Przepona według wynalazku składa się obrzeża (1), 
części roboczej (2), dna (3) oraz występów (4). Prze-
pona charakteryzuje się tym, że tworząca części robo-
czej (2) ma kształt linii krzywej, której środkowa 
część jest skierowana wypukłością do wnętrza prze-
pony, a skrajne części krzywej, których promienie 
są większe od dwóch milimetrów, łączą się z dnem 
(3) oraz obrzeżem (1) mającym co najmniej jeden wy-
stęp (4) o kształcie trójkąta równoramiennego. 

(1 zastrzeżenie) 
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42e; G01f P. 161734 T 05.04.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi-
gniew Witkowski, Ryszard Herman). 

Urządzenie do wyznaczania chwilowej wydajności 
przenośników taśmowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyzna-
czenia chwilowej wydajności przenośników taśmo-
wych metodą mechanicznego obmiaru pola przekroju 
poprzecznego strugi nosiwa, przeznaczone zwłaszcza 
do pracy przy materiałach rozluźnionych o granula-
cjach 0-30 mm. 

Urządzenie według wynalazku, składa się z zestawu 
trzech lub więcej pomiarowych przyrządów (I) do po-
miaru grubości warstwy strugi nosiwa, przy czym 
każdy pomiarowy przyrząd (I) stanowi przegubowy 
czworobok utworzony z uchylnego ramienia (1), które-
go jeden koniec zamocowany jest przegubowo do 
wspornikowej ramy (II) przenośnika, z cięgna (3) wy-
posażonego w zębatkę (5), oraz z cięgna (4), którego 
drugi koniec zamocowany jest przegubowo do wspor-
nikowej ramy (II), a ponadto pomiarowy przyrząd (I) 
wyposażony jest w potencjometryczny nadajnik (10) 
związany z zębatym kołem (6), które współpracuje 
z zębatką. (2 zastrzeżenia) 

42e; G01f 
42r2; G05d 

P. 164862 T 27.08.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Ratkiewicz, Edward Goździk). 

Sposób regulowanego dozowania cieczy 
i urządzenie do regulowanego dozowania cieczy 

Sposób regulowanego dozowania cieczy polegający 
na tym, że wydatek cieczy reguluje się wielkością 
ciśnienia wytwarzanego przez pary tej cieczy lub pro-
dukty jej rozpadu, za pośrednictwem elementów hy-

draulicznych, pneumatycznych lub mechanicznych, po-
łączonych ze środowiskiem do którego doprowadzana 
jest ciecz oraz z iglicą zaworu dozującego. 

Urządzenie do regulowanego dozowania cieczy, skła-
dają się z dwóch komór (1) i (2), oddzielonych od 
siebie membraną (3) i połączonych z zaworem igło-
wym, którego iglica (4) jest przymocowana do mem-
brany (3). Dolna komora (2) zawiera wlot (8) do ste-
rowania pneumatycznego lub hydraulicznego, nato-
miast górna komora (1) jest połączona za pomocą koń-
cówki (9) ze środowiskiem, do którego doprowadzana 
jest ciecz. (5 zastrzeżeń) 

42e; G01f P. 165004 T 03.09.1973 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów", Knurów, 

Polska (Janusz Półtoranos, Ryszard Serednicki). 
Sposób pomiaru stanu napełnienia zbiorników 
substancjami sypkimi i ziarnistymi oraz układ 

do pomiaru stanu napełnienia zbiorników 
substancjami sypkimi i ziarnistymi 

Wynalazek dotyczy sposobu pomiaru stanu napeł-
nienia zbiorników substancjami sypkimi i ziarnisty-
mi, a w szczególności urobkiem, oraz układu do sto-
sowania tego sposobu. 

Struna (1) rozwieszona w zbiorniku (2) spełnia rolę 
czujnika stanu napełnienia zbiornika. Podczas doko-
nywania pomiaru, elektromagnes (6) pobudza do drgań 
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poprzecznych nietłumiony materiałem wypełniającym 
zbiornik (2) odcinek struny (1). Z kolei przetwornik 
(7) zamienia drgania mechaniczne struny w sygnał 
elektryczny. Sygnał ten przejmuje elektroniczny mier-
nik (8) i przekształca go w wskazania stanu napeł-
nienia zbiornika. (2 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 165185 T 13.09.1973 
45c; A01d 
45e; A01f 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jerzy Sosnowski) 

Układ automatycznego pomiaru strat ziarna, zwłasz-
cza w kombajnie zbożowym zawiera przetwornik (1) 
z czujnikiem wibracji i drgań typu piezoelektryczne-
go. Przetwornik ten przetwarza na sygnały elektrycz-
ne impulsy mechaniczne powstające przy uderzeniu 
ziarna o płytkę, na której przetwornik jest zamoco-
wany. 

Otrzymane sygnały elektryczne podawane są po-
przez przekształtnik (2) do wskaźnika (3). 

Odczytywana na wskaźniku (3) aktualna w danej 
chwili pracy kombajnu, wielkość strat ziarna - po-
zwala na dobór optymalnych warunków pracy kom-
bajnu poprzez regulację prędkości jego jazdy oraz 
poprzez regulację liczby obrotów bębna kombajnu. 

Zastosowany przetwornik piezoelektryczny umoco-
wany jest na płytce nachylonej w stosunku do pod-
stawy korpusu wskaźnika pod kątem 30° do 70°. 

(2 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 165315 T 18.09.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Władysław Syćko, Jan Skrzypek, Roman Rusy-
niak). 

Sposób mierzenia poziomu cieczy w zbiornikach 
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 

silnika (7) pracującego na momencie hamującym jako 
elementu zwijającego i naciągającego linkę (4) prze-

winietą przez bęben (8) i połączoną drugim końcem 
z pływakiem (3). Na osi silnika (7) jest osadzony 
10-cio obrotowy potencjometr liniowy (10), który u-
możliwia przetworzenie zmiany poziomu cieczy na 
zmiany oporności elektrycznej, wykorzystywaną do 
zdalnego przesyłania informacji i wykorzystanie urzą-
dzenia według wynalazku w automatycznych syste-
mach regulacji. (3 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 165506 T 27.09.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Franciszek Lesiak). 

Wskaźnik poziomu cieczy 
Wskaźnik poziomu cieczy według wynalazku prze-

znaczony dla każdego rodzaju cieczy, zarówno przewo-
dzących, jak i nie przewodzących zawiera sondę pod-
stawową (1) umieszczoną koncentrycznie w sondzie 
odniesienia (2), które połączone są z układem most-
kowym (4) i stanowią jego gałęzie pomiarowe, przy 
czym układ mostkowy (4) wyposażony jest w diody 
(5) połączone antyrównolegle oraz połączony jest z ge-
neratorem częstotliwości (9), z którego ten układ jest 
zasilany, a sygnał nierównowagi układu mostkowego 
(4) jest wzmocniony na wzmacniaczu operacyjnym (6), 
który połączony jest z układem dedekcyjnym (7) 
i stabilizatorem prądu (8). Sonda odniesienia (2) usy-
tuowana jest w dolnej przestrzeni zbiornika (3). 

Wskaźnik poziomu cieczy według wynalazku od-
znacza się prostą i nieskomplikowaną konstrukcją 
zaś wyjście stałoprądowe umożliwia współpracę z do-
wolnym przyrządem rejestrującym i regulującym. 

(4 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 165849 T 13.10.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Korczak, Władysław Cią-
żyński). 

Sposób pomiaru głębokości zwłaszcza poziomu 
wypełnienia zasobnika oraz miernik głębokości 

zwłaszcza poziomu wypełnienia zasobnika 
Sposób pomiaru głębokości polega na pomiarze 

czasu opadania dwu lub większej liczby strumieni 
cieczy przewodzącej prąd elektryczny zawartej w od-
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izolowanych od siebie zbiornikach (1) i (2) od momen-
tu otwarcia zaworów (3) i (4) do momentu zwar-
cia sie,1 ich na powierzchni materiału wypeł-
niającego zasobnik. Odmiana sposobu polega na po-
miarze oporności strumieni cieczy przewodzącej prąd 
elektryczny, wypływającej z odizolowanych od siebie 
zbiorników (1) i (2) i zwierającej się na powierzchni 
materiału wypełniającego. 

Miernik znajduje zastosowanie do pomiaru wypeł-
nienia zasobników przy magazynowaniu kruszyw, we-
gla, surowców spożywczych itp. (3 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 165910 T 15.10.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Bogdan Cynien, Jan Skrzypek, Janusz Baleją, 
Roman Rusyniak). 

Sposób mierzenia poziomu zawartości w zbiorniku 
oraz układ do pomiaru poziomu zawartości 

w zbiorniku 
Sposób mierzenia poziomu zawartości w zbiorniku, 

w oparciu o ciężarek pomiarowy (3) stykający się 
z powierzchnią tej zawartości, podwieszony na lince 
(2) zwijanej bębnem (1) sprzęgniętym z osią kolekto-
rowego silnika magnetoelektrycznego (7) polega na 
wykorzystaniu go jako prądnicy w czasie opadania 
ciężarka, przy czym szybkość opadania hamuje się 
za pomocą siły elektromotorycznej. 

W momencie zetknięcia, zanik siły elektromotorycz-
nej wykorzystuje się w celu ponownego włączenia na-
pięcia zasilania silnika (7), na którego zaciskach jest 
załączona dioda o polaryzacji przeciwnej do napięcia 
zasilania tego silnika. Wysokość podnoszenia ciężar-
ka ogranicza się wykorzystując w tym celu znany 
układ ładowania kondensatora. (2 zastrzeżenia) 

42e; G01f 
42r2; G05d 

P. 166085 T 25.10.1973 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej, Warszawa, 
Polska (Janusz Dombrowski, Krzysztof Osostowicz). 

Urządzenie do dozowania materiałów sypkich 
Wynalazek dotyczy urządzenia do dozowania ma-

teriałów sypkich, wrażliwych na działanie powietrza 
i pary wodnej, zwłaszcza związków halogenowych, 
stosowanych do napełniania jarzników lamp wyła-
dowczych. 

Zgodnie z wynalazkiem urządzenie zawiera komorę 
(I) o kontrolowanej atmosferze, zamocowaną wahli-
wie względem osi pionowej, wewnątrz której znajduje 
się dozownik (6). Komora (1) zaopatrzona jest w otwór 
(7) do napełniania dozownika (6) zapasem substancji 
dozowanej oraz w otwór (9) do wprowadzania rurki 
pompowej jarznika (10). Dozownik (6) wykonany jest 
w postaci naczynia zaopatrzonego w otwór zsypowy 
(II) i wgłębienie miarowe (12) umieszczone naprzeciw 
siebie i współosiowo z lejkiem (13) przy czym dozownik 
(6) jest połączony z manipulatorem (15) umożliwiają-
cym jego obrót względem osi poziomej i pionowej. 

(4 zastrzeżenia) 

42e; G01f P. 167791 T 29.12.1973 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska, (Stanisław Jan-
kowski, Zygmunt Wągrowski). 
Dozownik materiałów ciekłych, zwłaszcza produktów 

spożywczych 
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Dozownik materiałów ciekłych zwłaszcza produk-
tów spożywczych ma cylinder (1) zamknięty z jednej 
strony ogranicznikiem (2) stałym, a z drugiej strony 
ogranicznikiem (3) przesuwnym z przelotowym otwo-
rem. W cylindrze (1) jest umieszczony swobodny tłok 
(7) o średnicy mniejszej od wewnętrznej średnicy cy-
lindra (1) tak, że tworzy szczelinę o wielkości 0,1 do 
2,0 mm. We wnętrzu tłoka (7) w jego osi znajduje się 
amortyzator ciśnienia mający cylindryczną komorę (8), 
w której umieszczony jest mały swobodny tłok (9) 
o masie mniejszej od masy tłoka (7). (1 zastrzeżenia) 

42f; G01g P. 164468 T 02.08.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Gliwice, Polska (Tadeusz Piaskiewicz, Tadeusz Dziu-
ba). 
Napinacz taśmy zwłaszcza dla podajnika automa-

tycznie ważącego 
Napinacz taśmy zwłaszcza dla podajnika automa-

tycznego, ma napinający bęben, osadzony luźno obro-
towo na wale (6) mającym na obydwu końcach osa-
dzone luźno obrotowo rolki (5) toczące się każda po 
jednym torze (12), przy czym na wale tym są. nieobro-
towo osadzone zębate koła (3) współpracujące z zę-
batką (4) i koło (2) najlepiej linowe, z zamocowaną 
liną (10), na której to linie przechodzącej poprzez ze-
spół pośredniczących linowych kół (11) jest zawieszo-
ny napinający ciężar (8). Zespół pośredniczących li-
nowych kół (11) jest tak usytuowany, że lina (10) 
schodzi z linowego koła (2) w linii poziomej. Jezdny 
tor (12) dla rolek (5) i zębatka (4) tworzą wspólną ra-
mę zaopatrzoną w montażową śrubę (9) dla uzyskania 
wstępnego napięcia taśmy. (3 zastrzeżenia) 

42f; G01g P. 165005 T 03.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów", Polska (Ry-
szard Serednicki, Janusz Półtoranos). 

Sposób ciągłego pomiaru ciężaru urobku w kubłach 
skipowych urządzeń wyciągowych i układ do stoso-

wania tego sposobu 
Wynalazek dotyczy sposobu ciągłego pomiaru cięża-

ru urobku w kubłach skipowych urządzeń wyciągo-
wych a zwłaszcza górniczych z napędem elektrycz-
nym oraz układu do stosowania tego sposobu. 

Rozwiązanie najlepiej ilustruje schemat poglądowy. 

Bieżącego pomiaru ciężaru urobku w kubłach ski-
powych urządzeń wyciągowych dokonuje się na dro-
dze przekształcenia wartości natężenia prądu pobie-
ranego przez silnik napędowy maszyny wyciągowej 
w cyfrowy wynik określający ciężar wydobywanego 
urobku. Układ pomiarowy pozwala na ciągłą kontrolę 
właściwego wykorzystania maszyny wyciągowej oraz 
bieżące naliczanie sumarycznego wydobycia. 

(2 zastrzeżenia) 

42f; G01g P. 165068 T 07.09.1973 

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekular-
nych i Makromolekularnych, Łódź, Polska (Jan Bin-
kowski). 
Przystawka do wagi mikroanalitycznej do oznaczenia 

węgla i wodoru w związkach organicznych 
Przystawka zawiera płytę (1), do której są przy-

twierdzone poszczególne elementy składowe, mocowa-
ną do dna wagi mikroanalitycznej. Do płyty tej są 
przymocowane podstawki (13), na których spoczywają 
aparaty pochłaniające (5 i 6), dociskane do podsta-
wek (13) grzybkami (20) napędzanymi krzywkami (19) 
poprzez popychacze (16). 

Ponadto do płyty (1) są zamocowane pionowe ko-
lumny (25) z obrotowo osadzonymi rolkami (26), 
w których są umieszczone suwliwie chwytaki (27) za-
kończone widełkami (28) dopasowanymi do wąsów (29) 
przytwierdzonych do górnych części aparatów pochła-
niających (5 i 6). Osie podłużne chwytaków (27) są 
ustawione względem siebie pod kątem ostrym i prze-
cinają się w osi symetrii szalki (4) wagi. Ponadto po-
dłużne csie chwytaków (27) przecinają się z osiami 
symetrii współpracujących z nimi aparatów pochła-
niających (5 lub 6). Przystawka jest przeznaczona do 
analizy ilościowej węgla i wodoru w związkach orga-
nicznych. (1 zastrzeżenie) 
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42f; G01g P. 165225 T 13.09.1973 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „Mera-Wag", 
Gdańsk, Polska (Witold Lewandowski, Ryszard Wer-
kowski, Zygmunt Weichbrodt). 

Waga pneumoniczna 
Waga pneumoniczna według patentu nr ... 

(P. 157523), przystosowana do analiz sedymentacyj-
nych, składa się z wagi analitycznej wysokiej dokład-
ności i pneumonicznego układu pomiarowego i jest 
wyposażona w zestaw sedymentacyjny. Ten zestaw 
zawiera naczynie (10), korzystnie termostatowane, 
z zawieszoną współśrodkowo w nim szalką opadową 
(9). Szalka ta jest zawieszona na belce (8) wagi (1). 
Niskociśnieniowy układ pneumoniczny ma charakte-
rystykę liniową ciśnienia wyjściowego (pw) w zależ-
ności od masy. Tym samym przyrosty ciśnienia wyj-
ściowego (pw) są proporcjonalne do mierzonych, ma-
łych przyrostów masy szalko-opadowej (9). Umożliwia 
to zastosowanie do ciągłego zapisu wyników typowe-
go rejestratora niskich ciśnień. (1 zastrzeżenie) 

42g; G01h 168744 T 11.02.1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Je-
rzy Gładyszek). 

Sygnalizator poziomu hałasu 
Sygnalizator poziomu hałasu według wynalazku 

zawiera wzmacniacz (2), połączony z mikrofonem (3). 
Wyjście wzmacniacza (2) jest połączone z wejściem 
multiwibratora monostabilnego (1), którego wyjście 
jest połączone z wejściem multiwibratora astabilnego 
(4). Wyjście multiwibratora astabilnego (4) jest połą-
czone z przekaźnikiem (5), którego styki są połączone 
z tablicą świetlną (6). Sygnalizator przeznaczony jest 
do pomiaru hałasu w pomieszczeniach zamkniętych, 
jak również w przestrzeni otwartej. (1 zastrzeżenie) 

42h; G01j P. 160468 30.01.1973 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Marek Daszkiewicz). 

Sposób holograficznego porównania, odejmowania 
oraz analizy widm spektralnych i urządzenie do sto-

sowania tego sposobu 
Wynalazek dotyczy dziedziny spektroskopii. Sposób 

według wynalazku został opracowany w oparciu o me-
todę holograficznej spektroskopii Fouriera. Polega on 
na równoczesnym lub sukcesywnym zarejestrowaniu 
na wyjściu z interferometru, za pomocą detektora 
światłoczułego, przesuniętych w fazie o 180° interfero-
gramów tych źródeł światła, przy czym wiązki światła 
pochodzące od tych samych źródeł przechodzą tą samą 
drogą w interferometrze. 

Urządzenie polega na zastosowaniu w detektorze 
światłoczułym płyty fotograficznej lub innego materia-
łu światłoczułego o podobnym działaniu. 

W urządzeniu przed interferometrem znajduje się 
monochromator (25), przy czym urządzenie jest wypo-
sażone w układ do osłabiania natężenia jednej z wią-
zek świetlnych, w skład którego wchodzi detektor (27), 
urządzenie sterujące (23) oraz osłabiacz (22). 

(5 zastrzeżeń) 

42h; G02b P. 160586 05.02.1973 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Aleksandra Chojnacka, Irena Jabłońska, Tadeusz 
Kryszczyński). 
Sposób oświetlenia kadru w rzutnikach, zwłaszcza 
w poziomych rzutnikach traserskich i urządzenie do 

stosowania tego sposobu 
Sposób wg wynalazku polega na obróceniu obrazu 

powierzchni świecącej źródła światła o około 90° 
względem osi układu optycanego oraz powiększeniu go 
za pomocą kolektora o ujemnej mocy całkowitej. 
Urządzenie według wynalazku składa się ze źródła 
światła (1), za którym znajduje się kuliste przeciw-
zwierciadło (2), a przed nim - elipsoidalne zwiercia-
dło (3), co najmniej dwu płaskich zwierciadeł (4 i 5), 
diafragmy aperturowej (6) leżącej na pierwszej z dwu 
soczewek płasko-wklęsłych (7) tworzących kolektor 
o ujemnej mocy całkowitej i zespołu soczewek dodat-
nich (8) znajdujących się w pobliżu kadru (9). 

Zwierciadła płaskie (4 i 5) mogą znajdować się po-
między źródłem światła (1) a kolektorem (7) albo po-
między kolektorem (7) i zespołem soczewek dodat-
nich (8). (3 zastrzeżenia) 



152 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

42h; G01j P. 161198 10.03.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Świerk, Polska (Ro-
muald Mundkowski). 
Układ spektrometru efektu Mossbauera, zwłaszcza 
z zastosowaniem do pracy w metodzie analizy czasu 
Układ według wynalazku zawiera układy podstawo-
we do napędu i detekcji (1) połączone poprzez układ 
formowania impulsu startowego (2) i opóźniacz im-
pulsu startowego (3) z analizatorem wielokanałowym 
czasu (4). Wybranie właściwego momentu startu umo-
żliwia ominięcie z punktu widzenia analizy, stanów 
przejściowych przebiegu badanego, rozpoczynających 
się w punktach maksymalnej prędkości oraz pozwala 
na objęcie zakresem analizy analizatora wielokanało-
wego dowolnego odcinka przebiegu badanego. 

(1 zastrzeżenie) 

42h; G03b P. 165299 T 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 - RFN (nr G 7234 660.2) 
Geimuplast Peter Mundt KG, Farchant, Republika 

Federalna Niemiec (Peter Mundt, Otfried Urban, Ar-
nold Neuhold) 

Ramka z tworzywa sztucznego -do przezroczy 
Przedmiotem wynalazku jest ramka z tworzywa 

sztucznego do przezroczy, która zawiera część ram-
kową zaopatrzoną w obrzeże obiegające ją dookoła 
oraz część ramkową w kształcie płaskiego wieka osa-
dzonego w ramce, połączone ze sobą za pomocą za-
wiasy wstęgowej. 

Według wynalazku grzbiet (14) zawiasy wstęgowej 
(4) jest ukształtowany płasko. Ponadto zawiasa wstę-
gowa (4) od strony wewnętrznej jest zaopatrzona 
w dwie linie załomowe (10, 11), przy czym rowki sta-
nowiące linie załomowe (10, 11) są ukształtowane 
prostokątnie, a pomiędzy liniami załomowymi (10, 11) 
znajduje się bruzda (5) korzystnie trójkątna. 

(3 zastrzeżenia) 

42h; G03b P. 165301 T 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 - RFN (nr G 72 34662.4) 
Geimuplast Peter Mundt KG., Farchant, Republika 

Federalna Niemiec (Peter Mundt, Arnold Neuholz, 
Otfried Urban). 
Urządzenie do zgrzewania i następnego układania 

w stosy części ramki diapozytywowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zgrze-
wania obu części ramki diapozytywowej z tworzywa 
stzucznego oraz do układania ramek połączonych za 
pomocą zgrzewania w stosy na prętach podajnikowych 
lub środkujących. Urządzenie wyposażone jest w dwa 
szyby podajnikowe, z których wychodzą prowadnice 
prowadzące do kła zgrzewania. Za tym kłem urządze-
nie ma dwa szyby skierowane w dół trzpieniami na-
ciskowymi. Według wynalazku szyby podajnikowe 
mają kształt podwójnego szybu (1) i na bokach (3, 4) 
są otwarte. Każdy szyb podajnikowy ma przenośnik 
łańcuchowy (7) z zabierakami. Przed kłem zgrzewa-
jącym znajdują się palce środkujące. Szyny prowadni-
cowe mają kształt, który umożliwia zagięcie części 
przykrywającej ramki w pierwszym odcinku z płasz-
czyzny poziomej w pionową, a w odcinku dalszym 
wprowadzenie jej do części dolnej. 

Wynalazek obejmuje także szczegóły konstrukcyjne 
szybów środkujących i podajnikowych. 

(3 zastrzeżenia) 

42i; G01k P. 164555 T 07.08.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Barbara Gross-
man, Edyta Rokicka, Andrzej Kuś, Jan Wasiak, Alek-
sander Szymański, Henryk Zając, Józef Hejwowski, 
Janina Oleszkiewicz). 

Ciekłokrystaliczny wskaźnik temperatury 
Ciekłokrystaliczny wskaźnik temperatury zawiera-

jący 84-90% mieszaniny estrów cholesterolu z kwa-
sami powstałymi w wyniku hydrolizy oleju rzepako-
wego, 9 -11% propionianiu cholesterylu oraz 1-1,5% 
p-nitrobenzoesanu cholesterylu, w którym wypełniacz 
stanowi tlenek kobaltu, wykazuje zmiany zabarwie-
nia w przedziale temperaturowym 35-42°C. Ze wzglę-
du na przedział temperatury jest przydatny w dia-
gnostyce medycznej. (1 zastrzeżenie) 

42i; G01k P 165118 T 08.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Wojciech Świder, Jan 
Pyrzyk, Henryk Majcher, Edward Waniewski, Józ^f 
Bator). 
Sposób i urządzenie do sygnalizacji zmiany tempera-

tury obracających się cylindrów 
Sposób według wynalazku polega na wykorzystaniu 

zmian właściwości materiału termomagnetycznego pod 
wpływem zmian temperatury. Pole magnetyczne ma-
gnesu stałego przesuwające się wraz z obracającym 
się cylindrem w kierunku zestyku kontaktronowego 
umieszczonego w nieruchomej części urządzenia, po-
woduje jego działanie jako zestyku normalnie otwar-
tego lub normalnie zamkniętego w zależności od 
ukształtowania obwodu magnetycznego. Urządzenie 
według wynalazku zawiera magnes stały (3), umiesz-
czony w kształtowniku (2) z materiału termomagne-
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tycznego. Magnes (3) i kształtownik (2) usytuowane 
sa. w obracającym się cylindrze (1). Na nieruchomej 
c-.ęści urządzenia zamocowany jest zestyk (5) kon-
taktronu, który znajduje się w zasięgu pola magne-
tycznego magnesu (3). Wynalazek ma zastosowanie 
do sygnalizacji i wyłączania napędu obracających się 
cylindrów, zwłaszcza bębnów napędowych przenośni-
ków taśmowych. (2 zastrzeżenia) 

42i; G01k P. 165726 T 09.10.1973 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Warszaw-
skie Huty Szkła, Ożarów Mazowiecki, Polska (Krysty-
na Ciesielska, Henryk Kazańczuk, Witold Rybak, Ja-
cek Świecki). 
Masa izolacyjna do łączenia elementów termopary 
Wynalazek dotyczy masy izolacyjnej do łączenia ele-

mentów termopar takich jak osłona, termoelement 
oraz obudowa. 

Masa według wynalazku składa się z drobnomielo-
nego szkła kwarcowego, otrzymanego na drodze mo-
krego przemiału, z dodatkiem wody. Korzystne jest 
jeśli ilość drobnomielonego szkła kwarcowego stanowi 
od 70 do 90% ciężaru wagowego masy, a woda sta-
nowi 30 do 10% ciężaru wagowego masy. 

(2 zastrzeżenia) 

42i; G01k P. 165727 T 09.10.1973. 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Warszaw-
skie Huty Szkła, Ożarów Mazowiecki, Polska (Kry-
styna Ciesielska, Henryk Kazańczuk, Jacek Świecki, 
Witold Rybak). 
Sposób wykonywania czujników z termoelementem 
Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania czujników 

z termoelementem stosowanych do produkcji termo-
par znajdujących zastosowanie przy pomiarach tempe-
ratur w zakresie od 20 do 1700°C, zwłaszcza ciekłych 
metali. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że termo-
element korzystnie pokryty cienką warstwą izolacyj-
ną związków organicznych zalewa się zawiesiną drob-
nomielonego szkła kwarcowego w wodzie w formę od-
ciągającą wodę lub zaprasowuje się w masie nawilżo-
nego drobnomielonego szkła kwarcowego w określonej 
formie. Tak otrzymaną kształtkę z termoelementem 
suszy się i wypala korzystnie w atmosferze ochron-
nej. Zawiesina drobnomielonego szkła kwarcowego 
zawiera 10 do 30% ciężaru wagowego wody, a nawil-
żone drobnomielone szkło kwarcowe zawiera 5 do 15% 
ciężaru wagowego wody. Wypalanie przeprowadza się 
w temperaturze 1050 do 1550°C w czasie 120 do 
5 minut. (6 zastrzeżeń) 

42i; G01k P. 165850 T 13.10.1973 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłowych 
Urządzeń Chłodniczych „COCH", Kraków, Polska (Eu-
geniusz Garbacz, Stanisław Rzeźnik). 

Sposób pomiaru lokalnych wartości współczynników 
wnikania ciepła, przewodzenia ciepła i przenikania 
ciepła oraz urządzenie do pomiaru wartości współ-
czynników wnikania ciepła, przewodzenia ciepła 

i przenikania ciepła 
Sposób pomiaru lokalnych wartości współczynników 

wnikania ciepła a, przewodzenia ciepła X i przeni-
kania ciepła k ścian izolowanych polega na wywoły-
waniu za pośrednictwem osłon termicznych (2 i 3) 
ustalonego przepływu co najmniej dwu strumieni 
ciepła (Sx i S2) przez obszar badanej ściany (1) i doko-
nywaniu w strefie tych strumieni pomiaru temperatur 
powietrza (T1; T3 i T5) i temperatury( T2, T4 i T6) po-
wierzchni ściany badanej (1) oraz pomiaru mocy źró-
deł ciepła (5 i 7) i wentylatorów, a następnie oblicze-
niu według znanych wzorów współczynników a, 1. 
i k. W osłonach termicznych (2 i 3) utrzymuje się 
temperaturę powietrza wyższą co najmniej o 20°C od 
temperatury powietrza po drugiej stronie ściany ba-
danej. 

Urządzenie do stosowania powyższego sposobu skła-
da się z co najmniej dwu osłon termicznych (2 i 3) 
umieszczonych jedna w drugiej i wyposażonych w źró-
dła ciepła (5 i 7) oraz wentylatory (6 i 8). Osłony te 
są z jednej strony otwarte. (4 zastrzeżenia) 

42i; GOI P. 166002 T 22.10.1973 
21g; 8011 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbi-
gniew Buchwald, Grzegorz Rudowski). 
Obudowa detektora promieniowania podczerwonego 
Obudowa detektora promieniowania podczerwonego 

pracującego w obniżonej temperaturze wykonana 
w kształcie naczynia Devara zawierającego okno dla 
promieniowania podczerwonego umieszczone naprze-
ciwko elementu fotoczułego umocowanego do zewnętrz-
nej ścianki zbiornika czynnika chłodzącego i próżnio-
szczelne przepusty doprowadzeń elektrycznych, składa 
się z dwu części, przy czym część zawierająca ele-
ment fotoczuły i okno dla promieniowania podczerwo-
nego, ma mniejszą średnicę niż część zawierająca 
zasadniczy zbiornik czynnika chłodzącego. 

(1 zastrzeżenie) 
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42i; G01k P. 166168 T 27.10.1973 

Przemysłowy Tnstytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Andrzej Wąsowski). 

Układ zasilania mostkowej przystawki korekcyjnej 
zwłaszcza dla termoelementów 

Układ zasilania mostkowej przystawki korekcyjnej, 
zwłaszcza dla termoelementów, przeznaczony jest do 
kompensacji odchyłek siły termoelektrycznej spowo-
dowanych zmianami temperatury otoczenia. Układ 
zasilania zawiera element (T) o oporności zależnej od 
temperatury, który włączony jest do gałęzi połączonej 
szeregowo z mostkiem. Element ten uzależnia war-
tość prądu zasilającego układ mostkowy od tempera-
tury, przez co następuje zlikwidowanie lub ogranicze-
nie różnic powstałych ma skutek zmian temperatury 
otoczenia pomiędzy napięciem nierównowagi mostka 
i siłą termoelektryczną termoelementu. 

(1 zastrzeżenie) 

42k; G01m P. 163679 T 28.06.1973 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Franciszek Gołąb, Jędrzej Hlebowicz, Je-
rzy Felczak, Mieczysław Skrzymowski). 

Sposób badania szczelności zbiorników oraz po-
tt ierzchni zwłaszcza kadłubów statków i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku piega na zastosowaniu 

nasadki tworzącej ruchomą komorę ciśnieniową prze-
mieszczaną wzdłuż badanej powierzchni, przy czym 
jako medium wytwarzające ciśnienie stosuje się wodę 
lub gaz. Na określony wymiarami kołnierza obszar 
badanej powierzchni działa medium próbne o ciśnie-
niu zbliżonym do ciśnienia zasilania. W przypadku 
wykrycia nieszczelności (4) w badanym złączu spoiny 
(5) następuje przeciekanie użytego medium na prze-
ciwległą powierzchnię badanego złącza. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z na-
sadki (2) zakończonej wyprofilowanym kołnierzem, 
który wraz z badaną powierzchnią (3) tworzy obwodo-
wo zbieżno-rozbieżną szczelinę w kształcie kanału 
„Venturiego". (3 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 164491 T 03.08.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Henryk Zub). 

Tensometr mechaniczny 
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Przedmiotem wynalazku jest tensometr mechanicz-
ny składający się ze sztywnego pręta, którego jeden 
koniec łączony jest z podłożem, a drugi koniec połą-
czony jest przegubem z ramieniem dźwigni kątowej, 
której przegub podparcia łączony z podłożem leży na 
osi prostopadłej do osi pręta i przechodzącej przez 
przegub łączący pręt z dźwignią. 

Tensometr według wynalazku w zależności od jego 
rozwiązania konstrukcyjnego stanowią łączony sztyw-
no z konstrukcją czujnik przemieszczeń lub mecha-
nizm powiększający przemieszczenia, do którego pod-
łącza się dodatkowy czujnik. (5 zastrzeżeń) 

42k; G011 P. 164639 T 11.08.1973 

(Witold Politechnika Poznańska, Poznań, Polska 
Kręglewski, Robert Szczurowski). 

Momentomierz z wałkiem skrętnym 
Momentomierz z wałkiem skrętnym charakteryzuje 

się tym, że wał wejściowy i wał odbioru mocy stano-
wią ułożone osiowo tuleje ułożyskowane w obudowie, 
wewnątrz tulei osadzony jest skrętny wałek podparty 
wewnątrz tulei na łożyskach, a końce skrętnego wał-
ka połączone są wielowypustem z zewnętrznymi koń-
cami tulei, równocześnie wewnętrzne końce tulei za-
kończone są kłowymi sprzęgłami, przy czym na we-
wnętrznych końcach tulei ułożyskowana jest środko-
wa tuleja, w której współosiowo umieszczona jest po-
między kłowymi sprzęgłami kłowa tuleja, natomiast 
na środkowej tulei osadzone są na stałe koła zębate 
mechanizmów planetarnych, równocześnie środkowa 
tuleja stanowi oś, na której swobodnie osadzony jest 
pomiarowy bęben, przy czym z tulejami sztywno 
związane są koła zębate mechanizmu planetarnego 
o ruchomym jarzmie oraz koło zębate mechanizmu 
planetarnego o utwierdzonym jarzmie. (3 zastrzeżenia) 

42k; G01n 
421 

P. 164671 T 16.08.1973 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Mi-
chał Jumrych, Bohdan Lesiecki, Feliks Muraszko, Ce-
lina Wodecka). 
Podłoże do pomiaru wielkości kropel cieczy na pod-

stawie ich śladów 
Wynalazek dotyczy podłoża do pomiaru wielkości 

kropel rozpylonej cieczy na podstawie śladów pozo-
stawionych na tym podłożu. Podłoże to stanowi ma-
teriał przezroczysty pokryty dwuwarstwową powłoką. 
Pierwszą warstwę stanowi substancja wiążąca ciecz 
kropioną, a zewnętrzną mikropowłoka płynna lub pół-
płynna wykonana z substancji o cechach fizycznych 
pozwalających na wytworzenie w niej emulsji przez 
ciecz kropioną. Podłoże to ma przede wszystkim za-
stosowanie przy określaniu parametrów oprysków 
agrolotniczych i badaniu skuteczności pracy apara-
tury do tych oprysków. 

42k; G011 P. 164847 T 24.08.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Włodzimierz We-
sołowski, Roman Hofman, Aleksander Cisło). 

Czujnik elektryczny 
Czujnik elektryczny, umieszczony między nadajni-

kiem i odbiornikiem sygnału elektrycznego, przewo-
dzący sygnał tylko po przyłożeniu do niego siły jest 
złożony z korpusu (1) w kształcie pionowej rury 
z dielektryku, z wciśniętymi weń dwoma metalowy-
mi trzpieniami (2 i 3), do których zewnętrznych czół 
są przymocowane zaciski (4 i 5) na przewody elek-
tryczne (6 i 7), zaś między wewnętrznymi, wklęsłymi, 
jest umieszczona metalowa kulka (8) o średnicy, 
mniejszej niż największa odległość od siebie we-
wnętrznych czół trzpieni (2 i 3) i większej niż naj-
mniejsza ta odległość. 

Po przyłożeniu do korpusu (1) czujnika siły z do-
wolnego kierunku kulka (8) zostanie wytrącona ze 
stanu równowagi trwałej i jej powierzchnie zetkną 
się z wklęsłymi czołami trzpieni (2 i 3) umożliwiając 
tym samym przejście przez czujnik sygnału. 

(1 zastrzeżenie) 

42k; G01m P. 165071 T 06.09.1973 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Marek Cywiński, Stanisław Sedlaczek). 
Urządzenie do badań wytrzymałościowych elementów 

obrotowych maszyn i innych mechanizmów 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przy-

spieszonych badań wytrzymałościowych elementów 
obrotowych maszyn i innych mechanizmów, przy ich 
obciążaniu momentem wypadkowym o dowolnej cha-
rakterystyce, składającym się z momentu stałego 
i zmiennego. 
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Istotą wynalazku jest to, że urządzenie posiada 
podstawę stałą i związaną z nią obrotowo-wychylnie 
w płaszczyźnie poziomej podstawę obrotową, wypo-
sażoną w skalę. Na podstawie stałej jest ułożysko-
wany wał przyłączeniowy, połączony z jednej strony 
z wałem obiektu badanego a z drugiej strony połą-
czony z przegubem Cardana, który jest połączony 
z wałem ułożyskowanym na podstawie obrotowej. Wał 
ten jest zaopatrzony w tuleję z kołnierzem, do któ-
rego są zamocowane tarcze obciążające, natomiast 
wał przyłączeniowy jest również połączony przy po-
mocy przekładni z wałem hamulca, regulowanego 
układem sterowania. (1 zastrzeżenie) 

42k; G011 P. 165108 T 07.09.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Mie-
czysław Świetlik, Mieczysław Skinderowicz). 

Płyn wskaźnikowy do desorbometrów i manometrów 
Przedmiotem wynalazku jest płyn wskaźnikowy do 

napełniania cienkich rurek desorbometrów i mano-
metrów stosowany, zwłaszcza do ustalania zagrożenia 
wyrzutami gazów i skał w podziemnych wyrobiskach 
kopalń gazowych. Płyn wskaźnikowy wg wynalazku 
jest sporządzony na bazie glikolu i zawiera od 30 do 
40% wody, od 50 do 70% glikolu, najkorzystniej 2% 
barwnika obojętnego oraz może zawierać dodatkowo 
alkohol etylowy w ilości najkorzystniej 10%. 

(2 zastrzeżenia) 

42k; G01m P. 165234 T 14.09.1973 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Warszawa, Pol-
ska (Zbigniew Zima, Janusz Kryczkowski). 

Sposób wykrywania nieszczelności zbiorników, prze-
wodów rurowych i instalacji oraz przyrząd do stoso-

wania tego sposobu 
Sposób wykrywania nieszczelności zbiorników, prze-

wodów rurowych i instalacji, polega na napełnianiu 
zbiorników, przewodów lub instalacji gazem pod pod-
wyższonym ciśnieniem i lokalizowaniu miejsc ucho-
dzenia gazu na zewnątrz przez przeprowadzanie po-
miaru natężenia pola akustycznego i ultraakustycz-
nego wokół badanych przedmiotów. Ustala się źródło 
lub źródła fal, to jest otwory nieszczelności przez 
które wypływa sprężony gaz, najkorzystniej powie-
trze. Stosuje się ciśnienie około 1 atn, to jest takie 
by stosunek wewnętrznego ciśnienia (Pi) do zewnętrz-
nego ciśnienia (P() miał wartość przynajmniej kry-
tyczną to jest około 2:1. Wtedy strumień wypływają-
cego gazu przez otwór osiąga maksymalną prędkość. 
Pomiar natężenia pola akustycznego przeprowadza się 
sposobem akustyczno-elektrycznym. Mierzy się jedy-
nie część widma w zakresie wyższych częstotliwości 
- ultraakustyczną część - dla wyeliminowania błę-
dów i zakłóceń od pola hałasów otoczenia. 

Przyrząd do stosowania sposobu, mierzący natęże-
nie fali akustycznej i lokalizujący jej źródło, stanowi 
mikrofon ze wzmacniaczem i miernikiem. Mikrofon 
piezoelektryczny (5) o dużej kierunkowości jest połą-
czony ze wzmacniaczem (6) i filtrem (7) górnoprzepu-
stowym, obcinającym sygnały o częstotliwości od zera 
do 15 kHz. 

Mikrofon jest usytuowany w ognisku akustycznego 
lustra (9) o kształcie elipsoidy obrotowej (lub para-
boloidy) o osi leżącej w osi głównej mikrofonu (5). 

(2 zastrzeżenia) 

42k; G01m P. 165373 T 21.09.1973 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jan Man-
czarski, Janusz Kłosowicz, Włodzimierz Waligóra). 
Sposób pomiaru poślizgów w łożyskach tocznych oraz 

układ do stosowania tego sposobu 
Po włączeniu zespołu napędowego i ustabilizowaniu 

pracy układu badanego, włącza się układ pomiarowy. 
Podczas obrotu łożyska, skolimowana wiązka światła 
przechodzi pomiędzy pierścieniami wewnętrznym i ze-
wnętrznym łożyska i jest przerywana przez porusza-
jące się elementy toczne tego łożyska. W fotodiodzie 
układu fotoelektrycznego, powstaje ciąg impulsów. 
Ilość tych impulsów na jeden obrót jest proporcjo-
nalna do ilości elementów tocznych. Z fotodiody im-
pulsy przekazywane są poprzez układ formujący do 
układu zliczającego. Analogicznie przebiegają impulsy 
w bliźniaczym układzie związanym z wzorcową tar-
czą z otworami na obwodzie, przez które przechodzi 
wiązka światła skolimowanego na fotodiodę. Z foto-
diody impulsy elektryczne przekazywane są do ukła-
du zliczającego, poprzez układ formujący. Czas trwa-
nia pomiaru obu układów zapisywany jest na wspól-
nym zespole pomiaru czasu z rejestratorem i z wy-
łącznikiem pracy obu układów. Z tego zespołu po-
miaru czasu i wyłączania, podawany jest impuls włą-
czenia lub wyłączenia obu układów jednocześnie, po 
założonym okresie pomiaru. Różnica z sum impulsów 
zliczanych z układu związanego z łożyskiem i z ukła-
du związanego z tarczą, stanowi o wielkości poślizgu 
zespołu tocznego w stosunku do pierścieni. 

Na wale zespołu napędowego osadzone jest nieru-
chomo w znany sposób pierścieniem wewnętrznym 
łożysko toczne. Na tym samym wale osadzona jest 
również nieruchomo w pewnej odległości tarcza 
z otworami na obwodzie. Ilość otworów równa się 
najkorzystniej ilości elementów tocznych w łożysku, 
lub stanowi połowę tej ilości. Pierścień zewnętrzny 
łożyska zostaje unieruchomiony. Przy łożysku umiesz-
czony jest zespół fotoelektryczny składający się ze 
źródła światła i fotodiody, w taki sposób, że wiązka 
światła przechodzi pomiędzy pierścieniami łożyska. 
Zespół fotoelektryczny połączony jest przewodami 
z układem zliczającym, poprzez układ formujący im-
pulsy elektryczne. Również przy tarczy z otworami 
umieszczony jest oddzielny zespół fotoelektryczny 
w taki sposób, że wiązka światła jest na linii otwo-
rów tarczy. Zespół ten połączony jest przewodami 
z drugim układem zliczającym, poprzez układ formu-
jący impulsy elektryczne. Obydwa układy zliczające 
połączone są elektrycznie z zespołem pomiaru czasu 
i wyłącznikiem pracy układu. (2 zastrzeżenia) 
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42k; G01m P. 165439 T 26.09.1973 

Zakład Doświadczalny Maszyn Budowlanych i Dro-
gowych „Budor", Kobyłka k. Warszawy, Polska (Jerzy 
Zaskurski, Mariusz Wieleciński, Henryk Repliński, 
Henryk Poddany, Czesław Ilcewicz, Janusz Malinow-
ski). 
Stanowisko torowe do przyspieszonych badań trwa-
łości zmęczeniowej układów napędowych i ustrojów 

nośnych kołowych maszyn roboczych 
Przedmiotem wynalazku jest stanowisko torowe do 

przyspieszanych badań trwałości zmęczeniowej ukła-
dów napędowych i ustrojów nośnych kołowych ma-
szyn roboczych i transportowych, które służy do ba-
dania maszyn w szczególności do oceny ich niezawod-
ności i żywotności. Stanowisko składa się z betonowej 
jezdni (1) na której rozstawione są przeszkody (2). 
W osi jezdni (1) ułożony jest kabel sterujący (3). Ma-
szyna badana (4) ciągnie za sobą przyczepę hamow-
niczą (5). Przyczepa hamownicza (5) jest wyposażona 
w piąte koło (10) wprawione w ruch pionowy pod-
czas najazdu na przestawne kliny (11), przy czym 
ruch pionowy piątego koła (10) wywołuje impuls włą-
czania lub wyłączania urządzeń hamujących przycze-
py hamowniczej (5). Na maszynie badanej (4) umiesz-
czony jest zestaw lamp sygnalizacyjnych (12) obser-
wowanych przez obsługę z pomieszczenia obserwa-
cyjnego (13). (4 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 165744 T 09.10.1973 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Marian 
Dudziak). 
Momentomierz mechaniczny z pomiarowym elemen-

tem skrętnym 
Momentomłerz mechaniczny z elementem spręży-

stym charakteryzuje się tym, że element sprężysty 
stanowi pływająca stożkowa sprężyna osadzona na 
kłowej tulei, przy czym jeden koniec sprężyny opar-

ty jest o występ na powierzchni czołowej zewnętrz-
nego zębatego koła, a drugi koniec oparty jest o wy-
stęp zabierakowej tarczy, która przymocowana jest 
do napędowego wału, na którym utwierdzone jest 
również jarzmo oraz ułożyskowane jest centralne koło 
z bębnem i zewnętrzne koło. (1 zastrzeżenie) 

42k; G011 P. 165760 T 09.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Mielec, Polska (Jan Drozd, Wiesław Ko-
pecki). 
Urządzenie do pomiaru przebiegu ciśnień w silnikach 

spalinowych 
Urządzenie do pomiaru przebiegu ciśnień, zwłaszcza 

sprężania i spalania w silnikach spalinowych składa-
jące się z zespołu indykatorowego oraz z czujnika 
impulsów sprzęgniętego z wałem silnika spalinowego 
i połączonego z układem formującym, znamienne tym, 
że układ formujący (11) przez bramkę NAND (12) 
i inwertor (13) połączony jest równocześnie z wyzwa-
lanym generatorem podstawy czasu oscyloskopu (9) 
i z przerzutnikiem monostabilnym (14) o regulowanym 
czasie opóźnienia, przy czym przerzutnik monostabil-
ny (14) połączony jest z przerzutnikiem bistabilnym 
(15), posiadającym jedno połączenie ze wzmacniaczem 
sterującym (16) zawór elektromagnetyczny (1) zabu-
dowany pomiędzy pompą paliwową (4) a wtryskiwa-
czem (6) przewodami paliwowymi (2 i 3) i drugie 
z przerzutnikiem bistabilnym (18) sterującym otwar-
cie bramki NAND (12) po podaniu sygnału na wejście 
uruchamiające (17). (2 zastrzeżenia) 

42k; G01m P. 165774 T 10.10.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Kazimierz Wolak, Cze-
sław Ochwat). 

Platforma przechylna 
Platforma przechylna jako stanowisko do badań, 

prób i regulacji mechanizmów przejezdnych maszyn 
budowlanych i pojazdów mechanicznych, stanowi "po-
most, którego punkt obrotu znajduje się nieruchomo 
w stałym położeniu a mechanizm przechyłu jest 
umieszczony pod platformą. Przechylna platforma (1) 
ma w swej górnej części usytuowany wzdłuż podłuż-
nej osi kanał (2) ze schodami (3) przedzielony w środ-
ku obudową łożyska (4) kulowego za pomocą którogo 
jest osadzona na kolumnie (5), do której zamocowane 
są przegubowo siłowniki (7) hydrauliczne połączone 
również przegubowo z konstrukcją platformy (1). Ma-
ksymalną wielkość wychylenia platformy (1) ustalają 
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zderzaki (8) dolne i zderzaki (9) boczne, a jej osie 
przechyłu wzdłuż osi podłużnej, osi poprzecznej 
i przekątnych platformy (1) określają połączone z si-
łownikami (13) przesuwne rygle (10) zakończone 
w kształcie stożka dopasowanego do cylindrycznych 
gniazd (11) platformy (1). (1 zastrzeżenie) 

42k; G01n P. 165859 T 15.10.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Jan Sidor, Stanisław Olszański). 

Urządzenie do pomiaru czasu wiązania cementu 

Urządzenie do pomiaru czasu wiązania cementu, 
posiadające zespoły: pomiarowy, zapisu i przesuwu 
stolika, ma silnik (1), połączony poprzez główną prze-
kładnię zębatą (2) z kołem głównym (3). Na wale 
głównym (3) osadzona jest przekładnia zębata (4), 
sprzężona z krzywką (5), w pobliżu której usytuowa-
ny jest kołek (6), przymocowany do zespołu pomiaro-
wego (7), sprzężonego z zespołem zapisu (8). Również 
na wale (3) osadzona jest przekładnia zębata (10) 
sprzężona z przekładnią ślimakową (11), której śli-
macznica jest połączona z wałem bębna zapisu (9). 
Ponadto na wale głównym (3) jest osadzona przekład-
nia maltańska (12), sprzężona z przekładnią zębatą 
(13), osadzoną na wale napędowym (15), połączonym 
z śrubą napędową (14), zamocowaną w mechanizmie 
przesuwu (18), zakończoną przekładnią stożkową (16), 
przymocowaną do stolika (17). (3 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 165939 T 18.10.1973 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Januszewski, Witold Kordowski). 

Urządzenie do określania oporów mechanizmów ste-
rowniczych 

Badania siły lub mocy potrzebnej do sterowania 
mechanizmów przy ich obsłudze przez człowieka nie 
daje pełnego i powtarzalnego wyniku pomiarów. 
Urządzenie według wynalazku dzięki połączeniu ukła-
du siłownika (2) z elementem sterującym (3), stano-
wiącym część badanej maszyny, pozwala na odczyta-
nie pracy (mocy) w funkcji drogi i w razie potrzeby 
może sporządzić wykres siły potrzebnej do przesunię-
cia, elementu (3), w funkcji jego drogi. 

(2 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 166191 T 29.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Franciszek Stajer, Alek-
sander Grzechowiak, Tadeusz Zmysłowski). 

Urządzenie do kontroli naciągu lin hamulcowych ko-
łowrotu 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kon-
troli naciągu taśm hamulcowych kołowrotu. Istotą 
urządzenia jest umieszczenie prętów (2) na taśmach 
(1) hamulcowych kołowrotu w ten sposób, że otrzy-
muje się odległości (a) między każdym z tych prętów 
(2), a każdym z końców wspornika (4) umocowanego 
na dźwigni (3). Obydwa końce wspornika (4) zaopa-
trzone są w dowolny pomiarowy przyrząd (5) umożli-
wiający pomiar zmian wspomnianych odległości (a). 

(2 zastrzeżenia) 
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42k; G01n P. 166211 T 29.10,1973 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych „Agro-
met", Poznań, Polska (Marek Cywiński, Stanisław 
Sedlaczek). 
Urządzenie do badań wytrzymałościowych na koło-

wym torze przeszkód dla maszyn rolniczych 
Wynalazek dotyczy urządzenia do badań wytrzy-

małościowych na kołowym torze przeszkód dla ma-
szyn rolniczych i wyróżnia się tym, że ma pchane 
ramię obrotowe (1) prowadzące urządzenie trakcyjne 
(10) po torze badań (11) według dowolnych orbit 
dzięki połączeniu ramienia (1) z kołami jezdnymi ste-
rującymi urządzenia trakcyjnego poprzez tuleję (8) 
przesuwaną łańcuchem bez końca (7) wzdłuż ramie-
nia (1). Ramię to jest osadzone na obrotowej kolum-
nie (3) umieszczonej na nieruchomym słupie (4) i uno-
si elektryczne przewody zasilania i sterowania (15, 
16, 24) połączone z pulpitem (18) sterowania i zasila-
nia, umieszczonym zewnętrznie względem toru. Ra-
mię (1) nie przenosi jakichkolwiek sił trakcyjnych. 
Urządzenie nadaje się do badań wytrzymałościowych 
maszyn rolniczych i rolniczych maszyn samobieżnych. 

(4 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 160576 05.02.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 157294 
Polska Akademia Nauk Instytut Fizyki, Warszawa, 

Polska, (Andrzej Kraszewski, Ryszard Nowaczyk). 

Czujnik urządzenia mikrofalowego do ciągłego pomia-
ru zawartości wody w substancjach sypkich i płyn-

nych 
Czujnik według wynalazku posiada wprowadzone 

do wnętrza przewodu (1) układy promieniujące (4 i 9) 
osłonięte elementami opływowymi (7) lub układy 
promieniujące w postaci elementów opływowych. 
Czujnik może pracować w torze przesyłowym lub od-
biciowym, przy czym w przypadku włączenia do to-
ru przesyłowego korzystnym jest zamocowanie ukła-

dów promieniujących (4 i 9) do przeciwległych ścian 
przewodu (1). Daje to możliwość zmniejszenia odle-
głości pomiędzy układami promieniującymi (4 i 9), 
niezależnie od średnicy przewodu (1), co jest bardzo 
istotne w przypadku dużego tłumienia promieniowa-
nia elektromagnetycznego. Wprowadzenie osłon opły-
wowych (7) zapewnia swobodny przepływ badanej 
substancji (2) poprzez układ pomiarowy bez zatrzy-
mywania się jej bądź częściowego zawieszania. 

Czujnik przeznaczony jest do współpracy z mikro-
falowymi miernikami wilgotności substancji sypkich 
i płynnych, przemieszczających się wewnątrz metalo-
wych przewodów lub rurociągów. (2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 160680 10.02.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Grzebalski, Janusz Maciejewski, Janina Moszczyńska). 

Sposób wytwarzania przerw elektrolitycznych między 
elektrodami mikrokulometru rtęciowego 

W sposobie według wynalazku wykorzystano pro-
ces elektrolizy, w którym zanurza się kapilarę wy-
pełnioną całkowicie rtęcią, stanowiącą anodę do wod-
nego roztworu soli rtęci, a następnie do rtęci katodo-
wej. Powtarzając na przemian cykle napełnia sję rur-
kę kapilarną określoną liczbą słupków rtęci i przerw 
elektrolitycznych, przy czym wielkość porcji wpro-
wadzanego do kapilary elektrolitu oraz słupka rtęci 
dozuje się przy stałym natężeniu prądu - czasem 
trwania procesu. Metoda pozwala na szybkie wytwa-
rzanie mikrokulometrów rtęciowych i innych urzą-
dzeń o standaryzowanych właściwościach i nadaje się 
do pełnej automatyzacji. Głównym zastosowaniem 
jest wytwarzanie mikrokulometrów rtęciowych znaj-
dujących zastosowanie do pomiaru ładunku elektrycz-
nego oraz czasu pracy wszelkiego typu urządzeń i ele-
mentów urządzeń, w których występuje napięcie stałe 
lub przemienne. (2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 160681 10.02.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska, (Nor-
bert Łukomski, Janina Moszczyńska, Jan Sentek). 
Sposób wytwarzania przerw elektrolitycznych między 

elektrodami mikrokulometru rtęciowego 
Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-

wężony koniec rurki kapilarnej, z drugiej strony po-
łączonej ze strzykawką i wypełnionej elektrolitem, 
zanurza się na określoną głębokość w naczyniu z rtę-
cią, nad którą znajduje się warstwa elektrolitu i na-
stępnie cofa się tłok strzykawki zasysając określoną 
ilość rtęci, po czym koniec rurki wymierza się na 
określoną wysokość do elektrolitu, przy czym nastę-
puje samoczynne zassanie określonej, zawsze tej sa-
mej porcji elektrolitu. Następnie cykl się powtarza. 
Przez regulowane zasysanie określonych ilości rtęci 
do rurki kapilarnej i samoczynne zasysanie określo-
nych porcji elektrolitu uzyskuje się żądane długości 
słupków rtęci i przerw elektrolitycznych. 

Głównym zastosowaniem jest wytwarzanie mikro-
kulometrów rtęciowych znajdujących zastosowanie do 
pomiaru ładunku elektrycznego oraz czasu pracy 
wszelkiego typu urządzeń i elementów urządzeń, 
w których występuje napięcie stałe lub przemienne. 

(2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 163198 T 07.06.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Janusz Szczurek, Wojciech Prussak). 

Urządzenie przenośne do pomiaru współczynnika fil-
tracji gruntu i skał 

Urządzenie do pomiaru współczynnika filtracji 
gruntu i skał, wyznaczonego w oparciu o określenie 
ilości wchłoniętej przez badaną strefę gruntu lub ska-
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ły wody wypływającej przez zanurzony w otworze 
badawczym filtr w postaci sztywnej perforowanej 
rury charakteryzuje się tym, że filtr (4) jest zaopa-
trzony w jedną bądź dwie napełniane pneumatyczne 
uszczelki i jest podłączony do zestawu złożonego 
z umieszczonych jeden nad drugim dwóch zbiorników 
(1, 2) sprzęgniętych między sobą na zasadzie naczyń 
połączonych, przy czym zestaw ma organ do utrzy-
mania stałego poziomu wody w dolnym zbiorniku (2). 

Zbiorniki cylindryczne (1, 2) każdy z jednym sta-
łym dnem mają wymiary umożliwiające włożenie 
jednego do drugiego przy czym dolny, większy zbior-
nik (2) ma wewnątrz umieszczony na prowadnicy (10) 
zawór pływakowy (3) połączony elastycznym przewo-
dem (12) z górnym mniejszym zbiornikiem (1). 

Każdy ze zbiorników ma na zewnątrz umieszczoną 
rurkę wodowskazową (7). Cały zestaw jest rozbieral-
ny i wszystkie jego elementy poza filtrem mieszczą 
się w dolnym zbiorniku zamykającym pokrywą (15). 

(2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 163647 27.06.1973 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Włodzimierz 
Krochmal, Tadeusz Tylikowski, Stanisław Latos). 

Sposób pobierania prób oleju płuczkowego oraz urzą-
dzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że olej 
pobierany jest z rurociągu w sposób ciągły, przy czym 
część oleju przekazywana jest do połączonych ze so-
bą szeregowo kilku pomocniczych zbiorników, w któ-
rych następuje uśrednienie oleju pobranego w odpo-
wiednim okresie czasu, po czym olej doprowadzony 
jest do zbiornika głównego, skąd okresowo pobierany 
jest c'o analizy. 

Urządzenie do pobierania prób oleju płuczkowego 
posiada kilka pomocniczych zbiorników (3) umiesz-
czonych jeden nad drugim, połączonych ze sobą sze-
regowo syfonowymi rurkami (4), które posiadają 
przelewowe przewody (5) podłączone do zbiorczej ru-
ry odpływowej (6). Pierwszy pomocniczy zbiornik (3) 
połączony jest przewodem (Ï) z rurociągiem olejo-
wym, a syfonowa rurka (4) ostatniego pomocniczego 
zbiornika (3) połączona jest z głównym zbiornikiem 
(8) wyposażonym w znany pływakowy zawór odcina-
jący (7) i zawór (S) do pobierania prób do analizy. 

(2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 165413 T 25.09.1973 

Polska Akademia Nauk, Zakład Parazytologii, War-
szawa, Polska (Stanisław Grabieć, Eugeniusz Lubasz-
ka, Ireneusz Janczarski). 

Elektroda powłokowa 
Przedmiotem wynalazku jest elektroda powłokowa 

do celów badawczych i pomiarowych. Stanowi ona 
nośnik metalowy powleczony substancją aktywną 
w stosunku do badanego elektrolitu lub mieszaniną 
takich substancji. Substancję tę stanowią związki 
chemiczne takie jak dwufenylotiokarbozon, aldehy-
dy, chinony, wyższe węglowodory, żywice jonowy-
mienne lub żywice syntetyczne. 

Elektroda służyć może do wyznaczania stężenia po-
szukiwanej lub badanej substancji. (3 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 165460 T 27.09.1973 

Polska Akademia Nauk Instytut Niskich Tempera-
tur i Badań Strukturalnych, Wrocław, Polska (Euge-
niusz Bodio). 

Kriogeniczna mikroglowiea skraplająca gazy 
Mikrogłowica jest wyposażona w zawór przepływo-

wy składający się z dwu komór małej (9) i dużej (7). 
Gaz dopływa końcówką wylotową (6) do komory ma-
łej (9), a .następnie przez szczelinę (10) przedostaje się 
do komory dużej (7). Gaz z wysokiego ciśnienia roz-
pręża się więc w dwóch etapach: w komorze małoj 
(9) i dużej (7), co korzystnie wpływa na sprawność 
procesu dławienia. . (1 zastrzeżenie) 
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421; G01n P. 165813 T 12.10.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Marta Wasilewska, Jerzy Osta-
chowicz, Tadeusz Owsiak, Weronika Mołodyńska, Mo-
nika Lankosz). 
Głowica do ilościowego oznaczania składu chemiczne-

go materiałów 
Głowica do ilościowego oznaczania składu chemicz-

nego materiałów zawiera umieszczoną wewnątrz obu-
dowy (T), otwartej z jednego boku, wkładkę pomiaro-
wą (1) próbki standaryzującej (4) i próbki badanej 
(5). Próbki (4 i 5) są osadzone w dwuśrednicowych 
gniazdach przelotowych (2 i 3), usytuowanych w osi 
podłużnej wkładki (1). Wkładka (1) jest umieszczona 
na prowadnicach i jest wyposażona w pionową ścian-
kę (8), zamykającą obudowę (7). W górnej ścianie 
obudowy (7), nad dwuśrednicowym gniazdem (3) 
próbki badanej (5), jest umieszczony wziernik (11). 
Natomiast pod gniazdem (3) znajduje się źródło pro-
mieniowania (12), a pod nim licznik proporcjonalny 
(13), osadzony na podkładkach dystansowych (14). 

(1 zastrzeżenie) 

421; G01n P. 165980 T 19.10.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Ceramiki Budowlanej, Warszawa, Polska (An-
crzej Smólski). 

Czujnik do pomiaru wilgotności gazu 
Czujnik według wynalazku składa się z porowatej 

kształtki ceramicznej (1), wewnątrz której wmonto-
wany jest dowolnej konstrukcji termometr (2), gło-
wicy (1C) oraz dolnego zbiornika (î). Woda destylowa-
na doprowadzana z zewnątrz przewodem przedostaje 

się rurką (5) do dolnego zbiornika (4) skąd rurką (6) 
zasila górny zbiornik wody (7). Dla przyśpieszenia 
rozruchu czujnika oraz umożliwienia jego pracy przy 
usytuowaniu głównego zbiornika wody destylowanej 
poniżej poziomu Czujnika, przewidziano odpowietrz-
niki (8) w głowicy czujnika. Część kształtki cera-
micznej (12, 13) umieszczonej w dolnym zbiorniku (4) 
i głowicy (10) spełnia rolę dławika, który stwarzając 
duże opory przepływu dla wody uniezależnia pracę 
czujnika od ciśnienia zewnętrznego wody i pozwala 
na pracę w dowolnym położeniu. (2 zastrzeżenia) 

421; G01n P. 167944 T 05.01.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Barbara Hołyńska, Józef Kna-
pik, Jerzy Ostachowicz, Władysław Baran). 

Głowica fluorescencyjna do radiometrycznej analizy 
składu chemicznego 

Głowica fluorescencyjna do radiometrycznej anali-
zy składu chemicznego zawiera usytuowane w jej 
obudowie (1), pod gniazdem próbki badanej (2), jedno 
z gniazd filtrów, rozmieszczonych współśrodkowo na 
obrotowej tarczy (3) filtrów. Pod gniazdem filtra jest 
umieszczony licznik proporcjonalny (4), natomiast po-
między gniazdem próbki badanej (2) i gniazdem fil-
tra znajduje się jedno z gniazd źródeł promieniowa-
nia, rozmieszczonych współśrodkowo na obrotowej 
tarczy (5) źródeł. Tarcza (3) filtrów i tarcza (5) źródeł 
są osadzone na ułożyskowanych w obudowie (1) 
osiach (6 i 7) z pokrętłami (8 i 9), usytuowanymi na 
zewnątrz obudowy (1). Oś (7) tarczy (5) źródeł jest 
sprzężona rozłącznie z tarczą (10) ochronnych pojem-
ników nasadowych (11), za pomocą połączenia wpus-
towego (12). Gniazdo próbki badanej (2) jest wyko-
nane w osadzonym na bolcach prowadzących (15) sto-
liku (16), wyposażonym w śruby mikrometryczne, 
przy czym w gnieździe próbki badanej (2) jest osa-
dzona wymienna wkładka kwasoodporna (18) z okien-
kiem przeźroczystym dla mierzonego promieniowania, 
a otwór w obudowie (1), nad gniazdem próbki bada-
nej jest zakryty kapturem ochronnym (19). 

(1 zastrzeżenie) 
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42m3; G06f; P. 167250 T 12.12.1973 

Pierwszeństwo: 11.08.1973 - St. Zjedn. Am. 
(nr 368,780; 368,779; 368901; 368,906) 

Texas Instruments Incorporated, Dallas, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Michail J. Cochran, Jarry Lee 
Van Dierendonk, Pliny M. Gale). 

Kalkulator elektroniczny 

Kalkulator elektroniczny według wynalazku zbudo-
wany jest na kostkach półprzewodnikowych układów 
scalonych. 

Podstawowy układ kalkulatora składający się z dwu 
kostek półprzewodnikowych (5V 6) jest wyposażony 
w dodatkowe kostki półprzewodnikowe zewnętrzne, 
w których są umieszczone rejestry adresowane nie-
zależnie i przeznaczone do przechowywania danych. 
Kostki (7) zwiększają pojemność pamięci informacyj-
nej. W kostkach zewnętrznych (8) umieszczono dzie-
sięć rejestrów. Kalkulator posiada również kostkę 
programisty (10) oraz kostki drukarkowe (9) sterujące 
drukarkami (11). W kalkulatorze zastosowano nową 
technikę adresowania kostek zewnętrznych i umiesz-
czonych w nich rejestrów. Sygnał pierwszy i drugi 
synchronizuje wewnętrzne taktowanie kostek ze-
wnętrznych, a również umożliwia im komunikowanie 
się z kostkami wewnętrznymi. Po wyzwoleniu kostki 
zewnętrznej jej układy pamięciowe są adresowane 
sygnałami przesyłanymi tymi samymi liniami, po któ-
rych są następnie przesyłane dane. Pierwszy zbiór 
cyfr słowa informacyjnego jest wczytywany do od-
powiedniego układu pamięciowego kostki zewnętrz-
nej, a następnie przesuwany w prawo, po czym jest 
wczytywany następny zbiór cyfr słowa informacyj-
nego. Kalkulator posiada również układy przeznaczo-
ne co zerowania wszystkich rejestrów na jednej kost-
ce wewnętrznej. (13 zastrzeżeń) 

42m<5; G06k P. 165857 T 13.10.1973 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne ,,Mera-Błonie", 
Błonie, Polska (Henryk Meissner, Janusz Piskorz). 

Rozwijaez taśmy dziurkowanej 
Przedmiotem wynalazku jest rozwijacz taśmy dziur-

kowanej przeznaczony do szybkich czytników taśmy 
stosowanych w maszynkach cyfrowych jako urządze-
nie wejściowe. 

Rozwiązanie polega na tym, że ma ruchomą dźwig-
nię dwuramienną (5) z trzema rolkami kierującymi 

*(6), skompensowaną sprężyną (7), hamulec taśmowy 
składający się z koła (3) i taśmy ciernej (4) oraz rolkę 
napędową (12) umieszczoną przed rolkami kierujący-
mi (6). Krążek taśmy (13) jest mocowany przy po-
mocy uchwytu wielowypustowego (2). Ponadto nad 
dźwignią (5) umieszczony jest odbój (8) służący do 
tłumienia energii ruchu dźwigni (5) wykonany z gu-
my gąbczastej. 6 zastrzeżeń) 

42m7; G06m P. 166219 T 31.10.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 
Warszawa, Polska (Kazimierz Niczyporuk). 

Liczydło bębnowe 
Przedmiotem wynalazku jest liczydło bębnowe do 

mechanicznych lub elektromechanicznych liczników 
na przykład obrotów, impulsów i im podobnych z ka-
sowaniem wskazań bez ręcznego dodatkowego wy-
sprzęglania napędu. 

Liczydło posiadające bębny cyfrowe oraz zębniki 
dziesiątkujące ma na powierzchni bocznej pierwszego 
bębna cyfrowego (5) wykonane uzębienie płaskie (12) 
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stanowiące część sprzęgła kłowego, którego druga 
część (13) wykonana jest na powierzchni bocznej koła 
zębatego (2) napędzanego, które jest osadzone na osi 
(3) bębnów cyfrowych (5 i 6) obrotowo i przesuwnie 
i dociskane jest do pierwszego bębna cyfrowego (5) 
przy pomocy sprężyny (11), która drugim końcem 
oparta jest o obudowę (4), w której ułożyskowany 
jest z luzem promieniowym wał (9) zębników dzie-
siątkujących (8) dociskany do łożysk przy pomocy 
sprężyn (10). (2 zastrzeżenia) 

42o; G0lp P. 156503 05.07.1972 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska, (An-
drzej Szulce). 
Urządzenie do przetwarzania prędkości obrotowej 
przedmiotu wirującego na częstotliwość sygnałów 

prostokątnych 
Urządzenie do przetwarzania prędkości obrotowej 

przedmiotu wirującego na częstotliwość sygnałów 
prostokątnych, zawierające źródło promieniowania, 
oddzielone tarczą nieprzezroczystą z wycięciami, umo-
cowaną na osi przedmiotu wirującego, od umieszczo-
nego naprzeciw tego źródła elementu światłoczułego 
znamienne tym, że źródłem promieniowania jest dio-
c\a luminescencyjna (DL) połączona szeregowo z opor-
nikiem (R4) i tranzystorem lub układem kaskadowym 
(Darlingtona) tranzystorów (Tx) i (T2), zbocznikowa-
nym opornikiem (R5) lub układem szeregowym skła-
dającym się z diody (D), opornika (R5), umieszczoną 
naprzeciw elementu światłoczułego (E, Sw) włączone-
go w obwód bazy tego tranzystora lub w obwód ba-
zy pierwszego tranzystora z obwodu kaskadowego, 
a sygnały napięcia wyjściowego (Uwy) odprowadza-
ne są z opornika bocznikującego tranzystor lub układ 
tranzystorów (Tx) i (T2) lub z opornika (R4) włączo-
nego sÄregowo z diodą luminescencyjna (DL). 

(1 zastrzeżenie) 

42o; €01p P. 165559 T 01.10.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Piotr Makowski, 
Grzegorz Świederski, Marek Pietrzak). 

Sposób pomiaru obrotów silnika wysokoprężnego 
i czujnik do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru obro-
tów spalinowego silnika wysokoprężnego i czujnik 
do stosowania tego sposobu. 

Sposób pomiaru obrotów polega na tym, że mierzy 
się częstotliwość- zmian ciśnienia paliwa w przewo-
dzie paliwowym pomiędzy pompą paliwową a wtrys-
kiwaczem. Czujnik do stosowania tego sposobu po-
siada element (2) piezoelektryczny osadzony w kor-
pusie (1), w którym wykonany jest przelotowy kanał 
(4) ("o przepływu paliwa. Z elementem (2) piezoelek-
trycznym połączona jest elektroda (3) pomiędzy któ-
rą i korpusem (1) powstają impulsy napięcia propor-
cjonalne do częstotliwości zmian ciśnienia paliwa, któ-
ra z kolei jest crrporcjonalna do ilości obrotów sil-
nika. (2 zastrzeżenia) 

42o; G01p P. 165895 T 16.10.1973 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Janusz Kondrasiuk). 
Sposób impulsowego pomiaru prędkości chwilowej 

i układ pomiarowy do stosowania tego sposobu 
Sposób impulsowego pomiaru prędkości chwilowej 

i układ pomiarowy do stosowania tego sposobu mają 
zastosowanie zwłaszcza przy pomiarach prędkości 
magnetycznych (1) nośników w taśmowych pamię-
ciach cyfrowych urządzeń. Sposób polega na pomia-
: ze czasu (tx), którego wartość jest funkcją mierzonej 
prędkości (Vx). Czas (tx), mierzony przez układ po-
miarowy (rys.), jest wyznaczony przez dwa impulsy 
elektryczne (VA» V B ) , które powstają w wyniku prze-
twarzania przez przetwornik elektryczny (2) jednego 
z dowolnej liczby sterujących sygnałów (18), porusza-
jących się z prędkością równą prędkości mierzonej 
(Vx), przy czym przetwarzanie określonego sygnału 
sterującego (18) odbywa się w jednym (A) lub kolej-
ro w dwóch punktach (A, B), usytuowanych wzglę-
dem siebie o określoną odległość (1). (2 zastrzeżenia) 

lir1; G05b P. 165256 T 15.09.1973 

MERA-ZAP Zakłady Automatyki Przemysłowej im. 
Juliana Marchlewskiego, Ostrów Wielkopolski, Pol-
ska (Franciszek Nowak, Adolf Szachraj). 

Układ programowego sterowania pozycyjnego urzą
dzenia, zwłaszcza jezdnymi przenośnikami taśmowymi 

Istotą rozwiązania jest układ zawierający wejścio
we elementy (2, S) iloczynu logicznego, wyjściami po
łączone z wejściami przerzutników (4, 5), których 
wyjścia logicznej „1" łączą się z wejściowymi ele-
nontami (2, 3), a wyjścia logicznego ,,0" - z wejścia

mi wyjściowych elementów (6, 7) iloczynu logicznego, 
przy czym elementy (6, 7) mają na wejściu połączenie 

impulsowymi wejściami (A, B) elementów (2, ' 3) 
ich wyjścia natomiast, poprzez uniwibrator (8), łą

czą się wejściowo z przerzutnikami (4, 5). 
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Układ ma zastosowanie do programowego sterowa-
nia pozycyjnego urządzeniami, zwłaszcza jezdnymi 
taśmowymi przenośnikami służącymi do nawęglania 
przemysłowych obiektów energetycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

42r*; G05b P. 165520 T 29.09.1973 

Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny 
„Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu 
Chemii Organicznej, Warszawa, Polska (Władysław 
Zarębski, Andrzej Sadkowski, Jakub Wild, Henryk 
Bieńdzio, Maria Siewierska). 

Sposób sterowania aparaturą elektrochemiczną 
Sposób sterowania aparaturą elektrochemiczną ma 

zastosowanie zwłaszcza w badaniach kinetyki proce-
sów elektrochemicznych. Sposób polega na zapisaniu 
programu sterowania w elektrycznej pamięci lub 
w magnetycznej pamięci i stosowania tego programu 
jako programu sterowania aparaturą elektrochemicz-
ną, przy czym w trakcie sterowania aparaturą elek-
trochemiczną w dowolnym punkcie programu wpro-
wadza się w miarę potrzeby dowolny prpgram ze-
wnętrzny na zasadzie superpozycji, zmienia się po-
ziom potencjałów w czasie dowolnym zmiennoprądo-
wym przebiegiem i od dowolnego punktu programu 
wyzwala się dodatkowe urządzenia elektroniczne. 

(1 zastrzeżenie) 

42r*; G05b P. 165522 T 29.09.1973 

Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny 
„Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu 
Chemii Organicznej, Warszawa, Polska (Władysław 
Zarębski, Stefan Musiałkowicz, Maria Siewierska, Ja-
kub Wilde, Andrzej Sadkowski). 

Programator aparatury elektrochemicznej 
Programator aparatury elektrochemicznej jest sto-

sowany zwłaszcza w badaniach kinetyki procesów 
elektrochemicznych. Składa się on z członu wejścio-
wego (A), z magnetycznej pamięci taśmowej (B) i z 
członu wyjściowego (C), przy czym człon wejściowy 
jest zbudowany z wejściowego przetwornika (1) pro-
gramu sterowania i z wejściowego przetwornika (2) 
programu wzorcowego, natomiast człon wejściowy 
jest zbudowany z wyjściowego przetwornika (3) pro-
gramu sterowania, z wyjściowego przetwornika (4) 
programu wzorcowego, z układu (5) superpozycji 
i z układu (6) wyzwalania. Układ (5) superpozycji ma 
dodatkowe dwa wejścia, do których są podłączone 
w miarę potrzeby generator (X) zewnętrznego pro-
gramu stałoprądowego i generator (Y) zewnętrznego 
programu zmiennoprądowego. Ponadto w określonych 
procesach elektrochemicznych, programator współpra-
cuje z generatorem (6) funkcji złożonej. 

(1 zastrzeżenie) 

42r2 P. 157601 04.09.1972 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok, Polska, 
(Franciszek Siemieniako, Lech M. Kamiński, Henryk 
Hyży). 
Pneumatyczny dwupołożeniowy regulator temperatu-

ry i wilgotności powietrza 

Pneumatyczny dwupołożeniowy regulator tempera-
tury i wilgotności powietrza znamienny tym, że ana-
logowe wskazania termometru „suchego", przy po-
mocy układu dźwigniowego przetwarzane są na cyf-
rowy sygnał pneumatyczny. (2 zastrzeżenia) 

42r2; G05d P. 164213 T 20.07.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 163646 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Ludwik Foltyn). 
Termostat z magnetycznym przetwornikiem zmian 

temperatury 
Termostat wg wynalazku składa się z trwałego 

magnesu (1) osadzonego w kadłubie (2) oraz dwu na-
biegunników (3) w kształcie wycisków pierścienia 
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opasującego magnes (1), osadzonych obrotowo w ka-
dłubie (2). Naprzeciw czołowej powierzchni magnesu 
(1) umieszczony jest kontaktron (4). Nabiegunniki (3) 
wykonane są z materiału ferromagnetycznego o obni-
żonej temperaturze Curie. Zmianę temperatury gra-
nicznej, przy której uzyskuje się przesterowanie sty-
ków kontaktrona (4) uzyskuje się przez zmianę poło-
żenia nabiegunników (3) względem magnesu (1). Na-
biegunniki (3) mogą mieć również kształt odcinków 
koła (5). (3 zastrzeżenia) 

42r2; G05d P. 165355 T 21.09.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Jerzy Sosnowski, 
Hilary Grupiński). 

Termobimetaliczny regulator temperatury 
Przedmiotem wynalazku jest termobimetaliczny re-

gulator temperatury przeznaczony w szczególności do 
urządzeń grzejnych. 

Regulator temperatury posiada wyłącznik (W) ter-
mobimetaliczny równolegle do którego dołączony jest 
opornik (R) umocowany na płytce termobimetalicznej 
poprzez nakładkę (2) mocującą i izolowany od strony 
tej nakładki (2) przez nakładkę (3) izolacyjną. 

(2 zastrzeżenia) 

42r2; G05d P. 165546 T 29.09.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektro-
technicznego „ELGOS", Czechowice-Dziedzice, Polska 
(Lucjan Misiak). 
Regulator temperatury, zwłaszcza do ogrzewaczy 

wody 
Nastawny regulator temperatury z ogranicznikiem 

temperatury, wielokrotnego działania służy do zabez-
pieczania pracy urządzeń grzejnych, zwłaszcza ogrze-

waczy wody. Regulator posiada dylatacyjny czujnik 
(9), sterujący zestykiem (13) regulatora. Na podstawie 
(2) regulatora jest umocowany bimetaliczny element 
(7), którego wychylenie po przekroczeniu ustalonej 
granicy temperatury otoczenia powoduje bezpowrot-
ne przerwanie obwodu grzejnika. Wychylenie ele-
mentu (7) jest przenoszone na sprężystą płytę (8) 
z zestykiem (6) za pośrednictwem układu dźwigni (3, 
4) o regulowanym położeniu wyjściowym. Powtórne 
załączenie grzejnika następuje przez wciśnięcie sprę-
żystej płytki (8). Ogranicznik temperatury działa nie-
zależnie od dylatacyjnego czujnika (9) temperatury, 
również po oderwaniu czujnika dylatacyjnego od kor-
pusu regulatora. (2 zastrzeżenia) 

42r2; G05d P. 165848 T 13.10.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Franciszek Fikus, 
Władysław Chruślicki). 
Układ automatycznej regulacji dozowania ciekłego 
metalu, zwłaszcza do dozowania elektrodynamicznego 

Układ automatycznej regulacji dozowania ciekłego 
metalu przeznaczony jest zwłaszcza do dozownika 
elektrodynamicznego. Dzięki temu układowi dozow-
nik może być zastosowany w procesie automatyczne-
go zalewania form i maszyn odlewniczych. Dozownik 
wyposażony w układ automatycznej regulacji według 
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wynalazku zezwala na uzyskiwanie żądanych jed-
nostkowych porcji metalu w określonych odstępach 
czasu. Jednakowe porcje otrzymuje się przy założę 
niu stałego natężenia wypływu metalu przez lej wy 
lewowy dozownika w ciągu określonego czasu trwa-
nia dozowania. 

Stałą wydajność wypływu zapewnia układ regula-
cji stałowartościowej poziomu metalu w kanale robo-
czym dozownika. Żądaną wartość poziomu ustala się 
położeniem elektrody. Oddziałuje ona poprzez układ 
przekaźników na element zadający czas trwania do-
zowania oraz na regulator, który steruje zespołem 
tyrystorów zasilających cewkę dozownika. 

(4 zastrzeżenia) 

42r4; G05g P. 166088 T 25.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ste-
fan Rutkowski, Henryk Skwarecki). 
Urządzenie sterujące zmianą biegów pojazdowych 

skrzynek przekładniowych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterujące 

zmianą biegów pojazdowych skrzynek przekładnio-
wych, zwłaszcza w stanowiskach do badania tych 
skrzynek. Według wynalazku urządzenie sterujące ma 
dźwignie (4) siłowników wybierania podłużnego (3) 
oraz suwaki (7) siłowników wybierania poprzecznego 
(6) połączone stykowo z mechanizmem wodzącym (5) 
dźwignią zmiany biegów (8). Siłowniki wybierania 
podłużnego (3) posiadają po dwa tłoki, połączone ze 
sobą stykowo. (2 zastrzeżenia) 

42t1; G1lb P. 164699 T 16.08.1973 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Me-
ramat" Warszawa, Polska (Janusz Kondrasiuk). 

Głowica magnetyczna odczytująca 
Głowica magnetyczna odczytująca ma zastosowanie 

w urządzeniach pomiarowych. Jest ona zbudowana 
ze zwory (1), trzech kształtek magnetycznych (2, 3, 4) 
i uzwojenia (7). Głowica ma co najmniej dwie szcze-
liny robocze (5, 6), które są usytuowane względem 
siebie w określonej odległości (d) i umieszczone łącz-
nie na jednej ścieżce lub pojedynczo na poszczegól-
nych ścieżkach. (1 zastrzeżenie) 

42t1; G1lb P. 165189 13.09.1973 

Pierwszeństwo: 13.09.1972 - Francja (nr EN 7232441) 
TECSI (Techniques et Systèmes Informatiques), 

Paryż, Francja. 
Rejestr o propagacji obszarów 

Rejestr o propagacji obszarów jest stosowany 
w urządzeniach pamięci o cienkiej warstwie magne-
tycznej polikrystalicznej, anizotropowej, w której 
strefa magnetyczna o słabej koercji otoczona warstwą 
o dużej koercji tworzy środowisko, w którym obszar 
(domen) magnetyczny powiększony jest stopniowo na 
rozkaz zegarowy, co stanowi przeobrażenie zarysu 
ograniczającego strefę magnetyczną o słabej koercji. 
Rejestr o propagacji obszarów zawiera co najmniej 
jedną strefę propagacji o słabej koercji i jest ogra-
niczony na swym brzegu górnym i dolnym przez 
kontur (A, E, D, S, F) w kształcie powtarzalnego fe-
stanu mającego krawędź (A E) pochyłą w stosunku 
do osi wzdłużnej rejestru to jest kierunku (f2) trud-
nego magnesowania, która to krawędź (A E) łączy się 
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z przegrodą w kształcie palca (So), równoległego do 
kierunku (f1) łatwego magnesowania, rejestr charak-
teryzuje się tym, że krawędź pochyła (A4 G4 G'4 E4) 
ma różne nachylenie (a3, u4, rt5) pomiędzy swymi 
krańcami (A4 i E4). (5 zastrzeżeń) 

42ti; Gl lb P. 165644 T 04.10.1973 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, Polska (Leon Pączek, Zdzisław Malinowski, 
Paweł Beno, Ryszard Szymeczko, Andrzej Szyller, 
Zbigniew Stopa). 
Magnetyczna głowica do zapisu i odczytu cyfrowego 
oraz fonicznego na nośnikach magnetycznych, zwłasz-

cza wielośladowa i dwuszczelinowa 
Magnetyczna głowica do zapisu i odczytu cyfrowe-

go oraz fonicznego na nośnikach magnetycznych, 
zwłaszcza wielośladowa i dwuszczelinowa znamienna 
tym, że powierzchnia (A) stanowiąca czoło robocze 
głowicy ma w miejscu (B) rozpoczęcia bezpośrednie-
go kontaktu taśmy (4) oraz w miejscu (C) kończącym 
bezpośredni kontakt z taśmą, dowolne promieniowe 
powierzchniowe przejścia o wielkościach wyznaczo-
nych promieniami (ru r2) wymiarowo mniejszych od 
krzywizny czoła roboczego wyznaczonej promieniem 
(R), zapolerowane z chropowatością mniejszą od 0,63 
rozpoczynające się stycznie do zasadniczej powierzch-
ni czoła roboczego głowicy. (1 zastrzeżenie) 

43a2; G07c P. 165584 T 01.10.1973 

Centrala Handlowa Zbytu Ryb, Szczecin, Polska 
(Stefan Buczkowski). 
Układ włączający licznik czasu pracy urządzenia na-

pędzanego silnikiem spalinowym 
Przedmiotem wynalazku jest układ włączający licz-

nik czasu pracy urządzenia napędzanego silnikiem 
spalinowym czterosuwowym, zapobiegający nadawa-
niu licznikowi wskazań fałszywych. W układzie we-
dług wynalazku znajduje się włącznik ciśnieniowy 
reagujący na ciśnienie panujące w układzie olejenia 
silnika spalinowego napędzającego urządzenie, tak, 
że wraz z włączeniem silnika spalinowego, a więc 
i ze wzrostem ciśnienia oleju w układzie olejenia, 
następuje włączenie włącznika ciśnieniowego i zwar-
cie obwodu elektrycznego zasilającego licznik czasu 
pracy urządzenia z prądnicy. Włącznik ciśnieniowy 
znajduje się w obwodzie pomiędzy prądnicą a liczni-
kiem. Przewody elektryczne oraz włącznik zabezpie-
czone są osłoną i pancerzem, co w sumie wyklucza 
możliwość uruchomienia licznika w sposób niezależny 
od pracy silnika napędzającego oraz samego urządze-
nia. (1 zastrzeżenie) 

44b; F23q P. 164956 31.08.1973 

Pierwszeństwo: 06.09.1972 - RFN (nr 2243 737.0) 
19.01.1973 - RFN - (nr 2302 638.2) 

Braun AG, Frankfurt n/Menem, Republika Fede-
ralna Niemiec, (Walter Mohr). 
Zapalnik piezoelektryczny z mechanizmem uderze-

niowym 
Zapalnik według wynalazku przeznaczony jest 

zwłaszcza do zapalniczek z przetwornikiem piezoelek-
trycznym. 

Zapalnik składa się z cylindrycznej obudowy (1) 
wykonanej z materiału paramagnetycznego, w której 
to obudowie jest umieszczony piezoelektryczny prze-
twornik (2) zawierający dwa kryształy (3), między 
którymi znajduje się elektroda (4). Przetwornik (2) 
jest otoczony warstwą izolacyjną (5), a jego dolna 
powierzchnia spoczywa na dnie obudowy (1). Powy-
żej czopa (7) znajduje się element magnetyczny (8), 
wewnątrz którego umieszczony jest magnes trwały 
(9). Element magnetyczny (8) wraz z magnesem trwa-
łym (9) tworzą młotek zapalnika piezoelektrycznego. 

(17 zastrzeżeń) 
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45a; A01b P. 165823 T 13.10.1973 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, Polska 
(Romuald Gecow, Henryk Sieradzki). 
Równiarka lekka doczepiana do ciągnika rolniczego 
Równiarka lekka doczepiana do ciągnika rolniczego 

charakteryzuje się tym, że zaopatrzona jest w składa-
ny lemiesz, obracany mechanicznie o 90° co ułatwia 
przejazd po drogach leśnych zwiększając prześwit. Do 
sterowania w czasie pracy służy układ hydrauliczny 
składający się z cylindra (6), przewodów hydraulicz-
nych (22) oraz zespołu dźwigniowego. Zespół jezdny 
z kołami (5) jest ustawiany równolegle do krawędzi 
tnącej noża lemiesza, co zapobiega wahaniom noża 
w czasie pracy. 

Kąt profilowania drogi ustawia kierowca za pomo-
cą dźwigni rozdzielacza hydraulicznego układu ze-
wnętrznego ciągnika. Kąt nachylenia lemiesza (kąt 
profilowania) ustawia się w zależności od potrzeby od 
8° w lewo do 15° w prawo. Kąt skrawania wynosi 
około 37°. W czasie transportu lewa strona lemiesza 
obudowana jest ochronną osło<ną. (4 zastrzeżenia) 

45b; A01c P. 164837 T 23.08.1973 

Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet-Unia", Gru-
dziądz, Polska (Sławomir Lewczyk, Łucjan Pokora, 
Ludwik Morgiewicz, Michał Jankowski, Zbigniew So-
szyński). 
Trzypunktowy układ zawieszenia pługów ciągnikowych 

Przedmiotem wynalazku jest trzypunktowy układ 
zawieszenia pługów ciągnikowych, posiadający prze-
suw poprzeczny, oraz ponadto regulację podłużną jed-
nego z czopów osi zawieszenia. 

Istota wynalazku polega na tym, że oś zawieszenia 
(1) powiązana z górnym punktem wieszaka (2), po-
łączona jest suwliwie z ramą pługa (4) za pomocą ło-
żysk (6) i zastrzału (3). Do przesuwu poprzecznego 
całego układu służy śruba regulacyjna (9). Regulację 
układu zawieszenia według wynalazku uzyskuje się 
poprzez bezstopniowe nastawienie za pomocą śrub 
regulacyjnych, w przypadku regulacji podłużnej -
jednego z czopów osi zawieszenia, a w przypadku re-
gulacji poprzecznej - całej osi wraz z górnym punk-
tem wieszaka. (3 zastrzeżenia) 

45b; A01c P. 164841 T 24.08.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, Polska (Zbigniew Kowale-
wicz, Andrzej Kozakiewicz). 

Zaprawiarka do ziarna, zwłaszcza z napędem 
lańcuchowo-ciernym 

Zaprawiarka do ziarna, zwłaszcza z napędem łań-
cuchowo-ciernym według wynalazku, przeznaczona 
jest do porcjowego zaprawiania ziaren zbóż, nasion 
roślin przemysłowych i pastewnych preparatami su-
chymi względnie szlamowymi dla ochrony ich przed 
chorobami i szkodnikami ziemnymi po wysianiu do 
ziemi. 

Charakterystyczną cechą zaprawiarki jest napęd 
mieszarki bębnowej odbywający się za pomocą koła 
wieńcowego (5), zamocowanego na stałe do tej mie-
szarki, przy czym koło (5) posiada przekrój ceowy, 
wewnątrz którego znajduje się elastyczna wykładzi-
na cierna (6). Na wale silnika elektrycznego (3) za-
mocowanego uchylnie do ramy (1) znajduje się ma-
łe kółko łańcuchowe (4) zazębiające się z łańcuchem 
sworzniowym Galia (T), który jednocześnie opasuje 
koło wieńcowe (5) tworząc w ten sposób przekładnię 
łańcuchowo-cierną o wyjątkowo znacznym kilkuna-
stokrotnym przełożeniu. Dla zwiększenia wymiesza-
nia ziaren zbóż bądź nasion roślin z zaprawą, obra-
cająca się mieszarka bębnowa zaprawiarki jest na-
chylona skośnie do płaszczyzny pionowej koła wień-
cowego (5) o kąt 40°-50°. (2 zastrzeżenia) 

45b; A01c P. 165389 T 24.09.1973 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Kazimierz Michalski, Teofil Smażyński, Bar-
bara Chodkowska-Granicka). 

Sposób powlekania otoczką nasion roślin 
przemysłowych 

Wynalazek dotyczy sposobu powlekania otoczką na-
sion roślin przemysłowych, przeznaczonych do wysie-
wu mechanicznego, zwłaszcza nasion buraka cukrowe-
go i cebuli. 

Wytworzenie oddzielnej otoczki dookoła każdego 
ziarna siewnego podczas procesu drażowania polega 
według wynalazku na zwilżaniu nasion roztworem ka-
lafonii balsamicznej lub roztworem produktu uzyska-
nego z ogrzewania kalafonii z gliceryną - w rozpusz-
czalnikach organicznych, korzystnie w alkoholu ety-
lowym lub izopropylowym, albo roztworem żelatyny 
w mieszaninie gliceryny z wodą i z ewentualnym do-
datkiem 5% monolaurynianu polioksyetylenosorbitanu, 
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albo też na zwilżaniu nasion wodą, a następnie na od-
powiednim dodawaniu składników sypkich, przy po-
wtarzaniu wymienionych czynności aż do uzyskania 
wagi otoczek około 100% w stosunku do wagi nasion 
niepowlekanych. (6 zastrzeżeń) 

45c; A01d P. 165278 T 18.09.1973 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Opalenica, Polska 
(Marian Domański, Jerzy Sieg, Franciszek Woźniak). 

Element podbierający do słomy, siana, masy zielonej 
i liści, zwłaszcza w przyczepie samozaładowczej 

Element podbierający do słomy, siana i liści mają-
cy zastosowanie w układzie podbierającym przyczepy 
samozaładowczej otrzymującej napęd od ciągnika rol-
niczego charakterystyczny tym, że stanowi go palec 
podbierający (5) o kształcie płaskownika, którego ko-
niec jest zwężony i zaokrąglony. Palec (5) osadzony 
jest wahliwie na sworzniu (9) w gnieździe (4) zaopa-
trzonym w sprężynę (6) i próg oporowy (8) ogranicza-
jący ruch palca. Gniazdo przytwierdzone jest do drąż-
ka gniazdowego (3), który z kolei osadzony jest w tar-
czach układu podbieracza. 

Układ posiadać może dowolną ilość palców podbie-
rających, rozmieszczonych na dowolnej ilości drążków 
przemiennie tak, że miejscu umieszczenia palca na 
jednym drążku odpowiada miejsce wolne na sąsied-
nim drążku. (2 zastrzeżenia) 

45e; A01f P. 163239 T 09.06.1973 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Ja-
nusz Haman, Józef Grochowicz, Krzysztof Gilewicz, 
Waldemar Wrzos, Leopold Gruszczyński). 

Sposób preparowania kłębków buraka cukrowego 
i pastewnego 

Sposób preparowania buraka cukrowego i pastew-
nego ma na celu uzyskanie materiału siewnego o wy-
sokiej sile kiełkowania. Sposób według wynalazku po-
lega na tym, że po rozdrobnieniu kłębków i ich prze-
sortowaniu poddaje się je rozbijaniu siłami, których 
wartość leży poniżej granicy wytrzymałości cząstek 
zawierających nasiona i których wartość jest wyższa 
od granicy wytrzymałości cząstek z komorami pusty-
mi, następnie powtórnemu sortowaniu i dalszym 
znanym zabiegom obróbczym. (1 zastrzeżenie) 

45e; A01f P. 165515 T 28.09.1973 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Kazimierz Mielec, Marek Małuszyński); 

Urządzenie do cięcia brykietów paszowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do cięcia 
brykietów paszowych, zwijanych z siana, przeznaczo-
ne do szybkiego cięcia toporowego przy pomocy no-
ża, zabieranego okresowo przez koło zamachowe. 

Istotą rozwiązania jest to, że koła łańcuchowe (2 i 3) 
osadzone na stałe na wale napędowym (1) oraz koła 
łańcuchowe (4 i 5) osadzone obrotowo na stałym wale 
(13) są odpowiednio sprzężone, przy czym stosunek 
obrotów kół łańcuchowych osadzonych obrotowo na 
stałym wale jest liczbą całkowitą. Do łańcuchowego 
koła (5), osadzonego obrotowo na stałym wale (13) 
jest zamocowana krzywka bębnowa (6), współpracują-
ca z krzywką bębnową (7) osadzoną obrotowo i prze-
suwnie na stałym wale i zaopatrzoną w nóż (10), 
który jednym końcem okresowo opiera się o sprężystą 
podtrzymkę (14). Ponadto koło łańcuchowe (4) osa-
dzone obrotowo na stałym wale jest połączone na 
stałe z kołem zamachowym (11) zaopatrzonym w za-
bierak (12) do cyklicznego zabierania noża (10). Mię-
dzy kołem zamachowym (11) a krzywką bębnową (7) 
osadzoną obrotowo znajduje się sprężyna (8), umiesz-
czona w tulei teleskopowej (9) prowadzącej. 

(2 zastrzeżenia) 

42/ 10 14\ 8\ S\ ł 

45e; A01f P. 165724 08.10.1973 

Pierwszeństwo: 29.03.1973 - Holandia (nr 7304354) 
Matthijs Pięter Vogelaar, Zoetermeer, Holandia. 

Urządzenie do samoczynnego przerobu roślin cebulko-
wych i bulwiastych 

Urządzenie według wynalazku ma zespół zasilają-
co-dawkujący, rynnę zasilającą (10) przechodzącą 
w rynnę (10a) w kształcie litery „V" oraz zespół od-
cinająco-wycinający, połączony z rynną (10a). Zespół 
zasilająco-dawkujący zawiera koło łopatkowe (8) 
i szczotkę (9), zapewniającą doprowadzenie między 
dwie kolejne łopatki koła łopatkowego (8) tylko jed-
nej cebulki lub bulwy. Zespół odcinająco-wycinający 
ma nóż wycinający (12) osadzony pionowo, wchodzą-
cy częściowo w dno rynny (10a) oraz dwa noże (30) 
tnące osadzone pionowo po obu stronach noża wyci-
nającego (12). Urządzenie ma także zespół dociskają-
cy zawierający koła linowe (15, 18) połączone ze sobą 
liną (20) przenoszącą. (13 zastrzeżeń) 
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45f; A01g P. 160777 T 16.02.1973 

Józef Majchrzak, Warszawa, Polska (Józef Majch-
rzak). 
Foliowy namiot przenośny o wiotkiej konstrukcji pod-
trzymującej, zwłaszcza dla osłaniania roślin uprawnych 

Foliowy namiot przenośny o wiotkiej konstrukcji 
nośnej służący dla osłaniania roślin uprawnych cha-
rakteryzuje się tym, że wzdłuż foliowego pokrowca 
biegną linki (2), (2a), (2b), (2e), (2f), które są umoco-
wane do słupków przesuwnie, co umożliwia poprzez 

przesunięcie ich w górę, spowodowanie dostępu do 
wnętrza namiotu oraz nawietrzania roślin - nato-
miast poprzez przesunięcie w dół, opuszczenie oraz 
przywarcie znajdujących się u dołu pokrowca ręka-
wów (5) do gruntu (20) celem uszczelnienia przed do-
stępem zimnego powietrza. Otwarte wycięcia u wierz-
chołków słupków umożliwiają łatwe zdejmowanie 
z nich stosunkowo lekkiego namiotu i instalowanie go 
na innych słupkach umiejscowionych na stałe przy 
innych grządkach. (7 zastrzeżeń) 

45h P. 154497 31.03.1972 

Piotr Dorosz, Władysław Bąk, Jerzy Dorosz, Jan 
Dorosz, Świnoujście, Polska. 

Sieć zastawna do połowu łososia 

Sieć zastawna do połowu łososia stanowiąca piono-
wą przekrodę sieciową wykonaną z jednowarstwowej 

tkaniny sieciowej o 'wymiarach oczek dostosowanych 
do wielkości poławianej ryby znamienna tym, że cała 
powierzchnia sieci przy pomocy sznurka grubszego 
niż grubość przędzy z której wykonana jest tkanina 
podzielona jest na przylegające do siebie czworokątne 
zagłębione pola sieciowe, czyli tak zwane matnie (2) 
o długości boku najkorzystniej 400-600 mm przy czym 
oczka tkaniny sieciowej nanizane są na sznurek prze-
suwnie w ilości najlepiej 8-12 oczek na każdy bok 
matni (2). (1 zastrzeżenie) 

45h; A01k P. 162975 T 31.05.1973 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Stefan 
Richter, Mirosław Zawadzki, Władysław Burawa, An-
drzej Lewandowski, Jerzy Wawrzonowski). 

Włok pelagiczny 

Włok pelagiczny składa się ze skrzydeł gardzieli 
i worka wykonanych z tkaniny sieciowej osadzonej 
na linach obramowujących: nadborze (3), podborze (i) 
i bokborach (5). Wyposażony jest dodatkowo w część 
wlotową to jest segmenty skrzydeł i przednią część 
gardzieli utworzoną z taśm i/lub lin. (1 zastrzeżenie) 
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451; A01n P. 164513 T 04.08.1973 

John Richard Baker, Mildenhall, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania musującego, wywiązującego 
chlor, środka bakteriobójczego 

Sposób według wynalazku polega na prasowaniu 
w tabletki bez użycia kleju proszku złożonego ze 
związku zawierającego chlor, z kwasu adypinowego 
lub jego soli i z wodorowęglanu metalu alkalicznego. 

(3 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 165040 05.09.1973 

Pierwszeństwo: 06.09.1972 - RFN (nr P 2243 626.6) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 
Środek grzybobójczy i bakteriobójczy oraz sposób 
wytwarzania N-sulfenylowanych oksymów karbami-

dów 

Środek według wynalazku jako substancję czynną 
zawiera N-sulfenylowane oksymy karbamidów. Wy-
nalazek dotyczy również sposobu wytwarzania tych 
związków, który polega na reakcji fluorków kwasów 
karbaminowych z oksymami wobec rozcieńczalnika 
i środka wiążącego kwas. Związki te służą przede 
wszystkim do zwalczania grzybów i bakterii powodu-
jących choroby ryżu oraz konserwowania materiałów 
takich, jak ścier drzewny i powłoki malarskie. 

(2 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 165144 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 12.09.1972 - RFN (nr P 2244 616.8) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
N-sulfinylo-N'-arylohydrazyn 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy 
zawierający jako substancję czynną nowe N-sulfinylo-
-N'-arylohydrazyny o wzorze przedstawionym na ry-
sunku, w którym X oznacza grupę trójfluorometylo-

wą lub trójfluorometoksylową, R oznacza rodnik me-
tylowy lub grupę trójfluorometylową, metoksylową 
i/lub atom chlorowca, a n oznacza liczbę 0, 1 lub 2. 
Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwa-
rzania tych związków, polegający na reakcji arylohy-
drazyn z sulfinyloanilinami w środowisku rozcieńczal-
nika. Związki te stosuje się zwłaszcza do zaprawia-
nia nasion. (2 zastrzeżenia) 

45 I; A01n P. 165153 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 13.06.1973 - St. Zjedn. Am. 
(nr nr 37 1329; 37 1330; 37 1332) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Alan Angus MacDonald, Harry 
Tilles). 

Środek chwastobójczy 
Środek chwastobójczy o wysokiej aktywności jako 

substancję czynną zawiera sulfotlenkowe lub sulfono-
we pochodne tiokarbaminionu. Substancja czynna 
określona jest wzorem 1, w którym n oznacza liczbę 
1 lub 2, R oznacza grupę chlorowcofenylową lub gru-

pę fenyloalkilową ewentualnie podstawioną atomem 
chlorowca, grupę alkilową lub chlorowcoalkilową, 
a Ri i R2 takie same lub różne oznaczają niższą grupę 
alkilową, cykloalkilową, alkenylową, alkinylową lub 
benzylową. 

Substancję czynną środka według wynalazku o wzo-
rze 1 wytwarza się na drodze reakcji środka utlenia-
jącego z tiokarbaminianem o wzorze 2, w którym R, 
Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie. (92 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 165325 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 - RFN (nr P 2246 461.5) 

Schering AG, Bergkamen, Republika Federalna 
Niemiec, Berlin Zachodni. 

Środek chwastobójczy 

Środek według wynalazku zawiera jako substancję 
czynną co najmniej jeden związek o ogólnym wzo-
rze 1, w którym *Ry oznacza rodnik alkilowy o 4 - 8 
atomach węgla, a n oznacza liczbę 1 lub 2. 

Środek według wynalazku wyróżnia się szerokim 
zakresem działania chwastobójczego oraz wysoką se-
lektywnością oddziaływania. (15 zastrzeżeń) 
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451; A01n P. 165359 21.09.1973 

Pierwszeństwo: 23.09.1972 - RFN (nr P 2246 890.2) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Środek owadobójczy, roztoczobójczy, kleszczobójczy 
i nicieniobójezy oraz sposób wytwarzania nowych ami-
dyn zawierających grupy fosforylowe względnie 

fosfonylowe 
Przedmiotem wynalazku jest środek owadobójczy, 

roztoczóbójczy, kleszczobójczy i nicieniobójczy zawie-
rający nowe amidyny podstawione grupami (tio) fos-
forylowymi lub (tio) fosfonylowymi oraz sposób wy-
twarzania tych nowych amidyn. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji związ-
ków zawierających w cząsteczce wolną grupę amidu 
kwasu (tio) fosforowego lub (tio) fosfonowego z czte-
roamimoetylenem w temperaturze od - 20°C do 200°C. 
Reakcję tę prowadzi się korzystnie bez dostępu tlenu 
atmosferycznego w atmosferze gazu obojętnego. 

(3 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 165421 25.09.1973 
Pierwszeństwo: 27.09.1972 - RFN (nr P 22 47 310.5) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 

czteropodstawionych moczników 
Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy 

oraz sposób wytwarzania nowych N,N'-czteropodsta-
wionych moczników, stanowiących substancje czynne 
środka. 

Wymienione związki mają dobre działanie chwasto-
bójcze i dlatego można je użyć do zwalczania chwas-
tów, zwłaszcza selektywnego zwalczania chwastów 
w uprawach bawełny, zbóż i marchwi. 

Sposobem według wynalazku nowe pochodne mocz-
nikowe wytwarza się przez reakcję podstawionych 
N-chlorowcometylomoczników z odpowiednimi alko-
holami, merkaptanami, fenolami, tiofenolami, kwasa-
mi karboksylowymi, sulfinowymi lub aminami. 

(2 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 165532 29.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - Japonia (nr 98458/72) 
Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japo-

nia (Yoshitoshi Okuno, Akira Toyoura, Akio Higo). 
Środek chwastobójczy 

Środek według wynalazku jako substancję czynną 
zawiera mieszaninę składającą się z 10-30% wago-

wych estru kwasu ( + )-cis-chryzantemowego i 7 0 -
90% wagowych estru kwasu (-h)-trans-chryzantemo-
wego o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę 
o wzorze 2, grupę o ogólnym wzorze 3, w którym Rt 
oznacza rodnik allilowy lub propargilowy, albo też 
R oznacza grupę o ogólnym wzorze 4, w którym R2 
oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, R4 ozna-
cza atom wodoru lub rodnik etynylowy, a Y oznacza 
rodnik - C H = C H - lub atom tlenu. (18 zastrzeżeń) 

451; A01n P. 165679 06.10.1973 

Pierwszeństwo: 07.10.1972 - RFN (nr P 22 49 350.1) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Środek grzybobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy 
zawierający imidazo[4,5-b]chinoksaliny o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza 
rodnik alkilowy lub chlorowcoalkilowy zawierający 
do 4 atomów węgla, R1 oznacza atom chlorowca, rod-
nik alkilowy lub chlorowcoalkilowy zawierające do 
4 atomów węgla, a n oznacza 0 - 2. 

Substancje czynne środka mają bardzo szerokie 
spektrum działania i można je stosować przeciwko 
pasożytniczym grzybom porażającym nadziemne części 
roślin lub porażającym rośliny z gleby. 

(2 zastrzeżenia) 

451; A01n P. 165737 T 09.10.1973 

Pierwszeństwo: 12.10.1972 - RFN (nr P 22 49 939.4) 
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Środek szkodnikobójczy zawierający estry kwasu 

fosforowego i sposób jego wytwarzania 
Środek szkodnikobójczy jako substancję czynną za-

wiera pochodne estrów kwasu fosforowego o wzorze 1. 
w którym Ri oznacza grupę metylową lub etylową, 
R2 oznacza grupę metylową, etylową, fenylową, meto-
ksylową lub etoksylową, R3 oznacza grupę alkilową 
zawierającą do 3 atomów węgla, R4 oznacza atom 
wodoru lub grupę alkilową zawierającą do 3 ato-
mów węgla, lub R3 i R4 łącznie z atomem azotu 
oznaczają pderścień pirolidynowy, piperydynowy, mor-
folinowy, piperazynowy lub N-alkilopiperazynowy, 
R5 oznacza grupę alkilową zawierającą do 3 atomów 
węgla, R6 oznacza grupę metylową, etylową lub fe-
nylową, a X oznacza atom tlenu lub siarki. 

Sposób otrzymania środka szkodnikowego polega na 
zmieszaniu stałego lub ciekłego nośnika z substancją 
czynną. (3 zastrzeżenia) 
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451; A01n P. 165755 T 10.10.1973 

Pierwszeństwo: 18.06.1973 - St. Zjedn. Am. 
(nr nr 370992; 371094; 371325) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Harry Tilles). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy o wysokiej aktywności za-
wierający jako substancję czynną sulfotlenkowe lub 
sulfonowe pochodne tiokarbaminianu o wzorze 1, 
w którym n oznacza liczbę 1 lub 2, R oznacza niższą 
grupę alkilową, zwłaszcza niższą grupę alkilową 
o 1-6 atomach węgla lub grupę chlorowcoalkilową, 
Ri i R2 łącznie z atomem azotu, z którym są połą-
czone oznaczają grupę heterocykliczną o 2-10 ato-
mach węgla ewentualnie podstawioną grupę alkilową, 
zwłaszcza podstawioną grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla. Grupa heterocykliczna może posiadać wiązanie 
krzyżowe. 

Substancję czynną środka według wynalazku o wzo-
rze 1 wytwarza się na drodze reakcji środka utlenia-
jącego takiego jak kwas nadoctowy lub n-chloroper-
oksybenzoesowy z tiokarbaminianem. Reakcję prowa-
dzi się w obecności rozpuszczalnika takiego jak chlo-
roform, chlorek metylenu, benzen lub toluen i w ob-
niżonej temperaturze około (-25)-r-60°C. 

(26 zastrzeżeń) 

451; A01n P. 165824 13.10.1973 

Pierwszeństwo: 13.10.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 297561) 
02.05.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 356547) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Ferenc Marcus Pallos, Mervin Ed-
ward Brokke, Duane Randall Arneklev). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy zawierający jako substancję 
czynną podstawione oksazolidyny i tiadiazolidyny 
o wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siar-
ki, R oznacza grupę chlorowcoalkilową, alkilową lub 
alkilotio, a Ri, R2, R3, R4, R5, R6 oznaczają niezależnie 
atomy wodoru, niższe grupy alkilowe, alkoksyalkilo-
we, niższe grupy alkilolowe z tym, że jeżeli X ozna-
cza atom tlenu, a Ri i R2 oznaczają atom wodoru lub 
grupę metylową, a R3, R4, R5 i R6 oznaczają atomy 
wodoru wówczas R oznacza grupę inną niż grupa 
dwuchlorometylowa. (19 zastrzeżeń) 

451; A01n P. 165825 T 13.10.1973 

Pierwszeństwo: 13.10.1972 - Szwajcaria (nr 15044/72) 
28.08.1973 - Szwajcaria (nr 12372/73) 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek mikrobójczy oraz sposób wytwarzania N-/1'-

-alkoksykarbonylo-etyloZ-N-chlorowcoacetylo-
- 2,6 - d wualkiloanilin 

Wynalazek dotyczy środka mikrobójczego oraz spo-
sobu wytwarzania nowych związków o wzorze 1, 
w którym Ri i R2 niezależnie od siebie oznaczają rod-
nik metylowy lub etylowy, a Y oznacza atom fluoru, 
chloru, bromu lub jodu. 

Środek według wynalazku zawiera jako substancję 
czynną związek o wzorze 1, w którym Rlf R2 i Y 
mają wyżej podane znaczenie oraz odpowiednie noś-
niki i/lub dodatki. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji estru 
kwasu a-anilinopropionowego o wzorze 4, w którym 
Rx i R2 mają wyżej podane znaczenie ze środkiem 
chlorowcoacetylującym, korzystnie z halogenkiem lub 
bezwodnikiem odpowiedniego kwasu monofluoro,- mo-
nochloro-, monobromo- lub monojodooctowego. 

(8 zastrzeżeń) 

451; A01n P. 166118 26.10.1973 

Pierwszeństwo: 27.10.1972 - W. Bryt. (nr 49585/72) 
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, An-

glia. 
Udoskonalone mieszanki chwastobójcze 

Środek według wynalazku zawiera roztwór wodny 
chwastobójczej soli czwartorzędowej zasady dwupiry-
dyliowej oraz kationowy i niejonowy środek po-
wierzchniowo-czynny, w którym dodatek kationowy 
stanowi albo czwartorzędowa sól amoniowa o długim 
łańcuchu, taka jak bromek dodecylotrójmetyloamonio-
wy o długim łańcuchu albo addycyjną sól kwasową 
aminy o długim łańcuchu, takiej jak N,N-dwumetylo-
dodecyloaminy. Środek według wynalazku wykazuje 
lepszy efekt chwastobójczy w porównaniu z ogólnie 
znanymi środkami zawierającymi chwastobójcze sole 
dwupirydyliowe. (9 zastrzeżeń) 

451; A01n P. 166147 27.10.1973 

Pierwszeństwo: 28.10.1972 - RFN (nr P 2253027.4) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Środek grzybobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy 
zawierający jako substancję czynną estry kwasów 
2-tiazolono-5-karboksylowych o wzorze przedstawio-
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nym na rysunku, w którym R1 oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy zawierający do 12 atomów węgla, 
przy czym rodnik alkilowy jest ewentualnie podsta-
wiony rodnikiem fenylowym ewentualnie jedno- lub 
wielopodstawionym chlorowcem lub rodnikiem alkilo-
wym zawierającym do 3 atomów węgla, ponadto 
oznacza rodnik cykloalkilowy o 5 - 6 atomach węgla 
lub rodnik arylowy o 6-10 atomach węgla ewentual-
nie jedno- lub wielopodstawiony chlorowcem lub rod-
nikiem alkilowym zawierającym do 3 atomów węgla, 
R2 oznacza rodnik cykloalkilowy o 5 lub 6 atomach 
węgla lub rodnik alkilowy zawierający do 18 atomów 
węgla, przy czym rodnik alkilowy jest ewentualnie 
podstawiony rodnikiem cykloalkilowym o 5 lub 6 
atomach węgla, grupą alkoksylową zawierającą do 4 
atomów węgla, grupą fenoksylową, cyjanową, niższą 
grupą alkoksykarbonylową lub rodnikiem fenylowym 
ewentualnie jedno- lub wielopodstawionym chlorow-
cem lub rodnikiem alkilowym zawierającym do 3 ato-
mów węgla, a R3 ma znaczenie podane dla R2, a oprócz 
tego oznacza atom wodoru, grupę trój chloro wcome-
tylową, niższą grupę alkoksykarbonylową lub rodnik 
arylowy o 6-10 atomach węgla ewentualnie jedno-
lub wielopodstawiony chlorowcem lub rodnikiem al-
kilowym zawierającym do 3 atomów węgla. 

(1 zastrzeżenie) 

P. 157412 23.08.1972 

Jan Zymuła, Tarnów, Polska (Jan Zymuła). 
Urządzenie napędowe turbopodobne, służące do napędu 

urządzeń mechanicznych 
Urządzenie według wynalazku składa się z walca 

(1) wewnątrz wydrążonego i stanowiącego oś urządze-
nia, przymocowanego trwale np. do fundamentu 
i w górnej części zamkniętego, posiadającego na swo-
im obwodzie otwory (2) wykonane skośnie do osi 
urządzenia, a w części dolnej kołnierz (3) i osadzony 
przewód rurowy (4), roboczej komory (5) wykonanej 
w kształcie cylindra w górnej części rozłącznie zam-
kniętej pokrywą (6) i wirnika (7) osadzonego obroto-
wo na walcu (1), trwale połączonego w dolnej swojej 
części z roboczą komorą (5). 

Wirnik (7) w górnej swojej części posiada cztery 
ramiona (8), wygięte w kształcie litery „U", na któ-
rych w części wygiętej, zamontowane są metalowe 
kule (9) na wysokości osi otworów (2). Komora robo-
cza (5) wraz z wirnikiem (2) osadzona jest obrotowo 
na kołnierzu (3) walca (1). 

Na obwodzie wewnętrznej ściany komory (5), na 
wysokości osi ramion (8) wirnika (7), osadzone sa 
trwale ssące kapturki (10) ustawione częścią otwartą 
w kierunku obrotu komory (5), w których osadzone 
są przewody rurowe (11) z wyprowadzonymi końcami 
na zewnątrz komory (5) i odgięte w kierunku prze-
ciwnym obrotu komory (5). Wewnątrz przewodów ru-
rowych (11) na całej ich długości, zamontowane są 
elastycznie np. na lince stalowej ogniwa łańcuchowe, 
których płaszczyzny są względem siebie obrócone 
o 90°. (1 zastrzeżenie) 

46a; P. 159319 06.12.1972 

Franciszek Jan Langier, Gołąbki, Polska (Franciszek 
Jan Langier). 
Sposób dopalania spalin i obniżania temperatury sprę-
żania w silnikach spalinowych oraz silnik do stoso-

wania tego sposobu 
Sposób dopalania spalin i obniżania temperatury 

sprężania w silnikach spalinowych złożonych z jed-
nego lub więcej zespołów 3-ćylindrowych, z których 
każdy obejmuje dwa cylindry boczne, czterosuwowe, 
wysokoprężne, z rozprężaniem spalin I-stopnia oraz 
jeden cylinder środkowy, dwusuwowy, niskoprężny 
z rozprężaniem II-stopnia spalin, napływających do 
niego na przemian z jednego lub z drugiego cylindra 
bocznego przez zawory przepływowe, przy czym suwy 
tłoków w cylindrach bocznych są współbieżne, a suw 
tłoka w cylindrze środkowym jest przeciwbieżny, we-
dług patentu nr (zgłoszenie P. 149055), znamienny 
tym, że dopalanie spalin, napływających z cylindrów 
wysokoprężnych do cylindra niskoprężnego jest doko-
nywane w tym cylindrze w suwie dopalania w atmo-
sferze powietrza, które zostaje wdmuchnięte do tego 
cylindra z dowolnej dmuchawy (11) przez okna wloto-
we w każdorazowym dolnym położeniu tłoka przy 
usuwaniu z tego cylindra spalin przez zawór (10) wy-
dechowo-upustowy. 

Silnik do stosowania sposobu według zastrz. 1-4 
znamienny tym, że jest zaopatrzony w sterowany wał 
(Î6) krzywkowy z krzywką (17), która reguluje mo-
ment zamykania zaworu wydechowo-upustowego przy 
stałym momencie otwierania tego zaworu przy po-
mocy krzywki (18) osadzonej na głównym wale (19) 
krzywkowym. (7 zastrzeżeń) 

46a; F02b P. 160763 15.02.1973 

Stanisław Sztukowski, Jasionowo, Polska. 
Silnik spalinowy o tłoku obrotowym 

Silnik ten składa się z cylindra (1) i tłoka złożone-
go z dwóch elementów (2) i (3) połączonych śrubami. 
Cylinder (1) ustalony jest w bocznych pokrywach (4), 
(5) połączonych śrubami (23). Tłok ułożyskowany jest 
w łożyskach (21). W skład tłoka wchodzą dwie pary 
łopatek sterowanych korbowodem (22) oraz prowadni-
ce łopatek (7) i (14) osadzone wahaliwie w łożyskach 
igiełkowych (6). Korbowód (22) osadzony jest na stałe 
w bocznej pokrywie (4), ustalony wpustem (20) i uło-
żyskowany drugim końcem w łożysku (10). Wykorbie-
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nia (L) i (Ł) ustawione są współosiowo z komorą 
spalania, a wykorbienie (M) współosiowo z komorą 
sprężania. 

Rolę uszczelnienia tłoka w cylindrze (1) spełnia list-
wa dociskana sprężyną falistą do bocznej gładzi tłoka. 
Wewnętrzna strona listwy stanowi część bieżni cy-
lindra. 

Tłok chłodzony jest olejem doprowadzanym kana-
łem (18) i poprzez otwór wypływa na zewnątrz kana-
łem (15), (17). Cylinder (1) chłodzony jest wodą. 

Silnik zaopatrzony jest w świecę zapłonową lub 
wtryskiwacz. Silnik ma zastosowanie do napędu po-
jazdów mechanicznych, samolotów, łodzi i statków 
oraz jako silnik stacjonarny do napędu maszyn robo-
czych. (4 zastrzeżenia) 

46a; F02b P. 165432 T 25.09.1973 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Oborniki Śląskie, 
Polska (Henryk Majka). 

Silnik spalinowy 
Silnik spalinowy wypornościowy składa się z tulei 

cylindrycznej (1) ze ściankami-przegrodami (2), za-
mkniętej od czół przykrywami, w których ułożysko-
wany jest wałek (3), na którym osadzony jest wirnik 
(4) z łopatkami (5). Wirnik wykonuje ruch obrotowo-
-zwrotny, przy czym wielkość wychylenia wirnika 
określona jest rozmieszczeniem ścianek-przegród (2). 
Komorami roboczymi silnika są przestrzenie zawarte 
między łopatkami wirnika a ściankami-przegrodami 
tulei (!)• (1 zastrzeżenie) 

46a; F02b P. 165441 T 26.09.1973 

Pierwszeństwo: 28.09.1972 - Szwajcaria (nr 14158/72) 
Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, 

Szwajcaria, (Nabi Dedeoglu). 
Silnik spalinowy tłokowy dwusuwowy z przepłuki-

waniem zwrotnym 
Przedmiotem wynalazku jest silnik spalinowy tło-

kowy dwusuwowy z przepłukiwaniem zwrotnym 
o układzie okien składających się z okien wydecho-
wych i okien przepłukiwanych w zasadzie prosto-
padłych do osi cylindra. W tulei cylindrowej (2) 
umieszczonej w bloku cylindrowym (1) wykonany jest 
układ okien (3), składający się z okien wydechowych 
(4) i okien przepłukiwanych (5). Okna wydechowe (4) 
z usytuowanymi pomiędzy nimi pomocniczymi okna-
mi wydechowymi (6) przyłączone są do kanału wy-
dechowego (7) bloku cylindrowego (1). Okna przepłu-
kiwane (5) położone poniżej okien wydechowych (4) 
są wraz z pomocniczymi oknami przepłukiwanymi (8) 
połączone z kanałem powietrznym (10) wykonanym 
w bloku cylindrowym (1). Okna przepłukiwane (5) 
tworzą grupę usytuowaną w osi symetrii układu (3) 
okien, w którym okna wydechowe (4) znajdują się 
w dwóch grupach na obu końcach grupy okien prze-
płukiwanych (5). Na obu końcach grupy okien prze-
płukiwanych (5) znajdują się również pomocnicze 
okna przepłukiwane (8). (9 zastrzeżeń) 

46b; F02d P. 165147 T 11.09.1973 

Pierwszeństwo: 15.09.1972 - RFN (nr P 22 45 417.7) 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Republika Federalna 

Niemiec. 
Regulator pneumatyczny do silników spalinowych 

tłokowych dwusuwowych 
Przedmiotem wynalazku jest regulator pneuma-

tyczny do silników spalinowych tłokowych dwusuwo-
wych, który dozuje powietrze przepływające do pa-
liwa. 

Do cylindrów (1) silnika (2) doprowadza się po-
wietrze ze skrzyni korbowej po wstępnym sprężeniu 
go w niej. W komorze mieszalnikowej (6) miesza się 
paliwo z powietrzem za pomocą dyszy wtryskowej 
(7). Odprowadzenie spalonych gazów następuje przez 
przewód wylotowy (8), który ma przewód obejścio-
wy (9), za pomocą którego gorące spaliny doprowa-
dza się do komory grzewczej (10) znajdującej się do-
okoła komory mieszalnikowej (6). Przepływ gorących 
spalin przez komorę grzewczą (10) następuje na sku-
tek różnicy ciśnień w urządzeniu wydechowym wy-
wołanej za pomocą dławika (11) w tłumiku wydechu 
(12). Skrzynia korbowa jest połączona z atmosferą za 
pomocą przewodu ssącego (13) i filtra (14). W prze-
wodzie ssącym jest umieszczony organ pomiarowy (15) 
pneumatycznego regulatora silnika spalinowego, a za 
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nim przepustnica (16) uruchamiana dowolnie, przy 
czym organ pomiarowy (15) ma postać przesłony i ste-
ruje dozownikiem paliwa (17). Pomiędzy przewodem 
ssącym (13) a skrzynią korbową, która jest podzielona 
na dwie szczelne komory za pomocą ścianki działo-
wej znajdują się zawory (19). (11 zastrzeżeń) 

46c; F02m P. 164813 23.08.1973 

Pierwszeństwo: 25.08.1972 - RFN (np. P 2241936.9) 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Republika Federal-

na Niemiec. 
Urządzenie do odmierzania paliwa do silników 

spalinowych 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odmie-

rzania paliwa do niesamozapłonowych silników spali-
nowych, w których w rurze ssącej umieszczone są 
kolejno: element pomiarowy powietrza i dowolnie 
uruchamiana przepustnica. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w przewodzie bocznikowym (16) umieszczony 
jest zawór (17), którego przelot jest sterowany po-
miarową sondą (26) wbudowaną w rurę wydechową 
(27). Sonda (26) jest wykonana jako tlenowa pomia-
rowa sonda działająca na ciśnienie cząstkowe tlenu 
spalin. (14 zastrzeżeń) 

46k; F02p P. 160629 07.02.1973 

Pol i technika Poznańska , Poznań , Polska (Zdzisław 
Kachl icki , Zbign iew Szymański) . 

Układ zapłonowy do s i ln ików spa l inowych 

Układ według wyna lazku zawiera e lement p rze -
łączający (1), k tórego wejścia sterujące połączone są 
z wyzwala jącym uk ładem (7) oraz z kondensa to rem 
(2) i p i e r w o t n y m uzwojen iem zapłonowego t rans fo r -
m a t o r a (3). Zaciski przełączającego e lementu na przy-
kład anoda i ka toda ty rys to ra (1) lub zapłonowy kon-
densa tor (2) połączone są równolegle z wyjściem za-
silacza (4), przy czym w jedne j lub obu gałęziach zna j -
duje się rezys tor (5). Z wyjściem zasilacza (4) połą-
czony jest również równolegle zbiorczy kondensa to r 
(6)* (2 zastrzeżenia) 

46k; F02p P. 165223 T 13.09.1973 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Krzysztof 
Stanislawski). 

Wzmacniacz iskry zapłonowej 
Wzmacniacz iskry zapłonowej przedstawionej na 

fig. la i fig. Ib, służy do wzmacniania iskry zapłono-
we we wszystkich samochodach z zapłonem bateryj-
nym. 

Zastosowany tu układ drgający pozwala na zwięk-
szenie iskry zapłonowej poprzez skrócenie czasów os-
cylacji prądu. 

Układ dozujący składa się z dławika (L )̂, konden-
satora (Ci), opornik (Rj) zabezpiecza tranzystor przed 
przekroczeniem granicznego prądu bazy, oraz zmniej-
sza iskrzenie na przerywaczu (Pi). Po rozwarciu sty-
ków przerywacza (PJ układ (Ł^ i Cx) zaczyna drgać 
z dużą częstotliwością, drgania te są wzmacniane 
przez tranzystor (T^ i podawane na cewkę zapłono-
wą (CW). (2 zastrzeżenia) 

48k; F02p P. 165309 05.02.1973 

Andrzej Masztakowski, Warszawa, Polska (Andrzej 
Masztakowski). 
Lampa stroboskopowa do regulacji zapłonu w silni-
kach z zapłonem iskrowym, zasilana z sieci prądu 

zmiennego 220 V 
Lampa według wynalazku charakteryzuje się tym, 

że podwyższenie napięcia sieciowego dla zasilania 
palnika (P) uzyskuje się z układu prostownika - po-
dwajacza napięcia, składającego się z dwóch diod (Dt) 
i (D2) oraz dwóch kondensatorów (C2) i (C2), przy czym 
skupienie światła uzyskuje się przez umieszczenie 
palnika (P) w ognisku metalizowanego odblasku para-
bolicznego. 

Opornik (Ej) ogranicza prąd ładowania kondensato-
rów (CJ i (C?). Włącznik (W) włącza lampę w żąda-
nym momencie. Żarówka neonowa (N) sygnalizuje za-
silanie lampy z sieci napięcia (Un). Napięcie (Uw) po-
chodzi z obwodu wysokiego napięcia instalacji zapło-
nowej silnika i jest podawane przez kondensator, na 
którym następuje częściowy spadek napięcia. 

(3 zastrzeżenia) 
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47a3; F16f P. 164626 11.08.1973 

Pierwszeństwo: 11.08.1972 - W. Bryt. (nr 37678/72) 
02.11.1972 - W. Bryt. (nr 50651/72) 

Enersorb Limited, Camberley, Wielka Brytania. 

Urządzenie amortyzujące uderzenie 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie amortyzu-

jące uderzenia, mające kształt litery ,,U". Urządze-
nie według wynalazku składa się z bocznych ramion 
(56 i 58) i podstawy (50) w kształcie litery „U" sta-
nowiącej czoło zderzaka i przyjmującej uderzenia. 
Zderzak zamocowany jest do pojazdu samochodowe-
go końcami ramion (56 i 58). Zderzak wykonany jest 
z kauczuku lub innej podobnej substancji, w której 
osadzone są warstwy tkanin (66, 68, 70, 72), w któ-
rych znajdują się równolegle wplecione nitki z two-
rzywa sztucznego. Nitki w warstwach (66 i 68) prze-
biegają wokół konstrukcji w kształcie litery „U" na-
tomiast nitki w warstwach (70 i 72) biegną wzdłuż 
podstawy (50) w kształcie litery „U". Nitki posiadają 
odpowiednio duży moduł sprężystości i grubość dla 
stworzenia razem z kauczukiem złożonej konstrukcji 
ramowej mającej dużą wytrzymałość na zginanie, 
odpowiednią do przejmowania uderzeń. 

Urządzenie według wynalazku stosowane jest 
szczególnie jako zderzak w pojazdach samochodo-
wych dla ochrony przed uderzeniami. 

(18 zastrzeżeń) 

47b; F16c P. 164508 T 03.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych, 
Oddział w Warszawie, Warszawa, Polska. 
Sposób prostowania żeberek w masywnych koszykach 
do łożysk tocznych oraz przyrząd do stosowania tego 

sposobu 
Sposób prostowania żeberek w półfabrykatach tło-

czonych na gorąco masywnych koszyków do łożysk 

tocznych, wygiętych pod kątem ß na skutek naprężeń 
termicznych powstających podczas stygnięcia polega 
na tym, że żeberka (5) odgina się w przyrządzę w od-
wrotnym kierunku o kąt Y taki, przy którym nie zo-
stanie przekroczona granica sprężystości materiału, 
a następnie poddaje się ściskaniu strefy w pierście-
niowej części (7) koszyka łączącej te żeberka tak do-
braną siłą (P), że w ściskanym materiale zostanie 
nieznacznie przekroczona granica sprężystości. 

Przyrząd do stosowania sposobu ma powierzchnie 
wewnętrzne dna (6) korpusu pochylone pod kątem 
y-ß w przeciwnym kierunku do kąta ß pochylenia 
żeberek przed prostowaniem, przy czym kąt y > ß. 

(2 zastrzeżenia) 

47b; F16c P. 164564 T 08.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Mielec, Polska. 

Łącznik układu sterowania 
Łącznik zwłaszcza dźwigni względem wałka pod 

żądanym kątem nadający się do układów sterowni-
czych, charakteryzuje się tym, że umożliwia ustawie-
nie dźwigni (1) względem wałka (2) pod każdym żą-
danym kątem, przy pomocy przekładni „śruba-wa-
łek". (1 zastrzeżenie) 

47b; F16c P. 164573 T 07.08.1973 

Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rol-
nictwa, Tczew, Polska (Henryk Strippentow, Zbigniew 
Kaszubowski, Gerard Gockowski, Nikodem Czorniej). 

Sposób regeneracji przegubów krzyżowych wałów na-
pędowych stosowanych zwłaszcza w samochodach 
Regeneracja polega na wyjęciu zużytego łożyska 

i usunięciu z niego rolek, po czym do pojemnika (5) 
mającego kształt kubka wkłada się tulejkę (1), którą 
wciska się na czop (6) krzyżaka, przy czym tulejka (1) 
jest formowana na gorąco z mieszaniny składającej 
się z tarnamidu T-27 i 10% itamidu. (4 zastrzeżenia) 
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47b; Fl6c P. 164949 T 30.08.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Marian 
Sońta, Henryk Kolczyński). 
Sposób bezselekcyjnego doboru elementów łożyska 

tocznego do montażu 
Istotą sposobu jest ustalenie rozmiaru grupy selek-

cyjnej kulek przy pomocy głowicy pomiarowej (1) na 
jednym stanowisku pomiarowym, w wyniku pomiaru 
średniej odległości między bieżniami obracających się 
z różną prędkością pierścieni (Z) oraz (W) łożyska 
tocznego, przy jednoczesnym' zastosowaniu głowicy lub 
głowic ustalających (2) najkorzystniej w układzie 
opartym o kąt 120°. Sposób ten znajduje zastosowanie 
szczególnie w produkcji łożysk tocznych o pełnej me-
chanizacji procesu montażowego. (1 zastrzeżenie) 

47b; F16c P. 165252 T 15.09.1973 

„Agromet" Przemysłowy Instytut Maszyn Rolni-
czych, Poznań, Polska (Marian Mikołajczak, Stanisław 
Bugajski, Wiesław Szymański, Bogdan Leczyk). 

Wielolabiryntowe uszczelnienie do łożysk ślizgowych 
i tocznych 

Istotą wynalazku jest to, że pierścień uszczelniający, 
wewnętrzny (1) ma tarczę (4) cylindryczną, której po-
wierzchnie boczne są ukształtowane w postaci wystę-
pów (5) obiegowych, tworzących z powierzchniami 
bocznymi pierścieni (8) uszczelniających zewnętrznych, 
mikrolabirynt (9) umieszczony w labiryncie (7). 

(1 zastrzeżenie) 

47b; F16c P. 165273 T 17.09.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Marian 
Sońta, Józef Szozda). 

Element uszczelniający do obudowy łożyska 
Element uszczelniający do obudowy łożyska składa 

się z wpustu (1), wypełniającego wycięcia wzdłużne 
wałka (2) i obudowy (3), połączonego nieruchomo za 
pośrednictwem kołka ustalającego (4) z tulejką (5), 
na której jest osadzony nieruchomo pierścień we-
wnętrzny łożyska (6). 

Element uszczelniający znajduje zastosowanie do 
uszczelnienia obudowy łożysk, pracujących w środo-
wiskach o dużym zapyleniu ciałami stałymi. 

(1 zastrzeżenie) 

47b; F16c P. 165672 05.10.1973 

Pierwszeństwo: 05.10.1972 - St. Zjedn. Am. ( nr 
295390) 

USS Engineers and Consultants, Inc. Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Zespolony walec oraz sposób jego wytwarzania 
Walec według wynalazku ma powłokę (10) z twar-

dego, odpornego na zużycie metalu i trzpień (12) 
z ciągliwego, odpornego na obciążenie dynamiczne 
metalu połączone za pomocą lepiszcza. Lepiszcze sta-
nowi utwardzane aminą termoutwardzalne tworzywo 
epoksydowe odporne na działanie temperatury co 
najmniej 100°C. Trzpień (12) ma kołnierz (13), o któ-
ry opiera się powłoka (10) oraz otwór (14) dla cyr-
kulacji płynu chłodzącego. W temperaturze pokojo-
wej między powłoką (10) i trzpieniem (12) istnieje 
luz dla uniknięcia pasowania skurczowego i naprę-
żeń rozciągających w powłoce. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
włokę i trzpień obrabia się skrawaniem do osiągnię-
cia luzu między nimi mierzonego w temperaturze 
pokojowej na średnicy powierzchni styku wynoszą-
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cego od 0,076 do 0,127 mm. Następnie nakłada się 
lepiszcze na trzpień, składa się powłokę z trzpieniem 
i podgrzewa do temperatury utwardzania się lepisz-
cza. Po utwardzeniu się lepiszcza walec studzi się 
powoli," po czym szlifuje się powłokę do jej końco-
wych wymiarów. (13 zastrzeżeń) 

47c; F16d P. 164349 T 27.07.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Pol-
ska (Kazimierz Pluciński, Janusz Noworolski, An-
drzej Dworak). 
Urządzenie do sterowania siły docisku hamulca me-

chanicznego 
Urządzenie do sterowania siły docisku hamulca 

mechanicznego, zwłaszcza do badań obrabiarek, ma 
w swoim składzie siłownik hydrauliczny, wraz z za-
silaczem, dławiki, a także układ pomiarowy i układ 
sterujący. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że na odpływie 
siłownika hydraulicznego (1) znajduje się wzmac-
niacz elektrohydrauliczny (6) w pętli sprzężenia 
zwrotnego sygnału pobieranego z układu pomiaro-
wego (5), względnie z układu zadającego, który to 
wzmacniacz (6) steruje siłę docisku szczęk hamulco-
wych. Układ pomiarowy (5) zawiera tensometr, 
a wzmacniacz elektrohydrauliczny (6) zasilany jest 
z układu sterującego (10) prądem tętniącym o zmien-
nym wypełnieniu zależnym od różnicy sygnału 
wzorcowego i pomiarowego. (4 zastrzeżenia) 

47c; F16d P. 165165 T 11.09.1973 

Zakłady Celulozy i Papieru w Budowie, Świecie 
n/Wisłą, Polska (Jerzy Młodzianowski, Stanisław 
Welc). ' 
Sprzęgło zębate zwłaszcza w układzie napędu ma-

szyny papierniczej 
Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło zębate, 

zwłaszcza w układzie napędu maszyny papierniczej. 
Istota wynalazku polega na tym, że sprzęgło zębate 
składa się z pary kół zębatych (2) i (18) o identycz-

nej ilości zębów, na obwodzie których nacięte są zę-
by modułowe zazębiające się z zazębieniem we-
wnętrznym wieńca (12). Pomiędzy osią czopu (1) 
z kołem zębatym (2) a osią wieńca zębatego (12) wy-
stępuje przesunięcie rzędu kilku milimetrów. Szero-
kość koła (2) jest mniejsza od 1/2 szerokości wieńca 
zębatego (12), z którym zazębia się również drugie 
koło zębate (18). Sprzęgło według wynalazku może 
znaleźć zastosowanie w układach napędowych tam, 
gdzie rozstaw osi przekładni bezstopniowej nie po-
krywa się z rozstawem osi urządzenia z przekładnią 
różnicową. (1 zastrzeżenie) 

47c; F16d P. 165434 T 26.09.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Jerzy Klejnowski, Janusz Cieszewski, 
Marek Górski, Marian Ślęzak, Jerzy Szachowicz). 

Elektromagnetyczne sprzęgło zębate z nieruchomą 
cewką 

Istotą wynalazku jest takie ukierunkowanie stru-
mienia magnetycznego, że przepływa on przez kor-
pus cewki, wieniec zębaty korpusu, wieniec zębaty 
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zwory, płytkę zwory i korpus przekraczając cztery 
szczeliny powietrzne, przy czym szczelina między 
korpusem cewki i wieńcem zębatym korpusu oraz 
szczelina między korpusem i korpusem cewki są sta-
łe, równoległe do siebie i do osi sprzęgła oraz pro-
stopadłe do dwóch przeciwległych boków cewki. 

Przyjęte ukierunkowanie przepływu strumienia 
magnetycznego wynikające między innymi z zastoso-
wania spoiny o własnościach paramagnetycznych 
i zukosowania płytki zwory daje w efekcie znaczne 
zmniejszenie masy wirującej, zaś zastosowane usy-
tuowanie dwóch stałych szczelin powietrznych powo-
duje poważne zmniejszenie sił poosiowych. 

: (3 zastrzeżenia) 

47d; F16g P. 164872 27.08.1973 

Pierwszeństwo: 31.08.1972 - RFN (nr P 2242898.4) 
04.11.1972 - RFN (nr P 2254086.9) 
23.11.1972 - RFN (nr P 2257511.7) 

KURT HENNIG MÜNCHEN, Republika Federalna 
Niemiec (Kurt Hennig, Hans Peter Schmidberger). 

Łańcuch do doprowadzeń energii 
Przedmiotem wynalazku jest łańcuch do przewodo-

wych doprowadzeń energii dostosowany do rucho-
mych odbiorników (na przykład ruchomych sań obra-
biarek). Łańcuch składa się z co najmniej dwóch 
taśm łańcuchowych i jarzm łącznikowych znajdują-
cych się pomiędzy nimi, zaopatrzonych w wycięcia, 
w których leżą przewody doprowadzające energię. 
Zgodnie z wynalazkiem każde jarzmo łącznikowe (2) 
stanowi co najmniej jedną część (3, 3') ukształtowaną 
z płaskiego materiału wyjściowego za pomocą tło-
czenia w postać zawierającą wymagane wycięcia (4, 
5, 6). (21 zastrzeżeń) 

47d; F16g P. 164917 T 28.08.1973 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Andrzej 
Dziworski, Władysław Trella). 

Samodławny zacisk linowy 
Samodławny zacisk linowy do mechanicznego, roz-

łączonego połączenia liny trałowej z czujnikiem siły 
zaopatrzony w łącznik np. szaklę charakteryzuje się 
tym, że ma ramię (4) do którego zamontowane obro-
towo na bolcu (5) podstawa (1) oraz obrotowo, wahli-
wie na sworzniu (3) kostka dociskowa (2). Takie usy-
tuowanie ich osi obrotu umożliwia samoregulację siły 
dławiącej linę wprowadzoną między bruzdę podsta-
wy (1) oraz bruzdę podstawy (1) oraz bruzdę kostki 
dociskowej (3) w zależności od wielkości siły przeno-
szonej przez tę linę. (1 zastrzeżenie) 

47d; F16g P. 165198 T 12.09.1973 

Fabryka Urządzeń Okrętowych, Pruszcz Gdański, 
Polska (Józef Adamowicz). 

Zabezpieczenie sworznia łańcucha drabinkowego 
Zabezpieczenie według wynalazku do sworznia łań-

cucha drabinkowego przedstawione na fig. 1 zrealizo-
wano przez nasunięcie na sworzeń wstępnie wyprofi-
lowanej w kształcie płytkiego lejka podkładki, która 
po spłaszczeniu zmniejszając otwór wchodzi w rowek 
wykonany przy końcu sworznia. (1 zastrzeżenie) 

47e; F16n P. 164678 T 15.08.1973 

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych 
im. Batalionu Czwartaków AL, Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Warszawa, Polska (Janusz Walarowski). 

Regulator ciśnienia, zwłaszcza do pneumatycznej 
pompy olejowej 

Regulator według wynalazku obniża ciśnienie 
w pneumatycznej pompie olejowej do wartości gwa-
rantującej bezawaryjną pracę przepływomierza. Przy 
uruchomieniu pompy, grzybek (5) tłoka (4) pod dzia-
łaniem sprężyny (8) oraz siły parcia powietrza na tłok 
(4) opiera się o występ (2) obudowy (1), umożliwiając 
maksymalny przepływ powietrza do silnika powietrz-
nego pneumatycznej pompy olejowej. Wzrost ciśnie-
nia oleju w pneumatycznej pompie olejowej powo-
duje przesunięcie tłoka (4) w kierunku przylgni (3) 
przy czym grzybek (5) przywiera do przylgni (3) i od-
cina dopływ powietrza do silnika powietrznego pom-
py, a tym samym przeciwdziała dalszemu wzrostowi 
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ciśnienia oleju. Wielkość tego ciśnienia można regulo-
wać siłą zastosowanej sprężyny (8). Z chwilą obni-
żenia się ciśnienia oleju w pompie poniżej ciśnienia 
zamykającego, tłok (4) przesuwa się w kierunku prze-
ciwnym do poprzedniego, a grzybek (5) otwiera przy-
lgnie (3) przez którą ponownie dopływa powietrze do 
silnika powietrznego pneumatycznej pompy olejowej. 

(1 zastrzeżenie) 

47e, 47g1; F16n, F16k P. 166214 T 31.10.1973 

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych im. 
Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska (Woj-
ciech Chodkowski, Zbigniew Pielach, Piotr Jędrze-
jewski). 

Pistolet do cieczy 

Pistolet posiada korpus (1), osadzoną w nim toczną 
obrotnicę (2) z końcówką do przyłączenia zasilającego 
przewodu ciśnieniowego, dźwignię (3), końcówkę wy-
lotową (4) i suwliwie umieszczony w korpusie (1) su-
wak (5) z odcinającym grzybkiem (6). Suwak (5) jed-
nym swoim końcem jest suwliwie umieszczony w tu-
lei (7) wkręconej w korpus (1), a drugi koniec suwa-
ka (5) opiera się o dźwignię (3), która przymocowana 
jest do korpusu (1) sworzniem (8). Suwak (5) jest 
uszczelniony w korpusie (1) i w tulei (7) uszczelkami 
(9). Na wystającą z korpusu (1) część suwaka (5) jest 
nałożona sprężyna (11), opierająca się o korpus (1) 
i utrzymywana w stanie napiętym przez pierścień 
osadczy (12) umieszczony w kanale (13) na suwaku 
(5). Suwak (5) łącznie z nałożoną na niego sprężyną 
(11) i wykonaną w korpusie (1) przylgnią (4) stanowi 
odciążony zawór odcinający. 

Toczna obrotnica (2) z końcówką do przyłączenia za-
silającego przewodu ciśnieniowego jest osadzona obro-
towo w korpusie (1) za pomocą kulek (15) umieszczo-
nych na obwodzie pierścieniowego kanału utworzonego 
z wydrążeń w korpusie (1) i w tocznej obrotnicy (2), 
przy czym połączenie to jest uszczelnione uszczelkami 
(16). 

Pistolet do cieczy ma zastosowanie w urządzeniach 
służących do przemieszczania płynów. 

47f; A01g P. 165610 T 03.10.1973 

Stanisław Łukaszewicz, Mieczysław Orlański, War-
szawa, Polska (Stanisław Łukaszewicz, Mieczysław 
Orlański). 
Urządzenie do bezrospryskowego nawadniania upraw 

w cieplarniach 

Urządzenie według wynalazku składa się z kolek-
tora (1) z przewodami nawadniającymi (2) wyposa-
żonymi w szereg otworów (3) oraz jeden odpowie-
trzający otwór (4), przy czym przewody (2) pokryte 
są przepuszczalnym porowatym materiałem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

47fJ; F161 P. 165479 T 27.09.1973 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Bernard 
Staszewski). 

Łącznik przewodów rurowych 

Łącznik według wynalazku przeznaczony do prze-
wodów (1) jest wyposażony w zaczep (2) uformowa-
ny w kształcie litery „C", przy czym jego swobodne 
ramiona (5) są skierowane w kierunku wolnego końca 
przewodu (1) a zaczep (2) jest wykonany z płaskow-
nika z materiału sprężystego. Drugi łączony przewód 
(7) ma kołnierz (9) o kształcie zbliżonym do prosto-

kąta, którego mniejszy wymiar jest mniejszy od od-
ległości między końcami ramion (5) zaczepu (2). Na 
ramionach (5) są wykonane wytłoczenia (6) współ-
pracujące z wycięciami (10) w kołnierzu (9). Ponadto 
łączone przewody (1) i (7) są pasowane ruchowo 
względem siebie i mają uszczelkę umiejscowioną na 
cylindrycznej powierzchni między przewodami (1) 
i (7). Łącząc przewody (1) i (7) wprowadza się koł-
nierz (9) do zetknięcia z nakrętką (3), a następnie 
obraca się go o 90° aż wycięcia (10) znajdą się na 
grzbietach wytłoczeń (6). (1 zastrzeżenie) 
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47f1; F16t P. 165480 T 27.09.1973 
Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Bernard 

Staszewski, Jan Wyrzykowski). 
Końcówka boczna do przewodów rurowych, zwłasz-
cza przewodów wykonanych z tworzyw sztucznych 
Końcówka boczna (1) według wynalazku przezna-

czona do przewodów rurowych jest ukształtowana 
w postaci krótkiego przewodu wyposażonego na jed-
nym końcu w kołnierz (2) dopasowany do wewnętrz-
nego kształtu przewodu głównego (3) oraz jest wy-
posażona w podkładkę (4) dopasowaną do zewnętrz-
nego kształtu przewodu głównego (3). Na zewnętrz-
nej powierzchni końcówki bocznej (1) jest wykonany 
gwint współpracujący z nakrętką (5). Wymiary ga-
barytowe końcówki (1) wraz z kołnierzem (2) miesz-
czą się w polu wewnętrznego przekroju poprzeczne-
go przewodu głównego (3). Ostatnia cecha umożliwia 
umieszczenie końcówki (1) w otworze przewodu 
głównego (3), a czynność ta może odbywać się pedy-
nie od wewnątrz tego przewodu. (1 zastrzeżenie) 

47f2; F16j P. 165471 27.09.1973 
Pierwszeństwo: 29.09.1972 - Austria (nr A 8397/72) 

29.03.1973 - Szwajcaria (nr 4569/73) 
Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaff hausen, 

Szwajcaria. 
Sposób nanoszenia substancji uszczelniającej na ele-
menty podlegające łączeniu i urządzeniu do stosowa-

nia tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia 

substancji uszczelniającej na elementy podlegające 
łączeniu, zwłaszcza na powierzchnie gwintowe od-
cinków rur przeznaczonych na rurociągi do przepły-
wu gazów lub cieczy i urządzenie do stosowania te-
go sposobu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sub-
stancję uszczelniającą nanosi się przy pomocy spe-
cjalnego urządzenia na powierzchnie gwintowe już 
w czasie wykonywania tych gwintów. 

Urządzenie ćo wykonywania sposobu składa się 
z trzpienia (228) zaopatrzonego w gwint, z przewodu 
(156) doprowadzającego do tego elementu substancję 
uszczelniającą, oraz z cylindra (137) i tłoczyska (139). 
Trzpień (228) jest wprowadzany w ruch obrotowy 
i posuwisto- zwrotny, przy czym doprowadza on sub-
stancję uszczelniającą do powierzchni gwintowej od-
powiedniej kształtki rurowej. (17 zastrzeżeń) 

42f2; F16j P. 164545 07.08.1973 

Pierwszeństwo: 07.08.1972 - Szwecja (nr 10246/72) 
Skega Aktiebolag, Ersmark, Szwecja (Assat Nata-

nael Svensson, Sture Valter Persson). 
Uszczelnienie połączeń, zwłaszcza połączeń rucho-

mych względem siebie elementów 
Uszczelnienie połączeń ruchomych względem siebie 

elementów jak tłok i cylinder zawiera gumowy pierś-
cień uszczelniający (1) umieszczony pomiędzy dwo-
ma pierścieniami wzmacniającymi (2) mającymi za-
krzywione powierzchnie zwrócone do pierścienia 
uszczelniającego (1). Na zewnątrz pierścieni wzmac-
niających (2) znajdują się pierścienie prowadzące (3). 
Pierścienie (1, 2, 3) mają różną twardość, osadzone 
są swobodnie względem siebie i zestawione według 
twardości wzrastającej w kierunku krawędzi. 

(4 zastrzeżenia) 

47f2; F16j P. 164622 11.08.1973 
Pierwszeństwo: 11.08.1972 - RFN (nr P 2239570.6) 
Howaldswerke-Deusche Werft AG, Hamburg, Re-

publika Federalna Niemiec. 
Urządzenie do zwiększenia okresu użytkowania sma-

rowanych olejem uszczelnień wału 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zwięk-

szania okresu użytkowania uszczelnień wału, smaro-
wanych olejem, szczególnie rurowych pochew. Urzą-
dzenie to zawiera na obrotowym wale (5), względnie 
jego panewce, co najmniej jeden element (7) spię-
trzający lub zmieniający kierunek oleju w obszarze 
smarowania (6), znajdujący się w odstępie między 
dwoma pierścieniami uszczelniającymi, który współ-
pracuje z urządzeniem chłodzącym (10). 

(20 zastrzeżeń) 
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47f2; F16j P. 165716 T 08.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska. 

Dławnica oleju 
Dławnica oleju według wynalazku przeznaczona do 

maszyn i urządzeń tłokowych, szczególnie sprężarek 
wodzikowych posiada pierścienie ustalaj ąco-spręży-
nujące o przekroju poprzecznym zbliżonym do litery 
„V" wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu 
i zaopatrzonych w mankiety nachylone do siebie pod 
kątem zawartym w granicach od 0° do 180°. 

Dławnica oleju składa się z pierścieni ustalająco-
-sprężynujących (1) oraz z pierścieni zgarniająco-
-uszczelniających (3) dociskowych do tłoczyska (7) 
sprężynami śrubowymi. Mankiety (2) pierścieni usta-
lająco-sprężynujących (1) posiadają powierzchnie (4) 
z kanałami (6) i powierzchnie te przylegają do po-
wierzchni otworu (5). Ponadto kanały (6) łączą ko-
mory (8), którymi olej zgarnięty z tłoczyska spływa 
do przestrzeni korbowodowej. (1 zastrzeżenie) 

47f2; F16j P. 165923 T 16.10.1973 

Instytut Naftowy, Kraków, Polska. 
Uszczelnienie nurnika na bardzo wysokie ciśnienie 
Uszczelnienie nurnika według wynalazku przezna-

czone do cylindra pompy na bardzo wysokie ciśnienie 
rzędu kilku tysięcy atn skonstruowane jest w ten spo-
sób, że podstawowym elementem uszczelnienia jest 
pierścień metalowy (3) o wystającym ponad powierzch-
nię czołową cienkim obrzeżem (4) lekko zbieżnym 
w kierunku komory ciśnieniowej. Wewnętrzna po-
wierzchnia pierścienia uszczelniającego (3) i obrzeża 
(4) pokryta jest materiałem łożyskowym jak np. cyna, 
a najmniejsza średnica wewnętrzna pierścienia (3) 
jest mniejsza od zewnętrznej średnicy nurnika. Na 
końcu nurnika usytuowana jest smarownica wypełnio-
na smarem półstałym dociskanym do ścianek cylindra 
i pierścienia uszczelniającego (3) za pomocą przetła-
czanej cieczy naciskającej na tłok gumowy. 

(1 zastrzeżenie) 

47g1; F16k P. 164485 02.08.1973 

Pierwszeństwo: 03.08.1972 - Włochy (nr 69540-A 72) 
Guardini Industriale S.p.A., Turyn, Włochy (Fran-

co de Benedetti). 
Zawór termostatyczny 

Zawór termostatyczny, którego poprzeczka (12) słu-
ży jako oparcie sprężyny (10), i prowadząca element 
termostatyczny (9) uruchamiający grzybek (4), posia-
da przeciwległe wystające końce (14, 14') umieszczo-
ne w poprzecznych rowkach utworzonych w nadle-
wach (11) korpusu zaworu. Każda z części (14, 14') 
posiada wyprostowany kołnierz (18) i język (20) w ce-
lu unieruchomienia poprzeczki (12) w rowkach. 

(1 zastrzeżenie) 
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47g*; F16k P. 164726 T 17.08.1973 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Marian Krawieczyński, Jerzy Białobrzeski). 

Dysza o zmiennej wydajności do płynnego CO2 

Zmiana wydajności dyszy następuje wskutek prze-
mieszczenia osiowego stożka iglicy względem stożka 
dyszy, oraz otwór wylotowy w wierzchołku stożka 
dyszy ma kąt o wartości większej względnie równej 
do kąta stożka iglicy. Otwór wylotowy w wierzchoł-
ku stożka dyszy ma średnicę większą od długości i po-
siada krawędź stępioną. (5 zastrzeżeń) 

47gi; F16k P. 164786 22.08.1973 

Pierwszeństwo: 24.08.1972 - Szwajcaria (nr 12046/72) 
24.08.1972 - Szwajcaria (nr 12047/72) 

Rudolf Felix Hornberger, Schaffhausen, Szwajcaria, 
Kurt Meyer, Olten, Szwajcaria. 

Zdalnie sterowany zawór 
Zawór według wynalazku przeznaczony jest do 

zdalnego sterowania. Zawór według wynalazku skła-
da się z obudowy (1), pokrywy (2) i elementu zamy-
kającego (3). Elementem zamykającym (3) jest po-
duszka lub membrana o dowolnym kształcie i co naj-
mniej częściowo elastyczna. Na skutek wprowadze-
nia do elementu zamykającego (3) sprężonego czyn-
nika np. powietrza, element ten zmienia zarówno 
swój kształt jak i objętość, a tym samym otwiera 
lub zamyka kanały przepustowe. 

Zawór według wynalazku może mieć praktyczne 
zastosowanie w medycynie, przemyśle chemicznym, 
w przemyśle spożywczym i w innych gałęziach tech-
niki. (8 zastrzeżeń) 

47g1; F16k P. 164843 24.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próż-
niowej, Warszawa, Polska (Kazimierz Małkowski, 
Marek Smoczyk). 

Bezpiecznik przepływu 
Bezpiecznik według wynalazku przeznaczony jest 

do stosowania w instalacjach, w których czynnikiem 
chłodzącym jest ciecz lub gaz. 

Posiada on tłoczek magnetyczny (3) usytuowany 
współosiowo i przesuwnie w komorze (2), wykonany 
w kształcie najkorzystniej tulejki z dwoma zewnętrz-
nymi kołnierzami (4) i (5), pomiędzy którymi na ob-
wodzie osadzony jest pierścieniowy magnes (6). W osi 
korpusu (1) umieszczony jest przelotowy otwór, 
współpracujący z prętowym trzpieniem (7), osadzo-
nym końcami centrycznie w płytkach centrujących 
(8) i (9). (2 zastrzeżenia) 

47g1; F16k P. 165033 T 04.09.1973 

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „Predom-Milmet", 
Sosnowiec, Polska (Wiesław Warchalski, Wiesław 
Grzebielucha, Edward Flak). 

Zawór do butli na gazy sprężone pod wysokim 
ciśnieniem 
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Zawór według wynalazku zaopatrzony jest w dol-
ne wrzeciono z gwintem zewnętrznym i rowkiem od-
ciążającym zakończone grzybkiem i wykonujące ruch 
obrotowo postępowy oraz w górne wrzeciono podwój-
nie uszczelnione w korpusie i w dławikowej nakręt-
ce wykonujące ruch obrotowy i sterowane kółkiem 
pokrętnym, przy czym dolne wrzeciono sprzężone jest 
z górnym wrzecionem za pośrednictwem elementu 
przenoszącego ruch obrotowy. 

Zawór ten może być stosowany do różnych rodza-
jów butli przeznaczonych na gazy sprężone. 

(2 zastrzeżenia) 

F16k P. 165239 15.09.1973 

Pierwszeństwo: 15.09.1972 - RFN (nr P 2245240.0) 
De Umon Flu Hme und Co, Düsseldorf, Republika 

Federalna Niemiec. 
Przyrząd sterujący do przesterowywania dwuprze-

wodowej instalacji centralnego smarowania 
Wynalazek dotyczy przyrządu sterującego do prze-

sterowywania kilku rozdzielaczy, mających dwuprze-
wodową instalację centralnego smarowania z krań-
cowym wyłącznikiem usytuowanym na końcu prze-
wodów zasilających powodującym przesterowywanie 
i uruchamianie krańcowego wyłącznika. Tłokiem ste-
rującym, którego ruch następuje w zależności od 
różnicy ciśnień pomiędzy przewodami zasilającymi 
i w zależności od wyznaczonego położenia tłoka 
wstępnego sterowania usytuowanego między przewo-
dami zasilającymi. 

Istota przyrządu sterującego według wynalazku po-
lega na tym, że jako tłok sterujący (8a) zastosowany 
jest tłok pompujący rozdzielacza, którego każdy 
z wylotów (3e) i (3f) każdorazowo jest połączony 
z innym przewodem zasilającym za pośrednictwem 
jednego z zaworów przelewowych (17), których ciś-
nienie otwierania jest nastawne. (3 zastrzeżenia) 

47g1; F16k P. 165509 T 27.09.1973 

Zakład Doświadczalny Armatury Przemysłowej 
przy Bielskiej Fabryce Armatur, Bielsko-Biała, Pol-
ska (Edward Błahut). 
Połączenie nakrętki trzpienia z klinem zaworu za-

suwowego 
Połączenie polega na tym, że odpowiednio ukształ-

towane wyjęcie bagnetowe (5) i ukształtowanie ko-
mory klina (1) zezwala na wprowadzenie do we-

wnątrz zespołu „nakrętka - oprawa" (3, 4) w ca-
łości, pod kątem zmierzonym od płaszczyzny piono-
wej przebiegającej wzdłuż osi symetrii komory klina 
w granicach 25°-50°, a następnie obrócenie tego ze-
społu do położenia pionowego, czyli roboczego dla 
osadzenia prowadzącej i ustalającej szyjki nakrętki 
(3) w otworze pełnym (6) komory. 

Ukształtowanie współpracujących elementów połą-
czenia pozwala na rozłączenie tego połączenia przez 
zastosowanie odwrotnej kolejności czynności monta-
żowych. Łatwy i dogodny montaż oraz demontaż po-
łączenia, zezwala na nieskomplikowaną wymianę zu-
żytej nakrętki przy równoczesnym wykorzystaniu 
wszystkich części składowych zamknięcia zasuwy, 
dzięki czemu przedłużona zostaje żywotność zasuwy 
przy równoczesnej oszczędności materiałów i robo-
cizny. (4 zastrzeżenia) 

47g1; F16k P. 165690 T 05.10.1973 

Zakład Doświadczalny Armatury Przemysłowej 
przy Bielskiej Fabryce Armatur, Bielsko-Biała. 

Zawór, zwłaszcza do mediów zanieczyszczonych 
Z zawieradłem zaworowym (2), w obrębie znajdu-

jącego się w nim kanału przepływowego (1), jest po-
łączony rozłącznie element (3), zatrzymujący zanie-
czyszczenia lub/oraz inne substancje, płynące wraz 
z zasadniczym medium przez zawór. 
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W ściance kadłuba zaworowego (6), na wprost ka-
nału przepływowego (1) w położeniu zamkniętego 
przepływu, znajduje się otwór z pokrywą (7) lub/oraz 
wyposażony we wziernik. Urządzenie spełnia w ru-
rociągu funkcję zaworu odcinającego przepływ, a za-
razem filtru, przy czym w położeniu zamkniętego 
przepływu, po zdjęciu pokrywy (7), element (3) moż-
na wyjąć z zaworu, np. w celu czyszczenia. W przy-
padku zastosowania wziernika element (3) można 
obserwować. (3 zastrzeżenia) 

47g1; F16k P. 165761 T ), 10.1973 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich, Za-
kład Usług Inwestycyjno-Remontowych, Koszalin, 
Polska. 

Zawór klapowy 
Zawór znajduje zastosowanie w przewodach trans-

portujących artykuły spożywcze zwłaszcza artykuły 
przetworów mlecznych. 

Klapa (9) zawieszona jest na haku (10). Docisk kla-
py zapewniony jest grzybkiem (11). Oś grzybka two-
rzy z przedłużoną osią przewodu (1) kąt ostry. Grzy-
bek (11) połączony jest z klapą (9) uchwytem (15) 
posiadającym wybranie w kształcie litery „U", Grzy-
bek (11) stanowi końcówkę gwintowanego trzpienia 
(12), który poruszany jest pokrętłem (14). 

Cechą charakterystyczną zaworu jest jego łatwa 
i prosta rozbieralność. (3 zastrzeżenia) 

47g1; F16k P 165810 T 11.10.1973 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNIMA" Zakład Zamiejscowy w Koszalinie, Kosza-
lin, Polska. 

Zawór próżniowy odcinający 
Zawór zawiera grzybek (1) z uszczelką (2). W po-

zycji zamknięcia zaworu grzybek (1) dociskany jest 
do gniazda zaworu ciśnieniem atmosferycznym panu-
jącym w mieszku (8). Śre.dnica skuteczna mieszka (8) 
jest przy tym większa od średnicy podziałowej usz-
czelki (2). 

Otwieranie zaworu jest realizowane dźwignią ręcz-
ną, siłownikiem magnetycznym lub pneumatycznym. 
Zawór z siłownikiem pneumatycznym posiada cylin-
der (9), mocowany do grzybka (1). Nieruchomy trzpień 

(3) jest połączony z tłokiem (10). Obszar powyżej tłoka 
(10) jest połączony z zaworem sterującym kanałami 
(12) i (13). Wprowadzenie sprężonego powietrza w ob-
szar powyżej tłoka (10), powoduje uniesienie cylin-
dra (9) wraz z grzybkiem (1) i otwarcie zaworu. 

(2 zastrzeżenia) 

F16k P. 165924 T 16.10.1973 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Dębica, Polska (Andrzej Kwaśnik, Wła-
dysław Mateja, Bolesław Skarbek). 

Uszczelnienie dławicy w zaworach, zwłaszcza 
chłodniczych 

Uszczelnienie zawiera profilową uszczelkę (1) przy-
legającą do płaszczyzny wrzeciona (2), podkładki tra-
pezowej (3) i do zespołu dławika (4) oraz filcowy 
pierścień (5) i sprężynę (6) opierającą się o wkrętkę 
oporową (7). (1 zastrzeżenie) 

47gi; F16k P. 166051 T 22.10.197a 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłowych 
Urządzeń Chłodniczych, Kraków, Polska (Antoni Dar-
łak). 

Czterodrożny zawór rozdzielczy 
Czterodrożny zawór rozdzielczy przeznaczony jest do 

zmiany kierunku przepływu czynnika chłodniczego 
w obiegu chłodniczym urządzeń chłodniczych i klima-
tyzacyjnych. Składa się z rozdzielacza z suwakiem 
tłoczkowym (4) sterowanym elektromagnetycznym za-
worem pilotującym (14). Suwak (4) posiada tłoczki roz-
dzielcze (5) i (7) oraz tłoczek roboczy <6), przy czym 
średnica skrajnego tłoczka rozdzielczego (5) jest mniej-
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sza od średnicy środkowego tłoczka (7). W suwaku (4) 
pomiędzy tłoczkami rozdzielczymi (5) i (7) wykonane 
jest podtoczenie, a pomiędzy tłoczkiem roboczym (6) 
a tłoczkiem środkowym (7) wytoczenie (A), zaś wzdłuż 
osi otwór dwuśrednicowy przelotowy (8) połączony 
z wytoczeniem (A) promieniowymi otworami (9). 
W części otworu (8) o mniejszej średnicy znajdującej 
się po stronie tłoczka roboczego (6) osadzony jest 
trzpień (10) posiadający na jednym końcu grzybek (12) 
wpuszczony do części otworu (8) o większej średnicy 
zaś drugi koniec trzpienia (10) zamocowany jest nie-
ruchomo względem korpusu. 

W korpusie (1) wykonane są kanały (B), (C) i (D) 
łączące odpowiednio króćce wlotowe i wylotowe, przy 
czym kanał (B) przynależny do króćca (16) wysokiego 
ciśnienia znajduje się bliżej tłoczka (5). 

(4 zastrzeżenia) 

47g2; F16t P. 164781 T 22.08.1973 

Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych 
i Mechanizacji Sprzętu Rybnego, Gdynia, Polska (Zdzi-
sław Prończuk). 

Odwadniacz 
Odwadniacz składa się ze zbiornika (1) uszczelnio-

nego uszczelką (2) i pokrywą (3). Do zbiornika (1) jest 
zamocowany wlotowy króciec (4) i wylotowy (5), oraz 
odsysający króciec (6) i napełniający króciec (7). We-
wnątrz zbiornika (1) znajduje się pojemnik (8) na 
sorbent (10) z pokrywą (9). Do pokrywy (9) jest za-
mocowany sprężysty uchwyt (15). Wewnątrz pojem-
nika (8) znajduje się filtr (12). Pojemnik (8) jest 

uszczelniony w swojej dolnej części ze zbiornikiem 
(1) za pomocą uszczelki (13). 

Zbiornik mocuje się do instalacji za pomocą uch-
wytów (14). Między korpusem (1) a pojemnikiem (8) 
znajduje się przestrzeń wlotowa (11). (1 zastrzeżenie) 

47h; F16h P. 164343 T 27.07.1973 
Kombinat Obrabiarek do Części Korpusowych „Po-

nar-Komo", Jarocińska Fabryka Obrabiarek, Jarocin, 
Polska (Bolesław Czobański). 
Sposób eliminowania niepożądanych skutków luzów 
kątowych w mechanizmach napędowych, zwłaszcza 
w mechanizmach napędowych obrabiarek oraz urzą-

dzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób i urządzenie według wynalazku polegają na 

wytworzeniu w całym łańcuchu kinematycznym me-
chanizmu napędowego wstępnego naprężenia skrętne-
go przy pomocy hamulca dynamicznego odpowiedniej 
konstrukcji, co eliminuje niepożądane skutki luzów 
kątowych. 

Wielkość naprężenia skrętnego może być regulowana 
równocześnie ręcznie i automatycznie. 

Odpowiednia konstrukcja hamulca i układu steru-
jącego jego działaniem ogranicza naprężenia wstępne 
oraz straty energii do niezbędnego minimum. 

Wirnik hamulca R wytwarza naprężenie wstępne 
w elementach przeniesienia napędu Ww, Pk, K2, P/n 
i Kl. Moment hamujący sterowany jest ręcznie to-
rem A i automatycznie torem B. (6 zastrzeżeń) 

47h; F16h P. 164823 T 23.08.1973 
Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Stanisław 

Koncewicz, Ryszard Hebdzyński, Leszek Kowalski). 
Urządzenie do regulacji mimośrodowości elementu na-

pędowego w czasie jego ruchu 
Urządzenie składa się z dwóch mimośrodów (2 i 3) 

osadzonych w sobie i sprzężonych ze sobą silnikiem 
krokowym, w obudowie (4) z tłoczkami (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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47h; F16h P. 164858 T 27.08.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjno Obrabiarek, Prusz-
ków (Marian Niedbała, Tadeusz Pietrzak). 

Skrzynka przekładniowa wielostopniowa 
Skrzynka przekładniowa wielostopniowa zaopatrzo-

na jest w szereg wałków napędowych, najkorzystniej 
umieszczonych w trzech osiach obrotu sześciu wał-
ków (2, 3, 4, 5, 6 i 7) spośród których na usytuowa-
nych w skrajnych osiach wałkach (3, 4, 5 i 6) osa-
dzone jest sześć sprzęgieł elektromagnetycznych (19, 
27, 35, 43, 51 i 58) po trzy sprzęgła w jednej osi obro-
tu, spośród których sprzęgła (27 i 51) są tak osadzo-
ne, że umożliwiają połączenie lub rozłączenie usytuo-
wanych w tych samych osiach wałków (3 i 4) oraz 
wałków (5 i 6). 

Ponadto pomiędzy podporami łożyskowymi każdego 
z wałków (3, 4, 5 i 6) na przykład wałka (3) osadzo-
no nieobrotowo koło zębate (22) oraz sprzęgło elek-
tromagnetyczne (19), którego ruchoma obudowa ze-
wnętrzna (19a) jest związana nieobrotowo z kołem 
zębatym (22) osadzonym obrotowo na wałku (3). 

(2 zastrzeżenia) 

47h; F16h P. 165945 T 18.10.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Roman Hoffman, 
Stanisław Urbanek). 
Mechanizm do realizacji ruchu okresowego z zatrzy-

maniem w położeniach krańcowych 
Mechanizm do realizacji ruchu okresowego z za-

trzymaniem w położeniach krańcowych posiada ele-
ment sprężysty (4) wstępnie napięty, stanowiący ogni-
wo mechanizmu lub jego część, umieszczony między 
ogniwem czynnym (1) a ogniwem biernym (6), a nad-
to posiada zderzaki (8) ograniczające położenia krań-
cowe ogniwa biernego (6) albo dowolnego innego ogni-
wa umieszczonego między ogniwem biernym i ogni-
wem sprężystym lub zawierającym element sprężysty. 

Od chwili zetknięcia się ogniwa ze zderzakiem (8), 
ogniwo bierne (6) zostaje zatrzymane a ruch ogniwa 
czynnego (1) powoduje odkształcenie ogniwa lub ele-
mentu sprężystego (4). Zatrzymanie ruchu ogniwa 
biernego (6) trwa do chwili gdy ogniwo czynne "(1) 
znajduje się w położeniu, w którym długość elementu 
sprężystego (4) będzie równa długości jego zmonto-
wania. (1 zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 165401 T 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 26.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 
293659) 

M&T Chemicals, Rahway, Stany Zjednoczone Ame
ryki. 
Sposób wytwarzania połyskowych lub błyszczących 
cynkowych powłok galwanicznych oraz kompozycja 

do wytwarzania tych powłok 
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania połysko

wych cynkowych powłok galwanicznych w szerokim 
zakresie gęstości prądu, pozbawionych „zarodników" 
i/lub prążków. Sposób według wynalazku polega na 
przepuszczaniu prądu od anody do katody metalowej 
w ciągu okresu czasu wystarczającego do naniesienia 
połyskowej cynkowej powłoki galwanicznej na wy
mienionej katodzie, przy czym prąd przechodzi przez 
wodną kompozycję kąpielową, zawierającą co naj
mniej jeden związek cynku dostarczający jonów cyn
ku do cynkowania, co najmniej jeden środek po-
wierzchniowo-czynny, rozpuszczalny w kąpieli, z gru
py związków obejmujących rozpuszczalne w kąpieli 
polietery, podstawione polietery oraz podstawione 
niearomatyczne azotowe heterocykliczne środki po-
wierzchniowo-czynne oraz co najmniej jeden aroma
tyczny, niekarbonylowy, zawierający azot związek 
heterocykliczny. Przedmiotem wynalazku jest rów
nież kompozycja, której skład został wyżej określony. 

(60 zastrzeżeń) 

48a; C23b P. 165876 T 15.10.1973 

Zakłady Aparatury Precyzyjno-Medycznej „PRE-
MED" Spółdzielnia Pracy, Marki-Pustelnik, Polska 
(Henryk Heroes). 
Sposób suszenia w procesie galwanizacji taśm i dru-
tów stalowych i urządzenie do wykonania tego spo-

sobu 
Sposób suszenia według wynalazku znajduje zasto-

sowanie w procesie ciągłej galwanizacji taśm i dru-
tów stalowych. Sposób polega na przepuszczaniu 
przez ustalany odcinek wilgotnej taśmy po procesie 
galwanizacji prądu elektrycznego niskiego napięcia 
w przedziale 5-M5 V przyjmując średnio 4 do 5 wolt 
na 1 metr taśmy oraz natężeniu około 10 A. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch 
rolek metalowych (2) i (3) prowadzących taśmę (1), 
do których doprowadzono prąd niskiego napięcia 
i rolki napinającej (4) taśmę. Odstęp między rolkami 
(2) i (3) może być zmienny i zależy od rodzaju su-
szonej taśmy metalowej. (2 zasinienia) 

48b; C23c P. 165326 20.09.1973 

Pierwszeństwo: 20.09.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 
290612) 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sposób zanurzeniowego aluminiowania podłoża za-
wierającego żelazo i pokryte podłoże otrzymane tym 

sposobem 
Sposób zanurzeniowego aluminiowania podłoża za-

wierającego żelazo polega na tym, że do kąpieli alu-
miniowej dodaje się mangan w ilości 0,2-1,5%. 

Podłoże zawierające żelazo pokryte jest stopem 
ochronnym, przez zanurzeniowe aluminiowanie, skła-
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dającym się z szeregu nieciągłych faz osadzonych na 
osnowie Al, które to fazy obejmują fazę Si oraz fa-
zę, w której Fe, Ni, Al i Mn są ze sobą wzajemnie 
połączone, przy czym łączne stężenie dodatków sto-
powych wynosi 4 -11% Si, 0,1-3,0% Fe oraz 0,2-
1,5% Mn a resztę stanowi Al. (8 zastrzeżeń) 

19a; B23b P. 163957 10.07.1973 

Pierwszeństwo: 18.10.1972 - RFN (nr P2250925.7) 
18.01.1973 - RFN (nr P2302304.3) 

Karl Hertel, Nuernberg, Republika Federalna Nie-
miec. 

Zacisk stalowy mocujący 
Przedmiotem wynalazku jest stalowy zacisk mocu-

jący do obracanych płyt dziurkowanych w kształcie 
czterokrawędzipwego płaskiego graniastosłupa z 
dwoma położonymi naprzeciwko siebie ostrzami tną-
cymi, podporządkowanymi jednej z dwóch prostokąt-
nych, równoległobocznych lub rąbowych powierzchni 
podstawy graniastosłupa z wybraniem, podpierającą 
obracaną płytę na dwóch jej powierzchniach bocz-
nych i na jednej powierzchni podstawy oraz z koł-
kiem mocującym wchodzącym w otwór płyty obra-
canej i mocowanym wewnątrz stalowego zacisku 
mocującego w stosunku do powierzchni przylegania 
tego wybrania. Kołek mocujący (75) wchodzący 
w otwór (58) obracanej płytki (38) w celu zamoco-
wania jej jest w obszarze wybrania zacisku mocują-
cego wykonany jako płytka podkładkowa (74). Płyt-
ka obracana (38) niezależnie od wykonania kołka 
mocującego (75) może być również wykonana jako 
pochylony graniastosłup z osią graniastosłupa nachy-
loną w stosunku do powierzchni podstaw graniasto-
słupa nieco w kierunku do obu wierzchołków ostrzy. 
Oś otworu płytki obrotowej jest pochylona wzglę-
dem osi graniastosłupa w kierunku przeciwnym 
w stosunku do podstawy płytki lub do podstawy mo-
cującego wybrania i leży w urojonej płaszczyźnie 
przekątnej określonej przez krawędzie narożne gra-
niastosłupa tworząc ostrza tnące. Dla stosowania 
płytki obracanej jako narzędzia do wytaczania prze-
widziane są dwie stykające się bezpośrednio po-
wierzchnie boczne płytki obracanej z wystającymi 
bocznie końcami wytaczającymi, które są w specjal-
ny sposób ukształtowane i ustawione względem sie-
bie. (11 zastrzeżeń) 

49a; B23b P. 164363 T 27.07.1973 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Ryszard Götz, Zenon Łakomy). 

Łamacz spływającego śrubowo-rurkowego wióra 
Łamacz spływającego śrubowo-rurkowego wióra 

posiada zaporę (1) którą mocuje się bezpośrednio na 
trzonku (2) noża lub też na oprawce nożowej po-
przez płytkę (3). 

Zapora znajduje się poza krawędzią tnącą, powo-
duje, że płytka skrawająca zwija nacierający wiór 
a zapora (1) powoduje jego łamanie. Łamacz wióra 
stosuje się do obróbki skrawania detali o małej 
sztywności oraz metali które powodują powstawanie 
niekorzystnego śrubowo-rurkowego wióra o znacz-
nych długościach. (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 164904 T 29.08.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, Polska (Albert Dobosz, Janusz Bucki, Marian 
Niedbała). 

Głowica tokarska z blokiem wielonożowym 
Głowica tokarska według wynalazku składa się 

z korpusu głowicy, mechanizmu zacisku z hydrau-
licznym cylindrem, tłokiem i przegubem kolanowym, 
mechanizmu obracającego blok nożowy z hydraulicz-
nym cylindrem i tłokiem, płyty bloku wielonożowe-
go i wałka, na którym jest blok osadzony. 

Obrót bloku nożowego zapewniony jest przez me-
chanizm hydrauliczny złożony z nieruchomego dwu-
stronnego tłoka z tłoczyskiem połączonym z korpu-
sem oraz ruchomego cylindra, na zewnętrznej po-
wierzchni cylindra nacięta jest zębatka współpracu-
jąca z kołem zębatym osadzonym na osi obrotu blo-
ku nożowego. 
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Pozycjonowanie uzyskiwane jest za pomocą sprzę-
gła wieloząbkowego, zaś zaciskanie bloku nożowego 
we właściwej pozycji i jego luzowanie zastosowany 
jest mechanizm hydrauliczny o dużej mocy zacisku 
złożony z cylindra z przesuwnym tłokiem, którego 
tłoczysko połączone jest z przegubem kolanowym 
bezpośrednio zaciskającym lub luzującym sprzęgło 
wieloząbkowe. (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 165414 T 25.09.1973 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych 
Budownictwa Rolniczego, Pruszcz Gdański, Polska 
(Jan Ratowł). 

Wiertło 
Przedmiotem wynalazku jest wiertło do nawierca-

nia otworów składające się z wiertła spiralnego (1) 
oraz nałożonej na niego tulejki (2) z przymocowany-
mi do niej od dołu płytkami tnącymi (3), wystający-
mi do wewnątrz tulejki. W górnej części tulejki (2) 
wykonane są nacięcia wzdłużne (4), umożliwiające 
unieruchomienie tulejki (2) względem wiertła (1) 
i uchwytu (5). W wewnętrznej części tulejki (2) mo-
gą być wykonane nacięcia (6) zwiększające siły słu-
żące do unieruchomienia wiertła (1) względem tulej-
ki (2). (2 zastrzeżenia) 

49a: B23b P. 166066 T 23.10.1973 

• Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczew-
skiego, Elbląg, Polska. 
Urządzenie przenośne do odcinania nadlewów, zwła-

szcza śrub okrętowych 
Urządzenie przenośne do odcinania nadlewu, zwła-

szcza śrub okrętowych obróbką wiórową, posiada 
stół obrotowy (5) wyposażony na płaszczyźnie czoło-
wej w sanie (6), usytuowane równolegle do jego osi 
obrotu, w których osadzone są duchowo suporty na-
rzędziowe (11) i śruba pociągowa (7) posuwu, która 
otrzymuje ruch obrotowy, podczas ruchu głównego 
stołu obrotowego (5) z wzornika (3) o pochyleniu 
1:40-T-60, zabudowanego w korpusie (1) urządzenia za 
pośrednictwem popychacza rolkowego (9) i mecha-
nizmu zapadkowego (10). Natomiast suporty narzę-
dziowe (11) zaopatrzone są w ramię płaskie (12) za-
kończone uchwytem nożowym (13) z rowkiem wpu-
stowym (14) ustalającym położenie noża względem 
osi obrabianego przedmiotu pod kątem ustawczym 
w granicach 15-30°. Stół obrotowy (5) ma na obwo-
dzie zębatkę (8), która nadaje mu ruch obrotowy 
z wału silnika (15) przez układ przełożeń zębatych 
(16), a korpus (1) posiada kołnierz osłonowy (4), chro-
niący obsługującego przed okaleczeniem. 

(1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 166112 T 26.10.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Roman Stopka, Antoni Rutkowski). 
Podkładka do obróbki mechanicznej lusterek z mie-

dzi stosowanych w indykatorach punktu rosy 
Podkładka do obróbki mechanicznej lusterek z mie-

dzi, stosowanych w indykatorach punktu rosy, skła-
dająca się z dwóch półpierścieni (3), przeznaczonych 
do umieszczania we wnętrzu kanałka obwodowego 
lusterka (4) podćawanego obróbce, wskutek czego 
uzyskuje się trwałe zamocowanie lusterka w przy-
rządzie podczas końcowej operacji obróbki. 

(1 zastrzeżenie) 

49b; B23c P. 164362 T 27.07.1973 

Zakłady Przemyślu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Ryszard Götz, Zenon Łakomy). 

Łaraacz wióra wykonany na płytce skrawającej 
Łamacz wióra wykonany na znanej płytce skrawa-

jącej (1), posiada rowek utworzony przez zeszlifowa-
nie powierzchni (2) natarcia, powierzchni (3) progu 
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kierującego wiór i powierzchni (4) przejściowej, przy 
czym powierzchnia przejściowa jest obniżona w sto-
sunku do powierzchni natarcia. 

Stosowanie łamacza w/g wynalazku pozwala na 
obróbkę skrawaniem przy posuwach w granicach do 
1,2 mm na obr. dla płytek mocowanych w powszech-
nie znanych oprawkach oraz do 1,8 mm na obr. dla 
płytek skrawających mocowanych tak, że powierzch-
nie przyłożenia stanowią większą część powierzchni 
płytki skrawającej. (1 zastrzeżenie) 

49b; B23c P. 164462 T 01.08.1973 

Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Maszyn 
i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", Gorlice, Polska 
(Mieczysław Kopczyk, Jerzy Laszczak, Zbigniew 
Wiśniowski, Władysław Sikora, Stanisław Deda). 

Podzielnica uniwersalna zwłaszcza hydrauliczna 
Podzielnica uniwersalna zwłaszcza hydrauliczna 

stosowana jest w szczególności przy wierceniu i fre-
zowaniu gryzów świdrów wiertniczych. 

Podzielnica według wynalazku wyposażona jest 
w siłownik dwustronnego działania (2) ułożyskowany 
na wrzecionie (5), na którym osadzona jest tarcza 
podziałowa (8) z siłownikiem blokującym (14) oraz 
jednokierunkowe sprzęgło (9) połączone z siłowni-
kiem sterującym (13). 

Podzielnice takie charakteryzują się łatwością ste-
rowania w cyklu półautomatycznym oraz stosunkowo 
małymi gabarytami konstrukcji przy zachowaniu du-
żej siły mocowania. (1 zastrzeżenie) 

19b; B23c P. 164717 T 17.08.1973 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego, ,,Ursus", Ur-
sus, Polska. 
Głowica frezowa z mechanicznym mocowaniem pły-

tek skrawających 
Głowica frezowa z mechanicznym mocowaniem 

płytek skrawających składa się z korpusu (1) z przy-
mocowanym do niego pierścieniem oporowym (2), 
o który opierają się swoimi powierzchniami czoło-

wymi kliny bazowo-oporowe (4) spełniające rolę opór 
bazowych płytek skrawających (6), śrub (3) mocują-
cych kliny bazowo-oporowe oraz śrub (5) służących 
do regulacji położenia klinów bazowo-oporowych (4). 
Głowica według wynalazku przeznaczona jest głów-
nie do frezowania stali i żeliwa. (1 zastrzeżenie) 

49c; B23d P. 164602 T 10.08.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Świdni-
ca, Polska (Czesław Bachowski). 

Urządzenie do kształtowego cięcia rur 
W urządzeniu do kształtowego przecinania rur pal-

nik wykonuje ruch posuwisto-zwrotny, przecinając 
rurę obracającą się. Synchronizację ruchu palnika, 
zapewniającą odpowiedni kształt przecięcia rury uzy-
skuje się układem dźwigniowym napędzanym mimo-
środowo od koła napędzającego przekładnię obraca-
jącą rurę. Kształt linii przecięcia jest zależny od sto-
sunku promienia mimośrodu i rury oraz stosunku 
ich obrotów. (3 zastrzeżenia) 

49c; B23d P. 164739 T 17.08.1973 

Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Maszyn 
i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", Gorlice, Polska 
(Franciszek Jelonek, Jan Kukła, Józef Cieślak, Jan 
Pierz, Stanisław Waląg). 

Głowica do cięcia rur 
Głowica do cięcia rur z wirującymi nożami tnący-

mi stosowana jest szczególnie do przecinania rur 
o grubych ściankach. 

Głowica według wynalazku przedstawiona na fig. 
1, posiada promieniowo przesuwne noże tnące (3) 
umieszczone w suportach (2) oraz tarczą (4) połączo-
ną spiralnie z suportami nożowymi (2) przy czym 
tarcza ta współpracuje z kołem zębatym (5) poprzez 
koło zębate (6). (1 zastrzeżenie) 
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49c; B23d P. 165018 T 04.09.1973 

Pol i t echnika Wroc ławska , Wrocław, Polska (Ed-
w a r d S tan i s ł aw Dzikowski) . 

Sposób bezodpadowego cięcia p r ę t ó w oraz urządzenie 
do s tosowania tego sposobu 

P rzedmio tem wyna lazku jes t sposób bezodpadowe-
go cięcia p r ę tów oraz urządzenie do s tosowania tego 
sposobu przeznaczone zwłaszcza do cięcia p r ę t ó w że-
laznych i s ta lowych. Sposób według wyna lazku po> 
lega na tym, że przeznaczony do cięcia p r ę t poddaje 
się osiowemu rozciąganiu przed i w czasie cięcia 
siłą p romien iową zaś urządzenie do cięcia sposobem 
według wyna l azku wyposażone jest w pods tawową 
płytę , na k tóre j zamocowane są sworznie dolnych 

49d; B23f P. 164474 T 02.08.1973 

przegubowych łączników łączących z podstawową 
płytą dwie dolne zaciskająco-tnące szczęki, na któ-
rych spoczywa przeznaczony do cięcia pręt. Dolne 
szczęki są ponadto podparte śrubowymi sprężynami 
prowadzonymi na śrubach ustalających położenie 
dolnych szczęk względem podstawowej płyty. Nau 
dolnymi szczękami znajdują się dwie górne szczęk, 
połączone przegubowymi łącznikami z głowicow* 
płytą. Osie obrotu przegubowych łączników są pro-
stopadłe do osi ciętego pręta, a łączniki pochylone 
są względem podstawowej płyty* i głowicowej płyty 
tak, że proste przeprowadzone przez osie obrotu two-
rzą czworobok oparty wierzchołkami o podstawową 
płytę i głowicową płytę. (2 zastrzeżenia) 

Łódzkie Zakłady Kserotechniczne „Predom-Pre-
xer", Łódź, Polska. 
Przyrząd do mechanicznego załamywania czołowych 

krawędzi zębów kół zębatych 
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do mecha-

nicznego załamywania czołowych krawędzi zębów 
kół zębatych zwłaszcza o małych modułach składa-
jący się z elementu skrawającego w kształcie drob-
no uzębionego kątowego freza (1), w którym obie 
powierzchnie stożkowe nachylone są względem sie-
bie pod kątem około 90°, przy czym frez (1) jest 
ścięty wzdłuż cięciwy oraz elementu prowadzącego 
w kształcie tarczy (2) uzupełniającej ściętą część 
freza przymocowanej do niego i tak ukształtowanej, 
że początkowy skrawający wycinek freza (1) zbiega 
się z końcowym daszkowo ukształtowanym wycin-
kiem (7) prowadzącej tarczy (2) a końcowy skrawa-
jący wycinek freza (1) nakłada się z początkowym 
wycinkiem tarczy (2) tworząc między ich wierzchoł-
kami odstęp równy podziałce obrabianego koła zęba-
tego, a otwór freza przesunięty jest względem jego 
zewnętrznej średnicy. (5 zastrzeżeń) 

49d; B23f P.164928 T 30.08.1973 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Ur-
sus, Polska (Janusz Myśliński). 
Sposób wykonania ścięć zębów na czołach kół zęba-

tych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób wykonywania ścięć zębów na czołach kół 

zębatych polega na tym, że obrabiane koło zębate 
(1) mocuje się w uchwycie obrabiarki i nadaje się 
mu ciągły ruch obrotowy. Narzędzie (4) ustawia się 
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względem koła zębatego (1) w ten sposób, żeby jego 
oś znajdowała się w pewnej odległości od czoła koła 
(1), a oś koła (1) w odległości (10) od najbliżej usy-
tuowanego zęba narzędzia w kierunku prostopadłym 
do osi koła obrabianego, czyli od płaszczyzny natar-
cia. 

Narzędzie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że stanowi go frez tarczowy o profilu zęba 
ukształtowany przy pomocy promienia koła oraz pro-
stej pod pewnym kątem, natomiast linia zębów jest 
usytuowana wzdłuż linii śrubowej i stanowi ją jeden 
niepełny zwój. (5 zastrzeż jń) 

49e; B23g P. 165745 T 09.10.1973 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Andrzej 
Samek, Zbigniew Kłus). 

Urządzenie do obróbki gwintów 
Urządzenie do obróbki gwintów o zmiennym skoku 

jest oprzyrządowaniem specjalnym frezarki uniwer-
salnej poziomej. Można go przystosować do każdej 
uniwersalnej frezarki, w której skład wchodzą trzy 
podstawowe zespoły montowane oddzielnie na po-
wierzchni stołu frezarki. Cechę charakterystyczną 
urządzenia stanowi to, że odchylający się liniał na-
pędzany śrubą pociągową powoduje przyspieszenie 
przemieszczania się stołu frezarki, przez co uzyskuje 
się zmianę nacinanego gwintu na długości obrabia-
nego przedmiotu. 

Rozwiązanie według wynalazku eliminuje zupełnie 
dodatkowe elementy jak krzywki sterujące w ukła-
dach kopiowych, agregaty ciśnieniowe i siłowniki 
w układach hydraulicznych, które stanowią podsta-
wowe, bądź dodatkowe wyposażenie urządzeń, na 
których uzyskuje się gwinty o zmiennym skoku, 
przez wprowadzenie do urządzenia według wynalaz-
ku układu mechanicznego przekazywania ruchów ele-
mentarnych, którym są przekładnie gitarowe, zezwa-
lające na dowolną zmianę nacinanego skoku począt-
kowego i końcowego nacinanego gwintu o określonej 
długości. Jak również uzyskiwany kształt gwintu 
drogą odwzorowania kształtu narzędzia wieloostrzo-
wego stanowi wyraźny postęp w opracowanym roz-
wiązaniu. (2 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 164494 03.08.1973 

Pierwszeństwo: 04.08.1972 RFN (nr P 22 38 538.2) 
Hilti AG, Sehaan, Lichtenstein, (Gerhard Bach-

mann, Karl-Max Harder). 
Zgrzewarka do kołków z wyładowaniem kondensa-

torowym 
Przedmiotem wynalazku jest zgrzewarka do koł-

ków z wyładowaniem kondensatorowym, z baterią 
akumulatorów (1) jako akumulatorem energii dla 
zgrzewania, ładowana ze źródła energii z wyłączni-
kiem prądu zgrzewania (3) do zamykania obwodu 
zgrzewania z elektrodami. Zgrzewarka zawiera układ 
wyzwalający (24, B), odłączający źródło energii od 
baterii (1) i wyzwalający zamknięcie włącznika (3) 
prądu zgrzewania oraz układ zabezpieczający (C, C1( 
,C2, C3, C4). Ponadto zgrzewarka zawiera układ kon-

trolny (26, b3, b4) uruchamiający się samoczynnie po-
między przebiegami zgrzewania i uruchamiający przy 
tym układ zabezpieczający (C, Cj c2, c3, c4). Układ 
kontrolny umożliwia ponowne naładowanie baterii 
kondensatorów (1) najwyżej do napięcia bezpieczne-
go. Układ zabezpieczający jest sprzężony z układem 
kontrolnym w ten sposób, że układ zabezpieczający 
po zadziałaniu powoduje powrót układu kontrolnego 
w stan spoczynku. (13 zastrzeżeń) 

49h; B23k P. 164536 06.08.1973 

Pierwszeństwo: 07.08.1972 - RFN (nr P. 2238821.2) 
Hilti AG, Sehaan, Lichtenstein (Karl Blaas, Hans 

Hachtel, Dankmar Tauern). 
Spawarka kondensatorowa do kołków 

Spawarka kondensatorowa według wynalazku zao-
patrzona jest w przewody prądowe (3, 8, 10) ułożone 
względem siebie w z góry określony sposób. 

Przewody na całej swej długości są prowadzone 
w tej samej od siebie odległości. Długość przewo-
dów jest ściśle określana. Mogą być one wykonane 
jako kable dwuprzewodowe, linie taśmowe, żebrowe 
lub koncentryczne. (9 zastrzeżeń) 

49h; B23k P. 165536 T 28.09.1973 

Fabryka Urządzeń Okrętowych „Rumia", Rumia, 
Polska (Wojciech Zdzienicki, Ryszard Pełka, Jerzy 
Mierzejewski, Władysław Klawikowski, Władysław 
Wanzel, Henryk Jagoda). 
Sposób łączenia owiewek z rurkami oraz urządzenie 

do stosowania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia owie-

wek z rurkami elementów wymiany ciepła oraz piec 
lutowniczy do stosowania tego sposobu. Równomier-
ne nagrzewanie elementu wymiany ciepła w ruchu 
obrotowym oraz topnikowanie elementu w komorze 
pieca daje pewne połączenie owiewek z rurkami spoi-
wem naniesionym uprzednio na owiewkę. 
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Ruch obrotowy zapewnia równomierny rozkład 
spoiwa, co przyczynia się do uzyskania maksymalnej 
sprawności cieplnej elementu wymiany ciepła oraz 
minimalnych strat ciśnienia gazu wymieniającego 
ciepło od strony owiewek. (3 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 165700 T 06.10.1973 

Urządzenie do obwodowego spawania przedmiotów 
cylindrycznych wykonanych z metali trudno spawal-

nych 
Urządzenie składa się z dwóch półautomatów spa-

walniczych, mechanicznego obrotnika oraz podajnika. 
Do ścianek bocznych podajnika umocowane są 
0 przekroju kołowym prowadnice, na których zabu-
dowane są przesuwnie palniki gazowe, do których 
gaz i powietrze doprowadzane są przewodami giętki-
mi. W czasie spawania przedmiotu znajdującego się 
na obrotniku, przedmioty umieszczone na podajniku 
zostają przez palniki gazowe podgrzane do wymaga-
nej temperatury. Po zakończeniu spawania na obrot-
niku, przedmiot zostaje usunięty z miejsca obróbki 
1 na to miejsce z podajnika zostaje podany podgrza-
ny przedmiot, który zostaje poddany operacji spawa-
nia. (2 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 165733 09.10.1973 

Pierwszeństwo: 09.10.1972 - NRD (nr WP B23k/ 
160092) 

VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck, Eisleben, 
Niemiecka Republika Demokratyczna (Kurt Thor). 

Urządzenie do przesuwania drutu 
Urządzenie według wynalazku posiada obudowę 

(14), wewnątrz której znajduje się niedzielony wa-
łek (15) napędzany częścią napędową poprzez czop 
(1) i sprzęgło (2). Obie rolki przesuwu (4) i (5) są 
ułożyskowane naprzeciw siebie i osadzone mimośro-
dowo pod określonym kątem alfa do osi (6) wałka. 
Rolki (4) i (5) po zaczepieniu zewnętrznymi krawę-
dziami (13) o powierzchnię drutu (9), obracają się do 
tyłu w czasie obrotu wałka (15) jak części wolno-
bieżnych kół przesuwowych. Na wałku (15) może być 
umieszczonych więcej rolek przesuwu, a zmianę 
szybkości posuwu przeprowadza się przez zmianę 
ilości obrotów części napędzanej lub zmianę kąta osi 
rolek do osi wałka. Urządzenie jest przydatne 
zwłaszcza d]a półautomatycznych urządzeń spawal-
niczych. (3 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 165753 10.10.1973 

Pierwszeństwo: 11.10.1972 - RFN (nr P. 2249 716.1) 
Westfälische Union AG, Hamm/Westfalen, Repu-

blika Federalna Niemiec (Günther Hauck). 
Sposób jednostronnego spawania stali z zastosowa-

niem podkładki 
Sposób według wynalazku polega na tym, że jako 

podkładkę przeciw przeciekaniu płynnego metalu 
spoiny na drugą stronę rowka spawalniczego stosuje 
się co najmniej jedną płytkę ze zwykłego szkła okien-
nego (1) umieszczoną w oprawce miedzianej (2) 
i drugą płytkę (13) ze szkła przynajmniej częściowo 
przepuszczającego promienie świetlne wzdłuż pod-
kładki. (7 zastrzeżeń) 

49h; B23k P. 165853 T 13.10.1973 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka-
towice, Polska (Jan Kmieć, Władysław Juraszek, Leo-
pold Marek). 

Zgrzewarka tarciowa 
Urządzenie proponowane pozwala na wykonywanie 

połączeń przez zgrzewanie tarciowe na skalę prze-
mysłową. Jest ono wyposażone w uchwyt stały 
z prowadnicami pionową i poziomą pozwalającymi 
na regulowanie usytuowania względem siebie osi 
elementów łączonych. Uchwyt obrotowy zastosowano 
jako przelotowy, o dość dużym przelocie, co pozwala 
na wprowadzanie i wycofywanie długich przedmio-
tów. Napędy zastosowano z możliwością regulowania 
w dużych granicach, co pozwala na łączenie elemen-
tów o przekrojach zmiennych w dużym zakresie. 
Urządzenie ma charakter uniwersalny i przeznaczo-
ne jest zarówno do seryjnej jak jednostkowej pro-
dukcji. 
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491; B23p P. 164793 T 22.08.1973 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, Polska (Barbara Godlewska, Eugeniusz Szym-
czak, Eugeniusz Głowacki, Magdalena Deloff). 

Sposób naprawy uszkodzonych elementów maszyn 
Przedmiotem wynalazku jest sposób naprawy 

uszkodzonych elementów maszyn, a w szczególności 
pękniętych żeliwnych elementów maszyn włókienni-
czych. 

Sposób naprawy według wynalazku polega na tym, 
że uszkodzone elementy maszyn czyści się i odtłusz-
cza w miejscu uszkodzenia oraz łączy się nierozłącz-
nie pęknięte elementy znanymi metodami klejenia. 
Następnie wytwarza się na powierzchni elementu 
w obszarze pęknięcia odpowiednio grubą warstwę 
laminatu, składającą się z nośnika i żywicy, korzyst-
nie w postaci zamkniętej opaski. (2 zastrzeżenia) 

491; B23p P. 165272 T 17.09.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Zyg-
munt Pancewicz, Wiesław Nurek). 
Sposób łączenia na zakładkę blach stalowych, zwłasz-

cza cienkich 
Sposób łączenia na zakładkę blach stalowych, 

zwłaszcza cienkich, polega na uprzednim wykonaniu 
operacji zgrzewania, po czym do niewypełnionych 
zgrzeiną przestrzeni złącza wprowadza się klej do 
klejenia metali. Sposób według wynalazku znajduje 
zastosowanie szczególnie przy wykonywaniu kon-
strukcji nie wymagających grubych powłok jak np. 
zbiorniki, na materiały płynne, sypkie itp. 

(1 zastrzeżenie) 

49m; B23q P. 164803 T 22.08.1973 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 

„Mera-Piap" Warszawa, Polska (Adam Batsch, Bo-
gusław Borucki, Kazimierz Niczyporuk, Michał Rudz-
ki, Maciej Szewczyk). 

Elektryczny czujnik stykowy 
Przedmiotem wynalazku jest elektryczny czujnik 

stykowy, przeznaczony do sterowania przemieszcze-
niami elementów wykonawczych w układach geome-
trycznie płaskich, w szczególności do odtwarzania nie 
prostych kształtów, jako układ kopiujący zwłaszcza 
w obrabiarkach skrawających do metali. 

Czujnik posiada palec wodzący (2), który wraz 
z dźwignią (3) układu przeniesienia ruchu, na której 
końcu ułożyskowana jest kołyska (5) współpracująca 
z gniazdem oporowym wahacza (11) na którego koń-
cu trwale zamocowana jest oprawa (12) elementów 

(a, b, c, d) sterujących obwodami elektrycznymi, któ-
re to elementy współpracują z elementami (a', b', c', 
d') umieszczonymi w nieruchomej oprawie (13), osa-
dzony jest na bezluzowym sprężystym przegubie (4) 
posiadającym co najmniej jeden stopień swobody. 

(4 zastrzeżenia) 

49m; B23q P. 165123 T 10.09.1973 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek Prusz-
ków, Polska (Janusz Kiepas, Bogusław Pacak, Zbig-
niew Momot). 

Zasilacz hydrauliczny wolnostojący 

Zasilacz hydrauliczny wolnostojący złożony jest 
z następujących podstawowych zespołów: zbiornika, 
oraz strefowej nadbudowy złożonej z układu apara-
tury hydraulicznej, elektrycznej części sterującej 
i chłodnicy. 

Korpus zbiornika (1) jest zamknięty od góry płytą 
podstawową (2), na której są usytuowane zespoły 
osprzętu, wlew oleju, oraz olejowskaz. Spust (4) oleju 
czystego jest umieszczony nad dnem zbiornika w po-
mocniczej komorze (3) z przodu zbiornika, poniżej 
olejowskazu umożliwiając łatwe spuszczenie oleju 
ze zbiornika oraz filtru powietrza, którego elemen-
tem filtrującym jest zwój siatki metalowej, a także 
filtr magnetyczny w kształcie świecy zanurzonej 
w zbiorniku, wkręconej w płytę zamykającą zbior-
nik. 

Strefowa nadbudowa zasilacza jest podzielona na 
trzy strefy: przednia I której wymiary określają 
gabaryty aparatury hydraulicznej, środkowa II obej-
mująca zespół płyt przyłączeniowych i przewodów 
hydraulicznych, tylną III przeznaczoną do zamonto-
wania pomp stałej lub zmiennej wydajności. 

O podziale na te strefy decyduje ustawienie piono-
wych wsporników (12), na których mocowane są 
w kolejności jeden lub więcej rzędów montażowych 
płyt (13) z aparaturą hydrauliczną, płytę z aparaturą 
elektryczną i pulpitem sterowniczym oraz zespół 
chłodnic z wentylatorem powietrznym. Pompy stałej 
i zmiennej wydajności są mocowane bezpośrednio 
na płycie (2) i sprzężone elastycznym sprzęgłem 
z napędzającym silnikiem. 

Zasilacz hydrauliczny wolnostojący posiada zasto-
sowanie szczególnie w napędowych układach hydra-
ulicznych obrabiarek. 
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50a; B021 P. 165962 19.10.1973 

Pierwszeństwo: 23.10.1972 - Austria (nr A 9023/72); 
19.07.1972 - Austria (nr A 6354/73). 

Österreichisch-Amerikanische Magnesit Aktienge
sellschaft, Radentheim, Austria. 

Młyn, zwłaszcza młyn rurowy lub kulowy 

Młyn według wynalazku posiada cylindryczny płaszcz 
(M). Wnętrze młyna jest wyłożone, umieszczonymi 
jeden za drugim w kierunku wzdłużnym młyna, le-
mieszami pierścieniowymi (e, f) z płyt pancernych, 
przy czym płyty lemieszy pierścieniowych (f) umiesz-
szone są pod kątem w stosunku do wnętrz młyna, 
a płyty lemieszy (e) umieszczone są równolegle do 
osi młyna. (10 zastrzeżeń) 

50b; B02c P. 161821 T 09.04,1973 

Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego „Vitrobut", 
Sandomierz, Huta Szkła Walcowanego „Jaroszowiec", 
Jaroszowiec, Polska. 

Urządzenie do rozdrabniania szkła piankowego 
Urządzenie do rozdrabniania szkła piankowego, 

zwłaszcza jako kruszarka walcowa do wytwarzania 
kruszywa stosowanego jako wypełniacz innych two-
rzyw, posiada współbieżne wirniki (2) wyposażone na 
powierzchni w symetryczne elementy tnące (3) w 
kształcie płaskowników zaostrzonych w kierunku 
cięcia, a poniżej osi symetrii wirników usytuowany 
jest wzdłuż szczeliny pomiędzy wirnikami (2) nieru-
chomy grzebieniasty element tnący (4 i 5) zaostrzony 
w kierunku przeciwnym do ruchu elementów tną-
cych (3). (1 zastrzeżenie) 

50c; B02c P. 164971 T 31.08.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Jó-
zef Czepiel, Janina Marcinkowska, Zdzisław Miezin, 
Czesław Rańk, Andrzej Kowalik, Wiktor Sikora, An-
toni Mikisz, Zdzisław Zarychta, Zygmunt Bracha). 

Sposób wytwarzania rolek do młynów 
Sposób polega na łączeniu pierścienia zewnętrznego 

trudno ścieralnego i pierścienia wewnętrznego obra-
bialnego przez wypełnienie przestrzeni między pierś-
cieniami ciekłymi metalami, tworzywami sztucznymi, 
zaprawą cementową lub innymi tworzywami ciekły-
mi twardniejącymi. (1 zastrzeżenie) 
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50c; B02c P. 165425 T 24.09.1973 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Stanisław Jusz-
czak, Czesław Klimczak, Stanisław Bień, Piotr Se-
pielak). 

Urządzenie załadowcze przedmiotów kulistych 
zwłaszcza kul do młyna kulowego 

Urządzenie według wynalazku ma trwale zamoco-
wany do podstawy (2) ślimak (1), który osłonięty 
jest obrotowym, stalowym bębnem (3) z przytwierdzo-
nymi do niego od wewnątrz, zabierającymi listwami 
(4) przemieszczającymi kule po śrubowej powierzch-
ni ślimaka (1). Ślimak (1) zakończony jest w górnej 
części dodatkową łukową przegrodą (9), dzięki któ-
rej kule kierowane są do zsypowej rynny (8) przy-
mocowanej do osłaniającego płaszcza (10). 

(2 zastrzeżenia) 

50c; B02c P. 167942 T 05.01.1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Orlan Gansiniec). 

Młyn strumieniowo-odśrodkowy wielostopniowy 
Młyn strumieniowo-odśrodkowy wielostopniowy 

składa się z płyty początkowej (4), połączonej z płytą 
końcową (7) poprzez takie same pary elementów po-
średniczących, z których każda składa się z elemen-
tu zewnętrznego (9) i elementu wewnętrznego (10). 
Dwie pary elementów pośredniczących (9 i 10), a tak-
że para elementów pośredniczących (9 i 10) i przy-
legła do nich płyta początkowa (5) lub końcowa (7) 
tworzą w korpusie młyna toroidalne komory miele-
nia. Pomiędzy elementami (9 i 10) każdej pary ele-

mentów jest szczelina (11) o przekroju wydrążonego 
ściętego stożka, usytuowanego podstawą w następnej 
komorze mielenia (1). W każdym elemencie pośred-
niczącym zewnętrznym (9) oraz w płycie (5) są wy-
konane kanały przelotowe (6) do podawania nadawy, 
a ponadto w elementach zewnętrznych (9) są wyko-
nane kanały przelotowe (4) do podawania czynnika 
mielącego. W płycie końcowej (7) jest osadzony prze-
wód odprowadzający (8). (1 zastrzeżenie) 

50d; B01d P. 164848 T 24.08.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jerzy Nawrocki, Wacław Solik, Er-
nest Bartoszek). 

Napęd przesiewacza wibracyjnego o ruchu 
eliptycznym 

Napęd bezwładnościowy dla przesiewaczy wibra-
cyjnych wymuszający ruch eliptyczny rzeszota uzys-
kano przy użyciu dwóch wałów (1) i (3) sprzęgnię-
tych ze sobą przekładnią zębatą (6), przy czym ma-
sy niewyważone na tych wałach są różnej wielkości. 

Masa niewyważona przynajmniej na wale (3) jest 
ewentualnie regulowana, a położenie mas niewywa-
żonych względem siebie jest regulowane wzajemnym 
położeniem kół zębatych sprzęgających wały (1) i (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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50e; B04c P. 165267 T 17.09.1973 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa, Pol-
ska (Adam Fryś, Andrzej Kudliński, Bolesław Traut). 

Urządzenie odpylające 
Urządzenie w zasadniczej swej części składa się 

z cyklonu (1) i workowych filtrów tkaninowych usy-
tuowanych nad przewodem powietrznym (4) cyklonu 
(1). Obudowa (3) workowych filtrów tkaninowych za-
opatrzona jest w króćce ssawne (5) i (6), z tym, że 
króciec (5) usytuowany jest poniżej przewodu po-
wietrznego (4) cyklonu (1), natomiast króciec (6) po-
wyżej tkaninowej przegrody (7) obudowy (3) filtrów. 
Do tkaninowej przegrody (7) mocowane są workowe 
filtry w ten sposób, że ich dna (8) usytuowane są nad 
przewodem powietrznym (4). Ponadto filtry tkanino-
we usztywnione są użeberkowaniem (9). Górna część 
cyklonu (1) wyposażona jest w przegrodę (10) usytuo-
waną na osi przewodu powietrznego (4) cyklonu (1). 
W czasie pracy urządzenie od strony króćca (5) jest 
połączone poprzez węże elastyczne z ssawkami, zaś 
króciec (6) z wentylatorem. Urządzenie może znaleźć 
zastosowanie we wszystkich dziedzinach gospodarki. 

(1 zastrzeżenie) 

P. 152291 20.12.1971 

Ryszard Michałowski, Łódź, Polska. 
Zestaw perkusyjny do muzyki jazzowej 

Zestaw perkusyjny do muzyki jazzowej, składający 
się z bębna jazzowego, kotła basowego, kotła tenoro-
wego, kotła altowego i werbla, znamienny tym, że 

poszczególne instrumenty mają kadłub (6) i obręcze 
(7) wykonane z chromowanej blachy stalowej, przy 
czym kadłub (6) jest zaopatrzony w występy (11), 
biegnące wokół jego obwodu, natomiast głosowa 
membrana (8) jest wykonana z celuloidu i jest przy-
twierdzona do specjalnego pierścienia, osadzonego 
w obręczy (7). (5 zastrzeżeń) 

53c; A23b P. 165531 29.09.1973 

Pierwszeństwo: 02.10.1972 - Szwecja (nr 12699/72) 
Ingenjörsfirman Penowa AB, Malmö, Szwecja. 

Urządzenie do odparowywania i/lub rozpylania cieczy 
aromatycznej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odpa-
rowywania i/lub rozpylania cieczy aromatycznej po-
śród artykułów spożywczych, takich jak wyroby 
mięsne, sery itp., w celu ich uwędzenia. Urządzenie 
składa się z komory roboczej, w której umieszcza się 
artykuły spożywcze, pewnej ilości dysz (2) oraz po-
wierzchni ogrzewanych (3), ku którym zostaje skiero-
wany strumień rozpylonej cieczy aromatycznej, w ce-
lu jej odparowania. Urządzenie posiada też wentyla-
tor (4) oraz układ przewodów i końcówek (5), odpro-
wadzający uzyskane pary cieczy aromatycznej do ko-
mory roboczej. (3 zastrzeżenia) 

53c; A23b P. 165865 T 15.10.1973 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy 
Salmonowicz, Andrzej Góra, Jan Zalewski, Jerzy Mo-
dzyński, Jan Pielichowski, Andrzej Góralczyk, Zbi-
gniew Karlicki, Maciej Brzeski, Irena Jurewicz). 

Sposób zwiększania trwałości ryb i przetworów 
mrożonych 

Sposób zwiększania trwałości ryb i przetworów 
z ryb mrożonych poprzez zahamowanie oksydacyjnych 
przemian lipidów w nich zawartych, polega na tym, 
że surowiec rybny przed jego zamrożeniem przepro-
wadza się przez kąpiel w środkach pochodzenia orga-
nicznego hamującego utlenianie. Tymi środkami są 
alkoholowy roztwór skwalenu o stężeniu 1 do 5%, 
najkorzystniej 2% lub ekstrakt z łuski kakaowej 
o stężeniu 0,1% do 5,0%, najkorzystniej 3,0%. Czas 
trwania kąpieli jest zawarty w przedziale 30 sek do 
4 min w zależności od gatunku ryby i od wielkości 
filetów lub tusz rybnych. Filety z ryby białej trak-
tuje się ekstraktem z łuski kakaowej przez czas nie 
dłuższy niż 1 min. Sposób stosuje się również przez 
zastąpienie kąpieli natryskiem. (4 zastrzeżenia) 
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53e; A23c P. 166018 T 22.10.1973 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn; Polska 
(Stefan Poznański, Jerzy Rymaszewski, Zbigniew 
Śmietana, Kazimierz Kornacki, Arnold Reps, Włady-
sław Chojnowski). 
Sposób produkcji masła i utwardzonych tłuszczów 
roślinnych o dowolnie obniżonej zawartości tłuszczu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
masła lub utwardzonych tłuszczów roślinnych dodaje 
się wodny roztwór naturalnego emulgatora - wiążą-
cego wodę i tłuszcz w takiej ilości, aby uzyskać żą-
daną zawartość wody w gotowym produkcie, następ-
nie całość miesza się, wygniata, formuje i pakuje. 

(1 zastrzeżenie) 

53g; A23k P. 164868 T 27.08.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku, Biały-
stok, Polska (Tadeusz Obrusiewicz, Ryszard Pęczak, 
Władysław Szarkowski). 
Sposób wytwarzania pasz granulowanych i sypkich 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kom-
ponenty paszowe rozpuszcza się w serwatce lub in-
nych płynnych produktach odpadowych przemysłu 
rolno-spożywczego. Otrzymaną mieszaniną nawilża się 
pozostałe komponenty paszowe, np. susz traw, mie-
lone siano lub słomę. 

Otrzymaną mieszaninę suszy się w urządzeniach 
suszarniczych. (1 zastrzeżenie) 

53k; A231 P. 163864 T 06.07.1973 

VVB Zucker' -und Stärkeindustrie, Halle (Saale), 
Niemiecka Republika Demokratyczna (Rolf Schirner, 
Gudrun Bernhardt, Thomas Bernhardt, Ingo Niedner, 
Horst Fischer, Günter Freyer, Herbert Rothfuss). 

Sposób wytwarzania dekstryny ze skrobii lub z pro-
duktów zawierających skrobię i urządzenie do stoso-

wania tego sposobu 
Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji dek-

stryny ze skrobii lub produktów zawierających skro-
bię a w szczególności z krochmalu i urządzenie do 
stosowania tego sposobu. Sposób według wynalazku 
polega na tym, że do jednego ze znajdujących się 
w reaktorze postaci złoża fluidalnego produktów 
krochmalu zostaje doprowadzony środek wirujący, 
przeważnie powietrze, którym działa się na przezna-
czoną do upłynnienia skrobię. W powstającym je-
dnorodnym złożu fluidalnym wytwarza się normalne 
lub obiegowe złoże fluidalne o określonej gęstości. 
Bez mieszania skrobia zostaje upłynniona, zakwaszo-
na, wysuszona i ogrzana do temperatury dekstryni-
zacji. Dekstryna jest następnie oziębiona w złożu 
i nawilżona i dalej przerabiana w znany sposób. Po-
szczególne etapy produkcji mogą być przeprowadza-
ne nieprzerwanie lub periodycznie. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma pięć 
reaktorów złoża fluidalnego i w każdym zostaje prze-
prowadzony jeden etap wytwarzania. Każdy z reak-

torów ma podłoże (1), część cylindryczną (2) reaktora 
i część kompensacyjną (3) oraz przynależne do pod-
łoża (1) urządzenie do wypływu, składające się z wa-
łu pustego (6) z rozdzielaczem powietrza (7) w kształ-
cie gwiazdy, powoli obracającym się. Urządzenie wy-
posażone jest również w dekstrynator (17), i chłod-
nicę (20). (20 zastrzeżeń) 

531; A23g P. 162235 T 30.04.1973 

Pierwszeństwo: 22.12.1972 - Włochy (nr 71058/A/72) 
S.A.S. Giovanni Ruffinatti and Co., Turyn, Włochy. 
Urządzenie do wyciągania cukrowego surowca 

Urządzenie według wynalazku zawiera trzpień za-
pewniający kierunek działania urządzenia i dwa ru-
chome trzpienie (48, 52) zapewniające przesuw su-
rowca. Podstawa (1) urządzenia zawiera poziomy stół 
(2a), przez który wyprowadzony jest pionowy wał (23) 
przy czym stół (2a) przystosowany jest do ułożenia 
na nim cukrowego surowca przeznaczonego do ob-
róbki. Nad stołem znajduje się układ (10) mechaniz-
mów występujących na zewnątrz stołu (2a) w posta-
ci trzpieni (48, 52) opuszczonych w dół z ramion (47, 
51), które przystosowane są do obrotu wokół piono-
wych osi. 

Głowica (10) może być podnoszona i obniżana nad 
stołem (2a) wzdłuż kolumn (8) i mechanizmu składa-
jącego się z łącznika (12), który jest obracany w swej 
górnej części i między częściami kotwiącymi pionowe 
kolumny (8, 8') z przegubem (11) wyposażonym w po-
ziomy wał. Kontrola ruchu obrotowego urządzenia 
jest tak ustawiona, że działanie mikrowyłączników 
zatrzymuje silnik (19) wtedy, gdy trzpień połączony 
z zębatymi kołami jest w swym górnym lub dolnym 
martwym położeniu. Uruchamia go gdy następuje po-
nowne zasilenie. Następny obrót występuje w prze-
ciwnym kierunku w stosunku do obrotu, jaki był 
przed zatrzymaniem. (5 zastrzeżeń) 

55a; D21b P. 165060 T 06.09.1973 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, Polska (Zy-
gmunt Krupski, Henryk Gonera, Zbigniew Wojtczak). 

Pierścienie rozwłókniające do rozwłókniaczy 
pierścieniowych 

Przedmiotem wynalazku są pierścienie rozwłóknia-
jące do rozwłókniaczy mas makulaturowych. Pierś-
cienie rozwłókniające (1) posiadają na swych wień-
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each przelotowe otwory (3) i szczeliny (4), których 
osie są skierowane promieniowo do osi obrotu tych 
pierścieni. Wielkość otworów i szczelin oraz ich ilości 
są różne. 

Zestawy pierścieni, o różnych średnicach w jed-
nym zestawie, są osadzone współosiowo ma tarczach 
pierścieniowych rozwłókniacza. Po zesunięciu tych 
tarcz do siebie, pierścienie osadzone na jednej tar-
czy wchodzą w wolne, koncentryczne przestrzenie po-
między pierścieniami drugiej tarczy pierścieniowej. 

(5 zastrzeżeń) 

55c; D21h P. 164730 T 17.08.1973 

Zakłady Celulozy i Papieru w Budowie, Świerk 
n. Wisłą (Tadeusz Czernielewski, Anna Czernielewska). 

Układ elektronicznego sterowania zwłaszcza pomp 
bombiastości 

Układ według wynalazku składa się z dwóch opo-
rowych wzmacniaczy tranzystorowych (Tx) i (T2) 
sprzężonych wspólną diodą (D^ dzielnika oporowego 
(R4) i (R5) łączącego kolektor tranzystora (TJ z bazą 
tranzystora (T2), wysokoomowego dzielnika (Ri, Pi) 
na wejściu i z funktora logicznego typu NOR (R7, 
R6, Rg). Układ według wynalazku dołączony jest do 
wyjścia prądnicy tachometrycznej. Układ elektronicz-
nego sterowania posiada zastosowanie zwłaszcza do 
pomp bombiastości maszyn papierniczych. 

(3 zastrzeżenia) 

55c; D21h P. 164731 T 17.08.1973 
Zakład Celulozy i Papieru w Budowie, Świecie, 

Polska (Henryk Waldemar, Andrzej Dąbrowski). 

Przetwornik stężenia zwłaszcza masy papierniczej na 
maszynie papierniczej 

Przetwornik według wynalazku posiada belkę (2), 
na której wykonany jest kołnierz (3) z dwoma łożys-
kami kulkowymi (4). Belka (2) uszczelniona jest z kor-
pusem (1) membraną gumową (5), a ponadto połą-
czona jest z płetwą pomiarową (8). 

Przetwornik stężenia masy papierniczej znajduje 
zastosowanie w przemyśle papierniczym. 
, (2 zastrzeżenia) 

55f; D21h P. 165839 T 13.09.1973 
Gorlickie Zakłady Materiałów Izolacyjnych, Gorli-

ce, Polska (Stanisław Świniarski, Józef Wójcik, Zbi-
gniew Waśkowski, Jerzy Wiśniewski, Władysław 
Twardowski). 
Sposób wytwarzania pasm izolacyjnych zwłaszcza pa-
py asfaltowej bezosnowowej na folii lub taśmie meta-
lowej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wytwarzania pasm izolacyjnych według 
wynalazku polega na tym, że napiętą wstęgę folii lub 
taśmy poddaje się wygniataniu, po czym nakłada się 
płynną kompozycję asfaltową o temperaturze od 130-
160°C, jednostronnie od strony dolnej powierzchni za 
pomocą walca wanny powłokowej zanurzonego w 
kompozycji asfaltowej, podgrzewanego do tempera-
tury do 160°C, do którego przylega wstęga folii lub 
taśmy co najmniej na łuku 30°, po czym na płynną 
warstwę kompozycji asfaltowej nakłada się wodną 
emulsję gliny, chłodzi i suszy wytworzone pasmo. 

Urządzenie do wytwarzania pasm izolacyjnych we-
dług wynalazku zawiera poza urządzeniem (4) do 
wygniatania wgłębień i wypukłości, urządzeniem 
kompensującym (5), wannę powłokową składającą się 
ze zbiornika (40) z wyoblonym dnem o przekroju po-
przecznym, w połowie którego od strony wyjścia papy 
asfaltowej (29) ograniczonej płaszczyzną pionową 
przechodzącą przez oś podłużną zbiornika (40) usy-
tuowany jest centralny walec (41) zanurzony najdo-
godniej do połowy swojej średnicy w kompozycji 
asfaltowej, podczas gdy w połowie zbiornika (40) od 
strony wchodzącej wyprofilowanej wstęgi (6) zain-
stalowany jest powyżej poziomu lustra masy asfalto-
wej (42) wałek napinający (43) wstęgę (6). 

Odległość osi wałka napinającego (43) od osi płasz-
czyzny przyległej stycznie do centralnego walca (41) 
średnio wynosi około 1/3 średnicy centralnego walca 
(41). Za centralnym walcem (41) usytuowany jest, nad 
zbiornikiem (40) wanny powłokowej (7) wałek wyży-
mający (44) przesunięty o co najmniej 1/5 średnicy 
centralnego wałka (41), podczas gdy na zewnątrz 
zbiornika (40) zainstalowany jest wałek dociskowy 
(45). ' (7 zastrzeżeń) 
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57b; G03c P. 165798 T 12.10.1973 

Pierwszeństwo: 13.10.1972 - NRD (nr WPD 21h/166207) 
VEB Freiberger Zellstoff-und Papierfabrik, Weis-

senborn, Niemiecka Republika Demokratyczna (Karin 
Behr, Wolfgang Eckert, Hans Heide). 
Powlekany tworzywem sztucznym papier lub karton 
do celów reprograficznych, zwłaszcza fotograficznych, 

oraz sposób jego wytwarzania 
W papierze według wynalazku podłoże papierowe 

(1) przesycone klejem z dimerycznego alkiloketenu 
i uodpornione na wilgoć jest zaopatrzone jedno- lub 
dwustronnie w warstwę (2, 3) ze stopionego proszku 
polietylenowego, na którą jest naniesiona warstwa 
kryjąca (4, 5) z poliolefiny. Zarówno w warstwach 
pośrednich (2, 3) jak i w warstwach kryjących (4, 5) 
mogą być zawarte wybielacze optyczne i barwne pig-
menty lub barwniki. Proszek polietylenowy nanosi 
się w postaci zawiesiny wodnej. Powłokę naniesioną 
suszy się na drodze ogrzewania i stapia, a następnie 
chłodzi na płaszczyznach o wysokim połysku. War-
stwę kryjącą wytłacza się. W celu polepszenia przy-
czepności warstwy promienioczułej można warstwę 
kryjącą poddać obróbce na drodze wyładowań koro-
nowych i wyposażyć w przyczepnościową warstwę 
zawierającą żelatynę. (14 zastrzeżeń) 

57c; G03d P. 165300 T 19.09.1973 

Pierwszeństwo: 21.09.1972 - RFN (nr G72 34661.3) 
Geimuplast Peter Mundt KG, Farchant, Republika 

Federalna Niemiec (Peter Mundt, Otfried Urban, Ar-
nold Neuhold). 
Urządzenie do odcinania pojedynczych części z pasa 

materiału 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odcina-

nia pojedynczych części z pasma materiału zwłaszcza 
przeźroczy z taśmy filmowej. Według wynalazku nóż 
obrotowy (3) urządzenia ma dwie znajdujące się bli-
sko siebie krawędzie tnące przy czym do każdej kra-
wędzi tnącej ma nóż nieruchomy (6, 7). Krawędzie 
tnące przechodzą odpowiednio w powierzchnie od-
chylające do przedniej części taśmy filmowej. Po-
wierzchnia odchylająca w obszarze perforacji diapo-
zytywu jest ukształtowana jako powierzchnia prowa-
dząca a w obszarze obrazowym diapozytywu jako 
powierzchnia wklęsła. (4 zastrzeżenia) 

58a; B30b P. 163657 T 28.06.1973 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 
i Ochrony Atmosfery „Biprowod", Warszawa, Polska 
(Mikołaj Jurczakiewicz). 

Prasa do ciągłego odwadniania gęstych osadów 
Prasa do ciągłego odwadniania gęstych osadów 

zwłaszcza osadów ściekowych składa się z trzech 
współpracujących ze sobą elementów umieszczonych 
jeden w drugim. Pierwszy element stanowi poziomy 
cylinder (1) z kołnierzami (2), które mają na swych 
zewnętrznych powierzchniach rowki. Cylinder (1) ma 
na swej wewnętrznej stronie ułożoną siatkę (3) bez-
oczkową. Drugim elementem jest bęben (4), który 
stanowi sześciokątny szkielet z prętów. Szkielet jest 
obciągnięty elastycznym płaszczem (5) z wytłocze-
niami w kształcie wnęk, zaś końce prętów bębna (4) 
są umocowane do dwóch kołnierzy (6), których roz-
stęp jest nieco większy niż rozstęp kołnierzy (2). 
Szerokość obydwu par kołnierzy jest jednakowa, 
a powierzchnie zwrócone do siebie są zaopatrzone 
w identyczne rowki. Trzecim elementem jest walec 
(10) dociskowy umieszczony wewnątrz bębna (4) 
stycznie do jego powierzchni i jest dociskany hy-
draulicznie. (5 zastrzeżeń) 

58a; B30b P. 166064 T 23.10.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. i J. Śniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Wernerowski). 
Osłona dźwiękochłonna przestrzeni roboczej zwłaszcza 

prasy 
Osłona dźwiękochłonna przestrzeni roboczej zwłasz-

cza prasy, według wynalazku polega na tym, że osło-
na dźwiękochłonna przestrzeni roboczej prasy składa 
się z części perforowanej i materiału porowatego 
umieszczonego w oprawie, przy czym w materiale 
porowatym wykonane są z przodu dwie szczeliny za-
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słonięte przez wyjmowane szybki najlepiej ze szkła 
organicznego ułatwiające obserwację pracy stempla. 
Osłona dźwiękochłonna według wynalazku może zna-
leźć zastosowanie w zabezpieczaniu niebezpiecznych 
maszyn i urządzeń. (1 zastrzeżenie) 

59a; F04b P. 160873 22.02.1973 

Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Zygmunt Kozik). 

Pompa do przetłaczania cieczy pod wysokim ciśnie-
niem w obiegu zamkniętym 

Przedmiotem wynalazku jest pompa do przetłacza-
nia cieczy pod wysokim ciśnieniem do 1500 atn w sy-
stemie przewodów i urządzeń stanowiących zamknię-
ty układ hydrauliczny. 

Pompa według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że sterowanie rozrządu (14) jest elektromagnetyczne 
i układ sterowania posiada licznik impulsów elek-
trycznych (13) zliczający ilość skoków tłoka (10) pom-
py. (1 zastrzeżenie) 

5 9 a 167199 T 18.01.1972 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, Kra-
ków, Polska (Zbigniew Kowalczyk, Roman Chlebow-
ski). 

Sposób regulacji wydatku w elektrycznej pompce 
membranowej 

Sposób według wynalazku polega na płynnej zmia-
nie strumienia magnetycznego zwieranego za pomo-
cą zwory z miękkiej stali, przy czym zwieranie po-
woduje zmniejszenie, a otwieranie zwiększenie wy-
datku pompy. 

Zwieranie strumienia magnetycznego zworą (1) 
między nabiegunnikami (2), (3), (4) elektromagnesu 

(5) powoduje zmiany amplitudy wibracji dźwigni na
pędowej (6) połączonej z membraną. 

Powyższy sposób znajduje zastosowanie do regula
cji wydatku elektrycznej pompy membranowej, sto
sowanej do ciągłego pobierania próbki gazu lub po
wietrza do analizy, (1 zastrzeżenie) 

59b; F04d P. 164337 T 27.07.1973 

Warszawska Fabryka Pomp, Warszawa, Polska 
(Aleksander Segall, Tadeusz Grochowski, Andrzej 
Choliński). 

Pompa wielostopniowa 
Przedmiotem wynalazku jest pompa wielostopnio-

wa, której istota polega na zastosowaniu w pierw-
szym stopniu wirnika (1) o swobodnym przepływie 
a pozostałe stopnie mają wirniki (2) odśrodkowe. 

Pompy wielostopniowe służą do pompowania cie-
czy czystych. (1 zastrzeżenie) 

59b; F04d P. 164338 T 27.07.1973 

Warszawska Fabryka Pomp, Warszawa, Polska 
(Aleksander Segall). 

Wirnik do pompy o swobodnym przepływie 

Przedmiotem wynalazku jest wirnik do pomp 
o swobodnym przepływie, którego istotą jest odpo-
wiednio kształtowana powierzchnia (1) łącząca grzbiet 
(4) łopatki (2) z powierzchnią (5) tarczy (6). 

Pompy o swobodnym przepływie służą do pompo-
wania cieczy silnie zanieczyszczonych ciałami stałymi 
oraz do hydrotransportu. (1 zastrzeżenie) 
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59b; F04d P. 165241 15.09.1973 

Pierwszeństwo: 18.09.1972 - RFN (nr P 2245748) 
20.09.1972 - RFN (nr P 2246089) 

Georg Neidl, Schaan, Lichtenstein. 
Agregat pompy, ssący, zanurzony w płynnym medium 

w szczególności agregat pompowy podwodny 
Przedmiotem wynalazku jest agregat pompowy ssą-

cy zanurzony w płynnym medium, w szczególności 
agregat pompowy podwodny, składający się ze skoś-
nego wirnika obracającego się w obudowie pompy 
i umocowanego na wale napędowym oraz usytuowa-
nych parami, przeciwległych króćców tłocznych, któ-
re są połączone w jedno wspólne odprowadzenie. 

Skośny wirnik składa się z dwu nachylonych wzglę-
dem siebie półtarcz (24, 25, 32, 33), które umocowane 
są na wale napędowym (27) symetrycznie do osi 
i swą krawędzią łączącą (34) krzyżują oś wału napę-
dowego (27) jak również są nachylone do króćca ssą-
cego (21). Zanurzony agregat jest wolnozawieszony 
w płynnym medium. (12 zastrzeżeń) 

59b; F05c P. 165277 T 18.09.1973 

Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Władysław Fi-
jak, Czesław Chytra, Jan Małecki). 

Pompa ślimakowa do przetłaczania cieczy pod wy-
sokim ciśnieniem do 1000 atn 

Pompa składa się ze znanego układu stojana (12) 
?. wirnikiem (11) połączonym przegubami (13) z wa-
łem napędowym (25) który wraz z łożyskami (23), 
(26), (27) osadzony jest w tulei (34). Łożyska promie-
niowe (23, (27) i czołowe (26) oddzielone są od ko-
mory ssącej przy pomocy uszczelnienia czołowego, 
które stanowią pierścień (17) osadzony sztywno w tu-
lei (34) i pierścień (19) osadzony w tulei (37) a usz-
czelnienie pompy od strony silnika stanowią pierście-
nie samouszczelniające (32). Wylot statora (12) za-
mknięty jest przez głowicę (7) z króćcem ssawnym 
(8) i tłocznym (9). Komora olejowa (36) poprzez prze-
strzeń pierścieniową (36) i otwór (28) połączona jest 
przewodem (16) z multyplikatorem (30) i komorą 
ssącą (2). Ciśnienie w komorze ssącej (2) i olejowej 
(36) jest sobie równe lub zbliżone, co powoduje 
zmniejszenie sił poosiowych szkodliwych dla wału 
(25) i łożysk (23, 26 i 27). (1 zastrzeżenie) 

59b; F04d P. 166098 T 24.10.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska (Antoni Krzesaj, Wojciech Misie-
wicz, Jan Mrugała). 

Pompa jednostopniowa do cieczy agresywnych 
Pompa jednostopniowa do cieczy agresywnych, 

o emaliowanych powierzchniach stykających się 
z przetłaczaną cieczą, w której centrowanie połączenia 
korpusu pompy ze stojanem łożyskowym odsunięte 
na zewnątrz poza uszczelnienie tego złącza nie jest 
narażone na niszczący wpływ ewentualnych wycieków 
z tego uszczelnienia i pozwala na jego łatwą, wizual-
ną kontrolę. (1 zastrzeżenie) 

59b; G04d P. 166244 T 30.10.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica ŚL, Polska (Antoni Krzesaj, Wojciech Mi-
siewicz, Jan Mrugała). 
Urządzenie do osiowego przesuwu wirnika pompy 
Urządzenie do osiowego przesuwu wirnika pompy 

jest złożone z kształtowej nakrętki, połączonej gwin-
tem z końcem przedłużonej piasty wirnika, jedno-
stronnie opartej na pierścieniu osadzonym na wale 
pompy i zabezpieczonej przed odkręceniem się. Przez 
pokręcanie nakrętki, dostępnej z zewnątrz, uzyskuje 
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się osiowe przemieszczenie wirnika i możliwość do-
brania w czasie eksploatacji wielkości szczeliny po-
między wirnikiem a ścianą czołową korpusu pompy, 
optymalnej dla danych warunków pracy. 

(1 zastrzeżenie) 

59b; F04d P. 166245 T 30.10.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica Śl., Polska (Wojciech Misiewicz, Jan Mru-
gała, Antoni Krzesaj). 

Pompa wirowa umożliwiająca pracę na sucho 

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie we-
wnętrznego łożyska po stronie ssawnej pompy i usz-
czelnienia strony tłocznej, zapewniających hermetycz-
ność pompy podczas eksploatacji. Łożysko posiada 
panewkę z mikroporowatego materiału, jest zasilane 
olejem, zaś uszczelnienie strony tłocznej stanowi ko-
mora olejowa obustronnie uszczelniona, dzięki tym ze-
społom możliwa jest praca pompy na sucho to zna-
czy bez zalewania przy uruchamianiu i bez wyłą-
czania pompy w przypadku wyczerpania się czyn-
nika przetłaczanego. (2 zastrzeżenia) 

59e; F04c P. 163771 T 02.07.1973 

Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma", Szcze-
cin, Polska (Tadeusz Biedka) 

Pompa hydrauliczna wielotloczkowa osiowa 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zespół wirujący pompy hydraulicznej wielo-
tłoczkowej składa się z wału napędowego (1) i wir-
nika (2), połączonych ze sobą tłoczyskami (4) za po-
mocą przegubów kulistych (6) na powierzchniach, któ-
rych wykonane są rowki obwodowe (a) oraz kanały 
(b) eliminujące powstawanie siły odpychającej tło-
czysko od wału. Siła ta powstaje na skutek dopro-
wadzenia oleju smarującego na powierzchnie kuliste 
- pod ciśnieniem z komór roboczych wirnika pompy 
kanałem (c). (1 zastrzeżenie) 

59e; F04c P. 166218 T 31.10.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 
Warszawa, Polska (Renata Czeredys, Ireneusz Osie-
nienko, Andrzej Serwach, Edward Zwolak). 
Pompa wyporowa wysokociśnieniowa dwustopniowa 

zębata 
Przedmiotem wynalazku jest wyporowa wysoko-

ciśnieniowa dwustopniowa pompa zębata stałej wy-
dajności przeznaczona do zasilania układów hydrau-
licznych maszyn roboczych, obrabiarek i im podob-
nych. 

Pompa składa się z dwóch pomp zębatych (1) i (2) 
połączonych szeregowo, przy czym końcówka tłoczna 
(4) pompy zębatej (1) pierwszego stopnia jest połą-
czona z końcówką ssącą (5) pompy zębatej (2) drugie-
go stopnia, a w kanał (6) łączący obie pompy włą-
czony jest bocznikowo różnicowy zawór przelewowy 
(3) sterowany ciśnieniami z końcówek tłocznych (4) 
i (7) pomp zębatych (1) i (2). (4 zastrzeżenia) 

60a; F15b P. 160529 31.01.1973 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Oskar Baenisch, 
Jerzy Lejawka). 
Układ pneumatyczny dwupolożeniowy o cyklu auto-
matycznym do rozrządu powietrza w siłowniku z cy-

lindrem dwustronnego działania 
Układ według wynalazku zawiera dwa rozdzielacze 

czterodrogowe (2, 3), sterowane pneumatycznie za po-
mocą zaworu impulsowego (8) zabudowanego do jed-
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nego cylindra sterowania pneumatycznego rozdziela-
cza i napędzanego dźwignią (9) współpracującą z tło-
czyskiem siłownika (1). Rozdzielacze mają tłok (4) 
pracujący w cylindrze (6) o średnicy większej od każ-
dego z pozostałych tłoków (5) suwaka rozdzielacza. 
W poszczególne drogi rozdzielaczy włączono obok ob-
wodów rozrządu powietrza w siłowniku, obwód ste-
rowania pneumatycznego drugiego rozdzielacza (3). 

Przy takim połączeniu i umieszczeniu rozdzielaczy 
w zakresie skoku tłoczyska siłownika, wykonują one 
automatycznie wszystkie czynności związane z roz-
rządem powietrza w siłowniku z cylindrem dwu-
stronnego działania. (1 zastrzeżenie) 

60a; F15b P. 161342 17.03.1973 

Huta Aluminium, Skawina, Polska (Stanisław Orze-
chowski, Michalina Koszyk, Janusz Pieńkowski, Wac-
ław Kumała). 

Urządzenie hydrauliczne do wyciągania sworzni 
anodowych z anod elektrolizerów stosowane w hut-
nictwie aluminium w szczególności do elektrolizerów 
z bocznym doprowadzeniem prądu. 

Istotą urządzenia jest dwukomorowy cylinder hy-
drauliczny (18) z dwoma tłokami (6 i 7) usytuowany-
mi szeregowo, połączonymi tłoczyskiem (20), przedzie-
lonymi przegrodą (8) umożliwiającą swobodne ruchy 
tłoków (6 i 7), która to przegroda unieruchomiona 
jest w cylindrze (18) wpustem (17) umieszczonym po-
łową swej wysokości w cylindrze (18) a połową w 
przegrodzie (8). Z cylindrem hydraulicznym jest po-
łączony sztywno drąg (9) zakończony zaczepem (3) 
do wyciągania sworznia (1). 

Czynność wyciągania sworznia (1) anodowego pole-
ga na tym, że tłoczony do cylindra (18) czynnik hy-
drauliczny powoduje ruch tłoczyska (20) w kierunku 
anody (2) a po oparciu się stopy (4) urządzenia o ano-
dę (2) zaczyna się proces wyciągania sworznia (1) 

z uwagi na to, że dalsze wysuwanie tłoczyska (20) 
powoduje cofanie się urządzenia a z nim sztywnie 
połączonego drąga (9) z zaczepem (3) następuje płyn-
ne wyciąganie sworznia (1) z anody (2). 

( 4 zastrzeżenia 

60a; F15b P. 164665 T 14.08.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Sołtan, Jacek Mogilnicki). 

Układ napędowy siłownika pneumatycznego 
Układ napędowy siłownika pneumatycznego, zawie-

rający zespół elementów mechanicznych opóźniają-
cych działanie tego siłownika w stosunku do mo-
mentu wystąpienia impulsu powodującego jego za-
działanie. Zespół elementów mechanicznych opóźnia-
jących działanie siłownika składa się z dławika je-
dnostronnego (12) o regulowanej zdolności dławienia, 
zbiornika retencyjnego (11) oraz sprężyny napina-
jącej (10) przy czym dławik (12) i zbiornik (11) są 
połączone z przewodem (7) doprowadzającym czyn-
nik pneumatyczny do przestrzeni nad tłokiem (6) 
a sprężyna (10) jest osadzona na tłoczysku (8). 

(4 zastrzeżenia) 

60a; F15b P. 164787 22.08.1973 

Pierwszeństwo: 22.08.1972 - W. Bryt. (nr 38974/72) 
Girling Limited, Tyseley, Birmingham, Wielka Bry-

tania (Anthony William Harrison). 
Regulator do połączenia dwóch zależnych układów 

hydraulicznych 
Regulator do połączenia dwóch zależnych układów 

hamulcowych, w których ciśnienia podlegają zmia-
nom, stosowany w ciągnikach i pojazdach, posiada 
obudowę (1), w której znajdują się komory (2, 3) 
z otworami wlotowymi (4, 5). Otwory (4, 5) łączą się 
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z odpowiednim układem hydraulicznym. Ponadto po-
siada kanał (17, 18, 19) łączący komory (4, 5) oraz za-
wory (6, 16) sterujące połączeniem między kanałem 
(17, 18, 19) a otworami (4, 5). Każdy z zaworów (6, 
16) uruchamiany jest za pomocą ciśnienia jednego 
L układów hydraulicznych. Otwarcie obydwu zawo-
rów (6, 16) zapewnia połączenie obu układów hy-
draulicznych. (6 zastrzeżeń) 

6Üa; F15b P. 164925 T 30.08.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Fe-
liks Rawski, Wojciech Lassota). 

Układ zasilania podnośnika hydraulicznego 
Układ zasilania podnośnika hydraulicznego posiada-

jącego zamocowaną na osi napędowej dźwignij, 
z którą połączony jest przegubowo tłok umieszczony 
w cylindrze połączonym z przestrzenią pod wysuw-
nym członem siłownika podnośnika hydraulicznego, 
posiada według wynalazku drugi tłok połączony przez 
układ dźwigniowy ze wspólną dla obu tłoków dźwig-
nię zewnętrzną, mający cylinder połączony swoją 
przestrzenią z przestrzenią pod wysuwnym członem 
siłownika podnośnika hydraulicznego. 

W otworze łączącym przestrzeń cylindra pod tło-
kiem ze zbiornikiem czynnika roboczego znajduje się 
zawieradło, stanowiące z tym otworem zawór zwrot-
ny. Zawieradło to podparte jest sprężyną bądź trzpie-
niem siłownika. Na tłok siłownika z jednej strony 
działa sprężyna, zaś z drugiej stromy tego tłoka prz?-
strzeń jego cylindra połączona jest z przestrzenią 
pod wysuwnym członem siłownika podnośnika hy-
draulicznego. (1 zastrzeżenie) 

60a; F15b 
47g1; F16k 

P. 165001 T 01.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska. 

Regulator ciśnienia 
Regulator ciśnienia cieczy hydraulicznej o szcze-

gólnej charakterystyce działania. Regulator nie rea-
guje na zmiany ciśnienia choćby znaczne zawarte w 
ustalonych granicach. Po dojściu ciśnienia do dolnej 
lub górnej granicy regulator działa błyskawicznie. Mię-
c'zy czujnikiem ciśnienia, a suwakiem wykonawczym 
regulator ma układ niestabilny złożony z elastyczne-
go płaskownika, na którego końce działają sprężyny 
ku jego środkowi powodując łukowate zgięcie. Czuj-
nik ciśnienia o postaci siłownika prostuje płaskownik 
pod wpływem zmian ciśnienia. Po całkowitym wy-
prostowaniu przy dalszym działaniu na płaskownik 
następuje jego przeskok w położenie, w którym jest 
cn wygięty w przeciwnym kierunku. Płaskownik 
przeskakując uderza suwak wykonawczy, który na-
tychmiast załącza lub wyłącza zasilanie. 

(3 zastrzeżenia; 

G0a; F15b P. 165047 T 06.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Stanisław' Wilk). 

Hydrauliczny zespół napędowy 
Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczny zespół 

napędowy służący do uzyskania ciągłego ruchu linio-
wego, przy zasilaniu tylko jedną pompą. Zespół na-

pędowy jak na fig. 1. składa się z układu regulacyj-
nego (A) zasilanego pompą (8) oraz dwóch cylindrów, 
których tłoczyska zakończone są klinującymi urzą-
dzeniami (4 i 5). Między cylindrami w ich układzie 
szeregowym lub równoległym zamontowany jest ele-
ment przesuwany (3). (6 zastrzeżeń) 
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60a; F15b P. 165213 T 14.09.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Antoni Didek, Zbigniew 
Rączka, Kazimierz Herdzik). 

Rozdzielacz płytkowy wielopołożeniowy 

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz • płytkowy 
wielopołożeniowy. Rozdzielacz składa się z elementu 
rozdzielczego umieszczonego w komorze ciśnieniowej 
(1) kadłuba (2) oraz ze sprzęgła. Element rozdzielczy 
tworzy grzybek (3) i złączony z nim zawór płytkowy 
(4). Sprzęgło stanowi dźwignia (6), podkładka (9), 

sprężyna (10) i tulejka (5). W kadłubie znajduje się 
kanał wlotowy (a) oraz pewna ilość kanałów wyloto-
wych (d). Rozdzielacz jest włączony gdy kanały (b, 
c, d) znajdują się na jednej osi. Osiąga się to trzema 
ruchami dźwigni (6). Pierwszym ustawia się element 
rozdzielczy na wysokości jednego z kanałów (d), ru-
chem w dół wyprzęga się ząb (8) dźwigni (6) bloku-
jącej obrót tulejki (5) i sprzęga się zawór -płytkowy 
(4) z kadłubem (2), a trzecim ruchem w prawo, usta-
wia się kanał (b) grzybka (3) na wysokości kanału (c). 

(3 zastrzeżenia) 

60a; F15b P. 165587 T 01.10.1973 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Bogusław Kaczorowski, Roman Kędziora). 

Regulator prędkości ruchów roboczych hydrauliczne-
go siłownika dwustronnego działania 

Przedmiotem wynalazku jest regulator prędkości 
ruchów roboczych hydraulicznego siłownika dwu-
stronnego działania, przeznaczony do stosowania w 
układach hydrauliki siłowej maszyn roboczych a zwła-
szcza ładowaczo-koparek wymagających stałej pręd-
kości wsuwu i wysuwu tłoczyska siłowników hy-
draulicznych, niezależnie od ich obciążenia. 

Istotą wynalazku jest to, że przy regulacyjnym 
przesuwie suwaka w prawo, odległość prawej steru-
jącej krawędzi lewego kanału suwaka od lewej ste-
rującej krawędzi wylotowo-dławiącego kanału w kor-
pusie jest mniejsza niż odległość lewej sterującej 
krawędzi prawego kanału suwaka od prawej sterują-
cej krawędzi wylotowo-dławiącego kanału w korpusie. 

(1 zastrzeżenie) 

60b; F15c P. 165897 T 17.10.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Wiesław Zapałowicz, Teodor Maślanka, 
Jarosław Matwijiszyn, Łukasz Węsierski). 

Przerzutnik strumieniowy pneumatyczny 
Przerzutnik strumieniowy pneumatyczny zawiera 

ukształtowaną w płytce (1) dyszę zasilającą (2) oraz 
prostopadłą do niej dyszę sterującą (3) i zbiorczą 
dyszę sterującą (4). Wylot dyszy zasilającej (2) jest 
połączony poprzez dyfuzor (5) z rozgałęzieniem, utwo-
rzonym przez kanał sprzężenia zwrotnego (8) i dyszę 
wyjściową (9). Zbiorcza dysza sterująca (4) jest utwo-
rzona przez koniec kanału sprzężenia zwrotnego (8), 
połączony z drugą dyszą sterującą (12). Ścianka 
w płytce (1), usytuowana pomiędzy kanałem sprzę-
żenia zwrotnego (8) i dyszą wyjściową (9), stanowi 
nóż rozdzielczy (13). Ściany boczne (10 i 11) dyfuzo-
ra (5) oraz nóż rozdzielczy (13) są usytuowane asy-
metrycznie w stosunku do osi dyszy zasilającej (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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60c; F15d P. 164501 T 02.09.1973 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Bogusław Koczorowski, Roman Kędziora). 
Antypulsacyjny regulator strumienia cieczy w ukła-

dach hydrauliki siłowej 
Przedmiotem wynalazku jest antypulsacyjny regu-

lator strumienia cieczy w układach hydrauliki siło-
wej, przeznaczonych zwłaszcza do maszyn roboczych 
wymagających dużych przyspieszeń przy rozruchu 
oraz stałej prędkości podczas pracy maszyny. 

Istotą wynalazku jest to, że w suwaku regulatora 
znajduje się dysza antypulsacyjna, która w czasie 
rozruchu układu napędzanego hydraulicznie i zasila-
nego z kanału odprowadzającego jest połączona z ko-
morą tylną, połączoną poprzez kanał odciążający z ka-
nałem upustowym. Natomiast podczas pracy ustalo-
nej układu hydraulicznego na skutek regulacyjnego 
przesunięcia suwaka, wylot dyszy antypulsacyjnej 
w całości szczelnie przylega do wewnętrznej ściany 
korpusu regulatora, ulegając przez to chwilowemu 
zamknięciu. (1 zastrzeżenie) 

62a2; B64c P. 162796 23.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Szybownictwa, Biel-
sko-Biała, Polska (Adam Kurbiel), 

Dźwigar z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem 

Przedmiot według wynalazku jest stosowany w 
skrzydłach płatowców. Dźwigar charakteryzuje się 
tym, że pas górny (1) wykonany z tworzywa sztucz-
nego jest z zewnątrz objęty tkaniną szklaną (2) ufor-
mowaną w ściankę (3) dźwigara, zakończona półką 
(4). Równocześnie ten sam pas jest od wnętrza objęty 
tkaniną (5), która również przechodzi w ściankę (6) 
i półkę (7). Takie dwie połówki skleja się półkami 
w jeden dźwigar skrzynkowy. (2 zastrzeżenia) 

B64d P. 160706 12.02.1973 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Jan Para-
finiuk, Czesław Drużny). 

Układ napędu pompy do zasilania instalacji rozprys-
kującej na samolocie rolniczym 

Układ według wynalazku zawiera turbinę gazową 
(5), zasilaną sprężonym czynnikiem z silnika odrzu-
towego napędzającego samolot rolniczy, która napę-
dza pompę hydrauliczną (6) podającą ciecz do insta-
lacji rozpryskującej (9). 

W przewodzie rurowym (4) umieszczona jest prze-
pustnica (2) napędzana siłownikiem (12), który jest 
sterowany urządzeniem sygnalizacyjnym, połączonym 
z mechanizmem bezwładnikowym, sprzężonym bez-
pośrednio z wałem turbiny. (4 zastrzeżenia) 

63c P. 125676 01.03.1968 
Jadwiga Skowron, Czesław Skowron, Ryszard Sko-

wron, Zygmunt Skowron, Mielec, Polska (Adam Sko-
wron). 

Wyłącznik światła „stop" do pojazdów 
samochodowych 

Wyłącznik światła „stop" do pojazdów samocho-
dowych, składający się z korpusu zaopatrzonego 
w króciec z gwintem do połączenia z przewodem 
układu hamulcowego, kształtki połączonej z korpu-
sem zawierającej elementy prądowe oraz z przestrze-
ni kontaktowej zawierającej membranę, ruchomy 
przesuwny grzybek z trzpieniem i spiralną sprężynę 
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naciskającą grzybek na tę membranę, znamienny 
tym, że korpus (14) i kształtka (27) wyłącznika są 
połączone ze sobą rozłącznie za pomocą gwintu (24), 
że elementy prądowe (18, 22) mają postać śrub i są 
zamocowane w kształtce (27) rozłącznie pod kątem 
względem siebie, że element prądowy (22) ma pod-
kładkę (17) przewodzącą prąd, element prądowy (18) 
i grzybek (21) z trzpieniem znajdują się w osi sy-
metrii wzdłużnej wyłącznika, zbieżnej z osią otworu 
(23) króćca i mają styki (16) i (25), które pod działa-
niem spiralnej sprężyny (28) działającej na grzybek 
(21) i membranę (15) przerywają obwód prądowy 
przez odsunięcie się styków (16, 25) z ich zetknięcia, 
albo styki (16, 25) pod działaniem membrany (15) bę-
dącej pod naciskiem sprężonego powietrza z układu 
hamulcowego wchodzą w zetknięcie i zamykają ob-
wód prądowy, przy czym prąd z elementu prądowego 
(22) przechodzi na element prądowy (18) przez pod-
kładkę (17), spiralną sprężynę (28), grzybek (21), styk 
(25) i styk (16). (3 zastrzeżenia) 

63c; B62d P. 160593 05.02.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Lanzen-
doerfer, Ryszard Andrzejewski). 
Układ sterujący dla urządzenia przeciwdziałającego 
blokowaniu kół jezdnych pojazdu podczas hamowania 

Układ według wynalazku jest wyposażony w prze-
twornik (1) częstotliwości obrotów koła jezdnego na 
sygnał napięciowy, połączony z jednym z wejść 
układu sumującego (2) za pośrednictwem układów 
różniczkujących (3) i (4) i układu mnożącego (5). Do 
drugiego wejścia układu sumującego (2) jest przy-
łączony, za pośrednictwem układu różniczkującego (7) 
i mnożącego (8) przetwornik (6) siły lub momentu 
tarcia mechanizmu hamulcowego na sygnał napięcia. 
Wyjście układu sumującego (2) jest połączone z urzą-
dzeniem przeciwdziałającym blokowaniu kół jezdnych 
pojszcu podczas hamowania. 

Przetworzone w przetworniku (6) sygnały, sterują 
urządzeniem przeciwdziałającym blokowaniu kół jezd-
nych pojazdu podczas hamowania, a stanowią one 
wielkości adekwatne do warunków drogowych. 

(2 zastrzeżenia) 

63c; B62d P. 160611 06.02.1973 

Pierwszeństwo: 07.02.1972 - W. Bryt. (nr 5487/72) 
S.R.M. Hydromekanik Aktienbolag, Skattegards-

vägen, Szwecja. 
Hydroniechaniczna przekładnia 

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest hydrome-
ehaniczna przekładnia do pojazdów mechanicznych 
składająca się z układu hydraulicznego napędu wypo-
sażonego w luzujące elementy, przekładnię kół, lub 
koła zębatego zmieniającego siłę napędową, łączące 
sprzęgło lub sprzęgła. 

Układ hydraulicznego napędu wyposażony jest w 
obrotową obudowę (102), w której układ przełożenia 
wyposażony jest w dwubiegowe koło zębate (11) po-
łączone ze sprzęgłem (12), które może przyjąć jedno 
lub dwa położenia dla wysokich i niskich obrotów 
i w którym układ skrzydełkowy jest automatycznie 
luzowany w obrotowej obudowie (102), gdy docisk 
sprzęgła ulega zmianie z jednego położenia w drugie. 
Układ dwubiegowego koła zębatego (11) dla ruchu 
do przodu i do tyłu przystosowany jest do połączenia 
z linią napędową między hydraulicznym napędom 

i kołem zębatym. Luzującymi elementami są układy 
pompy hydraulicznego napędu, oraz turbina hydrau-
licznego napędu. 

Sprzęgło służy do połączenia lub rozłączenia za po-
mocą małego przesuwu obrotowej obudowy układu 
hydraulicznego w przypadku jej obracania przez wał 
turbiny. Urządzenie wg wynalazku ma zastosowanie 
w urządzeniach kolejowych, w których zmiana na-
pędu w przód lub w tył jest konieczna. 

(25 zastrzeżeń) 

63c; B62d P. 162894 T 28.05.1973 

Arman S.a.s. di Dario Arman and Co., Druento, 
Włochy (Datio Arman). 

Uchwyt pióra wycieraczki 

Uchwyt pióra wycieraczki szyby pojazdu mecha-
nicznego ma połączenie przegubowe pomiędzy ele-
mentem łączącym (16) i głównym prętem (15) uchwy-
tu oraz pomiędzy końcami (15a) pręta głównego (15) 
i środkowym punktem każdego wahacza (17) za po-
mocą metalowych płytek umieszczonych w poprzecz-
nych łożach (20). Płytki te mają kształt zakrzywiony 
i są zamocowane nieruchomo w łożach (20). Główny 
pręt (15), element łączący (16) i wahacz (17) wykona-
ne są z wytłaczanego tworzywa sztucznego. Główny 
pręt (15) i wahacz (17) mają zmienny przekrój 
o kształcie eliptycznym i wyposażone są w żebra 
usztywniające. (4 zastrzeżenia) 

63c; B62d P. 163185 T 08.06.1973 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska, Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok, Polska 
(Zygmunt Weiss). 

Przekładnia kątowa, przenosząca napęd z silnika 
zwłaszcza do pojazdów samochodowych 

Przedmiotem wynalazku jest przekładnia kątowa 
przenosząca napęd z silnika umieszczonego poprzecz-
nie do skrzyni przekładniowej zwłaszcza do pojazdów 
samochodowych. 

Istota wynalazku jest konstrukcja eliminująca prze-
kładnię walcową i wałki przegubowe przez zastoso-
wanie wałka elastycznego (5), zblokowanie przekładni 
kątowej z obudową sprzęgła (6), oraz zabudowanie 
przekładni kątowej między sprzęgło (6) a skrzynię 
przekładniową (7). (2 zastrzeżenia) 
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63c; B60t P. 164598 T 10.08.1973 

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMÜ", Łódź, 
Polska (Adam Adamiec, Eugeniusz Konieczny, Wac-
ław Owsiak, Wojciech Kaczyński). 

Awaryjny luzownik hamulca pomocniczego, zwłaszcza 
w pojazdach samochodowych i autobusach 

Awaryjny luzownik hamulca pomocniczego, zwłasz-
cza w pojazdach samochodowych i autobusach, po-
siadający nakrętkę i tarczę sprzęgła, charakteryzuje 
się tym, że nakrętka dwustronna (1) ma na obu koń-
cach gwint niesamohamowny o przeciwnych kierun-
kach linii śrubowej i posiada wieniec (2) kłowy 
sprzęgła jednostronnego. Nakrętka dwustronna (1) 
pracuje jednym końcem ze śrubą (4) połączoną z tło-
czyskiem siłownika, a drugim końcem współpracuje 

ze śrubą (3) połączoną z dźwignią rozpieraka szczęk. 
Wieniec (2) kłowy sprzęgła jednostronnego współpra-
cuje z wieńcem kłowym tarczy (5) sprzęgła, która 
związana jest ze śrubą (3) za pośrednictwem wpustu 
(8) oraz podparta jest sprężyną (7). Ze śrubą (3) jest 
związany siłowo element (11) w postaci ramienia 
z otworem (12) przy czym tarcza (5) sprzęgła posia-
da na zewnętrznej powierzchni kanałek (9) obwodo-
wy, z którym współpracuje element (10) w postaci 
pręta, spełniający rolę dźwigni przechodzącej przsz 
otwór (12) elementu (11). Zewnętrzna powierzchnia 
tarczy (5) sprzęgła posiada przynajmniej dwa kanałki 
(6) i (7) przelotowe, z których przynajmniej jeden 
współpracuje z wpustem (8). (3 zastrzeżenia) 

63c; B60s P. 164809 23.08.1973 

Pierwszeństwo: 23.07.1972 - Szwecja (nr 10939/72) 
25.10.1972 - Szwecja (nr 13779/72) 

Safety Vehicles Development AB, Stocksund, Szwe-
cja (Ake Jngemar Regler). 

Pióro wycieraczki 
Pióro (3) wycieraczki posiada wewnętrzny przewód 

(11) z płynem, od którego odchodzą kanały (12, 13) 
na obie strony części wycierającej (8), a kanały ma-
ją wyloty w rozszerzającej się do dołu szczelinie (32, 
33), która może być zamykana. Podczas ruchu pióra, 
wypływanie płynu z kanałów po tylnej stronie pióra 
jest zatrzymywane za pomocą części wycierającej (8) 
wyposażonej w powierzchnie uszczelniające (34, 35, 
42, 43) współpracujące z odpowiednimi powierzchnia-
mi uszczelniającymi (38, 39, 40, 41) na korpusie (9) 
pióra (3). Pióro (3) wycieraczki posiada część mocu-
jącą (10) umożliwiającą mocowanie pióra za pomocą 
różnych typów uchwytów do mocowania piór wycie-
raczek. (8 zastrzeżeń) 

63e; B60q P. 164844 24.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik, Polska (Stanisław Czobot, Mieczy-
sław Krzeszowiec). 
Włącznik elektryczny światła, zwłaszcza dla ukła-

dów hamulcowych w pojazdach jednośladowych 
Włącznik elektryczny światła przeznaczony zwłasz-

cza do układów hamulcowych w pojazdach jednośla-
dowych posiadający w obudowie (1) dwie naprzeciw-
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ległe swobodne sprężyny (4), których końce (5) po-
siadają kształt litery C i stykają się z wygięciem łu-
kowym (2) zwieracza (7), oraz końce (3) wygięte pro-
mieniowo w kierunku osi X stykające się z wkładką 
dielektryczną (8). Wywierając nacisk na kołpak (9) 
następuje przemieszczenie zwieracza (7) i przerwanie 
obwodu elektrycznego. Środkowe wygięcia łukowe (6) 
sprężyn (4) wywierają odpowiedni docisk na ściankę 
gniazda (11) zabezpieczając włącznik przed wypadnię-
ciem. (3 zastrzeżenia) 

63c; B60s P. 164934 30.08.1973 

Pierwszeństwo: 09.09.1972 - Włochy (nr 69870-A/72), 
07.05.1973 - Włochy (nr 68264-A/73), 

Fister S.n.c. di Bosso Giacomo and Co., Turyn, 
Włochy. 

Pióro wycieraczki 
Pióro wycieraczki szyby przedniej wykonane z two-

rzywa sztucznego, a zwłaszcza termoplastycznego da-
jącego się formować drogą odlewania lub wtrysku 
składa się z konstrukcji nośnej (1), elementu mocu-
jącego (2), i elementu gumowego (3). Konstrukcja 
nośna (1) ma stały przekrój poprzeczny. W dolnej 
części konstrukcji nośnej (1) znajduje się duża ilość 
wgłębień (21). Wysokość wgłębień (21) zmniejsza się 
stopniowo w miarę zbliżania się ku końcom kon-
strukcji nośnej (1). Również odległość dwóch sąsied-
nich wgłębień (21) zmniejsza się stopniowo w miarę 
zbliżania się do końców konstrukcji nośnej (1). Kon-
strukcja nośna (1) ma kanał, w którym umieszcza się 
występ elementu gumowego. W kanale może być 
umieszczony sprężysty element metalowy (110). 

(11 zastrzeżeń) 

63c; B60d P. 165527 29.09.1973 

Pierwszeństwo: 29.09.1972 - RFN (nr P2247903.4);' 
20.02.1973 - RFN (nr P2308218.0) 

Jean Walterscheid Gesellschaft mit beshränkter 
Haftung, Lohmar, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do sprzęgania pojazdu zwłaszcza ciągnika 
budowlanego lub rolniczego z maszyną, przyczepą lub 
tym podobnymi pojazdami względnie do sprzęgania 

maszyn i/lub przyczep między sobą 
Urządzenie według wynalazku składa się z elemen-

tów sprzęgających od strony ciągnika oraz elementów 
sprzęgających od strony maszyny, względnie przy-
czepy, które to dwustronne elementy dają się cen-
trować jedne względem drugich. 

Przy pojeździe ciągnącym i/lub przy maszynie rol-
niczej, względnie przyczepie, zamocowane jest wy-
chylnie swym dolnym końcem ramię zaczepowe (3), 
zaopatrzone na swym górnym końcu w rolkę cen-
trującą (5), a przy maszynie rolniczej względnie przy-
czepie lub pojeździe osadzona jest tarcza (16) wypo-
sażona w co najmniej jeden hak centrujący lub za-
czepowy (20), z którego gardzielą (29) współdziała 
rolka centrująca (5). 

Urządzenie ma co najmniej jeden hak ryglujący (11), 
sworzeń zaczepowy lub inny podobny element blo-
kujący, który po zakończeniu czynności sprzęgania 
służy do unieruchamiania tarczy (16) względem po-
jazdu, maszyny, względnie przyczepy. 

(24 zastrzeżenia) 

63c; B62d P. 166072 24.10.1973 

Pierwszeństwo: 27.10.1972 - Francja (nr 72 38253) 
Société Anonyme des Usines Chausson, Asners, 

Francja. 
Urządzenie amortyzujące uderzenia dla pojazdów 

i podobnych zastosowań 
Urządzenie dla pojazdów a w szczególności samo-

chodów amortyzujące uderzenia, charakteryzuje się 
tym, że zderzak (7) jest zamocowany na drążku po-
pychającym (6), który prowadzony jest przez tłok (5) 
dolegający do stosu przekładek okrągłych (12, 13) 
z wytłoczeniami opartych na ograniczniku (17), 
a w przypadku zderzenia podkładki okrągłe (12, 13) 
są zgniatane pochłaniając w ten sposób energię wy-
zwoloną przez uderzenie. (13 zastrzeżeń) 

63c; B62d P. 166103 T 25.10.1973 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Stanisław 
Wilkus). 

Żyroskopowy układ napędowy 

Układ napędowy według wynalazku znajduje za-
stosowanie w taborze autobusowym, kolejowym lub 
innych ciężkich pojazdach, pokonujących stałe trasy 
przejazdu. Układ zawiera dwa koła żyroskopowe 
względnie zamachowe (1) i (2), sprzęgnięte z elek-
tryczną maszyną napędową (7), a ponadto połączone 
z dodatkowym silnikiem (14), służącym do utrzymy-
wania na stałych obrotach lub rozpędzającym jedno 
z kół żyroskopowych (1) i (2), będące aktualnie na 
tak zwanym biegu luzem. (1 zastrzeżenie) 



212 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

63e; B60c P. 164479 02.08.1973 
Pierwszeństwo: 04.08.1972 - Włochy (nr 27897/A/72) 

Industrie Pirelli S.p.A., Mediolan, Włochy. 

Opona pneumatyczna do kół pojazdów 
Opona pneumatyczna mająca zwiększoną nośność 

i dużą wytrzymałość na naprężenia boczne, przezna-
czona jest do kół pojazdów wyposażonych w obręcz 
(17) z kołnierzem (18, 19) trzymającym zgrubione 
obrzeża (15, 16) opony w odstępie od siebie. Opona 
charakteryzuje się tym, że zawiera bieżnik (11) 
wzmocniony pierścieniową konstrukcją (12), sztywną 
w warunkach rozciągania, szerokości większej niż 
odstęp obrzeży oraz boczne ściany (13, 14) z elasto-
merycznego materiału przebiegające od obrzeży do 
skraju bocznika, przy czym boczne ściany pod wpły-
wem przyłożonego zwiększonego obciążenia są zdolne 
do reagowania w obszarze styku z ziemią tak, że ich 
nachylenie maleje zbliżając się do linii poziomej. 

(12 zastrzeżeń) 

63f; B62h P. 164604 T 10.08.1973 

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz, 
Polska (Bronisław Kądziorski, Grzegorz Kudliński). 

Nóżka widełek, zwłaszcza widełek przednich 
rowerowych 

Nóżka widełek, zwłaszcza widełek przednich rowe-
rowych jest przeznaczona również do widełek tylnych 
rowerowych, a także do widełek przednich i tylnych 
motorowerów i innych pojazdów podobnych. Nóżka 
ta jest wykonana z rury i ma podłużne wgniecenie (1) 
o kształcie półkolistym zaczynające się nieco poniżej 
górnego końca (2) nóżki i wchodzące coraz głębiej 
aż do zetknięcia się ścianek (3) rury przy dolnym 
końcu nóżki, gdzie wgniecenie to zanika na skutek 
spłaszczenia rury i uformowania końcówki (4) z wy-
cięciem (5) dla osadzenia osi koła (1 zastrzeżenie) 

63h; B62k P. 164686 T 14.08.1973 
Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz, 

Polska (Tadeusz Misiak, Tadeusz Lech, Tadeusz Ceb-
romski, Marian Piesiewicz, Zbigniew Wnuk, Kazimierz 
Kiryluk). 
Nóżka widełek przednich lub tylnych, zwłaszcza do 

rowerów 
Nóżka widełek przednich lub tylnych, zwłaszcza 

do rowerów, a także motorowerów i innych pojazdów 
jest wykonana z rury i ma cztery podłużne wgnie-
cenia (1) o kształcie półkolistym zaczynające się 
płytko nieco poniżej górnego końca (2) nóżki i wcho-
dzące coraz głębiej aż do uzyskania pożądanego 
zwężenia nóżki przy dolnym końcu, gdzie wgniece-
nia (1) zanikają na skutek spłaszczenia rury i ufor-
mowania końcówki (3) z wycięciem (4) dla osadzenia 
osi koła. (1 zastrzeżenie) 
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63h; B62k P. 165635 T 03.10.1973 

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz, 
Polska (Tadeusz Misiak, Tadeusz Lech, Tadeusz Ceb-
romski, Marian Piesiewicz, Zbigniew Wnuk, Kazi-
mierz Kiryluk). 

Widełki przednie, zwłaszcza do rowerów 
Widełki przednie przeznaczone zwłaszcza do rowe-

rów i innych podobnych pojazdów są złożone z rury 
trzonowej (1) i połączonej z nią trwale rury głów-
nej (2) tworzącej obie nóżki. Widełki te mają po-
nadto wzmocnienie (3) wciśnięte do środka rury głów-
nej (2) i razem z nią wygięte w kształcie litery „U". 

Rura główna (2) razem ze wzmocnieniem (3) ma 
spłaszczenie (4) wykonane w środku swej długości, 
przy czym miejsce spłaszczone wchodzi w wycięcie 
na dolnym końcu rury trzonowej (1), a następnie 
obie rury są zespawane. (2 zastrzeżenia) 

63h; B62k P. 166054 T 23.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika
cyjnego, Świdnik, Polska (Edward Franczak). 

Węzeł połączeniowy główki ramy pojazdu 
jednośladowego, zwłaszcza motocykla 

Węzeł połączeniowy główki ramy pojazdu jednośla-
dowego, zwłaszcza motocykla składa się z rury (1) 
główki ramy i podłużnie (4, 5). Do rury (1) główki 
ramy przypawane są podłużnice (4, 5) swoimi pro-
mieniowymi wtłoczeniami (2). Postać odmienną węzła 
stanowią przypawane podłużnice (4, 5) do wgłębień (6) 
usytuowanych w górnej i dolnej części rury (1) 
główki ramy. W obu przypadkach podłużnice (4, 5) 
posiadają uszczelniające wkładki (3). 

(3 zastrzeżenia) 

63k; B62k P. 166069 T 24.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik, Polska (Edward Frańczak). 

Rama pojazdu jednośladowego 
Rama pojazdu jednośladowego zwłaszcza motocykla 

składa się z zespołu nośnego i części podsiodłowej. 
Zespół nośny posiada dwie symetrycznie rozstawione 
belki wygięte w kształt trapezoidu. Między belkami 
umieszczony jest pręt usztywniający połączony jed-
nym końcem z rurą główki ramy, drugi zaś koniec 
połączony jest z blachą węzłową. Część podsiodłowa 
utworzona z widlasto wygiętej rury połączonej roz-
porą, wyposażona jest we wsporniki do zawieszenia 
tylnego błotnika. (2 zastrzeżenia) 

65a; B63b P. 160446 29.01.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Danuta Salska, Ta-
deusz Wójcik). 
Urządzenie cumownicze na jednostkach pływających 

Urządzenie cumownicze składa się z prowadnicy (2) 
zamontowanej wewnątrz kadłuba (1). 

Na kadłubie (1) jest zamontowana w nadburciu 
lub na pokładzie przewłoka (3), przez którą prze-
chodzi cumownicza lina (4). Na wsporniku (6) jest 
umocowany wielokrążek (8). Na końcu cumowniczej 
liny (4) znajduje się obciążnik (7) poruszający się 
w prowadnicy (2). (1 zastrzeżenie) 

65a; B63b P. 164342 T 27.07.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Zięborak). 
Sposób transportowania ropy naftowej drogą morską 

Przedmiotem wynalazku jest sposób transportowa-
nia ropy naftowej drogą morską, zabezpieczający 
ochronę środowiska naturalnego podczas rozładunku. 



214 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

Sposób polega na tym, że ropę transportuje się w ła-
downi tankowca, w której przestrzeń zawierająca 
ropę oddzielona jest elastyczną błoną lub błonami 
od przestrzeni przeznaczonej do przewożenia innej 
cieczy jako balastu statku. Przestrzeń ładowni jest 
podzielona na szereg komór, w których zawiesza się 
pojemniki z tworzywa sztucznego służące do tran-
sportowania balastu wodnego. (2 zastrzeżenia) 

65a; B63b P. 164814 23.08.1973 

Pierwszeństwo: 25.08.1972 - Szwecja (nr 11019/72) 
Trans-Consultans AB, Göteborg, Szwecja. 

Transportowiec z wieloma pokładami 
Transportowiec z wieloma pokładami do przeta-

czania i wtaczania, posiadający parzystą lub niepa-
rzystą liczbę ramp wejściowych, prowadzących na 
różne pokłady, charakteryzuje się tym, że wolnobieżny 
silnik Diesla (15) posiadający bezpośrednio łączony 
wał śrubowy (17) jest zamontowany w ten sposób, 
że wał śrubowy (17) przechodzi równolegle do linii 
środkowej (18) statku, a górna część silnika (15) nie 
sięga krańca wyciągu (14), który gdy liczba ramp 
wejściowych (1, 2, 3) jest nieparzysta znajduje się 
między rampą środkową i sąsiadującą, a kiedy liczba 
ramp wejściowych posiadających różne szerokości 
i jest parzysta, znajduje się między rampami środ-
kowymi. (1 zastrzeżenie) 

65a; B63b P. 165360 T 20.09.1973 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej, Wrocław, Polska (Wojciech Zbilut, Jerzy Woj-
tasik, Walerian Dobromirski, Stefan Nawrocki). 

Kadłub morskiej barki 
Kadłub morskiej barki, mającej w części rufowej 

gniazdo (2) o kształcie dostosowanym do kształtu 
dziobu pchacza, jest przeznaczony do współpracy 
z pchaczo-holownikiem i tworzy z nim jeden zestaw. 

Ściana czołowa rufowego gniazda (2) we wzdłuż-
nym przekroju, w płaszczyźnie symetrii, jest łukiem 
koła zakreślonego z punktu obrotu pchacza względem 
barki podczas kiwania. 

W części dennej kadłuba barki (1) jest wykonany 
krzywoliniowy tunel (5) o długości większej od dłu-
gości gniazda (2), przy czym zakończenie sklepienia 
tunelu w obrębie rufy znajduje się w pobliżu śred-
niej linii zanurzenia barki. 

Ponadto, barka ma stabilizacyjne płetwy (6), które 
są integralną częścią kadłuba i mają długość większą 
od długości rufowego gniazda (2) i ograniczone są 
od wewnętrznej strony kadłuba krzywoliniowym 
tunelem (5). (2 zastrzeżenia) 

65a; B63b P. 165454 T 25.09.1973 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska 
(Jerzy Arcisz, Andrzej Nalewajski). 

Urządzenie do zamykania otworu ściekowego, 
zwłaszcza na statku rybackim 

Wynalazek dotyczy urządzenia do zamykania otwo-
ru ściekowego zwłaszcza na statku rybackim, składa-
jącego się z korpusu, pokrywy i klapy. 

Do korpusu (1) przykręcona jest pokrywa (2), do 
której za pomocą zawiasu zamocowana jest klapa (3). 
Klapa (3) zamocowana jest blisko pokrywy (2) i wy-
posażona w rygiel (19) zamocowany obrotowo i prze-
suwnie względem pokrywy (2) i dociskany do niej za 
pomocą śruby. Do pokrywy (2) zamocowana jest 
płytka a do zrębnicy (9) uchwyt i przetyczka (25) 
umożliwiająca ustalenie skrajnego położenia klapy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

65b; B63c P. 163726 T 30.06.1973 

Poznańskie Zakłady Wyrobów Korkowych, Poznań, 
Polska, (Czesław Copija, Tadeusz Marganiec, Lucjan 
Mróiz, Regina Stuidizińska, Czesław Trusizczyński, Bro-
nisław Zareraiba). 

Koło ratunkowe 

Koło ratunkowe według wynalazku przeznaczone jest 
jako środek ratunkowy służący do utrzymywania 
człowieka w wodzie. 

Torus nośny (2) koła składa się z dwóch warstw 
segmentów połączonych nierozłącznie. Segmenty prze-
sunięte są WiZględem siebie o kąt 30°. 
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Segmenty tworzące torus nośny (2) są wykonane ze 
spienionego styropianu i mają kształt wycinka kąta 
tworzącego najdogodniej kąt 60°, a w przekroju po-
przecznym postać spłaszczonej elipsy o kształcie przy-
pominającym nadmuchaną i lekko spłaszczoną dętkę 
samochodową. 

Torus nośny (2) obszyty jest powłoką (1). 
(3 zastrzeżenia) 

65b; B63c P. 164585 T 08.08.1973 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Tadeusz Mścisz, Jan Orfanidis). 

Wypornościowa podbudowa rufowa do wodowania 
statku z pochylni wzdłużnej 

Według wynalazku polega na zastosowaniu zbior-
ników wypornościowych (1) usytuowanych wzdłuż 
podbudowy na wyprofilowanym dnie (2) przeznaczo-
nym do układania na znanych płozach (13) o różnej 
szerokości i rozstawie. Wyprofilowane dno (2) jest 
usztywnione przegrodami wzdłużnymi (4) oraz prze-
grodami poprzecznymi (3). Wzdłuż zbiorników wypor-
nościowych (1) zastosowane są przegrody wodoszczel-
ne (9) oraz ściany boczne (10) i ściany szczytowe (11). 
Wypornościowa podbudowa dziobowa od góry za-
kończona jest płytą (6) na której wspierana jest do-
wolnie ukształtowana rufowa część statku (7). 

W osi symetrii podbudowy między przegrodami 
poprzecznymi (3) wzdłuż przegród wodoszczelnych (9) 
wykonane są otwory (8) przechodzące przez płytę (6) 
oraz wyprofilowane dno (2), zaś między otworami 
znajdują się usztywnienia pionowe (5). Podbudowa 
ustawiania jest ma pochylni w taki sposób, aby wy-
konane w niej otwory (8) trafiły na znane kilbloki (12.) 

Po ułożeniu znanych płóz (13) pod podbudowę rufową, 
następuje układanie podpakowań (18) między otwo-
rami (8) na płycie (6). Tak przygotowaną podbudowę 
po usunięciu kilbloków i zwodowaniu statku z pochyl-
ni uwalnia się od mocujących ją lin (15) i wyciąga 
spod dna statku. (1 zastrzeżenie) 

65b; B63c P. 165370 T 21.09.1973 

Przedsiębiorstwa Proj ektowo-Technologiczne, Gdańsk, 
Polska (Bonifacy Dofański). 
Mechanizm wyrównywania skoszenia wózka slipo-

wego poprzecznego 
Mechanizm wyrównywania skoszenia wózka slipo-

wego poprzecznego, składa się ze sterującej liny (3) 
zamocowanej obu końcami do slipowego wózka (1), 
przewiniętej wielopasmowo pomiędzy środkowymi 
stałymi rolkami (10) a rolkami (5), posiadającej w 
środku swojej długości zamocowany zaczep 
(6), działający na krańcowe wyłączniki (7) oraz sa-
mojezdnego wózka mającego umocowane rolki (5) 
i końcowe wyłączniki (7), poruszającego się po torze 
(8). (1 zastrzeżenie). 

65b; B63c P. 165728 T 09.10.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Krystyna Hermach, 
Bogdan Zwiegincew). 
Urządzenie odprowadzające trujące gazy z przestrzeni 

zamkniętych, zwłaszcza na pływających dokach 
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Urządzenie składa się z kolektora (1) o dowolnym 
kształcie i ssawek (2) zamontowanych na .kolektorze 
(1) oraz przewodu (3) doprowadzającego sprężone po-
wietrze do ssawek (2). (1 zastrzeżenie). 

65h P. 160417 26.01.1973 

A/S Burmeister and Wain's Motor - OG Maskin-
fabrik AF 1971. Kopenhaga, Dania. 
Mechanizm nawrotny silnika spalinowego zwłaszcza 

okrętowego 
Mechanizm inawrotny silnika spalinowego, zawiera

jącego wałek rozrządu i krzywki do sterowania cyklu 
roboczego cylindrów charakteryzuje się tym, że każde 
wykorbienie (12) jest połączone ze swym własnym 
hydraulicznym silnikowym układem, którego cylinder 
(16) jest usytuowany w tej części (3 lub 7) sprzęgła, 
w której ułożyskowane jest wykorbienie, natomiast 
tłok (17) silnika hydraulicznego jest przymocowany 
do wykorbienia (12). (9 zastrzeżeń). 

65j; B63b P. 160296 16.01.1973 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Gryf", Szczecin, Polska (Stanisław Solarz). 

Urządzenie do przeprowadzania prób działania hydro-
statycznych zwalniaków tratw pneumatycznych 

Urządzenie do przeprowadzania prób działania 
hydrostatycznych zwalniaków tratw pneumatycznych 
statków morskich przy użyciu sprężonego powietrza 
stanowi zamykaną hermetycznie komorę powietrzną. 
Wyposażona ona jest w wizjer (3), króciec powie-
trzny (4), manometr (5) oraz zawór bezpieczeństwa 
(6), i zawiera usytuowane wewnątrz stanowisko mo-
cowania zwalniaka hydrostatycznego połączone z ukła-
dem napinającym. 

Składa się ono z zaczepowej kieszeni (8) przytwier-
dzonej do ścianki komory oraz mocującej klamry (9) 
związanej z układem napinającym obejmującym osa-
dzone suwliwie w stojaku (11) dwa sworznie (12 i 13) 
połączone ściągającą śrubą (14), z których jeden połą-
czony jest za pomocą linki (15) z obciążeniową dźwig-
nią (16), a drugi ze wspomnianą mocującą klamrą (9). 

(2 zastrzeżenia) 

66a; A22b P. 163312 13.06.1973 
Pierwszeństwo: 14.06.1972- St. Zjedn. Am. (nr 262 527) 

Kenneth J. Brown, Plainview, Teksas, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Urządzenie do skórowania ubitych sztuk, 
szczególnie świń 
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Urządzenie do skórowania ubitych sztuk, szczegól-
nie świń, zawiera przenośnik zaopatrzony w kon-
strukcję wsporczą, przystosowaną do zawieszania 
ubitych sztuk, na której mogą być one pionowo prze-
suwane. Konstrukcja wsporczą umieszczona jest na 
podstawowej części wózka przesuwającego się rów-
nolegle do przenośnika. Napinający układ umocowa-
ny jest do wózka, w celu utworzenia naciągu i prze-
suwu łańcucha przez górną część wspornika. Górne 
pasowe koło (42) zawiera w środkowej części wyżło-
bienie, w którym umieszczony jest obwodowy łań-
cuch (38), wyposażony w hak (28). Koło (42) posiada 
powiększone końcowe średnice, w stosunku do środ-
kowego wyżłobienia, pozwalające na utrzymanie łań-
cucha (38) w środkowym położeniu. (8 zastrzeżeń) 

66b; A22c P. 164291 25.07.1973 

Pierwszeństwo: 26.07.1972 - RFN (nr P22 36 600.3) 
Kalie AG, Wiesbaden, Republika Federalna Niemiec. 

Sfałdowana osłonka kiełbasiana 
Przedmiotem wynalazku jest sfałdowana osłonka, 

zwłaszcza kiełbasiana, o postaci ciasno sfałdowanego 
cylindra, mająca skierowaną do zewnątrz śrubową 
fałdę główną, między której zwojami, w stanie roz-
ciągniętym i wygładzonym osłonki widoczne są linie 
fałd dodatkowych, charakteryzująca się tym, że wy-
mienione linie fałd dodatkowych tworzą całkowicie 
ciągłą, regularną linię zygzakowatą (52, 53), wolną od 
innych linii dodatkowych, przy czym wierzchołki 
(A, B) tej zygzakowatej linii leżą w zasadzie w jed-
nakowej odległości od śrubowej linii fałdy głównej 
(50), a poszczególne odcinki (52, 53), tej zygzakowatej 
linii stanowią odcinki linii śrubowych o kierunku 
skrętu przeciwnym do kierunku skrętu zwojów linii 
śrubowej głównej fałdy (50). (4 zastrzeżenia) 

67a; B24b P. 164694 T 16.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Zdzisław 
Dębicki). 
Szlifierka do szlifowania zewnętrznych powierzchni 

obrotowych 
Szlifierka do szlifowania zewnętrznych powierzchni 

obrotowych zawiera ściernicę pierścieniową (3) o po-
wierzchniach roboczych stożkowych lub profilowych 
opisanych na stożku, osadzoną z naprężeniem wstęp-
nym powodującym ściskanie ściernicy (3), wewnątrz 
pierścienia zabierakowego (2). Dla szlifowania wał-
ków w kłach albo szlifowania bezkłowego oraz dla 
szlifowania gwintów i ślimaków na wałkach moco-
wanych w kłach wrzeciono szlifierki (1) ma otwór 
przelotowy umożliwiający umieszczenie w nim ele-
mentów mocowania i przemieszczanie przedmiotów 
szlifowanych. Obsadzenie ściernicy pierścieniowej (3) 
w pierścieniu zabierakowym (2) wykonanym z ma-
teriału o dużej wytrzymałości pozwala na zwiększenie 
szybkości szlifowania. (2 zastrzeżenia) 

67a; B24b P. 165107 T 07.09.1973 
Kombinat Obrabiarek Do Części Tocznych „PONAR-

-WAFUM" Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Cho-
cianów, Polska (Witold Machoń, Alfred Magiera). 

Urządzenie do rozsuwania osełek w głowicy 
do dosładzania otworów 

Urządzenie do rozsuwania osełek w głowicy do do-
gładzania otworów zwłaszcza na wiertarkach posiada 
układ hydrauliczny wbudowany w korpus urządzenia, 
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który jest związany z wrzecionem wiertarki i z gło-
wicą dogładzającą. W korpusie (1) urządzenia osadzo-
na jest obsada (6) o osi prostopadłej do osi korpusu 
(1). Obsada (6) ma stopniowy otwór (7), w którym 
umieszczony jest tłoczek (8) i sprężyna (11). Stopnio-
wy otwór (7) połączony jest ze zbiornikiem oleju (28) 
i z cylindrem (29). 

Ruch ssąco-tłoczący tłoczka (8) realizowany jest 
przez sprężynę (11) i pierścień (16). W czasie obrotu 
urządzenia unieruchomiony zostaje pierścień (16) 
poprzez mimośrodowy kanałek (15) i rolka (13) wy-
musza przesuw tłoczka (8). Przesunięcie tłoka (21) po-
woduje, że stożkowy trzpień (43) poprzez płytki (44) 
rozsuwa obsady (45) z osełkami (46). (2 zastrzeżenia) 

67a; B24b P. 165233 T 14.09.1973 

Zakłady Włókien Sztucznych „Wistem", Tomaszów 
Mazowiecki, Polska (Leon Widulińcki, Antoni Pawli-
kowski). 

Urządzenie do polerowania wyrobów z metalu 
zwłaszcza dysz przędzalniczych 

Urządzenie do polerowania den dysz przędzalni-
czych składa się z korpusu (1), prowadnicy (la) w któ-
rych przesuwa się zespół napędowy (2) składający się 
z silnika (18) repulsyjnego, wrzeciona (5), sprężyny (7) 
powrotnej, sprężyny (8) stałego docisku, zębatki i kół 
zębatych (3) uruchamianych dźwignią (4) przesuwu 
zespołu napędowego do oporu o ogranicznik prze-
suwu (11). W dolnej części korpusu (1) umieszczony 
jest poziomy stół obrotowy (12) wyposażony w ma-
teriał polerujący (10). Stół jest osadzony na wrze-
cionie (17) i urachamiany przy pomocy przekładni 
ciernej (13) silnikiem (14). Do regulacji prędkości obro-
towej wrzeciona (17) i przesuwu silnika (14) po saniach 
(15) służy śruba i nakrętka (16). Urządzenie wyposażone 
jest w wyłącznik czasowy (19) służący do nastawiania 
czasu polerowania. (5 zastrzeżeń) 

67c; B24d P. 165397 T 24.09.1973 

Pierwszeństwo: 25.09.1972 - ZSRR (nr 1829040) 
Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Institut 

Sverkhtverdykh Materialov Akademii Nauk Ukrain-
skoi SSR, Kijów, Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (Anatoly Efimovicz). 

Narzędzie ścierne 
Narzędzie ścierne przeznaczone do obróbki trudno 

topliwych i stalowych wyrobów, a w szczególności 

do obróbki tnących narzędzi trudno topliwych charak-
teryzuje się tym, że tnąca warstwa narzędzia ścier-
nego zawiera grupy ziaren (3), rozmieszczone 
w spoiwie (5) i składające się z diamentowych czą-
steczek (2), zespolonych szkłem (4), które ma krań-
cowy kąt mniejszy od 90° przy zwilżaniu diamentu 
w temperaturze od 600°C do 900°C i składa się z tlen-
ków, nie wchodzących w reakcję odtleniania z dia-
mentem przy wskazanych temperaturach. 

(4 zastrzeżenia) 

68c; E05d P. 164492 03.08.1973 

Pierwszeństwo: 04.08.1972 - Szwajcaria (nr 11 622/72 
20.03.1973 - Szwajcaria (nr 4077/73) 

Schweizerische Aluminium AG, Meuhausen, Szwaj-
caria. 
Sposób wytwarzania profilu warstwowego, zwłaszcza 
na ramy okienne lub drzwiowe albo podobne części 

budowlane 
Sposób wytwarzania profilu złożonego, zwłaszcza na 

ramy okienne lub drzwiowe, utworzonego z dwóch 
metalowych eJementów kształtowych i elementu po-
średniego z tworzywa izolującego cieplnie, przezna-
czonego do ich połączenia, charakteryzuje się tym, 
że jako element pośredni (3) tworzący warstwę po-

średnią pomiędzy metalowymi elementami kształto-
wymi (1, 2) umieszcza się dwie profilowane listwy 
izolujące (8) o stałych wymiarach, między którymi 
umieszczona jest warstwa (7) z rozprężalnego two-
rzywa izolującego, przy czym każdą z listew izolu-
jących (6) sprzęga się z częściami (9) obu metalo-
wych elementów (1, 2), po czym listwy izolujące (6) 
poddaje się naprężeniu w stosunku do metalowych 
elementów kształtowych za pomocą trwałego rozprę-
żania warstwy pośredniej (7). (19 zastrzeżeń) 
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68d; E05f P. 165447 T 25.C9.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
plast", Poznań, Polska (Leonid Bazarów, Jerzy Mial-
kas, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwiń, Stanisław 
Haręźlak). 
Urządzenie do otwierania i zamykania obrotowych 

bram i drzwi dwusegmentowych i przegubowych 
Urządzenie według wynalazku ma dwa napędy 

z liniowymi silnikami (5) i (6) połączonymi z segmen-
tami (1) i (2) bramy i zaopatrzone jest w dwie pro-
wadnice (8) i (10). 

Łukowa prowadnica (8) służy do prowadzenia seg-
mentu (1) bramy a przymocowany do niej suwnik (7) 
współpracuje z silnikiem (5), natomiast prostolinio-
wa korytkowa prowadnica (10) przeznaczona jest do 
prowadzenia segmentu (2) bramy a jej suwnik współ-
pracuje z silnikiem (6). 

Prowadnice i napędy są usytuowane nad ościeżem 
bramy. W odmianie wykonania urządzenia łukowa 
prowadnica (8) jest umieszczona w posadzce a silnik 
(5) jest połączony z dolną częścią segmentu (1) bramy. 

(3 zastrzeżenia) 

68d; E05f P. 165448 T 25.09.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
plast", Poznań, Polska (Leonid Bazarów, Jerzy Miał-
kas, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwiń, Stanisław 
Haręźlak). 

Urządzenie do otwierania i zamykania jedno- lub 
dwuskrzydłowych obrotowych bram i drzwi 

Urządzenie według wynalazku jest zaopatrzone 
w liniowy silnik (4) zamocowany na skrzydle (1) 
i współdziałający z suwnikiem (5) przymocowanym 
do obudowy bramy i wykonanym z płaskownika sta-
lowego w postaci pierścieniowego segmentu z nakład-
ką (6) z materiału antymagnetycznego oraz w hydra-
uliczny amortyzator (3) regulujący prędkość obrotu 
skrzydła (1) bramy, połączony za pomocą cięgna 
z osią (2) obrotu. (2 zastrzeżenia) 

63d; E05f F. 165449 T 25.09.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
sł] Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
pisst", Poznań, Polska (Leonid Bazarów, Jerzy Miat-
has, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwiń, Stanisław 
Haręźlak). 
Urządzenie cło otwierania i zamykania podnoszonych 

bram i drzwi 
Urządzenie według wynalazku składa się z łańcu-

chowych napędów (8) zaopatrzonych w łańcuchowe 
koła (6) i w zaczepy (7) prowadzone wzdłuż piono-
wych prowadnic (11) oraz w amortyzatory (12) do 
regulacji prędkości ruchów łańcuchów (8), przy czym 
łańcuchy (8) wprawiane są w ruch pionowy za po-
mocą liniowych silników (9) przesuwnych wzdłuż 
tychże prowadnic (11), do których nierozłącznie przy-
mocowane są suwniki z antymagnetycznego metalu. 

(3 zastrzeżenia) 

70b; B43k P. 165250 T 15.09.1973 

Bohdan Smyła, Gliwice, Polska (Bohdan Smyła). 
Długopis świecący 

Długopis świecący według wynalazku składa się 
z wkładu piszącego (4) umieszczonego w przeźroczy-
stej części obudowy (3), żarówki (5) umieszczonej 
w peryskopowym układzie optycznym (8, 9), dającym 
skoncentrowany wokół układu (4) strumień światła. 

Wymienny lub stały wkład (4) może być znacznej 
grubości, gdyż zasadniczo nie przysłania on strumie-
nia światła, mimo, że leży w osi optycznej układu. 
Długopis przeznaczony jest do pisania w ciemnoś-
ciach. Ponadto stosunkowo silny strumień skoncen-
trowanego światła w długopisie umożliwia jego uży-
wanie jako zastępczej mikrolatarki. (4 zastrzeżenia) 

71c; A43d P. 165547 T 29.09.1973 

Przedsiębiorstwo Wyrobów Skórzanych, Strzelce 
Opolskie, Polska (Józef Olędzki, Rajmund Jurkiewicz, 
Jadwiga Ostrowska, Norbert Glomb). 

Sposób wykonywania cholewy 
Sposób według wynalazku służy do wykonywania 

cholewy z filcu lub innego materiału włóknistego, 
zwłaszcza do obuwia gumowego. Polega on na 
ukształtowaniu podstopia i pięty cholewy przez wy-
konanie w dolnej przedniej części cholewy oraz 
w pięcie cholewy wycięć w kształcie trójkąta. Wy-
cięcia w dolnej przedniej części cholewy zszywa się 
na styk ściegiem zygzakowym, a wycięcie w pięcie 
cholewy pozostawia się otwarte. (1 zastrzeżenie) 
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73; D07b P. 164339 27.07.1973 

Pierwszeństwo: 31.07.1972 - S t . Zjedn. Am. (nr 276,483) 
Uniroyal, Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Sposób wytwarzania splotu z metalowej linki i urzą-

dzenie do stosowania tego sposobu 
Sposób według wynalazku polega na tym, że splot 

zostaje utworzony z rzędu ustawionych równolegle 
stalowych linek wprowadzanych do krosna, w którym 
następuje przeplatanie w odstępach o długości od 3 
do 25 mm, po czyra splot zostaje nawinięty na bę-
ben. Podczas zwijania linek i wytwarzania splotu 
każda z linek jest utrzymywana pod stałym napręże-
niem o sile 0,4 do 0,75 kG/na linkę. Urządzenie we-
dług wynalazku zawiera pierwszy układ napędowych 
rolek (4, 5) przystosowanych do wprowadzenia linek 
do krosna (4) i drugi układ rolek (17, 20) przystoso-
wanych do wprowadzenia linek na nawojowy bęben 
(14), który połączony jest z napędowym silnikiem (26). 

(14 zastrzeżeń) 

74b; G08c P. 160699 12.02.1973 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 156371 
Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa, Kato-

wice, Polska (Leszek Dec, Reinold Trzensioch). 
Układ połączeń magnetycznego przetwornika kąta 

obrotu na wielkość cyfrową 
Układ według wynalazku zawiera generator, trans-

formator, układ detekcji i formowania sygnału wyj-
ściowego. Generator zawiera dwa inwertory (1, 2) ze 
sprzężeniem (3, 4) połączone poprzez oporniki (5, 6) 
i kondensator (7). Częstotliwość generatora zmienia 
się wraz z temperaturą, przy czym znaki przyrostów 
temperatury i częstotliwości są takie same. 

(1 zastrzeżenie) 

74b; G08c P. 164525 T 08.08.1973 
Huta Zygmunt, Bytom, Polska (Marian Sidzina, 

Kazimierz Kobierski, Adolf Potocki). 
Membranowy sygnalizator przepływu cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest membranowy sygna-
lizator przepływu cieczy, zwłaszcza oleju smarnego 
przeznaczony do pracy w układach centralnego sma-
rowania gdzie ilość oleju doprowadzanego do poszcze-
gólnych gałęzi układu i/lub punktów smarowniczych 
wymaga bieżącej kontroli. 

Sygnalizator według wynalazku posiada membranę 
(1) o zmiennej powierzchni roboczej stykającą się ze 
stopką (5), w której jednym końcem osadzony jest 
trzpień (6) zaopatrzony w sprężynę (7) współpracu-
jącą z wywierającym na nią regulowany nacisk ele-
mentem (8) połączonym z kołpakiem (10). Wewnątrz 
kołpaka (10) na drugim końcu trzpienia (6) umiesz-
czony jest magnes (9) oddziałujący na elektryczny 
łącznik (11) stykowy lub bezstykowy umieszczony na 
zewnątrz lub wewnątrz kołpaka (10). Sygnalizator po-
siada ponadto element dławiący (4), korzystnie regulo-
wany, umieszczony pomiędzy wlotem a wylotem 
cieczy roboczej z sygnalizatora. Wewnętrzna po-
wierzchnia robocza (A) sygnalizatora jest tak ukształ-
towana, że część sprężyście odkształconej podczas 
pracy membrany może do niej przylegać. 

(2 zastrzeżenia) 

74b; G08b P. 165841 T 13.10.1973 
PKP Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Pol-

ska (Tadeusz Stasicki, Bolesław Stasicki). 
Elektroniczny układ sygnalizacji ruchowej zwłaszcza 
w urządzeniach do ogrzewania zwrotnic kolejowych 

Elektroniczny układ sygnalizacji ruchowej zwłasz-
cza w urządzeniach do ogrzewania zwrotnic kolejo-
wych. Istota wynalazku polega na tym, że na wejściu 
włączone jest wtórne uzwojenie przekładnika prądo-
wego, połączonego równolegle z rezystorem i kon-
densatorem, jeden biegun trzech równolegle połączo-
nych elementów jest zerowany, drugi jest połączony 
poprzez simistor do bramki następnego simistora, 
którego katoda jest zerowana, anoda natomiast po-
łączona szeregowo z elementem sygnalizującym do 
zacisków źródła prądu przemiennego. Pomiędzy ano-
dą simistora, a przewód zerowy jest włączony sze-
regowo rezystor i kondensator, między którymi przy-
łącza się bramkę simistora poprzez uprzedni simistor, 
natomiast katodę simistora, do którego przyłącza się 
bramkę włącza się do przewodu zerowego, przy czym 
anodę tego simistora szeregową łączy się z elemen-
tem sygnalizacji do zacisków źródła prądu przemien-
nego. (2 zastrzeżenia) 
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74b; G08b P. 166078 T 25.10.1973 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wik-
tor Mól). 
Układ elektryczny do sygnalizacji zakończenia procesu 
odmrażania rudy w wagonach kolejowych w komo-

rach odmrażalni 
Układ sygnalizacji zakończenia procesu odmrażania 

rudy w wagonach kolejowych w komorach odmra-
żalni składa się z sondy układu odbiorczego oraz 
sygnalizatora. Sonda, przy pomocy źródła światła 
i przekaźnika termicznego, zasilanych ze źródła zasi-
lania połączonego szeregowo z czujnikiem temperatu-
ry wytwarza impuls strumienia światła w chwili za-

kończenia odmrażania rudy. Odebrany strumień świa-
tła poprzez czujniki fotoelektryczne umieszczone we 
wnękach oszklonych sufitu odmrażalni i przekaźnik 
ujawniający włącza sygnalizator akustyczny. 

(2 zastrzeżenia) 

74U1; G08g P. 160730 14.02.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Walerian 
Gruszczyński, Krzysztof Koszewski, Marian Ligma-
nowski, Henryk Wierzba). 
System urządzeń sterujących do przełączania pro-
gramów skoordynowanej sygnalizacji ruchu ulicznego 

System urządzeń sterujących według wynalazku 
umożliwia realizację „zielonej fali" dla wielu pro-
gramów i przełączanie programów skoordynowanych 
przy zachowaniu warunków płynności ruchu pojaz-
dów. 

System urządzeń sterujących składa się z urządze-
nia centralnego oraz z pewnej liczby urządzeń lokal-
nych, z których każde jest połączone z urządzeniem 
centralnym i zawiera komutator programu oraz ze-
społy grupowe wyjść sterujących lampami sygnaliza-
cyjnymi. Wyjścia licznika centralnego (1) oraz wyj-
ścia zespołu dyspozycji (2) są połączone za pomocą 
dekoderów koordynacji (3) z dekoderami sygnałów 
wejściowych (4) poszczególnych urządzeń lokalnych. 
Zespół dyspozycji (2) jest połączony z wejściem ze-
rującym (5) licznika centralnego (1) i z układem (6) 
odmierzania minimalnego czasu trwania światła zie-
lonego. Urządzenie lokalne zawiera licznik (7), któ-
rego wyjścia są połączone z komutatorami progra-
mu (8) i dekoderem sterowania (9). Wejścia i wyjścia 
układu decyzji (10), zawierającego pamięć sterowania 
są połączone z dekoderem sterowania (9) dla odmie-
rzania minimalnego czasu palenia się świateł zielo-
nych i maksymalnych czasów palenia się w poszcze-
gólnych programach świateł czerwonych, a także 
z wejściem zerującym (11) licznika (7), z wejściami 
zapisującymi pamięci programu (12), z wejściami de-
kodera sygnałów wejściowych (4) i z wejściami ste-
rującymi bramek (13), włączonych pomiędzy pamię-
cią programu (12) i poszczególnymi komutatorami 
programu (8). Generator (14) urządzenia centralnego 
jest połączony z wyjściami wszystkich liczników (7) 
urządzeń lokalnych. (2 zastrzeżenia) 
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75a; B05b F. 161494 T 26.03.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku, Biały-
stok, Polska (Kazimierz Cywiński). 
Automatyczna komora do elektrostatycznego pokry-
wania powierzchni tworzywami rozdrobnionymi z do-

datkowym odgórnym nanoszeniem tworzywa 
Komora według wynalazku posiada elektrodę po-

dajnikową (3), zakrytą osłoną (6) z wycięciami, nad 
którymi znajduje się elektroda sterująca (4) i kosz 
zasypowy (1). Elektroda podajnikowa (3) jest sprzężo-
na z wibratorem (16) poprzez izolator wysokonapię-
ciowy (7). Na wale (10) jest osadzone ramię obrotowe 
(S) związane z ramieniem chwytakowym (8) których 
ruch przebiega po torze określonym prowadnicą wo-
dzika (11). Komora może mieć zastosowanie w pro-
dukcji metalowej, drzewnej, wykładzin dekoracyjnych 
oraz powłok antykorozyjnych lub elektroizolacyj-
nych. (27 zastrzeżeń) 

751; B44c P. 161639 T 31.03.1973 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Roman 
Hussarski). 

Sposób wytwarzania powłok ochronnych 
i dekoracyjnych 

Sposób według wynalazku polega na poddaniu 
uprzednio skruszonej do granulacji 5-25 mm stłucz-
ki szklanej działaniu temperatury powyżej 700°C w 
piecu komorowym lub tunelowym, co powoduje 
ukształtowanie się elementów o zaokrąglonych krawę-
dziach. Następnie ukształtowane elementy hartuje się 
i po oczyszczeniu przykleja do podłoża o odpowied-
niej barwie, względnie do podłoża o dowolnej barwie 
przy pomocy barwnego spoiwa. (2 zastrzeżenia) 

76b; DOlg P. 161433 23.03.1973 
Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Bielsko-

-Biała, Polska (Władysław Stopka, Mieczysław Cem-
bala). 

Denko boczne do bębnów, zwłaszcza bębnów 
zgrzeblarek 

Denko boczne bębnów, zwłaszcza bębnów zgrzeblą-
rek ma tarczę (1) z rozmieszczonymi promieniowo na 

obwodzie gwintowanymi otworami pogłębionymi je-
dnostronnie, do których to otworów w przypadku 
niewyrównoważenia bębna (4) wkręca się ciężarki (2) 
w kształcie cylindrycznego pręta z częścią nagwinto-
waną na długości odpowiadającej w przybliżeniu gru-
bości tarczy (1) denka. Dla zabezpieczenia ciężarków 
(2) przed odkręceniem, do tarczy (1) denka umocowa-
na jest pokrywa (5). Ilość i długość wyrównoważa-
jących ciężarków (2) jest uzależniona od wielkości 
niewyrównoważenia bębna (4) zgrzeblarki. 

(1 zastrzeżenie) 

76b; DOlg P. 165440 26.09.1973 

Pierwszeństwo: 24.01.1973 - NRD (DOlg/168417) 
VEB Zweizylinderspinnerein Werdau Verwaltung 

Werk I, Ruppertsgrün, Niemiecka Republika Demo-
kratyczna (Reinhard Poller, Rudolf Müller, Heinz 
Barth). 

Urządzenie rurowe do nawijania niedoprzędu dla 
zgrzeblarek wałkowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rurowe do 
nawijania niedoprzędu dla zgrzeblarek wałkowych, 
wyposażone na powierzchni w rowki wzdłużne. 
W korpus rurowy (1) urządzenia są wsunięte obu-
stronnie mocno tuleje łączące, które w odległości 
około 50 cm od końców mają co najmniej dwie poło-
żone naprzeciwko siebie i rozdzielone równomiernie 
na obwodzie grupy dowolnie wielkich siecznych 
otworów (3), a na tuleje łączące są nasunięte rucho-
mo nasuwy z okienkami o takim samym przekroju 
i wielkości jak korpus rurowy (1). Tuleje łączące są 
zamknięte za pomocą korków z kołnierzem (7) i czo-
pów (8). (5 zastrzeżeń) 
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76b; D01h P. 165782 11.10.1973 
Pierwszeństwo: 11.10.1972 - Japonia (nr 116795/72) 

Teijin Limited, Osaka, Japonia. 
Urządzenie do wzdłużnego wyciągania włókien 

Urządzenie według wynalazku składa się z wycią-
gowo skręcających układów utworzonych szczególnie 
z podawczych rolek (3) zasilających nieskręcone 
włókno pierwszego grzejnika (4), drugiego grzejnika 
(7) i dwóch podawczych rolek (6, 8) przesuwających 
zwój włókna na układ podnoszący. Urządzenie za-
wiera pośrednią podłogę (Er) przystosowaną do usta-
wienia urządzeń podawczych (9), które umieszcza się 
przeciwległe w stosunku do górnej części układu, 
przy czym pierwsza czynna podłoga (Fa) jest umiesz-
czona między zasilającym urządzeniem i górną częś-
cią danego układu. Odbiorcze urządzenia umieszczone 
są na podstawowej podłodze (Fo) przeciwległe w sto-
sunku do dolnej części danego układu, a druga czyn-
na podłoga (F2) zawiera przelot przystosowany do 
przejścia pod spód zwoju, który jest formowany mię-
dzy dolną częścią danego układu i zabierającym gór-
nym urządzeniem. (12 zastrzeżeń) 

76b; D01g P. 165956 T 18.10.1973 
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Norberta Bar-

lickiego, Łódź, Polska (Gabriel Barański, Aleksander 
Kochański, Ryszard Pawelec, Zbigniew Miłoch, Wa-
cław Lasota, Jerzy Kwapiński). 

Sposób oczyszczania krajowej wełny zgrzebnej 
pranej z pominięciem procesu karbonizacji 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wełnę 
zgrzebną o określonym asortymencie i klasie długoś-
ciowej kieruje się do oczyszczenia mechanicznego na 
jednej lub dwóch maszynach rozluźniająco-trzepią-
cych, a następnie ma zgrzeblarce wałkowej, dwubębno-
wej. (1 zastrzeżenie) 

76c; D01h P. 165335 T 19.09.1973 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 

i Czesankowych Wełny ,,Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Piotr Kulawik, Karol Majcher). 
Urządzenie do automatycznego uruchamiania hamulea 
wrzeciona w przędzarkach i skręcarkach obrączkowych 

Urządzenie według wynalazku ma czujnik (1) z za-
tyczką (2) przymocowany do końca elementu sprę-
żystego, na przykład płaskiej sprężyny (3), na której 
na drugim końcu znajduje się przeciwwaga (5). Za-
tyczka (2) współpracuje z ciągnem (8) i wahadło-
wym zaczepem (6), które posiadają wyjęcie (10) przy 
czym cięgno (8) połączone jest z dźwignią (9) hamul-
ca wrzeciona (11). (3 zastrzeżenia) 

76c; D01h P. 167775 T 30.12.1S73 

Akademia Gómiczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ka-
rol Tomaszewski). 

Łańcuchowy wodzik przędzy 
Przedmiot według wynalazku znajduje zastosowanie 

zwłaszcza w przewijarkach precyzyjnych w przemy-
śle włókienniczym. Łańcuchowy wodzik przędzy, za-
wierający koła łańcuchowe (5, 7), łańcuch (6) oraz su-
wak (Î3) osadzony w prowadnicy (11) ma suwak (13), 
wyposażony w wystający czop (14), do którego jest 
przytwierdzony wodzik (15). Czop (14) stanowi połą-
czenie ruchowe z zaczepem (16) łańcucha (6). Na koń-
cach prowadnicy (11) są zamontowane nastawne zde-
rzaki amortyzujące (12). Celem wynalazku jest zwięk-
szenie szybkobieżności wodzika i zapewnienie mu 
stałej prędkości na większym odcinku skoku. 

(1 zastrzeżenie) 

77a: A63b P. 162345 T 04.04.1973 

Marian Kołtan, Lublin, Polska (Marian Kołtan). 
Wodorower 

Wodorower według wynalazku posiada pływaki 
w kształcie cygar, wykonane w postaci dwóch seg-
mentów przedniego (9) i tylnego (10). Pływaki połą-
czone są za pośrednictwem rur (2) i (3) zamocowa-
nych przegubowo do końców pływaka oraz za pomo-
cą rur połączonych z pływakami za pośrednictwem 
kątowników, przy czym rury są umieszczane parami 
częściowo jedna w drugiej, dzięki czemu można zmie-
niać rozstawianie pływaków a tym samym szerokość 
wodoroweru. Pływaki posiadają włazy (13) zabezpie-
czone pokrywami (14) co pozwala na wykorzystanie 
pływaków jako pomieszczenia bagażowego. 

Dwie pary rur łączących pływaki wyposażone są 
w trzpienie (15), na które nałożone są nakładki (IG). 
Na nakładkach (16) ułożone są deski (19) tworzące 
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pomost pojazdu. Wodorower wyposażony jest w ławkę 
(27) z oparciem oraz w urządzenie pedałowe przy-
twierdzone do przęseł (28). Oparcie i urządzenie pe-
dałowe zamocowane są w sposób umożliwiający ich 
przesuwanie. Śruba napędowa (36) i płetwa sterująca 
(50) mogą być podnoszone do góry w czasie przepły-
wania przez płytkie wody. (14 zastrzeżeń) 

80a; B28b P. 160694 10.02.1973 

77b; A63c P. 165193 T 13.09.1973 

Pierwszeństwo: 13.03.1972 RFN (nr P 2249949.6) 
Hannes Marker, Garmisch-Partenkirchen, Republi-

ka Federalna Niemiec. 
Sposób samoczynnego uwalniania buta narciarskiego 
od narty w przypadku niebezpieczeństwa i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 
Sposób samoczynnego uwalniania buta narciarskie-

go od narty w przypadku niebezpieczeństwa polega 
na tym, że mierzy się stale impulsy działające na no-
gę narciarza i porównuje z zadaną wartością impul-
sów, będącą wartością progową, przy osiągnięciu któ-
rej rozłącza się połączenie między nartą (10) a bu-
tem (2). 

Do stosowania podanego sposobu stosuje się urzą-
dzenie zawierające co najmniej jeden element (3, 4) 
mocujący but, ustawiające element mocujący urzą-
dzenie blokujące, oddziałujący na urządzenie blo-
kujące wyłącznik progowy (57), człon czasowy i czuj-
nik siły (51). Urządzenie blokujące stanowi mecha-
nizm z elementem utrzymanym normalnie w stanic 
równowagi chwiejnej i połączony z elementem ste-
rowniczym wyłącznika progowego. Ponadto mecha-
nizm zawiera dźwignię kolanową utrzymywaną nor-
malnie w pozycji wyciągniętej i połączoną bezpośred-
nio jednym ramieniem z płytą podstawową zaś dru-
gim ramieniem przyłączoną przegubowo do dźwigni 
zaczepu ryglującego lub części połączonej z nią trwało, 
przy czym na narcie (10) jest osadzone na stałe oku-
cie współpracujące z dźwignią zaczepu ryglującego 
wyposażoną w nosek. Okucie narty posiada wycięcie 
ryglujące. (37 zastrzeżeń) 

Kujawskie Zakłady Mechanizacyjne Budownictwa 
„Zremb", Solec Kujawski, Polska (Mirosław Ciem-
niecki, Maciej Jakuszewski, Czesław Kawecki, Ed-
mund Rydelski, Stanisław Zieliński). 
Sposób regulacji prędkości przesuwu strun krajalnicy 

i układ do stosowania tego sposobu 
Sposób d układ według wynalazku przeznaczone są 

do stosowania zwłaszcza w krajalnicach rusztowo-
-grzebieniowych do krajania gazobetonu. 

Sposób polega na tym, że naprężenia mechaniczne 
występujące w strunach w czasie cięcia zostają prze-
tworzone na elektryczny sygnał pomiarowy. Sygnał 
ten steruje członem napędowym strun krajalnicy tak, 
aby w każdej ze strun nie została przekroczona war-
tość dopuszczalnego naprężenia. 

Układ ma wyjścia czujników (1) połączone z czło-
nami porównującymi (2), których wyjścia są połą-
czone z członem zadającym (3) i z członem bramek 
logicznych (4). Wyjścia członu bramek logicznych (4) 
są połączone z wejściem członu wykonawczego (5), 
który wywołuje zmiany w obwodach regulacji i ste-
rowania układu napędowego (6) wprawiającego 
w ruch mechanizm krajalnicy. (3 zastrzeżenia) 

E2Sb P. 163737 30.06.1973 

Pierwszeństwo: 01.07.1972 - RFN (nr P 22 32 390.6); 
01.06.1973 - RFN (nr P 23 28 837.1) 

Harry Haase, Braak, Republika Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania pustych wewnątrz kul o dużych 
średnicach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
kulistej formy wprowadza się składniki betonu, mie-
sza się je dokładnie przy niewielkich prędkościach 
obrotowych tej formy, po czym przy zwiększonych 
prędkościach obrotowych zmieszany materiał rozkłada 
się na wewnętrzną powierzchnię formy. 

Urządzenie według wynalazku zawiera formę kuli-
stą zawieszoną na co najmniej dwóch obracających 
się ramowych pierścieniach (1, 2, 3) przy czym co naj-
mniej dwa z tych pierścieni są wyposażone w na-
pęd (10, 12). (10 zastrzeżeń) 
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80a; B28b P. 165833 T 12.10.1973 

Krakowskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, 
Kraków, Polska (Jerzy Sielecki). 

Urządzenie do otrzymywania łupin żelbetowych 
Urządzenie do otrzymywania łupin żelbetowych 

składa się z matrycy i nakładanej na nią formy 
z przymocowanymi wibratorami. Ustawiona na pod-
stawie (1) i przymocowana do niej matryca, składa 
się z dwóch płyt bocznych (4) w górnej części za-
okrąglonych do środka i co najmniej jednej płyty po-
ziomej (5) zamontowanej między nimi. Konstrukcja 
płyt bocznych (4) jest wzmocniona przez zamontowa-
nie na ich powierzchniach czołowych co najmniej 
dwóch ściąg (6), najkorzystniej krzyżujących się. Na 
matrycę jest nałożona forma stalowa, składająca się 
z dwóch ram (8) i zamocowanej do nich konstrukcji 
nośnej (9) przytwierdzonej do podstawy (1) ściągami 
(10) najkorzystniej śrubowymi, oraz z przymocowa-
nych do zewnętrznych boków ram (8) dwóch płagz-
czy formujących (11), nad którymi są usytuowane dwa 
pomosty robocze (12), zamontowane na konstrukcji 
nośnej (9) i na ramach (8), które przylegają do ob-
wodu matrycy na obu jej końcach. (3 zastrzeżenia) 

80a; B28b P. 166237 T 29.10.1973 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólne-
go Nr 3, Szczecin, Polska (Ryszard Czerniąwski, Ka-
zimierz Gicrczak, Antoni .Pieniążek). 

Forma do produkcji elementów przestrzennych 
Forma do produkcji elementów przestrzennych, 

zwłaszcza kabin sanitarnych składa się ze ścian ze-
wnętrznych (1) zawieszonych na narożnych słupach 
(2) w sposób umożliwiający ich obrót wokół osi pio-
nowej o kąt ok. 45° oraz ze ścian wewnętrznych (6) 
zawieszonych na wewnętrznych słupach (7) za po-
średnictwem tulei prowadzących (8) pozwalających 
na odsuwanie i dosuwanie ścian. 

Przesuwanie ścian wewnętrznych (6) uzyskuje się 
za pomocą przesuwanej ramy rozformowującej (9) 
zaopatrzonej w śruby rozporowe (10) współpracując'.? 
z krzywkami (11). W czasie ruchu ramy (9) najpierw 
dwie przeciwległe ściany wewnętrzne (6) odrywają 

się i przesuwają na odległość ok. 25 mm, następnie 
dwie pozostałe ściany wewnętrzne (6) przesuwają się 
na odległość ok. 12 mm. Po oderwaniu się i przesu-
nięciu wszystkich ścian wewnętrznych, dalszy rufch 
ramy (9) powoduje oderwanie się i przesunięcie płyty 
sufitowej (13). 

Odmiana formy według- wynalazku służy do pro-
dukcji elementów przestrzennych dzielonych we-
wnętrzną ścianką. Dla uzyskania dwu oddzielnych po-
mieszczeń wewnątrz formy montowane są dwa zespoły 
ścian wewnętrznych, odsuniętych od siebie na grubość 
ścianki działowej i poruszanych za pomocą ramy roz-
formowującej w sposób wyżej opisany. 

(3 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 163034 T 01.06.1973 

Pierwszeństwo: 02.06.1972 - NRD (nr WPC 04b/163398) 
23.02.1973 - NRD (nr WPC 04b/169006) 

Forschungs- und Entwicklunseinrichtung des Be-
zirksbaudirektors, Kossenblatt/über Beeskow, Niemiec-
ka Republika Demokratyczna. 
Mieszanki materiałów budowlanych o zastosowaniu 

uniwersalnym związane żywicami sztucznymi 
Przedmiotem wynalazku są mieszanki materiałów 

budowlanych związane żywicami sztucznymi, w któ-
rych jako środki wiążące stosuje się drewno iglaste, 
kaolin, mączkę piaskową oraz środki dodatkowe, olej 
glicerynowy, octan glikolowy i koncentrat żywicy fe-
nolowej. 

Jako warstwę izolującą cieplnie stosuje się gips 
sztukatorski, jako wTypełniacz dający się spieniać. 

Barwę nadaje wytworzonym elementom specjalny 
skład utwardzacza. Efekty strukturalne osiąga się 
przez dodanie substancji oleistych i szybkie utwar-
dzanie przez dopływ świeżego powietrza lub tlenu 
o temperaturze 20-30°C. 

Mieszanki materiałów budowlanych przepływają do 
form równomiernie i wiążą się bez dodatkowego za-
gęszczania lub wygładzania. (13 zastrzeżeń) 

80b; C04b P. 164794 T 22.08.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 157712 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-

słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Joachim 
Lipp, Stefania Tatarek). 
Spcsb izolacji wodoszczelnej ustrojów budowlanych, 

zwłaszcza podziemnych elementów budowli 
Sposób izolacji według wynalazku polega na tym, że 

na wyrównane podłoże nakłada się warstwę lateksu 
kauczuku naturalnego lub syntetycznego albo warstwę 
nruntuiącą z kationowej emulsji bitumicznej. Następ-
nie na tak przygotowane podłoże lub jeszcze na war-
stwę asfalto-kauczuku nakleja się z nakładem warst-
wę zbrojącą najdogodniej z welonu szklanego. War-
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stwę zbrojącą natryskuje się kationową emulsją bitu-
miczną w ilości od 0,2-2,0 kG/m2 i z kolei nakłada 
się warstwę asfalto-kauczuku lub bezpośrednio na 
spryskaną warstwę zbrojącą nakleja się z zakładem 
kolejną warstwę zbrojącą poprzecznie w stosunku do 
naklejonej uprzednio warstwy. Po spryskaniu kolej-
nej warstwy zbrojącej nakłada się warstwę asfalto-
-kauczuku, spryskuje się asfaltową emulsją kationo-
wą i w miarę potrzeb nakleja się na przemian na-
stępną warstwę zbrojącą i spryskuje się asfaltową 
emulsją oraz nakłada się warstwę asfalto-kauczuku. 
Uzyskaną warstwę asfalto-kauczuku spryskuje się 
kationową emulsją asfaltową w ilości od 0,2-
1,5 kG/m2 i zabezpiecza przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi przez nałożenie „na sucho" warstwy pasma, 
zwłaszcza papy. (3 zastrzeżenia) 

80b; C04b « P. 165227 T 14.09.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go „Miastoprojekt", Lublin, Polska (Marian Karpiń-
ski). 

Plastyczna masa tynkarska 
Wynalazek dotyczy plastycznej masy tynkarskiej 

przeznaczonej na wyprawę wewnętrznych powierzch-
ni elementów wielkopłytowych i nadającej się do na-
kładania metodą natryskową. W odróżnieniu od zna-
nych dotychczas wypraw masa według wynalazku za-
wiera jako wypełniacz less, najkorzystniej w ilości 
69-75% wagowo w stosunku do pozostałych skład-
ników. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 165338 T 19.09.1973 

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża-
rów, Polska (Justyn Stachurski, Jurand Bocian, Wac-
ław Szymborski, Benedykt Karczewski, Władysław 
Talowski, Wiesław Ciszewski). 
Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów muiito-

wo-cyrkonowych i konmdowo-cyrkonowych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

wyrobów mulitowo-cyrkonowych i korundowo-cyrko-
nowych o wysokich parametrach jakościowych wy-
maganych w trudnych warunkach technicznych, jakie 
istnieją w strefach wypalania wysokotemperaturo-
wych pieców tunelowych, obrotowych oraz różnych 
elementów pieców wannowych w przemyśle szklar-
skim. 

Sposób polega na tym, że wyroby te formuje się 
z masy sypkiej o następującym składzie: 
30-50% wagowych złom mulitowo-cyrko-

nowy od 1-4 mm 
20-40% wagowych złom mulitowo cyrko-

nowy 0-1 mm 
5-15% wagowych techniczny tlenek 

glinu lub elektrokorund 0-1 mm 
5-15% wagowych kaolinu pławionego 

lub naturalnego 0-0,5 mm 
1 - 4% wagowych ług posiarczynowy. 
Korzystne jest zastosowanie wspólnego przemiału 

technicznego tlenku glinu z wprowadzonym surow-
cem plastycznym. Odformowane półfabrykaty suszy 
się do wilgotności poniżej 2% a następnie ustawia 
w piecu i wypala do temperatury 1550-1600°C. 

(4 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 165600 T 02.10.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 155852 
Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Adam Gierek, 

Jerzy Gierek, Stanisław Pawłowski, Krystian Sten-
cel, Janusz Gajda, Ireneusz Janikowski, Jerzy Buła, 
Eugeniusz Bednarski, Eugeniusz Głuszek, Jan Ciurlok, 
Leopold Juszczyk, Zbigniew Katra). 

Fosforanowa masa ogniotrwała 
Fosforanowa masa według wynalazku zawiera 

10-^30% TiO2, 50-70% A12O3, 10-T-20% innych tlen-
ków, a zwłaszcza SiO2, Fe263) CaO, MgO, Na2O, K2O, 

dodatek 2 do 10% czystych tlenków metali o potencjale 
jonowym kationu 2,00 do 4,00 e/A, a zwłaszcza ZnO, 
MgO, FeO, CuO lub CoO, aktywizujących proces 
twardnienia w temperaturze pokojowej. 

Masa znajduje zastosowanie w odlewnictwie stali-
wa i żeliwa. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 165622 T 04.10.1973 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Zakład Doświadczalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, Pol-
ska (Krystyna Prohaska). 
Sposób wytwarzania kształtek dielektrycznych na 

kondensatory ceramiczne 
Sposób polega na tym, że 75-f-90 części wagowych 

tytanianu strontu, 10-^20 części wagowych tytanianu 
wapnia, 1-i-lO części wagowych tytanianu baru i 0,2-j-
2 części wagowych tlenku cynku miele się do uziar-
nienia poniżej 10 mikronów, miesza z plastyfikato-
rem, a następnie formuje się kształtki dielektryczne 
w postaci płytek lub rurek i wypala się je w tempe-
raturze 1350-j-1410°C. 

Kształtki dielektryczne są przeznaczone do produkcji 
kondensatorów ceramicznych. (2 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 167773 T 30.12.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Janusz Zborowski, Andrzej 
Kielski, Wiesław Piątkowski, Ireneusz Rokoszny, Jó-
zef Gruca). 

Wysokoogniotrwałe tworzywo korundowe 
Przedmiotem wynalazku jest wysokoogniotrwałe 

tworzywo korundowe, stosowane jako wykładzina 
cieplna, zwłaszcza monolityczna, przeznaczona do pra-
cy w wysokiej temperaturze, dochodzącej do 1800°C. 
Tworzywo korundowe według wynalazku zawiera or-
ganiczne spoiwo wiążące w postaci hydrolizowanego 
roztworu krzemianu etylu w ilości 5-10% wagowych 
w stosunku do ilości kruszywa korundowego. Hydro-
lizę krzemianu etylu przeprowadza się dwustopniowo 
w środowisku kwaśnym, stosując jako rozpuszczalnik 
alkohol etylowy. Czas twardnienia spoiwa reguluje 
się ilością i kwasowością wody użytej do hydrolizy. 

(2 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 168705 T 09.02.1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Andrzej Kloska, Józef Dud-
ka, Kazimierz Zarębski). 

Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych do 
urządzeń w hali lejniczej stalowni i odlewni 

Sposób otrzymywania wyrobów ogniotrwałych do 
urządzeń w hali lejniczej stalowni i w odlewni polega 
na tym, że miesza się 70% wagowych palonki z glin 
ogniotrwałych, o ziarnistości do 2 mm, z 30% wago-
wymi cementu portlandzkiego lub glinowego. Z otrzy-
manej masy formuje się wyroby, które wygrzewa się 
w temperaturze 600°C lub suszy się w temperaturze 
70 do 80°C w atmosferze silnie nawilgoconej. 

(4 zastrzeżenia) 

81a; B65b P. 168122 26.10.1973 

Pierwszeństwo: 27.10.1972 - W. Bryt. (nr 49536/72); 
12.07.1973 - W. Bryt. (nr 33342/73) 

Spacials Limited, Brislington, Wielka Brytania, (Ar-
thur William Simpson, Frank William Pocock). 

Urządzenie do kształtowania wyrobów zwłaszcza 
toreb lub tub z ciągłej taśmy materiału oraz sposób 
kształtowania wymienionych wyrobów za pomocą tego 

urządzenia 
Urządzenie według wynalazku zawiera elementy 

wsporcze (35, 49) oraz elementy (53 do 59) do wpro-
wadzania taśmy materiału pomiędzy elementy wspor-
cze (35, 49). 
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Sposób według wynalazku polega na dostarczeniu 
taśmy ułożonej zygzakowato, zgrzaniu dwóch warstw 
taśmy wzdłuż poprzecznych wierzchołków i rozdziele-
niu zgrzanej taśmy na poszczególne ukształtowane 
wyroby. Torby lub tuby usuwa się w postaci złożo-
nej, przy czym sąsiadujące torby zachodzą na siebie 
od tej strony zygzakowatej, która znajduje się na-
przeciwko strony, na której jest dokonywane zgrze-
wanie. (13 zastrzeżeń) 

81c B65d P. 165176 T 12.02.1973 

Pierwszeństwo: 14.09.1972 - Dania (nr 2245 218.2) 
Aktieselskabet Br0drene Hartmann, Lyngby, Dania. 

Opakowanie z wziernikami do tłukących się 
przedmiotów 

Przedmiotem wynalazku jest opakowanie z wzierni-
kami do tłukących się przedmiotów, zwłaszcza do 
jaj, składające się z części pojemnikowej i z odchy-
lonej części pokrywowej, przy czym część pokrywo-
wa ma określoną ilość kieszeni umieszczonych w co 
najmniej dwóch rzędach równoległych i obejmują-
cych te przedmioty oraz umieszczone pomiędzy rzę-
dami kieszeni sterczące występy. 

Według wynalazku w opakowaniu na obu końcach 
zagłębionego odcinka pokrywkowego (7) są usytuo-
wane oddzielne wystające ścianki poprzeczne (11), 

stykające się ze zwróconymi do odcinka pokrywko-
wego (7), bokami wzdłużnymi (6a), elementów szczy-
towych (6) i wyposażone w ich obu zasięgach styko-
wych w oddzielne otwory (9a) przechodzące w sąsied-
nie otwory (9b), umieszczone w zagłębionym odcinku 
pokrywkowym (7) i w stykającym się z tym odcin-
kiem boku jednego z elementów szczytowych (6). 

(2 zastrzeżenia) 

81d; B65f P. 165031 T 04.09.1973 

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „WUKO", Łódź, 
Polska (Włodzimierz Gaede, Waldemar Neuman, Piotr 
Biczyski). 

Wsyp do pojemników na śmieci 
Przedmiotem wynalazku jest wsyp do pojemników 

na śmieci. 
Wsyp ten składa się z obudowy (1), w której za-

mocowane są haki (3), zasłony (2) otworu wsypowe-
go oraz mechanizmu ładującego umiejscowionego na 
ramie (4) w kształcie prostokąta. Jeden bok tej ramy 
jest osią jej ruchu wahadłowego, a do boku prze-
ciwległego zamocowane są wahliwie podpory (7) i para 
składanych widełek (9). Do pozostałych boków ramy 
(4) zamocowana jest płyta zsypowa (5) posiadająca 
w swej dolnej części zaczepy (8) i rygle (11) oraz pręt 
uchylny z dwoma parami haków (10). Również do 
tych boków zamocowane są składane ramiona (6) 
zakończone zaczepami. (1 zastrzeżenie) 

8ie; B65g P. 160585 05.02.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Farmaceutycznego 
„Polfa", Warszawa, Polska (Roman Franus, Stanisław 
Żardecki). 
Sposób transportu materiałów sypkich, ciekłych i ma-
teriałów o konsystencji past oraz urządzenie do sto-

sowania tego sposobu 
Opakowaniem transportowym w sposobie wg wy-

nalazku jest pojemnik pneumatyczny przeznaczony 
do wielokrotnego użytku. 

Składa się on z powłoki elastycznej zewnętrznej (2) 
szczelnej, wykonanej z gumy, wzmocnionej kordem 
nylonowym lub stylonowym. Powłoka posiada stały 
pierścień aluminiowy (12) z uchwytami (8), służącymi 
do podnoszenia pojemnika przy pomocy urządzeń 
przeładunkowych i podwieszania w czasie jego na-
pełniania i opróżniania. Do pierścienia i do powłoki 
zewnętrznej przymocowane są pasy nylonowe lub 
stylonowe (9) odciążające powłokę załadowanego po-
jemnika od naprężeń wywołanych ciężarem ładunku. 
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W górnej części pojemnika znajduje się otwór za-
ładunkowy, zaś w dolnej - wyładunkowy (6). Otwo-
ry te posiadają zamknięcia pokrywą aluminiową 
z pierścieniami doszczelniającymi typu „hobok" i są 
zagłębione w gniazdach poniżej obrysu zewnętrznego 
powłoki. W zewnętrznej powłoce pojemnika znajduje 
się króciec (7) przeznaczony do podłączenia przewodu 
ssącego lub tłoczącego sprężarki powietrznej. We-
wnątrz przestrzeni ograniczonej powłoką zewnętrzną 
znajduje się druga powłoka elastyczna (1) wykonana 
z gumy, która w zależności od ciśnienia panującego 
między powłokami zajmuje różną objętość, umożliwia-
jąc w ten sposób załadunek i rozładunek pojemnika. 
Powłoki zewnętrzna (2) i wewnętrzna (1) połączone 
są tylko przy pierścieniu załadunkowym i wyładun-
kowym (6). Do pierścieni tych przymocowane są rę-
kawy (3) wykonane z tkaniny technicznej. 

(4 zastrzeżenia) 

81c; B65j P. 163900 07.07.1973 

Pierwszeństwo: 07.07.1972 - RFN (nr P 22 33 4209) 
Knapsack Aktiengesellschaft, Knapsack (Köln, Re-

publika Federalna Niemiec). 
Kontener do przewozu materiałów sypkich, urządze-
nie do jego napełniania oraz sposób umieszczenia 
i zdejmowania tego kontenera z pojazdu transportu-

jącego 
Kontener dla materiałów sypkich, czułych na dzia-

łanie wilgoci składa się z pojemnika (1) wyposażo-
nego u góry w kopulaste, gazoszczelne pokrywy a od 
spodu w lejowate zsypy wyładowcze (3) zamykane ga-
zoszczelnymi zasuwami (4) oraz konstrukcji szkieleto-
wej (8) obejmującej pojemnik (1), do której to kon-
strukcji zamocowane są składane podpory (11) do 
ustawiania pojemnika (1) jak również para krążków 
jezdnych na przednim końcu tej konstrukcji. 

Umieszczanie tego kontenera na pojeździe oraz 
zdejmowanie go z pojazdu odbywa się bez żadnych 
specjalnych urządzeń dodatkowych, jeśli pojazd jest. 
wyposażony w urządzenie podnośnikowe pozwalające 
na ustawienie tylnego mostu w pionie na różnych wy-
sokościach. 

Urządzenie do napełniania kontenera według wy-
nalazku zawiera zasadniczo znany układ przenośniko-
wy podający materiał do kontenera z zasobnika, któ-
ry to układ nie może być uruchomiony jeśli przez 
wnętrze pojemnika (1) nie przepływa gaz ochronny. 

(15 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 164269 24.07.197,? 

Pierwszeństwo: 24.07.1972 - Francja (nr 72 26 607) 
04.06.1973 - Francja (nr 73 20 219) 

Mac Gregor International S.A., Basel, Szwajcaria 
(Henr: Kummerman). 

Ruchoma pochylnia wjazdowa dla środków 
transportu 

Przedmiotem wynalazku jest ruchoma pochylnia 
wjazdowa (3) pomiędzy statkiem (1) a nabrzeżem (2), 
zamocowana przegubowo na statku w miejscu ozna-
czonym liczbą (5) w sposób obrotowy w pionie, co 
umożliwia jej podnoszenie do pozycji pionowej, spo-
czynkowej oraz jej opuszczanie do pozdomu, to jest 
do pozycji pracy. 

Pochylnia ma środki (8), (9) połączenia zmiennego 
ze statkiem (1) i może być obracana w płaszczyźnie 
poziomej w ten sposób, aby w pozycji opuszczonej 
względne położenie kątowe jej kierunku wzdłużnego 
w stosunku do statku było dowolnie regulowane. 

Wynalazek może być stosowany do statków prze-
wożących zmechanizowane pojazdy kołowe, wjeżdża-
jące d zjeżdżające ze statku za pomocą ich własnych 
środków napędowych przez bezpośrednie toczenie się 
po pochylni. (27 zastrzeżeń) 

81e B65g P. 164287 25.07.1973 

AB Scaniainventor, Hełsingborg, Szwecja. 
urządzenie do wyładowywania statków 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego 
wyładowywania suchych ładunków masowych zwłasz-
cza ze statków. Urządzenie składa się z prze-
nośnika pionowego (1) w postaci dwu równo-
ległych i sprzężonych ze sobą przenośników ślimako-
wych, z których każdy połączony jest z urządzeniem 
podającym (4) oraz poruszającym się poprzecznie 
i pionowo, zamkniętym pyłoszczelnie przenośnikiem 
poziomym (2), jak również z poruszającym się wzdłuż-
nie zamkniętym przenośnikiem poziomym (3), któi-ego 
wylot znajduje się w odpowiednim urządzeniu, na 
przykład łączy się z biegnącym wzdłuż nabrzeża prze-
nośnikiem taśmowym. Przenośnik pionowy (1) jest 
zawieszony na przykład na dźwigu (11) za pomocą 
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liny (12) dla sterowania jego ruchu w kierunku pio-
nowym i bocznym. Przenośnik pionowy (1) jest napę-
dzany wahadłowo za pomocą hydraulicznego zespołu 
(9) tłokowo-cylindrowcgo, przy czym zajmuje on dwa 
krańcowo położenia na zewnątrz lub wewnątrz ozna-
czone kreskowymi liniami (B) i (C) niezbędne dla 
dotarcia do wszystkich rogów ładowni (10) statku. 

(8 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 164408 T 30.07.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Eu-
geniusz Bąk) 

Dawkownik ciał stałych 
Dawkownik ciał stałych, zwłaszcza do zasilania ru-

rociągu hydrotransportu jest wyposażony w dwuko-
morowy zbiornik (1) z komorami (2, 3) połączonymi 
od dołu kanałem (4). Komora (2) jest zasypywana roz-
drobnionym materiałem przez podajnik (6) a komora 
(3) jest zasilana wodą rurociągiem (26). Pompa (11) 
podająca mieszaninę ciał stałych jest połączona z jed-
nej strony z kanałem (4) a z drugiej strony z ruro-
wym podajnikiem (12) zaopatrzonym w zawory dopro-
wadzające i odprowadzające wspomnianą mieszaninę, 
oraz w zawory doprowadzające i odprowadzające wo-
dę pod ciśnieniem. (2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 164431 T 31.07.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów", 
Sosnowiec-Niwka, Polska (Roman Sokulski, Szczepan 
Wierzchowski, Zdzisław Sender, Stanisław Majewski, 
Zenon Ragan). 

Urządzenie wsporcze i ładujące 
dla ścianowych przenośników zgrzebłowych 
w zmechanizowanych ścianach poprzecznych 

o zmiennym nachyleniu 
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 

tym, że posiada płytę podstawową (4), która w przed-
niej części ma umocowane na wspólnym przegubie (10) 

koryto przenośnika (1) oraz sprężysty lemiesz ładu-
jący (5), a w tylnej części posiada wymienną podporę 
(6) dla koryta przenośnikowego (1), zaś pod spodem 
płyta podstawowa (4) ma przymocowane przemiennie 
rozmieszczone pazury (9) zabezpieczające urządzenie 
przed spełzaniem, a do wygiętej ściany tylnej (8) przy-
mocowane są przesuwniki mechaniczne lub hydrau-
liczne (7) do wykonania przekładki przenośnika (1) 
wraz z urządzeniem wsporczym i ładującym. 

(5 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 164625 11.08.1973 

Pierwszeństwo: 11.08.72 Wielka Brytania (nr 37679/72) 
Solar Thomson Engineering Company Limited, Cam-

berlyl, Wielka Brytania. 
Taśma przenośnika 

Przedmiotem wynalazku jest taśma przenośnika, 
w którym taśma jest podtrzymywana i napędzana 
przez dwa obwody linowe umieszczone po obu stro-
nach taśmy. Taśma zawiera co najmniej dwie warstwy 
materiału wzmacniającego usytuowane równolegle do 
siebie wzdłuż osi i przynajmniej częściowo w kie-
runku poprzecznym, umieszczone w pewnych odleg-
łościach jedna od drugiej na grubości taśmy. Każda 
ze wspomnianych dwu warstw zawiera większą liczbę 
poprzecznie usytuowanych giętkich włókien (10) w rzę-
dach wzdłuż taśmy w celu zwiększenia sztywności 
taśmy w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. 

(22 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 164732 T 16.08.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Sl., 
Polska (Eugeniusz Kawala, Jerzy Bulą, Henryk Biskup, 
Feliks Wyciślik). 

Podpora do układania stosów drewna 
Podpory według wynalazku, do układania stosów 

drewna o dowolnej wysokości składa się z dwóch 
części (1, 2) wzajemnie prostopadłych i połączonych 
ze sobą w sposób trwały. Pozioma część (1) podpory 
w przekroju poprzecznym ma kształt półplerścienia 
wypukłością skierowanego ku górze. Natomiast pio-
nowa część (2), w przekroju poprzecznym, ma kształt 
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pierścienia lub wieloboku foremnego. Taka konstruk-
cja podpory umożliwia układanie drewna w stosy 
0 dowolnej wysokości bez obawy rozsunięcia się sto-
su, ponieważ nacisk na podporę jest tu stosunkowo 
nieduży. Przez odpowiednie ukształtowanie części po-
ziomej podpory uzyskano dobre jej przyleganie do 
powierzchni kopalniaków stwarzając tym samym od-
powiednie oparcie dla części pionowej. Podpora według 
wynalazku nadaje się do magazynowania drewna 
1 innych elementów okrągłych wszędzie tam, gdzie 
ze względu na niewielką powierzchnię zachodzi ko-
nieczność układania tych elementów w wysokich sto-
sach. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 164831 T 23.08.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego. Gliwice, Polska (Zenon Tabaczyński). 

Asymetryczna rynna do przewodu górniczego 
Rynna według wynalazku do przewodu górniczego 

jest ukształtowana z jednego odcinka lub wielu od-
cinków dokładnie ze sobą połączonych, taśmy (1) z ma-
teriału elastycznego, najkorzystniej taśmy gumowej na 
osnowie tekstylnej, zwiniętej wzdłużnie do postaci nie 
domkniętej rury, która jest ułożona wzdłuż przenoś-
nika odstawczego w korytkowej zastawce (2) obrzeża-
mi taśmy (1) przy jednej z górnych krawędzi zastaw-
ki (2). Wzdłuż górnego obrzeża taśmy (1) są przymo-
cowane do niej krótkie odcinki kątownika (3) a do 
sąsiadującej z obrzeżami taśmy (1) krawędzi zastaw-
ki (2) są przymocowane obrotowe zaczepy (4), które 
w stanie zamknięcia rynny są nałożone na odcinki 
kątownika (3). Dla umożliwienia wyprowadzenia prze-
wodu zasilającego (6) z rynny do ruchomej maszyny 
górniczej służy sprzężony mechanicznie z tą maszyną 
wodzik (5), przez który jest przeprowadzony i zamo-
cowany w nim ten przewód (6). (2 zastrzeżenia) 

Sie; B65g P. 164935 30.07.1973 

Pierwszeństwo: 30.08.1972 - RFN (nr P2242584.9/72) 
Kockum Industri AB, Söderhamn, Szwecja (Kurt 

Allan Andersson). 
Zbiornik ciśnieniowy do materiałów sypkich 

Przedmiotem wynalazku jest pojemnik ciśnieniowy 
na materiały sypkie, składający się z części środkowej 
w kształcie leżącego cylindra, z jednego lub z kilku 
króćców wylotowych i dwóch zamykających końce 
cylindra, sklepiających się na zewnątrz boków czoło-
wych, które połączone są z cylindrem, najkorzystniej 
łagodnym przejściem. 

Pojemnik (12) ma otwory załadowcze (17) i króćce 
wylotowe (18). Każdy bok czołowy cylindra składa 
się z kulistego płaszcza (19) wyposażonego w wycho-
dzącą ukośnie ku górze oś, na końcu której znajduje 
się zakończona mniejszą średnicą kulista czasza (20). 
Kulisty płaszcz leży jednym punktem swojego naj-
większego przekroju poprzecznego (22) przy górnym 
punkcie na końcu cylindra, a pomiędzy tym końcem 
cylindra i największym przekrojem poprzecznym kuli-
stego płaszcza (23), do każdej strony zbiornika jest 
zamocowany kulisty element łączeniowy o promieniu 
zaokrąglenia równym promieniowi cylindra. Element 
łączeniowy króćca wylotowego przylega w pionowej 
płaszczyźnie poprzecznej do cylindra. (3 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 164995 T 01.09.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", Bytom, Pol-
ska (Tadeusz Motriuk, Mieczysław Dąbrowski). 

Układ połączeń do zdalnego sterowania zwrotnic 
trakcji kopalnianej 

Układ połączeń według wynalazku do zdalnego bez-
stykowego sterowania z lokomotywy będącej w ruchu 
napędów zwrotniczych w trakcji kopalnianej posiada 
obwody fotoelektryczne (1, 2, 3, 4) włączone równo-
legle pomiędzy fazy (R i S) oraz obwody lampowe 
(5 i 6) umiejscowione na lokomotywie (7). 

W obwodach fotoelektrycznych są zabudowane prze-
kaźniki elektryczne (tlt ir', f2 i f2') połączone szeregowo 
z fotooporami (ru rx\ r2, r2') umiejscowionymi na 
stropie chodnika przewozowego nad torem zasadni-
czym (8) i zwrotnym (9) z obu stron rozjazdu toro-
wego. 
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W obwodach lampowych (5 i 6) znajdują się nato-
miast wyłączniki (Wx i W2) połączone szeregowo z lam-
pami oświetlającymi (L, i L2) umieszczonymi na kor-
pusie lokomotywy (7), w ten sposób, że w czasie jej 
przejazdu przez rozjazd torowy strumień światła pada 
na odpowiednie lotoopory (i\ - r2'). (3 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 165022 04.09.1973 

Pierwszeństwo: 07.09.1972 - RFN (nr P 2243 807.9) 
Fred Krupp GmbH, Essen, Republika Federalna Nie-

miec. 
Sposób wyznaczania drogi jazdy 

Sposób według wynalazku przeznaczony jest do 
wyznaczenia drogi jazdy wózka usytuowanego na sta-
łym moście biegowym. 

Sposób polega na tym, że stosuje się mechaniczne 
urządzenie łączeniowe, programujące (7), którym dla 
każdej czynności łączeniowej za pomocą na przykład 
wtykanych krzywek łączeniowych zadaje się okreś-
loną drogę jazdy wózka w systemie binarnym w po-
łączeniu z elektronicznym urządzeniem liczącym (8), 
które przejmuje impulsy liczbowe od generatora 
impulsów. Przy osiągnięciu w urządzeniu łączniko-
wym programującym (9) liczby zadanej dla danej 
czynności następuje wyłączenie napędu (10) wózka (2), 
a automatyczne urządzenie odkładające (3) odkłada 
uchwycone sztuczne kamienie na środek transporto-
wy (6). (4 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 165126 T 10.09.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych w Warszawie, Od-
dział w Krakowie, Kraków,- Polska (Józef Strzel-
ski). 

Konstrukcja nośna przenośnika taśmowego 
Konstrukcja nośna według wynalazku do przenoś-

nika taśmowego służącego do transportu dużej ilości 
brył lub kamieni, zawiera belkę podłużną (1), ko-
rzystnie mającą postać rury i sprężynujące wsporniki 
poprzeczne kształtownikowe (2) (lub rurowe (20)), 
przymocowane w określonych odstępach obrotowo do 
rury (1) poprzez podkładki z twardej gumy (3), obej-
my z końcami nagwintowanymi (4) i nakrętki (5), 
przy czym każdy wspornik poprzeczny (2) ma postać 
leżącej litery „C" opartej grzbietem o podkładkę (3) 
a ramionami skierowanymi ku górze oraz wewnątrz 
wspornika (2) w uchwytach (6) połączonych z tym 
wspornikiem (2) są zamocowane czopy krążnika (7) 
dolnego biegu taśmy (8), zaś rozcięte i odgięte za-
kończenia ramion wspornika (2) tworzą zaczepy we-
wnętrzne (9) czopów krążników środkowych J(10) 
i skrajnych (11) górnego biegu taśmy (8), natomiast 
od zewnątrz do ramion wspornika (2) są przytwier-
dzone zaczepy zewnętrzne (12) czopów krążników (11), 
jak również belka podłużna (1) przy pomocy nóg pio-
nowych (13) lub poziomych (14) jest mocowana do 
podłoża albo do ściany. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 165230 T 14.09,1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwôjowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska (Franciszek 
Kozaczka). 

Akumulacyjny zbiornik do ciągłego załadunku 
lub rozładunku towarów 

. Akumulacyjny zbiornik według wynalazku służący 
do ciągłego załadunku lub rozładunku materiałów 
włóknistych lub zalegających składający się z obro-
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towego zbiornika (1) w kształcie ściętego stożka, któ-
rego dno stanowią ruchome segmenty (3) ułożone 
pierścieniowo, prowadzone na osiach rozdzielczych 
i spoczywające na rolkach toczących się po współ-
centrycznych prowadnicach (9). 

Zbiornik jest wyposażony w urządzenie spulchnia-
jące (5) dolne warstwy załadowanego materiału oraz 
pionową ścianę (11), umieszczoną w górnej części 
zbiornika i odchylającą się w kierunku zgodnym 
z obrotem zbiornika, która zapobiega przesypywaniu 
się dostarczanego do zbiornika materiału bezpośred-
nio w kierunku otworu zsypowego. 

(4 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 165361 T 20.09.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Roman Szpotowski, Bogdan Bonarowski). 

Układ załadowczy naczyń skipowych 
w górniczych szybach pionowych 

Układ załadowczy według wynalazku do naczyń 
skipowych w górniczych szybach pionowych, polega 
na zastosowaniu elementów montażowych zbiorników 
odmiarowych (6, 7), kosza przesypowego (10, 11, 12), 
podajników dozujących (16) i innych urządzeń ciągu 
załadowczego w postaci wielkich elementów scalo-
nych przenoszonych przez suwnicę elektryczną (18) do 
rampy przeładowczej (19) usytuowanej nad przenoś-
nikami taśmowymi (17), z której przy pomocy kopal-
nianych środków transportowych mogą być szybko 
wymienione na inne. (2 zastrzeżenia) 

81e; B65s P. 165362 T 20.09.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (.lózef Brylowski, Stanisław Sanheim). 

Szybkomocujący uchwyt 
tło podwieszania konstrukcji obciążonych dynamicznie, 

zwłaszcza przegubowych zestawów krążnikowych 

Szybkomocujący uchwyt według wynalazku do pod-
wieszania konstrukcji obciążonych dynamicznie, 
szczególnie przegubowych zestawów krążnikowych, 
według wynalazku tworzą: obejma pierścieniowa (1) 
zawiesie (2) z elementem amortyzującym (4) i klin 
(3) unieruchamiający obejmę na konstrukcji nośnej 
(5). Obejma pierścieniowa jest jednolita, bądź otwarta 
w kształcie litery ,,U" bądź dzielona na dwie czarci 
w kształcie półpierścieni. Dla tych różnych rozwią-
zań opracowano odpowiednio inne połączenia (6) za-
wiesia (2) z obejmą (1) oraz rozwiązania unierucha-
miania tych obejm przy pomocy klina (3) na konstruk-
cji nośnej (5). (6 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 165386 T 24.09.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Edward Zięcik, Kazi-
mierz Szczepka, Wiesław Kleszcz). 

Karuzela do międzyoperacyjnego transportu 
wytworów obrabianych przez zanurzanie 

w cieczach technologicznych 
Karuzela według wynalazku składa się z trzech cy-

lindrycznych, współosiowych wzajemnie ze sobą seg-
mentów. Wewnętrzny segment (1) jest posadowiony 
na sztywnym podłożu (4). Od góry jest nasunięty na 
niego i połączony z nim przesuwnie pośredni segment 
(2), na który z kolei jest nasunięty zewnętrzny se-
gment (3). Segment ten jest osadzony na segmencie 
(2) obrotowo za pomocą dwóch ślizgowych pierścieni 
(6). Górny koniec segmentu pośredniego jest połączo-
ny z tłoczyskiem siłownika (16) zabudowanego we-
wnątrz kolumny karuzeli. Siłownik (16) służy do pod-
noszenia i opuszczania ruchomych elementów karuzeli. 
Natomiast do wprawiania w ruch obrotowy zewnętrz-
nego segmentu (3) z zespołem nośnych ramion (8) 
i hakami (9) służą: silnik (14), zębate koło (13) i uzę-
biony wieniec (11). Na zewnętrznym segmencie (3) 
wieniec (11) jest osadzony suwliwie za pomocą wielo-
klina (10). (2 zastrzeżenia) 
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81e; B65g P. 165396 T 24.09.1973 

Zakłady Konfekcji Technicznej ,,Polnam", Często-
chowa, Polska (Jan Magiera, Tadeusz Rychlik, Andrzej 
Rymarczyk, Franciszek Kopacz, Jan Milówka, Ry-
szard Jawrowski). 

Składany pojemnik elastyczny, 
zwłaszcza dla materiałów sypkich i ziarnistych 

Składany pojemnik elastyczny zwłaszcza dla mate-
riałów sypkich i ziarnistych składa się z elastycznej 
powłoki (1) posiadającej w części środkowej kształt 
czworoboku i przechodzącej w części górnej i dolnej 
do kształtu ściętych ostrosłupów. 

Górna część pojemnika zakończona jest nasypowym 
rękawem (2), którego obrzeże połączone jest ze sztyw-
nym elementem wykonanym w kształcie pierścienia 
z kątownika. 

Zamknięcie rękawa (2) stanowi nakładany kaptur 
(6) wyposażony w ściągaczkę (7). Dolna część pojemni-
ka zakończona jest wysypowym rękawem (11) posia-
dającym przekrój poprzeczny kwadratowy, przy 
czym na każdym boku rękawa (11) zamocowane są 
metalowe oczka (12) i dodatkowo na jednym z boków 
powyżej oczek (12), lecz na jednej osi z nimi, przy-
mocowane są zaczepy (13). Do powłoki rękawa za-
mocowana jest linka (14) z zawieszoną na niej za-
tyczką (15), która po przełożeniu oczek (12) przez za-
czepy (13) stanowi zamknięcie wysypowego rękawa 
(11). (3 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 165478 T 27.09.1973 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienni-
czego, Łódź, Polska (Władysław Blus). 

Urządzenie do zmiany kierunku 
przepływu strumienia materiału 

w instalacji transportu pneumatycznego 

Urządzenie według wynalazku do zmiany kierun-
ku przepływu strumienia materiału w instalacji 
transportu pneumatycznego, ma wylot doprowadzają-
cego przewodu (1) połączony rozłącznie z jednym 
z umieszczonych w nieruchomej płycie (4) wlotów od-
prowadzających przewodów (6) za pomocą odpowied-

nio wygiętego łączącego przewodu (3), osadzonego 
suwliwie i obrotowo na wylocie przewodu (1). Do 
ściany przewodu (3), na przedłużeniu osi je?o wlo-
tu jest przymocowany wał (8) z suwliwie osadzonym 
nr.ń bębnem (Ï1) ramieniem dźwigni (12), połączony-
mi cięgnami (13) i (14) z mechanizmem napadowym 
przeznaczonym, do nadawania łączącemu przewodowi 
(3) ruchu posuwisto-zwrotnego i obrotowego. 

(1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 165501 T 27.09.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Konrad Chabin, Leszek Gajosiński). 

Zawiesie przegubowego zestawu krążników 

Zławiesie przegubowe według wynalazku do ze-
stawu krążników przenośników taśmowych podpiera 
taśmę w przenośniku taśmowym o sztywnej konstruk-
cji trasy wykonanej z kształtowników. Ramię zawie-
sia (1) jest obrotowo zaczepione o półkę kształtow-
nika (2) z którego wykonana jest konstrukcja tra-
sy. 

Dynamiczny wpływ sił działających na zestaw 
krążników tłumiony jest przez element sprężysty (8) 
usytuowany między zawiesiem (1) a kształtownikiem 
konstrukcji trasy. (2 zastrzeżenia) 
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8Ie; B65g P. 165582 T 01.10.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Biprcmet", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Podajnik celkowy 

Podajnik według wynalazku służy do ciągłego po-
dawania materiałów pylistych i drobnoziarnistych 
z zbiorników na urządzenie transportowe i technolo-
gicznie. Dzięki wyeliminowaniu możliwości powsta-
wania zakleszczeń transportowanego materiału po-

między łopatkami wirnika a korpusem bębna oraz 
zmniejszeniu oporów w wirniku, urządzenie jest bar-
dzo wydajne. Te łopatki i korpus bębna nie ścierają 
się szybko. Podajnik składa się ze znanego bębna (1) 
oraz wirnika (2) z łopatkami (3) i jest wyposażony 
w klapę (7) osadzoną na wale (6), sprzężonym z prze-
ciwwagą (10), jak też ma grzebienie (8) sięgające 
w głąb zasypowego leja (4). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 165583 T 01.10.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Biprom'et", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Ssawa teleskopowa 

Ssawa teleskopowa według wynalazku służy do 
pneumatycznego transportu materiałów pylistych 
i drobnoziarnistych. Zaletą ssawy jest jej wygodne 
używanie zwłaszcza w warunkach częstych zmian 
stanowiska roboczego i w różnych pozycjach. Składa 
się z teleskopowego przewodu (9) połączonego za po-
mocą elastycznego segmentu (3) w sposób przegubo-
wy z zewnętrznym przewodem (1) podłączonym do 
zbiornika (2), przy czym przewód (9) zawieszony jest 
na cięgnach (12) i prowadzony jest w pierścieniach 
(6). Na końcu teleskopowego przewodu (9) zawieszona 
jest poprzez obrotowy kołnierz (10), ssawna koń-
cówka (11). (2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 165647 T 04.10.1973 

Zakłady Ko strukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
"Węglowego. Gliwice, Polska (Kazimierz Sławek, Sta-
nisław Piłat). 

Hydrauliczny przesuwnik przenośników 
zgrzebłowych 

Hydrauliczny przesuwnik według wynalazku prze-
znaczony do przenośnika zgrzebłowego ma łącznik 
w postaci kulowego przegubu (3), który z jednej stro-
ny ma czop (6) wkręcany w tłoczysko lub rozdzie-
lacz (7). Część kulista przegubu (3) mocowana jest 
w obejmie (8) przykręcanej do przenośnika (2). Poło-
żenie osiowe czopa (6) ustala pierścień (9) zabezpie-
czony przetyczką (10). (1 zastrzeżenie) 
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81e; B65g P. 165699 T 06.10.1973 

Katowickie Zakłady Ceramki Budowlanej Oddział 
Piekary Sl. Piekary Śl., Polska (Józef Kala). 

Przenośnik krążkowy, zwłaszcza do transportu 
materiałów ceramicznych 

Przenośnik krążkowy według wynalazku, przezna-
czony zwłaszcza do transportu materiałów ceramicz-
nych w przypadku za i wyładunku wsadów pieców 
wypałowych. Przenośnik składa się z krążków (3), 
które stanowią element nośny przenośnika. Krążki (3) 
nasadzone są na wałkach (2), które osadzone są obro-
towo w nośnej konstrukcji (1) przenośnika i zacho-
dzą pomiędzy krążki (3) sąsiednich wałków (2). Wałki 
(2) natomiast osadzone są w nośnej konstrukcji (1) 
przenośnika w odległościach równych około połowy 
średnicy dowolnego krążka (3). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 166138 T 26.10.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Włodarski, Andrzej Mickiewicz, Michał Ko-
mar, Jan Osmólski, Marek Gadaj). 

Urządzenie do wsypywania materiałów ziarnistych 
do zbiorników 

Urządzenie według wynalazku, służące do wsypy-
wania materiałów ziarnistych do zbiorników, zwłasz-
cza pylastych materiałów ziarnistych wytwarzanych 
i przesyłanych w znacznych masach do zbiorników 
przewoźnych zawiera przewód opadowy, łączący wy-
lot silosa magazynowego albo innego urządzenia do-
starczającego wsypywany materiał z króćcem wloto-
wym napełnianego zbiornika, oraz rurę cyrkulacyjną 
łączącą wewnętrzną przestrzeń urządzenia w rejonie 
górnego i dolnego końca przewodu opadowego. Rura 
cyrkulacyjną umożliwia powietrzu tłoczonemu przez 
wsypywany materiał w dół przewodu opadowego 
powrót do obszaru, w którym zapoczątkowuje się je-
go zasysanie. Urządzenie obniża stopień napowietrze-
nia ładunku w napełnianym zbiorniku i eliminuje 
potrzebę stosowania rozbudowanych instalacji odpy-
lających do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego 
pyłem zawartym we wsypywanym strumu niu mate-
riału. (2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 166240 T 30.10.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych w Warszawie, Od-
dział w Krakowie, Kraków, Polska (Józef Strzelski, 
Marian Hartel). 

Bęben przenośnika taśmowego 

Bęben według wynalazku, do przenośnika taśmowe-
go, służący jako napędowy lub zwrotny ma dwa wał-
ki jednopodporowe (1) z których każdy przy pomocy 
denek wspornikowych (2) jest połączony sztywno ze 
stożkiem wewnętrznym (3) o średnicy podstawy mniej-
szej od średnicy bębna, przy czym obrzeża podstaw 
stożków (3) są również sztywno połączone ze sobą, 
korzystnie przez spawanie, zaś do pobocznic stożków 
(3) są przymocowane żebra promieniowe (4), na które, 
po jednym w każdej strefie skrajnej i jeden w stre-
fie środkowej, jest nawinięty i połączony z tymi że-
brami (4) pierścień brzegowy (5), zaś pomiędzy pier-
ścieniami (5) jest nawinięte i połączone z żebrami (4) 
uzwojenie pobocznicowe (6), korzystnie płaskowniko-
we, o skręcie odpowiednio prawym i lewym od stref 
skrajnych ku strefie środkowej bębna, ze szczeliną (7) 
między poszczególnymi zwojami tego uzwojenia (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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81e; B65« P. 167793 T 29.12.1973 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Zygmunt Wą~ 
growski, Anna Pruska, Jerzy Mikulicz). 

Sposób odzysku substancji płynnych 
z rurociągów technologicznych i urządzenie 

do stosowania tego sposobu. 

Sposób odzysku substancji płynnych z rurociągów 
technologicznych polega na tym, że w końcowej fa-
zie transportu między tłoczące medium a wytłaczaną 
substancję wprowadza się przeponę o średnicy mniej-
szej od średnicy rurociągu. Przepona przesuwa się 
w tym rurociągu na granicy medium tłoczonego i wy-
tłaczanej substancji. 

Urządzenie do realizacji sposobu według wynalazku 
wyposażone jest w segment (3) z jednym lub kilkoma 
odgałęzieniami, zwłaszcza z trójnikiem (4). Trójnik (4) 
ma co najmniej jedną komorę dla umieszczenia w 
niej co najmniej jednej przepony (6), która opiera się 
o sprężystą membranę (7) z otworem o średnicy 
mniejszej od średnicy przepony. Przepona (6) dociska-
na jest ponadto popychaczem (8) umieszczonym w na-
krętce (5) trójnika (4). 

Na końcowym segmencie (9) rurociągu osadzona jest 
zwężająca się nasadka (10) o średnicy otworu wylo-
towego mniejszej od średnicy przepony. 

(2 zastrzeżenia) 

82a; F26b P. 165415 T 25.09.1973 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych 
Budownictwa Rolniczego, Pruszcz Gdański, Polska 
(Jan Ratowt). 

Urządzenie do suszenia butów 
zwłaszcza gumowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do susze-
nia butów, składające się z kolektora (1), do którego 
przyłączone są odgałęzienia (2) doprowadzające stru-

mień gazu suszącego do wnętrza buta, stanowiące je-
dnocześnie konstrukcję przeznaczoną do zawieszenia 
suszonego buta. Każde takie odgałęzienie zaopatrzone 
jest w przepustnicę (3) regulującą przepływ powietrza 
w żądanym zakresie oraz zakończone jest płytką (4) 
i dwoma otworami (5 i 6) usprawniającymi przepływ 
powietrza. Kolektor (i) może być zasilany gazem 
zimnym lub podgrzanym. 

Taka konstrukcja urządzenia do suszenia butów za-
pewnia wprowadzenie wymuszonego obiegu strumie-
nia gazu do wnętrza buta, co gwarantuje odpowied-
nią skuteczność suszenia. 

82b; B04b P. 164498 T 02.08.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Edward Oramus). 

Hydrocyklon 

Hydrocyklon, zwłaszcza do oddzielania od cieczy 
cząsteczek ciała stałego o niejednakowych wymiarach 
i kształtach, znamienny tym, że posiada w osi piono-
wej głowicy hydrocyklonu ułożyskowany wałek (1) za-
opatrzony w co najmniej dwa ramiona (2) prostopadłe 
do osi wałka, których swobodne końce wyposażone 
są w łopatki (3), i połączony przegubem (4) ze spiral-
no-stożkowym rdzeniem (5), który przebiega wzdłuż 
osi pionowej hydrocyklonu aż do dyszy wylewowej 
(6), przy czym jako napęd rdzenia (5) wykorzystuje 
się energię przepływu cieczy wirującej wewnątrz hy-
drocyklonu. (2 zastrzeżenia) 

83a; G04b P. 166091 T 25.10.1973 

Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych „Mera-Pre-
zam", Łódź, Polska (Jerzy Łuszczyński, Wiesław Ośro-
dek). 

Napędowy mechanizm przerzutowy 

Napędowy mechanizm przerzutowy ma przerzutowy 
palec współpracujący z zębatym kołem (5) wskaźniko-
wej tarczy (6), przy czym palec ma sztywność wystar-
czającą do pokonania oporów ruchu przy napędzie 
wskaźnikowej tarczy (6), a jednocześnie ma spręży-
stość umożliwiającą jego sprężyste odkształcenie przy 
obrocie zębatego koła (5) tej tarczy (6) w obu kie-



Nr 10 (40) 1974 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 237 

runkach i o dowolny kąt, przy czym jest ukształto-
wany, najkorzystniej, w postaci płaskiego podłużnego 
wykroju poszerzanego na jednym końcu, i zwężają-
cego się ku drugiemu końcowi, a węższa część (3) 
wykroju palca jest łukowo wygięta po obwodzie szer-
szej części (1), zaś jej końcowy odcinek jest odgięty 
na zewnątrz po promieniu szerszej części (1) i stanowi 
zaczepowy ząb (4). (1 zastrzeżenie) 

83b; G04c P. 165472 T 27.09.1973 

Pierwszeństwo: 28.09.1972 - RFN (nr P 2247 666.0) 

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, Republika 
Federalna Niemiec, Berlin Zachodni (Max Schlichte). 

Układ do wzajemnej synchronizacji generatorów 
zegara głównego 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do wza-
jemnej synchronizacji generatorów zegara głównego 
przewidzianych w sieci telefonicznej, pracującej z po-
działem czasowym, zwłaszcza sieci telefonicznej PCM. 
W układzie, w każdym węźle sieci zastosowane są po-
łączone z przychodzącymi do węzła sieci liniami (I..L), 

pracującymi z podziałem czasowym, indywidualne dla 
poszczególnych linii, dyskryminatory fazy (KI..KL). Do 
wejść dyskryminatorów jest doprowadzony ciąg im-
pulsów odpowiadający taktowi impulsów liniowych 
danej linii i ciąg impulsów odpowiadający taktowi 
zegara odnośnej centrali. Sygnały wyjściowe zsumo-
wane w członie sumującym (RI..RL) lub uśredniają-
cym tworzą sygnał regulacyjny dla regulacji genera-
tora (O) zegara głównego. (5 zastrzeżeń) 

83d; G04f P. 166049 T 22.10.1973 

Krakowska Spółdzielnia Gospodarcza, Wytwórnia Wy-
robów Szklanych, Kraków, Polska (Wojciech Korzy-
now, Ewa Gurgul, Eugeniusz Wolan). 

Sposób wykonywania czasomierza przesypnego 
i urządzenia do tego sposobu służące 

Sposób polega na tym, że odcinek rurki szklanej (3) 
zamocowanej pomiędzy głowicami (1) przy pomocy 
szczęk (2) napędzanych współbieżnie, obraca się wo-
kół swej osi a pod rurką (3) przesuwa się wózek (4) 
z umieszczonym na nim palnikiem gazowym (5) i ze-
społem rolek formujących (6) poruszających się w pio-
nie na skutek działania napędu hydraulicznego. 

Płomień palnika (5) skierowany prostopadle do osi 
obrotu rurki (3) powoduje powstawanie wstępnego 
przewężenia a po osiągnięciu założonego wgłębienia 
wstępnego, przerywa się nagrzewanie, wyłączając pal-
nik (5) i włącza się rolki formujące (6), które kształ-
tują przewężenie do założonych średnic i wówczas 
wózek (4) przesuwa się w miejsce kolejnego przewę-
żenia i cykl powtarza się od nowa. (2 zastrzeżenia) 

1 

84a P. 139715 31.03.1970 

Instytu Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol-
ska (Jan Piaskowski, Andrzej Jarominiak, Krzysztof 
Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński). 

Sposób zagłębiania rury obsadowej w grunt 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób zagłębiania rury obsadowej w grunt zna-
mienny tym, że na rurę oddziałuje się siłami wcis-
kającymi i pokręcającymi przyłożonymi w sposób dy-
namiczny. 
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Urządzenie do stosowania sposobu składające się 
z obsady osadzonej na rurze za pomocą uchwytu prze-
lotowego, znamienne tym, że obsada (2) posiada tar-
czę oporową (4) ze zderzakami (5) i osadzoną obroto-
wo-przesuwnie tarczę zamachową (6) ze zderzakami 
(7) podnoszoną siłownikami (14), napędzaną kołem 
zamachowym (8) obracanym przez koło cierne (10) 
osadzone na wale silnika (11). 

Odmiana urządzenia znamienna tym, że napęd tar-
czy zamachowej (6) odbywa się za pomocą sprężone-
go powietrza przepływającego przez wirnik (17) tar-
czy zamachowej (6). 

(3 zastrzeżenia) 

84c; E02d P. 163729 T 30.06.1973 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki, Warszawa, Polska (Marian Ro-
goziński). 

Fundament 
Wynalazek obejmuje ułożyskowanie budynku na 

elementach tocznych umieszczonych pomiędzy płyta-
mi, z których dolna jest posadowiona na podłożu, 
a górna jest związana z budynkiem. Elementami tocz-
nymi mogą być kule lub cylindryczne rolki; w tym 
ostatnim przypadku dochodzi środkowa płyta rozdzie-
lająca dwie warstwy rolek ułożonych względem siebie 
prostopadle. Ponadto oprócz nośnych elementów tocz-
nych rozwiązanie zawiera elementy zabezpieczające 
przed ruchem budynku pod naporem wiatru. Zabez-
pieczenie składa się z dodatkowych rolek lub kul nie-
foremnych (5) umieszczonych bezpośrednio pomiędzy 
płytami (1) i (2), albo kul foremnych (11) oddzielonych 
od płyty (8) zbieżną bieżnią (13) i (14). Pod wpływem 
naporu wiatru budynek wygina płytę (2) lub (8) 
i wchodzi w kontakt z elementami (5) lub (11). Ruch 
tych elementów powoduje unoszenie płyt aż do za-
kleszczenia i zatrzymania ruchu budynku. 

(11 zastrzeżeń) 

84c; E02d P. 164552 T 07.08.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Zygmunt Bujakowski). 

Zaczep do zwalniania ciężaru 

Zaczep do zwalniania ciężaru ma stałą szczękę (1), 
do której obrotowo jest zamocowana ruchoma szczęka 
(2) i obie szczęki (1 i 2) są połączone za pomocą dwu-
członowej dźwigni (3), a w miejscu łączenia się dźwig-

ni (3) znajduje się sworzeń (9) przechodzący przez 
otwór uformowany w zderzaku (12) zamocowanym do 

ciężaru (4) umocowanego obrotowo za pomocą prze-
gubu (14) w stałej szczęce (1) i zaopatrzonego w 
dźwignię (5) do zwalniania zaczepu oraz zaopatrzo-
nego w zamykający zderzak (8) usytowany w linii osi 
sworznia (9). Dla utrzymania w momencie zamknięcia 
zaczepu dwuczłonowej dźwigni (3) w linii prostej lub 
lekko załamanej w kierunku przeciwnym jak przy 
otwarciu, na stałej szczęce (1) jest umieszczony zde-
rzak (10). Robocze elementy szczęk (1 i 2) mają kształt 
kleszczy. W szczęce stałej (1) znajduje się zamocowa-
nie zaczepu ucho lub otwór (16) nad hak (15). 

(3 zastrzeżenia) 

84c; E02d P. 166004 T 22.10.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wła-
dysław Wasiluk). 

Układ elektrod elektroosmotycznego osuszania 
pomieszczeń piwnicznych w budynkach 

Lkład elektrod elektroosmotycznego osuszania po-
mieszczeń piwnicznych w budynkach, będący przed-
miotem wynalazku, charakteryzuje się tym, że w pod-
łoże pomieszczenia piwnicznego zainstalowane są elek-
trody prętowe dwuwarstwowo w układzie skośnym, 
przy czym elektrody prętowe warstwy górnej (4) po-
łączone są z elektrodami szpilkowymi (6) zainstalowa-
nymi w przegrodach budowlanych (9) pomieszcze-
nia, a źródło prądu stałego (1) podłączone jest jednym 
biegunem do elektrod prętowych (2) warstwy dolnej, 
drugim biegunnem do elektrod (4) warstwy górnej. 

(1 zastrzeżenie) 

84d; E02f 
42r1; G05d 

P. 165757 T 09.10.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Henryk Szczegodziński, Gerard Wilczek, Stanisław 
Banel). 
Sposób impulsowej, automatycznej regulacji wydaj-
ności koparek wielonaczyniowych i układ do stoso-

wania tego sposobu 
Sposób impulsowej regulacji wydajności koparek po-

lega na wyznaczeniu podczas trwania kroku identyfi-
kacyjnego charakterystyki P; = f(Qi), wyrażającej pro-
porcjonalną jjależność między poborem energii Pi 
a objętością Qi i dobraniu współczynnika K; dla tej 
charakterystyki w zależności od klasy urabialności 
gruntu, stanu ostrzy naczyń urabiających i parame-
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trów skrawanego wióra, przy czym grubość wióra 
optymizuje się w zależności od warunków urabiania. 
W kroku roboczym określa się właściwą moc, po-
trzebną do uzyskania żądanej wydajności koparki. 
Układ do stosowania tego sposobu zawiera człon (13) 
całkujący zmierzoną chwilową wartość mocy napędu 
organu urabiającego i człon (15), całkujący zmierzoną 
chwilową wartość wydajności objętościowej. Sygnały 
wyjściowe z tych członów podawane są na człon (17) 
nastawiania współczynnika Ki charakterystyki Pi -
= f(Qi), na który wprowadzany jest także sygnał żą-
danej wydajności koparki, podawany z pulpitu ope-
ratora lub z dyspozytorni poprzez człon (20) przełą-
czafący układ z kroku identyfikacyjnego na krok ro-
boczy. Na wyjściu członu (17) nastawiania współczyn-
nika Ki charakterystyki Pi = f(Qi) otrzymuje się sy-
gnał mocy zadanej podawany poprzez człon (21) pa-
mięci na pierwszy węzeł (1) sumacyjny, połączony ze 
stabilizatorem (2) mocy. Równolegle sygnał mocy za-
danej podawany jest poprzez c:'łon (26) pamięci 
o działaniu progowym i człon (25), optymizujący gru-
bość skrawanego wióra, na drugi węzeł (5) sumacyj-
ny, połączony z regulatorem (6) grubości skrawanego 
wióra. (6 zastrzeżeń) 

84d; E02f P. 166258 T 31.10.1973 
Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Szymon 

Cendrowski, Tadeusz Raszek). 
Łyżka ładowarki czołowej 

Łyżka ładowarki według wynalazku składa się ze 
skorupy (1) zamocowanej do strzały (2) wysięgnika 
za pomocą sworznia (3) i ściany tylnej (5), połączonej 
obrotowo w górnej części skorupy (1) za pomocą 

sworzni (6). Skorupa (1) zaopatrzona jest w zderzaki 
(4) usytuowane poniżej punktu obrotu łyżki na sworz-
niach (3). Ściana tylna (5) jest połączona ponadto po-
przez sworznie (8) z cięgnami (9) sterującymi obro-
tem łyżki. Zamocowanie skorupy (1) tylko do strzały 
(1), a ściany tylnej (5) obrotowo z górną częścią sko-
rupy (1) i do cięgien (9) sterujących obrotem łyżki 
stanowi znaczne uproszczenie układu jak również eli-
minuje konieczność dodatkowego sterowania czyn-
ności opróżniania zawartości łyżki. (1 zastrzeżenie) 

85b; C02b P. 165507 T 27.09.1973 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy, Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Marian 
Meger, Edward Heleski). 
Preparat przeciw osadzeniu się kamienia osadowego, 

szczególnie w chłodnicach samochodowych 
Przedmiotem wynalazku jest preparat zapobiegają-

cy osadzaniu się kamienia osadowego w wodnych 
układach grzejnych i chłodzących, szczególnie w chłod-
nicach samochodowych. Istota wynalazku polega na 
tym, że preparat zawiera: 10-40% wagowych dwu-
chromianu sodu lub potasu, 5 -40% wagowych węgla-
nu sodu lub potasu, 5 -40% wagowych benzoesanu 
sodu, 1-25% wagowych metakrzemianu sodu, 5 -50% 
wagowych kwasu etylenodwuamino- czterooctowego 
lub jego soli dwu- lub czterosodowej, 5-30% wago-
wych czteroboranu sodu. (2 zastrzeżenia) 

85b; C02b P. 165521 T 29.09.1973 

Polska Akademia Nauk (Instytut Budownictwa Wod-
nego), Gdańsk, Polska (Jerzy Makowski, Anna Brze-
zińska). 
Sposób uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania 

ścieków i wód dołowych 
Sposób uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania 

ścieków i wód dołowych polegający na doprowadzeniu 
do sedymentacji wymuszonej przez naświetlanie tych-
że promieniowaniem jonizującym, w wyniku czego 
następuje wymuszona koagulacja zawiesin połączona 
z dezynfekcją i zimną sterylizacją zarówno wody jak 
i osadu. Jako źródło promieniowania stosuje się ra-
dioizotop lub inny emiter promieniowania gamma. 
Uzyskuje się szybsze i dokładniejsze oczyszczenie niż 
sposobami, w których stosuje się chemiczne środki 
koagulujące. Pozwala to na obniżenie lub usunięcie 
chlorowania wody pitnej a w konsekwencji otrzy-
muje się polepszenie jej własności smakowych. 

(2 zastrzeżenia) 

85c P. 130949 30.12.1988 

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, 
Polska (Jerzy Rosochowicz, Zofia Słuchocka, Krzysz-
tof Twardowski). 

Sposób napowietrzania i mieszania ścieków 
Sposób napowietrzania i mieszania ścieków w celu 

ich oczyszczenia, ewentualnie w obecności osadu czyn-
nego, znamienny tym, że podczas mieszania z powie-
trzem ścieki poddaje się pulsacjom przesuniętym 
w różnych strefach zbiornika fazowo względem siebie. 

(1 zastrzeżenie) 

85c; C02c P. 164466 T 01.08.1973 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Werner Janik, Irena Jaszczyk, Jadwiga Jurkiewicz). 

Sposób usuwania arsenu z wód przemysłowych 
Sposób usuwania arsenu z wód przemysłowych, w 

szczególności z roztworów borowych uzyskanych 
w czasie rozkładu rudy borowo-wapniowej, w po-
staci krystalicznego arsenianu magnezowo-amonowe-
go. Oczyszczony od arsenu roztwór zadaje się najpierw 
amoniakiem i/lub solą amonową do pH w zakresie 
7-11 a następnie solą magnezową do uzyskania sto-
sunku molowego Mg : As wyższego od 1:1. 

(1 zastrzeżenie) 
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85c; C02c P. 164696 T 16.08.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Ziętek). 
Złoże biologiczne wypełnione tworzywem sztucznym 

Według wynalazku złoże biologiczne przeznaczone 
do oczyszczania ścieków posiada wypełnienie z two-
rzywa sztucznego w postaci pasm folii, siatki lub ni-
tek, charakteryzujących się dużą lekkością, wiotkoś-
cią i zawieszonych w górnej części konstrukcji złoża. 

(1 zastrzeżenie) 

85c; C02c P. 165079 07.09.1973 

Pierwszeństwo: 07.09.1972 - Austria (mr A 7696/72) 
Vereinigte österrechische Eisen - und Stahlwerke 

- Alpine Montan AG, Wiedeń, Austria. 
Sposób oddzielania oleju ze ścieków zawierających 

olej 
Wynalazek dotyczy sposobu oddzielania oleju ze 

ścieków zawierających olej, a zwłaszcza emulsji oleju 
w wodzie. Sposób polega na tym, że zawierające olej 
ścieki poddaje się w pierwszym etapie procesowi elek-
trolizy, korzystnie przy gęstości prądowej od 0,5 do 
kilku A/dm2 powierzchni elektrod, a wydzielony olej 
oddziela od fazy wodnej, którą poddaje się następnie 
w drugim etapie dalszej obróbce na drodze elektro-
lizy przy niższej gęstości prądowej, korzystnie zawar-
tej w granicach od około 1 A/dm2 powierzchni elek-
tod i oddzielony przy tym olej oddziela od fazy wod-
nej. W każdym stopniu elektrolizy ścieki przepuszcza 
się między elektrodami rozmieszczonymi w przybli-
żeniu pionowo. (13 zastrzeżeń) 

85e; E03f P. 165457 T 27.09.1973 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź, 
Polska (Zygmunt Lisica, Barbara Korlińska-Czujka). 

Mnich 
Mnich według wynalazku ma zastosowanie do re-

gulowania poziomu oraz przepływu wody na terenach 
ogroblonych, a zwłaszcza wód ściekowych w pozio-
mych osadnikach otwartych. 

Mriich, składający się z półokrągłej studmi z co naj-
mniej dwoma drewnianymi zastawkami regulacyjny-
mi, ma z obydwóch stron w jej górnej części, umiesz-

c'.one dwa poziome koryta przelewowe (1) równole-
głe do krawędzi krótszej obrzeża otwartego osad-
rika. Koryta te są otwarte od strony wlotów (5) do 
studmi (2), a z przeciwnych końców są zamknięte ścia-
nami pionowymi (6), przy czym rozpiętość tych koryt 
jest równa wielkości lrstra wody ściekowej między 
przeciwległymi krawędziami skośnymi (7) osadnika. 

(1 zastrzeżenie) 

85e; E03f P. 165567 T 02.10.1973 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, 
Warszawa, Polska (Janusz Olko, Ryszard Polak). 

Koryta przelewowe oraz sposób ich montażu 
Koryta przelewowe zawierają ramkę (4) podwie-

szoną na dwóch podnośnikach śrubowych (3) lub 
dźwigniach mimośrodowych umocowanych na stałym 
wsporniku (2). Sposób montażu koryt przelewowych 
polega na tym, że ukształtowane koryta (1) osadza się 
w ramce (4) wykonanej z kształtownika profilowa-
nego dostosowanego do uszczelnienia. 

Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w osad-
nikach i innych obiektach gospodarki wodno-ścieko-
wej. (2 zastrzeżenia) 

S6c; D03d P. 165680 T 06.10.1973 

Pierwszeństwo: 09.10.1972 - Szwajcaria (nr 014 746/72) 
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft, Winterthur, 

Szwajcaria (Erwin Pfarrwaller). 
Maszyna tkacka 

Przedmiotem wynalazku jest maszyna tkacka z cew-
ką wątkową umieszczoną na zewnątrz przesmyku. 
Między tą cewką a przesmykiem jest urządzenie, któ-
rego jeden element prowadzący jest uruchamiany 
w razie przejściowej zmiany drogi prowadzenia nitki. 

Maszyna według wynalazku jest wyposażona w 
urządzenie napędowe (14, 26, 27) do obrotu, w kie-
runku przesuwu wprowadzanej w przesmyk nitki wąt-
kowej (6), krążka prowadzącego (8), umieszczonego 
na elemencie prowadzącym (13). (9 zastrzeżeń) 

87a; B25b P. 165253 T 15.09.1973 

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 3, Głowno 
k/Łodzi, Polska (Józef Olejnik, Wiesław Pawlina, 
Władysław Rosink). 
Urządzenie do odkręcania i przykręcania nakrętek 
Urządzenie do odkręcania i przykręcania nakrętek 

składa się z przesuwnego osiowo wału (1), na końcu 
którego jest zamocowana -nasadka kluczowa (2) z uło-
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żyskowanym w tulei (8) kołem zamachowym (4). Koło 
zamachowe (4) jest połączone przekładnią pasową (5) 
z silnikiem elektrycznym (6) a nadto jest z nim złą-
czona jedna część przeciążeniowego sprzęgła kłowego 
(7), którego druga część jest złączona z wałem (1) 
przesuwnie na wielowypuście. 

Po osadzeniu odkręcanej lub przykręcanej nakrętki 
w nasadce kluczowej (2) zostaje włączony silnik elek-
tryczny (6) napędzający koło zamachowe (4). Włą-
czenie sprzęgła kłowego (7) powoduje przeniesienie 
momentu od koła zamachowego (4) na odciążony wał 
(1) i nasadkę kluczową (2). (1 zastrzeżenie) 

87a; B25b P. 165579 T 01.10.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Paweł Potapowicz). 

Hydrauliczny ściągacz 
Hydrauliczny ściągacz składa się z siłownika (1) 

dwustronnego działania z różnicowym tłokiem, któ-
rego tłoczysko (2) jest prowadzane i blokowane 
w mechanizmie (3) oraz dwustopniowej hydraulicz-
nej pompy (4) zabudowanej w cylindrycznej obudowie 
połączonej z siłownikiem (1) i stanowiącej z nim jed-
ną całość oraz zaworu (6) służącego do przesterowy-
wania kierunku tłoczonego do siłownika (1) oleju. 

(1 zastrzeżenie) 

87a; B25b P. 165630 T 03.10.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki" w By-
tomiu, Bytom, Polska (Alojzy Podeszwa). 

Kleszcze do zakładania i wyjmowania pierścieni 
ustalających 

Przedmiotem wynalazku są kleszcze do zakładania 
i wyjmowania pierścieini ustalających, stosowanych 
w mechanizmach głównie jako zabezpieczenie przed 
osiowym przesuwaniem sworzni i wałków. 

Istotą kleszczy według wynalazku uwidocznionego 
na rysunku jest to, że ramiona wykonane z płaskiej 
sprężystej stali posiadają zwężone końcówki służące 
do wprowadzania ich w otwory pierścienia ustala-
jącego, a które są wyprofilowane z odsądzeniem do 
siebie, tworząc zatrzaskowe zamknięcie, ograniczające 
rozwieranie końcówek, lub po przeskoczeniu odsądze-
nia zwieranie końcówek, w celu zakładania lub wyj-
mowania pierścieni ustalających, zarówno na sworz-
niach i wałkach jak i w tulejkach, jarzmach itp. Ra-
miona kleszczy połączone są sworzniem, który zamo-" 
cowany jest trwale z jednym z nich, a na sworzniu 
umieszczona jest płasko zwinięta sprężyna spiralna, 
jednym końcem zamocowana do niego, a drugim do 
drugiego ramienia kleszczy. Kleszcze według wynalazku 
umożliwiają zakładanie i wyjmowanie pierścieni usta-
lających zarówno umieszczanych na sworzniach i wał-
kach, jak i w tulejach i jarzmach, bez konieczności 
używania do tego celu dwóch rodzajów kleszczy. 

(1 zastrzeżenie) 

87b; B25d P. 164451 T 31.07.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" 
w Kędzierzynie, Kędzierzyn, Polska (Józef Kasprzak, 
Józef Streis). 
Przyrząd do dokręcania i odkręcania śrub ciśnienio-

wej aparatury chemicznej 
Przyrząd o napędzie hydraulicznym służący do do-

kręcania i odkręcania nakrętek śrub ciśnieniowej apa-
ratury chemicznej składający się z czynnego klucza 
zapadkowego (1) i siłownika hydraulicznego (2) oraz 



242 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

dwóch ramion biernych (3 i 4) zakładanych na sąsied-
nie, w stosunku do dokręcanej, nakrętki, zespolonych 
przy pomocy połączenia sworzniowego (8) a stanowią-
cych oparcie dla korpusu siłownika hydraulicznego 
i umożliwiających obrót ramienia klucza czynnego 
(1), założonego na dokręcaną nakrętkę, pod działaniem 
tłoka siłownika hydraulicznego i dokręcenie jej z gó-
ry założonym momentem skręcającym, którego wiel-
kość jest funkcją ciśnienia panującego pod tłokiem 
siłownika hydraulicznego mierzonego przy pomocy 
manometru (9). (1 zastrzeżenie) 

87b; B25d P. 164510 T 03.08.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jerzy Wiland). 

Młotek udarowy 
Przedmiotem wynalazku jest młotek udarowy. Isto-

tą rozwiązania jest jak w przykładzie wykonania 
młotka uwidocznionego na rysunku fig. 1 nadanie 
bijakowi (1) uderzenia roboczego siłą ciśnienia po-
wietrza, które sprężane jest w trakcie ruchu powrot-
nego bijaka (1), a to dlatego, że w tylnej swej części 
wykształcony jest on w postaci tłoka (2) szczelnie za-
mykającego cykliczną przestrzeń (5) kadłuba (6). Bi-
jak (1) wprawiony jest w ruch posuwisto-powrotny 
przy pomocy mechanizmu obrotowego (4), napędza-
nego silnikiem (8), który to mechanizm (4) jest sprzę-
żony bezpośrednio z bijakiem (1) w jego środkowej 
części. (4 zastrzeżenia) 

88b; F03c P. 165475 T 26.09.1973 

Gdańskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa, 
Gdańsk, Polska (Bohdan Bujko, Kazimierz Laszczuk, 
Zygmunt Woj niez). 

Tłok silnika hydraulicznego 
Tłok silnika hydraulicznego składa się z główki (!) 

wykonanej w jednej całości z korbowodem (2) i pierś-
cienia (3). Pierścień (3) posiada zewnętrzną powierzch-
nię sferyczną (4). Na jego wewnętrznej walcowej po-
wierzchni (5) znajduje się zatoczenie (6), które opiera 
się o analogiczne zatoczenie (7) wykonane w główce 
(1). (1 zastrzeżenie) 

88b F03c P. 165664 T 05.10.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Hydropneumat" 
przy Zjednoczonych Zakładach „Archimedes", Wroc-
ław, Polska (Jan Sadło). 
Silnik wolnoobrotowy hydrauliczny o ruchu zwrotnym 

Silnik według wynalazku posiada osadzoną na 
wpuście (3) łopatkę (4), której przekrój poprzeczny 
zbliżony jest do przekroju poprzecznego teownika, 

przy czym wymiar szerokości półki tego teownika jest 
zbieżny w kierunku osi obrotu wirnika (2). Dzięki 
temu siła pochodząca od nacisku cieczy na łopatkę 
(4) rozkłada się na siłę obracającą wirnik (2) i na siłę 
dociskającą łopatkę (4) do powierzchni cylindra. Uzys-
kuje się w ten sposób dużą szczelność i możliwość 
stosowania znacznych ciśnień w komorze roboczej 
silnika. 

Wynalazek posiada najkorzystniejsze zastosowanie 
w ładowarkach hydraulicznych do obrotu chwytaka. 

(1 zastrzeżenie) 

88b; F03c P. 165730 T 09.10.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Ryszard Młyńczak, Sta-
nisław Wilk). 

Silnik hydrauliczny 
W celu umożliwienia pomiaru ciśnienia w cylindrze 

wirującym hydraulicznego silnika promieniowego jest 
wykonana w wirniku komora czujnikowa. Komora 
jest umieszczona w bliskości obwodu wirnika, gdzie 
między cylindrami jest w masie wirnika dostateczne 
miejsce. Od tej komory jest w wirniku poprowadzo-
ny kanał do jednego z cylindrów. Kanał ten w komo-
rze czujnikowej jest zamknięty podatną szczelną 
membraną przenoszącą ciśnienie na czujnik. Od czuj-
nika prowadzi przewód elektryczny, umieszczany w 
rowku w wirniku, a następnie w kanale w wale, do 
pierścienia wirującego osadzonego na wale na ze-
wnątrz silnika. Od styku na pierścieniu dalszy prze-
wód prowadzi do urządzenia piszącego. 

(2 zastrzeżenia) 
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89d; C13f P. 165330 T 20.09.1973 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska (Bronisław Socha, Stanisław Bań-
czak, Zdzisław Karski). 
Układ zawieszenia wahadłowej wirówki filtracyjnej 

zwłaszcza cukrowniczej 
Układ zawieszenia wahadłowej wirówki filtracyj-

nej zwłaszcza cukrowniczej składa się z korpusu 
nośnego (1) i zawieszonej w nim wahliwie przy po-
mocy kulistego gniazda (2) tulei łożyskowej (3) z wa-

łem (4) i bębnem (5). Pomiędzy korpusem (1) i tule-
ją łożyskową (3) umieszczony jest gumowy pierścień 
(6) tłumiący wahania wału bębna (4), o sile tłumią-
cej regulowanej za pomocą opasującego go klinowego 
pierścienia dociskowego (7) osadzonego suwliwie 
w gnieździe korpusu (1) i przesuwanego poosiowo za 
pomocą śrub napinających, przy czym obłożona seg-
mentami ślizgowymi zewnętrzna powierzchnia boczna 
pierścienia gumowego (6) lub/i wewnętrzna powierzch-
nia boczna gniazda korpusu (1) posiada kształt stoż-
kowy. (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 164629 T 10.08.1973 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo-
wego, Niedobczyce, Polska (Stanisław Kaczmarczyk, 
Jerzy Kucharczyk, Marian Zając, Hubert Holona, An-
toni Pokalek). 

Układ cyklicznego filtrowania zawiesin wodnych 
drobnoziarnistych frakcji zwłaszcza odpadów 

poflotacyjnych 
Układ cyklicznego filtrowania zawiera w swym 

hydraulicznym systemie automatycznego sterowania 
i blokady prasy hydraulicznej obwód zwierania i roz-
wierania prasy oraz obwód automatycznego rozsuwu 
płyt filtracyjnych. Pierwszy obwód ma hydrauliczną 
dwustopniową pompę (4) dla przesunięcia siłowni-
kiem (6) filtracyjnych płyt (lb), zwarcia i uszczel-
niania zamknięcia prasy (1), przyłączoną do cylindra 
siłownika (6) poprzez dwa główne hydrauliczne roz-
dzielacze (7 i 9) przesterowywane automatycznie ele-
ktrohydraulicznymi pomocniczymi rozdzielaczami (10 
i 11). W obwód głównego rozdzielacza (7) zwierania 
prasy włączony jest zwrotny zawór (8) sterowany 
elektrohydraulicznym rozdzielaczem (11) rozwierania 
prasy (1). Drugi obwód ma hydrauliczny nawrotny 
silnik (18) z dwoma hydraulicznymi rozdzielaczami 
(19 i 29) przesterowywanymi elektrohydraulicznymi 
sterowniczymi rozdzielaczami (21 i 22). Nawrotny sil-
nik (18) jest kontrolowany dwoma elektrohydraulicz-
nymi przekaźnikami ciśnienia (23 i 24) sterującymi 
poprzez układ automatyki (2) elektrohydraulicznymi 
rozdzielaczami (21 i 22) dla nawrotnego ruchu zabie-
rakowych wózków (le) w czasie rozładunku prasy 
(1) z placków odwodnionych odpadów poflotacyjnych. 
W układzie cyklicznego filtrowania proces filtracji 
przebiega automatycznie w kolejno następujących po 
sobie cyklach zwierania prasy, dopływu i filtracji 
nada wy, przedmuchania nieodsączonej części nadawy 
i rozwarcia prasy, oraz rozładowania prasy z placków 
odwodnionych odpadów poflotacyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 



II WZORY UŻYTKOWE 

la; B04b W. 50600 11.07.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga-
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice, 
Polska (Józef Respondek). 

Wirnik odwadniarki odśrodkowej 
Wirnik odwadniarki odśrodkowej jest wykonany 

w postaci stożka ściętego, którego powierzchnia ze-
wnętrzna jest zaopatrzona w szereg płaskich zgarnia-
czy ułożonych wzdłuż linii śrubowych. Zgarniacze (2) 
posiadają w górnej części, w miej.scu zetknięcia z na-
dawą zabieraki (4 i 5) wykonane w postaci płaskich 
elementów z materiału odpornego na ścieranie. 

Zabieraki (4 i 5) są odchylone względem płasz-
czyzny zgarniacza (2) w kierunku zgodnym z wekto-
rem prędkości obrotowej wirnika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

4g; F23d W. 50407 26.05.1973 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 
Kraków, Polska (Antoni Zębala). 

Dwuprzewodowy palnik gazowy ze stałą świecą 
zapalającą 

Palnik gazowy według wzoru użytkowego przezna-
czony jest do opalania tusz wieprzowych w przemyśle 
mięsnym. Palnik zawiera cylindryczny korpus (1), 
zamknięty po stronie czołowej tuleją gwintowaną (2), 
a po stronie przeciwległej dnem (3) z koncentrycz-
nie rozłożonymi otworami (4) oraz rurkę (5). 

Rurka (5) tworzy z wewnętrzną powierzchnią kor-
pusu (1) pierścieniową komorę (6) dla gazu doprowa-
dzanego poprzez przewód (7) i kurek gazowy. Do kor-
pusu (1) przytwierdzana jest stożkowa dysza (8), a do 
niej przytwierdzona jest dyszą (9), przy czym stosunek 
objętościowy obu dysz wynosi 3 :1 . 

Ponadto palnik posiada przewód (10), połączony 
jednym końcem z otworem w nasadce przed kurkiem 
gazowym, a drugim końcem z dyszą (8), który to ko-
niec stanowi stałą świecę zapalającą. 

(1 zastrzeżenie) 

5a; E21b W. 50588 07.07.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Janusz Kaszper). 

Maszt do wziernika otworowego 
przeznaczonego do badania skał 

w otworach wiertniczych w kopalniach 
Maszt stanowi kilka łączonych kielichowo zo sobą 

odcinków rurowych, z których rura górna (4) zakoń-
czona jest gumowym korkiem (11), rura dolna (1) za-
kończona jest obrotową względem niej śrubą (5) z po-
krętłem (8) i oddzielną podstawką (10) z wgłębieniem 
(9) dla oparcia końca wymienionej śruby, a na rury 
jest nałożona przesuwna i zaciskana na nich za po-
mocą śruby skrzydełkowej (14) obejma (12) z hakiem 
(13), o który zaczepiony jest jeden z dwóch połączo-
nych między sobą liną (17) bloczków (15, 16) wcho-
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dzącego w skład masztu wielokrążka i na którym 
umieszczona jest lampka (20) oświetlająca głębokościo-
wą skalę (2) wziernika (19). (i zastrzeżenie) 

5b; E21c W. 50240 19.04.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Hieronim Kaźmierski, Adam Jesionek, Jan Dąb-
ski, Władysław Magiera, Józef Kwiatkowski, Jan Są-
decki, Wiktor Trojański, Antoni Bober, Zenon Sło-
wiński). 

Górniczy wielokomorowy skład materiałów 
wybuchowych w kopalniach podziemnych 

Skład wyrobisk o prostopadłym lub skośnym usytuo-
waniu komór składowych względem chodnika łączą-
cego te komory ma wydzieloną z zasadniczego zespołu 
komór (1) komorę wydawczą (4) i usytuowaną, co 
najmniej po jednej takiej komorze wydawczej, w dwóch 
oddzielnych zespołach wyrobisk (B i C). 

Zespoły te zlokalizowane są na krańcach chodnika 
(3) komór składowych (1) a każdy z tych zespołów 
ma równolegle do komory wydawczej (4) usytuowany 
chodnik dojazdowy (5) o znanym dwukrotnym jego 
załamaniu. Chodnik ten jest z jednej strony połączony 
z chodnikiem (3) komór składowych (1) a z drugiej 
strony z głównym chodnikiem przewozowym (7) ko-
palni. 

Komora wydawczą (4) połączona jest z jednej strony 
również z wymienionym chodnikiem (3) komór skła-
dowych (1) a z drugiej strony z przedsionkiem (6) tej 
komory łączącym się poprzez skrajne załamania chod-
ników również z głównym chodnikiem przewozowym 
(7) kopalni. (2 zastrzeżenia) 

5c; E21d W. 50300 07.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Organizacji 
Produkcji Maszyn Górniczych, „Ortem", Katowice, 
Polska (Józef Ufniarski, Andrzej Szmielew, Wiesław 
Domagała). 

Tarcza szybu skipowego 
Tarcza szybu rozwiązana według wzoru użytkowego 

poprzez ukształtowanie jej w odpowiedni sposób 
umożliwia pełniejsze wykorzystanie urządzeń wydo-
bywczych bez zwiększania średnicy szybu. 

Tarcza ma dwa otwory (2) dla skipów o kształcie 
spłaszczonej elipsy, pomiędzy krzywiznami w których 
usytuowane są otwory (3) dla klatek awaryjnych. 

(2 zastrzeżenia) 

5c; E21d W. 50636 18.07.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Katowice, Polska (Hilary Szymański, Zbigniew Gra-
nowski, Leon Trocha). 

Obudowa podatna, niepalna górniczych wyrobisk 
pionowych 

Obudowa wykonana jest ze stalowych pierścieni (1) 
o odpowiednio dobranych krzywiznach oraz rozpór 
dystansowych (2), oddzielających poszczególne pierś
cienie obudowy. Pierścienie (1) wykonane są ze stalo
wych profilów TH obudowy chodnikowej, które łą
czone są śrubami kabłąkowymi. 

Wszystkie elementy obudowy są znormalizowane 
bądź wykonane ze znormalizowanych profilów. 

(1 zastrzeżenie) 
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5d; E21f W. 50531 25.06.1973 

Pierwszeństwo: 06.07.1972 - RFN (nr G 722.5182) 
Maschinenfabrik Rudolf Hausherr und Söhne KG, 

Sprockhövel, Republika Federalna Niemiec. 
Drążarka chodnikowa 

Drążarka chodnikowa na gąsienicowym mechanizmie 
wyposażona z przodu w dwa wysięgniki, z których 
jeden jest uzbrojony w jedno lub kilka urządzeń 
bijakowych a drugi w czerpak charakteryzuje się 
tym, że teleskopowo wsuwany i wysuwany, uzbrojony 
w urządzenia bijakowe (11) wysięgnik (4) jest za po
mocą kulowego przegubu (9) zamocowany na gąsieni
cowym jezdnym mechanizmie (1) a wsuwany i wysu
wany również teleskopowo w swym kierunku wzdłuż
nym uzbrojony w czerpak (17) wysięgnik (5) jest za
mocowany na obrotowej kolumnie (14) w części przed
niej gąsienicowego mechanizmu (1). (6 zastrzeżeń) 

7a; B21b W. 50291 03.05.1973 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal"., 
Kraków, Polska (Zbigniew Mazur, Marian Kazior). 

Urządzenie do manipulowania kręgami taśm 
walcowanych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
manipulowania kręgami taśm walcowanych stalo-
wych podczas wykonywania czynności pakowania 
i pakietowania kręgów. Urządzenie będące przedmio-
tem wzoru użytkowego posiada ramę (1) z obracają-
cymi się rolkami (4) i (5) oraz 2 burty (2) i (3), z któ-
rych jedna jest ruchoma. Rolki (4) i (5) oraz ruchoma 
burta (2) powodują docisk i prawidłowe położenie 
ustawionym wprost na urządzeniu kręgom mające na 
celu ułatwienie operacji pakietowania. 

(1 zastrzeżenie) 

7e; B21d W. 47768 23.04.1970 

Ryszard Mijas, Piastów, Polska (Ryszard Mijas). 
Urządzenie do wywijania krawędzi rurek 

cienkościennych 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 

wywijania krawędzi rurek cienkościennych, zwłaszcza 
o małych średnicach. 

Rozwalcowujące rolki stożkowe (2) są osadzone 
obrotow7o w obsadzie stanowiącej zakończenie zaopa-
trzonego w gwint wrzeciona (7) z obrotową nakręt-
ką (10). 

Nakrętka (10) może być zabezpieczona przed obro-
tem sworznia (8) osadzonym w korpusie (19). 

Przeznaczoną do obróbki rurkę umieszcza się w 
uchwycie (1). Podczas obrotu wrzeciona (7) za pomocą 
pokrętła (18) wrzeciono (7) wykonuje jednocześnie 
obrót i przesuw, współpracując z nakrętką (10) zary-
glowaną w tym czasie sworzniem (8). 

Po osiągnięciu żądanej głębokości rozwalcowania 
wysuwa się sworzeń (8), co umożliwia nakrętce obro-
towej (10) swobodny obrót i przerywa przesuw osio-
wy wrzeciona (7). W czasie kilku obrotów wrzeciona 
następuje dokładne wygładzenie wywinięcia. 

Urządzenie według wzoru użytkowego jest proste 
w budowie, łatwe w obsłudze, dokładne i szybkie 
w działaniu, a przede wszystkim lekkie i łatwe do 
stosowania w trudno dostępnych miejscach, co ma 
szczególne znaczenie w pracach montażowych i na-
prawczych. (4 zastrzeżenia) 

7c W. 49196 26.08.1972 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice (Adam Czajkowski). 

Prostownica wstępna do blach 
Prostownica wstępna do blach, mająca dwa zesta-

wy wałków roboczych, z których zestaw górny jest 
przesuwny w kierunku pionowym, znamienna tym, 
że jej korpus jest trój członowy, przy czym środkowy 
człon (2) jest przesuwny pionowo i ma osadzoną w nim 
obrotowo napędową nakrętkę (11), której górny ko-
niec stanowi ślimacznicę (12) zazębiającą się z napę-
dzającym ją ślimakiem (13), natomiast środkowa część 
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górnego członu (3) jest wydrążona i stanowi pionowy 
cylinder (7), którego tłok (8) jest zwrócony tłoczys-
kiem (8) w dół, a nagwintowana część (10) tłoczyska 
(9) jest wkręcona w napędową nakrętkę (11). 

(1 zastrzeżenie) 

7c; B21d W. 50526 22.06.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Bogumił Porała). 

Giętarka do kształtowania styków 
łączeniowych elementów scalonych 

Przedmiotem wzoru jest giętarka do kształtowania 
styków łączeniowych elementów scalonych przezna
czona do stosowania w pracowniach konstrukcyjnych 
i laboratoriach, posiadająca wyprofilowany stempel 
(3) prowadzony za pomocą dźwigni (4) zamocowanej 
poprzez ramię pośrednie (5) do części stałej (2). 

Na części czołowej korpusu (1), wyprofilowanej od
powiednio do stempla (3), znajduje się podcięcie (8) 
ograniczające położenie elementu giętego. Stempel (3) 
uruchamiany częścią chwytową (6) ma sprężynę (7) 
zwrotną, umieszczoną między częścią stałą (2) i dźwig
nią (4). (1 zastrzeżenie) 

7c; B21d W. 50584 06.07.1973 

Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polska 
(Kazimierz Blumkowski). 

Przyrząd do gięcia kątowego i podginania 
Przyrząd według wzoru użytkowego jest wyposażo-

ny w stempel (6), matrycę (2) i wyrzutnik (7). Posiada 

on wymienne wkładki nieruchome (1), w których osa-
dzone są szczęki wahliwe (3), podtrzymywane przez 
kołki (4) i sprężyny (5). 

Przyrząd przeznaczony jest do gięcia i podginania 
bocznych półek blach. (2 zastrzeżenia) 

11e; B42d W. 50425 31.05.1973 

Zakład Wytwórczy „Foto-Pam", Miastko, Polska 
(Józef Bielą). 

Album z wkładkami 
Przedmiotem wzoru jest album z wymiennymi 

przeźroczystymi wkładkami o dużej pojemności, prze-
znaczony zwłaszcza do zdjęć. Album charakteryzuje 
się tym, że wkład jego wykonany jest z dwóch warstw 
(2) i (4) z przezroczystego tworzywa, przy czym od-
cinki (3) górnej warstwy (2) zespolone są z podłożem 
(4) spawami (5). (2 zastrzeżenia) 

11e; B42f W. 50627 16.07.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan So-
siński). 

Kartoteka dokumentacyjna 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kartoteka do-

kumentacyjna przeznaczona do sprawnej selekcji i sy-
stematyzacji wiedzy, informacji lub zbiorów, która 
może służyć jako podręczny bank informacji i analiz 
dokumentacyjnych. 

Kartoteka dokumentacyjna zawiera zbiór wkładek 
klaserowych z umieszczonymi w nich kartami doku-
mentacyjnymi. 

Przedstawioną na rysunku wkładkę klaserową sta-
nowi zespół zakładek (1) wykonanych z jednolitego 
arkusza i spiętych obejmą (2) do podkładki usztyw-
niającej (4). 

Poszczególne zakładki (1) przesunięte są względem 
siebie o stałą odległość, równą szerokości nagłówka 
karty dokumentacyjnej. 

Ponadto wkładki klaserowe umieszczone są w prze-
zroczystych kopertach, które chronią kartotekę pod-
czas jej przenoszenia i przechowywania. 

(1 zastrzeżenie) 



248 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (40) 1974 

19b; E01w W. 50514 20.06.1973 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź, 
Polska (Sergiusz Furnal, Ksawery Krassowski, Lucjan 
Grzelakowski, Marian Dąbrowski, Lucjan Strawa). 

Oczyszczarka torów tramwajowych 
Oczyszczarka według wzoru użytkowego ma zasto-

sowanie do usuwania warstwy zanieczyszczeń, zwłasz-
cza zbitego kurzu, ze żłobków szyn tramwajowych. 

Oczyszczarka jest zaopatrzona w wózek jezdny wy-
posażony w ssawy i spryskiwacze wodne. Wózek jest 
podwieszony do spodniej części podwozia samochodo-
wej zamiatarki samozbiernej. Wózek ma ramę (4) 
nośną w kształcie prostokąta zamkniętego, posiadają-
cego w miejscu krótszego boku zamknięcie obwodu 
za pomocą dwóch belek (5) usytuowanych w kształcie 
stożka, zaopatrzonego na wierzchołku w zaczep (6) 
przegubu krzyżakowego. Poza tym rama (4) od strony 
przeciwnej do belek (5) jest zaopatrzona na zewnątrz, 
wzdłuż jej innego krótszego boku, w dwie prostokąt-
ne lub kwadratowe obejmy (9) belkowe, połączone ze 
sobą belką (10) łącznikową równoległą do boku (8), 
przy czym w poszczególnych obejmach (9) są umiesz-
czone koła jezdne (11). (2 zastrzeżenia) 

19c; E01c W. 50672 27.07.1973 

Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, Chodzież, 
Polska (Henryk Żabski, Władysław Pyryt). 

Urządzenie do mechanicznego dozowania kruszyw 
mineralnych, zwłaszcza w wytwórniach mas 

bitumicznych 
Urządzenie do mechanicznego dozowania, zwłaszcza 

kruszyw mineralnych, szczególnie do dozowania 
wstępnego tak zwanych kruszyw zimnych, stosuje się 

w wytwórniach mas bitumicznych w zautomatyzowa-
nych liniach produkcyjnych. Urządzenie ma komorę 
roboczą (3) zamocowaną pod wylotem (1) zbiornika (2) 
stanowiącego zasobnik kruszywa. W komorze (3) znaj-
duje się obrotowa pozioma tarcza (5) napędzana od 
silnika elektrycznego (7) poprzez przekładnię pasową 
(8), przekładnię ślimakową (9), sprzęgło palcowe (10) 
i zbierak (11). Urządzenie jest wyposażone w uchylny 
regulacyjny wygarniak (14) umocowany jednym koń-
cem (13) obrotowo przy otworze do leja wysypowego 
(4). Drugi koniec (15) wygarniaka (14) jest przesuwny, 
przymocowany do regulacyjnego mechanizmu (16). 

(3 zastrzeżenia) 

20c; B61b W. 50626 15.07.1973 

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych, 
Chorzów, Polska (Rudolf Boegner, Romuald Siedlec-
ki, Henryk Myalski, Andrzej Przyzga). 

Układ samonastawny cięgien 
Układ samonastawny cięgien jest stosowany zwłasz-

cza w mechanizmie otwierania i zamykania drzwi 
wielopłatowych, na przykład tramwajowych. 

Układ składa się z rozłącznie połączonych dwóch 
tulei (2) i (3), wewnątrz których usytuowane są ści-
skowe sprężyny (4) i (5), które są przedzielone kaptu-
rem (8), przy czym sprężyna (5) o mniejszej średnicy 
jest częściowo prowadzona w drugiej sprężynie (4). 

W osi sprężyny (5) o mniejszej średnicy jest swo-
bodnie prowadzone cięgno (1) zakończone ograniczni-
kiem (9), który stanowi powierzchnię oporową dla 
sprężyny (5). Regulacja układu następuje poprzez do-
kręcenie kołnierza (12) na nagwintowaną część tulei 
(3), zaś jego połączenie z mechanizmem drzwiowym 
za pomocą przegubów. (3 zastrzeżenia) 

20k; B60m W. 50666 26.07.1973 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych, 

Katowice, Polska (Czesław Josek, Andrzej Berg, Bo-
gumił Michałek, Władysław Morawiec). 

Przewód jezdny dołowej trakcji elektrycznej 
W przewodzie jezdnym według wzoru użytkowego, 

zasilającym elektrowozy dołowej trakcji elektrycznej 
o napięciu 600 V, zastosowano w miejscu przechodzę-
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nia przez tamy wodne i tamy bezpieczeństwa łatwo 
odłączalną ślizgową szynę (1). 

Szyna (1) mająca postać płaskiej listwy posiada na 
jednym końcu podłużne wycięcie, służące do opiera-
nia jej na trzpieniu (2) zawieszenia. 

Na drugim końcu szyna posiada poprzeczny trzpień 
(3) do zaczepiania jej na zaczepie (4). W celu ułatwie-
nia zdejmowania w czasie alarmu i ponownego za-
kładania ślizgowej szyny (1) zastosowano dźwigniowy 
mechanizm podnoszący, w skład którego wchodzą: 
ręczna dźwignia (11), wał (10), ramię (9), izolatory (8) 
i hakowy zaczep (4). (2 zastrzeżenia) 

21a2; H04r W. 50688 31.07.1973 

Zakłady Wytwórcze Głośników ,.Tonsil", Września, 
Polska (Wojciech Kotecki). 

Urządzenie sterujące do zdalnej prezentacji odsłuchu 
przetworników elektroakustycznych, 
a zwłaszcza zestawów głośnikowych 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do dokonywania odsłuchów subiektywnych lub 
reklamy dowolnej ilości przetworników elektroaku-
stycznych, a w szczególności zestawów głośnikowych 
w układzie kwadro-, stereo- i monofonicznym. 

Składa się ono z pulpitu sterującego (1) połączone-
go z puszką rozdzielczą (2) giętkim kablem o dowol-
nej długości lub stanowiącego z nim jedną całość. 
Puszka rozdzielcza (2) posiada wyjścia dla przetwor-
ników elektroakustycznych (5) i sygnalizatorów (3). 
Sygnalizatory świetlne (3) wskazują, który przetwor-
nik jest w danym momencie zasilany. 

(2 zastrzeżenia) 

21a* W. 48711 22.05.1972 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tadeusz 
Salwach, Bogdan Synal). 

Filtr wyższych harmonicznych prądu 
Filtr wyższych harmonicznych prądu, przeznaczony 

zwłaszcza do układów zabezpieczeń ziemnozwarcio-
wych, składający się z rezystora, dławików i konden-
satorów, znamienny tym, że wejściowy rezystor (1) 
połączony jest równolegle ż gałęzią składającą się 
z równolegle połączonych ze sobą pierwszego kon-
densatora (2) i dławika (3) oraz szeregowo połączone-
go z nimi drugiego kondensatora (4), a ponadto wej-
ściowy rezystor (1) połączony jest równolegle z drugą 
gałęzią składającą się z szeregowo połączonych ze so-
bą trzeciego kondensatora (5) i wyjściowego dławi-
ka (6). (1 zastrzeżenie) 

W. 50312 11.05.1973 

Andrzej Kos, Sosnowiec, Polska (Andrzej Kos). 
Płyta montażowa 

Płyta montażowa według wzoru użytkowego prze-
znaczona jest do szybkiego składania dowolnych ukła-
dów elektrycznych albo elektronicznych, zwłaszcza 
w celu ich badania. 

Płyta montażowa składa się z tablicy (1) z otwora-
mi, opartej na podpórkach (2) i zaopatrzonej w roz-
łączne uchwyty zewnętrzne z nakrętką, uchwyty sprę-
żyste wewnętrzne (4), zaciski mimośrodowe i przy-
trzymywacze. (1 zastrzeżenie) 

21c; H02g W. 50241 20.04.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go, Gdańsk, Polska (Janusz Zabłocki, Janusz Trojan, 
Janusz Mindur, Zbigniew Człowiekowski, Henryk Hej-
ducki, Andrzej Drab, Jan Szczot, Tadeusz Maślanka, 
Henryk Nalesiński, Zdzisław Sowiński). 
Zestaw osprzętu instalacji elektrycznej podtynkowej 

lub zatopionej w betonie 
Zestaw osprzętu instalacji elektrycznej podtynko-

wej lub zatapianej w betonie stosowany jest zwłasz-
cza przy produkcji wielkowymiarowych płaskich ele-
mentów budowlanych wytwarzanych w zakładach 
prefabrykacji, w budownictwie tradycyjnym lub mo-
nolitycznym. 

Zestaw osprzętu według wzoru składa się z puszki 
wyjściowej (1), pokrywki (18) zaopatrzonej we wgłę-
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bienie (19) służące do osadzania w nim rurki dystan-
sowej (17), rurki łączeniowej (5), następnie z zamoco-
wanej w rurce łączeniowej (5) rurki instalacyjnej (9), 
łączącej się przy pomocy tulejki (11) z dalszym od-
cinkiem rurki instalacyjnej (9), której końcówka za-
mocowana jest w dławiku (7) puszki instalacyjnej (12) 
oraz z uchwytu magnetycznego (20). 

Puszka wyjściowa oraz puszka instalacyjna (12) 
mają na swej wewnętrznej powierzchni szereg stoż-
kowych pierścieni, a zewnętrzne ich ściany wyposa-
żone w kryzy (14). Puszka instalacyjna (12) ma ponad-
to na zewnętrznej ścianie koliste wgłębienia (15), zaś 
na zewnętrznej ścianie dna posiada tulejkę (16) prze-
znaczoną do osadzania rurki dystansowej (17). 

(7 zastrzeżeń) 

21c; H02g W. 50566 03.07.1973 

Zakład Energetyczny Szczecin, Szczecin, Polska 
(Jerzy Lachowski). 
Urządzenie do zalewania głowic kablowych olejem 

izolacyjnym 
Urządzenie według wzoru użytkowego służy do za-

lewania głowic kablowych olejem izolacyjnym, a w 
szczególności głowic kablowych wysokiego napięcia 
typu 3G0w i 3G0n. 

Składa się ono z pojemnika hermetycznego (1), za-
mykanego pokrywą z pierścieniem gumowym (8). Na 
pokrywie umiejscowiony jest manometr (11) i zawór 
ciśnieniowy (10) oraz pompa (2) z zaworem zwrotnym 
(12). W dolnej części pojemnika znajduje się grzejnik 
elektryczny (4) połączony z bolcami wtykowymi (7), 
termometr (5) oraz zawór spustowy (6). 

Zawór zwrotny (12) znajdujący się w pompie (2) 
utrzymuje w pojemniku ciśnienie, które powoduje 
wypływ oleju po otwarciu zaworu spustowego (6). 

(1 zastrzeżenie) 
9 

21c; H02g W. 50574 05.07.1973 

Spółdzielnia Inwalidów, Poznań, Polska (Jan Trzciń-
ski, Bogdan Gościniak). 

Uchwyt izolacyjny do przewodów instalacji 
elektrycznej 

Uchwyt izolacyjny według wzoru użytkowego skła-
da się z części dolnej (1) i górnej (2), obejmujących 
przewód oraz wkrętu dociskowego (3), przy czym obie 
części posiadają zaczepy (6) ząbkowane, których 
wzdłużne płaszczyzny oporowe nachylone są pod ką-
tem ostrym do linii prostopadłej przyłożonej do osi 
uchwytu. 
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Dolna część (1) posiada otwór gwintowany (8) na 
kołek stalowy wstrzeliwany do ściany, zaś górna (2) 
- dwa symetryczne prześwity (5), tworzące dwie sy-
metryczne ukośnicc (10). Natomiast wkręt dociskowy 
(3) posiada na końcu wgłębienie półkoliste (4) za-
ostrzające jego krawędź. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01b W. 50587 06.07.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Auto-
matyki Elektronicznej, Wrocław, Polska (Stanisław 
Wieleba). 

Dwuczęściowa obudowa skrzynkowa aparatury 
elektronicznej 

Dwuczęściowa obudowa według wzoru użytkowego 
jest utworzona z dwóch identycznych co do kształtu 
części górnej (1) i dolnej (2). Każda z części ma z oby-
dwu stron naprzeciw siebie leżących ukształtowane 
wnęki (3 i 4). Wnęka (3) na zewnętrznej płaszczyźnie 
podstawy (5) ma ukształtowany wypust (10) wokół 
otworu (11). Druga wnęka (4) na zewnętrznej płasz-
czyźnie podstawy (5) ma ukształtowany drugi wypust 
(12), obejmujący dwa pozostałe otwory (13 i 14). 
W każdej z dwu części (1 i 2), w narożnikach utwo-
rzonych w miejscu łączenia się poprzecznych ścianek 
(6) ze wzdłużnymi ściankami, a leżących na przekąt-
nej tej części obudowy, są utworzone cylindryczne 
wypusty o średnicy nieco mniejszej od otworów usy-
tuowanych w narożnikach leżących na drugiej prze-
kątnej tej części obudowy. (1 zastrzeżenie) 

21c; H01r W. 50637 18.07.1973 

Spółdzielnia Inwalidów „Jutrzenka", Krotoszyn, 
Polska (Czesław Wszędybył, Jarosław Kuźma). 

Wtyczka z odłączalnym wtykiem do kompletów 
choinkowych 

Wtyczka według wzoru użytkowego składa się 
z korpusu (1) zaopatrzonego w trwale przytwierdzone 
dwa sworznie kontaktowe, z których jeden (5) posia-
da przedłużoną część końcową, stanowiącą nasadę dla 
kontaktu zaciskowego (9) wtyku (3) wkładanego do 
otworu pokrywy (2). Pokrywa (2) jest połączona roz-
łącznie z korpusem za pomocą umieszczonego w środ-
ku wkręta (6) i nakrętki (8) w ten sposób, że kołowe 
obrzeża korpusu i pokrywy, posiadające schodkowe 
ukształtowanie, wzajemnie do siebie przylegają. Wtyk 
(3) i pokrywa (2) posiadają w miejscach wyprowadze-
nia końcówek przewodu elektrycznego (10) cylin-
dryczne wgłębienia dla wprowadzenia środka wypeł-
niającego z żywicy (11) w celu trwałego i szczelnego 
osadzenia tych końcówek. (1 zastrzeżenie) 

23c W. 50073 13.10.1969 

„Dolmel" Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn 
Elektrycznych, Wrocław, Polska (Rufin Styrczewski, 
Lucjan Hantel, Wiesław Drzazga, Bolesław Kuchar-
czyk). 

Separator magnetyczny do cieczy 
Separator magnetyczny do cieczy zawierający człon 

separacji mechanicznej oraz człon separacji magne-
tycznej znamienny tym, że składa się z szeregu mag-
netycznych stosów (4), rozmieszczonych wewnątrz 
zamkniętego pokrywą (6), cylindrycznego zbiornika 
(5), w kilku przesuniętych względem siebie rzędach. 

(2 zastrzeżenia^ 

27c; F04c W. 50382 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski). 

Wentylator odciągowy 
Wentylator posiada okrągłą obudowę (1) ze współ-

osiowym wirnikiem (2), zaopatrzoną w wymienną, ob-
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wodową ściankę (3) z materiału filtracyjnego, moco-
waną na obwodzie przy pomocy zacisków (4). 

Wzór użytkowy znajduje głownie zastosowanie w 
małych, przenośnych spawalniczych odciągach miej-
scowych. (1 zastrzeżenie) 

30a W. 47502 10.04.1970 

Tadeusz Orliński, Lipsko nad Wisłą, Polska (Ta-
deusz Orliński). 

Piec ogrzewczy, 
zwłaszcza do pomieszczeń mieszkalnych 

Piec ogrzewczy, zwłaszcza do pomieszczeń miesz-
kalnych, znamienny tym, że posiada cztery grzejniki 
(1), (4), (5), (7) połączone szeregowo parami, między 
którymi znajduje się warstwa akumulacyjna, przy 
czym grzejnik (5) łączy się z grzejnikiem (4) przez ka-
nał (12), a grzejnik (7) łączy się przez kanał z grzej-
nikiem (1). (1 zastrzeżenie) 

30d; A61d W. 50126 21.03.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do wzoru użytkowego 21595 
Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy, 

Złotoryja, Polska (Jerzy Peszko). 
Przenośne urządzenie do nastawiania złamań kostnych, 

zwłaszcza złamań kręgosłupa 
i zakładania gorsetów gipsowych 

Urządzenie zmontowane jest na dwóch podstawach 
posiadających wysuwne nogi. Na podstawach monto-
wane są podwójne pionowe belki (1) połączone krzy-
żowymi uchwytami (5) i bocznymi wspornikami (3) 
z poziomą belką (2) w jedną ramową całość. Na pio-
nowych belkach (1) umocowane są krzyżowymi 
uchwytami (6) wysuwne orczyki wyciągowe i haki do 
zaczepiania dynamometru. Zamiast orczyków można 
mocować w krzyżowych uchwytach dodatkową po-
ziomą belkę (4) służącą jako przeciwwyciąg. Na pio-
nowych ramionach (1) umocowane jest ponadto prze-
suwne urządzenie zapadkowe (7) z krytym bębnem 
linowym, które wraz z rozbieralnymi i umocowanymi 
na poziomej belce zbloczami (10) tworzą system pio-
nowego, ruchomego wyciągu. Na poziomej belce (2) 
są przesuwne haki (11) do zakładania dwóch łańcu-
chów zakończonych hakami (13) i służące do dodat-
kowego pionowego wyciągu. Przeznaczeniem urządze-
nia jest nastawienie złamań kręgosłupa na zasadzie 
dystrakcyjno-ekstenzyjnej oraz zakładanie gorsetów 
gipsowych. (3 zastrzeżenia) 

30d; A61f W. 50392 23.03.1973 
Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Andrzej 

Wilary, Witold Łaguń, Stanisław Bednarz, Stanisław 
Pietruszyński). 

Proteza tymczasowa przy wyłuszczaniu 
w stawie biodrowym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest proteza tym-
czasowa przy wyłuszczaniu w stawie biodrowym prze-
znaczona do natychmiastowego zaopatrzenia pacjenta 
przy użyciu półfabrykatów. 

Proteza tymczasowa przy wyłuszczaniu w stawie 
biodrowym, wyposażona w kosz biodrowy (1) oraz 
rurową część uda (13) połączoną poprzez osiowy prze-
gub stawu kolanowego (14) (bez zamka) z rurową 
częścią goleniową oraz stopą protezową (16), posiada 
czasze kuliste z wyprofilowaną powierzchnią walcową 
do połączenia z koszem biodrowym. Połączenie to do-
konane jest przy pomocy śruby z podkładką czaszo-
wą przylegającą do powierzchni czaszowej małej -
płytki łożyskowej. Przy pomocy osiowego przegubu 
biodrowego płytka łożyskowa połączona jest z korpu-
sem w kształcie litery U wyposażonym w regulowany 
zderzak i króciec. . 1 zastrzeżenie) 

30e; B61g W. 50490 25.09.1970 
Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego, Żywiec, 

Polska (Henryk Piotrowski, Zygmunt Głąb). 
Koperta na kartę chorego zawieszana na łóżku 

szpitalnym 
Koperta na kartę chorego zawieszana na szczycie 

łóżka znamienna tym, że ma dwa haki (2) wykonane 
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z płaskowników i jeden lub dwa wsporniki (3) z na-
rożnymi wycięciami (4) odstająco zagiętego elementu 
(5) wspornika (3), przy czym rozstaw wsporników (3) 
odpowiada rozstawowi pionowych prętów lub wystę-
pów na szczycie łóżka. (1 zastrzeżenie) 

33b; A47c W. 50231 19.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Two-
rzyw Sztucznych, Mikołów, Polska (Jan Stacha, Mie-
czysław Tytko, Andrzej Wojciechowski, Bogusław 
Jackowski). 

Turystyczna torba-materac 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest turystyczna 

torba-materac w postaci kilkuwarstwowego prosto-
kąta, którego zewnętrzna powierzchnia (3) wykonana 
jest z tworzywa odpornego mechanicznie, powierz-
chnia wewnętrzna (5) i (5a) wykonana jest z materia-
łów miękkich, a warstwę pośrednią (8) stanowi pianka 
poliuretanowa, której krótsze boki w kształcie pro-
stokąta zaopatrzone są w uchwyty (1), dłuższe boki 
posiadają paski (2) oraz zatrzaski (7), a w zewnętrz-
nej powierzchni (3) wykonana jest kieszeń (6). 

(1 zastrzeżenie) 

33d; A45f W. 50057 06.03.1973 

- Jan Michalski, Cieplice Śl.-Zdrój, Polska (Jan Mi-
chalski). 

Zatrzask 
Zatrzask, służący przede wszystkim do przyczepia-

nia różnego rodzaju wisiorków dekoracyjnych do 
odzieży lub do zawieszania na przykład kluczy, cha-
rakteryzuje się tym, że uchwyt (1) ma w dolnej czę-
ści zamknięte odgięcie, a w górnej części ma wytło-
czone dwie pary naprzeciwległych miseczek (3) z wy-

pukłościami skierowanymi do wewnątrz uchwytu, 
przy czym pałąk (2) wykonany w kształcie podkowy 
z drutu stalowego sprężynującego posiada spłaszczo-
ne zakończenia, z których jedno ma otwór, a drugie 
wyjęcie. . (1 zastrzeżenie) 

33d; A45f W. 50449 05.06.1973 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Brzozów, Pol-
ska (Czesław Orłowski, Józef Adamowski, Jerzy Wią-
cek). 

Komplet turystyczny przenośny 
Komplet turystyczny według wzoru użytkowego 

składa się z pojemnika (1) i przykrywki (2). 
Wyposażony jest we wkład (3) z przegrodami (4), 

(5), (6), (7), (8), (9) i (10), w których umieszczony jest 
pojemnik walcowy zawierający komplet talerzy płyt-
kich i talerzy głębokich, pojemnik prostopadłościenny 
na pieczywo, pojemnik w kształcie wydłużonego pro-
stopadłościanu na sztućce, termos duży, termos mały, 
komplet kubków ułożonych w stos oraz pojemnik na 
jaja. 

Wkład (3) zaopatrzony jest w uszy (25) i (26) skła-
dane, służące do wyciągania go z pojemnika (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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34b; A47j W. 50355 19.05.1973 

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Kraków, 
Polska (Stanisław Wadas). 

Uchwyt do naczyń 
Przedmiotem wzoru jest uchwyt do naczyń kuchen-

nych w kształcie rozwartej litery „U". Uchwyt cha-
rakteryzuje się tym, że środkowa część (3) uchwytu 
w poprzecznym przekroju ma kształt eliptyczny, który 
zmienia się stopniowo, tak że boczna część (3) i (4) 
mają w przekroju poprzecznym kształt równoległo-
boku o zaokrąglonych narożach. 

Boczna część (4) uchwytu zakończona jest stopką 
ukształtowaną odpowiednio do korpusu konkretnego 
naczvnia z otworem (7). (2 zastrzeżenia 

34b; A47j W. 50360 19.05.1973 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy - Biuro 
Konstrukcyjno-Technologiczne, Szczecin, Polska (Ro-
muald Chudecki). 

Rożen z napędem mechanicznym 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest rożen mecha-

niczny przeznaczony do opiekania drobiu, kiełbasek 
i szaszłyków. Składa się on z grotu (1) wraz ze zbie-
rakami (2) opartymi na łożysku (10) oraz mechanizmu 
napędowego. 

Rożen wprawiany jest w ruch obrotowy za pomocą 
przekładni zębatej (3) i sprężyny napędowej (4) za-
mocowanych do płyty nośnej (6). 

Mechanizm napędowy zamknięty jest w obudowie 
(7) i (8), Sprężyna (4) napinana jest za pomocą ręko-
jeści (5). (1 zastrzeżenie) 

34b; A47j W. 50396 23.05.1973 

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt", Gliwice, Pol-
ska (Gabriela Kamińska). 

Przyrząd do rozdrabniania jabłek 
Przyrząd jest wykonany w postaci pierścienia (3) 

zaopatrzonego w promieniowo rozmieszczone noże (2) 
oraz w pierścieniowy nóż (1). Pierścień (3) posiada na 
obwodzie uchwyty (4). (1 zastrzeżenie) 

34f W. 48436 31.03.1972 

Spółdzielnia Pracy „Chemik", Szczecin, Polska (Jan 
Cheliński, Bogdan Siecki). 

Wycieraczka 
Wycieraczka kołkowa do czyszczenia obuwia wy-

konana zwłaszcza z mieszaniny gumowej, znamienna 
tym, że na spodniej części płyty (1) wytłoczone są pół-
koliste występy (3), które uniemożliwiają przesuwanie 
się wycieraczki podczas czyszczenia obuwia. 

(1 zastrzeżenie) 

34k W. 48435 31.03.1972 

Spółdzielnia Pracy „Chemik", Szczecin, Polska (Bog-
dan Silecki, Stanisław Chudziak, Danuta Szpetkow-
ska). 

Mata łazienkowa 

Mata łazienkowa przeznaczona jest do wykładania 
wanny brodziku i układania na posadzce, wykonana 
zwłaszcza z mieszaniny gumowej, znamienna tym, że 
na spodniej części płyty (1) wytłoczone są przyssawki 
(2), które uniemożliwiają przesuwanie się maty po 
dowolnej powierzchni. (1 zastrzeżenie) 
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A47k W. 50356 19.05.1973 
Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Tere-

nowego, Bydgoszcz, Polska (Czesław Grazul, Zbigniew 
Gnaciński, Stefan Kuśnierek). 

Szafka łazienkowa 
Szafka łazienkowa wykonana z blachy stalowej 

z wewnętrznym wkładem z tworzywa i na stałe umo-
cowanym lustrem środkowym charakteryzuje się tym, 
że do przednich bocznych krawędzi szafki (1) przy-
kręcone są na zawiasach otwarte ramki (4) w kształ-
cie litery „C". w których na sworzniach (5) osadzone 
są obrotowo drzwi (6) z lustrami, ponadto na szafce 
(1) osadzony jest niezależny zespół oświetleniowy za 
pomocą izolacyjnych tulejek. (2 zastrzeżenia) 

35a; B66b W. 50642 20.07.1973 

Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budow-
nictwa Przemysłowego, Kraków, Polska (Adam Mi-
siak, Leszek Jaworski, Elżbieta Brzezińska, Marek 
Kień). 

Urządzenie do awaryjnego zatrzymywania kabiny 
dźwigu osobowego przy pomocy ogranicznika 

prędkości 
Urządzenie do awaryjnego zatrzymywania kabiny 

dźwigu osobowego przy pomocy ogranicznika pręd-
kości składa się z ogranicznika prędkości (8) zamo-
cowanego do kabiny dźwigu (1) połączonego linką (11) 
z układem dźwigni sprężynowego wyzwalacza (7), 
który stanowi trzpień zaopatrzony w swej górnej czę-
ści w uchwyt. Trzpień jest osadzony przesuwnie 
w korpusie przytwierdzonym do płyty i jest dociska-
ny sprężyną, a w swej dolnej części posiada cylin-

dryczne gniazdo, w którym są przesuwnie osadzone 
widełki połączone poprzez dźwignię (19) z mechaniz-
mem (5). Ogranicznik (8) jest również połączony po-
przez pasową przekładnię (9) z rolką (10) przesuwa-
jącą się wzdłuż prowadnicy (3), do której jest zamo-
cowana jednym końcem przegubowa dźwignia, a do 
drugiego końca jest przytwierdzona sprężyna zamo-
cowana swym drugim końcem do kabiny (1). 

(2 zastrzeżenia) 

35b; B66c W. 49971 16.02.1973 
Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „Zremb-

-Famabud", Szczecin, Polska (Mariusz Żelachowski). 
Żuraw torowy budowlany o wieży obrotowej 

podnoszonej 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest żuraw torowy 

budowlany o wieży obrotowej posiadającej wieżę we-
wnętrzną podnoszoną do góry i opuszczaną na dół 
w wieży zewnętrznej, przez co uzyskuje się pracę żu-
rawia z dostosowaną wysokością do wznoszonego bu-
dynku. 

Podnoszenie w górę lub opuszczanie w dół wieży 
wewnętrznej (1) realizowane jest przez układ napę-
dowy linowy. 

Wieża wewnętrzna (1) prowadzona jest w wieży ze-
wnętrznej (2) przez rolki ślizgowe lub toczne na pro-
wadnicach, którymi są pasy nośne wieży (1). 

Żuraw jest montowany i podnoszony do położenia 
pracy z wsuniętą wieżą wewnętrzną (1) do wieży ze-
wnętrznej (2). (4 zastrzeżenia) 
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36d W. 45475 14.05.1970 

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdraża
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Che
micznego, Łódź, Polska (Zdzisław Florsch, Irena Wisz-
czor, Włodzimierz Rudnicki). 

Nawilżacz 
Nawilżacz w postaci prostopadłościennego pojemni

ka, wykonany z tworzywa sztucznego i przystosowa
ny do zawieszania na grzejnikach centralnego ogrze
wania, znamienny tym, że ma wkład w postaci dwóch 
połączonych ramek (5) z prętami (6), pomiędzy który
mi umieszczona jest wkładka (7) z materiału poro
watego. (1 zastrzeżenie) 

36d; F24t W. 50373 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski). 

Ssawka segmentowa 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest ssawka seg-

mentowa służąca do powierzchniowego, miejscowego 
lub ogólnego odciągania zanieczyszczonego powietrza. 

Istota rozwiązania według wzoru polega na zasto-
sowaniu prostopadłościennych segmentów (1) o kwa-
dratowym przekroju poprzecznym, przylegających do 
siebie ściankami lub krawędziami, zbudowanych 
z bocznych ścianek (2), tylnej ścianki (3), przedniej 
ścianki (4) z prostokątnym ssącym otworem (5) na ca-
łej jej długości, przylegającym do jednej z bocznych 
ścianek (2) oraz szczytowych ścianek (6) z odciągowy-
mi otworami (7) usytuowanymi w środkach ścia-
nek (6). 

Wzór użytkowy znajduje głównie zastosowanie 
w wentylacji ogólnej i miejscowej obiektów przemy-
słowych i użyteczności publicznej. (1 zastrzeżenie) 

3(Jd; F24f W. 50374 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski). 

Wanna z odciągiem miejscowym 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wanna z od-

ciągiem miejscowym zanieczyszczeń powietrza. 

Wanna według wzoru użytkowego posiada kanał (1) 
o przekroju kwadratowym, przylegający do jednej lub 
obu przeciwległych krawędzi wanny, ze ssącymi króć-
cami (2) w przeciwległych szczytowych ściankach (3), 
usytuowanych w środkach ścianek (3) oraz ssącym 
otworem (4), przylegającym do dolnej krawędzi ka-
nału (1). 

Wzór użytkowy znajduje głównie zastosowanie w 
wentylacji zakładów chemicznych przygotowania i po-
krywania powierzchni metalowych. (1 zastrzeżenie) 

36d; F24f W. 50375 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski, Stefan Moszkowski). 

Okap prostokątny z odciągiem miejscowym 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest okap spawal-

niczy, prostokątny z odciągiem miejscowym górnym, 
podłączony do odpowiedniego urządzenia odciągo-
wego. 

Istota rozwiązania według wzoru polega na zasto-
sowaniu okapu o kształcie graniastosłupa prostego 
o podstawach w kształcie trapezów prostokątnych, 
którego boczne ściany (1) i (2) są nachylone do siebie 
pod kątem 90°, ścianki (3) i (4) tworzące półkę są na-
chylone do siebie pod kątem około 70°, ścianka (7) 
jest nachylona do płaszczyzny utworzonej przez dolną 
krawędź listwy (8), oraz dolne krawędzie podstaw 
graniastosłupa pod kątem 30°, a dwa odciągowe króć-
ce (6) umieszczone są w ściankach nawzajem równo-
ległych, w środku kwadratów wyznaczonych przez 
ścianki (1) i (2). 

Wzór użytkowy znajduje głównie zastosowanie jako 
odciąg przy spawaniu na stacjonarnych stanowiskach. 

(1 zastrzeżenie) 

36d; F24f W. 50376 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa Pol-
ska (Wiesław Janiszewski). 

Obudowa tarczy wirującej z odciągiem 
miejscowym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa tar-
czy wirującej z odciągiem miejscowym pyłów tech-
nologicznych. 

Istota rozwiązania według wzoru polega na zasto-
sowaniu osłony (1) o kształcie cylindrycznym z robo-
czym wycięciem (2), złożonej z cylindrycznej ścianki 
(3) i bocznych ścianek (4) ze ssącym króćcem (5), usy-
tuowanym w części środkowej bocznej ścianki (4), za-
opatrzonej w odciągowy kolektor (6) o przekroju ko-
łowym ze stycznym wlotem (7), uformowanym w 
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ściance (3), o kierunku wlotu zgodnym z kierunkiem 
obrotu tarczy (8), zamocowanej mimośrodowo w osło-
nie (1). 

Wzór użytkowy znajduje główne zastosowanie w 
przemyśle drzewnym, skórzanym i metalurgicznym, 
przy obróbce metali szlachetnych. (1 zastrzeżenie) 

36d; F24f W. 50377 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska, (Wiesław Janiszewski, Stefan Moszkowski). 

Przenośny spawalniczy odciąg miejscowy 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośny, spa-

walniczy odciąg miejscowy zanieczyszczeń wydzielają-
cych się przy ręcznym spawaniu łukiem elektrycz-
nym. 

Istota rozwiązania według wzoru polega na zasto-
sowaniu ssawki (1) o kształcie podłużnego prostopa-
dłościanu foremnego, zaopatrzonej w obrotowy, ssący 
króciec (4) zamocowany w jednej ze szczytowych 
ścianek (5), ssący otwór (6) przylegający do dolnej 
krawędzi ssawki (1) wzdłuż całej jej długości, o kształ-
cie trapezowym, zwężający się w kierunku króćca (4), 
oraz magnesy (7) umieszczone pod ssawką (1), połą-
czoną elastycznym przewodem (2) z wentylatorem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

36d; F24f W. 50378 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski, Stefan Moszkowski). 

Elastyczny przewód nawiewny 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest elastyczny 

przewód nawiewny, służący do rozprowadzania po-
wietrza wentylacyjnego. 

Elastyczny przewód (1) posiada nawiewne króćce (2) 
rozmieszczone na całej długości. Nawiewne króćce (2) 

są połączone z przewodem (1) obejmami (3) i (4) wy-
posażonymi w zaczepy (5). 

Wzór użytkowy znajduje główne zastosowanie w 
przemysłowych instalacjach wentylacyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

36d; F24f W. 50380 22.05.1978 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski, Stefan Moszkowski). 

Tunel wentylacyjny 
Tunel wentylacyjny posiada nawiewny przewód (1) 

przylegający do ścianki (2) tunelu i usytuowany w je-
go płaszczyźnie symetrii, zaopatrzony w otworki (3), 
gęsto, rozmieszczone na całej długości tunelu i skiero-
wane w płaszczyźnie symetrii tunelu w stronę prze-
ciwległej ścianki (2) lub stycznie do ścianki (2) w 
przeciwne strony oraz ssące otwory (4) z kołnierza-
mi (5) usytuowanymi w końcowych przekrojach tu-
nelu, symetrycznie po obu stronach osi symetrii każ-
dego z tych przekrojów w centralnej części obu po-
działowych obszarów (6) wyznaczonych przez tę oś. 

(1 zastrzeżenie) 

36d; F24f W. 50381 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Janiszewski). 

Hala gorąca z aeracją 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest hala gorąca 

z areacją, przeznaczona dla gorących procesów techno-
logicznych. 
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Hala według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że ma rozmieszczone cieplne źródła (1) przy jed-
nej bocznej ścianie (2) hali jednonawowej lub syme-
trycznie w rzędzie słupów (2) hali dwunawowej, 
wzdłuż całej długości hali oraz pionowy, aeracyjny 
kanał (3) wyprowadzony ponad dach (5), przylegają-
cy od zewnątrz do jednej lub obu szczytowych ścian 
(6), ze ssącym otworem (7) w części środkowej ścian 
(6) oraz aeracyjne nawiewne otwory (8) w dolnej 
części pozostałych zewnętrznych bocznych ścian (9), 
rozmieszczone na całej ich długości. 

Wzór użytkowy znajduje główne zastosowanie w 
przemyśle hutniczym, przy wentylacji hal gorących. 
Może być zastosowany w fazie projektowania obiek-
tów. (1 zastrzeżenie) 

37b; E04c W. 50633 17.07.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Jan 
Laguna, Krystyna Kulawińska, Jerzy Dowgiałło, Ma-
rian Ziemniak, Anna Sieramska, Wanda Stachoń). 

Kształtownik 
szczególnie przydatny do łączenia na zakład 

zwłaszcza w budownictwie 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik, 

szczególnie przydatny do łączenia na zakład, zwłasz-
cza w budownictwie, stosowany przeważnie jako bel-
ka z blachy giętej na zimno. 

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że kształ-
townik (1) o przekroju w postaci litery „Z" posiada 
jedną półkę (3) szerszą od drugiej (4) o wymiar więk-
szy od dwóch grubości materiału z którego jest wy-
konany kształtownik (1), przy czym obydwie półki 
(3) i (4) posiadają wygięte krawędzie. Taka postać 
kształtownika (1) umożliwia łączenie na zakład dwóch 
kształtowników (1), po odwróceniu jednego z nich 
o 180°. (1 zastrzeżenie) 

37d; E04f W. 50082 13.03.1973 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Piotr Biniek). 
Rama okienna 

Rama okienna składająca się dwóch par ramiaków 
(1) i (2) równoległych do siebie, w której każdy 
z dwóch poziomych ramiaków jest połączony ucioso-
wo z każdym z dwóch pionowych ramiaków za pomo-
cą śruby, ma w uciosach przyległych ramiaków otwory 
prostopadłe do krawędzi tych uciosów z tym, że otwór 
(3) od strony zewnętrznej ramy jest przelotowy a o-
twór (4) od strony wewnętrznej w jednym ramiaku 
jest przelotowy zaś w drugim ramiaku jest nieprzelo-
towy. W otworach tych osadzone są kołki (5) usztyw-
niające ramę. Ponadto między tymi otworami, równo-
legle do nich usytuowany jest trzeci otwór z wgłębie-
niami (6) od strony zewnętrznej ramy, zbieżnymi 
w osi tego otworu. We wgłębieniach osadzone są od-
powiednio oporowe podkładki (7) i nakrętka (8) łączo-
ne śrubą (9). (1 zastrzeżenie) 

37d; E04f W. 50103 17.03.1973 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Betesca", Białystok, 
Polska (Stanisław Kuźma, Antoni Siemieniako). 

Płytka łazienkowa 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytka łazien-

kowa o uproszczonej technologii naklejania. 
Powierzchnię styku z podłożem stanowi obrzeże (1) 

wyższe od dna płytki (2). Zewnętrzna czołowa po-
wierzchnia posiada łagodne przejście (3) do krawędzi 
ją ograniczających. (2 zastrzeżenia) 
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38k; B27m W. 50083 13.03.1973 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Maciej Law-
niczak, Zygmunt Niespodziany, Henryk Widłak). 

Deska' 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest deska z klino-

wymi nacięciami do łączenia wzdłużnego usytuowa-
nymi na jej powierzchniach czołowych. Nacięcia te 
usytuowane są w płaszczyźnie prostopadłej do po-
wierzchni licowej deski, ukośnej względem podłużnej 
osi deski. (1 zastrzeżenie) 

39a3; B29d W. 50211 14.04.1973 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Michał Gajewski, Krzysztof Klochowicz, Konstanty 
Wróbel, Lech Zakrzewski). 

Baloniki z tworzyw sztucznych 
Baloniki z tworzyw sztucznych przeznaczone są dla 

przykrycia powierzchni cieczy, znajdującej się w od-
krytych zbiornikach celem zmniejszenia jej powierz-
chni parowania. 

Baloniki wykonywane są z materiałów termoplas-
tycznych o dużej odporności chemicznej przez formo-
wanie wtryskowe, przy czym balonik składa się dwóch 
półkul złączonych szczelnie przez zgrzewanie lub skle-
janie. 

Baloniki można stosować również jako wypełnienia 
w aparatach chemicznych do wymiany masy (zamiast 
pierścieni Rashiga) oraz jako wypełnienia w urzą-
dzeniach do odpylania mokrego. (5 zastrzeżeń) 

42c; G01c W. 50620 05.11.1971 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jan Step-
czyński). 

Urządzenie do pionowania elementów budowlanych 

Urządzenie do pionowania elementów budowlanych 
składa się z dwóch identycznych uchwytów (1) umiesz-
czanych w czasie pionowania na dole i na górze ele-
mentu budowlanego. Uchwyt (1) składa się z dwóch 
wzajemnie prostopadłych ramion (2) i (3), przy czym 
do ramienia (3) zamocowane jest przesuwne ramię 
(7) z otworem, w którym osadzony jest trzpień (9), na-
tomiast w górnej części ramienia (3) zamocowana jest 
płytka (5), do której zakłada się tarczę celowniczą lub 
spodarkę teodolitu i pionownik optyczny. 

(2 zastrzeżenia) 

42e W. 50264 19.12.1969 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Feliks 
Rawski). 

Urządzenie do pomiaru natężenia przepływu płynów 

Urządzenie do pomiaru natężenia przepływu pły-
nów, a zwłaszcza cieczy, z wirnikiem odmierzającym 
objętościowe porcje płynu i napędzanego przepływem 
płynu znamienne tym, że posiada ilościomierz objęto-
ściowy (1) cieczy, sprzężony elektrycznie lub mecha-
nicznie z przeskalowanym przyrządem do pomiaru 
prędkości obrotowej w postaci elektronicznego prze-
twornika impulsów lub prądnicy tachometrycznej (2) 
wyposażonej we wskaźnik (3) lub rejestrator zapisu-
jący przeskalowanymi w jednostkach natężenia prze-
pływu płynów. (1 zastrzeżenie) 

42k W. 48000 06.01.1972 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Budownictwa Wod-
nc-Inżynieryjnego, Warszawa, Polska, (Anatol Gie-
rych). 

Zbiornik do nasycania próbek 
materiałów budowlanych 

pod zwiększonym ciśnieniem 
Zbiornik do nasycania próbek materiałów budowla-

nych pod zwiększonym ciśnieniem, znamienny tym, 
że ma kształt pionowego cylindra umocowanego sztyw-
no do podłoża i ma otwór do wprowadzania próbek 
materiału umieszczony u góry, zamykany na złożoną 
z uszczelki, płytki (3) i pierścieniowej nakrętki (6) 
pokrywę, wyposażoną w uchwyty ręczne (4) i (7) oraz 
kołki (8) do silnego dokręcania pokrywy drążkiem. 

(2 zastrzeżenia) 
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42k W. 49141 22.08.1972 

Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Warszawa, Polska (Franciszek Kaźmier-
czyk). 

Penetrometr 
z ogranicznikiem głębokości zanurzenia 

Penetrometr z ogranicznikiem głębokości zanurze-
nia składa się z zaopatrzonej w końcówkę stożkową 
(4) oraz podziałkę (13) żerdzi (1), połączonej sztywno 
w swej górnej części z uchwytem (3) poprzez spręży-
sty pierścień (2). 

W dolnej części żerdzi (1) osadzony jest przesuwnie 
ogranicznik (5) w postaci tulejki z umocowanymi do 
niej nierozłącznie i pod kątem około 45° trzema no-
gami, do kołnierza której przylega przycisk elektrycz-
ny (7), osadzony w obejmie (6), osadzonej na żerdzi 
(1) rozłącznie za pomocą śruby zaciskowej (11). Przy-
cisk elektryczny (7) połączony jest przewodem (10) 
z lampką sygnalizującą (9) osadzoną w obejmie (8), 
połączonej z żerdzią za pomocą śruby ściągającej (12). 

(4 zastrzeżenia) 

42k; G011 W. 50131 26.03.1973 
Mieczysław Drogomirecki, Warszawa, Polska. 

Sygnalizator ciśnienia powietrza 
tłoczonego do elementów gumowych, 

zwłaszcza kół samochodowych 
Sygnalizator ciśnienia powietrza tłoczonego do ele-

mentów gumowych, zwłaszcza kół samochodowych, 
posiadający odpowiednio ukształtowany korpus (1) 
umożliwiający bezpośrednie połączenie końcówkami 
z pompką mechaniczną lub sprężarką i przedmiotem 
pompowanym, charakteryzuje się tym, że w korpusie 
(1) jest umieszczony kanał (2) z osadzoną w nim sprę-
żynką (4) i zaworem (3), przy czym korpus (1) jest 
połączony z korpusem (12) kanałem (6), w którym osa-
dzony jest zawór (7) i wskaźnik (9) regulowany wkrę-
tem (10) ponadto korpus (12) zawiera otwór (11) dla 
upływu nadmiaru powietrza. 

(1 zastrzeżenie) 

12k; GOln W. 50518 :22.<)'i. 107:3 

Akademia Rolnicza, Wroclaw. Polska (Jacek Stro-
żccki). 
Polowy aparat do badania własności mechanicznych 

próbek, zwłaszcza gruntu 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest polowy aparat 

do badania własności mechanicznych próbek gruntu, 
mający zastosowanie w pomiarach geotechnicznych. 

Aparat według wzoru użytkowego składa się z pod-
stawy (1) z wkręcanymi nóżkami (2) i a zamontowa-
nymi na stałe wspornikami (3), do których przymoco-
wane są pionowe prowadnice (4). Na prowadnicach (4) 
umieszczone są dwie poprzeczki (5, 8), połączone ze 
sobą sprężynowym siiomierzem (?). Do górnej po-
przeczki (8) przymocowana jest śruba pociągowa (9) 
współpracująca z przekładnią ślimakową (11) zamon-
towaną na płytce (10) łączącej obie prowadnice. Prze-
suw śruby (9) uzyskiwany jest za pomocą obrotu śli-
macznicy lub pośrednio przez obrót ślimaka zazębia-
nego ze_ ślimacznicą. Podstawa aparatu wyposażona 
jest w dźwignię (17) obciążającą o regulowanym prze-
łożeniu i wywołującą obciążenie osiowe próbki poprzez 
pręt (18) o regulowanej długości. 

Skrajny wspornik (3) wyposażony jest w śrubę do-
ciskową (19). Ponadto do podstawy umocowany jest 
obrotowo uchwyt. (20) na czujnik zegarowy, a w osi 
pionowej aparatu wykonane są w podstawie otwory 
do mocowania dowolnego przyrządu realizującego 
obciążenie próbki i otwór na trzpień mocujący wszel-
kiego rodzaju sondy. 

Aparat wyposażony jest w urządzenie rejestrujące, 
składające się z tabliczki (13) umocowanej do górnej 
poprzeczki oraz, z dwuramiennej dźwigni (14) umiesz-
czonej na sworzniu zamocowanym do dolnej poprzecz-
ki, przy czym jedno ramię dźwigni opiera się o nie-
ruchomy zacisk (15) zamocowany do prowadnicy, 
a drugie ramię dźwigni wyposażone jest w pisak (16) 
opierający się o tabliczkę, na której mocuje się kartę 
pomiarową. (1 zastrzeżenie) 
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42k; G01m W. 50577 06.07.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Adolf Drewniak, Zbig-
niew Rączka, Kazimierz Herdzik, Janusz Smużyński, 
Rajmund Kłusek, Henryk Gacłowski, Kazimierz Trym-
bulak). 
Urządzenie do badania hydraulicznych przewodów 

giętkich 
Urządzenie według wzoru do badania hydraulicz-

nych przewodów giętkich ma w nośnej ramie (1) osa-
dzone dwa kolektory (2 i 3), do których mocowane są 
badane odcinki przewodów (6), przy czym odbiorczy 
kolektor (2) jest połączony z ramą (1), zaś impulsowy 
kolektor (3) jest osadzony suwliwie w ramie (1). Ko-
lektory (2 i 3) mają kształt prostokątnej ramy. Impul-
sowy kolektor (3) mocowany jest do cylindra siłow-
nika (4) dwustronnego działania, zasilanego cieczą 
z odrębnego układu zasilania, zaś kolektory (2 i 3) 
zasilane są cieczą z układu odrębnego poprzez multi-
plikator ciśnienia. 

Urządzenie pozwala na realizację pełnego programu 
badań w jednym urządzeniu tj. badania wytrzymałoś-
ciowe, przegięć oraz obciążeń dynamicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

42k; G01I W. 50591 09.07.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Ry-
szard Maciakowski, Zbigniew Kozakiewicz). 

Czujnik tensometryczny o kołowym kształcie 
do równoczesnego pomiaru siły i momentu 

o wektorach równoległych 
Czujnik tensometryczny o kołowym kształcie do 

równoczesnego pomiaru siły i momentu o wektorach 
równoległych posiada pierścień (1) zewnętrzny, który 
połączony jest z pierścieniem (2) wewnętrznym za 
pośrednictwem symetrycznych belek. 

Na powierzchniach czołowych belek naklejone są 
przetworniki tenso<metryczne (4) do mierzenia sił pros-
topadłych do pierścieni (1, 2) i zginających belki, a na 
powierzchniach bocznych przetworniki <5) mierzące 
momenty skręcające pierścienie (1, 2), (1 zastrzeżenie) 

421; G01n W. 50239 19.04.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny „Cuprum", Lublin, Polska (Henryk Ha-
ładewicz, Paweł Horbal, Jan Gołębiowski, Jerzy Kryś, 
Stanisław Kania). 

Pehametr przemysłowy 

Pehametr przemysłowy z urządzeniem do przemy-
wania elektrod pomiarowych jest zbudowany w ten 
sposób, że konstrukcją wsporczą sondy pomiarowej 
jest siłownik (1), najlepiej liniowy. Wewnątrz osłony (7) 
elektrod (8) pomiarowych jest wbudowana dysza (9) 
zmywająca. Do dyszy (9) jest doprowadzony czynnik 
zmywający przewodem (10) poprzez zawory (11) i (12). 

(2 zastrzeżenia) 
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421; G01n W. 50499 16.06.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogaca-
nia i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice, Pol-
ska, (Czesław Kozłowski, Edward Konieczny, Wacław 
Solik). 

Urządzenie laboratoryjne 
do przesiewania drobnoziarnistych materiałów 

Urządzenie według wzoru przeznaczone jest do prze-
siewania drobnoziarnistych materiałów z użyciem 
wody. Posiada ono nachylone do poziomu rzeszoto (2) 
wsparte poprzez amortyzatory (3) na nieruchomej ra-
mie (1). W rzeszocie (2) są zabudowane posobnie wy-
mienne ramki (4) wyposażone w sita (5) o kolejno 
zmniejszających się otworach. 

Rzeszoto (2) wraz z umieszczonymi w nim sitami (5) 
jest pobudzane do drgań pionowych wibratorem bez-
władnościowym (8). Wibrator (8) jest zbudowany na 
podstawie (13) podwieszonej luźno na cięgnach (14), 
przymocowanych w swej górnej części do rzeszota (2). 

(1 zastrzeżenie) 

421; G01n W. 50517 20.06.1973 

Zakład Aparatury Elektronicznej KABiD „Radio-
technika", Wrocław, Polska, (Władysław Staszyszyn). 

Przenośny analizator spalin 
Analizator spalin według wzoru przeznaczony jest 

do badania prawidłowości pracy silników spalinowych 
napędzanych benzyną, a także do kontroli układów 
zasilania tych silników. Analizator składa się z anali-
zatora właściwego i przystosowanej do współpracy 
z nim sondy pomiarowej. 

Wewnątrz obudowy (1) umieszczona jest napędzana 
silnikiem elektrycznym (16) dmuchawa (17) spełniająca 
rolę pompki zasysającej, której wlot (18) połączony 
jest rurką (19) z rurką wylotową bloku czujników (21). 
Do ściany czołowej (3) obudowy (1) umocowane są 

płytka (27) obwodu drukowanego stabilizatora napię-
cia i płytka (30) obwodu drukowanego układu po-
miarowego. 

Sonda pomiarowa (51) analizatora przedzielona jest 
ścianką (58) na dwie komory (59, 60) połączone otwo-
rem, wyciętym w ściance (58), do której przymoco-
wany jest pręt (62), na który nałożone jest dolne 
denko (63) z otworami (64, 65) do wydalania na ze-
wnątrz skroplonej pary wodnej, przy czym do zewnę-
trznej ściany sondy pomiarowej (51) przymocowane 
są płytki (67) stanowiące radiatory. (3 zastrzeżenia) 

421; G01n W. 50581 05.07.1973 
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem", 

Zielona Góra, Polska (Szczepan Wejmam). 
Urządzenie do oznaczania białka, 

zwłaszcza w wędlinach i wyrobach wędliniarskich 
W urządzeniu według wzoru użytkowego na pierw-

szym stanowisku grzejnym (11) jest umieszczona kol-
ba (1), która łącznikiem (5) połączona jest z pierwszą 
płuczką (3). 

Pierwsza płuczka (3) połączona jest łącznikiem (6) 
z drugą płuczką (4). Łącznik (6) w dolnej części, 
umieszczonej w drugiej płuczce (4), posiada zbiorni-
czek, którego zadaniem jest ewentualne gromadzenie 
v/ody przy jej zasysaniu. 
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W korku uszczelniającym pierwszą płuczkę (3) 
znajduje sit; rurka (7) zakończona wężem gumowym 
ze ściskaczem. 

Na drugim stanowisku grzejnym znajduje sie kolba 
(2) z łącznikiem (8) łączącym ją z lejem wlewowym 
(18) oraz przez deflegmator (10) i łącznik (13) z chłod-
nicą (14). Odbieralnik (16) umieszczony jest na spe-
cjalnie zamontowanej w dolnej części urządzenia 
płuczce (19). 

Urządzenie według wzoru ma zastosowanie do ozna-
czania białka w laboratoriach dysponujących takimi 
warunkami lokalowymi, które uniemożliwiają insta-
lowanie urządzeń powszechnie stosowanych. 

(1 zastrzeżenie) 

42n; G09b W. 5C685 30.07.1973 

Krakowska Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, 
Kraków, Polska (Stefan Włodarczyk, Stanisław Bab-
ka). 

Tabliczka kieszonkowa do pisma Braylea 

Tabliczka według wzoru użytkowego ma prostokąt-
ną płytę górną (2) oraz prostokątną płytę dolną (1), 
połączone ze sobą zawiasami (3). W narożach płyty 
dolnej (1) jest zatopionych sześć kołków (4) wystają-
cych i służących do ustalania papieru. Płyta górna (2) 
ma podłużne występy (5), dwa wzdłuż dłuższych bo-
ków i jeden w osi symetrii. Poza tym ma cztery rzędy 
okienek (6), po 28 sztuk w rzędzie, przy czym każde 
okienko (6) ma zaokrąglenie (7) w narożach i w krót-
szej osi symetrii. Płyta dolna (1) ma odpowiadające 
płycie górnej (2) wygłębienia (8). (3 zastrzeżenia) 

45e; A01f W. 50557 30.06.1973 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Jan Gieroba). 
Młocarnia 

Młocarnia stosowana do omłotu zbóż i innych roślin 
zbieranych maszynami prostymi składa się z trans-
portera (1), na który podaje się ręcznie słomę, siecz-
karni (2) tnącej słomę na krótkie odcinki, ślimaka 
zbierająco-zasilającego (3) usytuowanego nad otwo-
rem wlotowym (4) do zespołu młócącego i stożkowego 
zespołu młócącego (5) usytuowanego wzdłuż młockarni 
oraz z obudowy (6). . (l zastrzeżenie) 

45h; A01k W. 50433 01.06.1973 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Władysław 
Rzeczkowski). 

Poskrom dla bydła 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest poskrom dla 

bydła, przeznaczony do wykonywania zabiegów pie-
lęgnacyjnych i operacyjnych kończyn dużych zwie-
rząt gospodarskich. Poskrom stanowi prostopadło-
ścienna klatka wykonana z rur stalowych i wyposa-
żona w przedniej części w uchylne jarzmo (1) do 
unieruchamiania głowy zwierzęcia, przy czym jarzmo 
umocowane jest do odchylanej belki umieszczonej 
obrotowo na jednej z pionowych kolumn poskromu, 
oraz w dwa obrotowe wsporniki (7) do mocowania 
przednich kończyn. W części tylnej poskromu umo-
cowany jest drewniany wałek (2) ze sprężynową za-
padką, służący do mocowania i podnoszenia tylnych 
kończyn oraz umieszczony jest drewniany wałek za-
bezpieczający przed cofnięciem się zwierzęcia. W bocz-
nej części poskromu umocowana jest belka z obroto-
wym wałkiem (5), na który nawinięte są płócienne 
pasy (6) służące do podtrzymywania lub podwieszania 
zwierzęcia w czasie zabiegu. U dołu poskromu umo-
cowana jest drewniana podłoga oraz dwa sworznie 
służące do mocowania rolek (8), za pomocą których 
poskrom może być łatwo przemieszczany w dowolne 
miejsce. (1 zastrzeżenie) 

46c W. 49413 18.09.1969 

Friedmann und Maier Aktiengesellschaft, Hallein, 
Austria. 

Pompa wtryskowa do silników spalinowych 
Pompa wtryskowa do silników spalinowych, w któ-

rej tuleja jest umocowana w przymocowanej za po-
mocą śrub lub nakrętek do kadłuba pompy wkładce 
umieszczonej pomiędzy pierścieniowym odsądzeniem 
wkładki i wkręcaną we wkładkę tuleją gwintowaną, 
posiadającą króciec przełączeniowy do przewodu ciś-
nieniowego prowadzącego do dyszy wtryskowej, zna-
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mienna tym, że co na jmnie j j edna z mocujących ś r u b 
lub n a k r ę t e k (17) mocujących kołnierz (5) wk ładk i (3) 
z korpusem (1) pompy zaopat rzona jest w zabezpie-
czającą podk ładkę (18), mającą p rzyna jmnie j na części 
jej obwodu uzębienie (19) oraz tym, że tuleja gwin to -
wana (11) na swym obwodzie ma także uzębienia (20) 
zazębiające się z uzębieniem (19) podkładki (18). 

(3 zastrzeżenia) 

47a; F16b W. 48706 20.05.1972 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Ko-
lejnictwa, Warszawa, Polska (Sławomir Dulinicz, Mi-
rosław Gradys). 

Złącze do łączenia lekkich elementów 
o konstrukcji wielowarstwowej 

Złącze do łączenia lekkich elementów o konstrukcji 
wielowarstwowej, znamienne tym, że stanowi je od-
kształcalna tulejka cylindryczna (5) umieszczona w 
przelotowym otworze sztywnej wkładki (1), a w tu-
lejce osadzony jest element łączący (4) z łbem stoż-
kowym, przy czym średnica wewnętrzna tulejki (5) 
jest równa średnicy zewnętrznej części walcowej ele-
mentu łączącego (4), natomiast średnica stożkowego 
łba elementu łączącego (4) nie przekracza zewnętrz-
nej średnicy cylindrycznej tulejki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

47s1; F16k W, 50503 19.06.1973 
Instytut Przemysłu Gumowego ,,Stomil", Warszawa, 

Polska (Antoni Żarczyński, Andrzej Kaźmierczak, Ja-
nusz Piftrzak). 

Gniazdo zaworu kulowego 
Gniazdo zaworu kulowego złożone jest z gumowego 

osadczego pierścienia (1), na którego zewnętrznej cy-
lindrycznej powierzchni (2) wykonane są obwodowo 
jeden lub kilka rowków (3), w których umieszczone 
są gumowe uszczelniające pierścienie (4) o przekro-
jach kołowych. Zarys wewnętrznej roboczej powierz-
chni (5) osadczego pierścienia (1) jest dostosowany do 
zarysu kuli. 

Gniazdo zaworu kulowego ma zastosowanie w ru-
rociągach transportujących pneumatycznie ciała syp-
kie o własnościach ściernych. (1 zastrzeżenie) 

47f2; F16j W. 50683 26.07.1973 
Zakłady Konstrukcyino-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Emil Wyrobek, Paweł 
Stanek, Władysław Pawlik). 

Głowica uszczelniająca 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica 

uszczelniająca części względem siebie ruchome, przez 
które przepływa medium. Istotą rozwiązania jest spo-
wodowanie stałej równoległej styczności powierzchni 
uszczelniających elementów ruchomych względem 
siebie, nawet gdy jeden z nich zmieni swoje położe-
nie w stosunku do drugiego. Jest to możliwe dzięki 
ukształtowaniu w postaci kuli części (4), która posia-
da ścięty fragment stanowiący uszczelniającą po-
wierzchnię (3) styczną do czołowej powierzchni (2) 
wirującego elementu (Ï) i jest osadzona nieobrotowo 
w kulistym siedlisku (5), z tym jednak, że kula ta 
może zmieniać swe położenie w sposób ograniczający 
dowolne ustawienie się jej ściętej powierzchni (3) 
względem osi (6). Kula (4) jest stale dociskana do 
czołowej powierzchni elementu wirującego (1). W wy-
padku minimalnej nawet zmiany położenia elementu 
(1) wobec osi (6) część (4) samoczynnie zmieni swe po-
łożenie, tak aby zachować równoległą styczność swej 
powierzchni (3) z powierzchnią (2). (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b W. 48181 31.12.1971 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Eugeniusz Łosiewicz, Antoni Rutkowski). 

Urządzenie do uruchamiania i zatrzymywania 
obrabiarek, zwłaszcza tokarek 

Urządzenie do uruchamiania i zatrzymywania obra-
biarek, zwłaszcza tokarek, znamienne tym, że składa 
się ze znanego wałka sterującego (1) i dźwigni, która 
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ma tuleję dwudzielną składającą się z części dolnej 
(3), w której jest osadzona wpustka wchodząca prze-
suwnie w rowek (2) nacięty na wałku sterującym (1) 
oraz części górnej (4), przy czym obie te części po na-
łożeniu na wałek sterujący są łączone za pomocą co 
najmniej dwóch śrub (5) i jest mocowana w znany 
sposób do ściany suportu obrabiarki. 

Urządzenie znamienne tym, że składa się ze znane-
go wałka sterującego (1), przymocowanej do suportu 
w znany sposób dźwigni umocowanej przesuwnie na 
wałku sterującym. (2 zastrzeżenia) 

49a; B23b W. 50668 26.07.1973 

Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego, Po-
znań, Polska (Władysław Jóźwiak, Kazimierz Rogusz-
ka). 

Wykrojnik do wykrawania uszczelek 
Wykrojnik do wykrawania uszczelek, zwłaszcza 

z tektury technicznej, składający się z wrzeciona (1) 
zakończonego znormalizowanym uchwytem stożko-
wym (2) charakteryzuje się tym, że posiada dwa ru-
chome, dowolnie regulowane ramiona (7) i (8), zakoń-
czone uchwytami (9) i (10), w których umocowane są 
dwa płaskie noże (15) i (16) o zaokrąglonych ostrzach. 

Wewnątrz wrzeciona (1) umieszczona jest sprężyna 
dociskająca (5) oraz tłoczek (3) zakończony przycis-
kiem (4), którego unieruchomienie zabezpieczane jest 
łożyskiem kulkowym (6). (2 zastrzeżenia) 

49h; B23k W. 50276 28.04.1973 
Zakłady Naprawcze Urządzeń Naftowych, Krosno 

n. Wisłokiem, Polska (Józef Majewski, Jan Żywiec). 
Urządzenie do napawania powierzchni elementów 

maszyn 
Urządzenie do napawania powierzchni elementów 

maszyn stosowane jest w przemyśle maszynowym 
i służy do napawania elementów długich i o dużej 
średnicy. Urządzenie posiada dwie oddzielne prowad-
nice (16) i (19). Na prowadnicy (16) zamontowany jest 
obrotnik manipulatorowy (17) i konik dociskowy (15), 
a na prowadnicy (19) mechanizm posuwu z automa-
tem spawalniczym. Mechanizm z indywidualnym na-
pędem elektrycznym stanowi skrzynia przekładniowa 
składająca się z przekładni ślimakowej, kół zębatych 
wymiennych i napędzających za pośrednictwem 
sprzęgła przekładnię zębatą, z której poprzez wałek 
ruch obrotowy zostaje przeniesiony na koło zębate 
(13) zazębiające się z szyną zębatą (11) osadzoną 
w płaszczyźnie pionowej na szynie suportu (19). 

(1 zastrzeżenie) 

49h; B23k W. 50554 30.06.1973 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Ko-

lejnictwa, Warszawa, Polska (Henryk Lsśko). 
•Zbieracz powietrza agregatu spawalniczego 

Zbieracz powietrza agregatu spawalniczego umoż-
liwia wykorzystanie powietrza wychodzącego z wylo-
tu wentylacyjnego do wydmuchu spalin podczas pro-
cesu spawania. 

Zbieracz powietrza według wzoru użytkowego po-
siada ujęcie zbiorcze (1), (2) w kształcie litery Y prze-
dłużone przewodem powietrznym (3). (1 zastrzeżenie) 
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55e; B65h W. 50069 10.03.1973 

Spółdzielnia Pracy Materiałów Budowlanych „San", 
Jarosław, Polska (Edward Tarnowski, Stanisław Ty-
prowicz). 

Przyrząd do cięcia papieru 
Przyrząd według wzoru użytkowego przeznaczony 

jest do cięcia papieru oraz kalki technicznej. Składa 
się on z dwóch płytek (1) i (2) tarczowych, ograniczo-
nych dwiema krawędziami (3) i (4) skośnymi, tworzą-
cymi kąt rozwarty, między którymi umieszczona jest 
żyletka. 

Płytki (1) i (2) skręcone są ze sobą wkrętem. Płytka 
(1) od strony wewnętrznej ma występy (7) i (8) oraz 
występ (9) z nagwintowanym otworem (10), przy czym 
wymiary tych występów odpowiadają otworom żylet-
ki. Płytka (2) od strony wewnętrznej ma gniazda (11) 
i (12) współpracujące z występami (7) i (8) płytki (1) 
oraz gniazdo (13) współpracujące z występem (9) płyt-
ki (1) z pogłębieniem (14). (2 zastrzeżenia) 

58a; B30b W. 50643 20.07.1973 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaz-
nych ,,Zamęt", Strzebnica, Polska (Franciszek Kcło-
dziejczyk, Antoni Kania, Melchior Krótki). 

Blok hydrauliczny układu napędowego 
Przedmiot wzoru stanowi prostopadłościenny blok 

(2) zawierający wewnątrz cylindryczne kanały (3) łą-
czące ebmenty hydrauliki umocowane na jego ścia-
nach, takie jak: zawory, kolektory, przyrządy pomia-
rowe itp., w znany układ napędowy, zwłaszcza pozio-
mej prasy do wyciskania metali. (3 zastrzeżenia) 

59c; F04f W. 50530 25.06.1973 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Kra-
ków, Polska (Marek Bacewicz). 

Samoodpowietrzająca głowica lewara 
z dodatkowym urządzeniem rozruchowym 

W głowicy według wzoru użytkowego na przewo-
dzie tłocznym (7) służącym do przetłaczania wody ze 
studzienki zbiorczej lewara na zewnątrz zamontowa-
ny jest przelotowy zawór (10), do którego podłączony 
jest przewód rurowy (9) odpowiednio wygięty i w 

swojej części końcowej zwężony, który osadzony jest 
w górnej części samoodpowietrzającej głowicy (2) le-
wara (3) w osi zwężki (4) głowicy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

63b; B62b W. 5C598 10.07.1973 

Gdańskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa, 
Gdańsk, Polska (Maciej Paduszyński, Edward Kie-
drzyń). 
Wózek transportowy do zagęszczania gruntu, betonu 

i tym podobnych mas 
Wózek transportowy do zagęszczarek gruntu składa 

się z dwóch bocznych ścianek (1), kół jezdnych, jednej 
lub więcej rozporek oraz pręta (4) stanowiącego oś 
obrotu wózka względem zagęszczarki. 

Na pręcie (4) są luźno osadzone dwie tuleje zacze-
'powe (5) z kołnierzem (6) i dźwignią (7). Pręt (4) po-
siada dwa odsądzenia (8). Na płycie zagęszczarki są 
osadzone dwa zaczepy-tulejki (9) z podłużnymi prze-
cięciami (10), w które wprowadza się tuleje zaczepo-
we (5) w celu połączenia wózka z zagęszczarką. 

(4 zastrzeżenia) 

63c W. 47727 18.11.1971 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Do
stawczych, Lublin, Polska (Julian Kamiński). 

Zespół nośny skrzyni ładunkowej samochodów 
ciężarowych, zwłaszcza samochodów dostawczych 
Zespół nośny skrzyni ładunkowej samochodów cię

żarowych, zwłaszcza samochodów dostawczych, zawie
rających wsporniki, znamienny tym, że umieszczone 
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nad osią tylną elementy nośne skrzyni ładunkowej 
(13) stanowią błotniki i mają w przekroju pionowym 
kształt odwróconej litery „U" o nierównej długości 
ramion, a w przekroju poziomym kształt litery „C" 
i są w swej dolnej części umocowane do podłużnie 
i poprzeczek ramy samochodu, a w swej górnej części 
połączone są między sobą dwoma poprzeczkami (5 i 6), 
do których umocowane są wsporniki (7 i 8), przy-
twierdzone przeciwległymi końcami do poprzeczek 
ramy. , (3 zastrzeżenia) 

63c; B62d W, 50018 24.02.1973 

Biuro Konstrukcji, Technologii i Modernizacji 
„Planprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska 
(Henryk Tessar). 

Nadwozie samochodu z instalacją ogrzewczą 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest nadwozie na 

typowym podwoziu samochodu ciężarowego. W nad-
woziu tym tylna poprzeczka (1) ramy spodu stanowi 
zarówno element konstrukcyjny, jak również kanał 
łączący poprzez obudowę (2) filtr i kratkę wlotową 
(6) z_ rurą ssącą agregatu ogrzewczego (3). 

(1 zastrzeżenie) 

63c; B60p W. 50689 31.07.1973 

i Modernizacji 
Gdańsk, Polska 

Biuro Konstrukcji, Technologii 
„Planprojekt", Spółdzielnia Pracy, 
(Henryk Tessar). 

Nadwozie samochodu dostawczego 
Nadwozie samochodu dostawczego, przeznaczone do 

przewozu wyrobów garmażeryjnych, jest zbudowane 
jako komora termoizolacyjna zaopatrzona w urządze-
nie chłodnicze wyposażone w trzy regały (5) prze-
suwne, z których dwa przesuwane są w kierunku 
drzwi dwuskrzydłowych (1), przy czym są ustawione 
w tylnej części nadwozia, że ich załadunek i rozładu-
nek może odbywać się indywidualnie przy otwarciu 
drzwi (1). 

Trzeci regał przesuwny w kierunku drzwi jedno-
skrzydłowych (2) jest ustawiony z przodu nadwozia. 
Regał (5) jest unieruchomiony poprzez uchwyty (7), 
mimośród (8) i klocek (10). (1 zastrzeżenie) 

64b; B67c W. 50043 01.03.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, Polska (Ryszard Cichobła-
ziński, Bogdan Szymański). 

Przyrząd wieloczynnościowy do otwierania 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd wie-

loczynnościowy do otwierania puszek, butelek, naczyń 
itp. 

Otwieracz dźwigniowy (4) wykonany w postaci ceo-
wej posiada kolec (9) połączony z dwoma zaczepami 
(10) oraz dwoma występami (11) i dwoma końcówka-
mi (12). Otwieracz dźwigniowy (4) zamocowany jest 
obrotowo w ceowym korpusie (1), w którym równo-
cześnie zamocowany jest obrotowo i przesuwnie kor-
kociąg (3) oraz zamocowany jest obrotowo kątowy 
nóż (2). 

Przyrząd znajduje zastosowanie zwłaszcza w gospo-
darstwie domowym, (1 zastrzeżenie) 

64b; B67b W. 50364 21.05.1973 

Stanisław Ściga, Pruszków, Polska. 
Otwieracz kapsli do butelek 

Otwieracz służy do zdejmowania kapsli z butelek 
w sposób zabezpieczający przed wykruszeniem bu-
telki. 

Otwieracz wg wzoru posiada ostrze (6) wchodząca 
w szczelinę między obrzeżem (8) kapsla i szyjką (9) 
butelki, przednią (13) i tylną powierzchnię oporową 
(11). 

Tylna powierzchnia (11) umożliwia odginanie obrze-
ża (8) kapsla ostrzeni (6), które oddala się od szyjki 
butelki na taką odległość, że w chwili wyrywania, 
wskutek oparcia przedniego oporu (13) o dno (14) 
kapsla, zaczepić o nią o nie może. (1 zastrzeżenie) 
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64b; B67b W. 50412 30.05.1973 

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska", Bytów, Polska (Władysław Dordel, 
Jam Litz). 

Kapslownica półautomatyczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kapslownica 
półautomatyczna, nadająca się do stosowania w 
mniejszych rozlewniach. 

Do kolumny kapslownicy umocowany jest wspornik 
(J) z głowicą (4) oraz zbiornik kapsli (5) z podajni-
kiem (6). Napęd główny przenoszony jest z silnika 
przekładnią pasową na wał pośredni (8), a następnie 
na wał główny (9) łańcuchem drabinkowym. Wał 
główny (9) połączony jest z wałem mimośrodu za po-
mocą sprzęgła. 

Ułożyskowany na mimośrodzie korbowód połączony 
jest z suwakiem nadając mu ruch posuwisto-zwrotny. 
Górny koniec suwaka zakończony jest osłoną na 
butelki. 

W osłonie gniazda znajduje się przycisk włączający 
sprzęgło za pośrednictwem systemu dźwigowego, po-
siadającego hamulec zatrzymujący wał mimośrodo-
wy we właściwym położeniu przed zakończeniem każ-
dego cyklu pracy. 

Zamknięte butelki usuwa wyrzutnik uruchomiony 
krótkim zakrzywionym prętem umocowanym na ob-
wodzie części ruchomej sprzęgła. (2 zastrzeżenia) 

65b; B63c W. 50215 14.04.1973 

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdra-
żania Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Che-
micznego, Łódź, Polska (Wiktor Kuza, Anna Barna). 

Koło pneumatyczne 

Koło pneumatyczne przeznaczone do nakładania na 
przedramienia rąk i ułatwiające naukę pływania sta-
nowi spłaszczony pierścień (1) z przewężeniem (2), 
przy czym część pierścienia (1) przeznaczona do na-
pełniania powietrzem stanowi w przybliżeniu 4/5 
obwodu koła. (1 (zastrzeżenie) 

67a; B24b W. 50651 23.07.1973 

Złotoryja, Złotoryjskie Kamieniołomy Drogowe, 
Polska (Marek Depta, Edward Podsiadło). 

Urządzenie zabezpieczające przy pracy 
na szlifierce 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa się 
z ekranów ochronnych (1), układu dźwigni i wyłącz-
nika krańcowego (2). Ekrany ochronne wykonane są 
z przeźroczystego tworzywa sztucznego, umieszczone-
go w ramkach stalowych (4). Ramki te zamocowane 
są w uchwytach dźwigni (5), połączonych z ramą mo-
cującą (3), która zamontowana jest obrotowo na osło-
nach ściernicy. Jedna z dźwigni (5) wyposażona jest 
w zderzak, który włącza i wyłącza silnik szlifierki za 
pomocą wyłącznika krańcowego (2). 

Urządzenie stosowane jest na szlifierkach celem za-
bezpieczenia pracowników przed wypadkiem. 

(1 zastrzeżenie) 

67b; B24c W. 50629 17.07.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Waldemar Sizyrle, Aleksy Kuszczak, Stanisław Kostro, 
Kazimierz Miłosz, Zbigniew Rutkowski). 
Urządzenie z wirującymi pojemnikami do obróbki 
powierzchni metalowych przedmiotów za pomocą 

luźnego ścierniwa 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie z wirują-

cymi pojemnikami do obróbki powierzchni przedmio-
tów metalowych za pomocą luźnego ścierniwa, skła-
dające się z ramy, zespołu wirującego z umieszczony-
mi w nim obrotowo pojemnikami roboczymi, układu 
napędowego i tablicy sterowniczej. 
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Układ napędowy stanowi silnik komutatorowy (8) 
z transformatorem regulacyjnym, podłączony za po-
średnictwem przekładni i przystawki (9) z wałem 
głównym (3), na którym osadzone są tarcze nośne (4), 
przy czym wał (3) jest sprzężony za pomocą sprzęgła 
kłowego i zespołu kół zębatych z pojemnikami robo-
czymi (5). Z wałkiem silnika (8) sprzężona jest prąd-
niczka tachometryczna (21) współpracująca z magne-
toelektrycznym wskaźnikiem prędkości obrotowej. 

(3 zastrzeżenia) 

68a; E05b W. 50461 08.06.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Kolendo, Wiesław Krauze). 

Mechanizm zabezpieczający urządzenia przed 
niefachową obsługą 

Mechanizm według wzoru użytkowego zawiera ry-
giel (2), zamocowany sztywno do pokrętła (3), osa-
dzonego w otworze pokrywy (3) urządzenia. Pokrętło 
(3) posiada wykonane w części czołowej wgłębienie 
(5) oraz co najmniej jedno wycięcie (6) na obwodzie. 

Z jednym końcem osi (4) mechanizmu połączona 
jest zapadka (8), natomiast do drugiego końca zamo-
cowana jest osłona (7). 

Wgłębienie (5) w pokrętle (3) służy do umieszczania 
w nim plomby. Mechanizm przeznaczony jest do za-
bezpieczania urządzeń przed niefachową obsługą. 

(4 zastrzeżenia) 

68c W. 46519 23.01.1971 

Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Stolarki 
Budowlanej, Wołomin (Jan Łasiewicz, Wojciech Drew-
niak). 

Zawiasa walcowa rozłączna do okien 
Zawiasa walcowa rozłączna do okien znamienna 

tym, że składa się z części (1) o ściętej bocznej rów-
noległej do osi obrotu zawiasy płaszczyzny (2) i części 
(3), w której element łączący (5) o kształcie prosto-
kątnego występu nasadzony jest na sworzeń (4) części 
(1), przy czym po połączeniu tych części zawiasa po-
siada kształt ściętego walca. (1 zastrzeżenie) 

74d; G08b W. 50669 27.07.1973 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź, 
Polska (Józef Korkosiński, Eugeniusz Szwed). 

Pas roboczy z sygnalizacją ostrzegawczą 
Pas według wzoru użytkowego ma zastosowanie do 

ochrony bezpieczeństwa pracownika w czasie pro-
wadizonych robót, zwłaszcza nocą na jezdniach lub 
torowiskach tramwajowych i kolejowych. 

Pas zaopatrzony jest w opinającą taśmę (4) skórza-
ną lub płócienną o powierzchni odblaskowej, zakoń-
czoną sprzączką (5) oraz w co najmniej dwie lampy 
wypukłe (1) i multiwibrator sygnalizacyjny (2), za-
mocowane do zewnętrznej strony tej taśmy. 

(1 zastrzeżenie) 

77f; A63h W. 50448 06.06.1973 

Spółdzielnia Pracy „Bumet", Warszawa, Polska 
(Magdalena Ignarowa). 

Zabawka w postaci klocków-testu 
Zabawka w postaci klocków-testu według wzoru 

użytkowego jest zabawką typu psychologicznego, po-
magającą w rozwoju umysłowym i kształtowaniu wy-
obraźni dziecka w wieku od 3-5 lat. 

Składa się z przezroczystego pojemnika (1) i kloc-
ków (2), w pokrywie (3) pojemnika są wykonane 
otwory (5) w kształcie różnych figur geometrycznych, 
a klocki mają kształt identyczny jak otwory. Zabawa 
polega na dobieraniu odpowiednich klocków i wrzu-
caniu ich do środka pojemnika, (1 zastrzeżenie) 
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77f; A63h W. 50483 11.06.1973 

Anina Kopaniak, Warszawa, Polska (Anna Kopa-
ni ak). 

- Butelka do karmienia lalek 
Butelka według wzoru użytkowego przeznaczona 

jest do zabawy dla dzieci. Butelka posiada podwójne 
ścianki boczne (1, 2), między którymi znajduje się 
ciecz, która przelewa się do nieprzezroczystego po-
jemnika (6) w kształcie smoczka. 

Wewnątrz pojemnika utworzonego przez ścianki (2) 
znajduje się tłok (3), zaopatrzony w kanał (4), zam-
knięty częściowo z jednej strony za pomocą membra-
ny (5). W dnie (8) butelki znajduje się co najmniej 
jeden otwór (9). (1 zastrzeżenie) 

81d; B65f W. 50010 24.02.1973 

Bronisław Tutak, Warszawa, Polska (Bronisław 
Tutek). 

Segregacyjny śmietnik podwórzowy 
Segregacyjny śmietnik podwórzowy według wzoru 

składa się z obudowy i pojemników. Obudowa utwo-
rzona jest z posadzkowej płyty (1), dwuściennych 

podpór (2) i dwuspadowej płyty stropowej (5). Pod-
pory (2) dla zmniejszenia wagi konstrukcji wyposa-
żone są u góry w wybrania (3) i okrągłe otwory (4). 
Obudowa podzielona jest na dwie części przegrodową 
płytą (6) a całość oświetlona jarzeniową lampą (7). 

W tylnej części śmietnika znajdują się segregacyj-
ne pojemniki (8) na metale (9) na szmaty i (12) na 
butelki przykryte wierzchnią płytą (16) wyposażoną 
V7 wrzutowe otwory (17, 18, 19) do pojemników (8, 9, 
12), oraz w dwie ścianki (20) i kratkę (21) tworzących 
pojemnik (22) na chleb. 

Pojemniki (3 i 9) wyposażone są w uchylne klapy 
(10 i 11) a pojemnik (12) wyposażony jest w drzwicz-
ki (13) z okrągłymi otworami (14) oraz dwuspadowe 
półki (15) na wysokości otworów (14) stanowiące po-
chylnię dla wrzucanych butelek. W przedniej części 
śmietnika znajduje się segregacyjny pojemnik (23) na 
papiery, wyposażony w drzwiczki (24) i wrzutowy 
otwór (25) oraz dwa wolnostojące pojemniki (26 i 27) 
na pozostałe odpadki, wyposażone w otwory (28 i 29) 
do załadunku i wyładunku na samochód oraz w 
uchylne kraty (30 i 31). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50302 08.05.1973 

Państwowe Wieioobiektowe Gospodarstwo Rolne, 
Barwice, Polska (Stanisław Jocz, Jan Włosek, Mie-
czysław Hendzel). 

Zespół urządzeń transportowo-załadowczych 
materiałów sypkich, używany zwłaszcza przy 

pracach agrolotniczych 
Zespół urządzeń transportowo-załadowczych sypkich 

materiałów używany zwłaszcza przy pracach agrolot-
niczych, służy do dowożenia, rozdrabniania zbrylonych 
grud, oraz mechanicznego załadowywania do samolo-
towych pojemników różnego rodzaju chemicznych na-
wozów i środków przeznaczonych do zwalczania cho-
rób i owadów niszczących rolne lub leśne uprawy. 

Istota wzoru użytkowego polega na wykorzystaniu 
używanych w rolnictwie urządzeń przez ich przebu-
dowanie oraz umieszczeniu na samojezdnym nośniku 
przenośnika taśmowego przetransportowującego ma-
teriał do samolotowego pojemnika. 

Mechanizm do rozdrabniania zbudowany jest w 
postaci wałka (1) zaopatrzonego na całej swej po-
wierzchni obwodowej w gęsto rozmieszczone zęby (2). 
Mechanizm do wyładowywania składa się ze ślimaka 
(5) umieszczonego wraz z osią (6) w obudowie (4), 
przymocowanej do skrzyni i tylnej ścianki (12) roz-
trząsacza, która to ścianka (12) i skrzynia roztrząsacza 
zaopatrzona jest w elastyczny fartuch (13) przykry-
wający załadowaną skrzynię. 

Urządzenie, zaś służące do przetransportowywania 
składa się z umocowanego na wahliwym wsporniku 
(14) i na stałej podporze (15) umieszczonego w tune-
lowej obudowie (16) wraz z hydraulicznym silnikiem 
(17) przenośnika taśmowego, która to obudowa (16) 
zaopatrzona jest z jednego końca we wsypowy kosz 
(18), a z drugiego końca w zasypowy rękaw (19) za-
kończony obręczowym obciążnikiem. (20), jak również 
ŻU urządzenie to posiada przymocowany przegubowo 
jednym końcem do tunelowej obudowy (16), a dru-
gim do zaczepu (21) wahliwego wspornika (14), siłow-
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nik (22) oraz do stałej podpory (15) siłownik (23), 
które to siłowniki (22) i (23) służą do ustawiania obu-
dowy (16) przenośnika taśmowego w pozycji poziomej 
czy też ukośnej. (3 zastrzeżenia) 

81e; BG5g W. 50379 22.05.1973 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 
Polska (Wiesław Janiszewski). 

Kolektor odciągowy 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kolektor od

ciągowy służący do powietrznego transportu materia
łów sypkich. 

Kolektor posiada odgałęzienia (1) styczne do sta
łych, kołowych przekrojów (2) i usytuowane zgodnie 
z jednym kierunkiem cyrkulacji po obwodzie prze
krojów (2). 

Wzór użytkowy znajduje główne zastosowanie przy 
transporcie powietrznym materiałów sypkich. 

(1 zastrzeżenie) 

81e; B65j W. 50560 30.06.1973 

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Tel-
kom-Telfa", Bydgoszcz, Polska (Czesław Ziemowicz). 

Dźwignica toczna do przewożenia pojemników 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest dźwignica do 

przewożenia pojemników. Dźwignica składa się 

z sztywnego ramienia (1), na którego jednym końcu 
znajduje się para kół (2), a drugi koniec zakończony 
jest rękojeścią (3). 

Do ramienia jest zamocowany mechanizm chwyta-
jący pojemnik (7). Mechanizm ten stanowią dwie pary 
dźwigini (4) połączonych sprężyną (6). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50613 13.07.1973 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poz-
nań, Polska (Józef Jażdżewski, Bolesław Molenda, 
Hipolit Piwkowski, Wiktor Wiśniewski, Kazimierz 
Zbierski, Klemens Jankowski, Marian Gryska). 

Pojemnik do mechanicznego wywozu wiórów 
lub materiałów sypkich 

Pojemnik do mechanicznego wywozu wiórów lub 
materiałów sypkich przystosowany jest do zamonto-
wania na elektrycznym wózku widłowym. Pojemnik 
będący przedmiotem wzoru użytkowego skonstruowa-
ny jest w ten sposób, że stanowi go skrzynka (1) za-
opatrzona na swych bocznych ścianach w otwory do 
podhaczenia zawiesi oraz w czopy (4), którymi skrzyn-
ka (1) spoczywa na wspornikach (5) połączonych na 
stałe z nakładkami (2). Nakładki te nasunięte są na 
widły (9) wózka widłowego i zabezpieczone śrubami 
motylkowymi (8). Skrzynka (1) utrzymywana jest w 
równowadze za pomocą uchwytu sprężynowego (6) 
umieszczonego na nakładce (2). Opróżnienie skrzynki 
następuje po uprzednim odciągnięciu przy pomocy 
specjalnego haka zaczepu sprężynowego, co spowodu-
je samoczynny wywrót skrzynki. Powrót skrzynki w 
położenie wyjściowe musi dokonać operator ręcznie. 

(1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50624 14.07.1973 

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich - Biu-
ro Projektowo-Konstrukeyjne, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Bieganowski). 

Ładowarka pneumatyczna rozdrobnionej masy 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja 

ładowarki pneumatycznej, służącej do przewożenia 
rozdrobnionej masy, umożliwiająca jej przeładunek 
na różnych poziomach. Ładowarka zaprojektowana 
jest jako urządzenie z napędem pneumatycznym pod-
noszenia i wysypu, działającym pod wpływem sprę-
żonego powietrza doprowadzonego z zewnątrz, o ciś-
nieniu roboczym ok. 6 atn. 

Układ kół stałych (11) i skrętnych (10), umożliwia 
przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku. Ła-
dowarka składa się z ramy (1), posiadającej ruchomy 
wspornik (Z), na którym umieszczony jest pojemnik 
(3), zmieniający swoje położenie w zależności od po-
łożenia tłoczysk cylindrów pneumatycznych (7). Ruch 
w gór7 pojemnika odbywa się poprzez układ liny, 
połączonej z cylindrem stałym. 
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Wychylenie pojemnika, powodujące wysypanie 
transportowanej masy następuje na skutek zmiany 
położenia cylindra ruchomego (7). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50652 24.07.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów, Pol-
ska (Alojzy Hetmaniok, Norbert Szweda). 

Urządzenie do mocowania wozów 
kopalnianych w wywrocie 

Urządzenie według wzoru stanowi konstrukcję mo-
cującą złożoną z kątownika obejmującego rozpiętością 
ramion koła wozu i ceownika (1) przy czym ceownik 
(1), ogranicza przechył skrzyni wozu osadzonej wzdłuż 
kosza wywrotu po obu stronach toru i mocowanego 
na wyprofilowanych blachach (3). 

Wyprofilowana blacha (3) posiada otwór (4) i boczne 
wycięcia (9) służące do zamocowania w wywrocie. 

(1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50537 27.06.1973 

Zakłady Kanstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Zwoliński, Ry-
szard Tokarczyk). 

Wóz kopalniany 
Wóz kopalniany do transportu materiałów składa 

się z dwóch skrzyń (7, 8). Skrzynia (8) mieści się w 
skrzyni (7) wozu. Skrzynia (8) wykonana jest z dwóch 

wkładów w kształcie litery „U". Oba wkłady połączo-
ne są płaskownikami (4). Na wewnętrznej powierzch-
ni skrzyni (7) zamocowane są dystansowe Wkładki (6). 

(2 zastrzeżenia) 

84c; E02d W. 50576 06.07.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej, Warszawa, Polska (Jan Dziob, Janusz Dukaczew-
ski, Janusz Kucharski). 

Urządzenie hydrauliczne zwłaszcza do zagłębiania 
w grunt kotw śrubowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie hydraulicz-
ne do zagłębiania w grunt kotw śrubowych, które 
składa się z planetarnego hydraulicznego reduktora 
obrotów (8) usytuowanego pomiędzy hydraulicznym 
silnikiem (7) a zespołem zasilającym, połączonym 
elastycznymi przewodami i stzybkorozłącznymi zawo-
rami, oraz z zespołu sterowania obrotów z odcinają-
cym zaworem (4) z powrotną sprężyną z cięgnem 
i dźwignią (3) oraz z rękojeściami (2) na końcach 
dwuramiennej dźwigni. Urządzenie wymaga zewnętrz-
nego hydraulicznego zespołu zasilania i dwuosobowej 
obsługi. (1 zastrzeżenie) 

85g; B05b W. 50411 28.05.1973 

Tomasz Stefański, Rafał Stefański, Chorzów, Polska. 
Osiowa dysza rozpylająca 

Osiowa dysza rozpylająca z wypełnionym stożkiem 
cieczy zraszanej, przeznaczona jest do schładzania, 
zraszania i absorpcji w instalacjach hutniczych i che-
micznych. 

Osiowa dysza rozpylająca według wzoru użytkowe-
go charakteryzuje się tym, że rdzeń dyszy (2) ma 
proste kanały dolotowe (4), równoległe do osi wzdłuż-
nej dyszy, łączące komorę dolotową (3) z komorą 
zbiorczą (5) oraz długi kanał osiowy (7). 

Dysza pozwala na uzyskiwanie dużej intensywności 
schładzania w wysokich temperaturach. 

(i zastrzeżenie) 
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87a; B25b W. 50665 25.07.1973 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice, 
Polska (Alfons Kapica). 

Nasadka kluczowa 
Nasadka kluczowa według wzoru użytkowego sta-

nowi pomocnicze zabezpieczenie do skrzyń zależności 

typu Zazulaka stosowanych w zabezpieczeniu ruchu 
pociągów. Wykonana jest z prostokątnej blachy wy-
giętej w kształcie litery „u". Krótszy bok (a) i roz-
staw ramion odpowiadają wymiarom gniazda kluczo-
wego. W ściankach bocznych nasadki w części obej-
mującej trzon klucza wykonane są prostokątne wy-
cięcia z odgiętymi pod kątem prostym skrzydełkami 
(2). Występy (1) wchodzą w gniazdo klucza i unie-
możliwiają jego obrócenie i wyjęcie. (1 zastrzeżenie) 
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Nr zgłoszenia 
1 

97667 
123897 
124078 
125676 
127149 
128166 
130356 
136949 
132956 
133190 
134407 
136183 
137277 
137278 
137645 
139676 
139677 
139715 
140360 
141473 
141474 
143169 
143186 
143188 
146476 
146993 
148851 

152027 
155291 
152772 
154343 
154497 
156503 
157216 
157285 
157412 
157601 
158386 
158428 
158461 
158557 
158992 
159215 
159319 
160085 
160143 
160215 
160254 
160296 
160417 
160446 
160468 
160509 
160529 
160541 

Klasy 
2 

14h 
13d 
39b5 

63c 
8m 
12o 
21k 
85c 
12o 
8m 

40a; C22b 
12a 
12o 
12o 
21h; F24c 
22a 
22a 
84a 
39a 
22a 
22a 
21a4 

22a 
22a 
42b 
36c 
12p 

21e; GOI r 
51c 
42e 
38a 
45h 
42o; G01p 
30e 
24g 
46a 
42r2 
36c 
14a 
14k 
14c 
21a4 

21e 
46a 
21 a4 

42c; G01c 
21 a2; H04r 
42c; G01c 
65j; B63b 
65h 
65a; B63b 
41h; G01j 
31b1; B22c 
60a; F15b 
39b4; C08f 

Str. 
3 
51 
50 
135 
208 
32 
35 
95 
239 
35 
32 
136 
33 
35 
35 
95 
96 
96 
237 
134 
97 
97 
65 
97 
98 
139 
123 
39 

83 
198 
146 
130 
170 
163 
107 
101 
174 
164 
123 
51 
52 
51 
66 
83 
174 
66 
141 
63 
141 
216 
216 
213 
151 
111 
204 
134 

1 

160576 
160585 
160586 
160587 
160591 
160593 
160609 
160610 
160811 
160621 
160626 
160629 
160666 
160680 
160681 
160694 
160699 
160700 
160706 
160709 
160715 
160730 
160763 
160776 
160777 
160837 
160839 
160860 
160862 
160865 
160873 
160914 
161198 
161234 
161310 
161332 
161342 
161343 
161415 
161433 
161494 
161587 
161602 
161639 
161734 
161821 
161970 
162110 
162235 
162297 
162319 
162340 
162345 
162392 
162409 
162587 
162680 
162681 
162796 

2 

421; G01n 
81e; B65g 
42h; G02b 
39b4; C08f 
13a; F22b 
63c; B62d 
lc; B03b 
lb; B03b 

63c; B62d 
23e; Clld 
42d; G01d 
46k; F02p 
23b; C 10g 
421; G01n 
421; G01n 
80a; B28b 
74b; G08c 
21g; H011 
62a3; B64d 
21c; H02h 
21a3; H04m 
74a1; G08g 
46a; F02b 
5d; E21f 

45f; A01g 
21a2; H03f 
42e; G01f 
21c; H01h 
31a1; F27b 
21e; G01r 
59a; F04b 
21a4; H03c 
42h; G01j 
24a; F23b 
30h; A61k 
18b; C21c 
60a; F15b 
40c; C22d 
39a4; B29f 
76b; D01g 
75a; B05b 
39b6; C08h 
31b1; B22c 
75b; B44c 
42e; G01f 
50b; B02c 
151; C09d 
5c; E21d 
531; A23g 
12o; C07c 
12e; B01d 
18a; C21b 
77a; A63b 
18b; C21c 
36c; F24h 
5c; E21d 
30f; A61h 
30f; A61h 
62a2; B64c 

3 

159 
227 
151 
134 
50 
209 
1 
1 

209 
100 
144 
176 
100 
159 
159 
224 
220 
91 
208 
69 
65 
221 
174 
18 
170 
64 
146 
69 
109 
84 
202 
66 
152 
100 
108 
54 
205 
139 
133 
222 
222 
136 
111 
222 
147 
196 
52 
12 
199 
36 
33 
54 
223 
55 
123 
12 
108 
108 
208 
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1 
162394 
162975 
163034 
163071 
163081 
163135 
163191 
163198 
163239 
163312 
163354 
163472 
163503 
163505 
163519 
163607 
163647 
163649 
163650 
163657 
163658 
163679 
163681 
163682 
163692 
163721 
163726 
163729 
163737 
163751 
163771 
163781 
163799 
163808 
163826 
163853 
163864 
163900 
163929 
163937 
163957 
163962 
163972 
164027 
164041 
164067 
164093 
164112 
164133 
164152 
164155 
164157 
164166 
164172 
164195 
164196 
164197 
164207 
164213 
164235 
164238 
164261 
164269 
164287 
164288 

2 
63c; B62d 
45h; A01k 
80b; C04b 
37c; E04d 
29a; B01b 
63c; B62d 
30a; A61b 
421; G01n 
45e; A01f 
66a; A22b 
30k; A61m 
37d; E04f 
6a; C12c 
21b1; B22c 
32b; C03c 
39b3; C08d 
421; C01n 
37f; E04h 
5c; E21d 
58a; B30b 
30e; A61g 
42k; G01m 
27b; F04b 
7c; B21d 
7c; B21d 
12p; C07d 
65b; B63c 
84c; E02d 
80a; B28b 
36a; F24b 
59e; F04c 
21a1; H03k 
12q; C07c 
5a; E21b 
14k; F91n 
8f; D06h 
53k; A231 
81e; B65j 
21a1; H03k 
40b; C22c 
49a; B23b 
42c; G01c 
22k; C09k 
20e; B61g 
37f; E04h 
5d; E21f 
34e; A47h 
42b; G01b 
39b4; C08f 
7c; B21d 
37c; E04d 
37e; E04g 
30a; A61b 
12p; C07d 
12a; C09k 
12q; C07c 
12p; C07d 
12p; C07d 
42r2; G05d 
21e; G01r 
7g; B21j 
42b; G01b 
81e; B65g 
81e; B65g 
12p; C07d 

3 
209 
170 
225 
126 
104 
209 
105 
159 
169 
216 
109 
127 
23 
111 
115 
134 
160 
129 
23 
201 
108 
154 
103 
27 
27 
39 
214 
238 
224 
122 
204 
61 
47 
3 
52 
31 
199 
228 
61 
138 
189 
142 
100 
59 
129 
18 
116 
140 
134 
27 
127 
128 
106 
40 
33 
40 
40 
41 
164 
84 
29 
140 
228 
228 
42 

1 
164291 
164311 
164313 
164331 
164337 
164338 
164339 
164342 
164343 
164349 
164362 
164363 
164367 
164371 
164408 
164417 
164431 
164441 
164451 
164452 
164453 
164459 
164461 
164562 
164464 
164466 
164468 
164473 
164474 
164479 
164485 
164489 
164491 
164492 
164494 
164496 
164497 
164498 
164500 
164501 
164507 
164508 
164509 
164510 
164512 
164513 
164518 
164519 
164523 
164524 
164525 
164526 
164536 
164544 
164545 
164551 
164552 
164553 
164555 
164564 
164572 
164573 
164579 
164585 
164587 

2 
66b; A22c 
4g; F23d 
21c; H01r 
26c; ClOj 
59b; F04d 
59b; F04d 
73; D07b 
65a; B63b 
47h; F16h 
47c; F16d 
49b; B23c 
49a; B23b 
21a1; H02k 
5c; E21d 
81e; B65g 
34c; A471 
81e; B65g 
201; B61n 
87b; B25d 
5b; E71g 
5d; E21f 
17f; F28d 
5a; E21b 
49b, B23c 
7a; B21b 
85c; C02c 
42f; G01g 
21c; H01k 
49d; B23f 
63e; B60c 
47g1; F16k 
37e; E04g 
42k; G011 
68c; E05d 
49h; B23k 
5d; E21f 

21e; G01r 
82b; B04b 
27b; F04b 
60c; F15 d 
21c; H02p 
47b; F16c 
21a1; H02k 
81b; B25d 
35a; B66b 
451; A01n 
31b2; B22d 
21c; H01h 
42c; G01c 
5d; E21f 
74b; G08c 
37b; E04c 
49h; B23k 
37d; E04f 
47f2; F16j 
5c; E21d 
84c; E02d 
7b; B21c 
42i; G01k 
47b; F16c 
21c; H05k 
47b; F16c 
21c; H01r 
65b; B23c 
35a, B66b 

3 
217 
2 
70 
103 
202 
202 
220 
213 
187 
179 
190 
189 
82 
12 
229 
116 
229 
61 
241 
7 
18 
53 
3 

191 
24 
239 
150 
70 
192 
212 
183 
128 
154 
218 
193 
19 
84 
236 
103 
208 
70 
177 
82 
242 
117 
171 
113 
70 
142 
12 
220 
126 
193 
127 
182 
13 
238 
25 
152 
177 
71 
177 
71 
215 
117 
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1 

164592 
164597 
164598 
164599 
164600 
164602 
164604 
164611 
164613 
164622 
164625 
164626 
164627 
164629 
164639 
164640 
164641 
164665 
164671 
164676 
164678 
164686 
164694 
164695 
164696 
164699 
164717 
164722 
164726 
164730 
164731 
164732 
164736 
164737 
164738 
164739 
164740 
164742 
164743 
164746 
164751 
164752 
164755 
164772 
164775 
164777 
164781 
164786 
164787 
164788 
164793 
164794 
164797 
164798 
164802 
164803 
164809 
164813 
164814 
164817 
164822 
164823 
164827 
164828 
164831 

2 

2le; G01r 
21c; H02h 
63c; B60t 
7c; B21d 
21 a4; H03b 
49c; B23d 
63f, B62h 
31a1; F27b 
5c; E21d 
47f2; F16j 
81e; B65g 
47a3; F16g 
40a; C22b 
5d; E21f 
42k; G011 
7g; B21j 
36d; F24f 
60a; F15b 
42k; 421; G01n 
21a1; H03k 
47e; F16n 
63h; B62k 
67a; B24b 
42b; G01b 
85c; C02c 
42t1; Gilb 
49b; B23c 
29a; D01d 
47g1; F16k 
55c; D21h 
55c; D21h 
81e; B65 g 
5a; E21b 
5a; E21b 
5a; E21b 
49c; B23d 
5d; E21f 
5d; E21f 
37a; E04b 
5c; E21d 
21e; G01r 
18b; C21c 
37e; E04f 
5a; E21b 
39a3; B29d 
12p; C07d 
47g2; F16t 
47g1; F16k 
60a; F15b 
27n7; H04n 
491; B23p 
80b; C04b 
40b; C22c 
5c; E21d 
42d; G01d 
49m; B23q 
63c; B60s 
46c; F02m 
65a; B63b 
5c; E21d 
7b; B21c 
47h; F16h 
31b2; B22d 
20a; B16b 
81e; B65g 

1 3 
84 
71 
210 
28 
66 
191 
212 
109 
13 
182 
229 
177 
136 
243 
155 
29 
123 
205 
155 
62 
180 
212 
217 
140 
240 
166 
191 
105 
184 
200 
200 
229 
4 
4 
4 

191 
19 
19 
124 
13 
85 
55 
128 
5 

132 
42 
187 
184 
205 
95 
195 
225 
138 
14 
144 
195 
210 
176 
214 
14 
25 
187 
113 
58 
230 

1 

164834 
164837 
164841 
164843 
164844 
164845 
164847 
164848 
164858 
164859 
164860 
164862 
164864 
164868 
164871 
164872 
164885 
164893 
164903 
164904 
164906 
164908 
164917 
164918 
164925 
164928 
164934 
164935 
164940 
164943 
164944 
164949 
164950 
164956 
164966 
164970 
164971 
164976 
164977 
164980 
164995 
164997 
164998 
165000 
165001 
165004 
165005 
165006 
165007 
165009 
165012 
165018 
165019 
165020 
165021 
165022 
165023 
165027 
165029 
165030 
165031 
165033 
165036 
165040 
165041 

2 

5a; E21b 
45b; A01c 
45b; A01c 
47g1; FI 6k 
63c; B60q 
37a; E04b 
42k; G011 
50d; B01d 
47h; F16h 
21a4; H05k 
5c; E21d 
42e; G01f 
31b1; B22c 
53g; A23k 
42c; G01r 
47d; F16g 
39a2; B29c 
18b; C21c 
21a4; H01p 
49a; B23b 
21c; H01r 
31b2; B22d 
47d; F16g 
17f; F28d 
60a; F15b 
49d; B23f 
63c; B60s 
81e; B65g 
5d; E21f 
42c; G01c 
5c; E21d 
47b; F16c 
7i; B211 
44b; F23q 
5c; E21d 
31b2; B22d 
50c; B02c 
24g; F23j 
37c; E04d 
39b5; C08g 
81e; B65g 
21e; G01r 
22g; C09d 
34c; A471 
60a; F15b 
42e; G01f 
42f; G01g 
5c; E21d 
21a1; H03k 
12o; C07c 
8f; D06h 
49c; B23d 
30d; A61f 
12q; C07d 
39b5; C08g 
81e; B65g 
39b5; C08g 
8f: D06h 
21a4; H02h 
21f; H01k 
81d; B65f 
47g1; F16k 
23a; Cllb 
451; A01n 
22a; C09b 

3 

5 
168 
168 
184 
210 
124 
155 
197 
188 
67 
14 
147 
113 
199 
142 
180 
131 
55 
67 
189 
72 
113 
180 
53 
206 
192 
211 
230 
19 
143 
14 
178 
30 
167 
15 
113 
196 
101 
127 
135 
230 
85 
100 
116 
206 
147 
150 
15 
62 
36 
31 
192 
107 
47 
135 
231 
135 
31 
67 
89 
227 
184 
100 
171 
98 
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1 

165042 
165043 
165044 
165046 
165047 
165049 
165051 
165052 
165056 
165060 
165062 
165063 
165065 
165066 
165068 
165071 
165072 
165073 
165075 
165076 
165078 
165079 
165082 
165083 
135084 
165085 
165086 
165090 
165100 
165103 
165107 
165108 
165109 
165111 
165115 
165116 
165117 
165118 
165119 
165121 
165123 
165124 
165125 
165126 
165127 
165128 
165129 
165130 
165131 
165132 
165133 
165138 
165139 
165144 
165145 
165146 
165147 
135148 
165150 
165151 
165152 
165153 
165154 
165157 
165159 

2 

12p; C07d 
12p; C07d 
12p; C07d 
21a4; H02h 
60a; F15b 
21h; H05b 
5b; E21c 

35b; B66c 
35b; B66c 
55a; D21b 
39b5; C08g 
5c; E21d 
35a; B66b 
35a; B66b 
42f; G01g 
42k; G01m 
21g; H05k 
21g; H011 
5a; E21b 
21g; G01t 
12p; C07d 
85c; C02c 
30h, C12d 
21c, H01r 
5b; E21c 
21e; G01r 
12g; B01j 
5c; E21d 
12n; C01g 
34c; A471 
67a; B24b 
42k; G01l 
12r; ClOg 
39b5; C08g 
42d; G01d 
5b; E21c 
5c; E21c 
42i; G01k 
13d; F22b 
7a; B21b 
49m; B23q 
5d; E21f 
27c; F04d 
81e; B65g 
12o; C07c 
12p; C07d 
12q; C07c 
12o; C07c 
21k9; H01m 
20d; B61f 
la; B03b 
21c; H01h 
39a6; B29h 
451; A01n 
12g; B01j 
21a4; H01p 
46b; F02d 
12q; C07c 
29b; D01f 
12q; C07c 
19a; E01b 
451; A01n 
39b5; C08g 
7c; B21d 
18a; C21b 

3 

42 
43 
43 
67 
206 
95 
7 

121 
121 
199 
135 
15 
118 
118 
150 
155 
91 
91 
5 
92 
43 
240 
109 
72 
7 
85 
34 
16 
35 
116 
217 
156 
50 
136 
145 
7 
7 

152 
50 

' 24 
195 
20 
104 
231 
36 
43 
47 
36 
95 
58 
1 
72 
133 
171 
34 
68 
175 
48 
105 
48 
57 
171 
136 
28 
54 

1 

165165 
165166 
165169 
165173 
165174 
165176 
165177 
165179 
165185 
165186 
165187 
165189 
165190 
165192 
165193 
165197 
165198 
165205 
165213 
165214 
165216 
165218 
165223 
165224 
165225 
165227 
165229 
165230 
165232 
165233 
165234 
165239 
165241 
165243 
165246 
165249 
165250 
165252 
165253 
165256 
165258 
165261 
165262 
165267 
165268 
165272 
165273 
165277 
165278 
165281 
165283 
165284 
165288 
165292 
165293 
165294 
165295 
165296 
165298 
165299 
165300 
165301 
165303 
165304 
165305 

2 

47c; F16d 
30d; A61f 
5c; E21d 
12p; C07d 
12o; C07c 
81c; B65d 
5b; E21c 
4g; F23d 
42e; G01f 
21a1; H03k 
12p; C07id 
42t1; Gilb 
39b3; C08d 
12q; C07c 
77b; A63c 
4b; F21v 
47d; F16g 
21g; H011 
60a; F15b 
21c; H02j 
21c; H01h 
39b4; C08f 
46k; F02p 
5d; E21f 
42f; G01g 
80b; C04b 
8k; D06m 
81e; B65g 
25a; D04d 
67a; B24b 
42k; G01m 
47g1; F16k 
59b; F04d 
12o; C07c 
31a3; F27d 
40a; C22b 
70b; B43k 
47b; F16c 
87a; B25b 
42ri; G05b 
21c; H01h 
21 a2; H04b 
21e; G01r 
50e, B04c 
12p; C07d 
491; B23p 
47b; F16c 
59b; F05c> 
45c; A01d 
12p; C07d 
32a; C03b 
5c; E21d 
39b4; C08f 
21c; H02h 
20k; B60m 
20k; B60m 
20k; B60m 
21c; H01r 
25b; D04c 
42h; G03b 
57c; G03d 
42h; G03b 
12i; C01b 
12q; C01d 
12o; C07d 

3 

179 
107 
16 
43 
36 
227 
8 
2 

148 
62 
43 
166 
134 
48 
224 
2 

180 
92 
207 
72 
73 
135 
176 
20 
151 
226 
32 
231 
102 
218 
156 
185 
203 
36 
111 
137 
219 
178 
240 
165 
73 
64 
86 
198 
43 
195 
178 
203 
169 
44 
114 
16 
135 
73 
60 
60 
61 
74 
102 
152 
201 
152 
35 
48 
36 
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1 
165307 
165309 
165315 
165322 
165323 
165324 
165325 
165326 
165327 
165328 
165330 
165331 
165332 
165334 
165335 
165338 
165339 
165346 
165350 
165354 
165355 
165356 
165357 
165358 
165359 
165360 
165361 
165362 
165364 
165370 
165371 
165372 
165373 
165374 
165375 
165376 
165377 
165378 
165379 
165380 
165381 
165383 
165386 
165388 
165389 
165392 
165393 
165394 
165395 
165396 
165397 
165398 
165399 
165400 
195401 
165402 
165403 
165404 
165406 
165408 
165413 
105414 
165415 
165418 
165419 

2 
12p; C07d 
46k; F02p 
42e; G01f 
8k; D06m 
32a; C03b 
20e; B61g 
451; A01n 
48b; C23c 
6a; C12a 
8b; D06c 
89d; C13f 
12p; C07d 
5c; E21d 
39a3; B29d 
76c; D01h 
80b; C04b 
35b; B66c 
21e; G01r, 
21a2; H03f 
42d; G01d 
42r2; G05d 
21c; H02p 
21d2; H01f 
12o; C07c 
451; A01n 
65a; B63b 
81e; B65g 
81e; B65g 
5d; E21f 
65b; B63c 
39a6; B29h 
5d; E21f 
42k; G01m 
30a; A61b 
5c; E21d 
10b; C101 
12o; C07c 
8b; E21c 
5b; E21c 
5d; E21f 
21c; H02p 
5c; E21d 
81e; B65g 
12q; C07c 
A45b; A01c 
31b2; B22d 
39a3; B29d 
37a; E04b 
21g; H03k 
81e; B65g 
67c; B24d 
21c; H01h 
21g; H01j 
21g; H01p, 
48a; C23b 
12p; C07d 
12p; C07d 
12p; C07d 
24g; F23j 
34k; A47k 
421; G01n 
49a; B23b 
82a; F26b 
12a; C09k 
18c; C21d 

3 
44 
176 
148 
32 
115 
59 
171 
188 
23 
30 
243 
44 
16 
132 
223 
226 
121 
86 
64 
145 
165 
74 
82 
36 
172 
214 
232 
232 
20 
215 
133 
21 
156 
106 
17 
33 
37 
8 
8 
21 
74 
17 
232 
49 
168 
114 
133 
124 
92 
233 
218 
75 
92 
92 
188 
44 
45 
45 
101 
117 
160 
190 
236 
33 
56 

1 
165420 
165421 
165423 
165425 
165427 
165432 
195434 
165436 
165439 
165440 
165441 
165442 
195443 
165446 
165447 
165448 
165449 
165450 
165454 
165456 
165457 
165458 
165459 
165460 
165464 
165465 
165466 
165467 
165468 
165469 
165470 
165471 
165472 
165474 
165475 
155478 
165479 
165480 
165482 
165487 
165488 
165490 
165492 
165494 
165496 
165498 
165499 
165500 
165501 
165506 
165507 
165508 
165509 
165510 
165515 
165517 
165520 
165521 
165522 
155523 
165524 
165527 
165528 
165530 
165531 

2 
38a; B27b 
451; A01n 
311)1; B22c 
50c; B02c 
42d; GOld 
46a; F02b 
47c; F16d 
21c; G05f 
42k; GOlm 
76b; D01g 
46a; F02b 
40d; C22f 
21a4; H03b 
35a; B66b 
68d; E05f 
68d; E05f 
68d; E'05f 
12f; BOlj 
65a; B63b 
12o; C07c 
85e; E03f 
5b; E21c 
21c; HOlr 
421; GOln 
35c; B66d 
21c; HOlr 
12o; C07c 
12p; C07d 
21c; H02b 
37a; E04b 
40a; C22b 
47f2; F16j 
83b; G04c 
31b*; B22c 
88b; F03c 
81e; B65g 
47fi; F161 
47f*; F16t 
21c; HOlh 
4g; F23d 
4g; F23d 
30a; A61b 
40b; C22c 
39a2; B29c 
7a; B21b 
12o; C07c 
7d; B21f 
5d; E21f 
81e; B65g 
42e; GOlf 
85b; G02b 
24g; F23j 
47gi; F16k 
5a; E21b 
45e; A01f 
81; C08h 

42r; G05b 
85b; C02b 
42r*; G05b 
30b; A61c 
12p; C07d 
63c; B60d 
12p; C07d 
12o; C07c 
53c; A23b 

3 
130 
172 
112 
197 
145 
175 
179 
75 
157 
222 
175 
139 
68 
118 
219 
219 
219 
34 
214 
37 
240 
9 
75 
160 
122 
75 
37 
45 
76 
125 
137 
182 
237 
112 
242 
233 
181 
182 
76 
2 
3 

106 
138 
132 
24 
38 
28 
21 
233 
148 
239 
101 
185 
5 

169 
32 
164 
239 
164 
107 
45 
211 
46 
38 
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1 
165532 
165536 
165538 
165542 
165546 
165547 
165550 
165551 
165556 
165558 
165559 
165560 
165563 
165567 
165577 
165579 
165581 
165582 
165583 
165584 
165587 
165588 
165589 
165591 
165595 
161596 
165598 
165599 
165600 
165601 
165603 
165605 
165606 
165610 
165611 
165614 
165615 
165616 
165617 
165622 
165623 
165625 
165630 
165633 
165634 
165635 
165637 
165638 
165639 
165640 
165641 
165644 
165646 
165647 
165648 
165651 
165653 
165661 
165663 
165664 
165665 
165666 
165671 
165672 
165573 

2 
451; A01n 
49h; B23k 
25a; D04b 
8d;D0Sf 
42r2 G05d 
71c; A43d 
2lc; H02b 
5b; E21c 
7a; B21b 
19f; E01g 
42o; GOlp 
7b; B21c 
21g; H01p 
85e; E03f 
29b; D01f 
87a; B25b 
4g; F23d 
81e; B65g 
81e; B65g 
43a2; G07c 
60a; F15b 
16d; C05f 
42c; GOlc 
5a; E21b 
21c; H02g 
31b*; B22c 
5b; E21c 
33c; A45d 
80b; C04b 
40b; C22c 
21g; HOlh; 
37f; B04h 
9a; A46d 
47f; A01g 
8a; B05c 
21e; GOlr 
42d; GOld 
14d; F011 
42c; GOlc 
80b; C04b 
12q; C07c 
35c; B66d 
87a; B25b 
18c; C21d 
12e; BOld 
63h; B62k 
21c; HOlh 
21f, HOlr 
21f; HOlr 
35a; B66b 
12q; C07d 
42tl; Gllb 
21c; HOlb 
81e; B65g 
la; B03b 
21c; H05k 
3la1; F23b 
7b; B21c 
5b; E21c 
88b; F03c 
27b; F04b 
39a6; B29h 
20b; B61c 
47b; F16c 
38c, B27d 

3 
172 
193 
102 
31 
165 
219 
76 
9 
24 
57 
163 
26 
93 
240 
105 
241 
3 

234 
234 
167 
207 
53 
143 
6 
76 
112 
9 

116 
226 
138 
93 
129 
33 
181 
30 
86 
146 
51 
144 
226 
46 
122 
241 
56 
34 
213 
77 
89 
89 
119 
49 
167 
77 
234 
1 
77 
109 
26 
9 

242 
104 
133 
58 
178 
131 

1 
165675 
165676 
165679 
165680 
165681 
165683 
165690 
165694 
165699 
165700 
165701 
165703 
165706 
165707 
165713 
165716 
165720 
165721 
165723 
165724 
165725 
165726 
165727 
165728 
165729 
165730 
165732 
165733 
165734 
165737 
165742 
165744 
165745 
165746 
165748 
165750 
165753 
165755 
165756 
165757 
165760 
165761 
165772 
165774 
165780 
165782 
165784 
165786 
165789 
165793 
165794 
165795 
165798 
165803 
165809 
165810 
165811 
165813 
165820 
165821 
165822 
165823 
165824 
165825 
165833 

1 2 
21c; HDlb 
21f; F21s 
451; A01n 
86c; D03d 
12q; C07d 
21g; H011 
47g!; F16k 
5a; E21b 
81e; B65g 
49h; B23k 
21e; GOlr 
21c; H05k 
35a; B66b 
32b; C03c 
5c; E21d 
47f2; F16j 
21c; H02m 
12o; C07c 
22a; C09b 
45e; A01f 
38a; B27b 
42i; GOlk 
42i; GOlk 
65b; B63c 
5b; E21c 
88b; F03c 
39b5; C08g 
49h; B23k 
8c; B41f 
451; A01n 
7a; B21b 
42k; G011 
49e; B23g 
21c; H02h 
35a; B66b 
21f; HOlk 
49h; B23k 
451; A01n 
35a; B66b 
84d; E02f 
42k; G011 
47g*; F16k 
37a; E04b 
42k; GOlm 
42c; GOlc 
76b; D01h 
7b; B21c 
7d; B21f 
7a; B21b 

21a*; H03k 
21a*; H03k 
21c; HOlh 
57b; G03c 
12p; C07d 
7a; B21b 

47g»; F16k 
31b*; B22c 
421; GOln 
21g; HOlg 
17g; F25j 
21c; H02b 
45a; A01b 
451; A01n 
451; A01n 
80a; B28b 

3 
78 
89 
172 
240 
49 
93 
185 
6 

235 
194 
86 
78 
119 
115 
17 
183 
78 
38 
96 
169 
130 
153 
153 
215 
9 

242 
136 
194 
30 
172 
25 
157 
193 
78 
119 
90 
194 
173 
120 
238 
157 
186 
125 
157 
144 
223 
26 
28 
25 
62 
63 
79 
201 
46 
25 
186 
112 
161 
93 
54 
79 
168 
173 
173 
225 
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1 
165836 
165838 
165839 
165840 
165841 
165843 
165845 
165848 
165849 
165850 
165853 
165854 
165857 
165859 
165865 
165869 
165873 
1658;6 
165877 
165890 
165895 
165897 
165902 
165910 
165911 
165912 
165922 
165923 
165924 
165925 
165926 
165927 
165928 
165932 
165936 
165939 
165940 
165943 
165944 
165945 
165946 
165947 
165951 
165954 
165955 
165956 
165960 
165962 
165965 
165969 
165972 
165973 
165976 
165978 
165980 
165986 
165987 
165996 
165997 
165998 
165999 
166001 
166002 
166004 
166013 

2 
21a1; H03k 
37a; E04b 
55f; D21h 
14i; F0lm 
74b; G08b 
38k; B27m 
5d; E21f 
42r2; G05d 
42e; G01f 
42i; G01k 
49h; B23k 
5b; E21c 
42m6; G06k 
42k; G01n 
53c; A23b 
40b; C22c 
5a; E21b 
48a; C23b 
31b3; B22f 
31a1; F27b 
42o; G01p 
60b; F15c 
12o; C07c 
42e; G01f 
5b; E21c 
5b; E21c 
12q; C07c 
47f2; F16j 
47g1; F16k 
5b; E21c 
21c; H02h 
21e; G01r 
35c; B66d 
27c; F04d 
12o; C07f 
42k; G01l 
21e; G01r 
22a; C09b 
12p; C07d 
47h; F16h 
25b; D04c 
35a; B66b 
21c; H02p 
21e; G01r 
21g; H01j 
76b; D01g 
7b; B21c 
50a; B02b 
21c; H02g 
42b; G01b 
12e; B03c 
18c; Ć21d 
22a; C09b 
22a; C09b 
421; G01n 
21a2; H04m 
5d; E21f 
19a; E01b 
17b; F25c 
7f; B21h 
20c; B61d 
37a; E04b 
42i; G01j 
84c; E02d 
22a; C09b 

3 
63 
125 
200 
52 
220 
131 
21 
165 
148 
153 
194 
10 
162 
158 
198 
139 
6 

188 
114 
110 
163 
207 
38 
149 
10 
10 
49 
183 
186 
10 
80 
87 
122 
104 
38 
158 
87 
99 
46 
188 
103 
120 
80 
87 
93 
223 
26 
196 
80 
141 
34 
57 
99 
99 
161 
64 
22 
57 
53 
29 
58 
126 
153 
238 
99 

1 
166017 
166018 
166028 
166033 
166034 
166037 
166040 
166046 
166049 
166050 
166051 
166054 
166055 
166056 
166057 
166058 
166059 
166060 
166064 
166066 
166068 
166069 
166072 
166076 
166077 
166078 
166082 
166084 
166085 
166088 
166089 
166090 
166091 
166092 
166096 
166097 
166098 
166099 
166100 
166103 
166110 
166112 
166117 
166118 
166122 
166133 
166135 
166137 
166138 
166140 
166141 
166147 
166148 
166153 
166154 
166155 
166157 
166163 
166164 
166165 
166167 
166168 
166174 
166175 
166176 

2 
21e; G01r 
53e; A23c 
22a; C09b 
21g; H01s 
21g; H01c 
20f; B61h 
12g; B01j 
21 a2; H04m 
83d; G04f 
39a2; B29c 
47g1; F16k 
63h; B62k 
18b; C21c 
40a; C22b 
40a; C22b 
21e; G01r 
21c; H02p 
31a1; F27b 
58a; B30b 
49a; B23b 
38a; B27b 
63k; B62k 
63c; B62d 
21a4; H03b 
20i; B611 
74b; G08b 
21f; H05b 
21f; H01k 
42e; G01f 
42r4; G05g 
40a; C22b 
42d; G01d 
83a; G04b 
12p; C07d 
37e; E04g 
5c; E21d 
59b; F04d 
21Ć1; H02k 
5b; E21c 
63c; B62d 
5d; E21f 
49a; B23b 
12o; C07c 
451; A01n 
8la; B65b 
5d; E21f 
30a; A61b 
21d2; H02k 
81e; B65g 
21c; H02b 
37a; E04b 
451; A01n 
12o; C07c 
5d; E21f 
5b; E21c 
21e; G01r 
21c; H02g 
31b3; B22f 
18c; C21d 
5c; E21d 
2le; G01r 
42i; G01k 
5d; E21f 
42b; G01b 

3 
88 
199 
99 
94 
94 
59 
35 
65 
237 
132 
186 
213 
56 
137 
138 
88 
81 
110 
201 
190 
130 
213 
211 
68 
60 
221 
90 
90 
149 
166 
138 
146 
236 
47 
128 
17 
203 
82 
11 
211 
22 
190 
39 
173 
226 
22 
107 
83 
235 
81 
126 
173 
39 
22 
11 
88 
81 
114 
57 
18 
89 
154 
23 
141 
94 
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1 
166179 
166189 
166191 
166203 
166209 
166211 
166214 
166216 
166217 
166218 
166219 
166223 
166237 
166238 
166239 
166240 
166244 
166245 
166248 

2 
21a4; H01q 
5d; E21f 
42k; G011 
39a6; B29h 
29a; D01b 
42k; G01m 
47e; F16n 
21f; H05b 
21c; H02p 
59e; F04c 
42m7; G06m 
22a; C09b 
80a; B28b 
35a; B66b 
5a; E21b 
81e; B65g 
59b; F04d 
59b; F04d 
5b; E21c 

3 
69 
23 
158 
134 
105 
159 
181 
90 
82 
204 
162 
99 
225 
120 
6 

235 
203 
204 
11 

1 
166257 
166258 
166268 
167199 
167250 
167773 
167774 
167775 
167791 
167793 
167806 
167942 
167943 
167944 
167946 
168705 
168706 
168744 
169775 

2 
21a2; H03f 
84d; E02f 
35a; B66b 
59a 
42m3; G06f 
80b; C04b 
31b3; B22f 
76c; D01h 
42e; G01f 
81e; B65g 
5b; E21c 
50c; B02c 
5b; E21c 
421; G01n 
40c; C22d 
80b; C04b 
18b; C21c 
42g; G01h 
32k; B27m 

3 
65 
239 
121 
202 
162 
226 
114 
223 
149 
236 
11 
197 
12 
161 
139 
226 
56 
151 
115 



Wykaz zgłoszeń wzorów^użytkowych opublikowanych w BUP nr|l0/40/1974 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 
1 

45475 
46519 
47502 
47727 
47768 
48000 
48181 
48435 
48436 
48706 
48711 
49141 
49196 
49413 
49971 
50010 
50018 
50043 
50057 
50069 
50073 
50082 
50083 
50103 
50126 
50131 
50211 
50215 
50231 
50239 
50240 
50241 
50264 
50276 
50291 
50300 
50302 
50312 
50355r 
50356 
50360 
50364 
50373 
50374 
50375 
50376 
50377 
50378 
50379 
50380 
50381 
50382 
50392 
50396 
50407 

Klasy 
2 

36d 
68c 
30a 
63c 
7c; B21d 
42k 
49a; B23b 
34k 
34f 
47a; Fl6b 
21a4 

42k 
7c 

46 c 
35b; B66c 
81d; B65f 
63c; B62d 
64b; B67c 
33d; A45f 
55c; B65h 
23c 
37d; E04f 
38k; B27m 
37d; E04f 
30d; A61d 
42k; GO 11 
39a3; B29d 
65b; B63c 
33b; A47c 
421; G0ln 
5b; E21c 
21c; H02g 
42e 
49h; B23k 
7a; B21b 
5c; E21d 
81e; B65g 
21a4; H05k 
34b; A47j 
34k; A47k 
34b; A47j 
64b; B67b 
36d; F24f 
36d; F24f 
36d; F24f 
36d; F24f 
36d; F24f 
36d; F24f 
81e; B65g 
36d; F24f 
36d; F24f 
27c; F04c 
30d; A61f 
34b; A47j 
4g; F23d 

Str. 
3 

256 
269 
252 
266 
246 
259 
264 
254 
254 
264 
249 
260 
246 
263 
255 
270 
267 
267 
253 
266 
251 
258 
259 
258 
252 
260 
259 
268 
253 
261 
245 
249 
259 
265 
246 
245 
270 
249 
254 
255 
254 
267 
256 
256 
256 
256 
257 
257 
271 
257 
257 
251 
252 
254 
244 

1 

50411 
50412 
50425 
50433 
50448 
50449 
50461 
50483 
50490 
50499 
50503 
50514 
50517 
50518 
50526 
50530 
50531 
50537 
50554 
50557 
50560 
50566 
50574 
50576 
50577 
50581 
50584 
50587 
50588 
'50591 
50598 
50600 
50613 
50620 
50624 
50626 
50627 
50629 
50633 
50638 
50637 
50642 
50643 
50651 
50652 
50663 
50665 
50666 
50638 
50669 
50672 
50685 
50688 
50989 

2 

85g; B05b 
64b; B67b 
lle;.B42d 
45h; A01k 
77f; A63h 
33d; A45f 
68a; E05b 
77f; A63h 
30e; B61g 
421; GOln 
47gi; Flftk 
19b; E01w 
421; GOln 
42k; GOln 
7c; B21d 
59c; F04f 
5d; E21f 
81e; B65g 
49h; B23k 
45e; A01f 
81e; B65j 
21c; H02g 
21c; H02g 
84c; E02d 
42k; GOlm 
421; GOln 
7c; B21d 
21c; HOlb 
5a; E21b 
42k; G011 
63b; B62b 
la; B04b 
81e; B65g 
42c; GOlc 
81e; B65g 
20c; B61b 
Ile; B42f 
67b; B24c 
37b; E04c 
5c; E21d 
21c; HOlr 
35a; B66b 
58a; B30b 
67a; B24b 
81e; B65g 
47f2; F16j 
87a; B25b 
20k; B60m 
49a; B23b 
74d; G08b 
19c; E01c 
42m; G09b 
21a2; H04r 
63c; B60p 

3 

272 
268 
247 
263 
269 
253 
269 
270 
252 
262 
264 
248 
262 
260 
247 
266 
246 
272 
265 
263 
271 
250 
250 
272 
261 
262 
247 
251 
244 
261 
266 
244 
271 
259 
271 
248 
247 
268 
258 
245 
251 
255 
266 
268 
272 
264 
273 
248 
265 
269 
248 
263 
249 
267 



SPIS TREŚCI 

I. WYNALAZKI 
Klasa 1 Przygotowanie rud, paliwa i innych minera

łów oraz p^zcsi,ał„aci paleniskowych . . . 1 
Klasa 4 Oświetlenie za pomocą materiałów palnych i 

palniki grzejne w ogólności 2 
Klasa 5 Uórnictwo 3, 243 
Klasa 6 Przemysł fermentacyjny, alkohol, wódka, piwo, 

ocet, arożdże, jak również inne czynniki wy-
woiujące fermentację, produkty lerrnentacji, 
enzymy 23 

Kiasa 7 Wyrób i obróbka blachy, rur metalowych, dru
tu oraz walcowanie metali 24 

Klasa 8 Bielenie, pranie, barwienie, drukowanie Lkanin 
i tapet, wykańczanie 30 

Kiasa 9 Wyroby szczotkarskie 33 
Klasa 10 Paiiwa 33 
Klasa 12 Chemiczne procesy i aparaty nie wymienione 

w specjalnych klasach 33 
Klasa 13 Kotły parowe dla siłowni wraz z wyposażeniem 

oraz przewody parowe 50 
Klasa 14 Silniki parowe, siłownie parowe i niezależne 

do kotła parowego zasobniki pary świeżej i 
odlotowej 51 

Klasa 15 Drukarstwo, maszyny do liniowania, maszyny 
do pisania, stemple 52 

Klasa 16 Przyrządzanie nawozów i przeróbka padliny . 53 
Kiasa 17 Wytwarzanie lodu i chłodu, przechowywanie 

lodu, wymiana ciepła, skraplanie drogą mecha
niczną trudno kondensujących się gazów i mie
szanin gazów, np. powietrza 53 

Klasa 18 Hutnictwo żelaza 54 
Klasa 19 Budowa dróg, linii kolejowych i mostów . . 57 
Klasa 20 Kolejnictwo 58 
Klasa 21 Elektrotechnika 61 
Klasa 22 Barwniki, pokosty, lakiery, materiały powle

kające, kleiwa S6 
Klasa 23 Przemysł tłuszczowy i olejowy 100 
Klasa 24 Instalacja paleniskowa 100 
Klasa 25 Splatanie, wyrób koronek, dzianie, wyrób pas

manterii, tkactwo dekoracyjne i dywanowe 
wiązanie sieci 10-i 

Klasa 26 Wytwarzanie gazu przez odgazowanie paliw, 
np. gazu świetlnego i gazu olejowego: wytwa
rzanie gazu palnego sposobem mokrym; wy
twarzanie gazu palnego przez nawęglanie; 
oczyszczanie gazu destylacyjnego i acetylenu 103 

Klasa 27 Dmuchawy, pompy powietrzne wzgl. sprężarki 103 
Klasa 29 Włókna przędzalnicze 104 
Klasa 30 Lecznictwo 105 
Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia, piece, 

retorty, odlewnictwo, metalurgia proszków . 109 
Klasa 32 Szkło, wełna mineralna i żużlowa 114 
Klasa 33 Przybory osobiste i podróżne HO 
Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju przed- -* 

mioty do gospodarstwa domowego oraz meble 110 
Kiasa 35 Dźwignice 117 
Klasa 36 Ogrzewanie, przewietrzanie, zaopatrywanie bu

dynków w ciepłą wodę 1̂ 2 
Klasa 37 Budownictwo lądowe 124 
Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka drewna . . 130_ 
Klasa 39 Przeróbka mas plastycznych, kauczuku i rogo-

podobnych tworzyw, nie przewidziana na in
nym miejscu; wytwarzanie produktów polikon-
densacji, poliaddycji i polimeryzacji . . . . 131 

Klasa 40 Hutnictwo metali (prócz żelaza); stopy łącznie 
ze stopami żelaza 136 

Klasa 42 Przyrządy 139 
Klasa 43 Urządzenia kontrolne i samoinkasujące . . . 167 
Klasa 44 Towary galanteryjne, biżuteria 167 
Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla zwie

rząt; polowanie i zakładanie pułapek; ry
bołówstwo ltia 

Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze,. 
sprężynowe i inne 174 

Klasa 47 Elementy maszyn, materiały izolujące, hamul
ce, urządzenia do smarowania, urządzenia za
mykające do elementów wytrzymałych na ciś
nienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne me
chaniki precyzyjnej, zwijanie i nawijanie 
w ogólności 177 

Klasa 48 Obróbka i traktowanie metali sposobami in
nymi niż mechaniczne 183 

Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali 189 
Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotowa

niem przemiału, dalsza obróbka miewa przez 
odsiewanie i mieszanie oraz oddzielanie pyłu 
mącznego od użytego powietrza 196 

Klasa 51 Instrumenty muzyczne 
Klasa 53 Środki spożywcze i używki, o ile nie należą 

d o klas specjalnych, również pasze . . . . 
Klasa 5 5 Przerób celulozy, papieru i tektury . . . . 
Klasa 57 Fotografia, kinematografia i film obrazowo-

-dźwiękowy 2oi 
Klasa 58 Prasy 201 
Klasa 59 Pompy i inne urządzenia do podnoszenia cie

czy 202 
Klasa 60 Regulatory do silników, serwomotory - sil

niki nastawcze - do ogólnego zastosowania 
i ich włączanie 204 

Klasa 62 Lotnictwo, poduszkowce, astronautyka . . . 208 
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe 208 
Klasa 65 Budowa okrętów i żeglarstwo 213 
Klasa 66 Rzeźnictwo i przerób mięsa 216 
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie 217 
Klasa 68 Wyroby ślusarskie 218 
Klasa 70 Przybory do pisania i rysowania 219 
Klasa 71 Obuwie 219 
Klasa 73 Wyrób lin 220 
Klasa 74 Sygnalizacja 220 
Klasa 75 Rzeźbiarstwo, malarstwo, ozdabianie powierzchni 222 
Klasa 76 Przędzalnictwo 222 
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe 223 
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, -cementu, 

gips, asfalt, również prasy do brykietów . . 224 
Klasa 31 Transport i opakowanie 226 
Klasa 82 Suszarnictwo, także prażenie, piecyki do pa

lenia kawy, wirówki do ogólnego zastosowania 236 
Klasa 83 Pomiary czasu 236 
Klasa £4 Budownictwo wodne i fundamentowanie . . 237 
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie wo

dy, wodociągi i kanalizacja 239 
Klasa 86 Tkactwo ' 240 
Klasa 87 Narzędzia i przyrządy, również narzędzia pneu

matyczne do ogólnego użytku 240 
Klasa 88 Silniki wiatrowe i wodne; Elektrofizyczne 

i nukleo-techniczne napędy odrzutowe, na
pędy fotonowe 242 

Klasa 89 Otrzymywanie cukru i skrobi 243 
Wykaz zgłoszeń wynalazków w układzie nume
rowym 274 

II. WZORY UŻYTKOWE 

Klasa 1 P rzygo towan ie rud , pal iwa i i n n y c h mine ra 
łów oraz pozostałości pa len i skowych . . . 244 

Klasa 4 Oświet lenie za pomocą ma te r i a łów pa lnych 
i pa ln ik i grzejne w ogólności 244 

Klasa 5 Górn ic two 244 
Klasa 7 Y/yrób i obróbka blachy, r u r me ta lowych , d ru 

tu oraz walcowanie meta l i 246 
Klasa 11 Ins t ro l iga tors two, a lbumy, segrega to ry i tecz

ki zbiorcze 247 
Klasa 19 Budowa dróg, linii ko le jowych i mostów . . 248 
Klasa 20 Kolejnic two 248 
Klasa 21 E lek t ro techn ika 249 
Klasa 23 Przemys ł t łuszczowy i olejowy 251 
Klasa 27 D m u c h a w y , pompy powie t rzne wzgl. sprężark i 251 
Klasa 30 Lecznic two 252 
Klasa 3 3 P r z y b o r y osobiste i podróżne . . . . . . 253 
Klasa 34 Maszyny, p rzybory i wszelkiego rodzaju 

p rzedmio ty do gospodars twa domowego oraz 
meble 254 

Klasa 35 Dźwignice 255 
Klasa 36 Ogrzewanie , p rzewie t rzan ie , zaopa t rywan ie bu

d y n k ó w w ciepłą wodę 25f> 
Klasa 37 Budownic two lądowe 25;; 
Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka d rewna . . 259 
Klasa 39 P rze róbka mas plastycznych., kauczuku i rogo-

podobnych tworzyw, nie przewidziana na in
n y m miejscu; w y t w a r z a n i e p r o d u k t ó w pol ikon-
densacj i , pol iaddycj i i pol imeryzacj i . . . 259 

Klasa 42 Przyrządy 259 

Klasa 45 Rolnictwo licznie z leśnictwem; hodowla 
zwierząt; polowanie i zakładanie pułapek; rybo
łówstwo 263 

Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze, sprę
żynowe i inne 263 

Klasa 47 Elementy maszyn, materiały izolujące, hamul
ce, urządzenia do smarowania, urządzenia za
mykające do elementów wytrzymałych na 
ciśnienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne 
mechaniki precyzyjnej, zwijanie i nawijanie 
w ogólności 264 

Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali 264 
Klasa 55 Wyrób celulozy, papieru i tektury . . . . 266 
Klasa 58 Prasy 269 
Klasa 59 Pompy i inne urządzenia do podnoszenia cieczy 266, 
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe 260 
Klasa 64 Wyszynk 267 
Klasa 65 Budowa okrętów i żeglarstwo 268 
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie 268 
Klasa 68 Wyroby ślusarskie 269 
Klasa 7 4 Sygnalizacja . . . 269 
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe 289 
Klasa 81 Transport i opakowanie 270 
Klasa 84 Budownictwo wodne i fundamentowanie . . 272 
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie wo

dy, wodociągi i kanalizacja 272 
Klasa 87 Narzędzia i przyrządy, również narzędzia pneu

matyczne do ogólnego użytku 273 
Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych w ukła
dzie numerowym 282 




