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Urząd Patentowy PRL — na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 paździer
nika 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.ΧΙΙ.1972 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 wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za 

granicą 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 opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej 

obrazującego wynalazek lub wzór użytkowy, a do zgłoszeń dokonanych przed 
1 stycznia 1973 r. niezależnie zastrzeżenia patentowe lub ochronne zgłoszenia, 

— liczbę zastrzeżeń. 
* * * 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o patenty tymczasowe zostały oznaczone literą Τ 

za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek 
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, zastrze

żeniami patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich 
odpisy; 

2) w terminie sześciu miesięcy — nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co 
do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochron
nego. 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) 
i prawnym, uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patento
wy PRL — 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188. 

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

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

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

konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 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 październiku 1974 r. Podp. do druku w styczniu 1975 r. Ark. wyd. 19,76, ark. 
druk. 16,25. Papier druk. s a t V kl. 70 g, 61X86. Nakład 2705+25 egz. 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 01.02.1975 r. Nr 2(44) Rok III 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 
1a; B03b P. 166973 30.11.1973 

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska, 
Kielce, Polska (Stefan Nachyla). 

Sposób rozdrabniania materiałów kruchych 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób rozdrabniania materiałów kruchych oraz 
urządzenie do stosowania sposobu. Istotą wynalazku 
jest sposób rozdrabniania polegający na tym, że ma
teriał rozdrabniający porządkuje się w szybko pędzące 
strugi (7), formowane przez tarcze (1) leżące w jednej 
lub kilku płaszczyznach i obracające się z jednakowy
mi lub różnymi prędkościami. Strugi te przenikają 
się wzajemnie na kierunkach dowolnych z reguły 
przeciwbieżnych, skutkiem czego następuje rozdrobnie
nie poprzez wzajemne zderzenie się ziaren materiału 
w przestrzeni. Zbieżność strugi reguluje się prowad
nicą (10) lub łopatkami (11), odpowiednio przymo
cowanymi do tarcz. Strugi materiału można też kie

rować na inną tarczę, której odpowiednio ukształ
towane łopatki pełnią funkcję młotów względem zia
ren rozdrobnionego materiału. 

Urządzenie do ww. sposobu składa się z szeregu 
wirujących tarcz z przymocowanymi do nich łopat
kami (2) i z odpowiednio rozmieszczonych urządzeń 
zasilających. Tarcze 1 umieszczone są w jednej lub 
kilku płaszczyznach i oddalone względem siebie. Po
nad tarczami znajduje się urządzenie podające o ściśle 
określonej charakterystyce w zakresie miejsca, pręd
kości i kierunku podawania materiału na tarcze, oraz 
regulująca zbieżność strugi materiału prowadnica (10). 
Prowadnica może być zastąpiona przez łopatki (11), 
przymocowane do tarcz w sposób umożliwiający ich 
częściowy obrót lub odkształcenie. Przy odpowiednio 
dostosowanych łopatkach jedna z tarcz może pełnić 
funkcję młota. (4 zastrzeżenia) 

1b; B03b P. 168372 Τ 26.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ernest 
Mendrela, Tadeusz Musialski). 

Separator magnetyczny 

Przedmiotem wynalazku jest separator magnetycz
ny, przeznaczony do oddzielania cząstek ferromagne
tycznych z pyłów lotnych. 

Istota wynalazku polega na umieszczeniu induktora 
z uzwojeniem wytwarzającym biegnące pole magne
tyczne, w niejednorodnym polu magnetycznym, o gra
diencie skierowanym korzystnie prostopadle do kie
runku ruchu separowanego pyłu. 

Separator magnetyczny według wynalazku wypo
sażony jest w induktor stałego pola magnetycznego, 
który posiada rdzeń (1), na który nawinięte jest uzwo
jenie wzbudzenia (2). Rdzeń (1) zakończony jest bie
gunami (3), między którymi utworzona jest szczelina 
powietrzna, mająca w przekroju kształt litery V. Mię
dzy biegunami (3), w strefie największego natężenia 
pola magnetycznego, umieszczony jest induktor (4), 
posiadający uzwojenie (5) wytwarzające biegnące 
pole magnetyczne. Induktor (4) w dolnej części zakrzy
wiony jest w kierunku uzwojenia wzbudzenia (2). 

W górnej części separatora, w najszerszym miejscu 
szczeliny, znajduje się zbiornik wlotowy (6) na pył 
wsypowy. W dolnej części separatora znajduje się 
zbiornik wylotowy (7) z dwoma wylotami, przy czym 
jeden wylot usytuowany jest pod szczeliną między 
biegunami (3) i służy do odprowadzania pyłu pozba
wionego ferrytów, natomiast drugi wylot znajduje się 
pod zakrzywioną częścią induktora (4) i służy do od
prowadzania oddzielonych pyłów ferrytowych. 

(2 zastrzeżenia) 
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2b; A21c P. 163323 13.06.1973 

Bydgoska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „SPOMASZ", Bydgoszcz, Polska (Czesław 
Kalinowski, Zbigniew Cholewiński, Mieczysław Jan
kowski). 
Urządzenie do poprzecznego transportu kęsów ciasta 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do po
przecznego transportu kęsów ciasta przygotowanych 
przez jeden zestaw dzieląco-formująco-rozrostowy na 
taśmę pieca innego zestawu. Przeznaczone jest ono 
szczególnie do transportu kęsów bułek paryskich na 
taśmę pieca do wypieku bułek drobnych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma ramę (1) i osadzony przesuwnie wewnątrz 
niej wózek wyposażony w taśmę (5), która jest roz
pięta na rolce nastawnej w płaszczyźnie pionowej 
i bębnie (7), który poprzez sprzęgło (8) połączony jest 
z kołem (9), toczącym się po prowadnicy (10). 

Wózek posiada krzywkę współpracującą z ustawio
nymi na jej drodze krańcowymi wyłącznikami i przy
mocowany jest do linki (11) rozpiętej wzdłuż ramy (1) 
na kole (12) i bębnie (13), napędzanym elektrycznym 
silnikiem (15) przez ślimakową przekładnię (14). 

(2 zastrzeżenia) 

2b; A21c P. 167161 Τ 08.12.1973 

Zjednoczenie Przemysłu Piekarskiego, Warszawa, 
Polska (Jerzy Głowacki). 

Sposób wytwarzania ciasta 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
ciasta metodą dwufazowej fermentacji z zastosowa
niem zaparzania mąki w fazie wstępnej z dodatkiem 
maślanki. Zaparzanie mąki przeprowadza się parą 
wodną o ciśnieniu około 0,04 kG/cm 2 podczas mie
szania fazy wstępnej zaczynu. Na skutek działania 
pary wodnej podnosi się temperatura mieszaniny do 
75°C, co powoduje pożądane skiełkowanie skrobi mąki 
podatnej w tej postaci na działanie enzymów fermen
tacyjnych. Zaparzoną mąkę ochładza się obniżając 
temperaturę mieszaniny do około 56°C, a następnie 
dodaje się płynną maślankę, która obniża temperaturę 
zaparzonej mieszaniny do temperatury nie przekra
czającej 36°C. (4 zastrzeżenia) 

5a; E21b P. 161295 15.03.1973 

Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych 
„Omag"', Oświęcim, Polska (Lucjan Rak, Mieczysław 
Pszczółka, Zdzisław Grzanka, Wacław Gałat, Augu
styn Sikora, Stanisław Górak, Władysław Kubisty). 

Wiertnica pneumatyczna 

Wiertnica pneumatyczna do otworów strzałowych 
w kopalniach o silnym zagrożeniu gazowym, wypo
sażona w skrzynię przekładniową wielostopniową, 

silnik pneumatyczny z rewersją obrotów, specjalną 
głowicę mocującą przewód wiertniczy, mocowana sta
bilnie na uchylnej rozporze, charakteryzuje się tym, 
że kadłub wiertniczy (1) zaopatrzony jest w występ 
stożkowy (15) osadzony obrotowo w gnieździe stożko
wym (16) obejmy i umocowany do obejmy śrubą (17). 
Gniazdo stożkowe (16) posiada na obwodzie naciętą 
podziałkę kątową od 0° do 360°, a zwolnienie śruby 
(IT) powoduje obrót wiertnicy o dowolny kąt w płasz
czyźnie pionowej. Wiertnica umocowana jest stabil
nie na rozporze (10) o zmiennej regulowanej skokowo 
łącznikiem (8) wysokości. (4 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 162475 11.05.1973 

Heinz Hol ter, Gladbeck, Republika Federalna Nie
miec. 
Podwójna wrębiarka bębnowa w wykonaniu scalonym 

Podwójna wrębiarka bębnowa w wykonaniu scalo
nym według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera dolny bęben (1) i górny bęben (2) oraz scalo
ny pośredni odpylacz (3), wyposażony w wentylator 
(4) napędzany wałem (6) z wrębiarki bębnowej, przy 
czym strona ssąca (11) wrębiarki połączona jest 
z przednim i tylnym kanałem (8). (5 zastrzeżeń) 

5b; E21c P. 166552 14.11.1973 

Zakłady Konfekcji i Sprzętu Technicznego „Gumow
nia", Trzebinia, Polska (Franciszek Jargus, Alina Jaś
ko, Maria Sokół, Frydelin Bura, Władysław Kapuścik, 
Tadeusz Bania). 

Pojemnik do gaszenia pożarów dołowych 

Pojemnik do gaszenia pożarów dołowych służy do 
wykorzystania atmosfery beztlenowej wytworzonej 
w ognisku pożarowym do gaszenia tych pożarów w 
oparciu o zmiany ciśnienia barycznego. 

Pojemnik wykonany jest z tkaniny poliamidowej 
powleczonej obustronnie pastą na bazie polichlorku 
winylu i wyposażony jest: 
— w przewody połączeniowe z polem pożarowym (1), 
— w jednokierunkowo działające zawory (2) wbudo

wane w przewody (1), 
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— w umocowanie do obudowy, 
— w zawór umożliwiający kontrolę atmosfery gaszą

cej wewnątrz pojemnika (4). 
Lokalizacja pojemnika może być w dowolnym wy

robisku w pobliżu pola pożarowego. (4 zastrzeżenia) 

5c; E21e P. 161782 09.04.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An
drzej Borecki, Zygmunt Dabiński, Stanisław Jaroń, 
Zdzisław Karolczak, Jerzy Klupa, Zenon Mrowieć, Ka
zimierz Pawlak, Jan Perel, Leonard Pluta, Andrzej 
Raczyński, Andrzej Sobolewski, Jerzy Stożyński, Jerzy 
Uchnast). 

Tama wentylacyjna 

Konstrukcja tamy wg wynalazku charakteryzuje tię 
tym, że w ramie zewnętrznej (2) osadzonej w obmu-
rzu (1) wyrobiska jest umieszczona przesuwnie w pro
wadnikach (5) pośrednia rama (6), spoczywająca na 
nośnych podporach (3), przy czym pomiędzy tymi ra
mami (2) i (6) są umieszczone elementy sprężynujące, 
na przykład sprężyny (4), elastyczne elementy (19), 
ukośne cięgna (20) lub amortyzatory tłokowe. 

Tama jest przeznaczona do regulacji przepływu po
wietrza w wyrobiskach górniczych i jest odporna na 
deformację górotworu. (7 zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 166575 Τ 16.11.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Czeladź, Polska (Tadeusz 
Czechowicz, Mieczysław Kopka, Stanisław Grosicki, 
Jerzy Kolebka, Jerzy Termiński, Bogdan Cwięk, Boh
dan Ufnalski). 

Stropnica do obudowy, szczególnie górniczych 
wyrobisk ścianowych 

Istotą wynalazku jest stropnica do obudowy szcze
gólnie wyrobisk górniczych składająca się z dwóch 
belek połączonych przegubowo z tym, że belka w 

stropnicy na jednym końcu ma przewężenie, do które
go przegubowo, korzystnie przynajmniej przy pomo
cy jednej pary łączników wahadłowych zamocowana 
jest belka stropnicy, która w swej przedniej części 
posiada widlaste wycięcie dla prowadzenia w nim 
przewężenia belki, przy czym każda para łączników 
wahadłowych jest jednym końcem przymocowana do 
belki, a drugim do drugiej belki. 

Stropnica do obudowy szczególnie wyrobisk ściano
wych posiadająca łączniki wahadłowe składa się 
z dwóch płyt, które w swych przeciwległych końcach 
posiadają otwory do ruchomego osadzania ich w strop
nicach oraz na swej długości mają zębate wybranie 
dla ich wzajemnego połączenia, a pomiędzy nimi otwo
ry dla osadzenia w nich elementów łączących. 

(4 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 167055 03.12.1973 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska. 

Kotew górnicza 

Kotew górnicza do kotwienia wyrobisk górniczych 
ma kilka elastycznych tulejek (3) osadzonych na żer
dzi (1) i wzmocnionych od wewnątrz sztywnymi pierś
cieniami (4) o długości mniejszej od długości tych 
tulejek. Na żerdzi (1) jest także umieszczona elastycz
na tulejka (5) rozpierana o ścianki otworu za pomocą 
osadzonego przesuwnie stożkowo zakończonego pierś
cienia (6). 

W zależności od potrzeby na żerdzi (1) może być 
osadzona przesuwnie tylko jedna elastyczna tulejka 
(10), która od strony oporowej tarczy (2) ma wpraso-
wany sztywny prowadzący pierścień (11). 

(3 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 168312 Τ 24.01.1974 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wirek", Ruda 
Śląska, Polska (Andrzej Strabel). 

Stojak górniczy 
Przedmiotem wynalazku jest uelastyczniony stojak 

górniczy drewniany lub stalowy, przeznaczony do za
bezpieczania stropu w wyrobiskach podziemnych, 
a zwłaszcza w wyrobiskach korytarzowych. 

Stojak górniczy według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że jest wyposażony w przedłużacz z otwo
rem przelotowym O), w którym jest umieszczony ko
palniak (1) lub stojak stalowy. Otwór przelotowy (3) 
przedłużacza (2) ma kształt kolana o kącie α równym 
od 60° do 120°, a najkorzystniej 90°. Poza tym w otwo
rze (3) znajduje się oporowa ścianka (4), o którą 
opiera się koniec kopalniaka (1). Nachylenie tej ścian^ 
ki pozwala regulować wielkość podporności wstępnej 
oraz opór jaki kopalniak stawia w czasie jego obcią
żania zarówno siłą statyczną jak i dynamiczną. Tak 
skonstruowany stojak nadaje się do obudowy wyro-
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bisk korytarzowych, w których spodziewany jest duży 
nacisk górotworu lub nawet tąpania. (3 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 168519 Τ 01.02.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organi
zacji Produkcji Maszyn Górniczych, Katowice, Polska 
(Mieczysław Szupiluk, Lech Kosowski, Eugeniusz Pa
jąk, Romuald Foks). 
Urządzenie do wciskania klinów w zamki stojaków 

kopalnianych typu „Valent" 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna

czone do wciskania klinów w zamki stojaków kopal
nianych typu „Valent", których konstrukcja charak
teryzuje się nieregu^rnością kształtów. 

Istotę wynalazku stanowi wahliwe zawieszenie si
łownika hydraulicznego (6) i zaopatrzenie jego tłoczy-
ska w stopę dociskową (8) z otworem oraz stół robo
czy (9) z podłużnym otworem (14) wyposażony w ogra
nicznik, listwę oporową i płytę wyrównawczą (10), 
do której przymocowane są dwa zderzaki (11) i (12). 

(3 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 161954 16.04.1973 
Zakłady Gumowe Górnictwa, Bytom, Polska (Alek

sander Bier, Janusz Jagodziński, Marian Krysik, Ja
cek Ratman, Tadeusz Walter, Edward Łatka, Antoni 
Stechman). 

Urządzenie do gumowania wewnętrznej powierzchni 
rury podsadzkowej 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada ru
chomy element (10), który dociskany jest do czoła 
rury (6) za pomocą siłownika (9) usytuowanego w wo
dzącym elemencie (7). Siłownik (9) przemieszcza się 
za pomocą śruby (8). Rura z wkładką gumową wyko
nana według wynalazku ma zastosowanie w przemyśle 
górniczym do hydraulicznego transportu mieszaniny 
podsadzkowej. (3 zastrzeżenia) 

5d; E2lf P. 163221 09.06.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta
nisław Łaboński, Tadeusz Czechowicz, Zygmunt Da-
biński, Edward Knapik, Mieczysław Miller, Piotr Pod
siadło, Włodzimierz Sikora, Zbigniew Tokarski, Wik
tor Trębacz, Edward Mikuła, Józef Hejmanowski). 

Tama podsadzkowa 

Tama podsadzkowa, współpracująca z obudową zme
chanizowaną (7), ma, usytuowaną za zestawem obu
dowy (7), głowicę składającą się z kołpaka (4) i pod
porowego elementu (5). Kołpak (4) jest osadzony z jed
nej strony na rdzenniku hydraulicznej podpory (3), 
połączonej bezpośrednio zasilającym przewodem (11) 
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z hydrauliczną podporą (12) obudowy (7), a z drugiej 
strony połączony jest przegubowo z zaopatrzonym 
w dodatkowe, sprężynujące wysięgniki, podporowym 
elementem (5), zamocowanym trwale do końcówki 
wysięgnika (6) obudowy (7). Dolna część rozpory jest 
osadzona w cylindrycznym przedłużaczu (2), zamoco
wanym przegubowo w oporowej płozie (1), połączonej 
za pomocą przegubów (21) i sprężystego łącznika (22) 
ze spągnicą (20) zmechanizowanej obudowy (7). W gór
nej części podporowego elementu (5) na umieszczony 
w rowku płaskownik jest nawinięta odsączająca prze
pona (18), która zwisając ku dołowi w czasie pod
sadzania wyrobiska opiera się o podporowy element 
(5), o osłonę (19) rdzennika hydraulicznej podpory (3) 
oraz o gumowe pasy (14) zamocowane do płaskowni
ków (13), osadzonych na przedłużaczu (2). 

(1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 163327 13.06.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Lędziny, 
pow. Tychy, Polska (Antoni Kukuczka, Stefan Dębow-
ski). 

Układ sieci wentylacyjnej zabezpieczający załogę 
kopalni podziemnej w przypadku powstania pożaru 

w prądzie świeżego powietrza 

Układ sieci wentylacyjnej według wynalazku skła
dający się z bocznic i z tam charakteryzuje się tym, 
że posiada bocznicę (1), do której podłączone są co 
najmniej dwie bocznice (9) i (10), zamknięte śluzami 
wentylacyjnymi, prowadzące z rejonowych prądów 
świeżego powietrza (2) i (3), płynących do rejonów 
eksploatacyjnych (A) i (B). Bocznica (1) łączy się 
z grupowym prądem zużytego powietrza (4), płynącym 
z rejonów eksploatacyjnych (A) i (B). W prądzie (4) 
pomiędzy węzłem (5), do którego wpływają niezależne 
prądy zużytego powietrza (6) i (7) z rejonów eksploa
tacyjnych (A) i (B) oraz węzłem (5a), w którym gru
powy prąd powietrza (4) łączy się z bocznicą (1), zlo
kalizowana jest pomocnicza tama (8), umożliwiająca 
dokonanie lokalnej rewersji wentylacji w przypadku 
powstania zagrożenia pożarowego w jednym z rejo
nów. (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 167427 17.12.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", Bytom, Pol
ska (Franciszek Świerc, Henryk Todos, Tadeusz Mo-
triuk). 

Urządzenie do załadunku i wyładunku środków 
transportowych zwłaszcza wozów kopalnianych 

w wyrobiskach górniczych 

Urządzenie hydrauliczne przeznaczone do prac ła
dunkowych, zwłaszcza do załadunku i wyładunku 
maszyn, urządzeń i materiałów transportowych woza
mi w wyrobiskach górniczych jest zaopatrzone w hy
drauliczną kolumnę nośną (1) rozpartą pomiędzy stro

pem i spągiem wyrobiska górniczego. W dolnej części 
kolumny (1) jest zabudowane siedlisko (2), wyposażo
ne w podstawę obrotową (3). Do podstawy obroto
wej (3) jest przymocowana hydrauliczna rozpora (4), 
której górny koniec jest połączony obrotowo z wy
sięgnikiem (5), stanowiącym dźwignię jednoramienną, 
mocowaną obrotowo do kołnierza (6) kolumny noś
nej (1). (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 167428 17.12.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego Bytom Przedsiębior
stwo Państwowe Wyodrębnione, Bytom, Polska (Hen
ryk Todos, Franciszek Swierc, Tadeusz Motriuk). 

Urządzenie hydrauliczne do załadunku i wyładunku 
środków transportowych w wyrobiskach górniczych 

Urządzenie hydrauliczne przeznaczone do prac zała
dunkowych i wyładunkowych ciężkich elementów ma
szyn i urządzeń transportowych wozami w wyrobi
skach górniczych składa się z dwóch ram nośnych, 
wykonanych ze stojaków hydraulicznych (1), które są 
w górnej części połączone belkami skrzynkowymi (2). 
Na belkach skrzynkowych (2) jest umieszczona rucho
ma suwnica, wykonana w postaci belki (6), zaopa
trzonej w wózki toczne (7). Stojaki hydrauliczne il) 
są umieszczone przegubowo w gniazdach (3) podsta
wy, wykonanej z dwóch belek wzdłużnych (4) połą
czonych poprzecznymi stężeniami (5). (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 167941 Τ 05.01.1974 

Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Sta
szica w Krakowie, Kraków, Polska (Zdzisław Macie
jasz, Józef Świstak, Wojciech Waiden, Mieczysław 
Zygmunt). 
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Sposób poszukiwania górników zasypanych 
lub odciętych w zawałach górniczych 

oraz aparat ratunkowy do stosowania tego sposobu 

Sposób poszukiwania górników zasypanych lub od
ciętych w zawałach górniczych, w którym wykorzy
stuje się namiar fal elektromagnetycznych polega na 
tym, że miniaturowy aparat ratunkowy o okresowym 
wyzwolonym działaniu umieszcza się w części ubioru 
górnika najkorzystniej w pasie lub w bucie. W przy
padku zawału miniaturowy aparat jest uruchamiany 
falą elektromagnetyczną, wysyłaną z aparatury na
dawczo-odbiorczej ze stanowiska drużyny ratowni
czej. Po stwierdzeniu odbioru fali, z drugiego stano
wiska ratowniczego identyfikuje się za pomocą apa
ratury odbiorczej kierunek, z którego miniaturowy 
aparat wysyła swoje fale. Pozwala to na określenie 
kąta przecięcia się fal i ścisłe ustalenie miejsca po
bytu zasypanego górnika. 

Aparat ratunkowy według wynalazku do poszuki
wania górników zasypanych lub odciętych w zawa
łach górniczych stanowi jeden zespolony element kon
strukcyjny. Składa się on z odbiornika (5) połączo
nego z przetwornikiem (6) prądu zmiennego na prąd 
stały oraz z bezstykowego przełącznika elektronowego. 
Przełącznik (2) pod wpływem prądu stałego powoduje 
włączenie układu zasilania (8) podając napięcie do 
nadajnika (9) wyposażonego w antenę (10). Nadajnik 
emituje sygnały w postaci modulowanej fali elektro
magnetycznej, odbieranej przez aparaturę stanowiska 
ratowniczego. (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 167978 Τ 08.01.1974 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Waldemar Kowal, Stefan Łata). 

Urządzenie do przewietrzania górniczych wyrobisk 
korytarzowych 

Urządzenie według wynalazku stanowi dyfuzor per
forowany, zamocowany na wylocie lutniociągu. 

Dyfuzor składa się z dwóch części, zewnętrznej (1) 
i wewnętrznej (2) w kształcie stożków ściętych, przy 
czym część zewnętrzna (1) jest perforowana. 

(1 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 167990 Τ 09.01.1974 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Antoni Mizia, Władysław Sacher, Henryk Gauze). 

Uszczelki do tubingów 

Uszczelka do tubingów według wynalazku charak
teryzuje się tym, że posiada kształt zbliżony do litery 
T, a w przekroju ma kształt nita, zwróconego głów
ką w kierunku górotworu. Uszczelka może być wy
konana metodą walcowania, spawania, odlewania lub 
wycinania z dowolnego materiału używanego na szcze
liwa. (1 zastrzeżenie) 

5d; E2lf P. 168068 Τ 12.01.1974 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Adam 
Peretiakowicz, Bogdan Szparaga). 

Układ elektryczny do oświetlenia 
i sygnalizacji świetlnej 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny do 
oświetlania i sygnalizacji świetlnej, przeznaczony 
zwłaszcza do stosowania w górniczych przodkach 
ścianowych kopalń węgla lub innych kopalń. 

Układ zawiera trójfazowy transformator (Tr), do 
którego przyłączona jest trójfazowa linia (RST) oraz 
sterownicza linia (A) biegnąca wzdłuż przodka ścia
nowego. W obwodzie sterowniczym znajdują się przy
ciski (Ps) umieszczone w skrzynkach (Sk). W skrzyn
kach tych, oprócz stateczników (K) świetlówek (L), 
usytuowane są dodatkowe sygnalizacyjne człony (Sc) 
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zawierające przekaźnik (Pk) z cewką (Cl) przyłączo
ną do przewodów (R,S) oraz sygnalizacyjną lampę (Ls) 
połączoną z przewodem (T) i poprzez styki (Ws) prze
kaźnika (Pk) z przewodem (S). Naciśnięcie którego
kolwiek z przycisków (Ps) powoduje zadziałanie stycz
nika (St) i odłączenie od transformatora (Tr) przewo
du (R), a równocześnie zadziałanie przekaźnika (Pk) 
i zamknięcie obwodu sygnalizacyjnej lampy (Ls) oraz 
jej zaświecenie. Stateczniki (K) ze świetlówkami (L) 
są zasilane szeregowo napięciem międzyprzewodowym, 
przez co znacznie obniża się natężenie oświetlenia w 
przodku. Natomiast zasilane pełnym napięciem mię
dzy fazo wy m sygnalizacyjne lampy (Ls) są dobrze wi
doczne. (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 168570 Τ 26.01.1974 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Mirosław Chudek, Wiesław Zadęcki, 
Zenon Szczepaniak, Kazimierz Podgórski, Waldemar 
Nolywajka, Jan Urbańczyk). 

Sposób likwidacji wyrobisk górniczych, 
szczególnie pionowych 

Sposób wg wynalazku przewiduje likwidację wyro
bisk utwardzoną podsadzką, której głównymi skład
nikami wypełniającymi są skała płonna i piasek, na
tomiast spoiwem szkło wodne i cement, a utwardza
czem mieszanina krzemianu dwuwapniowego i krze
mionki. (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 168542 Τ 02.02.1974 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Milowice-Czeladź", 
Sosnowiec, Polska (Henryk Gil, Bogdan Ćwiek, Sta
nisław Śpiewakowski). 

Sposób bezpiecznego wybierania płytko zalegających 
pokładów szczególnie węgla minimalizujący ruchy 

górotworu wraz z powierzchnią 

Sposób według wynalazku umożliwia selektywne 
eksploatowanie pokładu lub jego warstw na głębo
kości 50 do 250 metrów, Korzystnie systemem ściano
wym, utrzymując przez cały okres szybkość postępu 
frontu eksploatacji będącą wprost funkcją czasu opóź
nienia sprężystego warstw górotworu zalegających pod 
eksploatowanym pokładem. (1 zastrzeżenie) 

6a; C07g P. 168460 Τ 30.01.1974 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Waldemar 
Uchman, Józef Gracz). 

Sposób dezodoryzacji i inaktywowania białkowej 
biomasy uzyskiwanej z drożdży, bakterii, pleśni 

lub glonów 

Wynalazek dotyczy sposobu dezodoryzacji i inakty
wowania białkowej biomasy uzyskiwanej z drożdży, 
bakterii, glonów lub pleśni albo ich ekstraktów lub 
preparatów. Sposób polega na tym, że substancje te 
poddaje się działaniu wodnego roztworu nadtlenku 
wodoru o stężeniu 0,1—10c/e wagowych lub czynników 
powodujących generowanie nadtlenku wodoru o tym 
stężeniu, albo innych substancji, będących źródłem 
aktywnego tlenu, a uzyskany produkt ewentualnie 
płucze się i suszy w znany sposób. Sposób według 
wynalazku może być stosowany zarówno do materiału 
wilgotnego, jak również do preparatów suchych. 

Biomasy otrzymane sposobem wg wynalazku moż
na stosować jako dodatki do żywności, a nawet mogą 
być dodawane do przetworów mięsnych jako sub
stancje wzbogacające je w białko lub zastępujące część 
białka' zwierzęcego. (4 zastrzeżenia) 

7a; B21b P. 162801 24.05.1973 

Huta „Zygmunt", Bytom, Polska (Jan Sałajczyk). 

Łącznik przegubowy, zwłaszcza do walcarek 
hutniczych 

W łączniku według wynalazku głowica wewnętrz
na (1) ma na każdym z trzech ramion nośnych dwie 
płaskie i nachylone do siebie powierzchnie, po któ
rych prowadzone są suwliwie powierzchniami płaski
mi dwa wkłady (2) o kształcie odcinka kuli, umiesz
czone powierzchniami kulistymi przegubowo w we
wnętrznych powierzchniach kulistych wkładu (3) pro
wadzonego zewnętrzną powierzchnią cylindryczną 
suwliwie w wewnętrznych powierzchniach cylindrycz
nych głowicy zewnętrznej (4) i ponadto sprzężonego 
urządzeniem przegubowym (5) z głowicą wewnętrz
ną (1). Ilość sprzężonych par ramion nośnych z dwu 
głowic jest w przegubie łącznika dowolna. 

(1 zastrzeżenie) 

7a; B21b P. 163491 20.06.1973 

Huta Zygmunt, Bytom, Polska (Jan Sałajczyk). 

Łącznik przegubowy, zwłaszcza do walcarek 
hutniczych 

Łącznik przegubowy według wynalazku służy 
zwłaszcza do napędzania walców walcarek hutni
czych. Łącznik ten posiada wkłady robocze o kształcie 
wycinka kuli, służy do przenoszenia momentu obro
towego między dwoma mogącymi nie leżeć współ
osiowo wałami, których położenie w czasie pracy jest 
w pewnych granicach zmienne lub stałe i prze
znaczony jest do pracy ze stosunkowo małymi pręd
kościami obrotowymi. 

Łącznik przegubowy według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że wszystkie wewnętrzne powierzch
nie kuliste jego przegubu z umieszczonymi w nich 
wkładami (3) są rozmieszczone wokół różnych odleg
łych od siebie środków (S), z których każdy jest środ
kiem tylko jednej i dla jednego wkładu przezna
czonej wewnętrznej powierzchni kulistej. 

(4 zastrzeżenia) 
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7b; B21c P. 163002 31.05.1973 

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polska (Adam 
Godyń). 
Sposób zmniejszenia odpadu materiału przy ciągnieniu 

w podwyższonych temperaturach 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszenia 
odpadu przy ciągnieniu w temperaturach powyżej 
250°C drutów stalowych w tym w szczeeólności w ga
tunkach stali szybkotnących. 

Sposób ten polega na tym, że po ciągnieniu krąg 
drutu odwraca się tak, że jego początek ciągniony na 
zimno stanowi koniec kręgu, a koniec kręgu ciągniony 
w podwyższonych temperaturach, stanowi jego począ
tek dla realizacji następnego ciągu. Nowo uzyskany 
początek kręgu daje się łatwo zaostrzyć i przewlec 
przez ciągadło, a nowo uzyskany koniec kręgu, in
tensywnie umocniony w uprzednim ciągu, przed wej
ściem do ciągadła, zostaje nagrzany do podwyższonej 
temperatury i dlatego daje się również łatwo prze
ciągnąć przez ciągadło. 

Zamianę początku kręgu na koniec kręgu przy ciąg
nieniu drutu w podwyższonej temperaturze, prowadzi 
się po każdym ciągu dla gatunków stali bardzo trud
no odkształcalnych a w odmianie, co drugi ciąg dla 
gatunków stali trudno odkształcalnych na zimno. 

(2 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 162424 08.05.1973 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. M. No
wotki, Łapy. Polska (Tadeusz Skrobański, Stanisław 
Dunaj, Stanisław Sereda, Tadeusz Filonik, Michał 
Gajewski). 

Jarzmo zawalcarki zwłaszcza do pierścieni 
zestawów kołowych 

Układ jarzma według wynalazku jest zamknięty 
w korpusie (1). Wystające z korpusu czopy wału (2) 
osadzone są obrotowo w kadłubie zwalcarki (3). 

W układzie tym punkt obrotu jarzma dookoła osi 
wału (2) leży w jednej płaszczynie z osią wału (10), 
na którym osadzona jest rolka walcownicza (4). Na 
wale (2) napędzanym w znany sposób jest osadzone 
napędzające koło (5), zazębione z kołem (6) umieszczo
nym na wale (7), na którym znajduje się ślimak (8) 
współpracujący z kołem ślimacznicy (9), zamocowa
nym na wale (10), na którego drugim końcu jest osa
dzona rolka walcownicza (4). (2 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 162715 21.05.1973 

Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel" Kosza
lin, Polska (Andrzej Adamczyk, Bogdan Kłopotowski, 
Wojciech Rubinkowski). 

Tłocznik postępowy do wykonywania wytłoczek 
% kołnierzem lub bez, zwłaszcza osłon metalowych 

do obudów tranzystorowych 

Tłocznik według wynalazku charakteryzuje się więk
szą wydajnością dzięki umieszczeniu jeden za drugim 
dwu lub więcej układów nacinania, ciągnienia, dobi
jania dna wytłoczki i wykrawania wytłoczek. Układy 
te są umieszczone wzdłuż tej samej linii przesuwu 
taśmy. Powierzchnie tnące stempli nacinających ukła
dów nacinania posiadają kształt zbliżony do kształtu 
przekroju soczewki dwuwklęsłej. W przypadku, gdy 
nie dysponuje się automatycznym podajnikiem taśmy 
lub gdy zależy na lepszej jakości wykonywanych wy
tłoczek układ regulacji przesuwu taśmy umieszczany 
jest na początku. (2 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 163047 01.06.1973 

Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne, Szczecin, 
Polska (Ryszard Dalecki). 

Sposób wytwarzania kół linowych oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Sposób wytwarzania kół linowych używanych 
zwłaszcza przy żurawiach i chwytakach polega na 
spawaniu elementów koła wykonanych z kątownika, 
płaskownika i wałka stalowego. Po wyprofilowaniu 
i zagięciu końcówek kątownika przy pomocy ramie
nia dociskowego (8), zakończonego segmentem koła 
z rowkiem na obwodzie, naprzeciwko którego znaj
duje się odpowiadająca mu kształtem stopa profi
lująca (10) formuje się obręcz koła na zimno. Czy-
ność tę przeprowadza się przy użyciu matrycy (3), 
mającej kształt koła z rowkiem formującym na ob
wodzie, osadzonej na napędzanym wale (2) oraz rolek 
dociskających (5). Po wstępnym zespawaniu obręczy 
zamocowuje się ją na przyrządzie do szczepiania ele
mentów koła linowego przy pomocy koników i łączy 
z piastą nasadzoną na sworzeń ramionami wykona
nymi z odpowiednio przyciętego płaskownika szcze-
piając najpierw wstępnie wszystkie elementy, a na
stępnie dokonując spawania właściwego. 

(4 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 167674 28.12.1973 

Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Pe
run", Warszawa, Polska (Jerzy Szczęśniak, Feliks Zem-
brzuski). 
Sposób wytwarzania dysz podgrzewających palników 

do cięcia metali tlenem 
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Sposób wytwarzania dysz podgrzewających palni
ków do cięcia metali tlenem polegający na tym, że 
materiał w postaci walca poddaje się przeróbce pla
stycznej celem wstępnego ukszaltowania. Następnie 
po odtłuszczeniu wyżarzany jest w temperaturze naj
korzystniej 590°—610°C przez 15—20 minut z kolei 
wytrawiony w kwasie azotowym i wypłukany naj
pierw w wodzie o temperaturze pokojowej, a następ
nie w wodzie o temperaturze wrzenia, po czym wyci
skany jest na prasie na żądany kształt. 

(1 zastrzeżenie) 

8a; B05c P. 167295 T 13.12.1973 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego 
Łódź, Polska (Marian Melaniuk, Włodzimierz Szczepa
niak, Stefan Paliga, Janusz Łoziński). 

Sposób barwienia włókienniczych wyrobów 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób barwienia według wynalazku polega na tym, 
że poruszający się włókienniczy wyrób obrabia się 
barwiarskim roztworem, w którym wytwarza się ultra
dźwiękowe pola o natężeniu od 2 do 30 W/cm 2 prze
twornikami ultradźwięków znajdującymi się w od
ległości od 0,1 do 60 mm od powierzchni włókien
niczego wyrobu. 

Urządzenie do barwienia włókienniczych wyrobów 
według wynalazku jest wyposażone w generator (1) 
ultradźwięków połączony elektrycznie z przetworni
kami (3) ultradźwięków znajdującymi się w barwiar-
skiej kadzi (5), których wibrujące płytki (13) są roz
mieszczone równomiernie na całej szerokości toru włó
kienniczego wyrobu (12). Przetworniki (3) ultradźwię
ków mają regulowane uchwyty do zmiany ich poło
żenia. (3 zastrzeżenia) 

8c; B41f P. 167910 T 04.01.1974 

Centralne Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjne, 
Łódź, Polska (Tadeusz Skikiewicz, Stefan Brzeziński, 
Marian Barud, Jerzy Stąpień, Czesław Delong, Jan 
Kowalczuk). 

Sposób wytwarzania podkładki drukarskiej 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania podkładki 
drukarskiej znajdującej zastosowanie na oddziale wy-
kończalniczym w zakładzie włókienniczym. 

Podkładka jest wykonana w postaci tkaniny o splo
cie płóciennym z ciętych włókien poliesterowych. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że surowa 
tkanina jest poddana czynnościom odgotowania, pra
nia, suszenia i stabilizowania. Wytworzona tym spo
sobem podkładka jest po użyciu spierana, płukana, 
odżęta i wysuszona bez zdejmowania z maszyny dru
karskiej. (1 zastrzeżenie) 

8d; D06f P. 166501 T 12.11.1973 

Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i Urządzeń 
Przemysłu Lekkiego „Protomet", Łódź, Polska (Stefan 
Worket). 

Prasowarka do odzieży 

Przedmiotem wynalazku jest prasowarka do odzieży, 
z napędem ręczno-nożnym, wyposażona w prasulec 
oraz w układ dźwigniowy, składający się z ustalonego 
obrotowo w korpusie (41) wahacza (5) z cięgnem (6) 
i dźwignią kątową (9), cięgna (11) o zmiennej długości 
łączącego wahacz (5) z dźwignią pionową, dźwigni za
trzaskowej (16) ustalonej obrotowo na dźwigni piono
wej (14) oraz z pedału docisku (32) ustalonego obroto
wo w korpusie, połączonego poprzez cięgno (37) 
z dźwignią poziomą (38), ustaloną obrotowo w korpu
sie, której drugi koniec poprzez łącznik (13) połączony 
jest z dźwignią pionową (14). 

Poduszka dolna (1) prasulca przymocowana jest do 
ustalonej suwliwie na korpusie prasowarki kilkoma 
śrubami płyty wspornikowej. Do płyty zamocowane 
są dwa resory — górny i dolny — sprzężone ze sobą. 
Końce resoru górnego spoczywają na stałych podpo
rach korpusu prasowarki, a końce resoru dolnego uno
szone są podporami ruchomymi uruchamianymi dźwig
niami, cięgnami i pedałem (34). Nacisk pedału (34) 
zwiększa dodatkowo siłę docisku poduszek presulca. 
Dźwignia zatrzaskowa (16) blokująca układ, urucha
miana jest pedałem otwierania (33) — poprzez cięgno 
(23) i dźwignię spychającą (36). Dźwignia (16) posiada 
odpowiednio ukształtowaną bieżnię (17), współpracu
jącą ze sworzniem (18), zamocowanym w łączniku (13). 
Nacisk bieżni na sworzeń (18) wymusza otwarcie 
układu. (1 zastrzeżenie) 

8k; D06m P. 167336 T 14.12.1973 

Pierwszeństwo: 15.12.1972 — Szwajcaria (nr 18308/72) 
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób uodparniania na płomień organicznego 
materiału włóknistego 

Wynalazek dotyczy sposobu uodparniania na płomień 
materiału organicznego, korzystnie zawierającego po
liestry. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że na 
materiał ten nanosi się kompozycję, która zawiera co 
najmniej 

1) związek tetrakis-(hydroksymetylo)-fosfoniowy, 
produkt jego samokondensacji lub produkt jego kon
densacji z reaktywnym związkiem azotu, 

2) środek nadający miękki chwyt o wzorze la, w 
którym X 0 i Y 0 oznacza każdorazowo wodór, alkil 
o 1—4 atomach węgla albo grupę —CONH2, Z oznacza 
wodór, alkil o 1—4 atomach węgla, grupę —CONH2, 
—C"OR' 0 albo —A4—NHCO-—R'"0, Alt A 2, A 3 i A 4 ozna
czają każdorazowo alkilen o 2 albo 3 atomach węgla, 
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Do- oznacza wodór, grupę —OH, —NH2, —N/—H/T, 
—CONH2, — CO—N/—H/T albo grupę o wzorze 9, 
Ro, R'o, H"o i R"'Ó, oznaczają każdorazowo alkenyl albo 
alkil o 9—23 atomach węgla, T oznacza wodór albo 
grupę —CO—NH2, m i n oznaczają każdorazowo 
1 albo 2, przy czym Xo może również o naczać wiąza
nie kowalencyjne do O1, jeśli odpadają H przy N 1 1 0 
przy C 1 i między N 1 i C 1 występuje podwójne wiąza
nie, przy tym Yo może również oznaczać wiązanie ko
walencyjne do C", jeśli n=2 , Z oznacza grupę 
—Cn—OR'o, odpadają H przy N I V i 0 przy C" i mię
dzy N I V i C 1 1 występuje wiązanie podwójne, przy Czym 
te środki nadające miękki chwyt są ewentualnie 
zczwartorzędowane za pomocą alkilohalogenków albo 
dwualkilosiarczanów, zawierających 1 albo 2 atomy 
węgla w rodniku alkilowym albo estrów alkilowych 
kwasu chlorowcokarboksylowego, które w części kwa
sowej zawierają do 4 atomów węgla i w części alko
holowej do 22 atomów węgla, lub jeśli łańcuchy alki
lowe są przerwane przez atomy tlenu, to do 60 ato
mów węgla, albo ewentualnie występują w postaci 
soli z kwasami kwasów alkilokarboksylowych o naj
wyżej 4 atomach węgla, 

3) rozpuszczalną w wodzie 1,3,5-triazynę, która z i -
wiera 2—4 metylowane grupy aminowe, 

4) ewentualnie związek ewentualnie metylolowany 
i ewentualnie zeterowany o wzorze 2, w którym G 
oznacza tlen albo grupę NH i Q—NH2, —NH—C = N 
albo —NHCONH2 albo w którym G i Q razem ozna
czają = N, oraz 

5) ewentualnie małocząsteczkową aminę, i tak po
traktowany materiał poddaje się procesowi utrwala
nia. (43 zastrzeżenia) 

12c; B0ld P. 166548 T 15.11.1973 

Pierwszeństwo: 15.11.1972 — NRD 
(nr WP B 23d/166862) 

VEB Petrochemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
NRD. 
Urządzenie do skrobania, zwłaszcza krystalizatorów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do skroba
nia zwłaszcza krystalizatorów, charakteryzujące się 
tym, że w wydrążonym wale (1) osadzone są tuleje (2) 
zamknięte z jednego końca płytką (3) z otworem 
i zaopatrzone w wymienne panewki (4), w które to 
panewki (4) wsunięte są prowadnice rurowe (5) noża 
(6) skrobaka. Między płytkami (3) z otworami a pro
wadnicami rurowymi (5) znajdują się sprężyny śru
bowe (7). (1 zastrzeżenie) 

12c; B01j P. 168421 T 29.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Filip, Jerzy Maćkowiak, Zygmunt Ługowski). 

Kolumna rurkowa 

Przedmiotem wynalazku jest kolumna rurkowa do 
rozdzielania mieszanin w procesie destylacji, absorp
cji i ekstrakcji. 

Kolumnę według wynalazku stanowią pojedyncze 
rurki (1) umieszczone wewnątrz cylindrycznego płasz
cza i wypełnione pierścieniami (2) z wgiętymi do we
wnątrz wycięciami o dowolnym kształcie. Średnice 
zewnętrzne pierścieni (2) równe są średnicom rurek (1) 
zaś pierścienie (2) ułożone są w rurkach (1) jeden na 
drugim. (1 zastrzeżenie) 

12d; B0ld P. 163282 12.06.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 48931 
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, 

Warszawa, Polska (Józef Kabała, Stanisław Kleczko). 
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Urządzenie n a t r y s k o w e do u s u w a n i a osadu 
t płyt filtracyjnych 

Urządzenie n a t r y s k o w e według zgłoszenia d o d a t k o 
wego do pa t en tu nr 48931 cha rak te ryzu je się t ym, że 
sk łada się z ruchomej r a m y (1), zaopat rzonej w co 
na jmnie j jedną lub k i lka r u r (2) zaopat rzonych w d y 
sze (3) rozmieszczone wzdłuż tych ru r , ta rczy m i m c -
środowej (6), napędzane j za pomocą s i lnika (8), p o 
wodującej ruch w a h a d ł o w y r u r (2) oraz dźwigni (11) 
współpracującej z r u r a m i (2) oraz z wys t ępami (13) 
płyt f i l t racyjnych. (1 zastrzeżenie) 

Świdnicka F a b r y k a Urządzeń Przemys łowych , Świd 
nica, Polska (Andrzej Czuk, Franc i szek Sawa) . 

Urządzenie do w y s u w a n i a zespołu f i l t racyjnego 
poziomego fil tru p ły towego 

W poziomych f i l t rach p ły towych do w y s u w a n i a zes
połu f i l t racyjnego na zewnąt rz ko rpusu służy wózek, 
na k t ó r y m jes t zawieszony zespół f i l t racyjny wra. : 
z ko lek torem i pokrywą korpusu . Wózek jes t p r ze t a 
czany po szynach umieszczonych w e w n ą t r z korpusu . 
W celu osiągnięcia zwiększonego ods tępu pomiędzy 
obrzeżem korpusu a p ły t ami f i l t racyjnymi, po w y s u 
nięciu na zewnąt rz zespołu f i l t racyjnego, zas toso
wano podłużne wycięcia (8) w r a m i e (9) wózka (13), 
w k tórych przesuwają się sworznie (17) podwieszenia 
zespołu f i l t racyjnego. Wycięcia te umożliwiają doda t 
kowe wysunięc ie zespołu f i l t racyjnego na zewnąt rz 
o wielkość ich długości. Sworznie (7) są sz tywno zwią
zane z ko lek torem (4) pod t rzymującym zespół f i l t ra 
cyjny. (1 zastrzeżenie) 

12e; B0lj P. 167206 T 10.12.1973 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol
ska (Grzegorz Kaczmarzyk, Jerzy Jurkiewicz). 

Pierścień do wypełniania wież absorpcyjnych 
i kolumn destylacyjnych 

Pierścień według wynalazku do wypełniania wież 
absorpcyjnych i kolumn destylacyjnych charaktery
zuje się tym, że posiada w pobocznicy (1) częściowo 

wycięte łukowe wycinki o identycznym kształcie, usy
tuowane w położeniach (2), (3), (4) i (5), odgięte wzdłuż 
linii prostej dłuższej w kierunku geometrycznego środ
ka pierścienia i nie przylegające do siebie po odgięciu. 

(1 zastrzeżenie) 

12e; B01f P. 167685 T 28.12.1973 

Pierwszeństwo: 28.12.1972 — NRD 
(nr WP B Olf/168022) 

VEB Chemieanlagenbau — und Montagekombinat 
Leipzig, Leipzig, Niemiecka Republika Demokratycz
na (Werner Schonherr, Leonhard Jagusch). 

Urządzenie do gazowania cieczy, zwłaszcza cieczy 
fermentacyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do gazowa
nia cieczy, zwłaszcza cieczy fermentacyjnych, które 
składa się z co najmniej jednopiętrowego pojemnika 
reakcyjnego, przy którego dolnej części znajduje się 
przewód ssący prowadzący do urządzenia tłoczącego 
służącego równocześnie do odgazowywania cieczy obie
gowej i którego przewód tłoczny łaczv się z urzą
dzeniem gazującym na górnej części pojemnika r ak
cyjnego. Urządzenie według wynalazku charaktery
zuje się tym, że w dolnej części centralnie za prze
wodem ssącym (11) umieszczony jest oddzielacz ga
zu (2) z urządzeniem dławiącym (8), który przechodzi 
nad powierzchnią cieczy jednego z pięter pojemnika 
reakcyjnego (1). Urządzeniem odgazowującym jest 
pompa wirowa (12) z przewodem odgazowującym (16) 
prowadzącym do oddzielacza (17) cieczy, który w gór
nej swej części ma przewód (21) gazów odlotowych, 
a w dolnej co najmniej jeden element (18) tłoczący 
ciecz przez przewód (20), połączony z pojemnikiem (1). 
Jako urządzenia gazujące służą urządzenia wytwarza
jące strumienie gazowo-cieczowe, umieszczone prosto
padle i kończące się nad powierzchnią cieczy w poje n-
niku reakcyjnym (1). (12 zastrzeżeń) 

12e; B0lj P. 168422 T 29.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Filip, Czesław Sagan). 

Element wypełnienia kolumn do wymiany masy 

Przedmiotem wynalazku jest element wypełnienia 
kolumn do wymiany masy zwłaszcza kolumn absorp
cyjnych, destylacyjnych i ekstrakcyjnych. Elementy 
ułożone w kolumnie tworzą warstwę wypełnienia. 
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Element wed ług wyna l azku s tanowi niepełny pierścień 
w y k o n a n y przez zwinięcie p a s k a b lachy, w k t ó r y m 
wgię te są do w e w n ą t r z naprzemian leg łe pó łp ie r śc i : -
nie (1) powsta łe przez zwinięcie równoległobocznych 
p a s k ó w wycię tych z pobocznicy i s tykających się ze 
sobą w dwóch p u n k t a c h obrzeża. (1 zastrzeżenie) 

12g; B01j P. 162612 17.05.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Kaliszak, Eugeniusz Paszek). 

Bezgradientowe urządzenie do badania kinetyki 
reakcji kontaktowych 

Bezgradientowe urządzenie do badania kinetyki 
reakcji kontaktowych, w którym katalizator wiruje 
wewnątrz komory reakcyjnej zbudowane jest w ten 
sposób, że w komorze reakcyjnej (1) jest umieszczony 
obracający się wałek (7), na którym zamocowane są 
co najmniej dwie płaskie łopatki mieszające (9), na 
końcach których znajdują się ażurowe koszyczki (10) 
z katalizatorem, napędzany za pomocą sprzęgła elek
tromagnetycznego poprzez górną pokrywę (8) komory 
reakcyjnej (1). (1 zastrzeżenie) 

12g; B0lj P. 162641 18.05.1973 

Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Janiak, Józef Wrzyszcz, Andrzej Kołacz
kowski). 

Sposób wytwarzania termicznie stabilnego tlenku 
glinowego służącego jako nośnik do katalizatorów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
termicznie stabilnego tlenku glinowego służącego jako 
nośnik do katalizatorów metalicznych stosowanych w 

procesach hydroraf inac j i , uwodorn ien ia i u t lenienia , 
w szczególności w tak ich procesach, k tó re s tawiają 
ka ta l iza torom w y m a g a n i a wysokiej odporności na 
t e m p e r a t u r ę . Sposób o t r zymywan ia nośnika polega na 
w p r o w a d z e n i u jonów b a r u j a k o s tabi l izatora t e rmicz
nego do wodoro t l enku gl inowego, wysuszeniu masy 
i je j ka lcynacj i . Sposób według wyna lazku wyróżnia 
się t ym, że po wprowadzen iu do Al(OH) 3 j onów baru , 
lecz przed kalcynacją , m a s ę peptyzuje się w o d n y m 
roz tworem k w a s u azotowego. Nośnik wykazuje t e r -
mostabi lność do t e m p e r a t u r y 1200°C. 

(3 zastrzeżenia) 

12q; B0lj P. 163270 11.06.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Norbert Lisoń, Alek
sy Przybyła). 

Sposób podgrzewania kolumny kontaktowej 

Sposób podgrzewania urządzeń oddziału kontakto
wego w czasie rozruchu polega na podgrzewaniu me
dium gazowego, podgrzewającego komory kontakto
we i zewnętrzne wymienniki ciepła, w tym samych 
zewnętrznych wymiennikach ciepła, w których po 
okresie rozruchu podgrzewa się świeży gaz technolo
giczny. Jako medium grzejne stosuje się gazy spa
linowe. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 167331 14.12.1973 

Pierwszeństwo: 20.12.1972 — St. Zjedn. (nr 317005) 
26.07.1973 — St. Zjedn. (nr 382762) 

The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjedno
czone Ameryki (Charles Mack Hall, John Brenton 
Wright). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
oksaminowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych kwasu N,N'-fenyleno-l,3- lub 
1-4-dwuoksaminowego, stanowiących środki przeciw 
alergii. 

Sposobem według wynalazku związki te wytwa
rza się przez reakcję 1,3- lub 1-4-fenylenodwuaminy 
zawierającej podstawniki w Dierścieniu fenylenowym 
i/lub przy atomach azotu, z halogenkiem alkilooksa-
lilu w obecności zasady lub ze szczawianem dwualki-
lowym. (1 zastrzeżenie) 

12g; B0lj P. 167348 09.03.1973 

Pierwszeństwo: 11.03.1972 — Włochy (nr 217 28 A/72) 
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Arnaldo 

Roggero, Alessandro Mazzei, Antoni Proni). 

Sposób wytwarzania katalizatora polimeryzacji 

Sposób według wynalazku polega na tym, że metal 
lub jego wodorek, pochodną alkilową bądź amidową 
poddaje się reakcji ze związkiem posiadającym co 
najmniej dwie grupy SO i/lub S0 2 . Odpowiednim me
talem jest metal z grupy I A, IIA i III A układu okre
sowego pierwiastków. Jako związki zawierające co 
najmniej dwie grupy SO i S 0 2 stosuje się związki 
zawierające w cząsteczce co najmniej dwie powta
rzalne jednostki o wzorze R — (X—/R7m)n — Y — R", 
w którym X i Y, jednakowe lub różne, oznaczają gru
py SO lub S0 2 , R i R" oznaczają rodniki alkilowe za
wierające 1—10 atomów węgla, grupy cykloalkilowe, 
arylowe, aryloalkilowe lub alkilocykloalkilowe, bądź 
też dwu wartościowe rodniki zdolne do reakcji pomię
dzy sobą prowadzącej do zamknięcia pierścienia, R' 
oznacza dwuwartościowy rodnik arylenowy, cyklo-
alkilenowy, alkiloarylenowy, alkilocykloalkilenowy lub 
łańcuch metylenowy zawierający 0—20 atomów węg
la, m oznacza liczbę całkowitą, 0 lub 1, zaś n oznacza 
liczbę całkowitą 1, 2 lub 3. (5 zastrzeżeń) 
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12q; C07C P. 167350 15.12.1973 

Pierwszeństwo: 28.12.1972 — Wlk. Brytania 
(nr 59742/72) 

29.01.1973 — Wlk. Brytania (nr 4387/73) 
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel

ka Brytania. 
Sposób wytwarzania polipeptydów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
polipeptydów przez modifikację insuliny świńskiej lub 
bydlęcej. 

Sposób wg wynalazku polega na poddaniu świńskiej 
lub bydlęcej insuliny działaniu aminoendopeptydazy 
specyficznej wobec lizyny, w środowisku wodnym, w 
wyniku czego zostaje usunięta L-lizylo-L-alanina 
z łańcucha B (tj. dłuższego łańcucha) insuliny świń
skiej lub bydlęcej. Otrzymane produkty wykazują peł
ną aktywność insulinopodobną przy mniejszej immu-
nogenności w stosunku do wyjściowej insuliny świń
skiej czy bydlęcej. (11 zastrzeżeń) 

12g; B0lj P. 167851 T 31.12.1973 

Zakłady Włókien Sztucznych „Wistom", Tomaszów 
Mazowiecki, Polska (Wacław Gębski). 

Sposób regeneracji oleju używanego w procesach 
absorpcji oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Regeneracja zdesorbowanego oleju sposobem według 
wynalazku odbywa się w hermetycznej chłodnicy (1), 
w której gorący olej doprowadzany za pomocą roz-
lewnika (5) i woda chłodząca doprowadzana dyszą (12), 
płynąc w przeciwprądzie, stykają się bezpośrednio 
w strefie ceramicznych pierścieni (25), rozwijających 
powierzchnie zetknięcia obu cieczy, gdzie następuje 
wymiana ciepła i wytrąca się siarka. Schłodzony 
i oczyszczony z siarki olej jako lżejszy wydostaje się 
z chłodnicy (1) górnym przelewem (6) a woda chło
dząca odpływa dolnym odpływem (21) poprzez odpo
wiednio wypoziomowany przelew (15) z zastawka
mi (16). Wytrącona siarka usuwana jest z chłodnicy 
okresowo włazem (23). 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że strefa ceramicznych pierścieni (25) umieszczo
na jest w środkowej części chłodnicy (1), rozlewnik (5) 
posiada szczeliny wypływu oleju symetrycznie roz
mieszczone w przekroju chłodnicy (1) pod stożkowy
mi daszkami z nacięciami profilowanymi w obwo
dzie a zastawki (16) wykonane są z tworzywa o du
żym ciężarze właściwym i nakładane są jedna na 
drugą przy użyciu szczeliwa w ilości warunkującej 
wymagany poziom cieczy w chłodnicy. 

(4 zastrzeżenia) 

12q; C07C P. 168263 T 21.01.1974 

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „Farmapol', 
Poznań, Polska (Henryk Marciniak, Tadeusz Witow
ski, Stefan Palacz). 

Sposób oczyszczania N,N-krotonylo, etylo-o-toluidyny 

Wynalazek dotyczy sposobu oczyszczania N,N-kroto-
nylo, etylo-o-toluidyny od zanieczyszczeń powstają
cych w procesie wytwarzania, opartym na reakcji chlor
ku krotonoilu z N-etylo-toluidyną. N,N-krotonylo, 
etylo-o-toluidyna jest stosowana w dermatologii do 
zwalczania pasożytów skóry oraz jako środek przeciw-
świądowy. Sposób oczyszczania polega na stopniowym 
usuwaniu niepożądanych związków przez zastosowa
nie kolejno operacji termicznej, ekstrakcji, krystali
zacji i destylacji. Część zanieczyszczeń przeprowadza 
się w związki rozpuszczalne działaniem węglanu so
dowego w wyższej temperaturze i usuwa przez eks
trakcję wodnymi roztworami kwasu siarkowego i wę
glanu sodowego, nierozpuszczalne w wodzie wyodręb
nia przez krystalizację i destylację. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 168276 22.01.1974 

Pierwszeństwo: 24.01.1973 — Szwajcaria (nr 978/73) 
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania trudno rozpuszczalnych 
związków azowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania trudno 
rozpuszczalnych związków o wzorze przedstawionym 
niżej, w którym R x oznacza atom wodoru, chlorowca, 
rodnik metylowy, grupę metoksylową lub etoksylo-
wą, R 2 oznacza rodnik metylowy, etylowy lub propy
lowy, R 3 oznacza atom wodoru, grupą metoksylową 
lub grupę nitrową, a R 4 oznacza rodnik fenylowy lub 
naftylowy ewentualnie podstawiony grupą metylową, 
trójfluorometylową, metoksylową, etoksylową lub 
chlorowcem. 

Sposób wg wynalazku polega na kondensacji odpo
wiednich związków nitrowych z aminą, redukcji gru
py nitrowej, dwuazowaniu i sprzęganiu. 

Związki te są pigmentami i nadają się do barwie
nia mas z tworzyw sztucznych, zwłaszcza polichlorku 
winylu. (2 zastrzeżenia) 

12q; C07c P. 168492 T 31.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Tadeusz Sikorski, Barbara Hadrowicz, Jan Kokociń
ski, Jan Kowalczyk). 

Sposób otrzymywania poli (metoksymetylouretanu 
alkoholu winylowego) 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
poli (metoksymetylouretanu alkoholu winylowego), 
przeznaczonego zwłaszcza do wytwarzania powłok la
kierniczych i klejów. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że 100 części 
wagowych polialkoholu winylowego rozpuszczonego 
w 20—700 częściach wagowych rozpuszczalnika w po
staci dwumetylosulf o tlenku z dodatkiem 0,5—1,2 częś
ci wagowej katalizatora w postaci trójetylenoaminy, 
poddaje się reakcji w temperaturze 40—80°C z 2—200 
częściami wagowymi metoksymetyloizocyjanianu aż 
do pełnego przereagowania substratów. 

(1 zastrzeżenie) 
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12i; C0lb P. 167466 Τ 18.12.1973 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Leonard Firlus, Zbigniew Dacy, Lech Pietrzyk, Jó
zefa Gawron). 

Sposób otrzymywania syntetycznej krzemionki 
o selektywnych własnościach adsorpcyjnych 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji krzemianu 
sodowego z kwasem siarkowym z taką prędkością, 
aby przy określonym pH nastąpiło natychmiastowe 
zestalenie układu reakcyjnyego, następnie rozdrobnio
ny hydrożel dysperguje się w roztworze kwasu siar
kowego, poddaje starzeniu, suszeniu i rozcieraniu 
w młynie kulowym. 

Krzemionka uzyskana sposobem wg wynalazku se
lektywnie adsorbuje wielkocząsteczkowe związki biał
kowe z napojów fermentacyjnych, zwłaszcza piwa, 
zwiększając jego trwałość. (3 zastrzeżenia) 

121; C0ld P. 162021 18.04.1973 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Maria Szmyt). 

Sposób wytwarzania fluorkowanej soli kuchennej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że fluorek 
sodu lub wapnia rozpuszcza się w solankowym ługu 
pokrystalicznym. Roztworem tym zrasza się wilgotną, 
świeżo odwirowaną sól, następnie zroszoną masę solną 
dobrze się miesza i suszy w suchym gorącym po
wietrzu. (3 zastrzeżenia) 

12m; C0lf P. 163532 23.06.1973 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla
nych, Opole, Polska (Jolanta Borska, Gerhard Gawen-
da, Elżbieta Kosacka, Reinhold Szmolke, Józef Szylic-
ki, Janina Ziembikiewicz). 

Sposób wytwarzania wodorotlenku glinowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
specjalnego wodorotlenku glinowego dla potrzeb prze
mysłu farmaceutycznego, w którym materiałem wyj
ściowym jest roztwór glinianu sodowego. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że żel glino
wy otrzymuje się bezpośrednio z roztworu glinianu 
sodowego w wyniku hydrolizy prowadzonej w tem
peraturze 20 do 25°C przez czas nie dłuższy niż 60 mi
nut gazami o stężeniu C 0 2 powyżej 70%. Otrzymany 
żel przemywa się wodą destylowaną, rozcieńczonym 
kwasem azotowym i znowu wodą destylowaną, a na
stępnie suszy się w temperaturze 30 do 40°C. 

(3 zastrzeżenia) 

12m; C0lf P. 167390 Τ 17.12.1973 

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Luboń 
k/Poznania, Polska (Bohdan Zawadzki, Zenon Szulc, 
Ryszard Łonski, Jerzy Tomczak). 

Sposób wytwarzania wodorotlenku i tlenku glinowego 
z zasadowych siarczanów glinowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zasa
dowe siarczany glinowe poddaje się ekstrakcji gorą
cym wodnym roztworem amoniaku przeprowadzając 
do roztworu jony N H +

4 , K + , N a + , So— 4 . Ekstrakcję 
przeprowadza się stosując nadmiar amoniaku w tem
peraturze powyżej 70°C, przy czym korzystne jest 
prowadzenie ekstrakcji kilkustopniowej w układzie 
prżeciwprądowym. 

Wyekstrahowaną zawiesinę odfiltrowuje się a uzy
skany wodorotlenek glinowy może być poddany pra
żeniu znanymi sposobami i przeprowadzony w tlenek 
glinowy. < (3 zastrzeżenia) 

12m; C0lf P. 167391 Τ 17.12.1973 

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Luboń 
k/Poznania, Polska (Bohdan Zawadzki, Zenon Szulc, 
Teresa Wąsowska). 

Sposób oczyszczania siarczanu glinowego i siarczanu 
glinowo-amonowego od związków potasu i sodu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do roz
tworu siarczanu glinowego lub glinowo-amonowego, 
zawierającego pierwiastki alkaliczne wprowadza się 
wodorotlenek glinowy lub amonowy, korzystnie świe
żo wytrącony i ogrzewa się mieszaninę do tempera
tury co najmniej 80°C, w czasie 30 min. W wyniku 
zachodzących reakcji wytrącają się zasadowe siarczany 
glinowo-potasowe lub glinowo-sodowe. Ilość wprowa
dzanego wodorotlenku glinowego lub amonowego do
biera się tak, aby w wytrąconym osadzie stosunek 

Al O 
ν 2 3 wynosił 2—4, przy czym Me oznacza potas 
Me 2 0 

lub sód. (2 zastrzeżenia) 
I2m; C0lf P. 167392 Τ 17.12.1973 

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Luboń 
k/Poznania, Polska (Bohdan Zawadzki, Zenon Szulc, 
Jerzy Tomczak). 

Sposób wytwarzania siarczanu glinowego z ałunu 
glinowo-amonowego 

Sposób wytwarzania siarczanu glinowego z ałunu 
glinowo-amonowego charakteryzuje się tym, że do 
ałunu, przed jego odwodnieniem lub do pozbawionej 
już wody soli, dodaje się wodorotlenek glinowy w iloś
ciach równoważnych ilości jonów amonowych zawar
tych w ałunie, po czym mieszaninę tę poddaje się 
odwadnianiu i prażeniu. 

Wydzielający się w wyniku rozkładu ałunu glinowo-
-amonowego trójtlenek siarki reaguje z częściowo od
wodnionym wodorotlenkiem glinowym tworząc siar
czan glinowy. Związanie trójtlenku siarki pozwala na 
prawie całkowite odzyskanie wydzielającego się amo
niaku. Amoniak bowiem absorbowany jest w roz
tworze ałunu glinowo-amonowego, przez co wytrąca się 
wodorotlenek glinowy, który po odfiltrowaniu miesza 
się z ałunem glinowo-a nonowym przeznaczonym do 
prażenia. 

Reakcję rozkładu ałunu i wiązania S 0 3 przez wodo
rotlenek glinowy prowadzi się w temperaturach 
450—700°C. (2 zastrzeżenia) 

12n; C0lg P. 166716 Τ 23.11.1973 

Pierwszeństwo: 24.12.1972 — Francja (nr 7241837) 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Saint-Denis, 

Francja (Bauwens Robert, Lefrancois Robert, Gabriel 
Michel). 

Sposób wytwarzania czystego dwuchromianu sodowego 

Sposób według wynalazku polega na zatężaniu roz
tworu chromianu sodowego tak, aby spowodować two
rzenie się kryształów obojętnego czterowodnego chro
mianu sodowego. Do wytworzonych kryształów oddzie
lonych od ługu macierzystego dodawany jest kwas 
siarkowy a uzyskany w ten sposób roztwór po uprzed
nim oddzieleniu utworzonego, nierozpuszczalnego siar
czanu sodowego, zatężany jest tak, aby spowodować 
krystalizację dwuchromianu sodowego. 

(8 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 162132 25.04.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 50508 
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed

siębiorstwo Państwowe, Pabianice, Polska (Krystyna 
Lubisz, Hanna Goźlińska, Józefa Korbel, Stefan Ła-
będzki, Leon Sedlaczek, Zofia Trzcińska, Stefan Wło
darczyk). 
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Sposób wyodrębniania związków sterydowych z ich 
roztworów w rozpuszczalnikach organicznych 

Sposób wyodrębniania związków steroidowych z ich 
roztworów w rozpuszczalnikach organicznych podany 
w patencie Nr 50508 a polegający na tym, że do roz
puszczalnika, w którym jest rozpuszczony steroid do
daje się drugi rozpuszczalnik, który jako taki nie roz
puszcza danego steroidu a z pierwszym rozpuszczalni
kiem tworzy mieszaninę azeotropową o temperaturze 
wrzenia, pod ciśnieniem normalnym lub nieco ob
niżonym, niższej od temperatury rozkładu danego 
steroidu w pierwszym rozpuszczalniku, jak również po
niżej temperatury rozkładu steroidu zawieszonego 
w drugim rozpuszczalniku, stosuje się według zgło
szenia dodatkowego do szeregu związków steroidowych 
pochodnych 4-pregnenu lub 1,4-pregnadienu. 

(1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 162787 22.05.1973 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska 
(Izabela Cieślikowa, Jan Płandowski). 

Sposób oddestylowania nadmiarowego alkoholu 
z surowego ftalanu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddestylowania 
nadmiarowego alkoholu z surowego ftalanu w sposób 
ciągły na kolumnie destylacyjnej posiadającej półki 
sitowe lub rusztowe. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że ftalan su
rowy wprowadzony jest do podgrzewacza, w którym 
część alkoholu odparowuje i przechodzi poprzez sepa
rator kropel i chłodnicę do rozdzielacza. 

Ftalan z separatora kierowany jest na górę kolumny 
destylacyjnej i spływa poprzez półki w dół. Od dołu 
ftalan jest ogrzewany wtryskiem żywej pary i pod
grzewaczem wewnętrznym. Opary wody i alkoholu 
w przeciwprądzie są odprowadzane górą poprzez sepe-
rator i kondensator do rozdzielacza. Ftalan z dołu ko
lumny jest odprowadzony do zbiornika. Kolumna de
stylacyjna w dolnej części posiada wymiennik we
wnętrzny i wtrysk żywej pary. (3 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 163183 08.06.1973 

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Pol
ska (Zdzisław Bruszewski, Anita Inowolska, Wojciech 
Kulicki, Grażyna Tobiś). 

Sposób wytwarzania aldehydu m-bromobenzoesowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
aldehydu m-bromobenzoesowego przez bromowanie 
kompleksu utworzonego z aldehydu benzoesowego 
i kwasu Lewis'a oraz hydrolizę zbromowanego kom
pleksu. Sposób według wynalazku polega na prowa
dzeniu procesu bromowania w rozpuszczalniku taki.-n 
jak kwas alifatyczny, węglowodór alifatyczny ewen
tualnie chlorowcowany lub w mieszaninie takich roz
puszczalników. Stosunek molowy reagentów, t j . alde
hydu i kwasu Lewis'a do rozpuszczalnika wynosi 
jak l:n:(n—1), gdzie n oznacza liczbę moli kwasu Le
wis^, przy czym korzystnie jest, gdy n waha się 
w granicach 1,5—3. (2 zastrzeżenia) 

12O; C07c P. 163209 08.06.1973 

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Łódź, Pol
ska (Jerzy Łuszczewski, Jerzy Pacholczyk, Cyryla 
Twardo, Halina Zuchowska). 

Sposób wytwarzania wodnych roztworów 
dwuglukonianu l,6-dwu-(4'-chlorofenylodwuguanido)-

-h«ksanu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
wodnych roztworów dwuglukonianu l,6-dwu-(4'-chlo-
rofenylodwuguanido)-heksanu na drodze reakcji glu-

konianu amonu z zasadą tym l,6-dwu-(4'-chlorofeny-
lodwuguanido)-heksanu w środowisku wodnym. Wy
wiązujący się w czasie procesu amoniak usuwany 
jest ze środowiska reakcji za pomocą destylacji z parą 
wodną. Powstały roztwór oczyszczany jest przez prze
sączenie z węglem aktywnym. (4 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 163455 18.06.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Włodzimierz Montewski, Lidia 
Burczyk, Edward Grzywa, Janusz Bereś, Jerzy Wasi
lewski, Jan Bogaczek, Krystyna Walczyk, Stanisław 
Łuczyn). 

Sposób wydzielania kwasu akrylowego 
z wodnych roztworów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
kwasu akrylowego z wodnych roztworów posyntezo-
wych, otrzymanych w wyniku katalitycznego utlenia
nia propylenu powietrzem w obecności pary wodnej, 
na drodze destylacji azeotropowo-ekstrakcyjnej. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że w charak
terze czynnika rozdzielającego stosowany jest nitro
benzen lub nitrobenzen w mieszaninie z rozpuszczalni
kami polarnymi. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 163573 25.06.1973 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska 
(Stanisław Kolanek, Mieczysław Marczyk, Ernest Pie-
czora, Eugeniusz Chrobak, Marian Krupa, Konstanty 
Chmielewski, Jerzy Simonides, Jan Moskal, Jan 
Trznadel). 

Reaktor do syntezy mocznika 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja wnętrza 
reaktora do syntezy mocznika, zabezpieczająca płaszcz 
ciśnieniowy naczynia przed silnym działaniem koro
zyjnym reagentów. Reaktor do syntezy mocznika po
siada płaszcz ciśnieniowy i pokrywę, która jest przy
kręcona do płaszcza śrubami poprzez soczewkową 
uszczelkę metalową. 

Zabezpieczenie wewnętrznych ścian reaktora przed 
korozją uzyskano dzięki wprowadzeniu do jego wnę
trza wkładu (1), wykonanego ze stali kwasoodpornej 
i przyspawanego w górnej części do uszczelki soczew
kowej (2). Pomiędzy płaszczem (3) i wkładem (1) znaj
duje się pierścieniowa szczelina (7), którą przepływa 
z góry w dół ciekły amoniak, będący jednym z rea
gentów mocznika a równocześnie antykorozyjną sub
stancją. (1 zastrzeżenie) 
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12o; C07c P. 163615 27.06.1973 

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Pol
ska (A.R. Daniewski, M. Guzewska, M. Kocór). 

Sposób wytwarzania eteru alkilowego rac. ll-keto-14a 
-hydroksyestronu i jego pochodnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
eteru alkilowego rac. ll-keto-14a-hydroksyestro.iu i je
go pochodnych, o wzorze 1, w którym R oznacza niższą 
grupę alkilową o liczbie węgli Cj—C 2. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że związek o wzorze 2, 
w którym R ma takie samo znaczenie jak we wzo
rze 1, będący w równowadze z formą półketalową 
posiadającą w pozycji 11 i 14 mostek tlenowy, cykli-
zuje się za pomocą oksoniowych soli czterofluorku 
boru o wzorze R 3 ' 0 + B F 4

— , w którym R' oznacza do
wolną grupę alkilową, zwłaszcza metylową lub etylo
wą. 

Związki o wzorze 1 stanowią półprodukty do syn
tezy pochodnych 19-nortestosteronu podstawionych 
w położeniu 11, 14, 18 oraz do syntezy hormonów kory 
nadnercza. (2 zastrzeżenia) 

12o; C07f P. 166278 T 02.11.1973 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Ryszard Bodalski, Jerzy Mikołajczyk, Stanisław Mar
kowicz, Barbara Młotkowska, Andrzej Zwierzak, Boh
dan Śledziński). 

Sposób wytwarzania nowych fosforanów enoli 

Wynalazek dotyczy otrzymywania nowych estrów 
kwasu fosforowego typu fosforanów enoli o wzorze 1, 
w którym R oznacza niższy rodnik alkilowy, ewentual
nie podstawiony chlorowcem, X oznacza atom chloru 
lub bromu, a n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3. 

Związki powyższe otrzymuje się przez kondensację 
odpowiednich fosforynów trójalkilowych z estrami me
tylowymi chlorowcobenzoilopochodnych kwasu octo
wego. Nowe związki mogą znaleźć zastosowanie jako 
substancje biologicznie czynne. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 166279 T 02.11.1973 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Jerzy Mikołajczyk, Ryszard Bodalski, Stanisław Mar
kowicz, Barbara Młotkowska, Andrzej- Zwierzak, Boh
dan Sledziński).. 

Sposób wytwarzania 
chlorobenzoilodwuchlorowcooctanów alkilowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
chlorobenzoilodwuchlorowcooctanów o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza niższy rodnik alkilowy, 
X oznacza atom chloru lub bromu, a n oznacza liczbę 
całkowitą od 1—3. Związki powyższe otrzymuje się 
przez chlorowcowanie znanymi czynnikami chlorow
cującymi chlorobenzoilooctanów alkilowych. 

Nowe związki mogą znaleźć zastosowanie jako pół
produkty w syntezach związków biologicznie czyn
nych, szczególnie pochodnych fosforanów enoli. 

(1 zastrzeżenie) 

12o; C07f P. 167029 T 03.12.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogumił Łaszkie-
wicz, Henryk Struszczyk). 

Sposób wytwarzania chloroalkoksyfosfazenów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
chloroalkoksyfosfazenów o wzorze ogólnym 1, w któ
rym X oznacza wodór, grupę metylową, chloromety-
lową, fenylową lub grupę bromofenylową, a n ^ 3. 
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Sposób według wynalazku polega na reakcji epi-
tlenku o wzorze ogólnym 2, w którym Y oznacza wo
dór, grupę metylową, chlorometylową i fenylową 
z oligomerami chlorku fosfazenowego w obecności bez
wodnego chlorku glinowego, w środowisku rozpusz
czalników organicznych, szczególnie 1,1,2,2-cztero-
chloroetanie w czasie 2—6 godzin. 

Po zakończeniu reakcji mieszaninę przemywa się 
słabym roztworem kwasu solnego, wodnym roztwo
rem węglanu sodowego oraz wodą, aż do uzyskania 
pH = 7. Następnie suszy się roztwór bezwodnym siar
czanem sodowym i oddestylowuje rozpuszczalnik pod 
ciśnieniem 10—20 mm Hg, po czym oczyszcza się pro
dukt. 

Powyższe związki stosuje się jako dodatki utrudnia
jące palenie włókien, np. przy wytwarzaniu włókien 
z celulozy regenerowanej. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 167133 07.12.1973 

Pierwszeństwo: 27.03.1973 — RFN (nr P. 23 15 025.6) 
Linde AG, Wiesbaden, Republika Federalna Niemiec 

(Hans C. Hoppe). 
Sposób uwodornienia nienasyconych węglowodorów 

zawartych w mieszaninach gazowych 
zawierających węglowodory oraz urządzenia 

do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób uwodornienia 
nienasyconych węglowodorów, zawartych w miesza
ninach gazowych oraz urządzenie do stosowania tego 
sposobu. 

Sposób według wynalazku polega na izotermicznym 
i adiabatycznym przebiegu reakcji prowadzonej w jed
nym wspólnym reaktorze przy udziale czynnika chło
dzącego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wyna
lazku stanowi reaktor składający się z pionowo usy
tuowanych rur (4 i 5) zawierających katalizator, przy 
czym rury te są otoczone czynnikiem chłodzącym. 

Ponadto reaktor jest podzielony na obszar izoter-
miczny i przylegający do niego obszar adiabatyczny, 
który zajmuje całą przestrzeń utworzoną nad po
wierzchnią cieczy chłodzącej (15). (9 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 16T416 18.12.1973 

Pierwszeństwo: 19.12.1972 — St. Zjedn. Am. (nr 316609) 
Shell Internationale Research Maatschapij B.V., Ha

ga, Holandia. 

Sposób wytwarzania dwuchlorku etylenu 

W sposobie według wynalazku etylen poddaje się se
lektywnemu chlorowaniu utleniającemu do dwuchlor-
ku etylenu przez kontaktowanie etylenu, chlorowodoru 
i tlenu cząsteczkowego w fazie gazowej w temperaturze 
od 230°C do 355°C w złożu katalizatora stałego, zawie
rającego chlorek miedziowy na nośniku. Etylen z nad
miarem stechiometrycznym wprowadza się na wlocie 
do strefy reakcyjnej, a chlorowodór i tlen cząstecz
kowy doprowadza się przez wiele punktów wlotowych 
do strefy reakcyjnej tak, aby utrzymać stosunek chlo
rowodoru do etylenu poniżej 0,7 i tlenu do etylenu po
niżej 0,12 przy przepływie masy reakcyjnej przez strefę 
reakcji. Wypływający ze strefy reakcyjnej strumień, 
który zawiera dwuchlorek etylenu, rozdziela się na co 
najmniej jedną fazę ciekłą, zawierającą dwuchlorek 
etylenu i fazę gazową zawierającą co najmniej 55%> 
objętościowych etylenu, którą można zawracać i wpro
wadzać na wlocie do strefy reakcyjnej. 

Sposób według wynalazku umożliwia łatwą kontrolę 
przegrzań lokalnych występujących w złożu kataliza
tora. (29 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 167431 T 17.12.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" 
Kędzierzyn, Polska (Wiesław Szelejewski, Kazimierz 
Fraczek, Dieter Gornig, Józef Kołt, Rafał Musioł, Fran
ciszek Niezborała, Jerzy Czyż, Anna Niezgoda). 

Sposób przerobu pozostałości podestylacyjnej 
z produkcji dwumetylotereftalanu 

Sposób przerobu pozostałości podestylacyjnej z pro
dukcji dwumetylotereftalanu polega na tym, że ciekłą 
pozostałość podestylacyjną pozbawioną na drodze sedy
mentacji zanieczyszczeń mineralnych i smolistych 
poddaje się niskociśnieniowej estryfikacji metanolem, 
użytym w ilości 1 do 3 części wagowych na 1 część 
wagową pozostałości, w obecności oleum jako katali
zatora a następnie mieszaninę reakcyjną ochładza się 
do temperatury nie niższej od 40°C i wydziela kry
staliczny osad dwumetylotereftalanu przez odwiro
wanie. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 167452 19.12.1973 

Pierwszeństwo: 27.12.1972 — RFN (nr P 22 63 498.6) 
Ruhrchemie Aktiengesellschaft, Oberhausen, Repu

blika Federalna Niemiec. 

Sposób ciągłego wytwarzania związków zawierających 
tlen 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków zawierających tlen drogą reakcji węglowo
dorów olefinowych z tlenkiem węgla i wodorem 
w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach w obec
ności metali 8 podgrupy lub ich związków jako kata
lizatorów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że reakcję 
prowadzi się w jednej z dwóch lub trzech komór sta
nowiących reaktor. Do pierwszej komory wprowadza 
się ciekłą i gazową fazę z dołu do góry, zaś do dru
giej komory wyłącznie fazę ciekłą z góry na dół. Przez 
trzecią komorę przepływa faza ciekła i gazowa we 
współprądzie lub przeciwprądzie. Produkt jest odcią
gany z reaktora składającego się z dwóch komór na 
dole drugiej komory. Przy reaktorze złożonym z trzech 
komór produkt odciąga się na górze komory, gdy faza 
ciekła i gazowa płyną w tym samym kierunku, zaś na 
dole komory, gdy faza ciekła i gazowa płyną w kierun
ku przeciwnym. (5 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 167493 20.12.1973 

Pierwszeństwo: 20.12.1972 — Włochy (nr 33276 A/72) 
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Giorgio 
Pagani). 

Sposób wytwarzania eteru metylowego 
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Przedmio tem w y n a l a z k u jes t sposób w y t w a r z a n i a 
e teru mety lowego z C0, C0 s i H 2 , przy czym p r o d u k 
t e m pośredn im jes t a lkohol me ty lowy , k tó ry o d w a d 
nia się do e te ru mety lowego bezpośrednio w tym 
s a m y m reak to rze . Sposób według wyna lazku polega 
na wprowadzen iu do r e a k t o r a syntezy C0 , C 0 2 i H 2 

i poddan iu ich reakcj i w obecności ka ta l iza tora s toso
wanego do syntezy metano lu , w szczególności zasa
dowego ka ta l i za to ra miedziowego, nanies ionego na 
a k t y w n y nośnik powodujący odwodnienie me tano lu . 
J a k o nośnik szczególnie korzys tn ie stosuje się n a d t l e 
nek gl inu. Syntezę p rowadz i się w t e m p e r a t u r z e od 
220 do 230°C. (11 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 167569 21.12.1973 

Pierwszeństwo: 23.12.1972 — RFN (nr P 22 63 247.9) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe

deralna Niemiec. 

Sposób oczyszczania antrachinonu 

Sposób oczyszczania surowego antrachinonu polega 
na stosowaniu jako rozpuszczalnika cykloheksanonu 
i/lub jego homologu metylowego, ewentualnie w mie
szaninie z cykloheksanolem i/lub jego homologami me
tylowymi. 

Użyty rozpuszczalnik można korzystnie stosować 
dalej do oczyszczania antracenu kierowanego do 
utleniania. (4 zastrzeżenia) 

12o; C07c P. 167949 T 05.01.1974 

Pierwszeństwo: 05.01.1973 — St. Zjedn. Am. 
(nr 321 523) 

Phillips Petroleum Company, Frankfurt/Main, Repu
blika Federalna Niemiec. 

Ciągły sposób wytwarzania aromatycznych kwasów 
plikarboksylowych w fazie półpłynnej 

Przedmiotem wynalazku jest ciągły sposób wytwa
rzania aromatycznych kwasów polikarboksylowych 
w fazie półpłynnej, polegający na tym, że dysperguje 
się sól metalu alkalicznego aromatycznego kwasu kar-
boksylowego i katalizator dysproporcjonowania w 
ciekłym ośrodku dyspergującym, a utworzoną w ten 
sposób pulpę ogrzewa się w strefie dysproporcjono
wania, następnie masę poreakcyjną wykłóca się z wo
dą, przy czym tworzy się faza ośrodka dyspergującego 
oraz faza wodna zawierająca rozpuszczone sole me
tali alkalicznych aromatycznych kwasów polikarbo
ksylowych oraz zużyty katalizator, który się odzys
kuje, a przesącz fazy wodnej miesza się z aromatycz
nym kwasem karboksylowym przy czym sól metalu 
alkalicznego aromatycznego kwasu karboksylowego 
przekształea się w aromatyczny kwas polikarboksylo-
wy, a aromatyczny kwas karboksylowy przekształca 
się w sól metalu alkalicznego, a otrzymaną masę reak
cyjną sączy i wyodrębnia z niej aromatyczny kwas 
polikarboksylowy, przesącz zatęża i do otrzymanego 
koncentratu dodaje ciekłego ośrodka dyspergującego 
uzyskując bezwodną pulpę ośrodka dyspergującego 
i soli metalu alkalicznego z aromatycznym kwas?m 
karboksylowym, którą zawraca się do strefy dyspro
porcjonowania, a zużyty katalizator dysproporcjono
wania miesza się z ośrodkiem dyspergującym i do 
utworzonej w ten sposób pulpy dodaje się aroma
tycznego kwasu karboksylowego i przeprowadza reak
cję między aromatycznym kwasem karboksylowym 
a zużytym katalizatorem przy czym powstaje pulpa 
zregenerowanego katalizatora w ośrodku dyspergują
cym, którą zawraca się do strefy dysproporcjonowa
nia. 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu 
kwasu tereftalowego, który ma duże znaczenie prze
mysłowe jako surowiec do wyrobu włókien synte
tycznych typu poliestrowego. (8 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 168038 10.01.1974 

Pierwszeństwo: 12.01.1973 — St. Zjedn. Am. (nr 323298) 
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowego związku organicznego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania estru bis-
-(4-/4-hydroksybenzylo/-fenylowego) kwasu węglowego 
na drodze katalitycznego uwodorniania estru bis-(4-4-
-benzyloksybenzylo/-fenylowego) kwasu węglowego. 

Związek otrzymywany sposobem według wynalazku 
wykazuje korzystne działanie farmakodynamiczne, 
zwłaszcza działanie obniżające poziom cholestcryny 
i trójglicerydów we krwi. (1 zastrzeżenie) 

12o; C07c P. 168056 11.01.1974 

Pierwszeństwo: 13.01.1973 — RFN (nr P 2301 735.8) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe

deralna Niemiec. 
Sposób wytwarzania 1-nitroantrachinonu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 1-nitro
antrachinonu przez nitrowanie antrachinonu stężo
nym kwasem azotowym, polegającego na tym, że 
antrachinon nitruje się przy stosunku molowym kwa
su azotowego do antrachinonu wynoszącym poniżej 20:1 
w temperaturze 20—80°C, reakcję kończy się przez 
obniżenie ułamka molowego kwasu azotowego w mie
szaninie reakcyjnej do wartości ^0,85 i/lub obniżsnie 
temperatury do ^20°C. Następnie przez doprowadzenie 
ułamka molowego kwasu azotowego do wartości 
^0,7 do 0,4 i/lub przez dalsze obniżenie temperatury 
do ^ 15°C wytrąca się 1-nitroantrachinon i wydziela 
się go w znany sposób. (10 zastrzeżeń) 

12O; C07c P. 168264 T 21.01.1974 

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „Farmapol", 
Poznań, Polska (Jerzy Tułecki, Bolesław Dąbrowski, 
Henryk Marciniak, Tadeusz Witkowski, Elżbieta Przy-
bysz-Nowakowska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
sulfaniloamidu 
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Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
pochodnych sulfaniloamidu o ogólnym wzorze 1, 
w którym Rj i R 2 oznaczają atomy wodoru lub reszty 
alifatyczne, aromatyczne albo heterocykliczne. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji sulfa
niloamidu o ogólnym wzorze 2, w którym Rj i R 2 

mają wyżej podane znaczenie z halogenkiem kwaso
wym o wzorze 3, w którym Hal oznacza atom chlo
rowca lub kwasem o wzorze 4, albo bezwodnikiem 
tego kwasu, a uzyskany produKt ewentualnie prze
prowadzi się w sól z nieorganiczną lub organiczną 
zasadą. 

Nowe związki o wzorze 1 wykazują korzystne dzia
łanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. 

(2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 162258 02.05.1973 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Irena Buśko-Oszczapowicz, Jerzy 
Cieślak, Jerzy Kazimierczak, Zbigniew Tomasik). 

Sposób otrzymywania kwasu 
6-/N,N-l,'6'-heksylenoformamidyno/-penicylanowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
kwasu 6-/N,N-l,'6'-heksylenoformamidyno/-p3nicylano-
wego mogącego znaleźć zastosowanie jako lek anty-
biotyczny w zwalczaniu zakażeń wywołanych bakte
riami Gram-ujemnymi u ludzi i zwierząt. 

Sposób według wynalazku polega na kondensacji 
estru trójmetylosililowego kwasu 6-/N-trójmetylosi-
lilo/-aminopenicylanowego z chlorkiem /N,N-l,6-hek-
syleno/-chloroformiminiowym w rozpuszczalniku orga
nicznym, w temperaturze —70 do —30°C, w obecności 
aminy trzeciorzędowej. (6 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 163028 T 01.06.1973 

Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryń
skiego, Katowice, Polska (Stanisław Kośmider, An
drzej Maślankiewicz, Barbara Rohloff). 

Sposób otrzymywania związku teofiliny 
i antyarytmiku pracy serca 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
związku teofiliny i amidu prokainy w roztworze eta
nolu. Sposób według wynalazku polega na tym, że 
teofilinę przeprowadza się w kwas teofilino-7-octowy, 
który miesza się w stosunku 1:1 do 1 : 1,5 z chloro
wodorkiem amidu prokainy w roztworze etanolu i go
rącą mieszaninę zobojętnia etanolowym roztworem wo
dorotlenku sodu, gotuje mieszaninę reakcyjną od 
10 — 20 minut i przesącza na gorąco, a po zagęszcze
niu osady krystalizuje z etanolu. Otrzymana sól kwasu 
teofilino-7-octowego i amidu prokainy dobrze roz
puszcza się w wodzie, a czynne komponenty teofiliny 
nie tracą swych możliwości oddziaływań fizjologicz
nych i wywierają pozytywny efekt inotropowy kom
pensujący uboczne skutki antyarytmiku na przewod
nictwo i siłę skurczu mięśnia serca. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 163062 T 01.06.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 163028 
Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryń

skiego, Katowice, Polska (Stanisław Kośmider, An
drzej Maślankiewicz, Barbara Rohloff). 

Sposób otrzymywania związku teofiliny 
i antyarytmiku pracy serca 

Sposób według wynalazku polega na tym, że teo
filina przeprowadza się w kwas teofilinowo-7-octowy, 
który miesza się w stosunku od 1:1 do 1:1,5 z xylo-
kainą w etanolu, gotuje od 10—20 minut do uzyskania 
roztworu homogenicznego, a po oziębieniu odsącza 

osad, który krystalizuje z etanolu. Otrzymana sól 
kwasu teofilinowo-7-octowego i xylokainy dobrze roz
puszcza się w wodzie, a czynne komponenty teofiliny 
kompensują uboczne skutki działania antyarytmiku — 
xylokainy. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d 

Pierwszeństwo: 23.11.1972 — Francja (nr 7241639) 
Rhone-Poulenc S.A., Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej 
L-4-bydroksy-proliny i jej soli 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
L-4-hydroksy-prolinę działa się mieszanką kwasu pro-
pionowego i bezwodnika propionowego, w tempera
turze 25—80°C. L-4-hydroksy-prolina jest czynna jako 
środek przeciwzapalny oraz modyfikator metabolizmu 
kalagenu. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 166649 20.11.1973 

Pierwszeństwo: 09.07.1973 — Japonia (nr 77262/73) 
13.07.1973 — Japonia (nr 79606/73) 

Takeda Chemical Industries, Ltd, Osaka, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowych penicylin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych penicylin o wzorze ogólnym 1, w którym R 
oznacza rozgałęziony rodnik alkilowy o 3—14 atomach 
węgla i ich dopuszczalnych w farmacji soli. Sposób 
wg wynalazku polega na tym, że kwas karboksylowy 
o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie lub jego reaktywne pochodne poddaje się 
reakcji z kwasem 6-aminopenicylinowym, jego solami 
lub łatwo odszczepialnymi estrami. W przypadku za
stosowania łatwo odszczepialnych estrów grupy estro
we usuwa się następnie z uzyskanego produktu. Związ
ki otrzymane sposobem według wynalazku wykazują 
działanie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim 
i Gram-ujemnym. (7 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 166884 T 28.11.1973 

Pierwszeństwo: 28.11.1972 — St. Zjedn. Am. 
(Nr 310 191) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czne Ameryki. 

Sposób wytwarzania eterów cefalosporyn 

Sposób wytwarzania eterów cefalosporyn polega na 
reakcji estrów kwasów, 7-acyloamido- lub 7-amino-
-3-hydroksycefemo-3-karboksylowych-4 z dwuazoal-
kanem. 

Otrzymane związki można stosować w zwalczaniu 
zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje Gram-
dodatnie i Gram-ujemne. (19 zastrzeżeń) 
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12p; C07d P. 16T001 T 01.12.1973 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Irena Buśko-Oszczapowicz, Jerzy Cieślak, J e 
rzy Kazimierczak). 

Sposób otrzymywania estrów amidyno-penicylin 
oraz ich soli 

Sposób otrzymywania estrów amidynopenicylin 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza alkil o łań
cuchu prostym lub rozgałęzionym o 1—6 atomach wę
gla, a H[ i R, są takie same lub różne i oznaczają 
podstawiony lub nie podstwiony alkil o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym alkenyl, jedno lub wielo
pierścieniowy aryl lub aralkil, aralken, cykloalkil, 
alkil podstawiony pierścieniem heterocyklicznym lub 
układ heterocykliczny o różnym stopniu uwodornienia 
z jednym lub kilkoma jednakowymi lub różnymi hete
roatomami lub Ri i R 2 wraz z atomami azotu tworzą 
układ cykliczny o różnym stopniu uwodornienia z jed
nym lub kilkoma jednakowymi lub różnymi hetero
atomami oraz ich soli addycyjnych z kwasami. 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji kwasów 
amidynopenicylanowych o wzorze ogólnym 2, w któ
rym Rj i R 2 mają podane wyżej znaczenie z chlor
kiem acylooksymetylowym o wzorze ogólnym 5, w któ
rym R ma znaczenie określone powyżej, w rozpusz
czalniku organicznym, wobec aminy trzeciorzędowej 
w temperaturze 0—50°C, następnie mieszaninę dodaje 
się do wody i izoluje osad estru kwasu amidynope-
nicylanowego w postaci wolnej lub przeprowadza się 
w sól addycyjną z kwasem organicznym lub nieorga
nicznym. 

Związki te mogą znaleźć zastosowanie jako anty
biotyki do zwalczania zakażeń wywołanych przez bak
terie Gram-ujemne, zarówno u ludzi jak i u zwierząt. 

(6 zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 167136 07.12.1973 

Pierwszeństwo: 08.12.1972 — RFN (nr P 22 60 118.9) 
Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie

miec. 
Sposób wytwarzania nowych penicylin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych penicylin o wzorze 1, w którym Ri oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, niższy rodnik alkilo
wy, grupę hydroksylową, nitrową, grupę —NH—A, 
w której A oznacza grupę o wzorze 16 lub 17, w któ
rych R 2 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilo
wy, grupę arylosulfenylową, R 3 oznacza atom wodoru, 
niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik chlorowcoalkilo-
wy, rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy zawie
rający do 11 atomów węgla, bicykloalkilowy lub bicy-
kloalkenylowy zawierający do 8 atomów węgla, pod
stawiony rodnik arylowy, azydoarylowy, azydoalkilo-
wy, grupę aminową, cynamoilową, p-aminofenylową 
lub hetorocykliczną, R 4 oznacza niższą grupę alkilo-
aminową, aryloaminową lub podstawioną grupę arylo-

aminową, Β oznacza wiązanie pojedyncze lub —CIL,—, 
—S—CHj—, —CH=CH—, —C0—NH—CHj—, Ε ozna
cza rodnik fenylowy lub podstawiony grupą hydroksy
lową, azydową, niższymi rodnikami alkilowymi, niższą 
grupą hydroksylową, niższą grupę alkilotio, atomem 

chlorku rodnik fenylowy lub tienylowy i atom C 
oznacza asymetryczny atom węgla w stosunku do 
którego istnieją dwa diasteroizomery o konfiguracji 
R lub S lub ich mieszaniny oraz ich soli. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że penicy
linę o wzorze 2, w którym Ε oznacza rodnik feny
lowy lub podstawiony grupą hydroksylową, azydową, 
niższym rodnikiem alkilowym, niższą grupę alkoksy-
lową, niższą grupą alkilotio lub atomem chloru rod
nik fenylowy lub tienylowy i R 3 oznacza atom wo
doru, grupę trójetyloaminową lub atom sodu, poddaje 
się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R!, 
A i Β mają wyżej podane znaczenie i X oznacza grupę 
aktywowaną lub grupę hydroksylową, w temperatu
rze od —20°C do 50°C, w bezwodnych lub zawie
rających wodę rozpuszczalnikach wobec zasady. Związ
ki otrzymane sposobem wg wynalazku są stosowane 
jako środki lecznicze zarówno w medycynie jak i we
terynarii oraz jako dodatki do pasz i środki przy
spieszające rozwój zwierząt zwłaszcza drobiu i ryb. 

(1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 167138 07.12.1973 

Pierwszeństwo: 08.12.1972 — Wielka Brytania 
(nr 56910/72) 

Kefalas A/S, Kopenhaga, Dania. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiaksantenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych, podstawionych fluorem, pochodnych tiaksan
tenu o wzorze 1, w którym X oznacza atom chloru, 
grupę —CF 3 lub —S02.N(CH3)2; oznacza grupę 
>CHCH, lub > C = C H — ; a Y oznacza grupę 
>NH, >N.CH 3 , >NCH 2 CH 2 OH, >NCH 2CH 2OAc, 
>CH 2 CH 2 CH 2 OH lub >CHCH 2CH 2OAc, w których to 
grupach Ac oznacza rodnik acylowy alifatycznego 
kwasu karboksylowego zawierającego 1—17 atomów 
węgla. 

Sposób według wynalazku obejmuje wytwarzania 
tiaksantenów o ogólnym wzorze 1 również w postaci 
dopuszczalnych farmaceutycznie soli z nietoksyczny
mi kwasami organicznymi lub nieorganicznymi. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku po
siadają właściwości neuroleptyczne. (4 zastrzeżenia) 
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12p; C07d P. 167191 T 10.12.1973 

Zgłoszenia dodatkowe do zgłoszenia P. 159971 
Merc Patent GmbH, Darmstadt, Republika Fede

ralna Niemiec. 

Sposób wytwarzania arylopiperazyn 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
arylopiperazyn o ogólnym wzorze 1, w którym R 1 

oznacza atom wodoru lub grupę C0R3, w której R3 

oznacza ewentualnie nienasycony rodnik alkilowy lub 
aryloalkilowy, każdorazowo o nie więcej jak 10 ato
mach węgla, rodnik arylowy ewentualnie podstawio
ny jedną lub kilkoma grupami alkilowymi, amino
wymi lub metoksylowymi, zawierający razem nie wię
cej jak 10 atomów węgla, grupę NH 2, N(CH 3) 2 lub 
alkoksylową o nie więcej jak 4 atomach węgla, R2 

oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1—4 ato
mach węgla, symbol A oznacza grupę CnH2n, w której 
n oznacza wartość liczbową 1—4, Z oznacza grupę 
o wzorze 2, w której Ar oznacza rodnik fenylowy 
ewentualnie podstawiony jedną lub kilkoma grupa
mi, takimi jak grupa alkilowa i/lub alkoksylową, każ
da o 1—4 atomach węgla, CF 3, N 0 2 i/lub atomami 
chlorowca, jak i fizjologicznie dozwolonych soli addy
cyjnych tych związków z kwasami. Sposób wg wy
nalazku polega na cyklizacji związku o wzorze 
R2—Q—A—Z, w którym R*, A i Z mają wyżej podane 
znaczenie, a Q oznacza grupę o wzorze 
—C(NH—NHC0R8) = CH—C0 lub o wzorze —C0— 
—CH=C(NH—NHC0R 3), w których to wzorach R3 

ma wyżej podane znaczenie, prowadzone przy od-
szczepianiu wody, a otrzymany związek o wzorze 1 
ewentualnie poddaje się działaniu środka solwoli-
zującego i na drodze solwolizy odszczepia się grupę 
o wzorze —C0R 3, w którym R3 ma wyżej podane 
znaczenie i/lub otrzymaną arylopiperazynę o wzo
rze 1, traktuje się kwasem i przeprowadza w fizjo
logicznie dozwoloną sól addycyjną z kwasem i/lub 
otrzymaną sól addycyjną traktuje zasadą i wydziela 
związek o wzorze 1, w postaci wolnej zasady. Wy
tworzone związki wykazują działanie depresyjne na 
ośrodkowy układ nerwowy. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 167298 T 13.12.1973 

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

Sposób otrzymywania nowej soli kwasu 6-(N, N—1', 
6'-heksylenoformamidyno)-penicylanowego 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji kwasu 
6-(N, N—1', 6'-heksylenoformamidyno)-penicyłanowe
go z dwuoctanem lub dwumrówczanem N,N',-dwu-
benzyloetylenodwuaminy w roztworze wodnym, w 
obecności aminy trzeciorzędowej lub zasady nieorga
nicznej. 

Związek ten może znaleźć zastosowanie jako anty
biotyk do zwalczania zakażeń wywołanych przez bak
terie Gram-ujemne. (3 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 167563 21.12.1973 

Pierwszeństwo: 22.12.1972 — Włochy (nr 33456 A/72) 
Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy (Amedeo 

Omodei — Sals). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych triazolu o ogólnym wzorze 1, 
w którym R oznacza niższy rodnik alkilowy, Ri 
oznacza rodnik pirydylowy, rodnik pirydylowy pod
stawiony niższym rodnikiem alkilowym, rodnik tieny-
lowy, rodnik tienylowy podstawiony niższym rodni
kiem alkilowym, rodnik furylowy, rodnik furylowy 
podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, rodnik 
indolilowy, rodnik pirolilowy lub rodnik pirolilowy 
podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, a R 2 

oznacza atom wodoru lub grupę wodorotlenową. 
Związki te, jak również ich sole addycyjne z kwasa
mi, mają właściwości farmakologiczne, a mianowicie 
działają uspokajająco na ośrodkowy układ nerwowy 
i nasennie. 

Związki te wytwarza się w ten sposób, że związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym R i E[ mają wyżej 
podane znaczenie poddaje się przegrupowaniu w obec
ności kwaśnego katalizatora, po czym otrzymany 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym R i Rx mają 
wyżej podane znaczenie, a R 2 oznacza grupę wodoro
tlenową, ewentualnie poddaje się katalicznemu uwo
dornianiu otrzymując związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i Rj mają wyżej podane znaczenie, a R 2 

oznacza atom wodoru. Otrzymane związki ewentualnie 
przeprowadza się w ich sole addycyjne z kwasami. 

(3 zastrzeżenia) 
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12p; C07d P. 167651 27.12.1973 

Pierwszeństwo: 28.12.1972 — Szwajcaria (nr 19000/72) 
04.10.1973 — Szwajcaria (nr 14208/73) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
związków heterocyklicznych o wzorze 1, w którym 
X oznacza atom tlenu, siarki lub grupę >NR, w któ
rej R oznacza niższą grupę alkilową lub niższą grupę 
hydroksyalkilową, Y oznacza atom azotu lub grupę 
^ C H , a n oznacza liczbę całkowitą 0 — 3. Związki 
o wzorze 1 otrzymuje się przez reakcję związku 
o wzorze 2 lub 2a, w których X, Y i n mają zna
czenie wyżej podane, a Ri oznacza niższy rodnik alki
lowy, ze związkiem o wzorze 3. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie niszczące 
w stosunku do rzęsistków i ameb, działanie hamujące 
w stosunku do bakterii oraz działanie przeciwgrzy-
bicze. (1 zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 167952 07.01.1974 

Pierwszeństwo: 08.01.1973 — RFN (nr P 23 00 661.3) 
Dr Karl Thomae Gasellschaft mit beschrankter 

Haftung, Biberach/Riss, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych 
pirymido(5,4-d)-pirymidyn 

Sposób wytwarzania nowych pirymido(5,4-d)-piry-
midyn o wzorze ogólnym 1, w którym R x oznacza 
grupę alkilową, o 2 lub 3 atomach węgla, podsta
wioną grupą alkosylową o 1—3 atomach węgla, R 2 

oznacza grupę hydroksyalkilową o 2—4 atomach węg
la lub grupę dwuhydroksyalkilową o 3 atomach 
węgla, R 3 oznacza grupę alkilową o 2 lub 3 atomach 
węgla, podstawioną grupą alkoksylową o 1—3 ato
mach węgla lub grupą hydroksylową, a R 4 oznacza 
grupę dwualkiloaminową, przy czym każda z grup 
alkilowych zawiera 2—4 atomów węgla, grupę dwu-
alliloaminową, pierścień piperydynowy lub sześcio-

metylenoiminowy polega na reakcji w podwyższon?j 
temperaturze związku, o wzorze 2a z aminą o wzorze 
3 lub 3a, w których to wzorach Rj—R4 mają wyżej 
podane znaczenie, a symbole "Lx i Z 2 oznaczają grupy 
zdolne do wymiany, lub na reakcji związku o wzo
rze 2b z aminą o wzorze 4, w których to wzorach 
podstawniki mają określone wyżej znaczenie. 

Nowe związki wykazują właściwości farmakologicz
ne, zwłaszcza działanie podwyższające ciśnienie i roz
szerzające naczynia wieńcowe. (5 zastrzeżeń) 

12s; B0lf P. 167647 27.12.1973 

Pierwszeństwo: 29.12.1972 — St. Zjedn. Am. (nr 319, 407) 
Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Sta

ny Zjednoczone Ameryki (George Neal Richter, Ed
ward Taylor Child, William Leon Slater, John Carle-
ton Ahlborn). 
Sposób oddzielania cząstek węgla z wodnych dyspersji 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania 
stałych cząstek węgla z wodnych dyspersji, a zwłasz
cza z dyspersji otrzymywanych przy płukaniu wodą 
gazu wytwarzanego na drodze częściowego utleniania 
paliw kopalnych, w celu otrzymania gazu składają
cego się głównie z tlenku węgla i wodoru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dys
persję wodną węgla miesza się z ciekłym węglowo
dorem lub mieszaniną węglowodorów w takiej ilości, 
aby uczynić węgiel suchym i puszystym, pó czym 
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otrzymaną mieszaninę pozostawia się do odstania, 
umożliwiając unoszenie się węgla na powierzchnię 
wody. Następnie dodaje się drugą porcję ciekłego 
węglowodoru lub mieszaniny węglowodorów, wytwa
rzając na powierzchni wody dyspersję węgla w wę
glowodorze i dyspersję tę oddziela od oczyszczonej 
wody. 

Węglowodory dodawane w obu stadiach mogą być 
identyczne, ale korzystnie w danym stadium stosuje 
się węglowodór o większym ciężarze właściwym i po 
oddzieleniu dyspersji węgla w mieszaninie węglowo
dorów od oczyszczonej wody odparowuje węglowodór 
o niższej temperaturze wrzenia. (7 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 163730 30.06.1973 

Centrum Badań Naukowych, Zakład Polimerów, 
Zabrze, Polska (Jerzy Kulawski, Zbigniew Jedliński, 
Danuta Sęk). 
Sposób wytwarzania 4,4'-dwuhydroksydwunaftylu-l,l' 

1 l,l'-dwuhydroksydwunaftylu-2,2' 

Sposób według wynalazku polega na acetylowaniu 
bezwodnikiem octowym surowego bisnaftolu, uzyska
nego przez ultlenianie 1-naftolu chlorkiem żelazowym 
i następnie rozdzielenie pochodnych acetylowych obu 
izomerów. Bisnaftyle uzyskiwane są z odpowiednich 
pochodnych acetylowych poprzez hydrolizę. 

(1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 167491 Τ 20.12.1973 

Pierwszeństwo: 22.12.1972 — Szwajcaria (nr 18731/72) 
24.10.1973 — Szwajcaria (nr 15022/73) 

Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych l-fenoksy-2-hydroksy-
-3-aminopropanów 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
l-fenoksy-2-hydroksy-3-aminopropanów o wzorze 1, 
w którym R^ oznacza resztę cukru, a R 2 oznacza rod
nik izopropylowy, III-rzęd-butylowy lub ewentualnie 
podstawiony w grupie fenylowej rodnik a-metylo-
-fenyloetylowy lub l-metylo-3-fenylo-propylowy. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że fenol 
o wzorze 2, w którym Rj ma znaczenie wyżej podane, 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym 
R 2 ma znaczenie wyżej podane. Z oznacza zdolną do 
reakcji zestryfikowaną grupę hydroksylową, X a ozna
cza grupę hydroksylową, albo Z i Xj razem oznaczają 
grupę epoksydową, albo Z i wodór z grupy amino
wej razem tworzą bezpośrednie wiązanie, albo zwią
zek o wzorze 4, w którym Rj ma znaczenie wyżej 
podane, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 5, 
w którym R 2 ma znaczenie wyżej podane, przy czym 
jeden z podstawników Zx i Z 2 oznacza grupę amino
wą, a drugi oznacza zdolną do reakcji zestryfiko
waną grupę hydroksylową a Xj oznacza grupę hydro
ksylową, albo Zx i X x razem oznaczają grupę epoksy
dową, a Z 2 oznacza grupę aminową, albo od związku 
o wzorze 1, w którym Rj i R 2 mają znaczenie wyżej 
podane i w którym przy grupie aminowej i/lub hydro
ksylowej znajduje się grupa dająca się odszczepiać, 
odszczepia się tę grupę względnie te grupy, albo 
redukuje się związek odpowiadający wzorowi 1, w któ
rym atom azotu związany jest ze swoim podstawni
kiem podwójnym wiązaniem, albo w którym atom 
węgla związany z atomem azotu związany jest z gru
pą hydroksylową, i ewentualnie w otrzymanych 
związkach w ramach związków końcowych podstaw
niki zmienia się, wprowadza lub odszczepia i/'ub 
otrzymane mieszaniny racematów rozdziela na cys t ę 
racematy i/lub otrzymane racematy rozdziela na anty
pody optyczne i/lub otrzymane sole przeprowadza 
w inne sole lub w wolne związki, albo otrzymane 
wolne związki przeprowadza się w sole. 

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku można 
stosować jako dodatnie środki inotropowe, zwłaszcza 
przy leczeniu niewydolności mięśnia sercowego. 

(29 zastrzeżeń) 

12 q; C07c P. 167896 02.01.1974 

Pierwszeństwo: 02.01.1973 — Wielka Brytania 
(nr 192/73) 

Société UCB, SA, Bruksela, Belgia. 

Sposób wytwarzania chlorku lizyno-wapnia 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod
daje się reakcji jednochlorowodorek lizyny ze związ
kiem wapnia takim jak wodorotlenek wapnia lub 
tlenek wapnia, w stosunku równomolowym korzyst
nie 1,01—1,20 mola związku wapnia na mol chlorowo
dorku lizyny, w środowisku wody lub alkoholu ewen
tualnie bezwodnego, sączy i zależnie od potrzeby 
wyodrębnia z przesączu lub też przeprowadza w sól 
działaniem kwasów farmaceutycznie dopuszczalnych. 

Nowy związek stosuje s-ię w leczeniu niedoborów 
wapnia u zwierząt ciepłokrwistych. (6 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 168275 22.01.1974 

Pierwszeństwo: 23.01.1973 — RFN (nr Ρ 23 03 048.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania benzoilofenyloizotiomoczników 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych benzoilofenyloizotiomoczników o wzorze przed
stawionym niżej, w którym R oznacza rodnik alkilo
wy o 1—12 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy 
zawierający do 8 atomów węgla, rodnik alkenylowy 
zawierający do 12 atomów węgla, lub rodnik aryloal-
kilowy ewentualnie podstawiony w części arylowej. 
Ri oznacza rodnik alkilowy o 1—4 atomach węgla 
R 2 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1—18 
atomach węgla ewentualnie podstawiony rodnik 
cykloalkilowy o 5—8 atomach węgla rodnik arylo-
alkilowy ewentualnie podstawiony, rodnik arylowy, 
rodnik 1-furylowy, R 2 oznacza też grupę o wzorze 
—NR"R"', w którym R" oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1—4 atomach węgla, R'" oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1—18 atomach 
węgla ewentualnie podstawiony, lub oznacza rodnik 
cykloalkilowy o 5—8 atomach węgla, rodnik arylo-
alkilowy ewentualnie podstawiony w części arylowej, 
rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony, lub ozna
cza grupę acylową zawierającą do 18 atomów węgla 
ewentualnie podstawioną, lub oznacza grupę aroilową 
ewentualnie podstawioną, grupę alkilosulfonylową za
wierającą do 18 atomów węgla, grupę arylosulfony-
lową ewentualnie podstawioną lub oznacza grupę 
dwualkiloaminową zawierającą do 4 atomów węgla, 
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ponadto R" i R'" razem z łączącym je atomem azotu 
mogą tworzyć pierścień heterocykliczny o 4—7 ato
mach węgla, ewentualnie zawierający atom tlenu lub 
siarki jako dodatkowy heteroatom. 

Sposób wg wynalazku polega na reakcji odpowied
nich tiomoczników ze środkami alkilującymi w obec
ności zasady i w środowisku rozcieńczalnika. 

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku można 
stosować jako środki lecznicze, zwłaszcza o działaniu 
przeciwrobaczycowym, zarówno w medycynie, jak 
i w weterynarii. (1 zastrzeżenie) 

16e; C05g P. 167232 T 10.12.1973 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Henryk Ja
nicki, Tadeusz Pompowski). 

Sposób otrzymywania nawozu wieloskładnikowego 
I dwutlenku siarki z polihalitu i glinokrzemianów 

Sposób otrzymywania nawozu wieloskładnikowego 
i dwutlenku siarki z polihalitu i glinokrzemianów 
metodą hydrotermalnej konwersji polega na tym, 
że do mieszaniny polihalitu i glinokrzemianu, w sto
sunku molowym sumy tlenków wapniowego i magne
zowego do krzemionki od 1:5 do 1:0,2 oraz sumy 
tlenków wapniowego i magnezowego do tlenku glino
wego od 1:3 do 1:0,5 wprowadza się, przegrzaną parę 
wodną w ilości od 0,03 do 50 kG/kG wsadu, w tem
peraturze od 550 do 1250°C, i w czasie od 2 do 250 
minut, uzyskując mieszaninę nawozową nadającą się 
do zastosowania jako nawóz wieloskładnikowy oraz 
dwutlenek siarki. (1 zastrzeżenie) 

17c; F25d P. 164111 16.07.1973 

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, Polska 
(Radosław Marciniak, Jadwiga Kowalczykowska, 
Zygmunt Rybacki). 

Zamrażalnia 

Zamrażalnia według wynalazku składa się z po
mieszczenia do ładowania towarów i pomieszczenia, 
w którym zainstalowane są urządzenia do oziębiania 
i ukierunkowania ruchu powietrza. Ładownia zawie
ra równomiernie rozmieszczone otwory lub szczeliny 
(4) o jednakowych kształtach i rozmiarach w po
wierzchni stykowej ładowni z kanałami (3) doprowa
dzającymi powietrze z parownika (1), przy czym su
maryczna powierzchnia stanowi 1—2% powierzchni 
stykowej. (1 zastrzeżenie) 

17c; F25d P. 167062 05.12.1973 

Mieczysław Sokulski, Warszawa, Polska. 

Zamrażarka tunelowa 

Zamrażarka tunelowa, owiewowa, ciągłego działania, 
której przekrój poprzeczny przedstawia fig. 2, złożona 
z ramy (1), izolowanej obudowy (2) z drzwiami, parow
ników (7) z wentylatorami (8), i prostego, wielopozio
mowego rusztu (10—17) oraz napędu rusztu (25—37) 
ma w odstępie między parownikami a rusztem kładkę 
(6), służącą do obsługi wnętrza, a poszczególne pozio
my rusztu tworzą przenośniki strunowe (10—17—24), 
transportujące zamrażany produkt tam i z powrotem 
wzdłuż zamrażarki, od poziomu górnego do dolnego. 

Każdy przenośnik ma dwa, analogicznej budowy, 
przenikające się wzajemnie zespoły, przedstawione 
w przekroju fig. 3 i w widoku z góry fig. 4, z których 
oznaczony liczbami parzystymi (10—16) jest stały, 
a nieparzystymi (11—17) ruchomy. Powierzchnię nośną 
przenośnika tworzą krawędzie strun (taśm) (10) i (11), 
zamocowanych na kant na przemian w grzebieniach 
(12) i (13), które przytwierdzone są na przemian do po
przeczek (16) i (17) ram w kształcie drabiny. Zespół 
ruchomy przesuwa się wzdłuż strun i nieco w pionie, 
dzięki czemu podnosząc się, podejmuje zamrażany pro
dukt ze strun zespołu stałego, przenosi go wzdłuż rusz
tu, osadza na stałym podczas opuszczania się, i po
wraca w stanie opuszczonym do pozycji początkowej. 

(5 zastrzeżeń) 

18b; C21c P. 168136 T 16.01.1974 

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polska (Kazi
mierz Orecki, Jerzy Natkaniec, Zbigniew Majewski, 
Eugeniusz Pustówka, Eugeniusz Rzyman, Antoni No
wak). 

Sposób rafinacji stali w kadzi 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że stal trak
towana jest żużlem, mieszanką żużlotwórczą lub egzo
termicznymi mieszankami żużlotwórczymi uprzednio 
roztopionymi w kadzi, a następnie przedmuchiwana 
jest gazem obojętnym z zastosowaniem atmosfery 
ochronnej nad zwierciadłem ciekłej stali. 

W pierwszym okresie przedmuchiwania stosuje się 
wysokie ciśnienie rzędu 4—15 atn. dla wytworzenia 
emulsji żużla w stali, następnie ciśnienie obniża się 
celem ułatwienia wypłynięcia emulsji żużlowej wraz 
z wtrąceniami na powierzchnię zwierciadła metalu. 
Nad kąpielą stwarza się atmosferę ochronną w czasie 
przedmuchiwania stali gazem redukcyjnym, jak rów
nież w końcowym przedmuchiwaniu gazem ochron
nym. (1 zastrzeżenie) 
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19a; E0lb P. 165674 06.10.1973 

Władysław Kamirski, Warszawa, Polska (Władysław 
Kamirski). 
Urządzenie do wyładowywania pociągu przewożącego 

materiały sypkie w zasobnikach 

Urządzenie składa się z przenośnika taśmowego (4), 
usytouwanego wzdłuż pociągu pod otworami zsypo
wymi (6) zasobników (3), oraz z zespołu napędowego 
i zespołu napinającego taśmę przenośnika (4), usytuo
wanych na pierwszym lub ostatnim wagonie pociągu. 
Zespoły krążników (5) usytuowane na czołach każdego 
wagonu osadzone są przesuwnie, prostopadle do osi 
wagonu, przez co unika się zbędnego napięcia taśmy 
przenośnika w czasie ruchu pociągu na rozjazdach 
kolejowych. Przenośnik taśmowy (4) zakończony jest 
walcem zsypowym lub kilkumetrowym wysięgnikiem 
odchylonym o kąt 10—15° od podłogi wagonu, co 
umożliwia zsypywanie materiału do kosza drugiego 
samodzielnego taśmociągu ustawionego pod wagonem 
lub bezpośrednio na samochody ciężarowe. Ponadto 
zasobnik (3) zawiera wałek kolczasty (11), napędzany 
silnikiem elektrycznym (10), służący do rozbijania za
marzniętych ewentualnie brył materiału sypkiego. 

Urządzenie według wynalazku pozwala na wyłado
wanie pociągu na każdej stacji wyładunkowej. 

(3 zastrzeżenia) 

19b; E0lh P. 168092 T 14.01.1974 

Branżowe Laboratorium Przemysłu Kaletniczo-Ry-
marskiego, Warszawa, Polska (Franciszek Kuśnierz, 
Aleksander Koźmiński). 

Sposób oczyszczania z warstwy lodu chodników 
i jezdni oraz urządzenia przydatne do stosowania 

tego sposobu 

Sposób według wynalazku dotyczący oczyszczania 
chodników i jezdni z warstwy lodu polega na tym, że 
powłokę lodu kruszy się przy pomocy urządzenia me
chanicznego a następnie zgarnia się pokruszony lód 
na pobocze oczyszczonej mechanicznie bądź ręcznie 
powierzchni. 

Urządzenie do stosowania opisanego sposobu cha
rakteryzuje się tym, że silnik spalinowy (15) posiada 
dodatkowy otwór wylotowy z zaworem usytuowanym 
w górnej części korpusu silnika, poniżej krawędzi 
tłoka znajdującego się w górnym krańcowym położe
niu. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się wysokie 
ciśnienie wprost z komory detonacyjnej silnika. 

Urządzenie wyposażone jest w baterię (20) ostrzy 
udarowych (11), osadzoną mimośrodowo na osi (13a), 
napędzaną gazami spalinowymi pod ciśnieniem. Na 
platformie (12) znajduje się zgarniacz szczeblakowy 
(18) urobku. (6 zastrzeżeń) 

20d; B61f P. 120113 19.04.1967 

Lars Erik Landeborg, Malmo, Szwecja, Sune Torsten 
Henriksson, Kiruna, Szwecja, Ragner Ludwig Muotka, 
Kiruna, Szwecja (Lars Erik Landeborg, Sune Torsten 
Henriksson, Ragner Ludwig Muotka). 

Wózek kołowy dla wagonów kolejowych 
z obniżoną płaszczyzna ładunkową 

Wózek kołowy dla wagonów kolejowych z obniżoną 
płaszczyzną ładunkową według wynalazku znamienny 
tym, że każdy zespół jezdny jest wykonany jako czte
rokołowy wózek elementarny, mający po każdej stro
nie dwa usytuowane po sobie blisko siebie koła 
jezdne. (6 zastrzeżeń) 

20h; B61k P. 164159 18.07.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", Bytom, Pol
ska (Tadeusz Motriuk, Mieczysław Dąbrowski). 

Układ elektryczny sterowania struga do czyszczenia 
wozów kopalnianych 

Układ elektryczny sterowania struga do czyszczenia 
wozów kopalnianych posiada obwód oświetlający (8), 
w którym są szeregowo połączone cewka przekaźni
ka zasilania (Pz) oraz lampy oświetlające (Lj—L5), 
obwody fotoelektryczne (9—13) zaopatrzone w foto-
opory (rl—r5) połączone szeregowo z cewkami prze
kaźników fotoelektrycznych (fj—fs) oraz obwody ste
rujące (14 —16), w których są kolejno umieszczone 
cewka przekaźnika (Pk) sterowania kolejki łańcucho
wej (2), cewka przekaźnika (Ps) sterującego pracą 
struga (4) i cewka zaworu elektromagnetycznego (Ez). 
Wymienione obwody są włączone równolegle pomię
dzy dwie fazy (R i S) prądu przemiennego, natomiast 
obwód sterujący (17) stycznika kolejki jest zasilany 
pomiędzy punktami (A i B) z oddzielnego źródła zasi
lania. (4 zastrzeżenia) 
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21a1; H03k P. 167487 T 20.12.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Grzebalski, Eugeniusz Kłoczko, Janina Moszczyńska). 

Przerzutnik astabilny 

Przedmiotem wynalazku jest przerzutnik astabilny 
o bardzo małych częstotliwościach przerzutu, aż do 
godzin, który zawiera multiwibrator bistabilny (1), 
z którego wyjść są sterowane źródła stałoprądowe (15) 
i (22) oraz klucze (13) i (19), w których obwody prą
dowe są włączone szeregowo, przeciwsobnie dwa kulo-
metry elektrochemiczne (26) i (27) o dyskretnym dzia
łaniu. 

W zależności od stanu multiwibratora (1) prąd pły
nie przez kulometry w jednym lub drugim kierunku 
ładując na przemian jeden i rozładowując drugi kulo-
metr. Rozładowanie kulometru jest równoznaczne ze 
skokiem napięcia na układzie kulometrów i przesła
nia przez diodę (28) lub (29) ujemnego impulsu na 
bazę zatkanego tranzystora (2) lub (3) multiwibratora 
(1) i jego otwarcie, a więc zmianę stanu multiwibra
tora. (1 zastrzeżenie) 

2la 1; H03k P. 167520 T 21.12.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap", Warszawa, Polska (Ryszard Bukowski, Hen
ryk Konador, Grzegorz Swiderski). 

Układ kształtujący impulsy 

Przedmiotem wynalazku jest układ kształtujący im
pulsy prostokątne o krótkich czasach opadania i na
rastania, przeznaczony zwłaszcza do współpracy po-

między źródłami sygnału o wolnozmiennej amplitu
dzie a układami scalonymi TTL. 

Układ posiada wzmacniacz tranzystorowy (3) i ele
ment negacji (2) najkorzystniej bramkę typu NAND 
wykonaną w technice TTL. Pomiędzy wyjście elemen
tu negacji (2) i wejście wzmacniacza tranzystorowego 
(3) włączony jest dwójnik RC (1). (1 zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 167521 T 21.12.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap", Warszawa, Polska (Andrzej Sołtyk). 

Układ klucza tranzystorowego 

Układ klucza tranzystorowego odporny jest na 
uszkodzenia wynikłe z pojawienia się w obwodzie 
wyjściowym napięć przekraczających napięcia wystę
pujące w tym obwodzie podczas normalnej pracy. Od
porność na uszkodzenia uzyskano przez zastosowanie 
w obwodzie wyjściowym układu, diody (D,), połączo
nej szeregowo z rezystorem (RJ, przy czym dioda ta 
podłączona jest do kolektora tranzystora (Tj) spełnia
jącego rolę klucza. Dioda (D,) włączona jest w kie
runku umożliwiającym normalny przepływ prądu ko
lektora tranzystora (Tj). Równolegle do złącza baza-
-emiter wymienionego tranzystora, dołączony jest drugi 
tranzystor (T2) sterowany napięciem wyjściowym klu
cza poprzez rezystor (R2) oraz połączoną z nim szere
gowo diodę Zenera (D2) i diodę (D3). Układ klucza 
wykorzystywany jest zwłaszcza jako nadajnik sygna
łów dwustanowych w układach automatyki przemy
słowej, przy przesyłaniu informacji na duże odległości. 

(1 zastrzeżenie) 

21a2; H03f P. 161149 09.03.1973 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Stanisław Boniecki, Jerzy Szejner, Jan Teslar). 

Układ ograniczający prąd zerowy stopnia końcowego 
wzmacniacza mocy 

Przedmiotem wynalazku jest układ ograniczający 
prąd spoczynkowy stopnia końcowego wzmacniacza 
mocy małej częstotliwości na tranzystorach, zwłaszcza 
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krzemowych stosowany w urządzeniach radiofonicz
nych, zwłaszcza o zasilaniu bateryjnym. 

Wzmacniacz mory Według wynalazku pracuje 
w układzie przeciwsobnym o zasilaniu szeregowym. 
Jeden z tranzystorów (T3) mocy połączony jest z kom
plementarnym do niego tranzystorem ÇT2) ogranicza-
jąco-sterującym tak, że jego kolektor połączony jest 
galwanicznie z emiterem tranzystora ograniczająco-
-sterującego, jego baza połączona jest z kolektorem 
tego tranzystora. Baza tranzystora (T2) ograniczającc-
-sterującego połączona jest ze źródłem polaryzacji po
czątkowej poprzez rezystor ograniczający (R4). Między 
punkt wspólny bazy tranzystora mocy (T3) i kolektora 
trazy stora ogranicza jąco-sterującego (T2) a emiter 
tego tranzystora mocy włączony jest rezystor boczni
kujący (R2), którego wielkość rezystancji nie prze
kracza wartości stosunku napięcia kolanowego obszaru 
baza—emiter tranzystora mocy (T3) do prądu spo
czynkowego tranzystora ograniczająco-sterującego (T 2). 

(1 zastrzeżenie) 

21a2; H04m P. 161528 26.03.1973 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, 
Wrocław, Polska (Jerzy Zdanowicz, Stanisław Banaś). 

Elektryczne urządzenie dyspozytorskie do wybiorczego 
przekazywania informacji i potwierdzania ich odbioru 

Elektryczne urządzenie dyspozytorskie według wyna
lazku może być stosowane na statku wodnym jako 
telegraf wybiorczy dla przesyłania i potwierdzenia 
wybranej informacji między dyspozytorem w sterow
ni lub nastawni, a wykonawcą w siłowni, maszy
nowni, kotłowni, pompowni lub innym miejscem. 

Urządzenie według wynalazku zawiera układ skła
dający się z dwóch przekaźników (20,21) i dwóch rów
nolegle włączonych kondensatorów (22,23) o różnej po
jemności, przy czym cewka przekaźnika (20) jest włą
czona w szereg ze swoim zestykiem przełączonym (26) 
i zestykiem rozwiernym (27) drugiego przekaźnika (21), 
dzięki czemu, przy uzgodnionych informacjach nadaj
nika i odbiornika następuje włączenie sygnałów op
tycznych i akustycznych. Przez odpowiedni dobór 
pojemności kondensatorów i wartości rezystancji uzy
skuje się opóźnienie zadziałania jednego przekaźnika 
w stosunku do drugiego, co z kolei powoduje włączenie 
migających sygnałów optycznych i przerywanych syg
nałów akustycznych. (1 zastrzeżenie) 

21a2; H04r P. 167446 T 19.12.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Katowice, Polska (Grzegorz Wyrostkiewicz, Hubert 
Penczek). 

Generator akustycznych sygnałów wywoławczych 

Przedmiotem wynalazku jest generator sygnałów 
akustycznych małej mocy, przeznaczony do wywoły
wania żądanych abonentów aparatów telefonicznych 
lub sygnalizatorów elektroakustycznych. 

Generator według wynalazku składa się z astabil-
nego multiwibratora (1) oraz wzmacniacza mocy (2). 

Astabilny multiwibrator (1) steruje bezpośrednio ze 
swoich wyjść dwa wzmacniacze (T3, T4) o wspólnym 
kolektorze, które sterują wzmacniacze (T5 i T6) 
w układzie wspólnego emitera o wyjściach włączo
nych do uzwojenia pierwotnego transformatora wyj
ściowego (TR). Opracowany układ wg wynalazku eli
minuje odwracacz faz oraz zwiększa stopień nieza
wodności pracy generatora. (1 zastrzeżenie) 

21a2; H03f P. 167461 T 18.12.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny, Warsza
wa, Polska (Stanisław Czerkas, Wacław Wiśniewski). 

Układ półprzewodnikowych stopni wzmacniająco-
-powielających 

Przedmiotem wynalazku jest układ półprzewodni
kowych stopni wzmacniająco-powielających, składa
jący się z co najmniej dwóch stopni, stopnia steru
jącego (1) i stopnia sterowanego (3), którymi mogą 
być wzmacniacze tranzystorowe mocy wielkich często
tliwości, powielacze tranzystorowe, powielacze wara-
ktorowe, powielacz tranzystorowy i waraktorowy, 
wzmacniacz tranzystorowy mocy i powielacz tranzy
storowy lub waraktorowy. Układ charakteryzuje się 
tym, że pomiędzy wyjście stopnia sterującego (1) 
i wejścia stopnia sterowanego (3) włączony jest tłu
mik rezystorowy (2) składający się z rezystorów (Rl, 
R2, R3) w konfiguracji "II" lub "T" zmniejszający 
wzajemne oddziaływanie na siebie tych stopni i któ
rego tłumienie zależne od wartości rezystorów (Rl, 
R2, R3) dobiera się w zależności od dysponowanego 
poziomu mocy stopnia sterującego (1) i wymaganego 
poziomu mocy na wejściu stopnia sterowanego (3) 
w ten sposób, aby oporność wejściowa i wyjściowa 
tłumika była jednakowa w zakresie oporności od 50 
do 75Q. (1 zastrzeżenie) 
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21a2; H03f P. 167779 T 30.12.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marek Dziwisz). 

Wzmacniacz sygnałów elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz sygna
łów elektrycznych z izolacją galwaniczną jego wej
ścia i wyjścia, wyposażony we wzmacniacz opera
cyjny (4). Wzmacniacz posiada wejście i wyjście po
łączone za pośrednictwem przetworników napięciowo-
-prądowych (1) i (5) z wejściami transoptorów (2) 
i (6) o jednakowej charakterystyce przejściowej, któ
rych wyjścia są połączone z węzłem sumującym (3) 
umieszczonym na wejściu wzmacniacza operacyjne
go (4). 

Wzmacniacz operacyjny (4), obwiedziony sprzęże
niem zwrotnym, stanowi człon o charakterystyce 
przeciwnej do charakterystyki transoptora (6) umiesz
czonego w pętli sprzężenia zwrotnego. Jednocześnie 
w torze głównym znajduje się taki sam transoptor 
(2) jak w pętli sprzężenia. Obydwa bloki o przeciw
nych charakterystykach, połączone szeregowo, dają 
kompensację nieliniowości oraz zmian termicznych 
transoptorów (2) i (6). (1 zastrzeżenie) 

21a4; G0ls P. 167712 T 29.12.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Kazimierz Dzięcio-
łowski, Ryszard Rulewski, Andrzej Misiorny). 

Sposób identyfikacji obiektów, zwłaszcza 
wagonów kolejowych 

Sposób identyfikacji obiektów według wynalazku 
polega na tym, że do identyfikowanego obiektu przy
mocowuje się nośnik informacji w postaci hologramu 
zawierającego cechy identyfikujące dany obiekt oraz 
kierunek jego przemieszczania się zapisane w postaci 
binarnej. Między szynami kolejowymi umieszcza się 
źródło promieniowania w postaci na przykład lasera 
i odbiornik w postaci matrycy fotodetektorów współ
pracujący z laserem i hologramem. Odbiornik dete-
kuje kombinację binarną obrazu rzeczywistego od
tworzonego z hologramu i podaje sygnał do urządze
nia rejestrującego dane identyfikujące obiekt, poprzez 
urządzenie przetwarzające informację zapisaną na 
hologramie. 

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza w kolejnictwie, gdyż pozwala na uspraw
nienie dyspozycji wagonami kolejowymi w skali 
ogólnokrajowej. (1 zastrzeżenie) 

21a3; H04m P. 167186 T 10.12.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Szczepański). 

Sposób wielokanałowej rejestracji danych, 
zwłaszcza danych dotyczących ruchu telefonicznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wielokanałowej 
rejestracji danych, zwłaszcza danych dotyczących ru
chu telefonicznego, uzyskanych na podstawie obser
wacji w kolejnych odcinkach czasu, wielkości dają
cych się wyrazić przebiegami elektrycznymi, które 
dotyczą intensywności występowania zdarzeń, war
tości średnich realizacji procesów stochastycznych 
i czasów występowania określonych stanów. 

Sposób polega na tym, że wartości obserwowanych 
wielkości sumuje się w poszczególnych odcinkach 
czasu przy użyciu dwu integratorów (II, 12) znajdu
jących się w wyposażeniu każdego kanału, które 
przyłącza się na przemian w kolejnych odcinkach cza
su, jeden do obwodu pomiarowego, a drugi do urzą
dzenia odczytująco-rejestrującego (OR) poprzez prze-
patrywacz (Pk). Urządzenie odczytująco-rejestrujące 
przy pomocy przepatrywacza dokonuje rejestracji 
wartości sum wymienionych wielkości, występują
cych jako stany integratorów (11,12) uzyskane w ko
lejnych odcinkach czasu przyłączenia do obwodu po
miarowego. 

Sposób służy do pomiaru następujących wielkości 
charakteryzujących ruch telefoniczny: intensywności 
dokonywanych połączeń, średniego natężenia ruchu 
i czasu występowania stanu natłoku w wiązce łączy. 

(2 zastrzeżenia) 

21a3; H04a P. 167514 T 21.12.1973 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej „Telkom-Zwut", Warszawa, Pol
ska (Zdzisław Drozd, Apolinary Kozioł, Lech Urbań
ski). 

Wielokrotne pole zestykowe 

Wielokrotne pole zestykowe stosowane jest w urzą
dzeniach telekomunikacyjnych, a w szczególności 
w centralach telefonicznych, gdzie służy do zesta
wiania toru łączeniowego. Pole zestykowe wyposażo
ne jest w szyny stykowe (1), tworzące kolumny oraz 
szyny stykowe (3) krzyżujące się z kolumnami, two
rzące wiersze pola. W miejscach skrzyżowań szyny 
tworzą punkty łączeniowe. Pole sterowane jest elek
tromagnesami (7, 8) rozmieszczonymi współrzędnościo
w e Szyny stykowe (1) kolumny wykonane są z metalu 
lub stopu metali jako sprężysta płytka z występa
mi stanowiącymi sprężyny stykowe (2), które tworzą 
zestyki elektryczne (4) z szynami stykowymi J(3) 
wierszy. Zestyki w pozycji wyjściowej utrzymywane 
są w stanie rozwarcia, przez odgięcie sprężyn styko
wych (2) kolumny, drabinkami (5) opierającymi się 
na ruchomych podpórkach (6). Wysunięcie podpórki 
spod drabinki powoduje zwarcie sprężyn stykowych 
(2,3) zestyku. Do pozycji rozwarcia sprężyn styko
wych (2,3), drabinki (5) napędzane są przez kotwice 
(12) elektromagnesów (8) wyznaczających jedną współ-
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rzędną a podpórki (6) napędzane są dla wysunięcia 
ich spod drabinek (5) za pośrednictwem części spręży
nujących (11) przez kotwice (9) elektromagnesów (7) 
wyznaczających drugą współrzędną uruchamianego 
punktu łączeniowego. (1 zastrzeżenie) 

21a4; H03b P. 161765 07.04.1973 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol

ska (Wojciech Puto, Andrzej Machalski, Marian Rzą-
dziński). 

Sposób generacji przebiegu sinusoidalnego 
o częstotliwości stabilizowanej filtrem 

elektromechanicznym oraz układ do stosowania 
tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób generacji prze
biegu sinusoidalnego o częstotliwości stabilizowanej 
filtrem elektromechanicznym oraz układ do stosowa
nia tego sposobu, stosowany zwłaszcza w generatorach 
elektromechanicznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jako 
element czynny stosuje się scalony układ logiczny pra
cujący na liniowym odcinku charakterystyki, który 
dzieli układ na część generacyjną i wzmacniającą. 

Układ do stosowania sposobu według wynalazku 
znajduje się w hermetycznie zamkniętej obudowie (13); 
Wspornik (10) elektromechanicznego filtru wykorzysta
ny jest jednocześnie do mocowania płytki drukowa
nej (5) wraz z całym układem elektronicznym (12). 

(2 zastrzeżenia) 

21a4; H0lp P. 166705 T 22.11.1973 

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

Sprzęgacz kierunkowy na niesymetrycznych 
liniach paskowych 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgacz kierunkowy 
o silnym sprzężeniu wykonany na niesymetrycznych 
liniach paskowych. 

Istotą sprzęgacza według wynalazku jest to, że na 
skutek umieszczenia na przeciwko siebie poszerzeń (6 
i 7) linii sprzęgających (1 i 2), znajdujących się na 
przeciwległych płaszczyznach dielektryków (10 i 11) 
połączonych elektrycznie i mechanicznie ekranami (3 
i 4) tych linii, tworzącymi po połączeniu wspólny 
ekran (5) — uzyskuje się w sposób łatwy konstruk
cyjnie i technologicznie dowolne wartości sprzężenia 
sprzęgacza przez dobór szerokości (W) poszerzeń (6 i 7) 
oraz szerokości S szczeliny 8 we wspólnym ekranie 5. 

(2 zastrzeżenia) 

21a4; H04b P. 166763 T 24.11.1973 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Gdańsk, 
Polska (Witold Jebram, Kazimierz Sadłowski, Maurycy 
Wroński). 
Sposób wykorzystywania jednego kanału radiowego 
do współpracy radiotelefonicznych stacji ruchomych 

z wieloma stacjami radiowotelefonicznymi 

Sposób wykorzystywania jednego kanału radiowego 
do współpracy radiotelefonicznych stacji ruchomych 
z wieloma stacjami radiowotelefonicznymi, umożliwia
jący tworzenie automatycznych połączeń oraz prowa
dzenie rozmów pomiędzy abonentami ruchomymi pra
cującymi w sieci radiowej z dowolnym abonentem 
sieci telefonicznej, znamienny tym, że w celu utworze
nia połączenia radiotelefonicznej stacji (1) ruchomej 
z żądaną radiowotelefoniczną stacją (2) stałą wybiera 
się częstotliwość zewową przynależną żądanej stacji 
(2) zaś pozostałe stacje stałe znajdujące się w zasięgu 
radiowym radiotelefonicznej stacji (1) ruchomej blo
kuje się obukierunkowo na czas trwania połączenia. 

(1 zastrzeżenie) 

21a4; H0lg P. 167505 T 19.12.1973 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Karwowski). 

Antena fali bieżącej 

Przedmiotem wynalazku jest antena fali bieżącej, 
stosowana jako antena nadawcza lub odbiorcza w za
kresie fal ultrakrótkich, krótkich, średnich i długich. 
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Antena według wynalazku wyposażona jest w linię 
promieniującą załamaną korzystnie pod kątem 90 stop
ni, tworząc dwa odcinki o różnej długości przy czym 
jeden koniec połączony jest z nadajnikiem, a drugi 
poprzez rezystor o rezystancji 450 omów jest połączony 
z ziemią. Powoduje to zwiększenie zysku energetycz
nego anteny bieżącej w sektorze minimów w jej cha
rakterystyce kierunkowości. Ponadto w strefie promie
niowania otrzymuje się dwie, wzajemnie ortogonalne 
składowe wektora natężenia pola elektrycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

21a4; H03f P. 168576 T 18.12.1973 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Józef 
Modera). 
Wzmacniacz tranzystorowy pośredniej częstotliwości 

Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz tranzysto
rowy pośredniej częstotliwości z neutralizacją sprzęże
nia zwrotnego, wykonany techniką obwodów druko
wanych, przeznaczony szczególnie do tranzystorowych 
odbiorników radiowych oraz stopni wzmacniających 
sprzętu elektronicznego również wykonanych techniką 
obwodów drukowanych. 

Istota wynalazku polega na tym, że płytka druko
wana wzmacniacza ma specjalny układ ścieżek, który 
tworzy odpowiednią pojemność neutralizacyjną (Cn), 
eliminującą niepożądane sprzężenie zwrotne. 

Neutralizację sprzężenia zwrotnego tranzystora (T) 
uzyskuje się podając z jego kolektora napięcie kom
pensacyjne na obwód rezonansowy (Or) poprzez ścież
kową pojemność (Cn). Odpowiednie przesunięcie fazo
we tego napięcia względem przebiegu na kolektorze 
poprzedniego tranzystora (Tp) zapewniają uzwojenia 
sprzęgające obwodu (Or). Wzmacniacz według wyna
lazku charakteryzują sie. większą niezawodnością, ob
niżonym kosztem i mniejszymi gabarytami. 

(1 zastrzeżenie) 

2lc; H01b P. 140488 T 08.05.1970 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Henryk Staniak, Piotr Penczek). 

Sposób wytwarzania elastycznych materiałów 
elektroizolacyjnych z żywic epoksydowych 

Sposób wytwarzania elastycznych materiałów elek
troizolacyjnych z żywic epoksydowych przez nasy
canie spoiwem nośnika z tkaniny szklanej, baweł
nianej, jedwabnej, azbestowej lub z papieru zna
mienny tym, że jako spoiwo stosuje się rozpuszczoną 
w rozpuszczalnikach organicznych żywicę epoksydo
wą i polibezwodnik kwasowy, częściowo z sobą prze-
reagowane, oraz przyspieszacz utwardzania, w szcze
gólnych przypadkach zawierające również cykliczne 
bezwodniki kwasów dwukarboksylowych i/lub kwasy 
dwukarboksylowe. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako 
polibezwodniki kwasowe stosuje się polibezwodniki 
kwasowe o wzorze ogólnym (R—C0—O—C0)n, w któ
rym R oznacza grupę alkilenową, zawierającą od 
2 do 11 atomów węgla, lub resztę dimeryzowanego 

kwasu tłuszczowego, przy czym w tym ostatnim 
przypadku polibezwodnik może także zawierać reszty 
trimeru kwasu tłuszczowego i być częściowo rozgałę
ziony, zaś n wynosi od 3 do 50, przy czym poli
bezwodnik kwasowy może zawierać dwie różne gru
py R. 

Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że jako 
polibezwodniki kwasowe stosuje się polibezwodnik 
azelainowy, sebacynowy, brasylowy, dimerowy, bra-
sylowo-azelainowy, dimerowo-adypinowy, dimerowo-
-brasylowy lub ich mieszaniny. 

Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że poli
bezwodniki kwasowe stosuje się w ilości 70—100°.'o, 
a najkorzystniej 80—90°/o ilości stechiometrycznsj 
w stosunku do zawartości grup epoksydowych w ży
wicy epoksydowej. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako 
rozpuszczalniki lotne stosuje się węglowodory aro
matyczne, jak benzen, toluen i ksylen, ketony, jak 
aceton, metyloetyloketon i cykloheksanon, estry orga
niczne, jak octan etylu, octan amylu i octan butylu 
a najkorzystniej mieszaninę toluenu i cykloheksy-
nonu. (10 zastrzeżeń) 

2lc; H05k P. 161689 03.04.1973 

Zakład Doświadczalny Zapisu Magnetycznego przy 
Zakładach Radiowych i n. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Stefan Trafny, Janusz Maliszewski). 

Sposób nakładania na materiał ferrytowy połączeń 
drukowanych wykonanych ze srebra 

Sposób według wynalazku ma zastosowanie przy 
wykonywaniu transformatorów sprzęgających wiel
kiej częstotliwości, sprzęgieł magnetycznych, mcgneś-
nic do frezarek i przetworników magnetycznych sil
ników stałego i zmiennego. 

Sposób polega na tym, że powierzchnie materiału 
ferrytowego, na które mają być nałożone połączenia 
drukowane, pokrywa się metodą topnienia zawartej 
w podkładzie szkliwnym fryty szklanej, a następnie 
powolnie schładza i na tak przygotowany materiał 
nakłada się połączenia drukowane pastą srebrną me
todą sitodruku. Materiał z naniesionymi połączeniami 
drukowanymi nagrzewa się powoli do temperatury 
wypału pasty srebrnej, po czym schładza się go po
wtórnie do temperatury pokojowej. (2 zastrzeżenia) 

2lc; H02g P. 161894 12.04.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 62348 
Zakłady Wytwórcze Głośników „Tonsil", Września, 

Polska (Romuald Bednarek). 
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Sposób cięcia przewodów montażowych 
oraz automatyczne urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Sposób cięcia przewodów z jednoczesnym cynowa
niem końcówek wg patentu nr 62348 charakteryzuj 2 
się tym, że przed nanoszeniem topnika usuwa się 
z przewodu izolację na określonym odcinku przez 
opalenie oraz przeprowadza się oczyszczenie ze zgo
rzeliny. 

Automatyczne urządzenie do stosowania sposobu 
zaopatrzone jest w palnik (35) z regulacją i ogra
nicznikiem płomienia oraz w stanowisko (34) do 
oczyszczania zawierające element czyszczący z otwo
rem, wykonujący jednocześnie ruch drgający wzdłuż 
i ruch mimośrodowy dookoła przewodu. 

(3 zastrzeżenia) 

21c; H02p P. 162115 24.04.1973 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Halina 
Smolińska, Mieczysław Wierzejski). 

Układ do wzbudzania samowzbudnych prądnic 
synchronicznych zwłaszcza przy małym magnetyzmie 

szczątkowym 

Układ do wzbudzania samowzbudnych prądnic syn
chronicznych zwłaszcza przy małym magnetyzmie 
szczątkowym według wynalazku zawiera obwód re
zonansowy (4) powiększający napięcie szczątkowe 
prądnicy, które po wyprostowaniu w prostowniku (5) 
ładuje kondensator (8), który poprzez tyrystor (7) 
zasila uzwojenie wzbudzenia (3) powodując samo-
wzbudzenie się prądnicy. 

Ponadto układ jest wyposażony w elementy ochro
ny przepięciowej (9), które nie dopuszczają do nie
bezpiecznych wzrostów napięcia na pozostałych ele
mentach układu. 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie do 
prądnic pracujących na wydzieloną sieć zwłaszcza 
okrętową. (2 zastrzeżenia) 

21c; H02h P. 162284 03.05.1974 

„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiaro
wych, Warszawa, Polska (Stanisław Lotoński). 

Układ przeznaczony do ochrony urządzeń 
elektrycznych przed przeciążeniem, zwłaszcza 

mierników elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest układ przeznaczony do 
ochrony urządzeń elektrycznych przed przeciążeniem, 
zwłaszcza mierników elektrycznych, posiadający prze
kaźnik, składający się z rdzenia, na którym nawi
nięte są przynajmniej dwie cewki. 

Istota układu polega na tym, że cewka (11) pod
czas magnesowania rdzenia przekaźnika połączona 
jest poprzez styki (8,10) przełącznika (9) ze stykami 
(2,3) baterii, natomiast w położeniu pracy cewki (11, 
12) połączone są z wejściowymi zaciskami- (1, 2) obiek

tu strzeżonego, przy czym jeden ze strumieni cewek 
(11, 12) wywołanych prądem wyzwalającym jest prze
ciwny kierunkowi strumienia pozostałości magne
tycznej. Kotwica (4) uruchamia zespół mechaniczny 
przerywający obwód zasilający obiekt chroniony. 

(2 zastrzeżenia) 

21c; H02j P. 166835 Τ 27.11.1973 

Pierwszeństwo: 29.11.1972 — NRD 
(nr WP H02J/167 159) 

Kombinat VEB Galvanische Elemente Zwickau, 
Zwickau, Niemiecka Republika Demokratyczna (Heini 
Georgi, Helmut Enkelmann). 

Układ do samoczynnego ładowania akumulatora 
lampy górniczej 

Układ według wynalazku zawiera magnetyczny ze
styk łącznikowy lub sterowany półprzewodnik umiesz
czony pomiędzy zestykiem ładującym a akumulato
rem w ten sposób, że przy wyjmowaniu lampy z urzą
dzenia ładującego (9) zostaje przerwane połączenie 
elektryczne tego obwodu, iż staje się niemożliwy 
niedopuszczalny pobór prądu. Układ charakteryzuje 
się tym, że w górnej części lampy (10) zamocowany 
jest łącznik w osłonie gazowej (2), który może być 
wymieniony odwracalnie, a w celu jego bezprądo-
wego włączania do urządzenia ładującego (9) wpro
wadzony jest magnes trwały (7) o tak dobranych pa
rametrach, że przy wsuwaniu lampy (10) do urzą
dzenia ładującego (9) zwiera się najpierw zestyk 
łączący (2) zanim zostanie zamknięty obwód ładowa
nia przez zestyki ładujące (4, 6) i (5, 3), przy czym 
zestyk ładujący pozostaje włączony aż do dojścia 
lampy do zderzaka w urządzeniu ładującym a po 
zakończeniu procesu ładowania przy wyjmowaniu 
lampy z urządzenia zostaje rozwarty zestyk ładujący, 
zanim rozewrze się zestyk (2) w osłonie gazowej. 

(3 zastrzeżenia) 
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21c; H01b P. 167358 Τ 14.12.1973 

Piotr Pieczora, Zbigniew Żywczok, Alfred Kwaśny, 
Tadeusz Korzec, Bronisław Darowski, Bielsko-Biała, 
Polska; Emil Halama, Czechowice-Dziedzice (Piotr 
Pieczora, Emil Halama, Zbigniew Żywczok, Alfred 
Kwaśny, Tadeusz Korzec, Bronisław Darowski). 

Uchwyt do izolatora elektroenergetycznych linii 
niskiego napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest prosty, oszczędny pod 
względem materiałowym i wykonawczym, uchwyt do 
mocowania izolatorów szpulowych lub podobnych na 
betonowych konstrukcjach wsporczych, zwłaszcza 
słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych 
niskiego napięcia. 

Uchwyt według wynalazku mocowany do betono
wych konstrukcji wsporczych przy pomocy jednej 
śruby, posiada na zewnętrznej stronie płaskiego środ-
nika (1), występujące parami, przetłoczenia (2 i 3) 
wykonane w kształcie półstożka, których ilość (mi
nimum 3 pary) wynika z potrzeby nieprzekrocze-
nia dopuszczalnych nacisków na podłoże (10) pod ob
ciążeniem wywartym śrubą mocującą (8). Wysokość 
i rozmieszczenie przetłoczeń są odpowiednio dobrane 
do właściwości sprężystych materiału uchwytu i ich 
wierzchołki tworzą zwierciadlane odbicie linii ugięcia 
środnika. Półki uchwytu (la) posiadają skierowane do 
wewnątrz przesadzenie równoległe (Ib), w celu do
trzymania odstępu izolacyjnego pomiędzy przewodem 
elektroenergetycznym a uchwytem. (3 zastrzeżenia) 

21c; H01h P. 168423 Τ 29.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ry
szard Grobelny). 

Komutator napięcia wielkiej częstotliwości 

Przedmiotem wynalazku jest komutator napięcia 
wielkiej częstotliwości, przeznaczony do kolejnego 
załączania na wspólne wyjście napięć zmiennych 

o częstotliwościach do 300 MHz. Istota wynalazku po
lega na tym, że każda gałąź komutatora, zawierająca 
znane zestyki elektryczne (1), wyposażona jest w co 
najmniej jeden czwórnik rezystorowy (2), który z jed
nej strony połączony jest z masą, a z drugiej strony 
włączony jest pomiędzy kolejne zestyki elektrycz
ne (1), lub wyposażona jest w pomocniczy zestyk 
elektryczny, który jest włączony między masę i punkt 
połączeń kolejnych zestyków elektrycznych (1). 

(1 zastrzeżenie) 

21c; H01h P. 168871 16.02.1974 

Mieczysław Prokopek, Konstancin-Jeziorna, Polska 
(Mieczysław Prokopek). 

Marta Prokopek, Warszawa, Polska (Marta Proko
pek). 

Samoczynny wyłącznik bezpieczeństwa 

Wyłącznik według wynalazku posiada styk rucho
my członu łączeniowego, który składa się z rucho
mej tulei (4) osadzonej za pomocą gwintu na trzpie
niu (13) nieruchomej tulei (10), zamocowanej w obu
dowie (3) i ze sprężyny spiralnej (12) umieszczonej 
między tymi tulejami, zamocowanej jednym końcem 
do ruchomej tulei (4) a drugim końcem do nieru
chomej tulei (10). 

Drugi styk ruchomy członu łączeniowego składa 
się z tulei stykowej (14) osadzonej, poprzez tuleję 
izolacyjną (9), w obudowie (3) i ze sprężyny śrubo
wej (18) umieszczonej między tuleją izolacyjną (9) 
i tuleją stykową (14). Dźwigniowy człon bezwładno
ściowy wyłącznika, posiadający na jednym końcu za
mocowany ciężar, stanowi wygiętą pod kątem pros
tym jednoramienną dźwignię (1), której drugi koniec 
zakończony jest okrągłą stopką (5), osadzoną w koli
stym występie (17) obudowy (3). Stopka (5) dociska
na jest, poprzez kulkę (6), do ruchomej tulei (4) za 
pomocą sprężyny (8). Ponadto wyłącznik ma bolec 
(16), zamocowany do ruchomej tulei (4), przechodzą
cy przez obwodowy rowek (15) wykonany w obudo
wie (3), służący do ręcznego napinania sprężyny (12) 
oraz dwa wkręty (11), zawierające osiowe otwory do 
wprowadzania przewodów elektrycznych. 

Wyłącznik znajduje zastosowanie do awaryjnego 
odłączania baterii pojazdów drogowych i napowietrz
nych. (3 zastrzeżenia) 

2ld 1; H02h P. 162972 31.05.1973 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (An
drzej Mokrasiński, Andrzej Buze, Józef Zamojski, 
Michał Zbieć). 

Wzbudnik elektrycznego silnika liniowego 
cylindrycznego 

Wzbudnik, którego zęby są wykonane z blach leżą
cych w płaszczyznach nierównoległych do kierunku 
ruchu twornika, zawiera cewki o wyprowadzeniach 
przechodzących przez wycięcia w zębach. Cewka (1), 
posiadająca izolację główną (2), znajduje się pomię
dzy dwoma, zębami (3) wykonanymi z blach, przy 
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czym w części blach zęba wykonane są wycięcia 
tworzące kanał (4), przeważnie o wymiarach prze
wodu wyprowadzeniowego, w którym to kanale (4) 
umieszczony jest przewód wyprowadzeniowy w izo
lacji głównej (5) z warstwy wewnętrznej cewki (1). 

(1 zastrzeżenie) 

21d1; H02k P. 162973 31.05.1973 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Prze
mysław Puternicki, Bogdan Radzki). 

Tarcza z gniazdem łożyskowym silnika elektrycznego 
malej mocy 

Tarcza (1) według wynalazku posiada wciśnięte 
w otwór tarczy od wewnętrznej strony silnika gniaz
do (2) łożyskowe o powierzchni wewnętrznej gładkiej 
lub zawierającej wypusty (3) ustawcze, w których 
umocowane jest łożysko silnika. 

Tarcza z gniazdem łożyskowym według wynalazku 
może być stosowana w silnikach, do przyrządów pow
szechnego użytku lub elektronarzędzi i innych urzą
dzeń. (1 zastrzeżenie) 

21d2; H02k P. 161680 03.04.1973 

Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego „Fomar", 
Bydgoszcz, Polska (Bohdan Zajdowski, Zbigniew 
Czerwiński). 

Tyrystorowy układ napędowy z silnikiem 
pierścieniowym 

Tyrystorowy układ napędowy z silnikiem pierście
niowym według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że między prądnicą tachometryczną (2) a urządzeniem 
uruchamiającym (8, 10, 12) łączników zwierających 
(7, 9, 11) rezystancje (3) wirnika są włączone układy 
elektroniczne (13, 14, 15) załączające łączniki (7, 9, 11) 
po osiągnięciu przez prądnicę tachomeryczną (2), 
określonego poziomu napięcia w zależności od tego, 
czy napęd jest w stanie pracy silnikowej, czy hamul
cowej. 

Układ znajduje zastosowanie w obiektach posiada
jących elektrownie o ograniczonej mocy, a w szcze
gólności nadaje się do urządzeń dźwigowych. 

(1 zastrzeżenie) 

21d2; H02k P. 161990 18.04.1973 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Andrzej 
Buzę, Józef Zamojski, Andrzej Mokrasiński, Jerzy 
Stachura, Anastazy Rudziński). 

Wzbudnik silnika liniowego 

Wzbudnik silnika liniowego według wynalazku skła
da się z jarzma i zębów, których blachy mocowane 
są do jarzma i leżą w płaszczyznach nierównoległych 
do kierunku ruchu twornika. Blachy zęba (3) mają 
kształt pierścieni kołowych i umieszczone są wewnątrz 
jarzma (1), o kształcie rury, mającego oś (2) równo
ległą do kierunku ruchu twornika. Płaszczyzny blach 
zębów są prostopadłe do kierunku ruchu twornika. 

Wzbudnik według wynalazku może być stosowany 
we wszystkich rodzajach elektrycznych silników linio
wych, cylindrycznych. (1 zastrzeżenie) 
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2 ld 2 : H02k P. 161991 18.04.1973 

Ins ty tu t E lek t ro technik i , Warszawa , Polska (Andrzej 
Buze, Józef Zamojski , Andrze j Mokras iński , Michał 
Zbiec, Anas tazy Rudziński , Je rzy S tachura ) . 

J a r z m o wzbudn ika si lnika l iniowego cyl indrycznego 

Przedmio tem wyna lazku jes t j a r z m o wzbudn ika , 
przeznaczone do zamykan ia obwodu magnetycznego 
części p i e rwo tne j e lekt rycznego si lnika l iniowego. 

Is to ta wyna lazku polega na tym, że j a r z m o ma 
kszta ł t r u ry i pos iada przecięcia osiowe lub p rze 
cięcia po linii ś rubowe j . 

J a r z m o wed ług w y n a l a z k u posiada ksz ta ł t r u r y , z w i 
nięte j z blach, k tó ra ma niezmienny, wzdłuż osi pod
łużne j , poprzeczny przekró j o kształcie niepełnego 
pierścienia kołowego. 

J a r z m o w y k o n a n e wed ług wyna l azku zwiększa opor 
ność dla p r ą d ó w wi rowych i n d u k o w a n y c h we w z b u d 
niku a t ym s a m y m zmniejsza s t r a ty w żelazie i p o 
p r a w i a współczynnik sprawności oraz el iminuje obu
dowę wzbudn ika , przeznaczoną do mocowania i u s t a 
lenia pak ie tów blach wzbudn ika . (2 zastrzeżenia) 

2 ld 2 ; H02k P. 161992 18.04.1973 

Ins ty tu t E lek t ro technik i , Warszawa , Po l ska (Józef 
Zamojski , Andrze j Buze, Andrze j Mokrasiński) . 

Ząb w z b u d n i k a s i ln ika l in iowego cyl indrycznego 

Przedmio tem w y n a l a z k u jes t ząb wzbudn ika s i l 
n ika l iniowego cyl indrycznego, s tanowiący e lement 
obwodu magne tycznego części p ie rwotne j e lek t rycz
nego si lnika l iniowego. 

I s to ta wyna lazku polega na tym, że w blasze zęba 
si lnika l iniowego cyl indrycznego, k tó re j płaszczyzna 
nie jest równoległa do k i e r u n k u ruchu tworn ika , 
w y k o n a n e jes t przecięcie p romien iowe pomiędzy d w o 
ma p u n k t a m i leżącymi w dwóch różnych odległościach 
od osi tworn ika . Wykonan ie zęba według wyna lazku 
zwiększa oporność dla p r ą d ó w wi rowych i n d u k o w a 
nych w b lachach zęba, p o p r a w i a współczynnik s p r a w 
ności i właściwości te rmiczne si lnika. 

Wynalazek może być s tosowany przy produkcj i 
s i lników l in iowych cyl indrycznych. (1 zastrzeżenie) 

21d 2 ; H02p P. 162246 30.04.1973 

Zgłoszenie doda tkowe do p a t e n t u nr 46825 
Ins ty tu t S p a w a l n i c t w a , Gliwice, Polska (Ryszard 

Niżnikiewicz). 
Urządzenie do n a s t a w i a n i a na tężen ia prądu 

wyjściowego p r ze tworn ika spawalniczego 

Urządzenie wed ług w y n a l a z k u przeznaczone jes t do 
nas t awian ia na tężenia p r ą d u wyjściowego p r z e t w o r 
n ika spawalniczego przez zmianę na tężen ia p rądu 
sterującego. Urządzenie zawie ra pó łp rzewodnikowy 
uk ład pośredniczący s t e rowany za pomocą zmiany 
współczynnika wypełn ien ia . Regulacyjny rezys tor (3), 
o ma łych w y m i a r a c h typu po tenc jomet ru radiowego, 
s te ru je poprzez uk ład fazowego p rze suwn ika (PF) 
i impul sywnego wzmacniacza (1) dużej mocy, sze
rokość impulsów p o d a w a n y c h na uzwojenie s t e ru 
jące p rze tworn ika (2). (1 zastrzeżenie) 

21e; G01r P. 161063 05.03.1973 

Zakład A p a r a t u r y Elektronicznej „ K A B I D " „Radio
technika"' , Wroc ław, Polska (Jerzy A b r a m , H e n r y k 
Krassowski ) . 

Układ wol tomierza impulsowego do pomia ru 
wysokiego napięcia w samochodowych 

ins ta lac jach zapłonowych 

P rzedmio t em w y n a l a z k u jes t uk ł ad wol tomierza 
impulsowego do p o m i a r u wysokiego napięc ia w sa 
mochodowych ins ta lac jach zapłonowych, lub do in
nych pomiarów, gdy częstotl iwość powta rzan i a im
pulsów jest ma ła . 

Układ według wyna l azku zawie ra w tó rn ik e m i t e -
rowy (2), z k tórego za poś redn ic twem diod (12, 13) 
ł a d o w a n e są na p rzemian dwa kondensa to ry (10, 11) 
do wielkości szczytowej napięcia mierzonego. K o n 
densa to ry te roz ł adowywane są na p rzemian synch ro 
nicznie z impulsami mierzonego napięcia przez r ó w 
nolegle przyłączone do nich t r anzys to ry (8, 9), s te 
r o w a n e z p rze rzu tn ika bis tabi lnego (7). Napięcie oby
dwóch k o n d e n s a t o r ó w (10, 11) poprzez połączone 
z nimi diody (14, 15) zostaje z sumowane i zmierzone 
za pomocą przyrządu magnetoe lek t rycznego (18). 

P rze rzu tn ik b is tabi lny (7) przyłączony jest do w t ó r 
nika (2) poprzez b r a m k ę impulsową złożoną z połą
czonych równolegle opornika (4) i diody (5) oraz sze
regowo kondensa to ra (6). B r a m k a impulsowa e l imi 
nuje wie lokro tne wyzwalan ie p rze rzu tn ika b is tab i l 
nego (7) w p r z y p a d k u oscylacyjnego c h a r a k t e r u i m 
pu l sów zapłonowych. (2 zastrzeżenia) 

21e; G0lr P. 162233 30.04.1973 

Zjednoczone Zak łady Elektronicznej A p a r a t u r y P o 
mia rowej „Mera t ron ik" , Warszawa , Polska (Jacek 
Ejgin). 
Układ do przes t ra jan ia częstotliwości w sposób ciągły 

przy zmianie j e j zakresów 

Przedmio tem wyna lazku jest układ do p rzes t r a j a 
nia częstotl iwości w sposób ciągły przy zmianie jej 
zakresów, zwłaszcza w se rwisowych gene ra to rach p o 
mia rowych . 

Is tota wyna l azku polega na tym, że przes t ra jan ie 
częstotl iwości nas tępuje na sku tek przesunięcia śliz-
gacza po tenc jomet ru (R P ) , co powoduje zmianę n a p i ę 
cia polaryzującego diodę pojemnościową (D), k tóre j 
r eak t anc j a jest funkcją napięcia . Układ zawie ra p o 
tenc jomet r (Rp), k tórego ślizgacz sprzężony jest m e 
chanicznie ze wskaźn ik iem skali (E) przez łączniki 
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(Pj) i (P2) sprzężone mechanicznie ze sobą i z ukła
dem elektrycznym (F) decydującym o częstotliwości. 

Przełączanie zakresu częstotliwości dokonuje się 
poprzez zmianę położenia sprzężonych przełączników 
(Pj) i (P2), które powodują wzajemne jednoczesne 
przełączenie skrajnych końcówek potencjometru (RP). 
Skala częstotliwości (E) przebiega dla pierwszego za
kresu rosnąco z lewa na prawo, zaś dla drugiego za
kresu z prawa na lewo i dla następnych kolejnych 
zakresów analogicznie na przemian. (1 zastrzeżenie) 

21e; G0lr P. 162283 03.05.1973 

„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiaro
wych, Warszawa, Polska (Jerzy Leszek Waszkiewicz, 
Mieczysław Szczepaniak). 

Bocznik oporowy do amperomierza wielozakresowego 

Przedmiotem wynalazku jest bocznik oporowy do 
amperomierza wielozakresowego posiadający szereg 
doprowadzeń prądowych zakończonych stykami oraz 
napięciowe końcówki. Istota wynalazku polega na 
tym, że doprowadzenia prądowe (5, 6, 7, 8, 9) i koń
cówki napięciowe (10, 11) stanowią jednolity element 
oporowy. 

Bocznik charakteryzuje się tym, że co najmniej 
jedno krańcowe doprowadzenie prądowe (5, 9) zao
patrzone jest w napięciową końcówkę (10, 11) poło
żoną poza prądowym stykiem. (2 zastrzeżenia) 

21e; G0lr P. 162354 05.05.1973 

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Meratronik", Warszawa, Polska (Jacek 
Ejgin). 
Układ do przestrajania częstotliwości w sposób ciągły 

przy zmianie jej zakresów 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny 
służący do zmiany częstotliwości w sposób ciągły przy 
zmianie jej zakresów, przeznaczony zwłaszcza do ser
wisowych generatorów pomiarowych. 

Istota wynalazku polega na włączeniu w obwód 
elektryczny, decydujący o częstotliwości, diody po
jemnościowej, której reaktancja jest funkcją napię
cia polaryzującego, uzyskiwanego z układu sprzężo
nych mechanicznie potencjometrów. 

t k ł a d według wynalazku składa się z zespołu po
tencjometrów (Rpl, Rp2) — sprzężonych między so
bą i ze skalą (E) w sposób mechaniczny, podłączo
nych do źródła prądu stałego, przełącznika (P) sprzę
żonego mechanicznie z układem częstotliwości (F) 
oraz diody pojemnościowej (D), połączonej szeregowo 
ze ślizgaczem przełącznika (P) poprzez rezystor (R). 
Anoda diody (D) włączona jest w obwód rezonansowy 
układu częstotliwości (F), a do katody przyłączony 
jest kondensator odsprzęgający (C). (1 zastrzeżenie) 

21e; G0lr P. 168155 Τ 17.01.1974 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Leszek Czarnecki). 

Miernik mocy biernej dla przebiegów odkształconych 

Przedmiotem wynalazku jest miernik przeznaczony 
do pomiaru mocy biernej przebiegów odkształconych, 
którego złożoność i dokładność nie zależy od liczby 
i gęstości składowych harmonicznych przebiegów. 

Miernik mocy biernej według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że sygnał proporcjonalny do napięcia 
odbiornika (O) przekształca się przesuwnikiem fazo
wym (Tl), który w obszarze częstotliwości przebiegu 
posiada charakterystykę określoną funkcją TX(W), na
tomiast sygnał proporcjonalny do prądu odbiornika 
przekształca się przesuwnikiem fazowym (T2), który 
w tym samym obszarze częstotliwości ma charaktery
stykę określoną funkcją T2(W) a sygnały wyjściowe 
przesuwników mnoży się układem mnożącym (X) 
i uśrednia miernikiem magnetoelektrycznym (M). Na
pięcie sygnału na przesuwnik fazowy (Tx) jest poda
wane z dzielnika rezystorowego (R l f R 2), natomiast 
sygnał prądowy do przesuwnika (T2) jest doprowadza
ny z rezystora (R3), który jest włączony szeregowo 
z odbiornikiem (O). (1 zastrzeżenie) 
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21e; G0lr P. 168289 Τ 22.01.1974 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Władysław Józefik, 
Edward Powiada). 

Przyrząd do pomiaru wartości średniej napięcia 
o dowolnym przebiegu zwłaszcza szumów w wybranym 

przedziale czasu 
' l 

Przyrząd wg wynalazku ma dwa wejścia pomiaro
we, przy czym sygnał wysokiej częstotliwości z wejścia 
(1) jest podawany przez wzmacniacz (3) i detektor (4) 
na układ całkujący (5) lub sygnał wizyjny z wejścia 
(2) — bezpośrednio na układ całkujący (5), którego 
stała całkowania zmienia się synchronicznie przy po
mocy generatora bramek pomiarowych (7) sterowanym 
zewnętrznym sygnałem synchronizującym podawanym 
na wejście (10) i opóźnianym o dowolną wartość 
w układzie opóźniającym (8). Na wyjściu układu cał
kującego (5) jest włączony woltomierz (6), na przykład 
cyfrowy, który ma układ synchronicznego zerowania 
(9) opóźnionym sygnałem synchronizującym. 

(2 zastrzeżenia) 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Woj
ciech Fuliński). 

Fazoczuły wskaźnik zera 

Fazoczuły wskaźnik zera, według wynalazku, jest 
przeznaczony jako przyrząd zerowy do mostkowych 
lub kompensacyjnych układów pomiarowych, zasila
nych z sieci o częstotliwości przemysłowej. 

Składa się on z dwóch filtrów fazowych (1, 2) o ką
cie przesunięcia fazowego wynoszącym 90 stopni, 
z których każdy jest wyposażony w dwa przesuwniki 
fazowe (5, 6 lub 7, 8), których sygnały sterujące są 
przesunięte względem siebie o 60 stopni. Sterujące 
wyjście każdego przesuwnika fazowego (5, 6, 7, 8) jest 
połączone z oddzielnym prostownikiem (9, 10, 11, 12). 
Prostowniki W każdym filtrze (1, 2) są pomiędzy sobą 
połączone szeregowo, a ponadto są z jednej strony 
połączone ze wspólnym pomiarowym wejściem wskaź
nika, przyłączonym do pomiarowego wyjścia wzmac
niacza (14), zaś z drugiej strony z odrębnym magne-
toelektrycznym miernikiem (13, 15). Wzmacniacz (14) 

jest połączony z wyjściem układu pomiarowego (16) 
oraz jest zasilany z układu zasilającego (20) wspólnie 
ze wskaźnikiem i układem pomiarowym (16). 

Wychylenie jednego z magnetoelektrycznych mier
ników (13, 15) jest proporcjonalne do pierwszej harmo
nicznej składowej czynnej napięcia rozrównoważenia 
układu pomiarowego (16), zaś drugiego — do składo
wej biernej. Układ zastosowany we wskaźniku, według 
wynalazku, powoduje całkowitą eliminację trzeciej 
i dziewiątej harmonicznej z sygnału pomiarowego 
i tłumienie do kilku procent piątej i siódmej harmo
nicznej, w przypadku gdy ten sygnał jest sinusoida 
odkształconą, spełniającą warunki Dirichleta. 

(1 zastrzeżenie) 

21e; G0lr P. 168424 Τ 29.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Grobelny). 

Kontaktronowy dzielnik napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest kontaktronowy dzielnik 
napięcia sterowany elektrycznie i stosowany do dzie
lenia napięć o częstotliwościach do 300 MHz. Dzielnik 
napięcia według wynalazku, zawierający znane rezy-
storowe czwórniki (1) typu n, połączone szeregowo, 
i zestyki kontaktronowe (2) dołączone do wyjść tych 
czwórników oraz do wejścia pierwszego czwórnika, 
wyposażony jest w dodatkowe zestyki pierwszego 
czwórnika, wyposażony jest w dodatkowe zestyki kon
taktronowe (3), które włączone są pomiędzy kolejne 
zestyki kontaktronowe (2) dołączone do wyjść czwór
ników. Zestyki kontaktronowe (2, 3) sterowane są 
elektrycznie za pomocą elektromagnesów lub magne
sów trwałych. (2 zastrzeżenia) 

21e; G0lr P. 168493 Τ 31.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi
gniew Kędryna, Rajner Jarzombek). 

Sposób impulsowego pomiaru rezystancji, konduktancji 
lub ilorazu rezystancji oraz układ do stosowania 

tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób impulsowego 
pomiaru rezystancji, konduktancji lub ilorazu rezy
stancji oraz układ do stosowania tego sposobu, sto
sowane w miernictwie, telemetrii, automatyce i kon
troli przemysłowej. 

Sposób według wynalazku, wykorzystujący porów
nanie napięcia wyjściowego dzielnika, zawierającego 
element mierzony, z napięciem odniesienia polega na 
tym, że dodatkowo porównuje się napięcie zmienia
jące się liniowo w czasie, zasilające dzielnik, z na
pięciem odniesienia, a następnie mierzy się czas upły
wający od momentu zrównania się wartości napięcia 
zasilającego dzielnik z ustaloną wartością napięcia 
odniesienia do momentu zrównania się napięcia wyj
ściowego dzielnika z tą samą wartością napięcia od
niesienia. 

Układ do impulsowego pomiaru rezystancji, kon
duktancji lub ilorazu rezystancji według wynalazku, 
zawiera posobnie połączone znane układy generatora 
(1) napięcia zmieniającego się liniowo w czasie, dziel
nika napięcia (2) i komparatora (3), który połączony 
jest ze źródłem napięcia (15) odniesienia, oraz gene
rator impulsów (7) i bramkę (9) współpracującą z licz-
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nikiem impulsów (10). Układ wyposażony jest w do
datkowy komparator (8), którego jedno wejście połą
czone jest z generatorem (1) napięcia zmieniającego się 
liniowo w czasie, a drugie ze źródłem (5) napięcia od
niesienia. Źródło napięcia odniesienia połączone jest 
poprzez blok (4) przetwarzania napięcia z generato
rem (1) napięcia zmieniającego się liniowo w czasie, 
a generator (1) połączony jest ponadto poprzez blok 
(6) synchronizacji z generatorem (7) impulsów. Wyj
ścia komparatorów (3, 8) i generatora (7) impulsów po
łączone są z bramką elektroniczną (9), która współ
pracuje z licznikiem impulsów (10). (2 zastrzeżenia) 

21g; H0lf P. 161572 28.03.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu 
Maszyn Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Ta
deusz Baczyński, Gilbert Spichel). 

Sposób uzyskiwania posuwu suportu w nawijarkach 

Przedmiotem wynalazku jest sposób uzyskiwania 
wymaganej wielkości posuwu suportu podającego prze
wód na cewkę wykonywaną na nawijarce, odpowied
nio do średnicy tego przewodu, przydatny zwłaszcza 
w dziedzinie technologii uzwajania maszyn elektrycz
nych i transformatorów. 

Sposób polega na zastąpieniu przekładni mechanicz
nych między suportem a wrzecionem nawijarki, ukła
dem elektrycznym przy użyciu silnika skokowego ste
rowanego elektronicznie. (1 zastrzeżenie) 

21g; H03h P. 161684 03.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Monokryształów, 
Warszawa, Polska (Tadeusz Niemyski, L. M. Bielajew, 
J. M. Sylwestrowa, J. W. Pisarewski). 

Element krystaliczny w liniach opóźniających 

Przedmiotem wynalazku jest krystaliczny element 
przeznaczony do akustycznych linii opóźniających na 
częstotliwości powyżej 300 MHz. 

Istota wynalazku polega na wykorzystaniu zjawiska 
rozprzestrzeniania się fal akustycznych w ciałach sta
łych dla wytwarzania ultradźwiękowych i supernad-
dźwiękowych linii opóźniających. 

Element krystaliczny według wynalazku posiada 
kryształy Beta-romboedrycznego boru, wycięte w kie
runkach (001) i (100). 

Wynalazek ma szczególne zastosowanie w radioelek
tronice. (1 zastrzeżenie) 

21g; H0ls P. 162977 31.05.1973 

Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk, Polska 
(Jerzy Konieczka, Jerzy Mizeraczyk). 

Rura wyładowcza lasera gazowego na jonach metalu 
z kontrolowanym dostarczaniem jonów metali 

do obszaru czynnego wyładowania 

W odgałęzieniu rury, w obszarze usytuowanym w 
pobliżu anody głównej (2) znajduje się anoda pomoc
nicza (3) ze zbiornikiem metalu (4). 

Optymalne warunki generacji promieniowania lase
rowego określa dobór wartości prądów wyładowania 
pomiędzy anodą główną (2) a wejściem do obszaru 
czynnego oraz pomiędzy anodą pomocniczą, a wejś
ciem do tego obszaru. 

Laser z taką rurą wyładowczą posiada niezależną 
regulację wartości natężenia prądu wyładowania i ciś
nienia par metalu oraz umożliwia dobór wartości tych 
parametrów zgodnie z kryterium optymalnych warun
ków pracy lasera. (1 zastrzeżenie) 

21g; H011 P. 163856 05.07.1973 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-" 
wa, Polska (Maciej Piskorski). 

Urządzenie prowadzące proces epitaksjalny 
z fazy ciekłej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, prowadzące 
proces epitaksjalny z fazy ciekłej, przeznaczone do 
wytwarzania wielu płytek jednowarstwowych lub wie
lowarstwowych w jednym procesie odpowiednio za
programowanym dla potrzeb przyrządów półprzewod
nikowych. 

Urządzenie według wynalazku składa się z rury 
kwarcowej (1) umieszczonej w piecu grzejnym i łódki 
grafitowej, która zawiera część nieruchomą krótszą (2) 
i część ruchomą dłuższą (3) połączone ze sobą przesuw
nie za pomocą podłużnego gniazda i wypustu w kształ
cie jaskółczego ogona. W części nieruchomej (2) znaj
dują się równomiernie, na przemian rozłożone otwory 
(5) ze stopem oraz otwory przelotowe (6) puste, zaś w 
części ruchomej (3) znajdują się gniazda (4) z płytka
mi podłoża. 

Przesuw części ruchomej (3) względem części nieru
chomej (2), po prowadnicy kwarcowej (9) umieszczo
nej wewnątrz rury (1) na dolnej części, o wielkości 
skali, dokonywany jest mechanicznie lub elektromag
netycznie za pomocą pręta kwarcowego (7). Ilość prze
sunięć zależna jest od ilości warstw w płytce. 

(3 zastrzeżenia) 

21g; H0lh P. 166921 29.11.1973 

Pierwszeństwo: 01.12.1972 — RFN (P.22 58 968.0) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Helmut Büttel). 

Sposób wytwarzania szczelnego zestyku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
uruchamianego · magnetycznie,· - szczelnego, zestyku. W 
dwóch* narożnikach (15, 16), odbudowy (1* t?eatyku- i 
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podstawy wykonane są kołnierze (14), w których 
umieszczone są dokładnie otwory (17, 18) ustalające. 
Przy wytwarzaniu, pokrywa (1) i podstawa są uchwy
cone w tych otworach ustalających i wszystkie ważne 
operacje technologiczne są odpowiednio do tego usta
wione. Dzięki temu można nie uwzględniać niektórych 
tolerancji elementów. Zestyk tego rodzaju można sto
sować do monostabilnych i bistabilnych przekaźników. 

(1 zastrzeżenie) 

21g: H01s P. 168290 Τ 22.01.1974 

2lg; G21c P. 188035 10.01.1974 

Pierwszeństwo: 12.01.1973 — Szwajcaria (nr 401/73) 

Friedwardt Winterberg, Konstanz, Republika Fede
ralna Niemiec. 
Sposób zapoczątkowywania i przeprowadzania mikro-
wybuchów rozszczepieniowych, umożliwiający kon
trolowane wyzwalanie energii jądrowej, środki tech
niczne do wykonywania tego sposobu oraz jego za

stosowanie 
Sposób zapoczątkowywania i przeprowadzania mi-

krowybuchów rozszczepieniowych umożliwiający kon
trolowane wyzwalanie energii jądrowej polega na tym, 
że materiał rozszczepialny w postaci U2 35, U2Î3» p u 2 3 9 

lub kombinacji tych materiałów zgniata się do znacz
nej gęstości za pomocą wiązek laserowych, elektrono
wych, jonowych lub kombinacji tych wiązek aż do 
rozwinięcia się reakcji jądrowej łańcuchowej, umożli
wiając powstanie układu krytycznego, przy czym zgnia
tany materiał rozszczepialny otacza się reflektorem 
neutronowym w celu zredukowania energii zgniatania, 
która musi być dostarczona przez strumienie stoso
wane do zgniatania. 

Sposób według wynalazku stosuje się do zasilania 
reaktorów rozszczepieniowych lub powlekających, do 
napędu pojazdów, zwłaszcza pojazdów kosmicznych 
oraz do zasilania kombinowanych reaktorów rozszcze-
pieniowo-syntezowych. (14 zastrzeżeń) 

21g; G01t P. 168210 Τ 19.01.1974 

Krakowskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Edward Przybyło). 

Sposób usuwania źródła radioaktywnego 
z tłoka czyszczącego w rurociągu 

Sposób usuwania źródła radioaktywnego z tłoka 
czyszczącego w rurociągu polega na tym, że w miej
scu zlokalizowania tłoka wykonuje się wykop i mie
rzy się natężenie promieniowania, po czym nad ruro
ciągiem, w obszarze promieniowania niebezpiecznego 
dla organizmu ludzkiego, umieszcza się osłonę oło
wianą a następnie poza obszarem osłony wykonuje się 
otwór w rurociągu przes który wydobywa się źrćdło 
promieniowania. (1 zastrzeżenie) 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Kazimierz Maksjan, 
Dariusz Antonowicz). 

Sposób wytwarzania częstotliwości różnicowej 
w laserach pierścieniowych i urządzenie do stosowania 

tego sposobu 
Sposób wytwarzania częstotliwości różnicowej w la

serach pierścieniowych według wynalazku polega na 
wykorzystaniu bieżącej fali akustycznej, którą skiero
wuje się poosiowo względem wiązki świetlnej lamera. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma w jed
nym z ramion lasera pierścieniowego rurę kwarcową 
(7) z dwoma wypustami, przy czym w jednym z nich 
(4) jest umieszczony przetwornik elektro-akustyczny, 
na przykład piezoelement zasilany z generatora napię
cia przemiennego (8), a w drugim (6) jest umieszczony 
materiał dźwiękochłonny uniemożliwiający powstanie 
w rurze (7) fal stojących. Ognisko (F) przynajmniej 
jednej z przeciwbieżnych wiązek świetlnych lasera 
znajduje się wewnątrz ośrodka anizotropowego (7) ja
kim jest rura kwarcowa z rozchodzącymi się w niej 
falami dźwiękowymi. (3 zastrzeżenia) 

21h; H05b P. 162321 04.05.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Zuń, Jan Tarapata). 

Wzbudnik uniwersalny z wkładką wymienną 
Przedmiotem wynalazku jest wzbudnik z wymienną 

wkładką, przeznaczony do indukcyjnego nagrzewania 
metali, w którym stykające się ze sobą boczne po
wierzchnie głowicy i wkładki (3) są stożkowe, co 
umożliwia zaciśnięcie wkładki w głowicy. Głowica 
wzbudnika składa się z chłodzonego pierścienia (1) 
oraz z przyspawanego do niego pierścienia (2). 

(2 zasrzeżenia) 

22a; C09b P. 163031 01.06.1973 

Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta" Przedsię
biorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Janusz Wróblew
ski, Władysław Popławski, Stanisław Prus, Lidia Du
nin, Krystyna Piękniewska, Anna Skoczylas, Marian
na Romanowicz, Piotr Szef ner). 



Nr 2 (44) 1975 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 39 

Sposób wytwarzania kationowych barwników 
monoazowych 

Sposób według wynalazku polega na działaniu na 
związek o wzorze 1, w którym Rl i R2 oznaczają rod
nik metylowy, etylowy, hydroksyetylowy, cyjanoetylo-
wy lub benzylowy, X oznacza atom wodoru lub rodnik 
metylowy, siarczanem dwumetylu w środowisku wod
nym w temperaturze 15°—50° C w obecności tlenku 
cynku, tlenku magnezu lub siarczanu sodu. Wytwo
rzony produkt alkalizowany jest wodą amoniakalną 
do pH 9—10. Następnie przez działanie chlorkiem cyn
ku i chlorkiem sodu oraz wykwaszenie kwasem mine
ralnym do pH 0,5—1 wytwarzana jest sól podwójna. 

(1 zastrzeżenie) 

22a; C09b P. 167564 Τ 21.12.1973 

Pierwszeństwo: 22.12.1972 — Szwajcaria (nr 18724/72) 
30.11.1973 — Szwajcaria (nr 16848/73) 

Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania chromowych kompleksów 
z barwników dających się metalizować 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania chromo
wych kompleksów z barwników dających się metali
zować, o postaci nisko- lub niezasolonych stałych 
proszków barwnika lub o postaci nisko- lub niezaso
lonych roztworów stężonych barwnika. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że barw
nik dający się metalizować, lub mieszaninę barwni
ków dających się metalizować, poddaje się reakcji 
ze związkiem chromu w środowisku rozpuszczalnika 
organicznego, nie mieszającego lub nieznacznie mie
szającego się z wodą, przy czym całą ilość uwalnia
jącej się wody oddestylowuje się azeotropowo, otrzy
many kompleks chromowy, jeśli stanowi on kompleks 
— 1:1, następnie ewentualnie poddaje się reakcji w 
obecności środka zasadowego z dalszym molem barw
nika dającego się metalizować, lub bezbarwnego 
związku kompleksotwórczego, po czym nierozpuszczo-
ne cząstki oddziela się, a otrzymany nisko- lub nie-
zasolony roztwór barwnika zatęża lub odparowuje się. 

(21 zastrzeżeń) 

22a; C09b P. 167602 Τ 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska, 
Wojciech Czajkowski). 

22.12.1973 

Sposób wytwarzania 
reaktywnych barwników ftalocyjaninowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
reaktywnych barwników ftalocyjaninowych do barwie
nia i drukowania wyrobów włókienniczych, szczegól
nie z włókien celulozowych, o wzorze ogólnym 1, w 
którym Ft oznacza metaliczny lub bezmetaliczny rod
nik ftalocyjaninowy, R! oznacza H.AlkiCj—C4), A ozna
cza resztę dwuaminy aromatycznej o budowie przed
stawionej wzorami 2 i 3, w których R2, R3, R 4 ozna
cza H, Cl, Alk, Alk—OH(C!—C4), C0OH, C0OAlk, 
SO3H, S0 2 NH 2 , S0 2NHAlk, SO,NH—Ar, zaś B we wzo
rze 3 oznacza mostek karboiminowy lub sulfoiminowy, 
w którym atom wodoru przy atomie azotu może być 
podstawiony resztą alkilową, Xj oznacza atom chlo
rowca lub S0 3Na, Y oznacza atom chlorowca lub 
S0 3Na, OAlk, NH 2 )NHAlk, NHAlk—OH, NHAr, szcze

gólnie korzystnie przedstawioną wzorem 4, w którym 
R 5 oznacza H, Alk, R 6 oznacza H, Cl, Alk, Alk—OH, 
S03H, S0 2 NH 2 , C0OH, zaś X 2 oznacza układ reaktyw
ny zdolny do reakcji z barwionym włóknem, Z, i Zj 
oznaczają razem lub niezależnie od siebie H, Alk, ko
rzystnie zawierający atom chlorowca w położeniu ß 
oraz resztę alkanolową, korzystnie estryfikowaną, a 
oznacza wartość liczbową 0—3, b oznacza wartość 
liczbową 1—3, c oznacza wartość liczbową 0—1, na
tomiast d oznacza wartość liczbową 0—2, jeżeli A 
przedstawione jest wzorem 3 lub wartość liczbową 
0,5—2, jeżeli A przedstawione jest wzorem 2, przy 
czym suma wielkości a + b + c + d ^ 4 . 

Sposób według wynalazku polega na kondensacji 
arylosulfonamidów pochodnych ftalocyjaniny o wzo
rze 5 z chlorowcopochodnymi trójfazyny w środowisku 
wodnym lub wodno-organicznym w temperaturze 
0—50°C, korzystnie w obecności środków wiążących 
kwasy, przy PH 5—7. 

Po zakończeniu kondensacji, w przypadku gdy Xj 
oznacza atom chlorowca, a Y oznacza atom chlorowca 
lub resztę alkoksylową, wydziela się barwnik znany
mi sposobami przez wysolenie lub poddaje wymianie 
atomów chlorowca na grupy sulfonowe, aminowe, 
alkilo- bądź aryloaminowe. Barwniki o wzorze 1, w 
którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna
czenie, przy czym Y oznacza resztę aryloaminową, wy
twarza się także drogą kondensacji 2, 4, 6-trójchloro-
-1,3,5-trójazyny z aminami aromatycznymi w środo
wisku wodnym, wodno-organicznym lub organicznym, 
po czym otrzymaną pochodną trójfazynową kondensuje 
się z arylosulfonamidami pochodnymi ftalocyjaniny o 
wzorze 5, a następnie otrzymany barwnik wydziela się 
i suszy. (2 zastrzeżenia) 
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22a; C09b P. 167687 Τ 28.12.1973 

Pie rwszeńs two: 29.12.1972 — RFN (nr Ρ 2263 968.5) 

BASF Aktiengesel lschaft , Ludwigshafen , Repub l ika 
Fede ra lna Niemiec. 

Sposób w y t w a r z a n i a 
niepylących albo prak tyczn ie n iepylących 

z iaren b a r w n i k ó w 

Wynalazek dotyczy sposobu w y t w a r z a n i a niepylą
cych ziaren b a r w n i k ó w z wodnych p r e p a r a t ó w , si lnie 
zdyspergowanych, n ierozpuszczalnych w wodzie b a r w 
ników. 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na w t r y s k i w a n i u 
p r e p a r a t ó w zawiera jących ś rodki działające sklejają-
co, do złoża f luidalnego, u tworzonego z proszku ś rodka 
dyspergującego, z proszku b a r w n i k a albo z ich m i e 
szaniny. Tak uzyskane z i a rna b a r w n i k a posiadają zna
komitą zdolność dyspergowania . (10 zastrzeżeń) 

22f; C09c P. 162701 19.05.1973 

Chemiczna Spółdzielnia P r a c y „Permedia" , Lubl in , 
Po l ska (Tadeusz Wolski , Włodzimierz Kiszczak, Józef 
Tokarzewski , Andrze j Sta tkiewicz) . 

Sposób w y t w a r z a n i a p igmen tów k a d m o w y c h 

Przedmio tem w y n a l a z k u jest sposób o t r zymywan ia 
p igmen tów k a d m o w y c h w k t ó r y m surowcem wyjśc io
w y m do reakc j i są połączenia między t lenkowe p o w s t a 
łe przez prażenie t l enku k a d m u z t l enk iem lub m i e 
szaniną t l enków nas tępujących p ie rwias tków: Si, Zr, 
Al, Ti, Sn. 

Sposobem według w y n a l a z k u o t r zymane połączenia 
między t lenkowe spieka się z s iarką lub z s iarką i se 
l enem w t e m p e r a t u r a c h 400 do 600°C przez okres 1 do 
4 godzin a uzyskany z n ich spiek, p r z e m y w a od części 
rozpuszczalnych w wodzie i suszy. P i g m e n t y k a d m o w e 
o t r zymane w ten sposób posiadają kolory żółte, p o 
marańczowe i czerwone zależnie od użytych w r e 
cepturze ilości s iarki , selenu i rodzaju połączenia m i ę -
dzyt lenkowego, a także od czasu i t e m p e r a t u r y w j a 
kich p rowadzona jest reakc ja . (1 zastrzeżenie) 

22g; C09d P. 162817 24.05.1973 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z o.o., War sza 
wa , Polska (Małgorzata Wejroch, F r y d e r y k Weigl, H a 
l ina Szadkowska) . 

Sposób w y t w a r z a n i a m a s y as fa l towo-a lumin iowej 
o s rebrzys tym efekcie do konserwacj i 
przeciwwilgociowej i an tykorozy jne j 

oraz ś rodek o t r z y m a n y t y m sposobem 

Sposób w y t w a r z a n i a masy as fa l towo-a luminiowej o 
s rebrzys tym efekcie do konserwac j i przeciwwilgociowej 
i an tykorozyjne j dachów i e l ementów kons t rukcy jnych 

zawierającej asfal t ponaf towy, p igmen t a lumin iowy, 
subs tancje plastyf ikujące i rozpuszczalniki , polega na 
wprowadzen iu doda tku a ry loamin . Ary loaminy w p r o 
wadza się do asfal tu przed dodaniem pyłu a lumin io 
wego w postaci pas ty . 

Masa as fa l towo-a lumin iowa o s rebrzys tym efekcie 
do konserwac j i przeciwwilgociowej i an tykorozyjne j 
zawie ra : 8—15 części wagowych p igmentu a lumin iowe
go w postaci pas ty , 40—60 części wagowych asfal tu 
ponaftowego, 0,1—0,5 cz. wagowych a ry loamin , i j ako 
substancje plastyf ikujące 2,5—3,5 części wagowych ży
wicy k u m a r o n o w o - i n d e n o w e j z 0,1—1 części w a g o 
wych kauczuku synte tycznego o d ługim łańcuchu i 
dużym ciężarze cząsteczkowym, lub pol i izobutylenu 
zdyspergowanego w rozpuszczalniku a roma tycznym 
naj lepiej w solwentnafcie , o raz rozpuszczalniki a r o m a 
tyczne lub so lwentnaf tę w ilości koniecznej do uzys
k a n i a w y m a g a n e j postaci użytkowej gotowego p r e p a 
r a t u . (2 zastrzeżenia) 

22g; C09d P. 163039 02.06.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownic twa P r z e 
mysłowego „Śląsk", Katowice , Po l ska (Helena Bobk ie -
wicz, E w a Ozner, J a n Bańczyk) . 

Środek do u s u w a n i a powłok lak ie rowych 
oraz emal iowych (malarskich) i sposób w y t w a r z a n i a 

tego ś rodka 

Środek wed ług w y n a l a z k u sk łada się z 65—75% w a 
gowych chlorku mety lenu , 6—9% wagowych a lkoholu 
mety lowego, 0,5—2,2% w a g o w y c h metylocelulozy, 1,2— 
2,5% wagowych para f iny w postaci roz tworu w nafcie, 
0,5—2,5% w a g o w y c h mielonego ben ton i tu a lbo proszku 
koloidalnej k rzemionk i (aerosilu), 2—10% wagowych 
oc tanu e tylu , 1—2% wagowych glikolu e ty lenowego, 
7,5—8,5% wagowych k w a s u octowego lub 6,5—7,5% 
wagowych k w a s u chlorooctowego, 0,05—1,2% w a g o 
wych azotynu sodowego, 0,8—2,2% wagowych e m u l g a 
tora (detergentu) w postaci wodne j mieszaniny, 1,5— 
2,5% wagowych nafty i 0,5—8,0% wagowych wody. 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na w s t ę p n y m p rzy 
gotowaniu sk ładn ików, łączeniu ich i mieszaniu (ho
mogenizowaniu) w t empe ra tu r ze pokojowej . 

(2 zastrzeżenia) 

22g; C09d P. 163533 23.06.1973 

Ins ty tu t Technik i Budowlane j , Warszawa , Polska 
(Zofia Kocoń, H a n n a Kornecka , Andrzej Skrzypek , 
Teresa Okońska , S tan i s ł aw Wawerek) . 

Nieiskrząca i an tys t a tyczna bezspoinowa posadzka 
z żywic synte tycznych i sposób je j o t r z y m y w a n i a 

P rzedmio tem w y n a l a z k u jest nie iskrząca i a n t y s t a 
tyczna bezspoinowa posadzka z żywic synte tycznych 
zwłaszcza pol ies t rowych l u b epoksydowych, s tosowana 
najczęściej w budownic twie p rzemys łowym, w p o 
mieszczeniach, w k tórych przy ziskrzeniu istnieje n i e 
bezpieczeństwo w y b u c h u (np. do w y k ł a d a n i a ha l p r o 
dukcyjnych, m a g a z y n ó w itp.), oraz sposób o t r zymy
w a n i a takie j posadzki . 

Posadzka wed ług w y n a l a z k u zawiera 20—50% w a 
gowo żywic synte tycznych, 15—50% wagowo mączki 
koksowej lub graf i towej , 8—30% wagowo sproszkowa
nej miedzi lub a l u m i n i u m oraz j ako wypełn iacz m i n e 
r a lny 5—65% wagowo mączki b a r y t o w e j lub w a p i e n 
ne j . 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na tym, że mącz
kę koksową l u b grafitową i sproszkowaną miedź lub 
a l u m i n i u m miesza się ws t ępn ie z mączką ba ry tową 
lub wapienną , po czym uzyskaną jednorodną miesza
n inę wsypuje się przy ciągłym mieszaniu do żywicy 
synte tycznej zmieszanej z u twardzaczem, a nas tępn ie 
przygotowaną masę n a k ł a d a się na podk ład be tonowy 
zag run towany uprzednio żywicą syntetyczną z doda t 
k i em wypełn iacza węglowego w ilości 10—50% w a g o 
wo. (2 zastrzeżenia) 
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22g; C09d P. 166818 Τ 26.11.1973 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Roman Szczukiewicz, Władysław Sacher, Mieczysław 
Cieślik, Michał Czajkowski, Henryk Gauze, Antoni Mi-
zia, Tadeusz Kiepicz). 

Powłoki antykorozyjne 
— sposób przygotowywania i nakładania 

Powłoka antykorozyjna według wynalazku składa 
się, z żywicy epoksydowej, utwardzacza poliamidowe
go, rozcieńczalnika — ftalanu dwubutylu oraz pi
gmentów i nadaje się do ochrony powierzchni metali 
średnio dokładnie oczyszczonych. Przygotowanie po
włoki polega na zmieszaniu najpierw żywicy epoksydo
wej z utwardzaczem poliamidowym, następnie dodaniu 
ftalanu dwubutylu, a na końcu pigmentów. Nałożona 
w znany sposób powłoka ulega najpierw żelowaniu a 
następnie utwardzaniu. Utwardzanie można przyspie
szyć poprzez podwyższenie temperatury otoczenia. 

(4 zastrzeżenia) 

22g; C09d P. 167044 Τ 03.12.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Stolarki Budowlanej, Wołomin, Polska (Jerzy Mi
chalak, Magdalena Załęska, Huberta Karpińska). 

Metoda utoksyczniania farb emulsyjnych 
w celu nadania powłokom malarskim 

cech bioodpornych 

Metoda według wynalazku polega na wprowadzeniu 
do roztworu wodnego, stanowiącego składnik roboczy 
farb emulsyjnych, alkoholowego lub wodnego roztwo
ru antyseptyku jak: pięciochlorofenolu, pięciochloro-
fenolanu sodu, chloroacetamidu lub związków cyno-
organicznych, w ilości nieprzekraczającej 5% suchej 
masy składników farby. 

Farby uzyskane metodą według wynalazku znajdują 
zastosowanie do wykańczania malarskiego przegród w 
obiektach budowlanych opartych na mokrej technolo
gii produkcji np. zakłady prefabrykacji betonów oraz 
w obiektach z drewna i materiałów drewnopochod
nych. (1 zastrzeżenie) 

22g; C09d P. 167256 Τ 11.12.1973 

Instytut BadawczoProjektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice, Polska (Edward Kruszewski, Bernard 
Nieroda, Eugeniusz Tyrka, Bolesław Ryndak, Józef 
Smoczyński, Cecylia Kurek, Alicja Borzych, Roman 
Razowski, Jan Tomczyk). 

Lakier poliuretanowy 

Przedmiotem wynalazku jest lakier poliuretanowy 
do izolowania przewodów nawojowych. Lakier we
dług wynalazku jest mieszaniną żywicy polizocyjania-
nowej, 50% roztworu żywicy poliestrowej izoftalowej 
w mieszaninie ksylenoli, octanu metyloglikolu i etylo-
glikolu, barwnika organicznego oraz rozpuszczalników. 

(1 zastrzeżenie) 

22g; C09d P. 167257 Τ 11.12.1973 

Instytut BadawczoProjektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice, Polska (Edward Kruszewski, Bernard 
Nieroda, Eugeniusz Tyrka, Bolesław Ryndak, Józef 
Smoczyński, Cecylia Kurek, Alicja Borzych, Roman 
Razowski, Jan Tomczyk). 

Lakier poliuretanowy 

Przedmiotem wynalazku jest lakier poliuretanowy, 
składający się ze stabilizowanej żywicy poliizoeyjania-
nowej, poliuretanowej zawierającej wolne grupy hy
droksylowe, żywicy poliestrowo-tereftalowej w kombi

nacji z niewielką ilością żywicy poliamidowej, które 
rozpuszczone są w rozpuszczalnikach typu fenolu i 
ksylenu oraz katalizatorów takich jak aminy organicz
ne cynku i ołowiu. Lakier poliuretanowy według wy
nalazku przeznaczony jest do izolowania przewodów 
nawojowych. (1 zastrzeżenie) 

22g; C09d P. 168471 31.01.1974 

Pierwszeństwo: 01.02.1973 — RFN (nr Ρ 2304 893.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środki wiążące do lakierów 
nie zawierających rozpuszczalników 

Przedmiotem wynalazku są mieszaniny nadające się 
jako składnik wiążący do wytwarzania ciekłych środ
ków powłokowych nie zawierających rozpuszczalników. 

Cechą mieszanin według wynalazku jest to, że za
wierają one co najmniej jeden organiczny poliizocy-
janian o alifatycznie i/lub cykloalifatycznie związa
nych grupach izocyjanianowych, co najmniej jeden 
związek polihydroksylowy, mający ciężar cząsteczko
wy 200—2000 i ewentualnie jedno- i/lub wielowartoś-
ciowe alkohole o ciężarze cząsteczkowym mniejszym 
niż 200, przy czym składniki mieszaniny znajdują się 
w ilościach odpowiadających stosunkowi grup NC0 do 
grup OH wynoszącemu od 0,8:1 do 1,2:1. 

(6 zastrzeżeń) 

22i; C09g P. 168145 16.01.1974 

Pierwszeństwo: 17.01.1973 — Szwecja (nr 73 00 626-4) 
AB Casco, Sztokholm, Szwecja. 

Termoutwardzalny środek klejący 

Przedmiotem wynalazku jest termoutwardzalny śro
dek klejący do przymocowywania dywanów, płyt lub 
innych wykładzin podłogowych albo ściennych. 

Środek według wynalazku stanowi kombinację lep
kiej, termoplastycznej żywicy syntetycznej z żywicą 
epoksydową i ewentualnie z dodatkiem wypełniacza. 

Cechą środka według wynalazku jest to, że jako 
główny składnik klejący zawiera wodną dyspersję lub 
roztwór lepkiej żywicy termoplastycznej w organicz
nym rozpuszczalniku i w dyspersji tej lub w roztwo
rze jest zemulgowana lub rozpuszczona ciekła żywica 
epoksydowa stanowiąca pierwotny składnik klejący. 
Przed użyciem środka dodaje się doń znanej substan
cji powodującej utwardzenie żywicy epoksydowej w 
warstwie sklejającej. (7 zastrzeżeń) 

23b; C10g P. 166396 08.11.1973 

Pierwszeństwo: 09.11.1973 — NRD (nr WPClOj/166849, 
nr WPB01 j/166876, nr WPClOg/166805 

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

Sposób wytwarzania olejów opałowych 
ubogich w siarkę 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
ubogich w siarkę olejów opałowych, benzyn i średnich 
destylatów z pozostałości z destylacji ropy naftowej 
zawierających metale i asfalt. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pozo
stałości z destylacji poddaje się obróbce termicznej w 
temperaturze 450—500°C pod ciśnieniem 150—250 at 
w obecności zawiesiny katalizatorów uwodornienia 
i/albo substancji stałych o dużej powierzchni, produk
ty rozdziela się w rozdzielaczu ciśnieniowym na po
zostałość zawierającą w zasadzie asfalty, związki me-
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tali i katalizator albo substancję stałą i na wolną w 
zasadzie od tych substancji frakcję resztkową. Następ
nie frakcję resztkową w całości albo składnik wrzący 
po częściowej kondensacji i/albo destylacji w tempe
raturze powyżej 340°C doprowadza się do stopnia hy-
drorafinacji, w którym w obecności gazu uwodornia
jącego na umieszczonym w sposób stały katalizatorze, 
którego nośnik składa się ze stabilizowanej za pomocą 
naturalnego, mało kwaśnego glinokrzemianu, kombi
nacji tlenku glinu o odpowiednich porach, pod ciś
nieniem 50—350 a t , korzystnie 150—250 at. i w tem
peraturze 300—450°, korzystnie 350—420°C, usuwa się 
w przeważającej mierze związki siarki. (6 zastrzeżeń) 

23c; C10m P. 164391 30.07.1973 

Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Haakon Haugen, Harry Cha-
fetz). 

Sposób wytwarzania normalnego siarkowanego 
alkilofenolanu wapnia i olejowy środek smarowy 

zawierający ten alkilofenolan 

Sposób wytwarzania normalnego siarkowanego alki
lofenolanu wapnia polega na tym, że alkilofenol pod
daje się najpierw reakcji z alkoksyalkoholanem wap
nia w ilości mniejszej od stechiometrycznej, produkt tej 
reakcji ogrzewa się z siarką w obecności oleju sma
rowego i gazu obojętnego, po czym zsiarkowany pro
dukt pierwszej reakcji poddaje się reakcji z dodatko
wą ilością alkoksyalkoholanu wapnia. 

Siarkowany alkilofenolan wapnia jest szczególnie 
odpowiedni jako środek powierzchniowo-czynny do 
wytwarzania kompozycji smarowych. Wykazuje on 
właściwości antykorozyjne oraz małą podatność na 
utlenianie. 

Olejowy środek smarowy według wynalazku zawie
ra około 0,1—7,5% wagowych siarkowanego, normalne
go alkilofenolanu wapnia oraz około 0,3—6% wago
wych oksyetylowanego pozbawionego nieorganicznych 
kwasów fosforowych, zhydrolizowanego parą wodną 
produktu reakcji między P 2 S 5 a polibutenem o cięża
rze cząsteczkowym 800—2500. (10 zastrzeżeń) 

23c; C10m P. 164392 30.07.1973 

Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Raymond C. Schlicht). 

Olejowy środek smarowy 

Olejowy środek smarowy według wynalazku zawiera 
węglowodorowy olej smarowy i około 0,1—10% wago
wych tetra-t-decylomerkapto-p-benzochinonu ora? 
ewentualnie inne domieszki, takie jak dodatki uszla
chetniające, detergento-dyspergenty, środki przeciw-
pieniące, substancje antykorozyjne, antyutleniające i 
substancje zmniejszające zużycie. (6 zastrzeżeń) 

23c; C10m P. 167166 Τ 08.12.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zbig
niew Ratajski, Jerzy Zakrzewski, Jan Wachowicz, Do
minik Nowak, Jerzy Koobylecki, Andrzej Raczyński). 

Sposób wytwarzania 
trudno palnej cieczy hydrauliczno-smarowej 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania trudno pal
nej cieczy hydrauliczno-smarowej. Sposób według wy
nalazku polega na tym, że 80—100 części wagowych 
oleju syntetycznego podgrzewa się do temp. 50—60° i 
przy ciągłym mieszaniu dodaje się 0,5—7 części wa
gowych ciekłego polimeru polisiarczkowego, 1—5 częś
ci wagowych chlorowanego dwufenylu, 0,1—6 części 
wagowych chlorowanej parafiny, 0,1—1 części wago

wych stearynianu sodu i 0,1—0,8 części wagowych 
benzotriazolu. Otrzymana syntetyczna ciecz hydra-
uliczno-smarowa jest stosowana zwłaszcza do maszyn 
i urządzeń pracujących w trudnych warunkach, np. w 
górnictwie. (1 zastrzeżenie) 

23c C10m P. 167247 12.12.1973 

Pierwszeństwo: 14.12.1972 — St. Zjedn. Am. (nr 315054) 
Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Stany 

Zjednoczone Ameryki (John W. Nebzydowski. Izaac D. 
Rubin). 

Kompozycja oleju smarowego 
do turbin gazowych lub silników 

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja syntetycz
nego oleju smarowego do turbin gazowych lub silni
ków odrzutowych. Kompozycja według wynalazku za
wiera w przeważającej ilości ester alkoholu wielowo-
dorotlenowego i kwasu jednokarboksylowego oraz od
powiednio podstawiony tiocyjanian amonowy, antra-
chinon podstawiony wieloma grupami wodorotlenowy
mi i 3-amino-lH-l,2,4-triazol. (5 zastrzeżeń) 

23c; C10g P. 168070 Τ 12.01.1974 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Józef Gibas, Dominik Nowak, 
Zbigniew Ratajski, Edward Kucowicz). 

Sposób wytwarzania niepalnych płynów 
hydraulicznych, stosowanych w górnictwie 

Sposób wytwarzania niepalnych płynów hydraulicz
nych stosowanych w górnictwie polega na rozpuszcze
niu 3—10 części wagowych alkoholu poliwinylowego w 
50—92 częściach wagowych ogrzanej do temperatury 
60—80°C i odmineralizowanej wody, następnie ochło
dzeniu mieszaniny do temperatury 40—50°C i wpro
wadzeniu do niej 3—10 części wagowych oleju samo-
emulgującego i/lub 0,025—0,05 części wagowych inhi
bitora korozji i/lub 10—30 części wagowych glikolu. 

(3 zastrzeżenia) 

23e; Clld P. 162743 22.05.1973 

Łódzkie Zakłady Chemiczne, Łódź, Polska (Witold 
Szmajewski, Kazimierz Siutowicz). 

Środek do czyszczenia powierzchni metalowych, 
emaliowanych, lakierowanych i z tworzyw 

sztucznych 

Przedmiotem wynalazku jest środek do czyszczenia 
powierzchni metalowych, emaliowanych, lakierowanych 
i z tworzyw sztucznych, oparty na rozpuszczalnikach 
organicznych, środkach zwilżających i emulgujących 
otrzymywany w postaci cieczy lub w postaci aerozolu. 
Środek według wynalazku jako rozpuszczalniki zawie^ 
ra organiczne produkty destylacji ropy naftowej o tem
peraturze zapłonu nie niższej niż 56°C w ilości 35— 
60% wagowych i czterochloroetylen w ilości 35—60% 
wagowych a jako środki zwilżające i emulgujące mie
szaninę oksyetylowanych wyższych alkoholi tłuszczo
wych, oksyetylowanych wyższych kwasów tłuszczowych 
i kwasu oleinowego oraz środki antykorozyjne w po
staci roztworu soli cynkowej kwasu dwualkilo-dwu-
tiofosforowego w oleju mineralnym w ilości 3—10% 
wagowych i środki zapachowe perfumowane olejkami 
syntetycznymi i naturalnymi w ilości 0,3—3% wago
wych oraz ewentualnie gazy wypędowe, korzystnie 
monofluorotrójchlorometan lub/i dwufluorodwuchloro-
metan. (1 zastrzeżenie) 
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23e; C10m P. 167251 12.12.1973 

Pierwszeństwo: 13.12.1972 — Węgry (nr 19291) 
Nagynyomasu Kiserleti Intezet, Budapeszt, Węgry 

(Aladar Blaskovits, Karoly Jakob, Tamas Mandy, Józ-
sef Muskovits, Geza Pap). 

Sposób wytwarzania kompozycji modyfikującej 
proces tworzenia się nagaru, którą można wprowadzić 

bezpośrednio do benzyny 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kompozycji 
modyfikującej proces tworzenia się nagaru, którą moż
na wprowadzać bezpośrednio do benzyny silnikowej i 
która zawiera ester kwasu fosforowego, kwasu tiofos-
forowego lub kwasu fosforawego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że trój
chlorek fosforu, tiochlorek fosforu lub tlenochlorek 
fosforu poddaje się reakcji z alkoksyalkoholem o wzo
rze ogólnym R—O—(CH)n—OH, w którym R oznacza 
grupę alkilową o 1—10 atomach węgla, a n oznacza 
liczbę od 1—10, w stosunku molowym od 1:1 do 1:1,2 
w obecności 0,1—0,5 mola nadmiaru zasady organicz
nej w przeliczeniu na alkoksyalkohol i ewentualnie w 
obecności co najwyżej 1,0% katalizatora ołowiowo-alkir 
lowego w przeliczeniu na ilość rozpuszczalnika, przy 
czym jako rozpuszczalnik stosuje się 3—8-krotną, w 
przeliczeniu na alkoksyalkohol, ilość węglowodoru aro
matycznego lub mieszaniny zawierającej węglowodory 
aromatyczne. (7 zastrzeżeń) 

23e; C l l d P. 168783 Τ 13.02.1974 

Ośrodek Technik i i Organizacj i WZSP, Bydgoszcz, 
Polska (Mariusz Suliński) . 

Środek do mycia i konserwac j i tworzyw sztucznych 

Środek wed ług wyna l azku zawiera od 0 do 20 części 
wagowych nonylofenolu e toksy lowanego ośmioma m o 
lami t l enku e ty lenu, 1 do 20 części wagowych e toksy
lowanego k w a s u oleinowego z 7-ma molami t l enku 
etylenu, 1 do 20 części wagowych b r o m k u l au ry lop i ry -
dyniowego, 0,2—10 części wagowych sześciometafosfo-
r a n u sodowego, 0,1—5 części wagowych ool i t lenku e ty 
lenu (CH 2 CH 2 0)n naj lepie j gdy n ^ 4 2 , 0,2 do 5 części 
wagowych mocznika. 0,05—0,3 części wagowych ś rodka 
zapachowego, 30 do 88 części wagowych wody. Środek 
według w y n a l a z k u może znaleźć zas tosowanie w b u 
downic twie i gospodars twie domowym. (3 zastrzeżenia) 

24d; F23c P. 166228 31.10.1973 

P ie rwszeńs two : 31.10.1972 — Wielka Bry tan ia 
(nr 50073/72) 

Lucas F u r n a c e Deve lonments Limi ted , Wes te rn Way, 
Wielka Bry tan ia (John Br ian Str ibl ing) . 

Piec do spa lan ia ciekłych odpadów oraz sposób 
spa lan ia ciekłych odpadów w tym piecu 

Piec zawiera komorę spa lan ia (10) z t r zonem (12), do 
którego prowadz i wlo towa r u r a (18), służąca do d o 
p rowadzan ia do t rzonu (12) przeznaczonych do pa len ia 
ciekłych odpadów, większą liczbę pa ln ików (32) u s y 
tuowanych wokół k o m o r y spa lan ia (10, sk ie rowanych 
na ogół stycznie i do dołu dla sk ie rowania p łomienia 
i p r o d u k t ó w spa lan ia w s t ronę cieczy na t rzonie (12 
i dla wywołan ia wi rowego ruchu p r o d u k t ó w spalania . 

Sposób spalania ciekłych odpadów w piecu polega 
na tym, że tworzy się p ły tk ie jeziorko cieczy na t r zo 
nie (12) pieca. (10 zastrzeżeń) 

25a; D04b P. 168037 10.01.1974 

P ie rwszeńs two : 10.01.1973 — Wielka B r y t a n i a 
(nr 1377/73) 

J . W. S. Nominee C o m p a n y Limi ted , Londyn , W i e l 
ka Bry tan ia . 

Sposób w y t w a r z a n i a dz ian iny pluszowej z włosem 
pę t lowym i urządzenie do s tosowania tego sposobu 

Sposób w y t w a r z a n i a t k a n i n y pluszowej na dz i ewia r 
ce obwodowej z igłami w cyl indrze i igłami w tarczy 
polega na tym, że przędza pluszu p o d a w a n a jes t do 
igieł w cyl indrze i do igieł tarczy a przędza podłoża 
p o d a w a n a jest tylko do igieł tarczy, dzięki czemu w y 
twarzane są długie pęt le z przędzy pluszu i k ró tk ie 
pęt le z przędzy podłoża. Nas tępnie bez d o p r o w a d z a 
nia przędzy w y k o n y w a n y jes t przez igły w cyl indrze 
ruch dziania , przez co długie pęt le zostają zwolnione 
z igieł w cyl indrze w celu u tworzen ia włosa pluszu 
a igły w cyl indrze zostają zwolnione dla powtórzenia 
cyklu dziania. 

Urządzenie do w y t w a r z a n i a t kan iny pluszowej c h a 
rak te ryzu je się tym, że zawie ra poda jn ik przędzy 
umieszczony na dziewiarce obwodowej do p o d a w a n i a 
przędzy do igieł w cyl indrze i igieł w tarczy, poda jn ik 
pomocniczy, przeznaczony do p o d a w a n i a przędzy pod 
łoża ty lko do igieł w tarczy oraz urządzenie (31) do 
u s u w a n i a pętli , umieszczone między igłami w cyl indrze 
a igłami w tarczy i u rządzenie (32) do o tw ie ran i a za
t rzasków, p rzys tosowane do o twie ran ia wszys tk ich za 
t r zasków igieł w cyl indrze, po zejściu z n ich pęt l i 
pluszu. (16 zastrzeżeń) 
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28a; C14c P. 167077 Τ 05.12.1973 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Alicja 
Krzywicka, Bogdana Graczyk, Zygmunt Glanc). 

Sposób wyprawy skór termicznie odpornych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyprawy skór 
termicznie odpornych zwłaszcza skór bydlęcych, ba
wolich i świńskich mokro solonych lub konserwacji 
suchej. 

W sposobie wyprawy skór termicznie odpornych we
dług wynalazku stosuje się wapnienie oksydacyjno-
-redukcyjne (zgodnie z polskim opisem patentowym 
Nr 63997) oraz garbowanie brzeczką chromową lub 
sproszkowanymi garbnikami chromowymi stosowany
mi w ilości około 5% w przeliczeniu na Cr-,03. 

Wygarbowany półfabrykat poddaje się trzykrotnym, 
następującym po sobie procesom zobojętniania i do-
garbowywania solami chromu o zasadowości 42—50° 
Sch. W ten sposób dogarbowywane chromowo skóry 
poddaje się powierzchniowemu barwieniu oraz natłusz
czaniu wysokojakościowymi tłuszczami z dodatkiem 
kaolinu lub talku. 

Wykończone mechanicznie skóry w sposób konwen
cjonalny natryskuje się wodnym roztworem fosforo
wych preparatów organicznych. 

Skóry otrzymane sposobem według wynalazku prze
znaczone są do wyrobu obuwia ochronnego, odzieży 
ochronnej oraz ochron osobistych używanych w róż
nych dziedzinach przemysłu, mających do czynienia ze 
stanowiskami pracy w podwyższonych temperaturach. 

(1 zastrzeżenie) 

28a; C14c P. 167141 06.12.1973 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Alicja 
Krzywicka, Anna Pisarska, Bogdana Graczyk, Zygmunt 
Glanc). 

Sposób barwienia skór 

Przedmiotem wynalazku jest sposób barwienia skór, 
zwłaszcza skór kozich, koźlęcych, owczych, jagnię
cych, cielęcych i świńskich przeznaczonych do wyrobu 
rękawiczek i odzieży, a ponadto skór bydlęcych nubu-
kowych i welurowych przeznaczonych do wyrobu 
wierzchów obuwia. Sposób według wynalazku polega 
na tym, że odpowiednio zwapnione oraz wytrawione 
skóry, po usunięciu środków enzymatycznych poddaje 
sie barwieniu w bębnie obrotowym, w roztworze za
wierającym wodę amoniakalną w ilości 0,5—1,5%, 
środki powierzchniowo-czynne w ilości 0,2—0,6% oraz 
barwniki aninowe, a zwłaszcza 1,2 metalokompleksowe 
w ilości 1—5%. Wybarwione skóry poddaje się piklo
waniu w ciągu 2—16 godz. w wodnym roztworze soli 
i kwasów na przykład takich, jak siarkowy, solny, 
mrówkowy dodanych w takiej ilości, aby końcowa 
wartość pT kąpieli wynosiła 3,0—3,6, po czym dalsze 
procesy Farbowania przeprowadza się zgodnie z prze
znaczeniem produktu gotowego. (1 zastrzeżenie) 

29a; D01b P. 167911 Τ 04.01.1974 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź, Polska (Zbigniew Górski, Leon Bartnowski, 
Jan Grudniewski). 
Urządzenie do mechanicznego przerobu słomy roślin 

łykowych 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na międlarkę, trzepak i wytrząsarkę, zaopa
trzone w obudowy (8), (11) i (16), których dolne części 
mają postać leja, przy czym trzepak ma oddzielna obu
dowę (8) na każdym ze swych trzepiących kół (7). 
Wyloty lejów obudów (8) trzepaka oraz leja obudowy 
(11) międlarki, są przyłączone do przewodów (9) insta
lacji pneumatycznego transportu paździerzy i wytrze-
pków. zaopatrzonej w filtro-cyklon zawieszony na te
leskopowych słupach (12). 

Górna część płaszcza filtro-cyklonu ma postać cylin
dra ze sztywnego tworzywa, zaś dolna część płaszcza 
ma postać zwężającego się ku dołowi, wykonanego z 
elastycznego i przewiewnego materiału rękawa (14). 
przyłączonego swym wylotem do stołu (15) i górnej 
części obudowy (16) wytrząsarki. Wylot leja obudowy 
(16) wytrząsarki jest połączony z ssącym przewodem 
(17) instalacji pneumatycznego transportu paździerzy 
i pyłu do transportowych pojemników (18). Wszystkie 
te maszyny i instalacje są zamocowane na ciągniko
wych przyczepach (1). (5 zastrzeżeń) 

29a; D0lb P. 168029 Τ 10.01.1974 

Pierwszeństwo: 12.01.1973 — Holandia (nr 7300515) 
Instituut Voor Bewaring en Verwerking Van Land-

bouwprodukten, Wageningen, Holandia. 

Sposób rozdzielania maty 
z doprowadzanego ciągle materiału łodygowego, 

zwłaszcza lnu, na porcje i urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mate
riał doprowadza się za pomocą dwóch tworzących 
zestaw układów przenośnikowych (1) i (2) do łącznika, 
który po nagromadzeniu się określonej ilości materiału 
wysyła do pierwszego układu przenośnikowego i do 
mechanizmu czasowego odpowiednie sygnały, umożli
wiające unieruchamianie pierwszego układu przenoś
nikowego i uruchamianie mechanizmu czasowego, 
który po upływie określonego czasu wprawia ponow
nie w ruch pierwszy układ przenośnikowy. 
Urządzenie do stosowania powyższego sposobu stano
wią dwa, tworzące zestaw układy przenośnikowe (1) 
i (2) oraz umieszczony za nimi, w kierunku ich prze
suwu łącznik, który ma ramię (5a) wychylne w kie
runku zestyku (5b). Łącznik połączony jest z me
chanizmem wyłączającym dla pierwszego układu prze
nośnikowego (1) i z przełącznikiem czasowym (6) pod
łączonym do mechanizmu włączającego dla pierwszego 
układu przenośnikowego (1). 

(8 zastrzeżeń) 
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30h; C12d P. 163530 22.06.1973 

Ins ty tu t Przemys łu Farmaceu tycznego , Warszawa , 
Polska (Danuta Kot iuszko, Ha l ina Morawska , K r y 
s tyna Strzeżek, Mieczysław P ika ła , Andrze j Rafalski , 
Kazimierz Czarny, Z y g m u n t Zaczyński) . 

Sposób o t r zymywan ia m u t a n t ó w promien iowców 
i ich s tosowanie do w y t w a r z a n i a polifunginy 

Sposób o t r z y m y w a n i a m u t a n t ó w promien iowców 
i ich s tosowania do w y t w a r z a n i a pol ifunginy polega 
na tym, ze zarodnik i p romien iowca S t rep tomyces 
nourse i var , polifungini ATCC 21581 lub jego k lonów 
poddaje się dzia łaniu czynników mutagenicznych , s e 
lekcjonuje się metodą chromatograf iczną m u t a n t y 
niezdolne do biosyntezy ak tyd ionu , spośród nich se
lekcjonuje się metodą oceny makroskopowej słabo 
zarodnikujące m u t a n y , spośród k tórych metodą h o 
dowli podpowierzchniowej selekcjonuje się m u t a n t y , 
k tóre całkowicie lub p r a w i e całkowicie u t rac i ły zdol
ność do biosyntezy polifunginy, pasażuje się je na 
skosach aga rowych z pożywką ziemniaczaną i spośród 
nich selekcjonuje się metodą oceny makroskopowej 
dobrze zarodnikujące r ewer t an ty , k tó re oczyszcza się 
i s tabi l izuje metodą rozsiewu za rodn ików i selekcji 
klonów. Nas tępnie s tabi lne k lony r e w e r t a n t ó w s to
suje się do w y t w a r z a n i a polifunginy metodą hodowli 
podpowierzchniowej na pożywce zawierającej j ako j e 
dyne źródło węgla co na jmnie j 5% oleju sojowego, 
po czym polifunginę w y o d r ę b n i a się i oczyszcza 
w znany sposób. (8 zastrzeżeń) 

31a 1; F27b P. 163243 09.0G.1973 

30h; A61k P. 168301 23.01.1974 

P ie rwszeńs two: 23.01.1973 — Hiszpania (nr 410892) 
04.05.1973 — Hiszpania (nr 4114437) 

F e r n a n d o Chacon Mejias, Kordoba , Hiszpania . 

Sposób w y t w a r z a n i a szczepionki przec iw r a k o w i 

Wynalazek dotyczy sposobu w y t w a r z a n i a szczepion
ki przeciw r akowi i i n n y m procesom chorobowym 
o podane j etiologii. W sposobie t y m stosuje się szcze
py Bacil lus lub inne n ieodporne na ciepło i n ieza-
rodnikujące bak te r ie , k tóre hoduje się na półsynte tycz-
nej pożywce. W skład pożywki wchodzi e k s t r a k t 
z drożdży b rowarn ianych , zes taw soli m i n e r a l n y c h 
g lu tamin ian jednosodowy, prol ina , leucyna, a rg in ina , 
tyrozyna, a lan ina i mocznik, użyte w tak ich ilościach, 
że pożywka jes t całkowicie k l a r o w n a i przej rzysta . 

(3 zastrzeżenia) 

30h; A61k P. 168398 28.01.1974 

P ie rwszeńs two: 02.02.1973 — NRD 
(nr WP C 12 d/168615) 

VEB Arzne imi t t e lwerk Dresden, Radebeul , Nie 
miecka Repub l ika Demokra tyczna (Dieter Ger lach, 
Werner Köhler) . 

Sposób o t r z y m y w a n i a s t rep tok inazy 

Wynalazek dotyczy sposobu o t r zymywan ia s t r ep to 
k inazy z cieczy o t rzymanych po przesączeniu hodowli 
s t rep tokoków. 

Cechą sposobu wed ług wyna l azku jest to, że s t r ep to -
k inazę s t rąca się na jonicie celulozowym, korzys tn ie 
karboksymety loce lu lozowym, p rzy n i sk ich war tośc iach 
pH, korzys tn ie przy war tośc i pH około 3,0, zanieczy
szczenia u s u w a się na drodze p r z e m y w a n i a rozcień
czonym k w a s e m oc towym, s teptokinazy eluuje się 
roz tworem buforowym, korzys tn ie przy war tośc i 
pH = 8, s t rąca za pomocą roz tworu s ia rczanu a m o n o 
wego, osad rozpuszcza się w wodzie , a roz twór d ia l i 
zuje się i nas tępn ie liofilizuje. 

O t r z y m a n a sposobem w e d ł u g w y n a l a z k u s t r ep tok i -
naza może być po dalszej obróbce s tosowana j ako 
środek te rapeutyczny . (1 zastrzeżenie) 

H u t a Bai ldon, Katowice , Polska (Henryk Głyk, 
Czes ław Witek, J e r zy Su łkowski , J e r zy Było, L u d w i k 
Rybarkiewicz) . 

Mieszanka do w y k o n y w a n i a tygla zasadowego 
do pieców indukcy jnych 

Tygle zasadowe do p ieców indukcyjnych o po je 
mności do 10 t w y k o n u j e się stosując mieszankę w e 
dług wyna lazku , składającą się z 65—75% e l ek t roko 
r u n d u o ziarnistości do 2,5 mm rozdzielonej p r a w i e 
r ó w n o na z iarna grubsze , ś rednie i d robne , 25—35% 
magnezy tu syntetycznego o ziarnistości do 4,6 mm 
z p rzewagą ziarn ś redn ich i 0,2—0,6% lepiszcza, d o 
b r a n y c h w ten sposób, że o t r z y m a n a masa pos iada 
około 1/6 z ia rn poniżej 0,1 m m , około 1/3 z ia rn w g r a 
nicach 0,1—0,5 mm i około 1/2 z iarn w gran icach 
0,5—4,0 mm i zawar tość M g O + A l 2 0 3 więcej niż 96%, 
S i 0 2 mn ie j niż 1%, F e 2 0 3 mnie j n iż 1%, CaO mnie j 
niż 2%. (6 zastrzeżeń) 

31b 1 ; B22c P. 162682 19.05.1973 

F a b r y k a Maszyn Odlewniczych, K r a k ó w , Polska 
(Roman Biedocha, Andrze j Ż mu d a , Kaz imie rz Szk la r -
czyk, Władys ław Kurdzie l ) . 

Meta lowy rdzeń formiersk i do r u r k ie l ichowych 
z rowk iem lub wys t ępem na obwodzie 

w e w n ę t r z n e j powierzchni kiel icha 

P rzedmio t em w y n a l a z k u jest me ta lowy rdzeń for
miersk i w formie pierśc ienia (1) składającego się 
z ma łych i dużych segmen tów (3,4) zamocowanych 
wah l iwie za pomocą ramion (5) i sworzni (6) do k o r 
pusu (7). 

Ramiona (5) segmentów małych (3) połączone są c ię
g łami (8) z popychaczem (9) zakończonym zderzakiem 
(10). Na drodze zde rzaka (10) umieszczono s i łownik 
(13) wyposażony w t łoczysko (14) z głowicą (15) 
z c h w y t a k a m i (16) i sp rężynami (17) oraz w k r z y w 
kę (18). 

Dzięki odpowiedn iemu u k ł a d o w i dźwigni i dz ia ła 
n iu s i łownika , segmenty ma łe i duże rdzenie składają 
się do ś rodka w czasie opuszczenia rdzen ia z r u r ą po 
zakończeniu procesu odlewania . 

Urządzenie ma zas tosowanie w odlewnic twie , przy 
p rodukc j i r u r k ie l ichowych z r o w k i e m lub w y s t ę p e m 
na obwodzie , metodą półciągłą. (3 zastrzeżenia) 
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31b1; B22c P. 167898 03.01.1974 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 195195 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew", Kraków, Polska (Ryszard Moto-
czyński, Tadeusz Franciszek, Jan Bruzda). 

Urządzenie do fluidyzacyjnego chłodzenia 
masy formierskiej 

Urządzenie ma komorę fluidyzacyjną z podajni
kiem taśmowym (11) i nawilżaczem (18). Perforowane 
dno (7) komory posiada układ szczelin skierowanych 
w stronę zsypu (17) umieszczonego w górnej części 
dna (7). Układ szczelin tworzy z poziomem dna (7) 
najkorzystniej kąt 20°. 

Nad perforowanym dnem (7) w niewielkiej odległo
ści od jego górnej powierzchni są umieszczone pomię
dzy szczelinami chłodzące rury (16) o kształcie elip
tycznym. Powietrze z wentylatora (4) doprowadzane 
przewodem (3) przepływa przez układ szczelin flui-
dyzując masę i ostatecznie ją chłodząc. Układ i kąt 
pochylenia szczelin powoduje przesuwanie się zanie
czyszczeń głównie niemagnetycznych w kierunku 
przeciwnym do przesuwania masy do zsypu (17). 

(5 zastrzeżeń) 

31b1; B22c P. 168296 Τ 23.01.1974 

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych, 
Tychy, Polska (Ewa Kolarz, Ireneusz Szlenk). 

Środek do utwardzania powierzchni 
piaskowych form odlewniczych 

Środek według wynalazku zawiera 5 do 60°/o wa
gowych korzystnie 25%, żywicy nowolakowej sulfo
nowanej, 0,5 do 10% wagowych korzystnie 3%, uro
tropiny 30 do 94% wagowych — korzystnie 72% 
W ody . (1 zastrzeżenie) 

32a; C03b P. 163877 05.07.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego, Ceramicz
nego „Vitrocerprojekt", Warszawa, Polska (Igor Sie-
lecki, Ireneusz Śmietanko, Jerzy Cianciara, Lutosław 
Lichota). 

Układ stref procesu produkcji szkła 
w halach pieców wannowych 

Układ stref procesu produkcji szkła w halach pie
ców wannowych na linii przebiegu poszczególnych 
faz operacji jak: zasyp zestawu, topienie, formowanie, 
odprężanie charakteryzujące się tym, że piece wanno
we (1) są usytuowane pomiędzy piecami odprężalni-

czymi (2) i skierowane częścią wyrobową (4) w kie
runku przeciwnym do kierunku ruchu taśmy w pie
cach odprężalniczych (2), a na linii dzielącej układ 
pieców wannowych (1) i stref formowania (5) usytu
owane są otwory wejściowe (6) pieców odprężalni
czych (2), przy czym strefa formowania (5) przylega 
bezpośrednio do dwóch lub trzech ścian hali. 

(1 zastrzeżenie) 

32a; C03c P. 167412 18.12.1973 

Pierwszeństwo: 19.12.1972 — Wielka Brytania 
(nr 58613/72) 

Pilkington Brothers Ltd., St. Helens, Wielka Bry
tania (Anup Sircar, Brian Yale). 

Szkło odporne na działanie alkalii 

Przedmiotem wynalazku jest szkło odporne na dzia
łanie alkalii, zawierające dodatek dwutlenku cyrko
nu, nadające się m.in. szczególnie do wyrobu włókien 
szklanych. 

Szkło według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
jako główne składniki zawiera w stosunku wagowym. 
45—65% Si0 2 , 6—20% Z r 0 2 i 20—45% RO, to jest 
tlenku wapniowego, który do 10% wagowych można 
zastąpić przez BaO iAub MgO, do 8% wagowych 
przez SrO i do 5% wagowych przez ZnO, przy czym 
suma S i 0 2 + Z r 0 2 + R 0 stanowi co najmniej 94% wa
gowych i ewentualną resztę stanowią inne znane 
składniki stosowane przy wytwarzaniu szkła. 

(5 zastrzeżeń) 

32b; C03c P. 167595 Τ 22.12.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ry
szard Witkowski, Maria Bogdańska, Wiesław Ły
siak). 

Sposób wytwarzania masy kwarcowej, 
zwłaszcza do otrzymywania włókna kwarcowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
oczyszczeniu piasku kwarcowego przez wyżarzanie lub 
wytrawianie piasek ten miesza się z żelem krzemion
kowym w takim stosunku, aby zawartość S i0 2 w że
lu wynosiła od 5—25% w odniesieniu do masy piasku 
kwarcowego. Z masy formuje się przez odlewanie 
lub prasowanie dowolne kształtki, które suszy się po
woli w temperaturze do 300°C, po czym poddaje się 
je rozwłóknianiu znanymi sposobami. 

(2 zastrzeżenia) 
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32b; C03c P. 167615 Τ 22.12.1973 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Piotr 
Klocek, Jerzy Dymek). 

Sposób szlifowania skosów 
w prętach i rurach szklanych a zwłaszcza 

w rurach laserowych oraz urządzenie do tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób, oraz urządze
nie do szlifowania czołowych płaskich ścian prętów 
i rur w przypadkach gdy narzucone są wąskie tole
rancje kąta pochylenia płaszczyzny skośnej ściany 
w stosunku do osi rury lub pręta, przy równoczesnym 
niedopuszczalnym skręceniu szlifowanych płaszczyzn 
względem tej osi. 

Sposób według wynalazku polega na szlifowaniu 
dwóch przeciwległych skosów przy jednym zamoco
waniu obrabianego elementu. Urządzenie do stosowa
nia sposobu posiada dwie prowadnice (2) i (3) o rów
noległych do siebie osiach oraz zamocowane prze
suwnie na prowadnicy (2) dwa stoły (4) z kolumnami 
(5) podtrzymującymi wymienne łoże (6) obrabianego 
elementu, przy czym osie pryzmatycznych wycięć 
w wymiennych łożach (6) po ich zamocowaniu na 
kolumnach (5) przyjmują położenie równoległe do osi 
prowadnic. 

Szlifowanie odbywa się po zamocowaniu obrabia
nego elementu w łożu (6). Na prowadnicy (3) na dwóch 
suportach, podłużnym (7) i poprzecznym (8) zamoco
wana jest obrotowo kolumna (10). W górnej jej części 
zamocowany jest stół, na którym znajduje się ułoży-
skowane wrzeciono (11) z tarczami szlifierskimi (12). 
Obrotowa kolumna stołu posiada układ (13) do ustala
nia wymaganego kąta pochylenia płaszczyzny tarczy 
względem bazy, którą jest oś prowadnicy (3). 

(8 zastrzeżeń) 

34b; A22c P. 167765 Τ 29.12.1973 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Andrzej Jaeszke, Edward Piroskura). 

Urządzenie do wytwarzania bloków filetów rybnjch 

Urządzenie do wytwarzania bloków filetów ryb
nych charakteryzuje się tym, że posiada dwudzielną, 
szczelną komorę ciśnieniową (1), która jest zaopatrzo
na w ruchome dno (2) i ruchomą pokrywę (10). Ru
chome dno (2) ma na powierzchni rzeźbę w postaci 
reliefu prostokątnych występów. Pokrywa (10) jest 
zaopatrzona w króciec (11) i ma możliwość wahadło
wego ruchu wokół przegubu o co najmniej dwu stop

niach swobody (12). Jest ona uruchamiana przez siłow
nik pneumatyczny (13), który jest zawieszony wahli-
wie za pośrednictwem przegubu (16) na elemencie 
stałym, najkorzystniej na pionowej ścianie. Pokrywa 
(10) jest uszczelniona względem korpusu (18) klino
wą uszczelką kształtową. Korpus (18) jest osadzony 
elastycznie na elemencie stałym (22), na przykład na 
ramie i jest podsprężynowany. W jego dolnej części 
znajduje się króciec wylotowy (24) powie
trza a w środkowej dolnej części jest 
umieszczona ułożyskowana i stabilizowana tuleja 
(25). Ta tuleja mieści w swym wnętrzu suwliwie usz
czelnione tłoczysko (27) dna ruchomego (2), którego 
drugi koniec jest zakończony poprzez przegub (28) 
tłokiem (29). Zewnętrzny koniec (32) tulei nośnej (25) 
jest zaopatrzony w popychacz (33), który współpra
cuje za pośrednictwem tłoczyska z pulsatorem (39). 
Instalacja sterowania i zasilania pneumatycznego opi
sanego urządzenia składa się z bloku zasilania współ
pracującego z blokiem reduktora pneumatycznego 
i stabilizatora pneumatycznego i dalej poprzez blok 
przekaźnika czasowego z blokiem pneumatycznym pul-
satora. Tenże pulsator wysterowywuje poprzez prze
kaźnik pracę pulsatora (39). Układ jest zaopatrzony 
ponadto w blok podnoszenia dna. Ponadto w układzie 
mieści się również blok pulsacji obudowy, sterujący 
pracą pulsatora (39). (2 zastrzeżenia) 

34b; A22c P. 167766 Τ 29.12.1973 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Andrzej Jaeszke, Edward Proskura). 

Sposób otrzymywania bloków filetów rybnych 

Sposób otrzymywania bloków filetów rybnych, 
układanych ręcznie w opakowania kartonowe lub 
w tacach zamrażalniczych, polega na tym, że opa
kowanie kartonowe lub tacę zamrażalniczą w czasie 
układania w nich filetów rybnych poddaje się dzia
łaniu drgań skierowanych pionowo o stosunkowo du
żej częstotliwości, lecz o małej lub bardzo małej am
plitudzie. Po ułożeniu w opakowaniu kartonowym lub 
w tacy zamrażalniczej ostatniej warstwy filetów ryb
nych, poddaje się je działaniu sprężonego powietrza 
atmosferycznego. Ciśnienie to jest wywierane pulsa
cyjnie w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu w taki 
sposób, że ciśnienie wzrasta od 1 atn do 1 + n. 

Czas narastania ciśnienia i jego spadku do ciśnie
nia atmosferycznego w ramach jednego pulsu oraz 
ilość pulsów w jednym cyklu ujednorodnlenia bloku 
filetów rybnych są regulowane w założonych dla pro
cesu granicach. Granice te uzależnione są od rodzaju 
ryby, od czasu jaki upłynął od momentu złowienia 
ryby i jej sfiletowania oraz od wielkości filetów. 

(2 zastrzeżenia) 
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34f; A47g P. 168086 14.01.1974 

Pierwszeństwo: 15.01.1973 — St. Zjedn. Am. 
(nr 323662) 

Dart Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjednoczo
ne Ameryki. 

Stojak do pojemników na przyprawy 

Stojak wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera pionową, środkową część wsporczą (12) z wy
stającym z niej uchwytem (14), przynajmniej po dwie 
pary palców (16) i stóp (18). Każda para palców za
wiera dwa wystające na zewnątrz elementy (24). Są 
one usytuowane obok siebie w odległości równej 
w przybliżeniu średnicy pojemnika na przyprawy. 
Palce i stopy stojaka są tak oddalone od siebie, że 
utrzymywane przez nie pojemniki stykają się z od
powiednią powierzchnią wsporczą w ten sposób, że dna 
tych pojemników spoczywają na powierzchni wspor
czej. (4 zastrzeżenia) 

34i; A47b P. 162600 17.05.1973 

Będzińskie Zakłady Metalowe Przemysłu Tereno
wego, Będzin, Polska (Józef Gwóźdź, Henryk Bara, 
Józef Rak). 

Składany stolik turystyczny 

Stolik posiada płytę w kształcie koła, która na ob
wodzie posiada trzy symetryczne rozłożone rowki. 
W rowkach tych zamocowane są rozłącznie nogi (4) 
za pośrednictwem uchwytu dwuszczękowego (6) i śru
by (8) oraz podkładki klinowej (10). Nogi (4) połączo
ne są ze sobą za pomocą sznurka (12) zamocowane
go do nóg rozłącznie za pośrednictwem zawieszo
nych na nim haczyków (13) i przymocowanych na 
stałe do nóg pierścieni. 

Zapewnia to stolikowi stabilność, a jednocześnie 
•sznurek (12) służy za podstawę do półki. 

(1 zastrzeżenie) 

35a; B66b P. 162131 25.04.1973 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian", Piekary Ślą
skie, Polska (Stefan Lubos, Józef Lubas, Włodzimierz 
Krzeszowiak, Stanisław Grzymała, Franciszek Duda). 

Układ do dynamicznego hamowania 
szybikowej maszyny wyciągowej 

napędzanej silnikiem asynchronicznym 

Układ według wynalazku posiada niesterowany, sta
tyczny prostownik (4), który jest źródłem prądu stałe
go w obwodzie wzbudzania silnika (1), stycznik forsu
jący (5) oraz dodatkowy przewód włączany szeregowo-
-równolegle w obwód wzbudzania poprzez stycznik (5). 

Obwód wirnikowy oprócz rezystora (7) ma włączony 
prądowy przekładnik (8) z dwoma równoległymi 
przekaźnikami (9 i 10), będący czujnikiem prędkości. 
Stycznik (5) sterowany jest przekaźnikami (9 i 10) 
czujnika prędkości tak, że w zależności od prędkości 
następuje samoczynne przełączanie uzwojeń stoj ana 
z połączenia równoległego na szeregowe i odwrotnie. 

Układ znajduje zastosowanie głównie dla istnieją
cych szybikowych maszyn wyciągowych. 

(1 zastrzeżenie) 

35a; B66b P. 167017 Τ 03.12.1973 

Odessky ordena Trudovogo Krasnogo Znamienii Zá
vod Tyazhelogo Krasnostroenia imieni Yanvarskogo 
Vosstania, Odessa, Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (Mikhail Fedorovich Glushko, Ilya Fe
doro vich Pakhomov). 

Dźwig wysięgnikowy 

Przedmiotem wynalazku jest dźwig wysięgnikowy 
do przemieszczania ładunków. 

Wysięgnik (2) umocowany jest do ramy (1) prze
gubowo. Na ramie (1) ustawiona jest wyciągarka (3) 
z wielokrążkiem do opuszczania i podnoszenia wy
sięgnika. Stałe krążki (10) wielokrążka umocowane 
są do ramy (1) dźwigu a ruchome krążki (5) połączo
ne są cięgnem (11) z głowicą (12) wysięgnika (2). Wie
lokrążek zaopatrzony jest w dodatkowe krążki 
(7), umocowane do symetrycznie rozmieszczonych 
wsporników (14), połączonych z ramą (1) dźwigu po-
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przez osiowe przeguby równoległe do osi wahania 
wysięgnika. Lina (19) założona jest tak, że jej cięgna 
łączące krążki ruchome (5) i stałe krążki (10) przebie
gają równolegle do płaszczyzny wahania wysięgnika 
(2) a dodatkowe krążki (7) połączone są z ruchomymà 
krążkami (5) równą ilością cięgien. Na ramie (1) usta
wiona jest jeszcze jedna wciągarka (4) do podnosze
nia i opuszczania ładunku, przy czym bębny obu 
wciągarek (3) i (4) połączone są ze sobą kinematycz
nie tak, że jednocześnie obracają się w kierunkach 
przeciwnych, przez co osiąga się jednoczesne podno
szenie wysięgnika (1) i jednoczesne opuszczanie ła
dunku. Opisane rozwiązanie pozwala osiągnąć dużą 
dokładność poziomej trajektorii ładunku podczas 
zmiany wysięgu wysięgnika. (2 zastrzeżenia) 

35b; B66c P. 161824 09.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Tadeusz Żak, Zbig
niew Żurawiński). 

Chwytnia kontenerowa 

Chwytnia kontenerowa według wynalazku charakte
ryzuje się automatycznym napędem obrotowych czo
pów zaczepowych (3), których ryglowanie i odryglo-
wanie na narożach (22) kontenera polega na manipu
lacji mechanizmem podnoszenia wciągarki. 

Chwytnia wyposażona jest w zespoły napędowe 
obrotowych czopów zaczepowych (3), z których każdy 
złożony jest z dźwigni napędowej (5) osadzonej z jed
nej strony obrotowo w ramie (1) a z drugiej strony 
połączonej z cięgnem linowym (2), na którym podwie
szona jest chwytnia oraz sprzęgła jednokierunkowego 
działania (6), osadzonego na końcówce obrotowego 
czopa zaczepowego (3), którego część bierna (7) osa
dzona jest nieobrotowo a część czynna (9) obrotowo 
i ukształtowana w formie dźwigni połączonej ze wspo
mnianą dźwignią napędową (5) za pomocą łącznika 
(11) ułoży skowanego sferycznie w obu tych dźwigniach. 

(5 zastrzeżeń) 

35b; B66c P. 162301 02.05.1973 

Fabryka Samochodów Ciężarowych, Lublin, Polska 
(Sergiusz Daciuk, Jerzy Więch). 

Zawiesie zwłaszcza kadzi odlewniczej 

Zawiesie według wynalazku ma przechylne ucho (1) 
o niesymetrycznie rozmieszczonej masie, na przykład 
w postaci ogranicznika przechyłu (6), wymuszającej 
przechylenie ucha od położenia pionowego w określo
nym kierunku. 

W przypadku zaczepienia ucha wierzchołkiem haka 
przy podnoszeniu następuje obtaczanie się ucha po 
wierzchołku haka i jego wyhaczenie. 

(2 zastrzeżenia) 

36d; F24h P. 167375 15.12.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Adam Winnicki, Michał Babiuch, Jerzy Rousseau, 
Józef Szymański). 

Ogranicznik temperatury, 
zabezpieczający urządzenia elektryczne 

chłodzone czynnikiem gazowym, 
zwłaszcza ogrzewacze wentylatorowe 

Ogranicznik temperatury stanowią dwie odizolowa
ne od siebie płytki (1), (3) wyposażone w styki (2), 
(4), włączone w obwód zasilający urządzenia elektrycz
nego (5), przy czym płytka (3) osadzona jest elastycz
nie i umieszczona w strumieniu czynnika gazowego, 
przemieszczającego tę płytkę. (1 zastrzeżenie) 
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36d; F24f P. 167619 22.12.1973 

Zjednoczenie Przemysłu Paszowego „Bacutil", War
szawa, Polska (Władysław Cybulak). 

Ssący odpylnik tkaninowy 
do odpylania punktowego i centralnego 

Ssący odpylnik tkaninowy do odpylania punktowe
go i centralnego posiada na otwartym z jednego koń
ca perforowanym bębnie sztywno osadzone, pokryte 
dwustronnie siatką, obracające się okresowo wraz 
z bębnem, puste wewnątrz koła, powleczone tkaniną 
filtracyjną, pomiędzy którymi są umieszczone mięk
kie nieruchome szczotki czyszczące (Rys. 1). 

(1 zastrzeżenie) 

36d; F24f P. 167917 Τ 04.01.1974 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska (Krzy
sztof Sowiński, Stanisław Kroczek, Jan Konieczyń-
ski, Jerzy Kobylski). 

Sposób ochrony pracy i naturalnego środowiska 
przy cięciu metali palnikami plazmowymi 

lub konwencjonalnymi 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony sta
nowiska pracy i naturalnego środowiska przed szko
dliwymi zanieczyszczeniami powietrza dla zdrowia 
ludzkiego jak pyły submikronowe złożone z tlenków 
metali, i gazy jak cyjanowodór, tlenek azotu, tlenek 
węgla i ozon, powstającymi przy cięciu metali pal
nikami plazmowymi lub konwencjonalnymi oraz urzą
dzenie do stosowania tego sposobu. Sposób ochrony 
polega na tym, że zanieczyszczone powietrze odcią
gane jest za pomocą ssawy, w której stała strefa 
odciągania powietrza przemieszcza się wzdłuż stołu 
równocześnie z palnikiem, przy czym wielkość po
wierzchni otworu ssącego nie zmienia się. 

Zanieczyszczone powietrze odciągane jest kolekto
rem (8) a następnie kierowane jest do płuczki (9) 
z cieczą absorbcyjną. Po oczyszczeniu powietrze prze
chodzi przez odkraplacz, po czym kierowane jest wen
tylatorem (10) do atmosfery. 

Urządzenie do stosowania sposobu posiada komory 
odciągowe (3) wyposażone w przepustnice (4) otwie
rane elektromagnesami, do których impulsy elektrycz
ne doprowadzane są z kontaktronów przez styczniki 
i przekaźniki, a zamykanie przepustnic (4) wspomaga 
sprężyna, przy czym impulsy są tak sterowane, że 
otwierane są równocześnie zawsze przepustnice o rów
nej powierzchni otworu wlotowego. 

Dzięki wynalazkowi osiągnięto obok zabezpiecze
nia stanowiska pracy i naturalnego środowiska obni
żenie zapotrzebowania mocy i wielkości wentylatora 
odciągowego. (3 zastrzeżenia) 

36e; F24d P. 166635 20.11.1973 

Zakłady Metalowe PRED0M-PREMET, Świebodzi
ce, Polska (Tadeusz Pękał, Jan Kościelniak, Edwin 
Węgrzyn, Piotr Uzar, Jerzy Kujat). 

Wymiennik ciepła do gazowych grzejników 
wody przepływowej 

Wymiennik zbudowany jest z jednolitego płaszcza 
(3) o przekroju prostokątnym, którego wysokość nie 
przekracza jego szerokości a od góry strony wbudo
wany jest kaloryfer jednosegmentowy (1) połączony 
końcami swoich poziomych rurek (5) ze spiralnie 
ukształtowanymi przewodami rurowymi (2), opasują
cymi od zewnątrz płaszcz wymiennika i przytwier
dzonymi stycznie za pomocą lutowia twardego (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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36e; F24h P. 168349 Τ 25.01.1974 

37a; E04b P. 163695 29.06.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn, Polska (Edward Frydryczek, Sta
nisław Sabina, Kazimierz Solon). 

Podgrzewacz do wody 

Przedmiotem wynalazku jest podgrzewacz do wody, 
w którym czynnikiem ogrzewającym jest para wod
na. 

Podgrzewacz wg wynalazku posiada strefę ogrzewa
nia przeponowego i bezprzeponowego, oddzielone od 
siebie przegrodą (7), a para wodna, po przejściu 
przez spiralny wymiennik ciepła (1), częściowo lub cał
kowicie skondensowane, mieszana jest w komorze (6) 
z wodą ogrzaną przeponowo aż do wyrównania tem
peratury. (1 zastrzeżenie) 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Henryk Skowerski). 

Szkielet modelu przestrzennego 

Szkielet modelu przestrzennego według wynalazku 
znajduje zastosowanie przy projektowaniu modelo
wym przestrzennym obiektów przemysłowych i ko
munalnych. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że 
model można uzupełniać w dodatkowe elementy bez 
konieczności demontażu elementów już zamontowa
nych. Szkielet składa się ze słupków (3) i płytek (4) 
połączonych ze sobą za pomocą podpórek (5) złożonych 
z rozciętych uszczelek i rozprężonych pierścieni. 
Słupki (3) osadzone są w otworach podstawowej pły
ty (1) za pomocą stożkowych zacisków (2), mających 
nacięcia na swoim obwodzie. (2 zastrzeżenia) 

37a; E04b P. 166624 19.11.1973 

Pierwszeństwo: 06.06.1973 — RFN (nr P. 2328819.9) 
Lorenz Kesting, 46 Dormund-Wellinghofen, Repu

blika Federalna Niemiec (Lorenz Kesting). 

Uszczelka szpar międzypłytowych w budownictwie 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelka do uszczel
niania szpar międzypłytowych w budownictwie pły
towym. 

Uszczelka wykonana jest z elastycznego i termopla
stycznego w zakresie temperatury do —50°C tworzy
wa sztucznego, przy czym zakończone wargą uszczel
niającą ścianki boczne (9) i (10) profilu tworzą ze 
sobą kąt ostry i połączone są za pomocą płaskiego 
środnika (11). Warga uszczelniająca wykonana jest 
w formie kołnierza (12, 13) skierowanego w bok 
i prostopadle do zewnętrznej powierzchni ścianek 
bocznych (9) i (10) profilu. Pomiędzy ściankami bocz
nymi (9) i (10) a kołnierzem (12) i (13) wykonany 
jest karb (14) i (15), który biegnie wzdłuż całej dłu
gości uszczelki. 

Na ściankach bocznych (9) i (10) oraz na kołnierzu 
(12) i (13) po stronie zewnętrznej profilu wykonane 
są żeberka (16), które biegną wzdłuż całej długości 
uszczelki. (7 zastrzeżeń) 
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37b; E04c P. 166926 26.11.1973 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Jerzy Juchniewicz, Krzysztof Madej). 

Przenośna konstrukcja płyty 
dla powierzchni sztucznie zamrażanych 

Przedmiotem wynalazku jest przenośna konstruk
cja płyty, dla powierzchni sztucznie zamrażanych, 
przeznaczonej zwłaszcza do budowy instalacji chłod
niczej o dowolnych wielkościach, przystosowanej do 
całkowitego demontażu na elementy składowe, a więc 
płyty typu rozbieralnego. 

Płyta rozbieralna ma zastosowanie tam, gdzie nie 
istnieją warunki do zabudowy tradycyjnej płyty sta
łej jak boiska szkolne, bieżnie lekkoatletyczne, place 
sportowe. 

Konstrukcja płyty posiada równolegle ułożone im
pregnowane podkłady drewniane, łączone ze sobą przy 
pomocy metalowych zamków i połączeń rozłącznych. 

Podkłady posiadają na swej długości urządzenia 
do regulacji poziomu płyty na twardym podłożu. 
W poprzek podkładów na wkładkach drewnianych 
posiadających zagłębienia, są ułożone rurociągi chłod
nicze, wykonane z tworzywa sztucznego, w których 
przepływa medium chłodnicze do zamrażania. 

(2 zastrzeżenia) 

37b; E04c P. 168242 Τ 21.01.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wod
no-Inżynieryjnego „Hydrobudowa", Warszawa, Pol
ska (Anatol Gierych). 

Sposób łączenia prętów stali żeberkowej 
z głowicą sprężającą 

Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia prę
tów stali żeberkowej z głowicą sprężającą. 

Istota wynalazku polega na możliwości łączenia 
znanej stali żeberkowej o wysokiej wytrzymałości 
z gwintowaną głowicą sprężającą ze stali o zwykłej 
jakości bez konieczności rozcinania gwintu na koń
cówkach pręta ze stali żeberkowej i bez konieczności 
przyspawania osobnych nagwintowanych końcówek. 

Sposób polega na tym, że pomiędzy końcówkę prę
ta stali żeberkowej (2), a gwintowaną głowicą sprę
żającą (1) umieszcza się symetryczne stalowe nakład
ki półpierścieniowe (3), których wewnętrzna rzeźba 
odpowiada rzeźbie gwintu głowicy sprężającej (1). 
Sposób wg wynalazku będzie miał zastosowanie 
zwłaszcza w ściągaczach deskowań do betonu. 

(1 zastrzeżenie) 

± 

37e; F04g P. 163579 25.06.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne
go „Miastoprojekt" — Wrocław", Wrocław, Polska 
(Józef Biernacki). 

Urządzenie do wykonywania faktur 
metodą nadciśnieniową i podciśnieniową 

Urządzenie według wynalazku składa się z zespołu 
bębnów, w którym bęben wewnętrzny (1) jest nie
ruchomy i posiada w swej dolnej części szczelinę (2). 
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Bęben wewnętrzny (1) jest połączony z urządzeniem 
wytwarzającym nadciśnienie lub podciśnienie. Ze
wnętrzny bęben (3) jest obrotowy i posiada na całym 
obwodzie szczeliny lub otwory (4) rozmieszczone 
w zależności od żądanego wzoru faktury. Urządzenie 
działa w następujący sposób: w nieruchomym bębnie 
wewnętrznym (1) wytwarza się nadciśnienie lub pod
ciśnienie. Przy obrocie bębna zewnętrzego (3) w mo
mencie gdy otwór obrotowego bębna zewnętrznego 
(3) i szczelina (2) wewnętrznego bębna (1), znajdą się 
w jednej linii, następuje wtłoczenie lub zassanie świe
żej warstwy betonu na zaformowanym elemencie (5). 
Ze względu na gęstość i lepkość świeżego betonu 
wgłębienia lub wypukłość na elemencie (5) zachowują 
swój kształt. (2 zastrzeżenia) 

37f; E04h P. 162932 30.05.1973 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energo-
projekt", Poznań, Polska (Andrzej Kierski). 

Słup bramowy wielopiętrowy kratowy 
dla elektroenergetycznych stacji transformatorowych 

Wynalazek dotyczy zagadnienia z dziedziny budow
nictwa lądowego. Istota wynalazku polega na zasto
sowaniu w ścianach pionowych podpór (4), prostopa
dłych do płaszczyzny czołowej bramki, w górnej ich 
części, płaskich kratownic o pasach równoległych, 
a później zawieszenia przewodów (6), płaskich kra
townic o pasach rozbieżnych ku dołowi i zakrato
wanych krzyżulcami umieszczonymi, z wyjątkiem 
przedziałów skrajnych segmentów, grupami kolejno 
po trzy jednakowe. 

Wynalazek ma zastosowanie w budownictwie ener
getycznym jako podpory słupowych stacji transfor
matorowych oraz jako krańcowe podpory linii wy
sokiego napięcia i jednocześnie niskiego. 

(3 zastrzeżenia) 

37f; E04h P. 163393 16.06.1973 

Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Prze
mysłowego, Poznań, Polska (Mieczysław Strzyż). 

Komin przemysłowy 

Przedmiotem wynalazku jest komin przemysłowy, 
przeznaczony do odprowadzania spalin do atmosfery 
z budowanych w kilku etapach, albo przewidywanych 

w przyszłości do rozbudowy, instalacji, zwłaszcza pro
dukujących energię cieplną. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że komin zaopatrzony jest w wymienną wylo
tową końcówkę (4) w kształcie konfuzora, rozmiesz
czoną najkorzystniej współosiowo i połączoną roz
łącznie z końcową częścią kominowego przewodu 
(1), (2), przy czym kominowy przewód (1), (2) ma 
gabaryty potrzebne dla skutecznego odprowadzania 
spalin przy docelowej mocy obsługiwanej instalacji. 
Wlotowy otwór (5) końcówki (4) i wylotowy otwór 
(3) kominowego przewodu (1), (2) są w miejscu ich 
połączenia prawie równe, a wylotowy otwór (6) koń
cówki (4) mniejszy od jej wlotowego otworu (5) jest 
na danym etapie rozbudowy obsługiwanej instalacji 
dobrany tak, aby zapewnić jak największą wylotową 
prędkość spalin. (7 zastrzeżeń) 

38c; B27d P. 163749 30.06.1973 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Maciej Ławni
czak, Jacek Raczyński, Henryk Fabisiak). 

Sposób modyfikacji sklejki 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na po
wierzchnię nanosi się warstwę żywicy poliestrowej, 
poliuretanowej lub epoksydowej, a po utwardzeniu 
się tej warstwy nanosi się kolejną warstwę żywicy, 
na którą nakłada się matę z włókna szklanego oraz 
folię antyadhezyjną, przez którą wywiera się docisk 
zapewniający równomierne przesycanie włókna szkla
nego żywicą. (1 zastrzeżenie) 

38f; B27h P. 167703 Τ 28.12.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Józef Cisło, Andrzej Juraszek, Leopold Ratoń, Józef 
Orłowski, Zbigniew Półrola). 

Sposób nawilżania drewna 

Sposób według wynalazku dotyczy nawilżania 
drewna, przeznaczonego do uplastyczniania poprze
dzającego proces gięcia drewna. 

Sposób polega na tym, że drewno zanurza się 
w wodzie o temperaturze otoczenia, następnie na
grzewa między elektrodami kondensatora, zasilanego 
z generatora wysokiej częstotliwości, do chwili inten
sywnego parowania drewna, po czym ponownie zanu
rza się drewno w wodzie o temperaturze otoczenia, 
aż do wyrównania się temperatur drewna i wody. 
Proces ten powtarza się kilkakrotnie, w zależności 
od żądanej wilgotności drewna. 

(1 zastrzeżenie) 
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38h; B27k P. 163460 19.06.1973 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War
szawa, Polska (Anna Kuliszewska, Jarosław Stęp
niewski). 

Sposób otrzymywania środka grzybobójczego 
do zabezpieczania drewna i muru 

Sposób według wynalazku polega na zdyspergowa-
niu polietylenu wysokociśnieniowego w nafcie i mie
szaninie chlorowanych benzenów i/lub mikrowosków 
polietylenowych o ciężarze cząsteczkowym 2.000— 
10.000, w temperaturze 100—120°C, a następnie do
daniu pięciochlorofenolu, chlorowanych naftalenów, 
chloralhydratu i inhibitora korozji, wszystko rozpu
szczone w oleju maszynowym. (1 zastrzeżenie) 

38h B27k P. 163531 22.06.1973 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z o.o., Warsza
wa, Polska (Mieczysław Kołodziejski, Barbara Pa
rol). 

Środek do impregnacji drewna, 
zwłaszcza elementów konstrukcyjnych drewnianych 

we wszelkiego rodzaju obiektach 
związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem 

artykułów żywnościowych 

Skład środka według wynalazku oparty jest na mie
szaninie 40—80 części wagowych kwasu borowego lub 
jego soli, korzystnie boraksu i 15—30 części wago
wych kwasów organicznych: salicylowego i/lub ben
zoesowego lub ich soli. Ponadto w skład środka 
wchodzą wypełniacze typu węglanów lub siarczanów 
i związki ułatwiające penetrację roztworu środka 
w głąb tkanki drewna. Środek wykazuje wysoką 
siłę grzybobójczą i pleśniobójczą, zwłaszcza w sto
sunku do pleśni typu Aspergillus Niger. Stosowany 
może być w postaci 10—20%-owych roztworów wod
nych. (1 zastrzeżenie) 

39a2; B29c P. 166755 Τ 23.11.1973 

Zakłady Aparatury Spawalniczej „Aspa" im. Komu
ny Paryskiej, Wrocław, Polska (Jan Zieliński). 

Rdzeń gwintowy 

Przedmiotem wynalazku jest rdzeń gwintowy, ma
jący zastosowanie zwłaszcza w formach do prasowa
nia elementów z tworzyw termoutwardzalnych, słu
żący do kształtowania otworów z gwintem w wyko
nywanym elemencie. Rdzeń zaopatrzony jest w część 
nagwintowaną (1) formującą ścianki otworu i część 
sprężystą (2) w postaci walca (4) o średnicy więk
szej niż średnica otworu (9) tulei (7) i (8) wiodących, 
z osiowym podłużnym rozcięciem (3), przechodzącego 
obustronnie w płaszczyzny stożkowe (5) o wierzchoł-
katch leżących na osi podłużnej rdzenia gwintowego. 

Kąty wierzchołkowe tworzących obu stożków stano
wią najkorzystniej kąt 12° a wymienione płaszczyzny 
stożkowe (5) części sprężystej (2) w montażu współ
pracują, tworząc zamek z odpowiednimi powierzchnia
mi (10) stożkowymi tulei (7) i (8) wiodących, zamo
cowanych w otworze stempla lub matrycy formy. 

(1 zastrzeżenie) 

39a2 B29c P. 167124 07.12.1973 

Pierwszeństwo: 08.12.1972 — Szwecja (nr 16017/72) 
Tetra Pak Developpement S.A., Lausanne, Szwaj

caria. 
Sposób szczelnego łączenia dwóch elementów 

ze sztucznego tworzywa piankowego 
oraz urządzenie do jego stosowania 

Sposób szczególnego łączenia dwóch elementów ze 
sztucznego tworzywa piankowego polega na podgrze
waniu części pierwszego elementu aż do stopienia 
tej części a drugi element utrzymuje się w tempe
raturze pokojowej lub otoczenia, dzięki czemu po
wierzchniowy materiał drugiego elementu w miejscu 
styku ze stopioną częścią pierwszego elementu ulega 
szybkiemu stopieniu a głębsze warstwy drugiego ele
mentu odprowadzają ciepło powodując szybkie 
utwardzanie stopionych części obu elementów. 

Urządzenie do łączenia elementów (38), (40) ze 
sztucznego tworzywa zawiera uchwyt dla każdego 
z elementów i szczęki podgrzewające (39) ruchome po
między położeniem spoczynkowym a położeniem ro
boczym. W położeniu roboczym szczęki stykają się 
z elementem (38) a element (40) utrzymywany jest 
w oddaleniu. Uchwyty elementów (38, 40) są rucho
me dla umożliwienia szybkiego ich złączenia po sto
pieniu części elementu (38). (10 zastrzeżeń) 
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39a2; B29c P. 167538 Τ 21.12.1973 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Robert Sikora, Je
rzy Tomaszewski). 

Grzejnik zwłaszcza do narzędzi 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy 

Przedmiotem wynalazku jest grzejnik zwłaszcza do 
narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. 

Istota wynalazku polega na tym, że rdzeń (1) grzej
nika wykonany jest z materiału nie przewodzącego 
prądu elektrycznego zwłaszcza z materiału ceramicz
nego i pokryty jest warstwą związków chemicznych 
wykazujących własności półprzewodnikowe, zwłaszcza 
półprzewodnikowymi tlenkami metali lub napełniony 
jest tymi związkami. Grzejnik według wynalazku 
posiada rdzeń (1), elektrody (2), do których podłączo
ny jest odpowiedni układ elektryczny i przewody do
prowadzające (3) zasilająco-sterujące procesami ciepl
nymi w gniazdach formujących narzędzi. 

(1 zastrzeżenie) 

39a3 B32b P. 163335 14.06.1973 

Mannesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Repu
blika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania w sposób ciągły 
osłon z termoplastycznego tworzywa sztucznego 

Sposób ciągły wytwarzania płaszcza osłonowego 
z termoplastycznego tworzywa sztucznego otaczające
go rury metalowe, zwłaszcza o powierzchni wewnę
trznej powleczonej warstwą antykorozyjną z bitu
mu, który to płaszcz z tworzywa sztucznego w po
staci rury bez szwu połączony jest topliwym klejem, 
stanowiącym kopolimer etylenu, z rozgrzaną po
wierzchnią rury metalowej, pokrytej powłoką 
z utwardzalnej żywicy epoksydowej, po czym zaopa
trzona w płaszcz rura jest ochładzana do temperatury 
pokojowej, polega na tym, że tworzywo termopla
styczne oraz kopolimer etylenu nakłada się równo
cześnie w postaci podwójnego węża bez szwu na ru
rę, rozgrzaną do temperatury 70 do 90°C i powleczoną 
warstwą utwardzacza z żywicy epoksydowej w postaci 
stechiometrycznej mieszaniny dwufenolu i poliamino-
amidu. Grubość utwardzającej warstwy mieszanki ży
wicznej w chwili nakładania kopolimeru etylenu wy
nosi co najwyżej 0,1 mm. (3 zastrzeżenia) 

39a2; B29d P. 166959 30.11.1973 

Pierwszeństwo: 02.12.1972 — RFN (nr P. 2259089.2) 
Reifenhäuser KG, Troisdorf, Republika Federalna 

Niemiec. 
Sposób wytwarzania rękawa foliowego 

z termoplastycznego tworzywa sztucznego 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
rękawa folii z termoplastycznego tworzywa sztucz
nego i urządzenie do stosowania tego sposobu. 

Sposób polega na tym, że najpierw z uplastycz
nionej cieplnie masy wytłacza się koncentrycznie 
dwuwarstwową głowicę wydmuchową dwa węże, nad
muchuje je i łączy. Według wynalazku na wąż we
wnętrzny od wewnątrz a na wąż zewnętrzny od ze
wnątrz kieruje się stabilny pierścieniowy strumień 
powietrza chłodzącego, po czym węże te układa się 
na sobie i łączy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wyna
lazku zaopatrzone jest w ustnik do formowania sta
bilnego pierścieniowego strumienia powietrza w po
staci dysz szczelinowych (11 i 12), które łącznie 
z wężami (3, 4) bezpośrednio za ustnikami (6, 7) 
tworzą przewężenia przepływu typu Venturiego. 

Wynalazek dotyczy produkcji wyjątkowo mocnych 
opakowań z folii polietylenowej lub podobnej o ko
rzystnej strukturze cząsteczkowej. (7 zastrzeżeń) 

39a3; B29d P. 167653 27.12.1973 

Pierwszeństwo: 29.12.1972 — Francja (nr 7246885) 
26.10.1973 — Francja (nr 73 38341) 

Pont-a-Mousson S.A., Pont-a-Mousson, Francja. 

Sposób łączenia przez sklejanie 
za pomocą żywic syntetycznych 

Sposób łączenia według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że nakłada się najpierw na każdą z po
wierzchni naprzeciwległych części przeznaczonych do 
łączenia (Tl), (T2) cienką warstwę (1), (2) zdolnej 
do polimeryzacji mieszanki na bazie pierwszej żywi
cy o powolnej polimeryzacji i niewielkiej egzotermicz-
ności i mającej dobrą przyczepność do części łączonych. 
Następnie wypełnia się pozostałą wolną przestrzeń mię
dzy warstwami(l), (2) za pomocą zdolnej do polimeryza
cji mieszanki na bazie drugiej żywicy o szybkiej po
limeryzacji i wystarczająco egzotermicznej dla uła
twienia polimeryzacji pierwszej żywicy i mającej 
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normalnie zlą przyczepność do powierzchni łączonych 
po polimeryzacji, lecz dobrą przyczepność do pierw
szej żywicy. 

Sposób znajduje zastosowanie korzystnie w połą
czeniach dwóch rur. (22 zastrzeżenia) 

39a4; B29f P. 166831 27.11.1973 

Pierwszeństwo: 29.11.1972 — Austria (nr A 10163/72) 
Akumulatorenfabik De. Leopold Jungfer, Feistritz 

im Rosentd, Austria (Leopol Jungfer). 

Urządzenie do wytwarzania wstęgi spiekanej 
ze sproszkowanego tworzywa sztucznego, 

zwłaszcza do sporządzania płyt oddzielających 
do akumulatorów 

W urządzeniu według wynalazku proszek z tworzy
wa sztucznego zostaje naniesiony na górny odcinek 
biegnącej, metalowej taśmy bez końca, a warstwa 
proszku zostaje tą taśmą przeprowadzona przez piec 
tunelowy celem spieczenia. Do ogrzewania taśmy 
przenośnika (2) w piecu tunelowym (1) przewidziany 
jest system obiegowy gorącego powietrza (3), który 
ma wentylator (6) i wymiennik ciepła (4). Szlak 
ogrzewczy dzieli się na odcinki grzewcze (21) połą
czone równolegle i od dołu oraz z boków są ogra
niczone przez wewnętrzne ściany dolnej części pieca 
a od góry bezpośrednio taśmą (2). Ciśnienie przepły
wającego gorącego powietrza jest tak nastawione, że 
na końcu każdego odcinka grzewczego (21) jest ono co 
najmniej równe ciśnieniu atmosferycznemu. 

(13 zastrzeżeń) 

39b 4; C08f P. 167041 04.12.1973 

Pierwszeństwo: 06.12.1972 — RFN (nr P 2259722.4) 
Dynamit Nobel AG, Troisdorf, Republika Federalna 

Niemiec. 
Dyspersja polimerów fluorowych 

o wysokiej płynności 

Dyspersja polimerów fluorowych o wysokiej płyn
ności charakteryzuje się tym, że składa się z 99—500 
części wagowych żywicy hydroskyestrowej oraz, 
w stosunku do 100 części powyższych polimerów, 
z 0,1—10 części substancji sieciującej żywicę hydro-
ksyestrową, 10—100 części pigmentu organicznego 
albo nieogranicznego i 35—200 części rozpuszczal
nika. 

Dyspersję stosuje się do wytwarzania dobrze roz
lewnych powłok na podłożach metalicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

39b5; C08g P. 167026 03.12.1973 

Pierwszeństwo: 17.05.1973 — RFN (nr P. 2325090.0) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania nieorganiczno-organicznego 

tworzywa sztucznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nieorganiczno-organicznego tworzywa sztucznego 
o dużej wytrzymałości i elastyczności, zachowującego 
kształt w podwyższonej temperaturze, składającego 
się z produktu połączenia polimeru z żelem krzemion
kowym, mającego postać koloidalnego kserozolu. Pro
ces wytwarzania tworzywa polega na tym, że wodny 
roztwór krzemianu i/lub wodny zol krzemionkowy 
miesza się z organicznym prepolimerem zawierają
cym grupy zdolne do reakcji poliaddycji i/lub poli
meryzacji i ewentualnie z dodatkowym związkiem 
powodującym utwardzanie rozpuszczalnych w wodzie 
krzemianów oraz ewentualnie z innymi substancjami 
pomocniczymi i dodatkowymi. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że jako 
organiczny prepolimer zawierający grupy zdolne do 
reakcji poliaddycji i/lub polimeryzacji stosuje się 
prepolimer zawierający również co najmniej jedną 
grupę jonową i/lub niejonową grupę hydrofilową. 

(12 zastrzeżeń) 

39a6; B29h P. 163178 08.06.1973 

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Piastów k. Warszawy, Polska (Bronisław Ko-
bieracki, Arkadiusz Stępiński, Józef Dworakowski, 
Janusz Blaszyński, Edward Wacławek, Ryszard Ma-
kulski, Zdzisław Fołtyn, Bolesław Klimaszewski). 

Forma do wulkanizacji skrzyń akumulatorowych 

Forma do wulkanizacji skrzyń akumulatorowych, 
zwłaszcza do wulkanizacji skrzyń akumulatorowych 
wysokich, stanowi zespół prostopadłościennych blo
ków z gniazdami oraz zespół rdzeni, przy czym do 
dwóch przeciwległych ścian zespołu bloków są zamo
cowane jezdne koła, zaś nad linią zamocowania jezd
nych kół są usytuowane poziomo hydrauliczne si-
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łowniki (6), których tłoczyska (7) są zamocowane do 
występów (8) osłonowych listew (5), a końce obudo
wy siłowników (6) są zamocowane do występów mon
tażowej płyty, natomiast poniżej linii zamocowania 
jezdnych kół, w szczelinach, są umieszczone prowad
nice (14) z szynami (15), zaś do końców prowadnic 
(14) są zamocowane tłoczyska (16) usytuowanych pio
nowo hydraulicznych siłowników (17). 

Urządzenie ma zastosowanie przy wulkanizacji 
skrzyń na prasach o skoku tłoka nieznacznie więk
szym od wysokości skrzyń. (1 zastrzeżenie) 

39a7; B29j P. 167677 28.12.1973 

Pierwszeństwo: 28.12.1972 — Francja (nr 7246627) 
Jsorel S.A., Puteaux, Francja (Bernard Marechal, 

Corrado d'Andrea). 
Sposób wytwarzania płyt z włókien lignocełulozowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
płyt z włókien lignocelulozowych z wprowadzeniem 
do ponownego obiegu wód technologicznych. Według 
tego sposobu, włókno otrzymane przez rozwłóknianie 
wiórów drzewnych jest oddzielane od pary przy wyj
ściu z defibratora w celu utrzymania temperatury 
wód zużytych niżej 60°C, po czym dodaje się do tego 
włókna wodę technologiczną, aby otrzymać papkę 
o zawartości 3°/o włókien suchych oraz środek anty-
septyczny; papka jest oczyszczana, a następnie do
daje się do niej środek neutralizujący, celem otrzy
mania pH 4—4,5 oraz jony Al; z kolei rozcieńcza 
się papkę wodą technologiczną do uzyskania 1—2% 
materiału suchego, po czym papkę odprowadza się do 
maszyny przetwarzającej, wyciska i zbiera wodę do 
odprowadzania. (12 zastrzeżeń) 

39b3; C08d P. 163076 01.03.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn, Polska (Lidia Kubiczek, Edward 
Grzywa, Wiesław Kowalski, Stanisław Radwański, 
Roman Michalski, Franciszek Błyszcz, Adelajda Grzy-
wocz). 

Sposób wytwarzania 
wysokocząsteczkowego poliizobutylenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
poliizobutylenu o wysokiej masie cząsteczkowej przez 
katalityczną polimeryzację izobutylenu w rozpuszczal
niku lub we frakcji C4. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
do polimeryzacji izobutylenu nowego układu kata
litycznego utworzonego ze związku chlorowcoalkilogli-
nowego oraz mieszaniny kokatalitycznej, składającej 
się z wody, alkoholu i ketonu. (2 zastrzeżenia) 

39b4; C08f P. 168736 Τ 11.02.1974 

39b 4; C08f P. 163254 09.06.1973 

Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, Osaka, Ja
ponia. 

Sposób wytwarzania homopolimerów 
i kopolimerów etylenu 

Wynalazek dotyczy sposobu polimeryzacji stylenu, 
przy użyciu katalizatora otrzymywanego na drodze 
reakcji związku glinoorganicznego o ogólnym wzorze 
Rm'RiMUOR^s-on+n), w którym R 1 i R2 są takie sa
me lub różne i oznaczają grupę węglowodorową za
wierającą do 4 atomów węgla, R» oznacza grupę wę
glowodorową zawierającą do 8 atomów węgla oraz 
każdy z symboli m i η oznacza liczbę 0 lub większą, 
z tym zastrzeżeniem, że suma m i n musi zawierać 
się w zakresie od 2,05 do 2,85 ze związkiem tytanu. 

Sposobem według wynalazku można otrzymywać 
polimery o dużym ciężarze nasypowym z dużą wy
dajnością. (11 zastrzeżeń) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Two
rzyw Sztucznych, Mikołów, Polska (Gustaw Pieczaba, 
Zbigniew Bryła, Wiesław Lichnowski, Kordian Plin
ta, Andrzej Szydlik). 

Sposób wprowadzania środków pomocniczych 
w procesach przetwarzania tworzyw sztucznych 

Sposób wg wynalazku polega na wprowadzaniu 
środków pomocniczych za pośrednictwem koncentra
tu, którego podstawowym składnikiem jest kopolimer 
etylen-octan winylu, ewentualnie kopolimer wraz z po
limerem do którego koncentrat ma być stosowany 
oraz środki pomocnicze modyfikatory i inne termo
plasty w ilości 10—90% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 162572 16.05.1973 

Centrum Badań Naukowych — Zakład Polimerów 
PAN, Zabrze, Polska (Marek Studnicki, Leszek Żab-
ski, Zbigniew Jedliński). 

Sposób wytwarzania sztywnych samogasnących 
pianek poliuretanowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
pianek poliuretanowych, przez addycję wieloizocyja-
nianów z poliolami gosforoorganicznymi o wzorze 
ogólnym przedstawionym niżej, w którym R' i R są 
jednakowe lub różne i oznaczają grupy hydroksyal-
kilowe lub halogenohydroksyalkilowe, X jest wodo
rem lub chlorowcem, bądź z mieszaniną tych po-
lioli ze związkami wielohydroksylowymi. 

Pianki poliuretanowe według wynalazku mają do
bre właściwości mechaniczne, są samogasnące przy 
zachowaniu wysokiej zawartości porów zamkniętych. 

(2 zastrzeżenia) 

39b5; C08g P. 162924 29.05.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 49314 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow

nia", Kędzierzyn, Polska (Dominik Nowak, Zygmunt 
Hehn, Gertruda Stanieć). 

Sposób wytwarzania żywicy melaminowej 

Sposób wytwarzania żywicy melaminowej do pro
dukcji lakierów chemoutwardzalnych przez konden
sację melaminy z formaldehydem i następną etery-
fikacją kondensatu melaminowo-formaldehydowego 
alkoholem metylowym w środowisku wodnym w tem
peraturze 40—65°C przy pH w zakresie 5—6,5 i kolej
ną kondensację 1 części wagowej zeteryfikowanej ży
wicy z 0,2 do 2 części wagowych 36% roztworu 
wodnego formaldehydu w temperaturze 60—90°C 
przy pH w zakresie 8—9, kolejne odparowanie wody 
i nieprzereagowanego formaldehydu, dodanie do od
wodnionej żywicy metanolu i zakwaszenie kwasem 
solnym i ogrzewanie w temperaturze 80—140°C przy 
pH około 9 w czasie 15 minut do 2 godzin i doda
nie po schłodzeniu do żywicy 0,5—5%, najkorzystniej 
1,5 do 3% wagowych wody. (1 zastrzeżenie) 
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39b5; C08g P. 166889 Τ 28.11.1973 

Pierwszeństwo: 28.11.1972 — Czechosłowacja 
(nr PV 8082-72), 13.12.1972 — Czechosłowacja 

(nr PV 8529-72) 
Chemopetrol koncernová organizace pro chemickij 

průmysl a zapracováni ropy, Praga, Czechosłowacja. 

Sposób wytwarzania polifenylenoeterów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
polifenylenoeterów w formie homopolimerów i kopo
limerów wyprowadzonych z fenoli o ogólnym wzorze 
I, w którym Rj i R 2 oznaczają rodnik metylowy, ety
lowy lub fenylowy, R 3 i R 4 oznaczają wodór, rodnik 
metylowy lub etylowy, grupę metoksylową lub w kom
binacji z fenolami o ogólnym wzorze II, w którym 
R 1 ; R2, R 3 oznacza wodór, rodnik metylowy, etylowy 
lub arylowy, R 3 oznacza rodnik alkilowy lub arylo-
wy, w ilościach 2—10°/o na ciężar cząsteczkowy poli
meru. Końcowy polifenylenoeter posiada strukturę 
makromolekuł liniowych o wzorze III lub IV, w któ
rych Rx i R 4 oznacza rodnik metylowy, etylowy lub 
fenylowy, R 3 i R 4 oznaczają wodór, rodnik metylowy 
lub etylowy, a stopień polimeryzacji wynosi =100 — 
— 1000, Β jest identyczne z wzorem III a pH oznacza 
rodnik fenylowy, R 5 oznacza CH3—, C2H5—, lub rod
nik fenylowy a n^ n 2 to stopnie polimeryzacji, przy 
czym n!=n a n 2 = l do 1000. 

Polifenylenoetery te uzyskać można w wyniku po-
likondensacji utleniającej fenoli o ogólnym wzorze 
I przez działanie tlenu lub gazu zawierającego tlen 
w obecności kompleksów powstałych z soli dwuwarto-
ściowej miedzi oraz z morfoliny lub jej pochodnych. 
Polikondensacja odbywa się w roztworze, emulsji 
lub zawiesinie przy ewentualnym dodawaniu fenoli 
o ogólnym wzorze II w ilościach 2—10% na ciężar 
cząsteczkowy monomeru, w temperaturze 0—80°C a po 
polimeryzacji do mieszaniny dodawana jest substan
cja z aktywnym wodorem, po czym powstałe rozpu
szczalnikowe kompleksy miedzi oddziela się od czy
stego politlenku fenylenu przez filtrację. 

(3 zastrzeżenia) 

39b5; C08g P. 168052 11.01.1974 

Pierwszeństwo: 12.01.1973 — RFN (nr P 2301 351.6) 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 150300 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius u. Bruning, Frankfurt nad Menem, Re
publika Federalna Niemiec. 

Stabilizowane masy do formowania 
z polioksymetylenów oraz sposób wytwarzania 

kształtek z mas do formowania 

Przedmiotem wynalazku są stabilizowane na dzia
łanie podwyższonej temperatury i tlenu polimery oksy-
metylenowe. Jako kombinację stabilizatorów stosuje 
się mieszaninę, która składa się z estru aralifatyczne-
go kwasu karboksylowego zawierającego grupy hy
droksylowe i z soli metali ziem alkalicznych 
alifatycznego, aralifatycznego lub aromatycznego kwa
su karboksylowego. Działanie kombinacji stabilizato
ra wzmacnia się przez dodatkowe zastosowanie ko-
stabilizatora, w szczególności związku guanidyny. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że jako masę 
do formowania stosuje się polioksymetyleny, które 
jako stabilizatory ciepła i utleniania zawierają okreś
lone wyżej kombinacje. (8 zastrzeżeń) 

40a C22b P. 161246 13.03.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brzezi
ny Śląskie, Polska (Józef Worczak, Paweł Weiss, Ro
bert Szeliga, Lucjan Gurewicz, Ryszard Jurowski, 
Antoni Koryczan, Eryk Gawełczyk). 

Sposób otrzymywania ołowiu surowego 
i koncentratu kadmowego przez wytapianie 

w piecu obrotowo-wahadłowym 
i urządzenie do jego stosowania 

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania surowe
go ołowiu i koncentratu kadmowego przez wytapianie 
przy użyciu mieszanki paliwowo-powietrznej mate
riałów ołowio- i kadmonośnych i odpędzenie z nich 
lotnych związków, zwłaszcza kadmu, w piecach obro-
towo-wahadłowych, a następnie uchwycenie tych 
związków w odpylaniach. Wynalazek dotyczy również 
urządzenia do stosowania tego sposobu. 

W sposobie według wynalazku stosuje się w mie
szance paliwowej obok pyłu węglowego, dodatkowy 
składnik w postaci lekkiego szybko spalającego się 
paliwa płynnego wprowadzanego do przestrzeni ro
boczej pieca pod ciśnieniem co najmniej 4 atm., stru
mieniem w postaci tworzącej stożka o szerokim ką
cie rozwarcia, przecinającym strumienie pyłu węglo
wego i powietrza w niewielkiej odległości od przedniej 
ściany pieca. Mieszankę paliwowo-powietrzną wpro
wadza się do pieca za pomocą urządzenia według 
wynalazku, które ma w przewodzie (7) dla pyłu wę
glowego i jego głowicy (9) wbudowany współosiowo 
dodatkowy przewód (12), do którego wprowadzony 
jest wysuwnie przewód dla płynnego paliwa (13), za
kończony na wylocie dyszą (14) ze stożkowym wy
cięciem i zaworem zwrotnym. 

(5 zastrzeżeń) 

40a; C22b P. 161524 27.03.1973 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam" Zakłady Ma
teriałów Lampowych im. J. Grimau, Warszawa, Pol
ska (Alicja Maciejewska, Zbigniew Ludyński, Witold 
Werter). 
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Sposób wytwarzania parawolframianu amonu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
parawolframianu amonu z odpadów wolframowych. 
Sposób polega na utlenianiu odpadów do trójtlenku 
wolframu przez prażenie w atmosferze utleniającej 
a następnie ich rozpuszczeniu w 10—20°/o roztworze 
amonikalnym ogrzanym do temperatury 60—90°C. 

(1 zastrzeżenie) 

40a; C22b P. 163518 22.06.1973 

Cominco Limited, Vancouver, Kanada. 

Sposób wytapiania ołowiu z rud lub koncentratów 
zawierających siarczek ołowiu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielnego 
wyodrębniania ołowiu i siarki z siarczków ołowiu 
polegający na tym, że siarczki zmieszane z gazem 
wzbogaconym w tlen doprowadza się do powierzchni 
stopionej kąpieli ołowiu w postaci szlaki zawierają
cej ołów i tlenek ołowiu. Utlenianie siarczku ołowiu 
zapoczątkowane jest w strefie spalania powyżej ką
pieli w temperaturze co najmniej 1300°C i zakończone 
w kąpieli w temperaturze co najmniej 1100°C. Do
prowadzona ilość gazu wzbogaconego w tlen odpo
wiada ilości ciepła potrzebnej do przeprowadzenia 
utlenienia w strefie spalania i utrzymania tempera
tury kąpieli. Zawartość ołowiu w szlace wynosi co 
najmniej około 35% w postaci tlenku ołowiu. 

(14 zastrzeżeń) 

40a; C22b P. 168012 Τ 10.01.1974 

Huta Łaziska, Łaziska Górne, Polska (Tadeusz Torz, 
Jan Ciurlok, Marian Koźma, Stanisław Moczulski, 
Wiesław Newski). 

Sposób odzysku wolframu z żużla 

Sposób odzyskiwania wolframu z żużla odpadowe
go wolframowego charakteryzuje się tym, że wolfra
mowy żużel pokruszony do wielkości brył około pięć
dziesięciu milimetrów przetapia się w piecu łukowym 
elektrycznym, takim samym jak do wytwarzania sto
pu wolframowego z rudy, z dodatkiem reduktora 
węglowego i/lub żelazokrzemowego. Reduktor węglowy 
najkorzystniej stosuje się w postaci koksu pakowego 
i/lub koksu naftowego i/lub węgla drzewnego. Dla 
żużla o dużej zasadowości stosuje się dodatek krze
mionki lub kwarcytu. (3 zastrzeżenia) 

40a; C22b P. 168420 Τ 29.01.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Franci
szek Łętowski, Barbara Kołodziej, Ryszard Kacz
marski). 

Sposób otrzymywania proszku niklowo-żelazowego 
z odpadowego odmiedziowanego 

elektrolitu porafinacyjnego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
proszku niklowo-żelazowego z odpadowego odmiedzio
wanego elektrolitu porafinacyjnego. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że odmiedziowany elektro
lit porafinacyjny zobojętniony gazowym amoniakiem 
do wartości pH = 8, 0—9, 0 poddaje się redukcji wo
dorem w temperaturze od 170 do 180°C i pod ciśnie
niem parcjalnym wodoru od 15 do 30 atm w obecności 
czynnika zarodkującego, którym jest zawiesina meta
licznego niklu i niższych tlenków żelaza. Otrzymany 
proszek, po oddzieleniu od roztworu, suszy się 
w atmosferze nieutleniającej lub redukującej pod 
normalnym ciśnieniem i w temperaturze niższej od 
temperatury spiekania, natomiast z roztworu wytrąca 
się siarkowodorem pozostałą ilość niklu, zaś odpado
wy roztwór zadaje się tlenkiem wapniowym w celu 
regeneracji amoniaku potrzebnego do zobojętniania 
elektrolitu. (1 zastrzeżenie) 

40c; C22d P. 167270 13.12.1973 

Pierwszeństwo: 14.12.1972 — St. Zjedn. Am. 
(nr 315112) 

M a. Τ Chemicals Inc. Rahway, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób elektrolitycznego osadzania miedzi 

Sposób elektrolitycznego osadzania miedzi z wod
nych kwasowych kąpieli do powlekania miedzią, po
lega na tym, że stosuje się kąpiel zawierającą przy-
najmiej po jednym niezależnie wybranym przedsta
wicielu każdej z dwóch grup związków, z których 
pierwsza obejmuje rozpuszczalne w kąpieli aryloami-
ny, aryloalkiloaminy, alkiloaryloaminy oraz aminy 
cykloalifatyczne z aminami cykloalifatycznymi zawie
rającymi grupę sulfonylową w pierścieniu cykloalki-
lowym włącznie, a druga związki typu siarczków sul-
foalkilowych zawierające ugrupowania -S-Alk-S0 3 M, 
gdzie M oznacza jeden gramorównoważnik kationu 
a -Alk- dwuwartościowy alifatyczny rodnik węglowo
dorowy o 1—8 atomach węgla. (38 zastrzeżeń) 

40d; C22f P. 167599 Τ 22.12.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Stefan Pieprznik). 

Sposób wykonania bimetalu 

Sposób polega na tym, że wkładkę z metalu o niż
szej temperaturze topnienia zalewa się metalem o wyż
szej temperaturze topnienia w stosunku do tempera
tury topnienia metalu wkładki. Przed zalaniem, 
wkładkę metalową pokrywa się powłoką metaliczną 
o temperaturze topnienia wyższej od temperatury 
topnienia metalu wkładki, a niższej od temperatury 
topnienia zalewango metalu. (1 zastrzeżenie) 

42b; G0lb P. 162256 30.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych, 
Zakład Doświadczalny Przemysłu Łożyskowego, 
Kraśnik Fabryczny, Polska (Włodzimierz Plewik, Wit 
Werys, Stanisław Lendzion, Edward Góra, Lucjan Bo
rowski). 

Przyrząd do pomiaru 
prostoliniowości powierzchni przedmiotów, 

zwłaszcza elementów łożysk tocznych 
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Przyrząd według wynalazku składający się z kolu
mny ze stołem pomiarowym i przesuwnym suportem 
oraz z elektronicznego czujnika pomiarowego i elek
tronicznego układu odczytowego charakteryzuje się 
tym, że stół pomiarowy (1) podparty jest krawędzio-
wo na jednym końcu ramienia (3), którego drugi 
przeciwległy koniec połączony jest przegubowo z ko
lumną (4) przy czym punkt podparcia (2) stołu (1) 
znajduje się w płaszczyźnie przesuwu końcówki po
miarowej czujnika (11), a ponadto ramię (3) w pobli
żu krawędzi podparcia stołu (1) wspiera się na kul
ce (5) przesuwanej po równi pochyłej (6) za pomocą 
pokrętła (8). (2 zastrzeżenia) 

42b; G01l P. 162323 04.05.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Lis, Stanisław Białecki, Stefan Sękowski). 

Urządzenie do radiometrycznych pomiarów 
grubości powłok na ścieżkach dwustronnych 

i jednostronnych obwodów drukowanych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru gru
bości powłok na ścieżkach obwodów drukowanych 
metodą radiometryczną polegający na tym, że pole 
pomiarowej obserwuje się i ustala poprzez tę samą 
przesłonę, przez którą następnie dokonuje się pomia
ru grubości powłoki. 

Przedmiotem wynalazku jest ponadto urządzenie do 
stosowania tego sposobu. 

Urządzenie według wynalazku składa się z zespołu 
do dokładnego ustawiania przesłony na ścieżce obwo
du drukowanego oraz z zespołu pomiarowego. Zespół 
do ustawiania przesłony (4) na ścieżce obwodu dru
kowanego składa się z elementu oświetlającego (3) 
oraz wielokrotnie powiększającego układu optycznego 
lub projekcyjnego (6) umieszczonego ponad szczelinę 
przesłony (4). Pomiędzy przesłoną (4) i układem (6) 
znajduje się źródło promieniowania (5) i detektor (7). 

(2 zastrzeżenia) 

42b; G0lb P. 167676 Τ 01.12.1973 

Szczecińska Stocznia Remontowa, Szczecin, Polska 
(Kazimierz Górski). 

Urządzenie do pomiaru średnicy czopów ramowych 
wału korbowego 

Urządzenie według wynalazku składa się z pałąka 
(1) do którego zamocowana jest na osi (2) dźwignia 
równoramienna (3). Dźwignia (3) jednym końcem 
opiera się o stopkę czujnika zegarowego (4), a dru
gim końcem, wyposażonym w kuliste kowadełko (5), 
dociskana jest sprężyną (6) do mierzonego czopa lub 
sprawdzianu (7). Stopki centrujące (8) ustalają urzą
dzenie względem mierzonego czopa lub sprawdzia
nu (7). 

Urządzenie ma zastosowanie do pomiaru średnicy 
czopów ramowych wałów korbowych silników spali
nowych, a zwłaszcza silników okrętowych średnich 
i dużych mocy, bez potrzeby ich demontażu. 

(2 zastrzeżenia) 

42b; G0lb P. 168605 Τ 08.21.1974 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Stani
szewski, Alina Staniszewska, Bolesław Porankiewicz, 
Wacław Witkowski). 

Sposób pomiaru struktury geometrycznej powierzchni 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób pomiaru struktury geometrycznej powierz
chni drewna polega na tym, że mierzoną powierzchnię 
dzieli się na pola o niewielkiej szerokości i długości 
zależnej od wysokości nierówności badanej powierz
chni a następnie pobiera się odciski, których wąska 
powierzchnia odwzorowuje negatyw rzeczywistego 
profilu nierówności badanej powierzchni, przy czym 
ostatecznego pomiaru dokonuje się z negatywu pro
filu nierówności odwzorowanego krawędzią przecięcia 
się obu powierzchni. Urządzenie do stosowania tego 
sposobu ma postać ramki (1) zaopatrzonej w równo
ległe względem siebie płytki (5) o niewielkiej gru
bości, usytuowane prostopadle do powierzchni pod
stawy (3) ramki. (2 zastrzeżenia) 

42c; G0lc P. 161273 14.03.1973 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa-Bemowo, Polska (Ryszard 
Kościelewski). 

Precyzyjny egzaminator libeli 
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Precyzyjny egzaminator libeli wyposażony jest 
w układ dźwigni utworzony z ramienia pomiarowe
go (1) i sprzężonej z nim dźwigni (3) o przekładni 
określonej długością dwu ramion, z których prze
dłużenie ramienia (AB) oparte jest na umocowanym 
przesuwnie w podstawie (J) klinie (6), przemieszcza
nym pokrętłem regulacyjnym (4), a ramię (BC) wy
chylając się w płaszczyźnie pionowej w kierunku 
przeciwnym do ruchu dłuższego ramienia (AB), wy
chyla ramię pomiarowe (1), z umieszczonym na nim 
przyrządem badanym. 

Mikrometryczny czujnik zegarowy przymocowany 
do ramienia (AB) dźwigni wskazuje zmianę jej po
łożenia odpowiadającą właściwemu ustawieniu libeli. 

(2 zastrzeżenia) 

42h; G01n P. 161023 28.02.1973 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Tadeusz 
Kosiek). 

Mikrotom do sporządzania preparatów włókien 
w przekroju poprzecznym 

Przyrząd składa się ze znanego mikrometru o do
branym skoku, umożliwiającym uzyskanie preparatu 
o odpowiedniej grubości, oraz z głowicy nałożonej 
na mikrotom i odpowiednio do mikrotomu umoco
wanej. 

Głowica (1) jest wykonana z materiału jednolitego 
wraz ze stolikiem (3) lub ze stolikiem przymoco
wanym do głowicy. Głowica posiada szczelinę do na
pełniania pęku włókien, dociskacz włókna w szczeli
nie, wypychacz prowadzony w szczelinie i docisk me
chaniczny przeciwdziałający rozchodzeniu się słupka 
włókien przy skrawaniu. 

Przyrząd ma zastosowanie przy wykonywaniu dla 
celów badawczych preparatów skrawków poprzecz
nych włókien naturalnych lub sztucznych. 

(2 zastrzeżenia) 

42h; H01j P. 161682 03.04.1973 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (An
drzej Hentszel, Tadeusz Orzechowski). 

Urządzenie do automatycznego sterowania ruchem 
wielokryształowego spektrometru rentgenowskiego 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest 
w silnik skokowy w postaci elektromagnesu (1) 
z drgającą kotwicą (2) zakończoną pazurem popycha
jącym skokowo pierwsze koło zębate (4) przekładni 
mechanicznej (P), sprzężonej z elementem obroto
wym (7) przyrządu służącego do pomiaru kątów np. 
teodolitu (8), na którym umieszcza się próbki (9) ma
teriału badanego. Elektromagnes (1) połączony jest 
z elektronicznym zespołem sterującym (13), sprzężo
nym zwrotnie ze znanym urządzeniem zliczająco-
-rejestrującym (14) spektrometru rentgenowskiego. 

(2 zastrzeżenia) 

42h; G02b P. 167223 11.12.1973 

Pierwszeństwo: 13.12.1972 — Wielka Brytania 
(nr 57 377/72) 

The Rank Organisation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Urządzenie montażowe dla elementu montażowego 

Urządzenie montażowe do elementu optycznego, 
składające się z wydrążonego korpusu wyposażonego 
w wewnętrzny próg, do którego dociska się używany 
w urządzeniu element optyczny oraz z wkręconego na 
gwint do korpusu pierścieniowego elementu docisko
wego, charakteryzuje się tym, że dociskowy element 
(5) jest wyposażony w przynajmniej jeden promie
niowo wystający do wewnątrz deformujący się sprę
żysty występ (7), który po zainstalowaniu optycznego 
elementu (2) w urządzeniu montażowym dociska się 
do powierzchni elementu optycznego, wywierając siłę 
dociskową na wewnętrzny próg (3) montażowego kor
pusu (1). (6 zastrzeżeń) 
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42h; G0lj P. 167600 Τ 22.12.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Gałęb-
ski, Marian Kryszewski, Tadeusz Pakuła, Zbigniew 
Soukup). 
Sposób wyznaczania rozkładu rozmiarów ziarnistych 

obiektów mikroskopowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania 
rozkładu rozmiarów ziarnistych obiektów mikrosko
powych wykazujących w obrazach mikroskopowych 
kontrast barwny lub absorpcyjny w stosunku do tła 
obrazu. 

Istota wynalazku polega na tym, że obraz cząste
czek zostaje fotometrowany za pomocą znanych ukła
dów fotometrycznych, wzdłuż szeregu równoległych 
linii, których odległość jest mniejsza od rozmiarów 
najmniejszych cząstek podlegających detekcji. Pow
stałe impulsy prądowe są klasyfikowane za pomocą 
znanych układów dyskryminacji i zliczania, w zależ
ności od czasu trwania impulsu. Czas trwania im
pulsu obrazuje wielkość cząstki. 

Rozkład rozmiarów cząstek określa się układem rów
nań odpowiedniej funkcji wartości skokowej wynika
jącej z rozkładu długości impulsów. 

W sposobie wg wynalazku analizie podlegają obrazy 
mikroskopowe cząstek wykazujących kontrast absorp
cyjny w stosunku do tła. 

W przypadku kontrastu barwnego stosuje sie filtry 
sprowadzające kontrast barwny do kontrastu absorp
cyjnego. Analizie podlegają cząstki, których obrazy 
mikroskopowe posiadają kształt zbliżony do koła. 

Rozwiązanie układu równań rozkładu cząstek, jest 
dokonywane drogą prostych obliczeń lub za pomocą 
maszyn liczących, albo za pomocą monogramów. Spo
sób wg wynalazku ma zastosowanie w metalurgii, mi
neralogii, fizyce ciała stałego, technologii proszków, 
biologii, histologii i technologii barwienia. 

(1 zastrzeżenie) 

42k; G0ln P. 161808 10.04.1973 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska 
Akademia Nauk, Warszawa, Polska (Zdzisław Paw
łowski, Roman Rułka). 

Defektoskop magnetyczny 

Przedmiotem wynalazku jest defektoskop magne
tyczny strumieniowy, przeznaczony do wykrywania 
wad w elementach stalowych metodą magnetyczno-
-proszkową. Defektoskop według wynalazku znajduje 
zastosowanie przy kontroli części maszyn i konstruk
cji stalowych, głównie do kontroli elementów samo
lotów. 

Defektoskop magnetyczny składa się z dowolnej 
ilości elektromagnesów (1) połączonych ze sobą za po
mocą ruchomych przegubów (2), natomiast skrajne 
elektromagnesy (1) zakończone są ruchomymi, samo
nastawnymi nadbiegunnikami (3). Defektoskop poprzez 
jeden z przegubów (2), wyłącznik (4) i kabel (5) połą
czony jest z przełącznikiem (6) służącym do rozmag-
nesowywania badanych przedmiotów. (2 zastrzeżenia) 

42k; G0lm P. 163168 07.06.1973 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, Pol
ska (Jan Łowicki, Mirosław Nalazek, Jerzy Dobosz). 

Urządzenie do sprawdzania amortyzatorów pojazdów 
samochodowych 

Urządzenie według wynalazku służy do sprawdzania 
stanu technicznego amortyzatorów teleskopowych róż
nych typów i rozmiarów oraz amortyzatorów dźwig
niowych lewych i prawych. 

Urządzenie według wynalazku posiada silnik napę
dzający poprzez przekładnię pasową i przekładnię 
zębatą badany amortyzator z drążkiem skrętnym, któ
rego wychylenia rejestrowane są za pośrednictwem 
dźwigni (19) na tabliczce (18), połączonej z suwakiem 
(7). Drążek skrętny (13) zamocowany jest w przedniej 
części tulei (13), a w tylnej części na wsporniku (15), 
połączonym z ramą urządzenia. Tuleja (13) połączona 
jest układem dźwigni z wałkiem (17) w ten sposób, 
że tuleja i wałek leżą symetrycznie względem suwa
ka (7). W suwaku (17) i dźwigni (11) wykonane są 
odpowiednie otwory, umożliwiające zamocowanie 
amortyzatorów o różnej długości i sile tłumienia. Na 
wałku silnika (1) osadzone jest za pośrednictwem wol
nego koła pokrętło (9), umożliwiające ręczne prze
mieszczanie suwaka (7), przy wyłączonym silniku elek
trycznym. (3 zastrzeżenia) 

42k; G0ln P. 163614 27.06.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sła
womir Fic, Eugeniusz Górski). 

Przyrząd do ustalania stanu naprężeń w próbkach 
o wewnętrznej powierzchni cylindrycznej 

Przyrząd do ustalania stanu naprężeń w próbkach 
o wewnętrznej powierzchni cylindrycznej, przeznaczo
ny do pomiaru różnicowego stanu odkształceń przy 
zastosowaniu metody trawienia warstwy wierzchniej 
pierścieni cylindrycznych, zaopatrzony jest w wannę 
z czynnikiem trawiącym, w którym zanurzony jest 
obracany w łożyskach krążek (6) z nałożoną na ob
wodzie nasiąkliwą odkładziną (7), a do wystającej 
ponad czynnik (3) trawiący powierzchni obwodowej 
krążka przyłożona jest wewnętrzną cylindryczną po
wierzchnią badana próbka o promieniu krzywizny 
zbliżonym do promienia krążka, na przykład jako 
część pierścienia, który przytrzymywany jest obroto
wo, korzystnie w dwóch kłach uchwytu, przy czym 
z wierzchu, na końcu lub końcach próbki przyłożony 
jest czujnik lub czujniki (18) pomiarowe, a między 
kłami uchwytu — styk (19) anody źródła prądu, zaś 
w wannie przy dnie umieszczona jest płytka (20) ka
tody. (2 zastrzeżenia) 
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42k; G01l P. 166364 07.11.1973 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury 
Badawczej i Dydaktycznej, Warszawa, Polska (Andrzej 
Boćkowski, Romuald Łuczyniec, Józef Rogowski, Alek
sander Rostocki, Roland Wiśniewski). 

Urządzenie wytwarzające ciśnienie w zakresie 
do 15000 atmosfer 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wytwarza
jące ciśnienie w zakresie od wstępnego do maksymal
nego wynoszącego 15000 atm. 

Urządzenie według wynalazku składa się z multi-
plikatora (A) i pompy niskiego ciśnienia (D) umiesz
czonych na podstawie (1) w układzie o kształcie li
tery V, manometru niskiego ciśnienia (B) oraz zbior

nika oleju (C). Multiplikator (A) jest zaopatrzony 
we wskaźnik (2) rejestrujący położenie tłoka wyso
kiego ciśnienia a usytuowany od strony tłoka niskie
go ciśnienia, którego jedna strona jest połączona 
z ciśnieniem atmosferycznym, co zapewnia szczelność 
ciśnieniową układu, przy czym tłok niskiego ciśnie
nia jest sprzężony z tłokiem wysokiego ciśnienia. 

Urządzenie znajduje zastosowanie przy budowie 
ciśnieniomierzy o szerokim zakresie ciśnień oraz przy 
badaniu tensometrycznych mierników ciśnień i ma
teriałów półprzewodnikowych. (2 zastrzeżenia) 

42k; G0lm P. 166517 12.11.1973 

Wytwórnia Filtrów „Delta-Sędziszów", Sędziszów 
Młp., Polska (Alojzy Żabicki, Józef Kopeć, Stanisław 
Filipek). 

Dozownik zanieczyszczeń 

Przedmiotem wynalazku jest dozownik, służący do 
dawkowania zanieczyszczeń do zbiornika, znajdują
cego się na stoisku, celem przygotowania go do 
sprawdzania wytrzymałości, zwłaszcza wkładów fil
tracyjnych pod odpowiednio dostosowanym ciśnie
niem, podczas dokonywania prób niszczących. Dozow
nik posiada zbiornik (2) przymocowany do korpusu 
(3), a następnie jest dociśnięty sprężyną (7). Na ob
wodzie kurka są rozmieszczone kształtowe rowki (5) 
i mieszadła (6), przymocowane do tulei (13), zapobie
gające zakleszczeniu się zanieczyszczeń w zbiorku 
i kadłubie. Natomiast sprzęgło (9) jest zsynchronizo
wane z wyskalowanymi kołami zębatymi (10 i 11) 
wraz z osadzonym pierścieniem 12 — co zapewnia 
jeden kierunek obrotu kurka. (1 zastrzeżenie) 

42k; G0lm P. 166759 24.11.1973 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Zbigniew Bu
rek). 

Układ do pomiaru natężenia drgań akustycznych 
w wyselekcjonowanych pasmach 

Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru na
tężenia drgań akustycznych w wyselekcjonowanych 
pasmach stosowany do badań, zwłaszcza zespołów 
silników spalinowych. 

Układ według wynalazku składa się z czujnika (1), 
wzmacniacza impulsów elektrycznych (2), filtru środ-
kowo-przepustowego (3) obejmującego przykładowo 
cztery pasma częstotliwości oraz wskaźnika natęże
nia drgań (4) umieszczonego w jednej obudowie ze 
wzmacniaczem impulsów (2). 

Filtr (3) składa się z wyodrębnionej części (8) od
powiadającej jednemu z pasm częstotliwości odpo
wiadającego z kolei pracy łożysk głównych. Trzy 
inne części filtru są zbudowane na trzech cewkach 
indukcyjnych (5, 6, 7) i są wykorzystywane w całości 
lub części w zależności od potrzebnej indukcyjności. 
Część filtru (8) posiada trzy własne cewki (9, 10, 11) 
z określoną indukcyjnością. (2 zastrzeżenia) 
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42k; G0lm P. 167048 04.12.1973 

Ak ad emia Rolnicza, Lubl in , Po l ska (Eugeniusz K r a 
sowski , Miros ław Kawa lewsk i ) . 

Ruchome s tanowisko d y n a m o m e t r y c z n e do badan ia 
c iągników 

Przedmio t em wyna lazku jest r uchome s tanowisko 
dynamomet ryczne przeznaczone do badan i a c iągni
k ó w w w a r u n k a c h polowych poprzez wa ł ek odbioru 
mocy. 

W skład s tanowiska wchodzi ruchomy wózek (13), 
na k t ó r y m jest umieszczony h a m u l e c e lekt ryczny (3) 
w r a z z s i łomierzem (4), skrzynią p rzek ładn iową (5) 
i p rądniczką t achomet ryczną (9). Wózek (13) jes t do 
czepiony do samochodu (1), na k t ó r y m znajduje się 
opornik (8) odizolowany od masy samochodu płytą 
azbestową (7) oraz zbiornik pa l iwa (10). Wewną t r z 
samochodu jes t umieszczona a p a r a t u r a pomia rowa , 
k tó ra jest połączona z hamulcem e lek t rycznym (3) 
p rzewodami e lek t rycznymi (12). (1 zastrzeżenie) 

42k; G01l P. 167585 22.12.1973 

Pol i t echnika Warszawska , Warszawa , Polska (Kon
rad Hejn) . 

Czujnik rezys tancyjny o kompensac j i t e m p e r a t u r o w e j 
w w a r u n k a c h dynamicznych 

P rzedmio tem wyna lazku jest czujnik r ezys t ancy j 
ny o kompensac j i t e m p e r a t u r o w e j w w a r u n k a c h dy
namicznych, znajdujący zas tosowanie wszędzie t am, 
gdzie wykorzys tu je się przy pomia rach czujniki r ezy-
s tancyjne , tzn. w tensometr i i oporowej , przy pomia 
rach ciśnienia hydros ta tycznego, przy pomia rach n a 
tężenia pola magne tycznego i tp. 

Według wyna l azku s tosunek grubości p łytek dwóch 
szeregowo połączonych e l e m e n t ó w czujnika r ezys t an -
cyjnego jes t r ó w n y m lub bl iskim p ie rwias tkowi ze 
s tosunku s ta łych dyfuzyjności c ieplnej m a t e r i a ł ó w 
obu tych e lementów. (1 zastrzeżenie) 

42k; G01l P. 168060 Τ 12.01.1974 

Ins ty tu t Lotn ic twa, Warszawa , Po l ska (Jerzy Czer 
wińsk i , Józef F ó r m a n i a k , Andrze j Radoń) . 

I n d y k a t o r prędkośc i n a r a s t a n i a c iśnienia 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jes t i ndyka to r prędkośc i 
n a r a s t a n i a ciśnienia w funkcji ką ta obrotu wa łu k o r 
bowego si lnika spal inowego. 

W przyrządzie wed ług w y n a l a z k u p rędkość n a r a s t a 
nia c iśnienia w funkcji prędkośc i ką towej w a ł u jes t 
uzysk iwana poprzez bezpośrednie mnożen ie p roporc jo 
na lne w układzie mnożącym. 

Przyrząd sk łada się z u k ł a d u mnożącego (4), do k t ó 
rego wejść, w sposób równoległy, podłączony jes t 
wzmacniacz różniczkujący (1) oraz szeregowo połączo
ny nada jn ik prędkości ką towej (2) z in tegra to rem (3). 

Nada jn ik prędkośc i ką towej (2) łączy się mechan icz 
nie z w a ł em k o r b o w y m badanego s i lnika. 

(1 zastrzeżenie) 

421; G0ln P. 161940 16.04.1973 
Pol i t echnika Gdańska , Gdańsk-Wrzeszcz , Polska (Ed

m u n d Kozłowski , J acek Namieśnik) . 

M i k r o r e a k t o r anal i tyczny 

M i k r o r e a k t o r sk łada się z komory reakcy jne j (1) 
o przekro ju p ie r śc ien iowym z bocznikiem (2), k tó r a 
w swojej dolnej części połączona jes t końcem d rug ie 
go bocznika (3) i wyposażona w k o m o r ę wewnę t r zną 
(4). Do komory (4) w p r o w a d z a się od zewnąt rz w y 
mienny e l emen t grzejny (5). 

Mik ro reak to r ma zas tosowanie w analizie p łynów, 
zwłaszcza w anal izie e l e m e n t a r n e j , chromatograf i i 
r eakcy jne j oraz w powielaczach moleku la rnych . 

(1 zastrzeżenie) 
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421; B0 1d P. 161950 16.04.1973 

Ins ty tu t B a d a ń J ąd rowych , Swie rk -Otwock , Polska 
(Tadeusz Rzeszot, Bron is ław Szczechla). 

Sposób oznaczania zawar tośc i p i e r w i a s t k ó w 
rozszczepialnych zwłaszcza uranu—235 w r eak to rowych 

e lementach pa l iwowych 

Sposób wed ług wyna l azku polega na tym, że mie rzy 
się s tały okres r e a k t o r a z e l emen tem b a d a n y m , a n a 
s tępnie w tych samych w a r u n k a c h fizycznych doko
nuje się pomia ru stałego okresu r e a k t o r a z e l e m e n 
t em wzorcowym o znanej zawar tośc i p i e rwias tka roz
szczepialnego. 

Miarą zawar tośc i p i e rwias tka rozszczepialnego w b a 
d a n y m elemencie p a l i w o w y m jes t różnica zmierzo
nych s ta łych okresów r eak to ra . (1 zastrzeżenie) 

421; G0ln P. 162470 10.05.1973 

K o m b i n a t Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brzezi 
ny Śląskie , Po lska (Krys tyna Zdyb iewska , Władys ław 
Cieśla). 

Sposób se lek tywnego u s u w a n i a zanieczyszczeń 
z technicznych ksan togen ianów podczas ich anal izy 

Wynalazek dotyczy sposobu u s u w a n i a zanieczyszczeń 
technicznych ksan togen ianów podczas ich anal izy 
przez s t rącanie za pomocą soli cynku i ba ru . 

Sposób według wyna lazku polega na tym, że s trą
canie p rowadzone jes t w ś rodowisku ace tonowym. 

(1 zastrzeżenie) 

421; G0ln P. 163006 31.05.1973 

Pol i technika Gdańska , Gdańsk-Wrzeszcz , Polska 
(Andrzej S to łyhwo, H e n r y k Niewiadomski , Kaz imierz 
Wysokiński , Zbigniew Kuropa twińsk i ) . 

De tek to r p łomieniowy — jonizacyjny zwłaszcza 
do chromatograf i i c ieczowej 

De tek to r posiada przenośnik (1) w formie pętl i bez 
końca u tworzony z me ta lowe j sprężyny z wciśn ię tym 
rdzeniem w y k o n a n y m korzystnie z wielozwojowej m e 
ta lowej l inki . P rzenośn ik ten p r ze suwa się w p łasz
czyźnie poziomej przez odpa rowa ln ik fazy ruchomej 
(7) i p rze tworn ik p łomieniowy jonizacyjny (9) wokół 
co na jmnie j dwóch rolek zamocowanych do obudowy 
de tek tora , z k tórych rolka (2) j es t napędowa . P r z e 
t w o r n i k p łomieniowy jonizacyjny (9) sk łada się 
z ogrzewanego e lekt rycznie p i ro l iza tora (10) zamoco
wanego z j edne j s t rony do b loku meta lowego (12), 
przez k tó ry w p r o w a d z a się wodór oraz gaz obojętny. 
Z drugie j s t rony pirol izator (10) zakończony jes t p a l 
n ik iem (13) z amkn ię tym w komorze spa lań (14) w y 
posażonej w e lek t rodę zbiorczą (18) oraz dyszę p o 
wietrzną (17). Pi rol izator (10) s t anowi wa lec w y k o n a 
ny korzys tn ie z m a t e r i a ł u ceramicznego. W e w n ą t r z 
tego walca u s y t u o w a n a jest koncent rycznie r u r k a s t a 
lowa, przez k tórą p rzesuwa się cent rycznie przenośnik 
(1) z próbką. P r ó b k a ulega rozkładowi t e rmicznemu 

w pirol izatorze (10), a p r o d u k t y jej rozkładu po w y 
mieszaniu z wodorem i gazem obo ję tnym są spa l ane 
u wylotu pa ln ika (13) w komorze spalań (14). 

Dysza powie t rzna (17) u s y t u o w a n a jes t w komorze 
spa lań (14) pod przenośn ik iem (1) pomiędzy pa ln ik iem 
(13) i e lek t rodą zbiorczą (18) w t en sposób, aby p r z e 
p ływający przez nią s t r u mi eń powie t rza unosił p ł o 
mień ponad przenośnik (1). (3 zastrzeżenia) 

421; G0ln P. 166753 Τ 23.11.1973 

Ins ty tu t Medycyny P r a c y i Higieny Wsi, Lubl in , 
Polska (Czesław Kwap i szewsk i , J a c e k Dudkiewicz) . 

Sposób se lek tywnego b a d a n i a mikrobiologicznych 
zanieczyszczeń powie t rza oraz a p a r a t do s tosowania 

tego sposobu 

Sposób se lek tywnego b a d a n i a mikrobiologicznych za 
nieczyszczeń powie t rza , opa r ty na zasadzie u d e r z e 
niowego s t rumien ia powie t rza , polega na tym, że r ó w 
nocześnie są pob ie rane , przez dwie dysze ssące (3, 4), 
dwie p róby powie t rza na p ły tk i z podłożem a g a r o 
w y m , umieszczone w oddzielnych k o m o r a c h h e r m e 
tycznych (1, 2). J e d n a z tych płytek , na którą s t r u 
mień powie t rza przechodzi bezpośrednio przez d łu 
gość dyszy (3), re jes t ru je całość aerozolu d r o b n o 
us t ro jowego w jednostce objętości powie t rza . S k i e 
r o w a n y na drugą p ły tkę s t rumień powie t rza p r z e 
chodzi przez podłączone do dyszy (4) urządzenie s e 
l e k t y w n e (14) wychwytu j ące gruboziarn is te cząstki , 
re jes t ru jąc na tej p ły tce drobną resp i rab i lną f rakcję 
aerozolu drobnous t ro jowego . A p a r a t do s tosowania 
tego sposobu pos iada dwie oddzielne h e r m e t y c z n e 
komory (1, 2) zaopat rzone w dysze ssące (3, 4) oraz 
urządzenie se l ek tywne (14) w b u d o w a n e do obwodu 
ssącego komory (2), znane zawory e l ek t romagne tyczne 
(20, 21) i znane wyłączniki czasowe (22, 23) połączone 
w zespół umożl iwiający au toma tyczne pobie ran ie 
ściśle odmierzonych p rób powie t rza , urządzenie opo
rowe (10, 11) do p łynne j regulacj i obro tów t a l e r zy 
k ó w (6, 7) z p ły tkami Pe t r i ego w szerokim zakres ie . 

Sposób i a p a r a t wed ług w y n a l a z k u znajdują zas to 
sowanie w badan iach ochrony na tu r a lnego ś rodowi 
ska człowieka. (5 zastrzeżeń) 

421; G0ln P. 167099 Τ 05.12.1973 

Po l i t echn ika Łódzka, Łódź, Po l ska (Wies ław K o 
walsk i ) . 
Gęstościomierz do okreś l an ia c iężaru objętościowego 

g r u n t ó w spois tych 
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Gęstościomierz do określania ciężaru objętościo
wego gruntów spoistych metodą pierścienia tnącego, 
posiada podstawę (1), do której jest zamocowana 
obrotowo, w pryzmach (4), dźwignia dwuramienna (2) 
zakończona z jednej strony pierścieniem (3) o po
wierzchni wewnętrznej stożkowej lub części powierz
chni walcowej i części stożkowej, w którym jest 
umieszczony z kolei pierścień tnący. Drugi koniec 
dźwigni (2) jest zakończony w kształcie grota i umiesz
czony naprzeciw występu podstawy (1) zakończonego 
także w kształcie grota. Ponadto na dźwigni (2) jest 
zamocowana przezroczysta skala (5), pod którą jest 
umieszczony przesuwnie obciążnik z rysą od strony 
skali. Po umieszczeniu pierścienia tnącego (7) z badaną 
próbką gruntu w pierścieniu (3), ustala się obciążni
kiem (6) położenie równowagi dźwigni (2), po czym 
odczytuje na skali (5) ciężar objętościowy gruntu. 

(1 zastrzeżenie) 

421 G0ln P. 167649 Τ 27.12.1973 

421; G0ln P. 167757 Τ 29.12.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Świątek, 
Halina Kurczewska, Barbara Grossman, Andrzej Li
piński, Aleksander Szymański, Janusz Gonera). 

Sposób wytwarzania wskaźników z ciekłym kryształem 

Sposób według wynalazku dotyczący wytwarzania 
wskaźników z ciekłym kryształem polega na tym, że 
przezroczystą płytkę pokrywa się ciekłym kryształem, 
po czym umieszcza się ją w próżni rzędu 1 0 - 4 mm 
Hg i kilkakrotnie odgazowuje. Następnie pokrywa 
się ciekły kryształ cienką przezroczystą warstwą poli
meru, przez wprowadzenie pod klosz próżniowy par 
związku organicznego np. styrenu pod ciśnieniem 
0,5—0,15 mm Hg i włączenie pola elektrycznego. 
Ciekły kryształ zostaje pokryty w ten sposób cien
ką, przezroczystą warstwą polimeru w wyniku wy
tworzonego wyładowania jarzeniowego. 

(1 zastrzeżenie) 

411; G0ln P. 167846 Τ 31.12.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Kwiat
kowski, Kazimierz Przybysz). 

Przyrząd do oznaczania drobnej frakcji w zawiesinie 

Przyrząd według wynalazku do oznaczania drob
nej frakcji w zawiesinie wyposażony jest w źródło 
światła (1), fotoelement (3) i miernik elektryczny (4). 
Między źródłem światła (1) a fotoelementem (3) 
umieszczona jest przezroczysta kuweta (5), której 
króćce, wlotowy i wylotowy są połączone ze zbior
nikiem zawiesiny. 

Promienie świetlne na drodze ze źródła światła (1) 
do fotoelementu (3) napotykają kuwetę (5) z przepły
wającą przezeń zawiesiną. Natężenie strumienia 
świetlnego padającego na fotoelement (3) jest zależne 
od ilości drobnej frakcji w zawiesinie. Natężenie stru
mienia jest rejestrowane przez miernik (4), przy czym 
wskazania wartości elektrycznych są proporcjonalne do 
ilości drobnej frakcji w zawiesinie. (1 zastrzeżenie) 

Spetsialnoe Konstruktorskoe Bjuro Akademii Nauk 
Estonskoi SSR, Tallin, Związek Socjalistycznych Re
publik Radzieckich (Toe Jokhannesovich Kle nenti, 
Henn-Jaak Eerovich Herem, Eduard Petrovich Skor-
nyakov). 

Sposób rozdzielania przepływającej mieszaniny 
substancji na frakcje w chromatografie 1 urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera kilka, na przykład trzy grupy ko
lumn rozdzielających (10), (11) i (12), trzy grupy urzą
dzeń komutacyjnych (13), (14) i (15), urządzenie (16) 
służące do wprowadzania rozdzielanej mieszaniny, dwa 
wejścia gazu (17) i (18) oraz dwa kanały (19) i (20) 
służące do zbierania rozdzielonych frakcji, wyposażone 
w urządzenia detekcyjne (21) i (22). Zastosowanie 
urządzeń detekcyjnych na obu kanałach wyjściowych 
(19) i (20) nie jest konieczne i zależy od konkretnych 
warunków. 

Sposób według wynalazku polega na przemieszcza
niu punktów wprowadzania i odprowadzania strumieni 
gazów i odbieraniu wzbogaconych frakcji mieszaniny 
z końców pasma chromatograficznego, przy czym od
biór ciężkiej frakcji z końca pasma chromatograficz
nego odbywa się za pomocą odrębnego strumienia 
gazu. 

Do wejściowego kanału podwójnego odcinka poda
wany jest gaz rugujący. (7 zastrzeżeń) 

42m3; G06f P. 162192 27.04.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Kazi
mierz Bieńkowski). 

Urządzenie klawiaturowe, w szczególności zespół 
klawiaturowy informacyjnej maszyny cyfrowej 

lub alfanumerycznej 

Urządzenie klawiaturowe według wynalazku, jako 
element mechaniczny służący do wprowadzania infor
macji, posiada impulsator mechaniczny, na przykład 
młotek o znanej masie, unoszony na znaną wysokość, 
względnie młotek uruchamiany sprężyną i uderzający 
w element aktywny, który według wynalazku stanowi 
przetwornik piezoelektryczny. Dla zmniejszenia zbyt 
dużych wahań amplitudy impulsów napięcia otrzymy
wanych z przetwornika piezoelektrycznego, wyjście 
jego połączone jest z wejściem wzmacniacza separu
jącego, ograniczającego nadmierne wahanie tej ampli
tudy. 

Dla zmniejszenia wpływu zbyt dużej impedancji 
wyjściowej przetwornika piezoelektrycznego, jego wyj
ście połączone jest ze wzmacniaczem separującym 
o odpowiednio dużej impedancji wejściowej i o odpo
wiednio małej impedancji wyjściowej, w którym ele
mentem separującym jest tranzystor unipolarny, złą-
czowy lub z izolowaną bramką. (4 zastrzeżenia) 



Nr 2 (44) 1975 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 B7 

42m6; GC6k P. 162001 18.04.1973 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie k. Warszawy, Polska (Tadeusz Żemła, Zbigniew 
Kcber, Józef Golis, Lech Śliwa). 

Mechanizm mocowania i szybkiej wymiany bębna 
drukującego w drukarkach wierszowych 

przeznaczonych do elektronicznych maszyn cyfrowych 

Mechanizm według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że bęben drukarki podparty jest z dwóch stron 
wałkami (2 i 3) stałym i ruchomym, które zakończone 
są powierzchniami stożkowymi. Wałek ruchomy (3), 
podparty na łożyskach (4) i umieszczony w tulei sta
łej (5), wyposażony jest we wkręt nastawny (6), któ
rego łeb spełnia rolę zaczepu dla tulei ruchomej (7). 
Tuleja ruchoma (7) ma dwie tulejki (8) współpracu
jące jednocześnie z kanałkami tulei stałej (5) i kanál
kami śrubowymi tulei obrotowej (9). Przesuw tulejek 
(8), powoduje liniowy przesuw tulei ruchomej (7), 
która naciska na wkręt (6) przesuwając wałek rucho
my (3) wraz z łożyskami (4), a tym samym umożliwia 
wyjęcie bębna (1). (3 zastrzeżenia) 

42o; G0lp P. 161841 11.04.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Lizoń, Edward Bekta, Jerzy Racibowski, Józef 
Moskal). 

Radarowe urządzenie do pomiaru prędkości 

Radarowe urządzenie do pomiaru prędkości według 
wynalazku składa się z trzech zasadniczych obwodów: 
do pomiaru prędkości, do wyzwalania impulsów zli
czających oraz do kontroli przekroczenia prędkości 
progowej. Ponadto urządzenie zawiera gałąź sygna
lizacji zaniku wejściowego oraz gałąź podtrzymywa
nia i kasowania licznika impulsów. W obwodzie po
miaru prędkości, sygnał o częstotliwości dopk rowskiej 
jest przekształcony na impulsy, które otwierają bram
kę główną (6) sterującą licznik impulsów (7). Dodat
kowo w obwodzie tym włączony jest układ odtwa
rzania częstotliwości (5), który działa zależnie od czasu 
trwania zaniku sygnału wejściowego. 

Obwód wyzwalania impulsu zliczającego zawiera 
bramkę wyzwalającą (12) i układ opóźniający (13), 
który steruje impulsem zliczania w generatoize im
pulsów wzorcowych (14). Działaniem układu opóźnia
jącego steruje gałąź przeciwzanikowa, która zawiera 
detektor szczytowy (19) oraz komparator napięcia (20). 
Układ kontroli prędkości ponadprogowej jest stero
wany układem progowym (8), połączonym.z przerzut-

nikiem dwustabilnym (28) do wyjścia, do którego do
łączony jest przerzutnik jednostabilny (27), otwiera
jący bramkę podtrzymującą (21) oraz równocześnie 
przerzutnik wykonawczy (26) z układem sygnalizacji 
akustycznej. Przerzutnik dwustabilny jest sterowany 
sygnałem z wyjścia układu opóźniającego (13), dopro
wadzonym poprzez układ kasowania (18) oraz bramkę 
kasującą (23). Natomiast wyjście przerzutnika dwusta-
bilnego (28) jest połączone z wejściem zamykającym 
bramki blokady (12), która po przekroczeniu prędkości 
progowej powoduje utrzymanie wskazań licznika (7) 
aż do ręcznego skasowania układu przez doprowa
dzenie sygnału zewnętrznego na wejście (30) układu 
kasowania (18). Urządzenie posiada dodatkowy reje
strator prędkości (31), którego uruchomienie powoduje 
włączenie automatycznego kasowania licznika impul
sów (7) po każdym pomiarze prędkości ponadprogowej. 

(6 zastrzeżeń) 

42o; G0lp P. 162072 20.04.1973 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Józef Fór-
maniak, Janusz Seroka, Włodzimierz Odziemkowski). 

Piezoelektryczny czujnik przyspieszeń 

Piezoelektryczny czujnik przyspieszeń według wy
nalazku składa się ze stosu pomiarowych płytek piezo
elektrycznych (3) umieszczonych między podstawą (1) 
i masą sejsmiczną (4), która jest związana z podsta
wą (1) czujnika za pomocą tulei sprężystej (5). Czuj
nik zawiera dodatkowy kontrolny element piezoele
ktryczny (2) lub ich zespół mający osobne wyjście (20). 
Ponadto przewody wyprowadzające (17 i 19) od ele
ktrod pomiarowych płytek piezoelektrycznych (3) są 
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wyprowadzone przez przelotowe otwory wykonane 
w stosie pomiarowym (3) i masie sejsmicznej (4). Czuj
nik wg wynalazku umożliwia pomiary drgań oraz 
szybkie wzorcowanie na stanowisku roboczym. Na
daje się zwłaszcza do pomiaru drgań silnika napędo
wego do obiektów latających. (2 zastrzeżenia) 

42r2; G05d P. 161349 17.03.1973 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia „Apator", Toruń, Polska (Ryszard Nęcka, 
Eugeniusz Christke, Marek Kamiński, Zbigniew 
Kietschke). 

Zadajnik prędkości obrotowej z integratorem 
silnikowym 

Zadajnik składa się z potencjometra (1) sprzężonego 
z silnikiem (2) za pomocą poślizgowego sprzęgła (3), 
wałka 44) i stałego sprzęgła (5). Na wałku (4) są umo
cowane tarcze (12) z trwałymi magnesami (13), pod 
którymi są umieszczone zestyki zwierne (14). Tarcze 
(12) są mocowane na wałku (4) za pomocą sprężyste
go elementu z przecięciem i wkręta. 

Ustalenie programu integracji odbywa się poprzez 
kątowe ustawienie tarcz (12) z magnesami (13) w sto
sunku do zestyków zwiernych (14). 

Zadajnik nadaje się do regulacji zwielokrotnionych 
układów napędowych zwłaszcza do ciągarek drutu, 
przewodów itp. (2 zastrzeżenia) 

42r3; G05f P. 167598 22.12.1973 

42r3; G05f P. 161826 10.04.1973 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Polska 
(Tomasz Lis, Jacek Bucki). 

Układ zabezpieczenia tranzystorowego stabilizatora 
napięcia 

Układ według wynalazku składa się z dwóch dziel
ników (Dl i D2) napięcia, z których jeden (Dl) jest 
włączony między zaciski wejściowe, a drugi (D2) mię
dzy zaciski wyjściowe stabilizatora, przy czym część 
napięcia z dzielnika (Dl) jest doprowadzona do jed
nego wejścia wzmacniacza (Wl) o działaniu progowym 
a część napięcia z dzielnika (D2) w przeciwnej fazie 
niż napięcie doprowadzane z dzielnika (Dl) jest do
prowadzana do drugiego wejścia wzmacniacza (Wl) 
a do trzeciego wejścia wzmacniacza (Wl) jest dopro
wadzany spadek napięcia występujący na oporniku 
(Rl) włączonym w szereg z obciążeniem. 

Wyjście wzmacniacza (Wl) jest dołączone do wej
ścia--wzmacniacza (W2) sterującego bazą tranzystora 
mocy (Tl) w stabilizatorze. (2 zastrzeżenia) 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Bohdan Mroziewicz). 

Optoelektroniczny regulator natężenia prądu 

Optoelektroniczny regulator natężenia prądu elek
trycznego posiada na drodze optycznej, pomiędzy dio
dą elektroluminenscencyjną (1) i fotodetektorem (2), 
obracający się element w postaci przesłony kątowej 
(3), o zmiennym wzdłuż obwodu koła współczynniku 
tłumienia wiązki świetlnej, lub w postaci zwiercia
dła walcowego, o zmieniającym się na pobocznicy 
walca współczynniku odbicia. Regulację natężenia 
prądu elektrycznego uzyskuje się przez zmianę na
tężenia wiązki świetlnej padającej na fotodetektor 
(2). Natężenie wiązki świetlnej zależy od kąta obrotu 
(7) przesłony kołowej (3) lub zwierciadła walcowego. 

Optoelektryczny regulator natężenia prądu ma za
stosowanie w urządzeniach elektronicznych małej mo
cy, pracujących na częstotliwościach do kilkunastu 
MHz. (3 zastrzeżenia) 

45c; D0ld P. 166816 Τ 26.11.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MeraPiap", Warszawa, Polska (Tadeusz Mieczysław 
Baliński, Ryszard Jabłoński). 

Sposób automatycznego sterowania maszyną roboczą, 
zwłaszcza kombajnem zbożowym i układ 

do stosowania tego sposobu 

Sposób sterowania maszyną roboczą polega na tym, 
że organy robocze i jej układ napędowy przestero-
wuje się impulsami różnej wartości, następującymi 
po sobie w czasie istnienia uchybu wartości rzeczy
wistej od zadanej. 

Układ automatycznego sterowania do stosowania 
sposobu posiada tor regulacji prędkości jazdy i tor 
regulacji prędkości organu roboczego, przy czym 
w każdym z torów znajduje się czujnik dołączony 
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do bloku (2, 9) porównania wielkości rzeczywistej 
z wielkością zadaną, wyjściowy blok mocy (4, 12), do 
którego wyjścia dołączony jest elektrozawór lub roz
dzielacz elektropłynowy (5, 13) sterujący silnikiem 
płynowym. W torze regulacji prędkości jazdy pomię
dzy blokiem porównania (2) i blokiem mocy (4) włą
czony jest impulsowy blok logiczny (3), do którego 
drugiego wejścia przyłączony jest elektrycznie roz
dzielacz ręczny (7) połączony z blokiem blokady (6), 
do którego przyłączony jest elektrozawór lub roz
dzielacz elektropłynowy (5). W torze regulacji pręd
kości organu roboczego pomiędzy blokiem porów
nania (9) i blokiem mocy (12) włączony jest impulso
wy blok logiczny (10), do którego drugiego wejścia 
dołączony jest elektrycznie rozdzielacz ręczny (15) 
połączony z blokiem blokady (14) do którego przy
łączony jest elektrozawór lub rozdzielacz elektro
płynowy (13). (6 zastrzeżeń) 

45c; A01d P. 167956 Τ 07.01.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Żniwnych, 
Płock, Polska (Stanisław Jarczyński, Marian Liska, 
Eugeniusz Olearski, Bolesław Rostowski, Bronisław 
Urbanik). 

Mechanizm regulacji szczelin dopływu ziarna 

Mechanizm regulacji szczelin dopływu ziarna na 
przenośnik ślimakowy w zbiorniku kombajnu zbo
żowego charakteryzuje się tym, że posiada żaluzje 
skrzydełkowe (1) połączone drążkiem (6) z mecha
nizmem napinacza (7) pasa, włączającym napęd pa
sowy (8) przenośnika ślimakowego (9). 

Mechanizm napinacza (7) składa się z ramienia (12) 
ze specjalnym kanałem i dźwigni pośredniej (10) 
z rolką (11), które umożliwiają opóźnienie pełnego 
otwarcia żaluzji (1) w stosunku do włączenia napędu 
pasowego (8) i wyprzedzenie cakowitego zamknięcia 
żaluzji w stosunku do wyłączenia napędu pasowego 
oraz z dźwignika hydraulicznego (13). (3 zastrzeżenia) 

45e; A0lf P. 167323 Τ 14.12.1973 

Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las", 
Wojkowice pow. Będzin, Polska (Tadeusz Jastrzębski, 
Ryszard Drzewiecki, Maria Różycka-Bilich, Bernard 
Miś). 

Prasa do suszu owocowo-warzywnego 

Prasa hydrauliczna pionowa, do prasowania suszo
nych warzyw i owoców w porcjowane kształtki, zbu
dowana w układzie pionowym, z cylindrem głównym 
(1) w dolnej części prasy, wyposażona jest w nastaw
ny stół (15) i wymienny, kilkusekcyjny pojemnik ma
trycowy (21), umieszczony pomiędzy górną trawersą (4) 
a tym stołem (15). Nurnik (2) cylindra głównego (1) 
od strony górnej, połączony jest z trawersową płytą 
(16), wyposażoną w kilka, najkorzystniej cztery, pra

sujące tłoczyska (18), usytuowane pionowo i symetrycz
nie względem pionowej osi (19) prasy, współosiowo 
z komorami (22) pojemnika matrycowego (21), w swej 
pozycji wyjściowej poniżej tego pojemnika (21), na
tomiast w górnej trawersie (4), na przedłużeniu tło-
czysk (18) i komór (22) pojemnika (21), usytuowane są 
matrycowe gniazda (30), tworzące razem z komorami 
(22) zespół matrycowy, w którym tłoczyska (18) pra
sują warzywny lub owocowy susz (26) na żądanie 
kształtki. (7 zastrzeżeń) 

45f; A0lg P. 166687 Τ 21.11.1973 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Poznań, Pol
ska (Henryk Dominiak). 

Sadzarka do sadzonek 

Przedmiotem wynalazku jest sadzarka do sadzonek, 
zwłaszcza leśnych, składająca się z dwóch głównych 
belek poziomych (1), ramy (2) z kozłem zawieszenia (3), 
wahaczy (4), bruzdownika (6), zgarniaczy (7), kół ugnia
tających (8) i radliczki (9) charakteryzująca się tym, że 
wyposażona jest w dwa koła podporowe, kopiujące (5), 
osadzone w pionowej osi bruzdownika, dzięki czemu 
wyorywana bruzda zawsze jest jednakowo głęboka, 
niezależnie od pofałdowania terenu zalesianego. Po
łożenie kół podporowych (5) może być zmieniane przy 
pomocy gwintowanego wrzeciona (17), którego korba 
(16) umieszczona jest najkorzystniej z przodu sadzarki, 
pomiędzy czopami osi zawieszenia. Ponadto sadzarka 
wyposażona jest w siłownik hydrauliczny (10), speł
niający zadanie podnoszenia tylnej ramy sadzarki 
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wraz z kołami ugniatającymi (8) i tylnymi siedzenia
mi (13) oraz pojemnik (11) na sadzonki umieszczony 
pod przednimi siedzeniami (12) obsługi. Kozioł zawie
szenia (3) przymocowany jest do ramy (2) sadzarki 
przy pomocy jarzm (14), co umożliwia poziome prze
stawienie sadzarki względem osi ciągnika. Ma to duże 
znaczenie przy transporcie sadzarki na miejsce zale
siania. Obręcze kół ugniatających (8) sadzarki posia
dają kątową bieżnię (18), co eliminuje nadmierne ucis
kanie korzeni sadzonek. Sadzarka jest sprawna w ob
słudze, zwrotna a jej poszczególne operacje maksy
malnie zmechanizowane. (7 zastrzeżeń) 

451; C09b Ρ 167125 Τ 07.12.1973 

VEB Falberg — List, Chemische u. pharmazeutische 
Fabriken, Magdeburg, RFN (Paul Held, Alfred Jumar, 
Sierghard Lang, Wilfried Schulze, Manfred Klepel, 
Georg Hoh, Waldemar Klein). 

Sposób selektywnego zwalczania chwastów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zwalczania 
chwastów roślin, polegający na tym, że stosuje się 
mieszaninę herbicydów złożoną z 3-cykloheksylo-5,6-
-trójmetylenouracylu o wzorze 1 i z co najmniej jed
nego związku o wzorze ogólnym 2, w którym R ozna
cza grupę fenylową, ewentualnie zawierającą atomy 
chlorowca, i podstawioną niższymi grupami alkilowy
mi, ewentualnie zawierającymi atomy chlorowca, albo 
niższymi grupami merkaptoalkoksylowymi lub mer-
kaptoalkllowymi, a R' oznacza grupę acylową o łań
cuchu prostym lub rozgałęzionym i zawierającą 2—6 
atomów węgla oraz ewentualnie atomy chlorowca. 

W/w składniki mieszaniny herbicydów znajdują się 
w stosunku wagowym 5:1—1:10, korzystnie 3:1—1:5. 

Mieszaniny herbicydów otrzymane sposobem według 
wynalazku stosowane są szczególnie do zwalczania 
chwastów w uprawach buraków. (2 zastrzeżenia) 

451; A0ln P. 168032 10.01.1974 

451; A0ln P. 167222 11.12.1973 

Pierwszeństwo: 11.12.1972 — St. Zjedn. Am. (nr 313921) 
Eli Lilly and Company, Indianopolis, St. Zjedn. Am. 

Synergiczny środek chwastobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest synergiczny środek 
chwastobójczy, zawierający jako substancję czynną 
0,25—2 części podstawionego w położeniu 6 3-metylo-
tio-4-amino-l,2 r4-triazynonu-5 oraz 0,5—2 części po
chodnej 2,6-dwunitroaniliny. Środek chwastobójczy wg 
wynalazku stosuje się do upraw soi. (2 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 20.01.1973 — RFN — (nr Ρ 2303 336.5) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen RFN i Berlin 
Zachodni (Gerhard Boroschewski, Reinhold Puttner, 
Friedrich Arndt, Ludwig Nüßlein). 

Mieszanki herbicydowe 

Przedmiotem wynalazku są mieszanki herbicydowe 
zawierające 10—75 części wagowych, korzystnie 50 
części wagowych, co najmniej jednego związku o wzo
rze ogólnym 1, w którym Ri i R2 o takim samym lub 
różnym znaczeniu, oznaczają aromatyczną, alifatyczną, 
cykloalifatyczną, aryloaromatyczną albo heterocyklicz
ną grupę węglowodorową ewentualnie jedno- lub kil
kakrotnie podstawioną, Ri oznacza oprócz tego atom 
wodoru, Ri i R2 łącznie z atomem węgla oznaczają 
cykloalifatyczną grupę węglowodorową, ewentualnie 
zawierającą atomy azotu i/lub tlenu, R3 oznacza atom 
wodoru albo niższą grupę alkilową, X oznacza atom 
wodoru i/lub niższą grupę alkilową i/lub niższą grupę 
alkoksylową i/lub grupę chlorowcoalkilową i/lub atom 
chlorowca, a η oznacza liczbę całkowitą o wartości 1,2 
albo 3 oraz 20—75 części wagowych, korzystnie 35—45 
części wagowych izofonu o wzorze 2 i ewentualnie 
2—25 części wagowych, korzystnie 4—5 części wago
wych środka powierzchniowo-czynnego oraz 1—50 czę
ści wagowych, korzystnie 5—10 części wagowych jed
nego związku wykazującego skuteczność herbicydową 
z klasy cyjanofenylowęglanów, cyjanofenoksyacetoni-
trylów, dwuuretanów albo karbaminianomoczników. 
Nowe mieszanki stosuje się z reguły w zabiegach po-
wschodowych w dawkach w zależności od stosowanych 
związków 0,5—2 kg substancji biologicznie czynnej na 
1 hektar. (10 zastrzeżeń) 

451; A0ln P. 168033 10.01.1974 

Pierwszeństwo: 11.01.1973 — RFN (nr P 2301 400.8) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe

deralna Niemiec. 
Środek owadobóczy i roztoczobójczy oraz sposób 

wytwarzania estrów lub amidów estrów 0-triazolilowych 
kwasów tionofosforowych (fosfonowych) 

Przedmiotem wynalazku jest środek owadobójczy 
i roztoczobójczy zawierający jako substancję czynną 
nowe estry lub amidy estrów 0-triazolilowych kwasów 
tionofosforowych (fosfonowych) o wzorze przedstawio
nym niżej oraz sposób wytwarzania tych związków 
przez reakcję halogenków estrów lub amidów estrów 
kwasów tionofosforowych (fosfonowych) z pochodnymi 
triazolu. 

Substancje czynne o wzorze 1 odznaczają się dobrym 
działaniem owadobójczym, zwłaszcza przeciwko owa
dom gleby i roztoczobójczym w stosunku do szkod
ników roślin, szkodników sanitarnych i magazynowych 
oraz w weterynarii w stosunku do ektopasożytów 
zwierzęcych. (2 zastrzeżenia) 
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451; A0ln P. 168053 11.01.1974 

Pierwszeństwo: 12.01.1973 — Francja (nr 73.01803) 
19.10.1973 — Francja (nr 73.37994) 

Pepro, Société pour le Développement et la Vente 
Spécialités, Chimiques, Lion, Francja. 

Środki grzybobójcze 

Przedmiotem wynalazku są środki grzybobójcze za
wierające jako substancję czynną co najmniej jeden 
ze związków o ogólnym wzorze 1, 2 i 3, w których 
to wzorach Y', Y," Z', Z" oznaczają atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1—5 atomach węgla, ewentualnie 
chlorowcowany, M oznacza atom wodoru, metalu, rod
nik amonowy, rodnik alkiloamomiowy lub rodnik 
mono-, dwu- albo trójhydroksyalkiloamoniowy, a η 
oznacza liczbę całkowitą odpowiadającą wartościowo
ści M. 

Środki według wynalazku wykazują dużą aktywność 
grzybobójczą w stosunku do różnych grzybów paso
żytniczych, bez zagrożenia pod względem fitotoksycz
ności, przy czym stosowane z innymi środkami grzy
bobójczymi wykazują działanie synergiczne. 

(16 zastrzeżeń) 

45I; A0ln P. 168054 11.01.1974 

Pierwszeństwo: 13.01.1973 — RFN (Nr Ρ 2301 730.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania 5-arylowanych 

3-/l,3,4-tiad!azol-2-ilo/-5-hydrokSyhydantion 

Wynalazek dotyczy środka chwastobójczego, zawie
rającego jako substancję czynną 3-/l,3,4-tiadiazol-2-
-ilo/-5-acyloksykarbamoiloksy/-hydantoiny o wzorze 
przedstawionym niżej, w którym R oznacza rodnik 
alkilowy, grupę chlorowcoalkilową, alkilotio lub al-
kilosulfonylową, R 1 oznacza rodnik alkilowy, a R2 

oznacza grupę alkilokarbonylową, alkoksykarbonylo-
wą, alkilokarbamoilową lub ewentualnie podstawioną 
grupę arylokarbonylową oraz sposobu wytwarzania 
wyżej wymienionych związków stanowiących substan
cję czynną środka. 

Sposób ten polega na tym, że podstawioną 3-/1,3,4-
-tiadiazol-2-ilo/-5-hydroksyhydantoinę poddaje się re
akcji z halogenkami kwasów karboksylowych lub halo
genkami kwasu węglowego, ewentualnie w obecności 
środków wiążących kwas i rozpuszczalników, albo 
podstawioną wyżej wymienioną hydantoinę poddaje się 
reakcji z podstawionymi izocyjanianami alkilowymi 
ewentualnie w obecności rozpuszczalników, albo pod
stawioną hydantoinę poddaje się reakcji z bezwodni
kami kwasów alkilowych, ewentualnie w obecności 
rozpuszczalników i z zastosowaniem katalizy zasado
wej. 

Środek według wynalazku wpływa bardzo silnie na 
wzrost roślin i w związku z tym jest stosowany jako 
selektywny środek chwastobójczy. (2 zastrzeżenia) 

451; A0ln P. 168055 11.01.1974 

Pierwszeństwo: 13.01.1973 — RFN (nr Ρ 23 01 704.1) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania nowych 
3-/1,3,4-tiadiazol-2-ilo/-5-hydroksyhydantoin 

Wynalazek dotyczy środka chwastobójczego, zawie
rającego jako substancję czynną nowe 3-/l,3,4-tiadia-
zol-2-ilo/-5-hydroksyhydantoiny o wzorze przedsta
wionym niżej, w którym R oznacza rodnik alkilowy, 
grupę chlorowcoalkilową, alkilotio lub alkilosulfony-
lową, a R 1 oznacza rodnik alkilowy, oraz sposobu wy
twarzania niżej wymienionych hydantoin. 

Sposób ten polega na reakcji pochodnych kwasu 
parabanowego z wodorem wobec katalizatorów i ewen
tualnie wodnych roztworów kwasów lub zasad, lub 
ze środkami wydzielającymi wodór, takimi jak boro
wodorek sodu lub wodorek glinowo-litowy w środo
wisku polarnych rozpuszczalników. 

Środek według wynalazku jest selektywnym herbi
cydem stosowanym szczególnie w uprawach bawełny, 
zhóż i kukurydzy. (2 zastrzeżenia) 
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451; A0ln P. 168085 14.01.1974 

Pierwszeństwo 16.01.1973 — RFN (nr Ρ 23 01 971.8) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
1-alkilidenoaminouracyU 

Środek według wynalazku jako substancję czynną 
zawiera 1-alkilidenoaminouracyle o wzorze 1, w któ
rym R' oznacza ewentualnie podstawiony chlorowcem, 
grupą cyjanową lub alkoksylową rodnik alkilowy, al-
kenylowy, alkinylowy, cykloalkilowy, alkilocykloalki-
lowy, cykloalkiloalkilowy, chlorowcocykloalkilowy, 
alkoksykarbonyloalkilowy, alkilotialkowy, alkoksyal-
kilowy lub ewentualnie podstawiony w części alkilo
wej rodnik aryloalkilowy, R2 oznacza wodór lub chlo
rowiec, R3 oznacza wodór albo rodnik alkilowy, R2 

i R3 razem stanowią wieloczłonowy mostek metyle
nowy tworzący wraz z dwoma atomami węgla w 
pozycji 5 i 6 układu heterocyklicznego skondensowany 
pierścień, ewentualnie podstawiony rodnikiem alkilo
wym, R4 oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, 
cykloalkenylowy, ewentualnie podstawiony rodnik 
arylowy lub ewentualnie podstawiony 5 lub 6-człono-
wy rodnik heteroarylowy z heteroatomami 0, Ν lub S, 
R5 oznacza wodór, rodnik alkilowy lub ewentualnie 
podstawiony rodnik arylowy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 1-ami-
nouracyle o wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 mają wy
żej podane znaczenie podaje się reakcji z aldehydami 
i ketonami o wzorze 3, w którym R4 i R5 mają wyżej 
podane znaczenie w obecności alifatycznego kwasu 
karboksylowego oraz ewentualnie w obecności obojęt
nego rozpuszczalnika organicznego albo w obecności 
polarnego rozpuszczalnika organicznego i ewentualnie 
w obecności kwaśnego katalizatora. (2 zastrzeżenia) 

451; A0ln P. 168150 16.01.1974 

Pierwszeństwo: 18.01.1973 — RFN (nr Ρ 23 02 273.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy - oraz sposób 
wytwarzania estrów O-etylo-S-n-propylo-0-winylowycb 

kwasu tionoliolofosforowego 

Przedmiotem wynalazku jest środek owadobójczy 
i roztoczobójczy, zawierający jako substancję czynną 
estry O-etylo-S-n-propylo-0-winylowe kwasu tionotio-
lofosforowego o wzorze podanym niżej, w którym R 
oznacza rodnik alkilowy o 1—4 atomach węgla, grupę 
karboalkoksylową o 1—6 atomach węgla, albo ewen
tualnie jedno- lub wielkopodstawiony chlorowcem, gru
pą nitrową, cyjanową, alkilową o 1—4 atomach węgla, 
grupą alkoksylową o 1—3 atomach węgla lub grupą 
chlorowcoalkilową o 1—3 atomach węgla, rodnik fe-
nylowy lub naftylowy, a R' oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1—6 atomach węgla. Wynalazek 
dotyczy również sposobu wytwarzania wyżej opisa
nych estrów przez reakcję halogenków estrów 0-etylo-
-S-n-propylowych kwasu tionotiolofosforowego z keto-
nitrylami lub ich enolami, ewentualnie w obecności 
środka wiążącego kwas. 

Nowe estry wykazują działanie owadobójcze i rozto-
bójcze w stosunku do szkodników roślin, szkodników 
sanitarnych i magazynowych. Wykazują one dobre 
działanie zarówno w stosunku do owadów o narządzie 
gębowym ssącym jak i gryzącym. (2 zastrzeżenia) 

451; A0ln P. 168248 21.01.1974 

Pierwszeństwo: 23.01.1973 — RFN (nr Ρ 23 03 079.7) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu podstawionych 

podstawnikami heterocyklicznymi 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy 
zawierający jako substancję czynną nowe pochodne 
1,3,4-tiadiazolu podstawione podstawnikami hetero
cyklicznymi, o wzorze 1 w którym R 1 oznacza rodnik 
alkilkowy, alkenylowy, chlorowcoalkilowy, ewentual
nie podstawiony rodnik aryloalkilowy, ewentualnie 
podstawiony rodnik arylowy, grupę alkilotio, alkilo-
sulfonylową, alkilosulfoksylową, aryloalkilotio, arylo-
alkilosulfonylową lub aryloalkilosulfoksylową, R 2 ozna
cza rodnik metylowy lub etylowy a η oznacza liczbę 
całkowitą 1 lub 2. 

Ponadto wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 
wyżej wymienionych związków stanowiących substan
cję czynną środka chwastobójczego. Sposób ten polega 
na ogrzewaniu l,3,4-tiadiazolilo-/2/-moczników w tem
peraturze 50-120°C z dodatkiem akceptorów kwasu 
w środowisku rozpuszczalników do sześciowodoropiry-
midonu-2 lub imidazolidynonu-2, który poddaje się re 
akcji ze środkami alkilującymi i z dodatkiem akcep
torów kwasu w środowisku rozpuszczalników w tem
peraturze od —5 do 100°C. 

Środek chwastobójczy nadaje się zwłaszcza do zwal
czania traw, można go stosować również do selektyw
nego zwalczania chwastów, zwłaszcza w uprawach zbóż 
i bawełny. (2 zastrzeżenia) 
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451; A01n P. 168267 22.01.1974 

Pierwszeństwo: 22.01.1973 — St. Zjedn. Am. (nr 325 359) 
Ε. J. du Pont de Nemours and Co., Wilmington, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 

Środek zmieniający przebieg kwitnięcia i/lub 
rozmnażania płciowego roślin oraz sposób 

jego wytwarzania. 

Środek wg wynalazku zawiera 1—99% składnika lub 
składników czynnych o wzorze 1, w którym Ri ozna
cza prosty lub rozgałęziony łańcuch alkilowy, rodnik 
cykloalkilowy, rodnik cykloalkiloalkilowy, rodnik al-
kenylowy, rodnik alkinylowy, rodnik benzylowy lub 
też rodnik o wzorze 2, w którym Y oznacza atom wo
doru, chlorowca lub grupę alkilową, grupę nitrową, 
grupę alkoksylową, grupę alkilotio, grupę cyjanową 
lub grupę trójflurometylową, zaś Z oznacza atom wo
doru, chlorowca lub grupę metylową bądź etylową, 
nitrową metoksylową lub metylotio, a Q oznacza atom 
wodoru lub chlorowca bądź grupę metylową; R2 ozna
cza grupę alkilową; R3 oznacza grupę o wzorze SR4 lub 
OR«, przy czym gdy Ri jest grupą fenylową ewentu
alnie podstawioną, wówczas R4 jest grupą metylową 
bądź etylową, zaś gdy Ri jest grupą inną niż grupa 
fenylową ewentualnie podstawiona, wówczas R4 jest 
grupą alkilową, grupą cykloalkilową, grupą alkenylo-
wą, grupą alkinylową, bądź grupą benzylową; Xi i X2 
oznaczają niezależnie atom tlenu lub siarki i co naj
mniej 0,1—20% środka lub środków powierzchniowo-
-czynnych i/lub 5—9% stałej lub ciekłej domieszki ob
jętościowej. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że pseudo-
mocznik lub tiopseudomocznik o wzorze 3, w którym 
R3 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
związkiem o wzorze Ri—NC0 otrzymując ester o wzo
rze 4, który następnie poddaje się reakcji z jednym 
równoważnikiem chloromrówczanu metylu w tempe
raturze 0—45°C, w rozpuszczalniku, korzystnie chlorku 
metylenu w obecności jednego równoważnika zasady. 
Otrzymaną mieszaninę reakcyjną przemywa się wodą, 
suszy i odparowuje rozpuszczalnik otrzymując ester 
o wzorze 5, który ogrzewa się do wrzenia z zasadą, 
przy czym następuje cyklizacja i po odparowaniu roz
puszczalnika uzyskuje się związek o wzorze 6, na któ
ry działa się sulfonianem alkilu, siarczanem dwualki-
lu lub halogenkiem alkilu, w którym grupa alkilowa 
odpowiada grupie o symbolu R2, w polarnym, nie-
hydroksylowym i nienukleofilowym rozpuszczalniku 
w temperaturze 0—60°C. Rozpuszczalnik usuwa się 
pod próżnicę, a pozostałość rozciera się z wodą 
i oczyszcza w znany sposób. (2 zastrzeżenia) 

451; A0ln P. 168403 29.01.1974 

Pierwszeństwo: 30.01.1973 — St. Zjedn. Am. (nr 328059) 
E.L du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 

Środek zmieniający przebieg kwitnięcia i/lub 
płciowego rozmnażania roślin 

Środek według wynalazku zawiera estry kwasu 
allofanoimidowego, takie jak ester metylowy kwasu 
4- /p-chlorofenylo/ -N-metoksykarbonyloallofanoimido-
wego lub ester metylowy kwasu 4-/p-chlorofenylo/-N-
-metylotiolokarbonyloallofanoimidowego. Środek wed
ług wynalazku korzystnie stosuje się w celu ochrony 
kukurydzy przed hodowlą wsobną. Środek zawiera
jący estry kwasu allofanoimidowego stosuje się na 
rośliny tuż przed lub w czasie pojawiania się kwiato
stanów męskich. (5 zastrzeżeń) 

46a; F02b P. 167037 04.12.1973 

Zbigniew Wasilczuk, Radom, Polska. 

Silnik spalinowy 

Na wale napędowym osadzone są dwa wirniki zę
bate, współpracujące ze stycznymi do nich, ustawio
nymi w równej podziałce kątowej, wirnikami wrębo-
wymi. Specjalny kształt zębów i wrębów zapewnia, 
że zęby, wchodząc we wręby, uszczelniają sobą prze
strzenie wrębów, analogicznie jak w silnikach tłoko
wych tłoki uszczelniają przestrzenie cylindrów, wobec 
czego, jeżeli w dogodnej chwili nastąpi zapłon, to roz
prężające się gazy, prąc na tyły zębów, wykonują 
pracę. Pierwszy wirnik zębaty (Fig. 5), wraz ze współ
pracującymi z nim wirnikami wrębowymi, pełni rolę 
pompy ssąco-tłoczącej, drugi zaś (Fig. 8), spręża mie
szankę a po zapłonie przejmuje pracę rozprężania, po 
czym wyrzuca spaliny. Silnik jest całkowicie wywa
żony, ponieważ elementy ruchowe są symetryczne 
i znajdują się w ruchu wyłącznie obrotowym, siły zaś 
styczne od wybuchów sumują się a promieniowe re
dukują się. Do rozdziału przepływów mieszanki czy 
spalin służy specjalny układ kanałów, sterowany obro
tem wirników. (3 zastrzeżenia) 
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46a; F02b P. 168303 Τ 23.01.1974 

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Radom, 
Polska (Jerzy Biernacki). 

Układ przepływowy i konstrukcja silnika spalinowego 

Silnik spalinowy, trzycylindrowy, rzędowy składa 
się z dwóch cylindrów roboczych (I, II) oraz ściśle 
współpracującego, usytuowanego między nimi cylindra 
ekspansyjnego (E). Tłok w cylindrze ekspansyjnym 
mający powierzchnię większą od powierzchni tłoków 
w cylindrach roboczych, pracuje na wykorbieniu wału 
przesuniętym o 180° w stosunku do wykorbień dla 
korbowodów tłoków roboczych. Układ przepływowy 
silnika składa się z krótkich kanałów, którymi gazy 
spalinowe usuwane przez zawory wydechowe, są do
prowadzone do cylindra ekspansyjnego (E), skąd po 
wykonaniu suwu roboczego zostają usunięte przez 
zawór wydechowy tego cylindra, sterowany przez roz
rząd silnika. (2 zastrzeżenia) 

46b; F02d P. 167618 Τ 22.12.1973 

„MeraZap" Zakłady Automatyki Przemysłowej im. 
Juliana Marchlewskiego, Ostrów Wlkp., Polska (Fran
ciszek Nowak). 

Regulator prędkości obrotów, zwłaszcza silników 
spalinowych 

Regulator prędkości obrotów jest w szczególności 
przeznaczony do sterowania rozrządem paliwa powo
dując odpowiednią, do zmian obciążenia, regulację 
obrotów silnika spalinowego. 

Regulator zawiera komperator (1), sumator (2) wejś
ciem połączone z elementami sygnału wartości rzeczy
wistej i sygnału wartości zadanej, formujący człon (3), 
którego wejście łączy się z Wyjściem sumatora (2), 

napięciowo-częstotliwościowy przetwornik (4) wejś
ciem połączony z wyjściem formującego członu (3), 
impulsowe bramki (δ, 6), wejściami sprzężone z wyjś
ciami komperatora (1) i wyjściem przetwornika (4), 
a wyjściem łączone z komutatorem (7), który steruje 
skokowym silnikiem (8). (1 zastrzeżenie) 

46c; F02m P. 163434 Τ 19.06.1973 

Stanisław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 
Gryglewicz). 

Sposób zasilania paliwem silników spalinowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób i urządzenie do stosowania tego sposobu 
według wynalazku ma na celu osiągnięcie czystych 
spalin, zwiększenie sprawności silnika i wyelimino
wanie pompowtryskiwaczy wysokociśnieniowych w 
silnikach wysokoprężnych. 

Sposób zasilania wg wynalazku polega na wykorzy
staniu energii cieplnej spalin do odparowania paliwa 
i wytworzeniu wysokiego ciśnienia tych par, potrzeb
nego do zasilenia silnika oraz wytworzenia pary wod
nej o wysokim ciśnieniu do przedmuchania silnika po 
takcie pracy. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z pompowtryskiwacza niskociśnieniowego (1), zbior
niczka (2) do odparowania paliwa i kociołka parowe
go (9) umieszczonych w kanale przepływowym spalin, 
komory wydmuchowej (4) połączonej z komorą spa
lania (8) wylotem zamykanym zaworem (5a). Przepływ 
paliwa i pary wodnej do komory wydmuchowej (4) 
sterowany jest odpowiednio zaworami (5) i (5b) a z 
niej do komory spalania (8) zaworem (5a). Zawory 
(5, 5a i 5b) połączone są z krzywkami (6) wału roz-
rządczego poprzez ramki (7). (2 zastrzeżenia) 
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46c; F02m P. 167220 11.12.1973 

Pierwszeństwo: 21.12.1972 — RFN (nr P. 2252570.3) 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Republika Federal

na Niemiec. 
Uchwyt mocujący dla dyszy wtryskowej 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt mocujący dla 
dyszy wtryskowej silnika wysokoprężnego, którego 
główny element stanowi poprzeczka („kołnierz") (4). 
Dysza wtryskowa (3) o przekroju okrągłym, ma od 
góry dwa spłaszczenia (9), tworzące dwie płaszczyzny 
czołowe. Poprzeczka (4) ma profil korytkowy, zwę
żony na krawędziach. Poprzeczka (4) posiada trzy 
otwory, przy czym środkowy jest dopasowany do 
przekroju dyszy wtryskowej (3) w miejscu spłaszczeń, 
pozostałe otwory zaś przeznaczone są dla śrub (5) 
mocujących dyszę wtryskową do głowicy (2) silnika. 
W stanie zmontowanym poprzeczka (4) dociśnięta jest 
swymi krawędziami do powierzchni czołowych dyszy 
wtryskowej. (2 zastrzeżenia) 

46i; F02f P. 166777 24.11.1973 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Broni
sław Sendyka). 

Głowica silnika spalinowego 

Głowica silnika spalinowego z układem doładowania 
strumienicowego ma kanał wylotowy, który posiada 
dyszę strumienicy znajdującą się w komorze zasy
sania, która jest połączona przelotowym kanałem za
mykanym przepustnicą osadzoną na zaworze, ssącym, 
przy czym kanał przelotowy jest połączony bezpośred
nio z kanałem ssącym. (2 zastrzeżenia) 

47a1; F16b P. 168635 Τ 08.02.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Sta
nisław Niżański). 

Wałeczkowe połączenie rozłączne 

Wałeczkowe połączenie rozłączne przeznaczone do 
zastosowania w dowolnych konstrukcjach maszyn i 
aparatury, służące do łączenia dwóch części o dowol
nym kształcie stykających się ze sobą wzdłuż po
wierzchni zamkniętej, będącej w przekroju linią zamk
niętą o dowolnym kształcie, przy czym każda z części 
ma wykonane wycięcie lub podcięcie, które to wy
cięcia po ustawieniu naprzeciew siebie tworzą rowek, 
charakteryzuje się tym, że do wspomnianego rowka 
wprowadzone są wałeczki (4), stanowiące element 
złączny połączenia. Wałeczki mogą mieć dowolny 
kształt i zabezpieczone są przed wypadnięciem z row
ka. Połączenie może być również obciążone obustron
nie. (3 zastrzeżenia) 

47a3; F16b P. 168223 Τ 19.01.1974 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Kato
wice, Polska (Jan Kmieć, Lucjan Fajfrowski, Tadeusz 
Malinowski, Adam Lipowczan, Jan Drożdż, Karol Ba
cher, Paweł Kozyra). 

Tłumik hałasu do wentylatorów lutniowych 

Tłumik wg wynalazku przeznaczony jest do wyci
szania hałasu w ciągach lutniowych. 

Tłumik ma dwa segmenty tłumiące typu absorbcyj-
nego, będące przedłużeniami przewodu przepływowe
go. Segmenty te składają się z odcinka przewodu (4) 
o wewnętrznej średnicy przepływu równej średnicy 
przewodu lutniowego, oraz z cylindrycznej wstawki 
(3) w osi przewodu o średnicy równej średnicy owiew
ki, zakończonej kulistą czaszą. Zarówno zewnętrzna 
powłoka wstawki (3) jak i wewnętrzna powłoka prze
wodu (4) są wykonane z materiału perforowanego. 
Wstawki (3) są wypełnione materiałem tłumiącym (5) 
a odcinki przewodu (4) okryte płaszczem ochronnym 
(6). Dla wentylatorów dwuwirnikowych, konieczne jest 
dodanie pierścienia dystansowego (7). (3 zastrzeżenia) 



76 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 2 (44) 1975 

47a3; F16b P. 168229 Τ 19.01.1974 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol
ska (Wiesław Janiszewski). 

Tłumik hałasu 

Przedmiotem wynalazku jest tłumik służący do tłu
mienia dźwięków powietrznych. 

Tłumik ma komorę (1) o kształcie cylindra lub gra-
niastosłupa foremnego z pokrywą (2) i dnem (3), wy
łożoną dźwiękochłonnym materiałem (4), jeden lub 
więcej wlotowy kanał (5) skierowany wzdłuż bocznej 
powierzchni (6) komory (1) zgodnie z jednym kierun
kiem cyrkulacji wokół osi komory (1), wylotowy ka
nał (7) o przekroju kołowym współosiowo połączony 
z pokrywą (2) oraz trzpień (8) o przekroju kołowym 
centrycznie usytuowany w wylotowym kanale (7) i po
łączony z dnem (3). 

Działanie tłumika hałasu według wynalazku polega 
na wyeliminowaniu hałaśliwego, wirowego przepływu 
w jądrze wirowym przez umieszczenie w strefie jego 
występowania stałego trzpienia (8) oraz wytworzeniu 
wokół trzpienia (8) śrubowego, bezwirowego ruchu 
powietrza. 

Wynalazek ma zastosowanie w instalacjach wenty
lacyjnych przy tłumieniu hałasu wentylatorów. 

(1 zastrzeżenie) 

47a3; F16f P. 168388 T 26.01.1974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Je
rzy Krajczuk, Eugeniusz Hruby, Mieczysław Grubal-
ski). 

Tłumik akustyczny do młota sprężarkowego 

Tłumik składa się z obudowy (1) o konstrukcji spa
wanej, układu złożonego z kilku rurek (2) oraz prze
grody (3) przyspawanej w połowie długości rurek (2). 

Rurki (2) umiejscowione są równolegle do wylotu 
powietrza z tłumika. Stalowa obudowa (1) jest o prze
kroju prostokątnym i posiada kształt odwróconej lite
ry L. Powierzchnie wewnętrzne płaszcza stalowego 
obudowy (1) i przegrody (3) wyłożone są materiałami 
dźwiękochłonnymi, na przykład filcem technicznym 
(4) i pianką (5) poliuretanową. Tłumik mocowany jest 
do korpusu (6) w miejscu istniejącego wylotu (7) po
wietrza, za pomocą śrub (8) i specjalnych nakrętek (9). 
Podkładka (10) gumowa i tulejka (11) gumowa zabez
pieczają przed przenoszeniem się drgań z korpusu (6) 
młota na obudowę (1) tłumika. (1 zastrzeżenie) 

47b; F16c P. 161893 12.04.1973 

Zakłady Wytwórcze Głośników „Tonsil", Września, 
Polska (Leszek Pietrasz, Ryszard Dopieralski). 

Koszyk do prowadnic kulkowych słupowych 

Przedmiotem wynalazku jest koszyk do prowadnicy 
kulkowej słupowej, stosowany zwłaszcza w budowie 
przyrządów i narzędzi tłocznych. 

Koszyk charakteryzuje się tym, że dzielony jest 
płaszczyznami prostopadłymi do osi głównej koszyka 
przebiegającymi przez komory kulek, na segmenty, 
które ustalane są względem siebie przy pomocy wy
stępów wchodzących w odpowiednie wybrania przy
ległego segmentu i łączone ze sobą łączami spiralny
mi przechodzącymi przez otwory lub wybrania umo
żliwiające ich założenie. (2 zastrzeżenia) 

47c; F16d P. 161895 12.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Waldemar Pro
kop, Julian Smolak). 

Urządzenie do amortyzacji włączania 
sprzęgieł sztywnych 

Urządzenie według wynalazku ma element pośred
niczący w przenoszeniu napędu z napędzającej piasty 
(1) na napędzany wał (8). Wspomniany element ma 
korzystnie kształt pierścienia (3) zaopatrzonego na ze
wnętrznej powierzchni w występy (5). Występy te są 
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połączone z napędzającą piastą (1) za pomocą sprężyn 
(6, 7) osadzonych w wybraniach piasty. Na wewnętrz
nej powierzchni pierścień (3) ma wybrania przystoso
wane do współpracy z obrotowym wypustem (9). Wy
nalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w układach 
napędowych pras mechanicznych, także w układach 
umożliwiających wyłączenie napędu suwaka w kilku 
położeniach wału. (4 zastrzeżenia) 

47c; F16d P. 161960 17.04.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Waldemar Pro
kop, Julian Smolak, Jan Swierczyński). 

Urządzenie do synchronizacji włączania 
sprzęgieł sztywnych 

W urządzeniu według wynalazku na części napędza
jącej sprzęgła jest osadzona krzywka (2) współpra
cująca z wyłącznikiem drogowym (3). Wyłącznik dro
gowy steruje elementem siłowym, który wprawia w 
ruch element sprzęgający. 

Krzywka (2) jest osadzona na elemencie napędzają
cym (1) w położeniu, które gwarantuje uruchomienie 
elementu siłowego i obrócenie elementu sprzęgającego 
w momencie, w którym części współpracujące sprzęgła 
zajmują względem siebie położenie zapewniające 
płynne zesprzęglenie. 

Wynalazek znajduje szczególnie zastosowanie w 
układach napędowych umożliwiających wyłączenie 
napędu suwaka w kilku położeniach wału. 

(1 zastrzeżenie) 

47e; F16n P. 163385 16.06.1973 

Poznańska Fabryka Maszyn i Aparatów Przemysłu 
Spożywczego, Poznań, Polska (Marek Haremski). 

Tłokowa pompa smarująca 

Przedmiotem wynalazku jest tłokowa pompa sma
rująca do zasilania wielu punktów smarnych, która 
charakteryzuje się tym, że posiada nieruchomy cy
linder (1) i poruszający się w nim ruchem postępowo-
-zwrotnym tłok (5), spełniający jednocześnie rolę roz
dzielacza środka smarnego. Tłok (5) ma osiowe wy
drążenie (6) z zaworem zwrotnym (8), połączone z 
utworzonym na pobocznicy tłoka pierścieniowym row
kiem (7). Natomiast w gładzi cylindra (1) znajdują się 
rozmieszczone wzdłuż jego osi otwory tłoczne (4), po
łączone z poszczególnymi punktami smarnymi. Otwory 
te są rozmieszczone przestawnie tak, że ich osie leżą 
na wielu płaszczyznach, przechodzących przez oś cy
lindra (1), przy czym odległość S pomiędzy sąsiednimi 
otworami tłocznymi (4) cylindra (1) jest mniejsza lub 
równa szerokości W pierścieniowego rowka (7) na 
tłoku (5). (3 zastrzeżenia) 

47f1; F16c P. 163581 25.06.1973 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Henryk Skowerski). 

Urządzenie do zamocowania końcówek rur i prętów 
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Urządzenie wg w y n a l a z k u służy do zamocowania 
końcówek r u r zwłaszcza w k ręgach przy ich obróbce 
powierzchniowej , p r zyk ł adowo w czasie procesu t r a 
wienia . 

Urządzenie sk łada się z tu le jki (1), na k tórą na łożo
na jest n a k r ę t k a (2), k tó r a dociska podk ładkę (4) do 
uszczelki (3) powodując jej spęcznienie, przez co usz
czelnia się s tyk pomiędzy powierzchnią włożonej do 
tulejki (1) końcówki r u r y (5) a urządzeniem mocują
cym. (1 zastrzeżenie) 

47 f2; F16j P. 168717 Τ 09.02.1974 

Ins ty tu t Naftowy, Kraków, Po lska (Zygmunt Kozik). 

Sposób uszczelnienia r u c h o m y c h e l emen tów u rządzeń 
hydraul icznych , a zwłaszcza e l emen tów a p a r a t u r 

pomia rowych dla cieczy o właściwościach żrących 
i o niskich oraz wysokich t e m p e r a t u r a c h 

Sposób uszczelnienia wed ług w y n a l a z k u polega na 
tym, że do uszczelnienia r u c h o m y c h e l emen tów s to 
suje się j ako ma te r i a ł uszczelniający teflon (1, l a ) n a 
tomias t j ako ma te r i a ł dociskający v i t ron (2), przy 
czym pomiędzy segmen tami uszczelnienia tef lonowego 
pozostawia się wolne przes t rzenie (X) dla ś rodka s m a 
rującego. (1 zastrzeżenie) 

47g 1; F16k P. 163139 05.06.1973 

Zak łady Mechaniczne „Łabędy" , Gliwice, Polska 
(Andrzej Skołozdra , Czesław Ochwat) . 

Samoczynny zawór odciążająco-redukcyjny 

Samoczynny hydrau l iczny zawór odciąża jąco-reduk
cyjny pos iada dwie k a s k a d y , z k tó rych pierwszą s ta 
nowi przekaźnik ciśnieniowy, a drugą zawór rozdziel
czy ze s t e rowan iem poś redn im s u w a k a t łoczkowego 
(15) przy pomocy s t rumien ia cieczy z a k u m u l a t o r a h y 
draul icznego i sprężyny (16). Zawór ten wyposażony 

23 24 25 16 17 16 

jest ty lko w przyłącze dop ływowe (24) s t rumien ia c ie
czy z pompy i w d w a przyłącza odp ływowe (23, 25) 
cieczy do dwóch u k ł a d ó w hydrau l i cznych o różnych 
war tośc iach ciśnienia roboczego, zas i lanych z j edne j 
pompy . 

W chwili , gdy ciśnienie w układzie hyd rau l i cznym 
s te ru jącym s u w a k i e m t łoczkowym (15) przekroczy n a 
s tawioną war tość , samoczynny zawór odciążająco-re
dukcyjny k ie ru je cały s t rumień cieczy p o d a w a n y z 
p o m p y do drugiego u k ł a d u hydraul icznego . Zawór 
można s tosować szczególnie w uk ładach hydrau l i cz 
nych, w k tó rych j edna p o m p a zasi la d w a uk ł ady r o 
bocze. (1 zastrzeżenie) 

47g 1; F16k P. 163608 26.03.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzę tu K o m u n i k a 
cyjnego, Mielec, Po l ska (Edward Bąba, P io t r Rudny , 
J a n Kuroń) . 

Z a w ó r p rze lewowy d w u k i e r u n k o w y 

Zawór p rze lewowy d w u k i e r u n k o w y zabezpieczający 
uk ład hydrau l iczny przed nag łym, n i ekon t ro lowanym 
wzros tem ciśnienia czynnika roboczego cha rak te ryzu je 
się tym, że posiada k o r p u s (1) z odpowiednio uksz ta ł 
t o w a n y m i k a n a ł a m i (6) i (7) łączącymi d w a zawory 
bezpieczeńs twa (2) i (3), spełniające na p r zemian rolę 
zaworu bezpieczeńs twa i zaworu zwrotnego w zależ
ności od k i e r u n k u wzros tu ciśnienia czynnika r o b o 
czego. (1 zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 161864 12.01.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Jerzy Liszka, Kazimierz Mi
kuła, Jerzy Hiller, Eugeniusz Filipczyk). 

Urządzenie do ogrzewania kąpieli cynkowniczej 
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Urządzenie do ogrzewania kąpieli cynkowniczej ma 
w dolnej części wanny cynkowniczej (1) poziomo usy
tuowane rury ogrzewcze (4), które z jednego końca są 
zaślepione i wyłożone wykładzinami ceramicznymi 
(5), a wewnątrz mają współśrodkowe cylindryczne 
kształtki (6). U wlotu rur (4) są umieszczone współ
osiowo palniki strumieniowe (7). (2 zastrzeżenia) 

48a; C23b P. 161899 13.04.1973 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Kazimierz Mikuła, Jerzy Lisz
ka, Jerzy Hiller, Eugeniusz Filipczyk). 

Sposób opalania przelotowego żarzaka do cynkowania 
i patentowania drutów stalowych oraz żarzak do 

stosowania tego sposobu 

Sposób opalania przelotowego żarzaka do cynkowa
nia i patentowania drutów stalowych polega na tym, 
że recyrkulacyjny przepływ spalin odbywa się w 
pierwszej fazie za pomocą dynamicznego działania 
strumienia paliwa, wprowadzanego z prędkością 
znacznie większą od liniowej prędkości spalania, a w 
drugiej fazie — na skutek odpowiednio ukształtowa
nego układu ciśnień wzdłuż kanału cyrkulacyjnego, 
przy czym w części wlotowej komory ogniowej prze
pływ spalin zachodzi prostopadle do kierunku prze
suwu drutu. 

Przelotowy żarzak, opalany sposobem według wy
nalazku, ma w trzonie komory ogrzewczej (1) wbu
dowane komory ogniowe (2), przedzielone przegrodami 
tworzącymi kanał cyrkulacyjny, który jest połączony 
z komorą ogrzewczą (1) za pośrednictwem otworów 
lub szczelin (4), utworzonych między kształtkami, 
przesklepiającymi kanał cyrkulacyjny, przy czym w 
komorach ogniowych (2) są umieszczone przeciwstaw
nie palniki strumieniowe (5). (2 zastrzeżenia) 

48a; C23b P. 162882 28.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej, Wrocław, Polska (Irena Klimek). 

Kąpiel galwaniczna do oczyszczania przedmiotów 
stalowych z powłoki tlenkowej 

Przedmiotem wynalazku jest kąpiel galwaniczna do 
oczyszczania przedmiotów stalowych z powłoki tlen
kowej, znajdująca szczególne zastosowanie przy 
oczyszczaniu przedmiotów o skomplikowanych kształ
tach. 

Kąpiel ta stanowi wodny roztwór mieszaniny kwa
sów o następującym składzie: kwas ortofosforowy w 
ilości od 3% do 8% wagowych, kwas szczawiowy w 
ilości od 0,3% do 0,8% wagowych i kwas ortoborowy 
w ilości od 0,3% do 0,8% wagowych. Proces oczyszcza
nia stali z warstwy tlenków następuje w układzie 
anodowym, przy gęstości prądu w granicach od 
5 A/dm 2 do 15 A/dm 2, w temperaturze od 18°C do 
27°C i w czasie od 1 do 3 minut. (1 zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 167215 Τ 11.12.1973 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Weber, Tadeusz Żak). 

Sposób czernienia metali 

Przedmiotem wynalazku jest sposób czernienia me
tali, a zwłaszcza stali polegający na tym, że obróbkę 
prowadzi się dwuetapowo, przy czym w pierwszym 
etapie na powierzchnię metalu nakłada się metodami 
konwencjonalnymi, antykorozyjną powłokę cynkową 
a w drugim etapie na warstwie cynku wytwarza się 
czarną powłokę konwersyjną. Czarną powłokę kon-
wersyjną wytwarza się w kąpieli zawierającej jony 
metalu szlachetniejszego od cynku takie jak Sb 3*, 
P b 2 + , Cu 2 + , Ag + , A u s + czy Pd 2 + w ilości od 0,005 do 
1,5 g/l oraz jeden lub dwa aniony utleniające takie 
jak Mn04~, Cro 4

2~, Mo0 4

2~, W O ^ , czy S e O ^ w ilości 
od 5 do 50 g/l, przy czym stosunek ciężarowy dwóch 
anionów jest zawarty w granicach od 1:5 do 200:1. 
Kąpiel zawiera ponadto kwas organiczny taki jak oc
towy czy mlekowy w ilości od 5 do 50 g/l oraz siar
czan sodowy w ilości od 20 do 40 g/l. (2 zastrzeżenia) 

48a; C23b P. 168295 Τ 23.01.1974 

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych, 
Tychy, Polska (Wojciech Bąk, Krystyna Kalisz). 

Środek ochronny do trawienia stali w kwasach 

Przedmiotem wynalazku jest środek ochronny sto
sowany do ochrony stali w procesie jej oczyszczania 
poprzez trawienie w kwasach. Środek ochronny jest 
wodnym roztworem substancji inhibitujących. Ilościo
wy skład środka ochronnego jest następujący: woda 
80 do 90 części wagowych — tiomocznik 5 do 10 części 
wagowych, chlorek sodu 2 do 8 części wagowych, ro-
kanol L-25 1 do 4 części wagowych. (1 zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 168720 Τ 11.02.1974 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Ka-
lisz", Kalisz, Polska (Józef Molka). 

Płuczka do mycia przedmiotów 
w galwanizerniach i myjniach 

Płuczka do mycia przedmiotów w galwanizerniach 
i myjniach składająca się ze zbiornika, rury doprowa
dzającej czynnik myjący do dna zbiornika, korytka 
przelewowego oraz rury odprowadzającej popłuczyny 
do kolektora ściekowego, charakteryzuje się tym, że 
posiada rurę syfonową (6) zabudowaną w dnie ko
rytka przelewowego (4), której dolny koniec znajduje 
się w niewielkiej odległości od dna zbiornika, nato
miast górny jej koniec wyposażony jest w ruchomy 
przedłużacz (7) regulowany i ustalany w z,nany sposób. 
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Dno zbiornika nachylone jest do poziomu, ażeby ułat
wić przemieszczanie się osadów w kierunku rury sy
fonowej (6). Obniżenie przedłużacza (7) poniżej pozio
mu czynnika myjącego powoduje intensywne porywa
nie i unoszenie ciężkich osadów z dna zbiornika i 
przenoszenie z popłuczynami poprzez rurę syfonową 
do korytka. (2 zastrzeżenia) 

48b; C23c P. 167096 Τ 05.12.1973 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Janusz Madejski). 

Sposób zabezpieczania przed korozją stalowych 
prętów ciągnionych 

Sposób według wynalazku polega na nakładaniu 
ciekłego środka antykorozyjnego na powierzchnię prę
ta w czasie operacji ciągnienia, bezpośrednio przed 
wejściem pręta do strefy jego odkształcania w ciągad
le a następnie na przeciąganiu pręta przez ciągadło 
i pozostawianiu go bez nakładania środka antykoro
zyjnego po ciągnieniu. 

Zabezpieczenie prętów stalowych przed korozją 
według opisanego sposobu jest wystarczające na okres 
transportu i składowania. (1 zastrzeżenie) 

48b; C23c P. 168608 Τ 05.02.1974 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jan Put-
niewicz, Zbigniew Rosolski, Jan Lewandowicz). 

Komora do procesów cieplnych i cieplno-dyfuzyjnych 

Komora do procesów cieplnych i cieplno-dyfuzyj
nych przeznaczona w szczególności do nawęglania, 
ażotonawęglania gazowego oraz wyżarzania bezzgo-
rzelinowego w piecach komorowych składa się z pudła 
(1) i pokrywy (2). 

We wnętrzu pudła (1) wzdłuż ścian bocznych naj
korzystniej falistych, osadzone są przewody (5) połą
czone z instalacją zasilającą, przy czym przewody te 
stanowi zewnętrzna żaroodporna rura, wewnątrz któ
rej umieszczona jest ceramiczna rura o wysokiej za
wartości A1 20 3. Końce tych rur o różnej długości prze
dzielone są przegrodą (4) natomiast uszczelnienie (3) 
pudła z pokrywą stanowi piasek cyrkonu lub tlenek 
cyrkonu. (1 zastrzeżenie) 

48d1; C23f P. 163245 09.06.1973 

Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Ka-
relma", Piechowice, Polska (Czesław Kopczyński, Ste
fan Białas, Aleksander Kiérek). 

Sposób ochrony przed korozją wewnętrznych 
powierzchni metalowych układów zamkniętych 

napełnionych wodą lub wodnym roztworem mieszanek 
chłodzących i niezamarzających 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony przed 
korozją wewnętrznych metalowych powierzchni ukła
dów zamkniętych wypełnionych wodą lub roztworem 

wodnym, zwłaszcza wewnętrznych powierzchni silni
ków głębinowych stanowiących napęd wodnych agre
gatów pompowych. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
jako inhibitora korozji mieszaniny szkła wodnego so
dowego i azotynu sodu. (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 161425 22.03.1973 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego nr 2, Wrocław, Polska (Tadeusz Jaworow
ski). 

Przenośny przyrząd mocujący 
ręczną wiertarkę elektryczną 

Przedmiotem wynalazku jest przenośny przyrząd 
mocujący ręczną wiertarkę elektryczną, umożliwiający 
wiercenie otworów w dowolnych miejscach na płasz
czyznach profili stalowych zwłaszcza dwuteowników 
i ceowników. 

Przyrząd posiada parę podwójnych szczęk ślizgo
wych (1), z których dolne zamocowane są do łączni
ków (2) a górne do dolnych końców ramion (3) o re
gulowanym rozstawie pionowym. Górne końce ra 
mion (3) zamocowane są z jednej strony do poziomej 
dwuramiennej prowadnicy (7) a z przeciwległej stro
ny do suwaka (8) umożliwiającego zwiększenie dłu
gości prowadnicy (7) na żądany wymiar. W prowad
nicy (7) umieszczony jest suwak (12) mocujący ręczną 
wiertarkę elektryczną (13). (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b P. 163326 13.06.1973 

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych „Ponar-
-Wafum", Fabryka Automatów Tokarskich, Bydgoszcz, 
Polska (Franciszek Strychalski). 

Skrzynka prędkości z samoczynnym obiegiem cieczy, 
zwłaszcza do obrabiarek 

Skrzynka prędkości z samoczynnym obiegiem cieczy 
smarującej, chłodzącej lub smarująco-chłodzącej, 
zwłaszcza do obrabiarek, posiada komorę główną (1) 
i komorę dodatkową (2), przy czym co najmniej na 
jednym obracającym się wałku (4) zamocowany jest 
znany element (3) powodujący rozbryzg cieczy (6), któ
rej strumień skierowany jest w otwór (5) komory do
datkowej (2). Komora główna (1) i komora dodatkowa 
(2) posiadają dalsze połączenia (7), umożliwiające obieg 
cieczy (6) pomiędzy tymi komorami (1, 2). 

(1 zastrzeżenie) 
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49b; B23c P. 165540 28.09.1973 

Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa
tyzacji Procesów Chemicznych „Chemoautomatyka", 
Warszawa, Polska (Tadeusz Nowak, Zbigniew Wdo
wiak). 

Głowica planetarna do frezowania obiegowego, 
zwłaszcza gniazd stożkowych w elektrodach 

grafitowanych 

Przedmiotem wynalazku jest głowica planetarna do 
frezowania obiegowego umożliwiająca frezowanie ot
worów o różnych średnicach za pomocą jednego na
rzędzia. 

Schemat kinematyczny głowicy wg wynalazku znaj
duje się na fig. 1. Głowica posiada dwa wrzeciona 
główne (1), z frezem (15) obrabiającym gniazdo i po
mocnicze, z frezem (15) obrabiającym czoło elektrody. 
Wrzeciono główne (1) jest ułożyskowane w wahaczu 
(3), którego obrót o określony kąt powoduje zmianę 
mimośrodu głowicy planetarnej. Moment obrotowy 

jest przekazywany, przez koła zębate (11, 12, 8, 7, 13) 
z wałka (9) ułożyskowanego wewnątrz wydrążonego 
wału głowicy (10), na wrzeciona główne (1) i pomoc
nicze (2). Cały mechanizm głowicy planetarnej jest 
umieszczony w zamkniętym korpusie (7). 

(2 zastrzeżenia) 

49b; B23p P. 167211 10.12.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Ordon). 

Głowica do nagniatania otworów walcowych 

Przedmiotem wynalazku jest głowica do nagniata
nia zgniotem plastycznym na zimno otworów walco
wych. Głowica do nagniatania otworów walcowych 
posiada korpus (1) w postaci tulei posiadającej otwo
ry, przemieszczone względem siebie na obwodzie, w 
których przesuwnie i elastycznie osadzone są trzpie
nie (11), zaopatrzone w ułożyskowane elementy na-
gniatające (13, których osie obrotu leżą, w płaszczyz
nach prostopadłych do osi korpusu (1), przy czym 
trzpienie (11) swymi podstawami opierają się elastycz
nie o powierzchnię tulei (4, 5), mające kształt jedne
go lub więcej połączonych ze sobą ostrosłupów fo
remnych ściętych, osadzonych przesuwnie poosiowo 
wewnątrz korpusu (1). (1 zastrzeżenie) 

49c; B23d P. 162221 28.04.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-158399 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani

sław Dzidowski, Jerzy Gronostajski). 

Urządzenie do bezodpadowego cięcia prętów 

Wynalazek dotyczy urządzenia do bezodpadowego 
cięcia prętów, umożliwiającego zmianę wartości kąta 
pochylenia pręta względem kierunku ruchu suwaka 
tnącego oraz zmianę luzu między krawędziami tną
cymi noży. Urządzenie wyposażone jest w noże tule-
jowe umieszczone w obrotowo zamocowanych korpu
sach. Korpusy (2 i 5) tulejowych noży (3 i 6) wyposa
żone są w dźwignie, których wychylenie zmienia się 
i ustala za pomocą śrub. Tulejowe noże (3 i 6) za
opatrzone są we współpracujące ze sobą gwintowane 
tuleje (15 i 16), które służą do zmiany i ustalania 
wzajemnego położenia noży. (1 zastrzeżenie) 
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49c; B23d P. 168839 15.02.1974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, Polska (Jerzy Granicki). 

Sposób wykonywania rowków wzdłuż ρ ο bocznicy 
pręta oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że długi 
pręt ciągnie się w jednym kierunku przez nierucho
me narzędzie, po czym inny długi pręt przeciąga się 
w przeciwnym kierunku. Pręt mocuje się w uchwycie 
na przesuwnym suporcie, na płycie którego osadzono 
motoreduktor, przy czym koło zębate osadzone na 
wale motoreduktora obtacza się wzdłuż zębatki umo
cowanej trwale do korpusu urządzenia. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z ze
społu napędowego zamocowanego na płycie suportu, 
którego prowadnice toczne są równoległe do linii 
przeciągania. Na obu końcach płyty suportu zamo
cowane są dwa narzędzia kształtowe (9) posadowione 
w oprawie narzędzia (8), trwale złączonego z korpu
sem. Narzędzie kształtowe (9) zabezpieczone jest tu
leją (10). (2 zastrzeżenia) 

49e; B23g P. 165539 20.09.1973 

Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa
tyzacji Procesów Chemicznych „Chemoautomatyka", 
Warszawa, Polska (Tadeusz Nowak, Zbigniew Wdo
wiak). 

Sposób obróbki skrawaniem elektrod grafitowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki skra
waniem elektrod grafitowych, zaopatrzonych na obu 
końcach w gniazda z gwintem stożkowym. 

Proces technologiczny według wynalazku składa się 
z następujących operacji, a mianowicie: wstępnego 
frezowania gniazd i czół elektrody, obróbki poboczni-
cy oraz gwintowania gniazd i frezowania czół na go-
towo. 

Operacje wstępnego frezowania oraz gwintowania 
gniazd i frezowania czół wykonywane są metodą fre
zowania obiegowego równocześnie na obu końcach 
unieruchomionej elektrody. 

W operacji gwintowania gniazd i frezowania czół 
następuje jednoczesne gwintowanie gniazda, frezo
wanie wykończające dna gniazda i czoła elektrody, 
oraz ścięcie niepełnego zwoju gwintu. 

(1 zastrzeżenie) 

49h; B23k P. 163030 01.06.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu 
Maszyn Elektrycznych, Katowice, Polska (Rudolf Kie-
coń, Jerzy Kozdoń, Ludwik Iskrzycki). 

Urządzenie do automatycznego spawania elementów 
obrotowych, zwłaszcza napawania miedzianych 

pierścieni zwierających na wirnikach 
silników elektrycznych 

Urządzenie do automatycznego spawania elementów 
obrotowych, zwłaszcza napawania miedzianych pierś
cieni zwierających na wirnikach silników elektrycz
nych składa się z półautomatu spawalniczego do spa
wania w osłonie gazów ochronnych i obrotnika zbu
dowanego z łoża, wrzeciennika z uchwytem, konika 
dociskowego, pulpitu sterowniczego oraz odchylno-
-przesuwnej kolumny suportów. Odchylno-przesuwna 
kolumna suportów składa się z zamocowanych z tyłu 
do łoża obrotnika dwóch łożysk (10), w których 
osadzony jest obrotowo prowadzący wał (11), po któ
rym przesuwa się wzdłuż i odchyla promieniowo w 
płaszczyźnie pionowej mocownik suportów (12) z pal
nikiem spawalniczym i osłoną przeciwodbłyskową z 
rurą do odciągu gazów spawalniczych (13), przy czym 
odchylanie promieniowe nastawiane i ograniczane jest 
za pomocą nastawczych oporowych śrub (16) z prze-
ciwnakrętkami (17), które osadzone są w ramieniu (18) 
prowadzącego wału (11), a opierają się na łożu obrot
nika. (2 zastrzeżenia) 
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49h; B23g P. 164808 31.08.1973 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych, 
Łódź, Polska (Andrzej Gordinowicz, Michał Idzikow
ski). 

Urządzenie do automatycznego cięcia rur 

Urządzenie do automatycznego cięcia rur na seg
menty kolan spawanych składa się z wału posiadają
cego wysięgnik, wzdłuż którego przesuwa się wspor
nik wraz z czteroprzegubowym równoległobokiem, na 
którym przymocowany jest palnik. Działanie urzą
dzenia polega na odtwarzaniu zaprogramowanej linii 
cięcia rury poprzez palnik wykonujący operację cię
cia w płaszczyźnie nachylonej pod żądanym kątem w 
stosunku do płaszczyzny normalnej oraz w zależności 
od żądanego kąta rozwarcia poszczególnych segmen
tów kolana. (1 zastrzeżenie) 

49h; B23k P. 166469 10.11 1973 

Przedsiębiorstwo Obróbki Metali we Wronkach, 
Wronki, Polska (Włodzimierz Michalczak). 

Uchwyt cylindryczny oczkowy 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt cylindryczny 
oczkowy do elektrod do spawania o prostej budowie 
i podwyższonych parametrach spawania. 

Uchwyt według wynalazku charakteryzuje się pro
stą i trwałą budową o zaledwie kilku łatwych tech
nologicznie częściach składowych, co znacznie obniża 
pracochłonność jego wykonania oraz ciężar w stosun
ku do znanych rozwiązań. Uchwyt ten posiada rów
nież znacznie lepszą charakterystykę roboczą od zna
nych urządzeń wyrażającą się maksymalnym obciąże
niem prądowym 300 A przy masie uchwytu 0,3 kg. 

Konstrukcja uchwytu zapewnia obustronny dopływ 
prądu poprzez elementy mocujące do elektrody, co 
zmniejsza opór przejścia prądu i obniża grzanie się 
uchwytu podczas spawania. 

Jest on wysoko sprawnym urządzeniem również do 
pracy w miejscach trudno dostępnych i w pełni bez
piecznym, dzięki całkowitemu osłonięciu części prze
wodzących prąd izolatorem w postaci obudowy z two
rzywa sztucznego. (3 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 166621 19.11.1973 

Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego 
„PERUN", Warszawa, Polska (Tasos Kujcys). 

Urządzenie do ażurowania kształtowników 
dwuteowych, zwłaszcza do odwzorowywania linii ażuru 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ażu
rowania kształtowników dwuteowych, zwłaszcza do 
odwozorowywania linii ażuru stosowane przy cięciu 
kształtowników ze stali niskowęglowych wzdłuż linii 
ażuru będącej odtworzeniem wzornika bębnowego za
montowanego w urządzeniu. 

Urządzenie to zwiększa mechanizację procesu ażuro
wania kształtowników, oraz zwiększa stopień uniwer
salności poprzez wyeliminowanie każdorazowego prze
zbrajania stanowiska do ażurowania kształtowników 
dwuteowych, tym samym zmniejsza się czas wykony
wania poszczególnego ażuru w kształtowniku, a po
nadto urządzenie według wynalazku jest łatwe w ob
słudze. Urządzenie do ażurowania posiada blok stano
wiący układ dźwigni pantograficznej wykonującej 
ruch wahadłowy względem osi przegubu (B), na koń
cach którego zainstalowane są palnik spawalniczy (1) 
rolka moletowana napędu (9), która wykonuje ruch 
po zarysie krzywki bębnowej (10), (11) przy czym pal
nik zamocowany w uchwycie (3) wykonuje podobny 
zarys ażurowy w ustalonym stosunku przekładni pan
tograficznej. (7 zastrzeżeń) 
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49h; B23k P. 168074 Τ 12.01.1974 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Huta Miedzi, 
Legnica, Polska (Jan Pauk). 

Urządzenie do cięcia dużych brył metalu, 
zwłaszcza miedzi 

Urządzenie składa się z transformatora zasilającego 
(1), którego uzwojenie wtórne (3), wykonane jest z 
przewodów rurowych i połączone w otwarty trójkąt 
przez co uzyskuje się dwa bieguny (4) i (5), z których 
jeden połączony jest z bryłą metalu, natomiast drugi 
z uchwytem znanej elektrody urządzenia. Uzwojenie 
wtórne (3) posiada odczepy (6) umożliwiające uzyska
nie żądanej wielkości napięcia. Urządzenie ma zasto
sowanie zarówno w hutnictwie miedzi jak i żelaza. 

(zastrzeżenie) 

49h; B23k P. 168585 Τ 04.02.1974 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Julian Pilch, Wie
sław Paluchowski, Jerzy Lubojański, Paweł Bińczak, 
Mieczysław Duszyk, Wiesław Stańczyk). 

Elektroda do napawania elementów stalowych 
narażonych na ścieranie 

Przedmiotem wynalazku jest elektroda do napawa
nia ręcznego elementów stalowych składająca się z 
rdzenia stalowego i otuliny zawierającej wagowo 
Fe-Cr=15 —43%, Fe-W=2—12%, Fe-Mn=2—8%, 
Fe-Si=4— 10%, Fe-Mo=3 —12%, proszku Fe=5—15%, 
rutylu, fluorytu i/lub wapienia=40 — 60%, przy czym 
do napawania w atmosferze gazu obojętnego elektroda 
składa się ze stalowej otoczki z zaprasowaną we
wnątrz mieszanką składającą się wagowo z Fe-Cr= 
=34—50%, Fe-W=5 —10%, Fe-Mn=2 —7%, Fe-Si= 
=2—6%, Fe-Mo=6—12%, proszku Fe=25—35%, wa
pienia, fluorokrzemianu sodu i/lub rutylu =4 —12%, 
a do napawania pod topnikiem, zawierającym mangan 
i krzem elektroda składa się ze stalowej otoczki z za
prasowaną wewnątrz mieszanką, zawierającą wagowo 
Fe-Cr=35 —45%, Fe-W=5—16%, Fe-Mo=5 —15%, 
proszku Fe=25 — 45%, wapienia, fluorokrzemianu sodu 
i/lub rutylu 4—12%. 

Elektrody te dają stopiwo o zbliżonym składzie che
micznym, odporne na ścieranie zarówno w tempera
turach normalnych, jak i temperaturach dochodzących 
do 550°C. (3 zastrzeżenia) 

491; B23p P. 166744 23.11.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Ordon, Marian Pluta). 

Urządzenie do nagniatania otworów walcowych 
i stożkowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nagnia
tania otworów zgniotem plastycznym na zimno. Urzą
dzenie składające się z trzpienia, elementów nagnia-
tających zabezpieczonych przed wypadnięciem z row
ków osłoną, posiada trzpień (1) o stopniowanych śred
nicach który zaopatrzony jest w powierzchnię stożko
wą na przejściu ze średnicy większej na mniejszą tu
leję (2) oraz płytki (3), zaopatrzone we wpusty osa
dzone przesuwnie w rowkach trzpienia (1) i tulei (2), 
przy czym zewnętrzne powierzchnie płytek (3) za
opatrzone są w wycięcia, w których osadzony jest ele
ment sprężysty (4) w postaci sprężyny spiralnej, sta
nowiący bieżnię dla elementów nagniatających (5), 
której jeden koniec połączony jest z jedną z płytek (3) 
oraz z rurką (7), a drugi koniec z rurką (7), stanowiąc 
obieg zamknięty elementów nagniatających (5). 

(1 zastrzeżenie) 

491; B23p P. 166774 24.11.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Ordon). 

Urządzenie do nagniatania otworów walcowych 
i stożkowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obróbki 
zgniotem plastycznym na zimno otworów walcowych 
i stożkowych. 
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Urządzenie do nagniatania otworów walcowych 
i stożkowych składa się z trzpienia (1), który za
opatrzony jest w przemieszczające się promieniowo 
płytki (4), na których ułożyskowane są elementy na-
gniatające (5), przesunięte na obwodzie trzpienia (1) 
wzdłuż jego tworzącej, tak aby przy obrocie urzą
dzenia wokół własnej osi, ślady ich obróbki nie po
krywały się. (1 zastrzeżenie) 

491; B23p P. 167796 29.12.1973 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Krzysztof Tubielewicz, Jan Musialik). 

Urządzenie do nagniatania powierzchni walcowych 
zewnętrznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nagnia
tania powierzchni walcowych zewnętrznych wałów 
stopniowych, umożliwiające nagniatanie zarówno po
wierzchni walcowej, jak również powierzchni promie
nia przejścia między różnymi średnicami wału. 

Urządzenie do nagniatania powierzchni walcowych 
zewnętrznych, składa się z korpusu (1), który to kor
pus zaopatrzony jest w przemieszczającą się poosio-
wo prowadnicę (12), w której osadzony jest prosto
padle do jej osi wałek kątowy (3), na którym osadzo
ne są obrotowo profilowe elementy nagniatające (5), 
przy czym korpus (1) osadzony jest obrotowo i ryglo
wany przed obrotem w uchwycie (12), mocowanym 
w obrabiarce. (1 zastrzeżenie) 

491; B23p P. 169772 Τ 22.03.1974 

Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Zbigniew Engel, Aleksander 
Gawlik, Jerzy Adamkiewicz). 

Urządzenie do obróbki elektroerozyjnej 

Urządzenie do obróbki elektroerozyjnej zawiera 
elektrodę (1) w postaci taśmy o przekroju poprzecz
nym w kształcie żądanego przekroju poprzecznego 
profilu obrabianego przedmiotu (2). Taśma tworząca 
elektrodę (1) jest połączona z bębnami (3), sprzężo
nymi z napędem. Bębny (3) znajdują się po obu stro
nach uchwytu obrabianego przedmiotu (2). Uchwyt 
przedmiotu (2) jest sprzężony z suportem poziomym 
(4). Nad częścią roboczą elektrody (1) jest usytuowa
ny trzpień dociskowy (5), osadzony w uchwycie sprzę
żonym z suportem pionowym (6). Trzpień (5) oraz 
uchwyt przedmiotu (2) są włączone do układu elek
trycznego zasilania. Taśma tworząca elektrodę (1) jest 
nawinięta na bębnach (3) i ma długość dostosowaną 
do co najmniej jednego cyklu drążenia. 

(2 zastrzeżenia) 

49m ; B23g P. 168434 Τ 30.01.1974 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz
ków, Polska (Adam Dzierżkowski). 

Czytnik kodu narzędzi 

Przedmiotem wynalazku jest czytnik kodu narzędzi 
w szczególności dla centrów obróbkowych usytuowa
ny pomiędzy elementem kodującym oprawki narzę
dziowej a czujnikiem indukcyjnym. 

Czytnik kodu narzędzi składa się z nośnej płytki 
wyposażonej w dźwigienki z popychaczami (6) oraz 
elementami pobudzającymi (10) osadzone obrotowo na 
osi (3) i dociskane poprzez sprężynki (4) wspólną 
płytką (5). 

Płytka nośna usytuowana jest na gnieździe (8) ma
gazynu narzędzi. Naprzeciw elementów pobudzających 
(10) dźwigni usytuowany jest zestaw czujników induk
cyjnych (11) odczytujących kombinacje położenia po
budzaczy (10) wynikających z kodu otworów (13) na
rzędziowej oprawki (12). (1 zastrzeżenie) 

50a; B02b P. 162168 27.04.1973 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol
ska (Jerzy Ginda). 
Komora obrotowa, zwłaszcza typu Standart-Moritz, 
wyposażona w urządzenie do skrawania (kruszenia) 

zestalonego produktu 

W komorze według wynalazku zastosowano szereg 
oddzielnych zestawów nożowych (5) osadzonych w list
wach prowadzących na płaszczu wycinacza w sposób 
umożliwiający oddzielne wyciąganie każdego zestawu 
nożowego z komory (1) obrotowej w celu dokonania 
operacji podbijania lub wymiany noży. 

(4 zastrzeżenia) 
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53c; A23b P. 134419 26.06.1969 

Instytut Przemysłu Mięsnego, Warszawa, Polska 
(Tadeusz Turkowski, Zbigniew Kozłowski, Kazimierz 
Miler, Stanisław Olewiński). 

Sposób obróbki mięsa przyśpieszający 
proces peklowania 

Sposób obróbki mięsa przyśpieszający proces peklo
wania, znamienny tym, że nierozdrobnione mięso po 
nastrzyknięciu środkiem do peklowania poddaje się 
działaniu sił mechanicznych typu grawitacyjnego, od
środkowego lub hydrostatycznego o regulowanym 
okresie i amplitudzie przez okres czasu od kilku do 
kilkunastu minut, przy czym korzystne jest dodatko
we wprowadzenie do urządzenia, w którym odbywa 
się proces, środka do peklowania w postaci roztworu 
lub mieszaniny składników suchych w ilości wynika
jącej z rachunku technologicznego, a następnie mięso 
poddaje się relaksacji przez okres od 2 do 24 godzin, 
po czym powtarza się operację obróbki siłami mecha
nicznymi w czasie o około połowę krótszym niż 
uprzednio. (5 zastrzeżeń) 

53c; A23b P. 167089 06.12.1973 

Pierwszeństwo: 06.12.1972 — Holandia (nr 7216508) 
Vaessen-Schoemaker Holding B.V., Deventer, Ho

landia (Petrus Adam Inklaar, Willem Puister). 

Sposób wytwarzania środka do traktowania ryb, mięsa 
lub przetworów mięsnych i środek stosowany 

do tego celu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
środka do traktowania ryb, mięsa lub przetworów 
mięsnych, umożliwiającego przechowywanie tych pro
duktów i ewentualne poddawanie ich obróbce cieplnej 
bez powodowania niepożądanych zmian, np. barwy, 
wilgotności itp. Sposób według wynalazku polega na 
tym, że oprócz soli zasadowych aminokwasów z kwa
sem i ewentualnie innych dodatków stosowanych przy 
wytwarzaniu tego typu środków, stosuje się również 
dodatek stałej, obojętnej soli kwasu glutaminowego 
z metalem alkalicznym. 

Przedmiotem wynalazku jest również środek do 
traktowania ryb, mięsa lub przetworów mięsnych w 
postaci proszku o odczynie alkalicznym w roztworze, 
zawierający oprócz soli zasadowych aminokwasów z 
kwasem i ewentualnie innych znanych dodatków, obo
jętna sól kwasu glutaminowego z metalem alkalicz
nym oraz niewielką ilość wolnego kwasu cytrynowego. 

(5 zastrzeżeń) 

53c; A23b P. 167548 Τ 20.12.1973 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Poznaniu, Zakłady Mięsne w Gnieźnie, Gniezno, 
Polska (Tadeusz Meissner, Zdzisław Gęba). 

Sposób peklowania elementów mięsnych 

Sposób peklowania elementów mięsnych według 
wynalazku dotyczy zwłaszcza peklowania części cię
tych bekonu i mięsa przeznaczonego do dłuższego 
składowania. 

Sposób ten polega na domięśniowym nastrzykiwa-
niu elementów mięsnych solanką, a następnie umiesz
czaniu ich w woreczkach z folii, w których po herme
tycznym zamknięciu w układzie próżniowym, prowa
dzony jest proces peklowania. Czas trwania tego pro
cesu nie może być krótszy niż 24 godziny. 

Wynalazek może być realizowany w oparciu o do
stępne urządzenia stosowane w przemyśle mięsnym. 

(1 zastrzeżenie) 

53e; A23c P. 167094 Τ 05.12.1973 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 155562 

Akademia RolniczoTechniczna, Olsztyn, Polska 
(Stefan Poznański, Zbigniew Śmietana, Włodzimierz 
Bednarski, Jerzy Rymaszewski, Kazimierz Kornacki, 
Władysław Chojnowski, Arnold Reps). 

Sposób produkcji rozpuszczalnych białek mleka 
w proszku 

Wynalazek dotyczy sposobu produkcji rozpuszczal
nych białek mleka w proszku, które znajdują zasto
sowanie w przemyśle spożywczym, wzbogacając prze
twory w białko i sole. 

Sposób produkcji rozpuszczalnych białek mleka w 
proszku przez dodatek soli wapnia, pasteryzację mle
ka i koagulację wszystkich białek mleka według zgło
szenia P-155562, charakteryzuje się tym, że koagulat 
wszystkich białek mleka rozpuszcza się w wodoro
tlenku sodu, wapnia, amonu lub mieszaninie tych 
soli i poddaje suszeniu na wieży rozpyłowej. 

(1 zastrzeżenie) 

53g; A23k P. 163832 04.07.1973 

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lu
blin, Polska (Jerzy Tylżanowski, Marian Wójcik, Kry
styna Kocznorowska). 

Dodatek do mieszanek paszowych 

Dodatek do przemysłowych mieszanek paszowych 
według wynalazku stanowi homogenną mieszaninę za
wierającą suche drożdże paszowe i odciek drożdżowy 
zagęszczony do 20%—40% suchej masy, zmieszane ze 
sobą w stosunku 1:1 — 2:1 oraz znane środki konser
wujące w postaci, na przykład kwasu propionowego. 

Dodatek ten zawiera sole mineralne i substancje 
azotowe, między innymi w postaci betainy, która ste
nowi wysokowartościowy, biologicznie czynny skład
nik zastępujący dodawane dotychczas do mieszanek 
paszowych choline i metioninę. (1 zastrzeżenie) 
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53g A23k P. 167441 Τ 19.12.1973 

Centralne Laboratorium Drobiarstwa, Poznań, Pol
ska (Ludwik Kołodziej, Wojciech Doruchowski, Adam 
Mazanowski, Zbigniew Pietrusiński, Tadeusz Harenza, 
Henryk Wcisło). 

Preparat stymulujący wzrost drobiu, 
zwłaszcza wodnego 

Przedmiotem wynalazku jest wieloskładnikowy 
preparat służący jako dodatek do pasz, stymulujący 
wzrost drobiu zwłaszcza wodnego. Preparat wg wy
nalazku zawiera w 1 kg masy preparatu witaminy ta
kie jak A w ilości 1200 000 jednostek międzynarodo
wych, Dj-300 000 jednostek, E-400 mg, K2-1000 mg, 
B3-I6OO mg, kwas nikotynowy — 25 200 mg, panto-
tenian wapnia — 2600 mg, kwas foliowy — 300 mg, 
cholina — 90600 mg, składniki mineralne takie jak: 
żelazo — 9000 mg, mangan — 25 200 mg, miedź — 460 
mg, kobalt — 40 mg, cynk — 13 600 mg, jod — 800 mg 
oraz metionina — 120 000 mg, a jako nośnik dopełnia
jący dowolny składnik węglowodanowy. 

(1 zastrzeżenie) 

53g; A23k P. 168133 Τ 16.01.1974 

Zakłady Mięsne, Bytom, Polska (Edward Bobulski, 
Zygmunt Walczak). 

Mieszanka paszowa dla zwierząt hodowlanych 

Przedmiotem wynalazku jest mieszanka paszowa dla 
zwierząt hodowlanych, zwłaszcza dla psów i zwierząt 
futerkowych, składająca się z 62—65 części wagowych 
homogenizowanych kości zwierzęcych, 29—31 części 
wagowych krwi zwierzęcej, 2 części wagowych soli 
kuchennej, 2 części wagowych kazeinianu sodu, 0,10 
części wagowych kwasu mrówkowego, 0,01 części wa
gowych kwasu askorbinowego oraz 0,01 części wago
wych kwasu glutaminowego. (1 zastrzeżenie) 

53i; A23j P. 166032 Τ 23.10.1973 

Instytut Przemysłu Tłuszczowego, Warszawa, Polska 
(Augustyn Jakubowski, Mirosław Kubicki, Stanisław 
Misicki). 

Sposób otrzymywania sproszkowanego preparatu 
lecytynowo-tłuszczowego 

Pr7edmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
preparatu lecytynowotłuszczowego, w którym lecyty
na roślinna stanowi 5% do 50% suchej masy proszko
wej. Preparat otrzymywany jest z emulsji złożonej 
z fazy tłuszczowo-lecytynowej, w której jednej części 
lecytyny odpowiada co najmniej jedna część tłuszczu 
oraz z fazy mlecznej opartej o mleko odtłuszczone 
lub białczan sodu. Emulsję uzyskuje się w wyniku 
wysokociśnieniowej homogenizacji wymienionych faz, 
prowadzonej w temperaturze od 70°C do 100°C, a sam 
preparat proszkowy w wyniku znanego suszenia roz-
pyłowego. Lecytyna roślinna rozprowadzana jest w 
tłuszczu roślinnym podczas tworzenia emulsji. 

Preparat otrzymany sposobem według wynalazku 
jest szczególnie przydatny do celów piekarniczych. 

(3 zastrzeżenia) 

53k A231 P. 166540 Τ 14.11.1973 

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Pleszew, Polska (Zenon Wrzeszczyń-
ski, Janina Małas, Edmund Spławski). 

Sposób dozowania dodatków przy produkcji pomadek 
niekrystalicznych i urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek dotyczy sposobu dozowania dodatków 
przy produkcji pomadek niekrystalicznych, stosowa
nych w przemyśle cukierniczym oraz urządzenie do 
stosowania tego sposobu. 

W sposobie tym dodatki smakowe do pomadek do
zowane, są w sposób ciągły w toku trwania procesu 
technologicznego, przy pomocy urządzenia dozującego 
doprowadzającego dodatki do komory swobodnego 
odparowywania wyparki. 

Urządzenie do stosowania sposobu wg wynalazku 
stanowi wyparka ciągła, wyposażona w urządzenie do 
dozowania produktów sypkich o wylocie umieszczo
nym w komorze swobodnego odparowywania wy
parki. (3 zastrzeżenia) 

55a; D21b P. 167970 Τ 07.01.1974 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych, 
Gdańsk, Polska (Stefan Kołakowski, Zygmunt Płocki). 

Urządzenie do cięcia makulatury 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zespół tnący stanowią tarcze (6) osadzone 
na osiach (1) i (2) równoległych do siebie, ułożyskowa-
nych w łożyskach (3), (4) i (5). Odległość pomiędzy 
osiami (1) i (2) jest mniejsza od sumy promieni dwóch 
tarcz, z których każda zamocowana jest na innej osi. 
Tarcze (6) tnące mają określone przesunięcie wzglę
dem siebie wzdłuż osi (1) i (2). Napęd na oś (1) prze
noszony jest z silnika (7) elektrycznego poprzez prze
kładnię (8) pasową, natomiast silnik (9) elektryczny 
poprzez przekładnię (10) pasową nadaje ruch obroto
wy osi (2). (1 zastrzeżenie) 

58a; B30b P. 163386 15.06.1973 

Poznańska Fabryka Maszyn i Aparatów Przemysłu 
Spożywczego, Poznań, Polska (Marek Haremski). 

Tłocznik prasy do wytwarzania kapsli butelkowych 
z taśmy metalowej 

Przedmiotem wynalazku jest tłocznik prasy do wy
twarzania kapsli butelkowych z taśmy metalowej, 
zwłaszcza kapsli aluminiowych do zamykania butelek 
mleczarskich. Narzędzie nieruchome tłocznika składa 
się zasadniczo z matrycy wykrawającej (2), matrycy 
ciągowej (4) oraz przesuwnego dociskacza (3) i charak
teryzuje się tym, że matryca (4) jest przymocowana 
bezpośrednio do korpusu (1) za pomocą łap docisko
wych (7) i ma w środkowej części swego cylindryczne
go płaszcza podłużne wycięcia (16), przez które prze-
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chodzą poprzecznie do osi tłocznika kołki (14), łączące 
dociskacz (3) z płytką oporową (10), umieszczoną we
wnątrz płaszcza matrycy (4). Kołki (14) są ustalone 
w płytce (10) za pomocą zamka (11), dociskanego do 
tej płytki za pomocą sprężyny (12). (2 zastrzeżenia) 

59b; F04d P. 162868 26.05.1973 

Paczkowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnic
twa, Paczków, pow. Nysa, Polska (Andrzej Gogol, Bo
gusław Bańbura). 

Pompa pionowa 

Przedmiotem wynalazku jest pompa pionowa o wir
niku helikoidalnym, przeznaczona do przemieszczania 
lakierów bez spieniania, zwłaszcza w przemyśle me
blarskim. 

Pionowa pompa helikoidalna według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że na pionowym wale (1), 
ułożyskowanym w korpusie (2) zamocowany jest wir
nik (3), z łopatkami śrubowymi, który ma postać stoż
ka ściętego. Śrubowe łopatki wirnika (3) osadzone są 
sztywno na stożku podstawowym (4). Wirnik (3) 
umieszczony jest w stożkowej obudowie (5), połączonej 

sztywno z korpusem (2) rurowym łącznikiem (6). Do 
obudowy (5) zamocowana jest osłona (7). Wnętrze 
osłony (7) stanowi kanał odprowadzający (8) i tworzy 
kształt złożony z powierzchni stożkowej (9), będącej 
przedłużeniem wewnętrznego stożka obudowy (5), po
wierzchni stożkowej (10), będącej przedłużeniem stoż
ka podstawowego (4) oraz krzywizny (11), będącej łu
kiem okręgu stycznego do tworzących tych powierzch
ni. Miejscem geometrycznym w rzucie promieniowym 
środków krzywizny (11) jest spirala, na skutek czego 
kanał (8) ma przekrój zmienny, stale rosnący w kie
runku obrotów pompy, aż do króćca wylotowego. Opi
sane uksztatłowanie ścian kanału odprowadzającego 
(8) eliminuje szkodliwe spienianie przemieszczanego 
lakieru. (3 zastrzeżenia) 

59b; F04d P. 163163 06.06.1973 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNIMA", Zakład Zamiejscowy w Koszalinie, Kosza
lin, Polska (Paweł Murawski, Anatol Maruszeczko, Fa
bian Bagiński). 

Pompa próżniowa olejowa 

Przedmiotem wynalazku jest pompa próżniowa jed
no- lub dwustopniowa, znajdująca zastosowanie przy 
wytwarzaniu próżni z dużymi szybkościami pompo
wania. 

Pompa próżniowa wysokowydajna ma korpus (1), 
do którego zamocowane są jednostki pompowe (2) i (3) 
obudowane pokrywą (4). Kanały ssące (5) i (6) jed
nostek pompowych (2) i (3) są połączone równolegle w 
jeden kanał (7), znajdujący się we wspólnym korpu
sie (1). Silnik (8) poprzez przekładnię (9) napędza obie 
jednostki pompowe (2) i (3). W korpusie (1) znajduje 
się wspólny zawór (10) przedmuchu powietrzem. 

(2 zastrzeżenia) 

59b; F04d P. 167682 Τ 29.12.1973 

Pierwszeństwo: 28.12.1972 — NRD (nr WP F04d/167962) 
VEB Chemieanlagenbau- und Montagekombinat 

Leipzig, Leipzig, Niemiecka Republika Demokratyczna 
(Leonhard Jagusch, Werner Schönherr, Dieter Weiske). 

Pompa odśrodkowa do cieczy z dużą zawartością gazu 

Przedmiotem wynalazku jest pompa odśrodkowa do 
cieczy z dużą zawartością gazu, takich jak emulgo
wane ośrodki sfermentowane, z otworkami w tarczy 
piasty wirnika oraz z łopatkami po przeciwnej stronie 
tarczy piasty. Według wynalazku w tarczy piasty (1) 
w pobliżu strony ssącej wirnika łopatkowego i na po
czątku łopatek zastosowano otworki (2) o przekroju 
stopniowo malejącym w kierunku krańca łopatek, zaś 
odstępy między nimi równomiernie wzrastają. Prze
krój kanału wirnika (4) w kierunku przepływu zostaje 
dodatkowo zwężony w porównaniu do przekrojów sto
sowanych przy tłoczeniu tylko czystych cieczy. Wyna
lazek dotyczy również i innych szczegółów wykona
nia pompy. (5 zastrzeżeń) 
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59e; F04c P. 163554 23.06.1973 

Centrum Techniki Okrętowej, Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, Polska (Jan Piotrow
ski, Zbigniew Szeler, Władysław Wiśniewski). 

Pompa łopatkowa o zmiennym wydatku 

Przedmiotem wynalazku jest łopatkowa pompa 
dwustronnego działania, która daje możliwość ciągłej 
zmiany wydajności przy stałych obrotach wirnika. 

Zmiana wydajności w pompie następuje przez zmia
nę objętości komór ssawnych i tłocznych utworzonych 
pomiędzy elastycznym cylindrem (4), wirnikiem (1) 
i łopatkami (3). Cylinder wykonany jest z szeregu 
cienkościennych tulei, pomiędzy którymi znajduje się 
materiał (5) o niskim współczynniku tarcia. 

Poszczególne tuleje mogą obracać się względem sie
bie. Żądany kształt jest nadawany cylindrowi dźwig
nią (9) przy pomocy mimośrodów (6). 

W wirniku (1) wycięte są rowki (2), natomiast w 
rowkach tych umieszczone są łopatki (3) w postaci 
wałka dwustronnie ściętego. 

Łopatki wg odmiany wykonane są w postaci trzech 
wałków ułożonych w rowku wirnika i tworzących 
trójkąt. Wałki są wypychane na zewnątrz i docis
kane do gładzi cylindra przez sprężyny lub przez siłę 
dośrodkową. (2 zastrzeżenia) 

62a 3; B64d P. 164072 13.07.1973 

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

Zawór zwrotny dwustronny wyrównujący 
poziom cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest zawór zwrotny dwu
stronny, wyrównujący poziom cieczy, zwłaszcza w lot
niczych instalacjach paliwowych, przeznaczony do 
podtrzymania równomiernego wypływu cieczy w za
leżności od różnicy ciśnień w zbiornikach oraz wy
równania poziomu cieczy na zasadzie naczyń połączo
nych. 

Zawór wg wynalazku składa się z korpusu (1), za
słonki (4), która jest umieszczona między króćcami 
(2 i 3) wahliwie na sworzniach (8 i 9), dźwigni (7) 
oraz kostki (6) umieszczonej w kolumience (5). 

(1 zastrzeżenie) 

63c; B62d P. 162844 25.05.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Mało
litrażowych „Bosmal", Bielsko-Biała, Polska (Stefan 
Pasoń, Wiesław Miech). 

Zawiasa drzwi pojazdu 

Zawiasa drzwi pojazdu, składająca się ze sworznia 
zamocowanego na stałe w jednym skrzydełku zawiasy 
a obrotowo w drugim skrzydełku, charakteryzuje się 
tym, że sworzeń (1) posiada wybranie, np. w postaci 
obwodowego kanałka z wyprowadzeniem do czoła, 
a osadzona na nim obrotowo spasowana tulejka (3) za
wiasy ma występ np. w postaci kołka (4) osadzonego 
na stałe w tulejce, który spasowany jest z niezbędnym 
luzem względem kanałka i tworzy połączenie nieroz
bieralne lub rozbieralne w zależności od wzajemnego 
położenia skrzydełek zawiasy, a tym samym kołka 
(4) względem wyprowadzenia do czoła kanałka na 
sworzniu (1). (1 zastrzeżenie) 
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63c; B62d P. 166259 Τ 31.10.1973 

H u t a S ta lowa Wola, S ta lowa Wola, Polska (Euge
niusz Nowak, Czes ław P u k a , Bogus ław Sza rama , R y 
szard P e n a r , P a w e ł Topoliński) . 

Przekładnia dla mechanizmu kierowniczego pojazdów 
mechanicznych 

Przek ł adn ia dla m e c h a n i z m u kierowniczego po jaz 
dów mechanicznych sk łada się z w a ł u k ierowniczego 
(4) z m i m o ś r o d e m (5), koła (1) o uzębieniu w e w n ę t r z 
n y m z wa łem wyjśc iowym (2), koła obiegowego (6) 
osadzonego na mimośrodzie (5) i współpracującego z 
kołem zęba tym (1), tarczy sprzęgłowej (13) z w y s t ę 
pami wchodzącymi odpowiednio w rowki w p o 
k rywie (8) i kole obiegowym (6), p rzy czym koło o 
uzębieniu w e w n ę t r z n y m (1) jes t osadzone obro towo 
w obudowie (7), osłaniającej też pozostałe części sk ła 
dowe przek ładni . P r zek ł adn i a zamkn ię t a jes t od góry 
pokrywą (8) przykręconą do obudowy (7) za pomocą 
w k r ę t ó w (9). Dla uzyskan ia m a k s y m a l n e g o przełożenia 
różnica ilości zębów między ko łem o uzębieniu w e 
w n ę t r z n y m (1), a ko łem obiegowym (6) o uzębieniu z e 
w n ę t r z n y m wynosi 1 p rzy zarys ie e w e l w e n t o w y m 
nieco obniżonej wysokości zębów oraz zwiększonym 
kącie p rzyporu . (3 zastrzeżenia) 

63c; B60t P. 167335 14.12.1973 

P ie rwszeńs two : 15.12.1972 — Wielka B r y t a n i a 
(nr 57896/72) 

Svenska Akt iebolage t Bromsregu la to r , Malmö, Szwe
cja. 
Luźny nastawiacz, zwłaszcza do hamulców pojazdów 

Przedmio tem w y n a l a z k u jes t luźny nas tawiacz , 
zwłaszcza do h a m u l c ó w pojazdów, czuły na luzy, do 
w b u d o w a n i a zwłaszcza w zespół t łoka i cy l indra p e n u -
matycznego h a m u l c a pojazdowego, zawiera jący p r z y j 
mujący siłę t rzon t łoka i dostarczający siłę na t rzon 
popychający — przy czym obydwa t rzony są zasad
niczo r u r o w e i r u c h o m e ty lko osiowo w s ta łe j obu
dowie nas tawiacza . Nas tawiacz zawie ra zewnęt rzn ie 
g w i n t o w y t rzp ień (9) u łożyskowany obro towo w t r zo 
nie (8) t łoka i połączony gwin towo z obro towo n i e r u 
chomą n a k r ę t k ą (26) oraz zewnęt rzn ie g w i n t o w a n y 
t rzp ień popychający (15), połączony gwin towo z t r zo 
n e m popycha jącym (16). Skoki gwin tów t rzpieni (9), 
(15) są identyczne , a ś rednica t rzp ienia (9) jes t znacz

nie mniejsza niż ś rednica t rzp ienia popychającego, t ak 
że połączenie pomiędzy t rzp ieniem popycha jącym (15) 
i t r zonem popycha jącym (16) jes t samoblokujące w 
przec iwieńs twie do n iesamoblokującego połączenia 
pomiędzy t rzp ien iem (9) i n a k r ę t k ą (26). 

(5 zastrzeżeń) 

63c; B60r P. 167512 Τ 20.12.1973 

Spółdzielnia I n w a l i d ó w „Rodło", By tom, Po lska (Ry
szard Kamińsk i ) . 

Urządzenie zabezpieczające pomieszczenia przed 
włamaniem zwłaszcza w samochodzie 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jes t urządzenie zabezp ie 
czające pomieszczenia p rzed w ł a m a n i e m , zwłaszcza w 
samochodzie , wykluczające pomyłk i i faszywe a l a rmy . 

Urządzenie służy do zabezpieczenia pomieszczeń 
przed w ł a m a n i e m poprzez a l a r m o w a n i e otoczenia syg
na łem akus tycznym i b lokowanie u k ł a d u zapłonowego 
si lnika w pojazdach. 

Urządzenie w s tanie zabezpieczającym wyłącza się 
au tomatyczn ie z pod napięcia . Urządzenie wed ług w y 
na l azku jes t wyposażone w uk ład logiczny (1), połą
czony z p o d w ó j n y m blokiem e lekt ronicznych e l e m e n 
tów czasowych (2, 3), zaś u k ł a d logiczny (1) pobudzony 
z czujników (13) k r ó t k o t r w a ł y m i m p u l s e m t r w a j ą c y m 
od 20 — 30 msek . s te ru je b lokiem e lekt ronicznych e l e 
m e n t ó w czasowych (2, 3), k tó re a la rmują urządzeniem 
dźwiękowym (9), s amokasu jącym się po czasie n a s t a 
w i o n y m i s ta le p o n a w i a n y m przy kole jnych p róbach 
w łaman ia . (1 zastrzeżenie) 

63e B60c P. 162311 03.05.1973 

Spółdzielnia P r a c y Technicznej , „ K a d r a P racy" , 
P ruszków, Polska ( Ja ros ław Fiedorowicz, Józef C h r u ś 
ciel). 

Urządzenie do zmiany opon pojazdów 
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Urządzenie sk łada się z s i łownika (1) współpracują 
cego za pomocą ścięgien (2) ze szczękami (3) ob raca 
nymi zespołem n a p ę d o w y m (4) oraz z m a n i p u l a t o r a 
zamocowanego p rzesuwnie i obrotowo. Si łownik sp rzę 
gany jes t z dźwignią odpiekacza (5). 

Man ipu la to r sk łada się z wyważacza (6) połączonego 
z wciskaczem (7) i zamocowanego na dźwigni (8) po 
łączonej p rzegubowo z dźwignią poziomą (9). 

Urządzenie ma zas tosowanie do zmiany opon p o 
jazdów, zwłaszcza opon samochodów osobowych i d o 
stawczych. (2 zastrzeżenia) 

65a B63b P. 161348 17.03.1973 

Pol i technika Szczecińska, Szczecin, Po l ska (Mikołaj 
Th ie r ry , N ikodem Chlubek) . 

Statek do przewozu i przerobu siarki 

Przedmio t em w y n a l a z k u jes t s ta tek, na k t ó r y m za 
ins t a lowana jest wy twórn i a k w a s u s ia rkowego. S ta tek 
cha rak te ryzu je się tym, że jego n a p ę d główny oprócz 
no rma lnych zadań związanych z r u c h e m s t a t k u jest 
wykorzys tywany do procesu w y t w a r z a n i a k w a s u s iar 
kowego. Ciepło reakc j i chemicznych zachodzących w 
czasie produkcj i k w a s u s ia rkowego w y k o r z y s t y w a n e 
jes t do w y t w a r z a n i a p a r y wodne j poruszającej t u r 
biny p a r o w e n a p ę d u głównego s t a tku i zespołów p o 
mocniczych, do odsa lania wody morsk ie j , zużywane j 
do produkcj i k w a s u s ia rkowego oraz do topienia s ia r 
k i . (4 zastrzeżenia) 

65a B63b P. 168305 Τ 22.01.1974 

Biuro Pro jek towo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych , Gdańsk , Polska (Edmund Pozarzycki , 
J e rzy Pawlak ) . 

Łączenie e lementów statku wykonanych 
ze stali i hydrolium 

Łączenie e l emen tów s t a tku w y k o n a n y c h z meta l i 
(1) i (2) odbywa się za pomocą die lekt rycznej nak ł adk i 
(3). Die lekt ryczna n a k ł a d k a (3) jes t w y k o n a n a na j l e 
piej z l a m i n a t u pol ies t rowo-szklanego. J e s t ona łączo
na z me ta l em (1) i (2) za pomocą n i tów (4) i ś rub (5) 
w y k o n a n y c h z tych samych me ta l i co łączone e l e 
men ty . (1 zastrzeżenie) 

65a B63b P. 168342 Τ 25.01.1974 

B iu ro Pro jek towoTechnologiczne Morskich Stoczni 
R e m o n t o w y c h „PROREM", Gdańsk , Po l ska (Bronis ław 
Kwia tkowsk i ) . 

Okrę towy ż u r a w masz towy 

Okrę towy ż u r a w masz towy wg w y n a l a z k u c h a r a k 
te ryzuje się tym, że wyposażony jes t w sál ing dolny 
(7) zamocowany nad pok ładem, k tó ry ma na swoich 
końcach wysięgniki gai (6) za łożyskowane na jedne j 
wspólne j pros te j w r a z ze stopą bomu. 

Wysięgniki (6) mają możl iwość obro tu od położenia 
równoległego do płaszczyzny symet r i i s t a t k u w k i e 
r u n k u na bu r ty oraz w płaszczyźnie p ionowej w ś lad 
za zmienia jącym się pochylen iem bomu, a długość ich 
jes t t ak dobrana , że wyd łużen ia i skrócenia gai (4) 
skompensowane są we wszys tk ich położeniach bomu. 

Liny i bloki gai (4) mają zderzaki (19) i (20), zabez
pieczające przed wychy len i em b o m u poza t r a w e r s 
s ta tku . 

Wciągark i r e n e r a (14) i t o p en an t y (15) umieszczone 
są na maszcie a uk ł ad k inema tyczny jest z r ó w n o w a 
żony przez sk ie rowanie r e n e r a wzdłuż topenan ty . 

(1 zastrzeżenie) 
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65b; B63c P. 163267 Τ 08.06.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Zdzisław Mazurkie
wicz). 

Sposób centrycznego wprowadzania statku na dok 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że statek 
jest wprowadzony centrycznie do doku za pomocą 
czterech wciągarek, ciągnących linami cztery wózki 
jeżdżące po torach na basztach doku. Wózki są połą
czone z dziobem statku za pomocą czterech odcinków 
lin o jednakowej długości, którymi jest wciągany sta
tek. 

Urządzenie do stosowania sposobu stanowią cztery 
wciągarki (1), (2) zamo: towane po jednej na każdym 
końcu baszty doku (10) i mające nadajniki selsynowe 
przekazujące położenie statku (9) względem doku (10) 
w kierunku podłużn" m i poprzecznym oraz cztery 
wózki (3) i (4) opar.e na torach zamocowanych do 
baszt doku (10) i mające haki samoodrzutne. 

(2 zastrzeżenia) 

65b; B63c P. 167100 Τ 05.12.1973 

Polskie Towarzystwo Nauk o Ziemi, Oddział Pomor
ski, Sopot, Polska (Antoni Dębski). 

Urządzenie do prac podwodnych 

Urządzenie do prac podwodnych według wynalazku 
ma kadłub (1) o kroplowatym kształcie, pozwalającym 
na uzyskanie, stosunkowo małych oporów czołowych 
w czasie holowania. Wielokątny kształt przekroju po
przecznego kadłuba nie tylko upraszcza technologię 
wykonania, ale również spełnia częściowo funkcje 
stateczników. Sterowanie w płaszczyźnie pionowej 
uzyskuje się poprzez wychylanie sterów głębokości (5) 
zamocowanych do dolnej części kadłuba. Natomiast 
sterowanie w płaszczyźnie poziomej następuje na sku
tek wychylania steru kierunkowego (8), umieszczonego 
na przedłużeniu dwóch stateczników pionowych (7). 
Utrzymanie urządzenia w odpowiednim położeniu nie
zależnie od sterów uzyskuje się przez układ balasto
wy, który składa się ze zbiorników wodnych (6) i płóz 
(9) wypełnionych balastem stałym (10). 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest 
głównie do współpracy z jednostką holującą dla po
trzeb rybołówstwa, a także może być stosowane do ce
lów badawczych. Konstrukcja urządzenia pozwala 
również na prace podwodne stacjonarne z możliwością 
wyjścia nurka na zewnątrz po wyrównaniu ciśnienia 
dolnym włazem. (3 zastrzeżenia) 

65h; B63h P. 161331 17.03.1973 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro
cław, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Janusz 
Perski, Jerzy Wilczyński). 

Elektromechaniczny układ zdalnego sterowania 
głównym zespołem napędowym statku wodnego 

Elektromechaniczny układ według wynalazku zło
żony jest z nienawrotnego silnika spalinowego i prze
kładni redukc^jno-nawrotnej oraz elektronicznego 
układu przekaźnikowego (4) z silnikiem wykonaw
czym asynchronicznym (13), pracującym w układzie 
nawrotnym z hamowaniem, przy czym hamowanie 
uzyskuje się dzięki połączeniu elektronicznych prze
kaźników (4), poprzez multiwibrator monostabilny (11) 
i wyzwalający układ z tyrystorami (5), (6), (7), (8), po 
jednym z każdego łącznika tyrystorowego. 

Wał asynchronicznego silnika wykonawczego (13) 
jest połączony z dźwignią nastawy regulatora obrotów 
silnika spalinowego i zaworem obrotowym sterowa
nia przekładni redukcyjno-nawrotnej poprzez samo-
hamowną przekładnię ślimakową, przekładnię zębatą 
ze sprzęgłem i mechaniczną sterowniczą głowicą z 
krzywkami synchronizującymi odpowiednio w czasie 
przestawiania dźwigni nastawy regulatora obrotów 
i zaworu obrotowego sterowania przekładni redukcyj
no-nawrotnej. (1 zastrzeżenie) 

65h; B63h P. 163632 26.06.1973 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, 
Polska (Jerzy Piskorz-Nałęcki). 

Urządzenie kierujące strumień wody w miejsce 
działania śruby napędowej statku 

Wynalazek dotyczy budownictwa okrętowego w za
kresie konstrukcji urządzenia zapewniającego stały 
dopływ wody do śruby napędowej. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, które wy
klucza przyczynę przerywania strumienia wody opły
wającego kadłub, a tym samym eliminuje drgania 
konstrukcji statku. 

W urządzeniu według wynalazku zastosowano płet
wy (4) przytwierdzone pod pewnym kątem do obu 
burt nad oknem śrubowym statku, które podczas ru
chu kadłuba na wodzie powodują wymagany napływ 
strumienia wody do określonych miejsc śruby napę
dowej (2). Płetwy posiadają opływowy kształt i mogą 
być w zależności od konstrukcji statku usytuowane po 
jednej lub po kilka na każdej burcie poszycia statku. 
Dla umożliwienia zmiany kąta napływu strumienia 
wody pod śrubę napędową (2), przewidziano zastoso
wanie płetw ruchomych, pozwalających na zmianę ich 
kąta ustawienia w stosunku do napływającego stru
mienia wody. Przewiduje się również możliwość cho
wania płetw do nisz wykonanych w poszyciu kadłu-
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ba (1), z których mogą być wysuwane w przypadku 
potrzeby i ustawiane pod wymaganym kątem. Zmia
ny położenia płetw ruchomych dokonuje się za po
mocą znanych urządzeń siłownikowych przytwierdzo
nych do kadłuba statku (1). Urządzenie według wy
nalazku zapewnia stały dopływ strumienia wody na 
śrubę napędową, w wyniku czego uzyskano prawid
łową pracę układu napędowego statku. 

<4 zastrzeżenia) 

65h; B63h P. 167641 Τ 27.12.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Jerzy Urbanek, Ed
mund Piór, Andrzej Wyżykowski, Tadeusz Musiał). 

Sposób montażu i demontażu płetwy steru w dokach 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że płetwę 
steru (7) ustawia się na wózku (1) ustawionym obok 
statku w doku i przewozi w miejsce montażu, gdzie 
po ustawieniu płetwy steru (7) w linii steru i zmon
towaniu z trzonem steru (12) unosi się ją na hy
draulicznym podnośniku (11) a następnie montuje w 
położeniu pracy. 

Urządzenie do montażu i demontażu według wy
nalazku składa się z wózka (1) mającego cztery koła 
jezdne (2) oraz układu cięgieł z wciągnikiem służą
cym do przetaczania wózka (1) po torowisku (5) w po
przek doku. Na wózku (1) są umieszczone dwie na
stawne podpory (6) służące do przesuwania płetwy 
steru (7) wzdłuż statku za pomocą siłowników (8) oraz 
przechylania płetwy steru za pomocą pokręcania na
krętką (9). Na wózku (1) jest zamocowany nastawny 
wspornik (10) hydraulicznego podnośnika (11) służą
cego do odciążania nastawnych podpór (6) podczas prze

chylania płetwy steru (7) oraz do unoszenia tej płetwy 
w położenie pracy po zamontowaniu trzona steru (12) 
i czopa steru (13). 

Na wózku (1) jest umieszczony stojak (14) z pomos
tami dla obsługi montażu. Na stojaku (14) jest pod
parta płetwa steru (7) za pośrednictwem siłownika 
służącego do przechylania płetwy steru (7) w poprzek 
statku. Urządzenie jest wyposażone w dwa śrubowe 
stopery zamocowane do torowiska (5) i służące do 
ustawiania wózka (1). (2 zastrzeżenia) 

66b; B02c P. 166344 06.11.1973 

Pierwszeństwo: 08.11.1972 — Dania (nr 7215134) 
Ben Langel — Mol B.V., Uden, Holandia (Bernardus 

G. Langen). 
Urządzenie do wprasowywania mięsa do pojemnika 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wpra
sowywania mięsa do pojemnika, zwłaszcza szynki. 
Urządzenie zawiera obudowę (1) mającą hermetycznie 
uszczelnioną przestrzeń roboczą (6), do której dopro
wadzone są elementy wytwarzające podciśnienie, i 
która zawiera komorę prasowania (8). W komorze (8) 
znajduje się przestrzeń napełniania (9) i przestrzeń 
prasowania (10) otoczona trzpieniem, na który wsu
wany jest pojemnik (11). Zespół tłokowo-cylindrowy 
(14), służący do poruszania prasującego tłoka (13) usy
tuowany jest w przestrzeni pomocniczej (5), leżącej 
oddzielnie w stosunku do przestrzeni roboczej (6) lecz 
połączonej z nią swobodnie i przystosowanej do opróż
niania razem z przestrzenią roboczą (6). 

(5 zastrzeżeń) 

66b; A22c P. 168026 Τ 10.01.1974 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Bytomiu, Zakłady Mięsne, Bytom, Polska (Edward 
Bobulski, Tomasz Kierot, Józef Kowal, Antoni Myrcik, 
Alojzy Orlicki, Zygmunt Walczak). 

Sposób obróbki grubych jelit wieprzowych 
i krzyżówek bydlęcych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jelita 
grube wieprzowe oraz krzyżówki bydlęce poddaje się 
odtłuszczaniu, opróżnieniu z treści, dokładnemu płuka
niu, a następnie odwracaniu. W dalszej kolejności do
konuje się przecięć wzdłuż całej długości jelit w celu 
ułatwienia ich oczyszczenia. Dokładnie oczyszczone 
i wymoczone jelita poddaje się obróbce termicznej w 
zbiorniku z wodą o temperaturze od 90°C do 100°C. 
Czas obróbki termicznej winien wynosić dla grubych 
jelit wieprzowych do 5 minut, dla krzyżówek bydlę
cych do 15 minut. 

Po zakończeniu obróbki termicznej jelita umieszcza 
się w maszynie do czyszczenia celem oddzielenia błony 
śluzowej. Czas trwania oddzielania błony śluzowej na 
maszynie do czyszczenia wynosi: dla grubych jelit 
wieprzowych 1 minutę, dla krzyżówek bydlęcych 3 mi
nuty. Jelita pozbawione błony śluzowej chłodzi się w 
zimnej, bieżącej wodzie o temperaturze około 14°C, 
przez okres do dwóch godzin, a następnie poddaje się 
je procesowi ociekania w ciągu 30 minut. Ocieknięte 
jelita umieszcza się w drewnianych, papierowych lub 
wykonanych z tworzywa sztucznego pojemnikach w 
porcjach po 10 kg, 15 kg lub 20 kg po czym poddaje 
się je zamrożeniu w temperaturze ok. —25°C, aż do 
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uzyskania wewnątrz temperatury —8°C. Osiągnięcie 
wymaganej temperatury wewnętrznej winno nastąpić 
w czasie do 24 godzin. Zamrożone jelita umieszcza się 
następnie w komorach składowych o temperaturze 
ok. —18CC W tej temperaturze jelita mogą być ma
gazynowane do sześciu miesięcy. W przypadku nie
możności przeprowadzenia bezpośrednio po obróbce 
termicznej procesu zamrażania, należy jelita umieścić 
w chłodni w temperaturze ok. +4°C. 

W ten sposób przygotowane jelita mogą być wyko
rzystane jako surowiec do produkcji flaczków oraz 
jako częściowy wsad do produkcji wędlin podrobo
wych. (2 zastrzeżenia) 

67a; B24b P. 167389 17.12.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Oddział Warszawa, Warszawa, Polska (Jerzy Wysz
kowski, Ludwika Chamska, Jerzy Jędrzejewski). 

Sposób wytwarzania trzpieniowych ściernic o spoi
wie galwanicznym i urządzenie do realizacji tego spo
sobu znamienny tym, że nanoszenie ścierniwa na kor
pusy dokonywane jest elektrolitycznie w obrotowym 
pojemniku (1) zanurzonym w elektrolicie (8) mieszczą
cym się w wannie galwanizerskiej (7), a pojemnik po
siada gniazda (2) i osadzone w nich korpusy (3) bę
dące katodami, oraz pręty anodowe (4). Dopływ elek
trolitu (δ) do wnętrza pojemnika (1) realizowany jest 
otworami przepływowymi (5) osłoniętymi od wewnątrz 
przesłoną nylonową (6). Osadzanie ziarna w spoiwie 
odbywa się elektrolitycznie przy wielokrotnej zmianie 
położenia pojemnika (1) o 180°. (2 zastrzeżenia) 

67b; B24c P. 163454 18.06.1973 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „BEFA
MA", Bielsko-Biała, Polska (Jan Rzycki). 

Urządzenie uszczelniające otwór roboczy, 
zwłaszcza w piaszczarkach 

Istota wynalazku polega na tym, że urzą
dzenie jest wyposażone w dyszę o kształcie pierście
nia zawierającego wewnątrz ciśnieniową komorę (1) 
z wylotową pierścieniową szczeliną (2) nieco wysuniętą 
w kierunku roboczego otworu i wnętrza piaszczarki. 

Szczelina ta jest tak usytuowana, że ścianka (3) we
wnętrznej średnicy ciśnieniowej komory <1) jest jed
nocześnie zewnętrzną ścianką szczeliny (2). Ta sama 
ścianka ma kształt krzywizny łukowej, przy czym z 
drugiej strony jest ona połączona ze ścianką (4) śred
nicy zewnętrznej ciśnieniowej komory (1), w której są 
wlotowe otwory zakończone króćcami (5). Od strony 
zewnętrznej otwór roboczy piaszczarki jest zaopatrzo
ny w pierścień (6), najkorzystniej z gumy, którego 
otwór wewnętrzny jest nieco większy od średnicy 
piaskowanego elementu (7). Otwór roboczy piaszczarki 
od strony wewnętrznej ma odchylną osłonę (8), w któ
rej są otwory (9) na średnicy podziałowej równej śred
nicy wylotowej szczeliny (2). (1 zastrzeżenie) 

71c: A43d P. 167468 Τ 18.12.1973 

Zakłady UsługowoWytwórcze Przemysłu Terenowe
go, Krosno n.Wisłokiem, Polska (Wawrzyniec Kaspro
wicz). 

Frezarkokopiarka do frezowania 
podeszew drewnianych 

Przedmiotem wynalazku jest frezarkokopiarka słu
żąca do frezowania profilu stopy w podeszwach drew
nianych. 
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Frezarko-kopiarka według wynalazku zaopatrzona 
jest we frezy (22) rozmieszczone na wrzecionach (21) 
ułożyskowanych w przedniej części płyty (11) wrze-
ciennika, napędzanych silnikami (24) elektrycznymi. Po 
tej samej stronie wrzeciennika (11) na jego bocznych 
powierzchniach przymocowane są rolki (25) kopiujące. 
Przeciwna strona płyty (11) wrzeciennika osadzona 
jest obrotowo na osi, równoległej do osi wrzecion (21), 
umieszczonej w łożyskach sań przesuwu wzdłużnego, 
napędzanych skokowo poprzez mechanizm zapadkowy, 
śrubą i segmentem nakrętki. Stół (5) z przymocowa
nymi do niego wzornikami (19) oraz podeszwami (18) 
wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne nadawane mu za 
pomocą mechanizmu korbowego napędzanego silnikiem 
elektrycznym. (3 zastrzeżenia) 

73; D07b P. 161988 Τ 18.04.1973 

Dolnośląska Fabryka Lin i Sznurów Technicznych 
„Defalin", Świebodzice, Polska (Kazimierz Kubiak, 
Kazimierz Łukaszewski, Jerzy Przychodniak, Bogusław 
Sikora). 

Szczeliwo z materiału włóknistego 
i sposób jego wytwarzania 

Przedmiotem wynalazku jest szczeliwo z materiału 
włóknistego do różnego rodzaju uszczelnień m. in. dla 
budownictwa i sposób jego wytwarzania. Strukturę 
szczeliwa stanowi materiał włóknisty uzyskany z od
padów włókien syntetycznych, które po rozwłóknieniu 
i uformowaniu w taśmę o odpowiedniej grubości pod
daje się drugiemu skręcaniu dla uzyskania żyły, po 
czym łączy się żyły w dwie lub więcej składowych 
przy pomocy skrętu przeciwnego. Wyrób finalny może 
też stanowić szczeliwo jednożyłowe. Liczba skrętów 
w wyrobie finalnym wielożyłowym jest odwrotnie 
proporcjonalna do średnicy poszczególnej żyły jak 
i ich wielokrotności, tj . średnicy wyrobu finalnego. 

(2 zastrzeżenia) 

73; D07b P. 167458 Τ 18.12.1973 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wiesław Zadęcki, Mirosław Chudek, 
Zenon Szczepaniak, Waldemar Nolywayka, Jan Ur
bańczyk, Stanisław Piątek, Karol Kozieł, Jerzy Jeleń). 

Sposób wykonywania cięgieł szczególnie do górniczych 
urządzeń transportowych 

Sposób wykonywania cięgieł szczególnie do górni
czych urządzeń transportowych metodą ciągarską po
lega na zastosowaniu w trakcie wykonywania elemen
tów składowych liny jako czynników smarno-powło-
kowych polimerów, kopolimerów i produktów degra
dacji etylenu. Związki te stosuje się w postaci roz
drobnionych granulatów. Dodatkowo wprowadza się 
do czynników smarno-powłokowych sole kwasu stea
rynowego. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w górnictwie, 
rybołówstwie, budownictwie i przemyśle metalowym. 

(2 zastrzeżenia) 

7ld; G08b P. 164264 24.07.1973 

Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji, War
szawa, Polska (Jerzy Karp). 

Impulsowy układ sygnalizacji świetlnej zwłaszcza do 
znakowania masztów antenowych 

Przedmiotem wynalazku jest impulsowy układ syg
nalizacji świetlnej zwłaszcza do znakowania masztów 
antenowych, wież linii radiowych i innych przeszkód 

lotniczych o wysokości powyżej 45 m. Układ zawiera 
generator impulsowy zrealizowany na tranzystorach 
(Tl, T2), tranzystorowy wzmacniacz na tranzystorze 
(T3) mocy oraz przełącznik elektroniczny w postaci 
dwukierunkowej diody przewodnikowej (TR). Złącze 
sterujące diody jest załączone szeregowo do obwodu 
emitera wzmacniacza mocy, a jej złącze robocze — 
szeregowo z żarówkami sygnalizacyjnymi (LI, L2) — 
do obwodu wykonawczego. (1 zastrzeżenie) 

74b; G08b P. 166888 28.11.1973 

Pierwszeństwo: 29.11.1972 — Francja (7242383) 
Etablissement public dit: Charbonnages de France, 

Paryż oraz Société dite: MSA de France, Asnieres, 
Francja. 

Aparat elektryczny do pomiaru i dozowania 
przy pomocy czujnika pomiarowego 

Aparat elektryczny do pomiaru i dozoru zawartości 
gazu palnego w składzie mieszanki gazowej, składa 
się z czujnika (1), w którym elementami czułymi są 
perełki katalityczne (2, 3) oraz zespołu pomiarowego 
i dozorującego (20) połączonych między sobą na od
ległość przewodami zasilającymi (4, 5) czujnik (1) 
i przewodami przekazującymi (7, 8, 10) zespołowi po
miarowemu informacje przejęte przez czujnik (1). 
Czujnik jest zasilany przez źródło (+U,) prądu stałego 
połączone z obwodem regulacyjnym (6) utrzymującym 
stałe napięcie na zaciskach (M, N) czułych elementów 
(2, 3) czujnika (1), a sygnał podawany przez czujnik 
jest napięciem stałym (U m ) . Aparat charakteryzuje się 
tym, że obwód regulacyjny (6) jest umieszczony w ze
spole pomiarowym (20), a zespół pomiarowy wraz z 
obwodem regulacyjnym (6) oraz sygnał pomiarowy 
(Um) mają jako potencjał odniesienia potencjał masy 
przepływowej (Mf) równy potencjałowi na wejściu 
zasilającym czujnika. (3 zastrzeżenia) 
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76c; D0lh P. 167999 09.01.1974 

Pierwszeństwo: 09.01.1973 — Bułgaria (nr 22410) 
DSO „TEXTIL", Sofia, Bułgaria (Georgi Mitov Pe

trov, Iliya Marinov Hiev, Stoyan Nikolov Tchukarov, 
Mariana Nikolova Indjova, Stefan Panev Atanassov, 
Borislav Ivanov Hristov, Georgi Vladimirov Stoykov, 
Hristo Blagoev Hristov). 

Sposób wytwarzania przędzy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
przędzy, w szczególności z włókien staplowych. 

Zgodnie z wynalazkiem sposób polega na tym, że 
dostarczonemu do skręcania półfabrykatowi z włókien 
staplowych nadaje się fałszywy skręt za pomocą wrze
ciona wydrążonego wraz z regulatorem ograniczają
cym (6), podczas gdy do przestrzeni zewnętrznej wrze
ciona wydrążonego wprowadza się nitkę pręcikową, 
co najmniej pięciokrotnie cieńszą od wytwarzanej 
przędzy gotowej oraz że przędzę pojedynczą (4) o fał
szywym skręcie wraz z nitką pręcikową wprowadza 
się do strefy skręcania po przejściu przez regulator 
ograniczający (6), przez co tworzy się nowa struktura 
przędzy. (1 zastrzeżenie) 

76d; B65h P. 167951 Τ 07.01.1974 

Pierwszeństwo: 09.01.1973 —NRD (nr WP Β 65h/168126) 

VEB Spinnereimaschinenbau KarlMarxStadt, 
KarlMarxStadt, Niemiecka Republika Demokratycz
na. 

Wielokrotne wrzeciono trzymakowe 

Przedmiotem wynalazku jest wielokrotne wrzeciono 
trzymakowe dla dużej szybkości obciągania przy na
wijaniu ciężkich cylindrycznych cewek, charakteryzu
jące się tym, że wszystkie elementy napinające cewki 
(5) są łącznym systemem, a siła wywierana jest przez 
sprężynę (23), znajdującą się w zasobniku usytuowa
nym przy przednim łożysku (12) za pomocą znanych 
elementów mocujących, natomiast przy cyklu odklesz-
czania wrzeciona nie są zastosowane dodatkowe ele
menty na całej jej długości jak wałki, pierścienie 
i tym podobne części. 

Wrzeciono ma rowkowany korpus (7) do prowadze
nia listew napinających dla wszystkich elementów 
zaciskowych bez dodatkowych elementów ustalają
cych, zwłaszcza pierścieni podpierających i czołowych 
tulei. Wałek (14) z całym układem zakleszczania uło-
żyskowany jest w cylindrycznej tulei (13) i w całości 
jest wymienialny. (4 zastrzeżenia) 

77a; A63b P. 166159 Τ 26.10.1973 

Zakłady Sprzętu Sportowego „Polsport" Przedsię
biorstwo Państwowe, Bielsko-Biała, Polska (Andrzej 
Wojno, Zdzisław Matyszko, Bronisław Piotrowski). 

Rakietka do gry w kometkę i sposób jej wykonania 

Rakietka do gry w kometkę wg wynalazku składa 
się z ramki (1), rękojeści (2), serca (3) i wyplotu (4). 
Ramka wykonana jest z kształtownika stopu aluminium 
i połączona jest z ukształtowaną rękojeścią nierozłącz
nie. 

Rękojeść wykonana jest z tworzywa sztucznego i 
posiada na zewnętrznych stronach w płaszczyźnie 
ramki wyżłobienia podłużne, w których osadzone są 
końcówki ramki. Ściany boczne posiadają śrubowo 
ułożoną rzeźbę imitującą zarys oplotu taśmowego. 

Sposób wykonania rakietki wg wynalazku polega 
na poddawaniu, tłoczonego ze stopu aluminimu pro
filu, dziurowaniu i zaokrąglaniu otworów. 

Sposób charakteryzuje się tym, że dziurowanie i 
zaokrąglanie otworów ramki następuje jednocześnie 
we wszystkich otworach. (4 zastrzeżenia) 

80a B28b P. 162364 04.05.1973 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ognio
trwałych „Ofama", Opole, Polska (Edward Kajl, Jerzy 
Spasiński, Stanisław Żywiołek, Janusz Rudnicki, Kazi
mierz Słota, Stanisław Piekarski, Zenon Tomaszewski). 

Prasa hydrauliczna do formowania półwyrobów 
ceramicznych zwłaszcza skomplikowanych 

kształtek ogniotrwałych 

Wynalazek dotyczy pionowej, czterokolumnowej 
prasy hydraulicznej dolnocylindrowej o regulowanej 
wielkości nacisku i prędkości jarzma. Prasa przezna
czona jest do formowania półwyrobów ceramicznych, 
zwłaszcza skomplikowanych kształtek ogniotrwałych 
z półsuchych i/lub plastycznych mas o wilgotności do 
17% i ciężarze do 25 kG. W dolnym jarzmie prasy 
według wynalazku symetrycznie rozmieszczone wzglę
dem pionowej osi tej prasy osadzone są co najmniej 
cztery hydrauliczne cylindry (5) obustronnego działa
nia, mające tłoczyska zakończone kulistymi głowicami, 
połączone mechanicznie z ruchomym jarzmem (6) sa
monastawnym, prowadzonym w tulejach (4) na ko
lumnach (3) prasy (2) i stanowiącym równocześnie pły
tę przesuwnego stołu (7) z rozbieralną formą (12), wy
pełnioną ceramiczną masą, przy czym cylindry (5) 
połączone są hydraulicznie z pompą (9) o zmiennej 
wydajności. (2 zastrzeżenia) 
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80a; B28b P. 162427 09.05.1973 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Hieronim Brzozowski, Wacław Grzybowski, Leonard 
Urban). 

Spcsób wytwarzania stropowych i ściennych 
elementów budowlanych zawierających gotową 

gładką warstwę wykończeniową 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
stropowych i ściennych elementów budowlanych za
wierających gotową gładką warstwę wykończeniową 
nadającą się bezpośrednio do malowania. Sposób ten 
polega na tym, że mieszaninę zaprawy stanowiącą 
gładkie wykończenie zewnętrznej powierzchni elemen
tu budowlanego, wykonaną korzystnie na bazie spoiw 
gipsowych, wapiennych lub cementowych, rozściela 
się cienk ] warstwą o grubości najkorzystniej od 6 do 
10 mm na dnie formy i poddaje się wibracji, po czym 
przykrywa się ją nieco grubszą warstwą masy beto
nowej elementu budowlanego, o grubości najkorzyst
niej 20 do 30 mm i obydwie warstwy (mieszaniny za
prawy i masy betonowej) zmieszane razem poddaje 
się wibracji. Następnie, po ewentualnym wprowadze
niu zbrojeń i rdzeni kanałowych wprowadza się do 
formy masę betonową warstwy konstrukcyjnej ele
mentu budowlanego, przykrywa się tę formę płytą 
dociskową i całość poddaje się wibracji aż do ufor
mowania elementu budowlanego. (2 zastrzeżenia) 

80a; B28b P. 168083 Τ 14.01.1974 

Západočeské Keramické Závody, narodni podnik, 
Horni Briza, Czechosłowacja. 

Sposób wytwarzania ceramicznych odgałęźników 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że dwuczęś
ciową formę (10) łączy się z wylotem prasy (40) za 
pomocą pierścienia złącznego (90). Pierwszą prowad
nicę pierścieniową (50) wraz z pierwszym narzędziem 
formującym (51) i drugą prowadnicę pierścieniową (60) 
z drugim narzędziem formującym (61) wprowadza się 
do formy (10) tak daleko, aż ich powierzchnie oporo
we (52) i (62) oprą się o formę (10). W ten sposób 
osiąga się żądaną głębokość kształtowanych króćców 
odgałęźników. Wydrążone przebijaki (70) i (80) prze
suwa się dotąd, aż ich przednie krawędzie zrównają 
się z przednimi krawędziami prowadnic pierścienio
wych (50) i (60), a ich otwory wewnętrzne zostaną w 
tym czasie przykryte zamknięciami (20) i (30). Całą 
formę (10) napełnia się masą i jednocześnie kształtuje 

się króćce odgałęźnika. Następnie otwiera się zamknię
cie (20) i pierwszy wydrążony przebijak (70) wciska 
się do formy (10) aż do osiągnięcia przez jego zakoń
czenie przeciwległego końca formy (10). Z kolei otwie
ra się zamknięcie (30) i drugi wydrążony przebijak (80) 
wciska się do formy (10) do chwili, kiedy jego zakoń
czenie (81) spocznie na pierwszym wydrążonym prze
bijaku (70). Masa wypełniająca przyszłe wnętrze odga
łęzienia wnika do wydrążenia drugiego wydrążonego 
przebijaka (80). Pierścień złączny (90) nasuwa się na 
wylot prasy (40) a w odstępie między wylotem prasy 
(40) a formą (10) zachodzi odcięcie odgałęźnika. Na
stępnie wydrążone przebijaki (70) i (80) oraz prowad
nice pierścieniowe (50) i (60) z narzędziami formują
cymi (51) i (61) wysuwa się z formy (10). Po otwarciu 
formy (10) wyjmuje się z niej gotowy odgałęźnik. 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że posiada dwie prowadnice pierścieniowe (50) i (60), 
z których każda połączona jest na stałe z odpowied
nim narzędziem formującym (51), (61) i posiada po
wierzchnię oporową (61), (62), przy czym we wnętrzu 
każdej z tych prowadnic osadzony jest przesuwnie 
wydrążony przebijak (70), (80) mający zamknięcie (20), 
(30). (2 zastrzeżenia) 

80a; B28c P. 168734 Τ 11.02.1974 

Zakłady KonstrukcyjnoMechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Król). 

Dozownik cieczy, zwłaszcza wody do betoniarek 

Dozownik cieczy zwłaszcza wody do betoniarek, 
sterowany jest pneumatycznie i ma zastosowanie w 
warunkach kopalń gazowych. Dozownik posiada układ 
sterowania posiadający przewód (14) sprężonego po
wietrza, który poprzez rozdzielacz (15) połączony jest 
z przewodem zasilającym pneumatyczny silnik (13) 
napędzający zasilającą pompę (12), a równocześnie 
poprzez zawór (6) przewodu (14) sprężonego powietrza 
połączony jest z pomocniczym sterującym zaworem 
(16) rozdzielacza (15) równolegle poprzez zawór (17) 
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z siłownikiem (11) układu spustowego i poprzez za
wór ('<) z atmosferą oraz zawór (8) i szeregowo zawór 
(18) z pomocniczym zaworem (19) rozdzielacza (15). 
Zawory (6, 7 i 8) ograniczają drogę dźwigni znanego 
pływaka, a zawór (6) mocowany jest na stałe i okre
śla górny poziom cieczy w zbiorniku, zaś zawory (7 
i 8) są osadzone przesuwnie na znanym wskaźnika 
dolnego poziomu cieczy. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 165552 Τ 29.09.1973 

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Wigolen", Gna
szyn k.Częstochowy, Polska (Waldemar Atlasik, Zbig
niew Pyrkosz, Romuald Tomczyk, Waldemar Palacz). 

Elementy budowlane z włókien odpadowych 
i pyłów włókienniczych 

Elementy budowlane według wynalazku utworzone 
są z włókien odpadowych i pyłów włókienniczych, 
przy czym włókna odpadowe łączone są spoiwem gip-
sowo-cementowo-piaskowym, a płyty włókiennicze łą
czone są tym samym spoiwem lub spoiwem ceraen-
towo-piaskowym. Elementy budowlane według wyna
lazku mają zastosowanie do budowy domków campin
gowych i ścianek działowych w budownictwie wielko
płytowym. (4 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 166132 26.10.1973 

Pierwszeństwo: 27.10.1972 — Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr nr 301578, 301579) 

Johns-Manville Corporation, Denver, Stany Zjedno
czone Ameryki (William L. van Derbeck, Philip Bick-
ford, Shepherd, William J. Plichta, Hans Wendell Drei
korn, George John Hannes, Theodore Richard Rohwe-
der). 

Mata z włókna szklanego, zwłaszcza do elementów 
dachowych oraz sposób jej wytwarzania 

Przedmiotem wynalazku jest wzmocniona mata ze 
szklanego włókna, przy czym włókno to zawiera, obok 
pojedynczych, luźnych włókien szklanych, elementy 
wzmacniające (14) w postaci wiązek włókien szkla
nych lub też skręconych splotów, w obu przypadkach 
powleczonych środkiem wiążącym, nierozpuszczalnym 
w wodzie. Większość końców elementów wiążących 
ukryta jest we wnętrzu jednolitej tkaniny (12) sta
nowiącej matę (10). Tkanina ta może zawierać rów
nież włókna azbestowe. Sposób jej wytwarzania po
lega na utworzeniu najpierw dyspersji składników 
tkaniny, uformowaniu tkaniny i dodaniu środka wią
żącego oraz jej wysuszeniu. (14 zastrzeżeń) 

80b; C04b P. 167221 11.12.1973 

Pierwszeństwo: 11.12.1972 — Wielka Brytania 
(nr 57071/72) 

F. L. Schmidth and Co.A/S, Kopenhaga, Dania. 

Sposób co najmniej częściowego wypalania wstępnie 
podgrzanego sproszkowanego surowca zawierającego 

wapno i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że miesza się 
jednolicie co najmniej część wstępnie podgrzanego su
rowca z paliwem, które stanowi gaz palny zmieszany 
z surowcem lub gaz palny utworzony po zmieszaniu 
paliwa z surowcem. Następnie doprowadza się zawie
sinę mieszaniny gazowo-surowcowej do zetknięcia ze 
strumieniem gazu zawierającego tlen w ten sposób, 
że pojedyncze cząsteczki surowca wypala się zasad
niczo izotermicznie, przy czym te cząsteczki surowca 
wprowadza się do całkowitego strumienia wylotowych 
gazów, po czym oddziela się je z tego strumienia. 

Urządzenie według wynalazku zawiera szyb (1), ze
spół dla powodowania przepływu strumienia gazu do 
góry w szybie (1), strefę mieszania oraz zespół dla od
dzielnego i ciągłego doprowadzania paliwa i surowca 
do strefy mieszania. Strefa mieszania i szyb (1) są tak 
usytuowane, że zawiesina gazowego paliwa i cząstek 
surowca przechodzi ze strefy mieszania do zetknięcia 
ze strumieniem gazu płynącym szybem do góry. 

(29 zastrzeżeń) 

80b; C04b P. 167972 Τ 07.01.1974 

Wrocławskie Biuro ProjektowoBadawcze Budow
nictwa Przemysłowego, Wrocław, Polska (Jan Kra
wiec, Zbigniew Łepkowski). 

Sposób otrzymywania wypraw ochronno-
-dekoracyjnych z kruszywa marmurowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
wypraw ochronnodekoracyjnych z kruszywa mar
murowego przeznaczonych do nakładania na gotowe 
elementy budowlane np. płyty osłonowe zewnętrzne, 
a także jako materiał wykładzinowy wnętrz. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że różnoko
lorowe kruszywa marmurowe o uziarnieniu 1—2 mm 
łączy się ze sobą i z podłożem za pomocą kleju latek
sowego, przy czym uzyskaną masę nakłada się na pod
łoże warstwą o grubości około 3—5 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 169719 Τ 20.03.1974 

Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszi
ca w Krakowie, Kraków, Polska (Andrzej Kloska, 
Józef Dudka, Kazimierz Zarębski). 

Masa do wytwarzania ogniotrwałych wyrobów 
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Przedmiotem wynalazku jest masa do wytwarzania 
ogniotrwałych wyrobów, znajdujących zastosowanie 
zwłaszcza w stalowniczych układach rozlewniczych. 

Masa według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera pozagatunkową glinę ogniotrwałą, w ilości 
50—70% wagowych, piasek w ilości 30—50% wago
wych oraz wodę, dodawaną w ilości 15—20% wago
wych, w stosunku do obu składników masy. Po wy
mieszaniu wymienionych składników otrzymuje się 
masę, z której wytłacza się wyroby ogniotrwałe o żą
danym kształcie. (1 zastrzeżenie) 

81c; B65d P. 167954 07.01.1974 

Pierwszeństwo: 06.01.1973 — Holandia (nr 7300211) 
WAVIN B.V., Zwolle, Holandia. 

Torba z tworzywa sztucznego z zygzakowatymi 
fałdami 

Przedmiotem wynalazku jest torba z tworzywa 
sztucznego o zygzakowatych fałdach, zawierająca rurę 
(13) z folii tworzącą zawór, zgrzewaną z jednej strony 
z wygiętą na zewnątrz częścią folii rurowej, pierwot
nie usytuowanej pomiędzy dwoma nacięciami (8,8') 
wykonanymi wzdłuż zygzakowato fałdowanych kra
wędzi (2, 3) a z drugiej strony z końcowym poprzecz
nym zgrzewanym połączeniem (12). 

Torba według wynalazku może posiadać zewnętrz
nie okrywającą powłokę dla zabezpieczenia torby (1). 
Powłoka okrywająca posiada otwór dla przeprowa
dzenia rury (13). (10 zastrzeżeń) 

81 e; B65g P. 163000 31.05.1973 

81e; B65g P. 162838 24.05.1973 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska 
(Alojzy Wojtynek). 

Sposób podawania elementów do cięcia gazowego 
i łukowego oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Sposób podawania elementów do cięcia gazowego i 
łukowego polega na tym, że element przeznaczony do 
cięcia przemieszczany jest wraz z rusztem, na którym 
spoczywa podczas całej operacji. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z ruchomego rusztu (1) przetaczanego po napędzanych 
zestawach tocznych (2) i prowadzonego bocznie przy 
pomocy stożkowych rolek (3). Dla zachowania ciągłości 
pracy urządzenie może być zaopatrzone w dwa ruszty 
oraz mechanizm ich podnoszenia. (3 zastrzeżenia) 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Henryk Bazyle-
wicz). 

Sposób formowania hałdy z żużli hutniczych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób dwutarasowego 
formowania hałdy z żużli hutniczych: stalowniczych, 
wielkopiecowych i skrzepów. 

Sposób formowania hałdy charakteryzuje się tym, 
że hałdę formuje się z dwóch tarasów na gruntach 
o niskiej wytrzymałości i kącie zbliżonym do 0°, przy 
czym dolny taras stanowiący podłoże formuje się naj
pierw z żużli stalowniczych oraz skrzepów, a następ
nie na nim formuje się górny taras z żużli wielko
piecowych. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 163406 16.06.1973 

Biuro Frojektów Konstrukcji Metalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Bo
gusław Kupiec, Janusz Olejarz, Zbigniew Piątkiewicz). 

Sposób doprowadzania sprężonego powietrza 
do podajnika transportu pneumatycznego 

w zastosowaniu do podawania różnych materiałów 

W sposobie według wynalazku regulowanie para
metrów transportu, w zależności od rodzaju podawa
nego materiału, następuje poprzez włączenie do ukła
du zasilania powietrzem podajnika transportu pneu
matycznego elementu, który automatycznie dobiera 
parametry transportu jak ciśnienie, natężenie prze
pływu czy czas transportu. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 163407 16.06.1973 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Ja
nusz Olejarz, Bogusław Kupiec, Zbigniew Piątkiewicz). 

Zsypnica dwurożna samouszczelniająca się 

Zsypnica wg wynalazku ma korpus (1) wewnątrz 
którego znajduje się króciec wlotowy (2) i króćce wy
lotowe (3 i 4). Króćce wylotowe (3 i 4) przymykane są 
wahliwą przesłoną (5), która ułożyskowana jest w kor
pusie (1). Wahliwa przesłona (5) przesuwa się na ze
wnątrz króćców wylotowych (3 i 4) z odpowiednim 
luzem, który gwarantuje samouszczelnianie się 
przymknięcia. (1 zastrzeżenie) 
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81e; B65g P. 166169 Τ 27.10.1973 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERAPIAP", Warszawa, Polska (Tadeusz Sołtyk, 
Jerzy Gawęda). 
Mechanizm załadowczy zasobników magazynowych 

Mechanizm załadowczy według wynalazku przezna
czony jest do przemieszczania zasobników z pomiesz
czeń magazynowych np. z regałów na środki trans
portu. 

Mechanizm charakteryzuje się tym, że stanowi go 
dźwignia (2) dwustronnie wychylna, która jest ułożys-
kowana jednym końcem na środku transportowym (1). 
Drugi koniec dźwigni zakończony jest poprzeczką, po
zostającą w położeniu równoległym do powierzchni 
bocznej zasobnika. Do powierzchni bocznej zasobnika 
(4) zamocowane są haki zaczepowe (5). 

(1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 167192 Τ 10.12.1973 

Épitögépgyárto Vállalat, Budapeszt, Węgry (Ferenc 
Toth). 

Sposób wytwarzania odpornego na zużycie 
przenośnika ślimakowego o dużej trwałości 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
zwój śrubowy przenośnika, czyli na tak zwany śli
mak, nakłada się przez napawanie, przy pomocy pal
nika gazowego, warstwę mieszaniny metalicznych 
pierwiastków stopowych takich jak węgiel, chrom, 
krzem, żelazo, miedź, molibden, wanad i nikiel. 

Przenośniki ślimakowe wykonane tym sposobem 
znajdują zastosowanie do przenoszenia zapraw bu
dowlanych. (6 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 167836 31.12.1973 

Fabryka Wagonów Świdnica, Świdnica Polska 
(Alojzy Pyrek). 

Urządzenie napełniająco-opróżniające 
Urządzenie napełniająco-opróżniające przeznaczone 

jest zwłaszcza do zbiorników, kolejowych wagonów 
cystern przeznaczonych do transportu skroplonych 
gazów w szczególności skroplonych węglowodorów. 

Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie skła
dające się z układu armatury dla fazy ciekłej i gazo
wej, w skład której wchodzą króciec (7) trójnik, (8) 
zawór odcinający (9), układ dźwigniowy (6) i ryglu
jący (10) oraz wspornik i zawory zaporowe, posiada 
króćce mocowane do zbiornika, do których od strony 
wewnętrznej przymocowane są zawory odcinające, a 
z zewnątrz trójniki. W trójnikach są układy dźwignio
wy i ryglujący. Zawór odcinający urządzenia posiada 
prowadnicę króćca, w której znajdują się współśrod-
kowo sprężyna zaworu i tulejka otwierająca, osadzona 
suwliwie na trzpieniu. Trzpień z dołu zakończony jest 
ogranicznikiem skoku (17), a z góry pomocniczym 
grzybkiem odciążającym (18). Na części prowadzącej 
grzybka zaworu znajduje się otwór dla wyrównania 
ciśnień. Układ dźwigniowy urządzenia posiada trzpień 
ułożyskowany w dławiku i korpusie trójnika, na któ
rym znajduje się dźwignia otwierająca i drążek steru
jący. Układ ryglujący posiada trzpień dociskany sprę
żyną, w wybraniach którego umieszczone są dźwignie 
drążków odciągania trzpienia. (5 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 167983 Τ 09.01.1974 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 
Polska (Walerian Lewandowski, Zdzisław Paprotny). 

Układ uszczelniający suwni przesypowej 
na przenośnik taśmowy 

Układ uszczelniający według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że na górnej powierzchni ograniczeń 
bocznych (1) przenośnika przejezdnego zamocowane są 
wzdłużnie poprzez wsporniki (2) nakładki elastyczne 
(3) i (4), zaś poprzecznie na osłonach (5) umiejscowio
ne są wkładki (6) o dużej elastyczności. Suwnia stała 
zakończona jest w dolnej części komorą odpylającą, 
która wraz z przedłużeniami stanowi prowadnice dla 
nakładek elastycznych (3) i (4) oraz wkładek (6) i jest 
jednocześnie zamknięciem przestrzeni pylącej prze
nośnika. (1 zastrzeżenie) 
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81e; B65g P. 168008 Τ 10.01.1974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „POLTEG0R", Wrocław, Polska (Jan 
Rosochacki, Zbigniew Pelczarski, Wiktor Roszczewski). 

Zgarniak pługowy 

Zgarniak pługowy według wynalazku charaktery
zuje się tym, że posiada sztywną ramę (1) w kształcie 
trójkąta. Do bocznych ścian ramy (1) zgarniaka przy
mocowana jest pionowa wkładka (3) czyszcząca. Zgar
niak pługowy ustawiony jest na rolkach (4) na taśmie 
(2) przenośnika. Pomiędzy wkładką (3) czyszczącą a 
taśmą (2) jest niewielka szczelina, dzięki której nie 
zachodzi stałe ścieranie się powierzchni taśmy (2). 

Zgarniak przymocowany jest do konstrukcji noś
nej przenośnika za pomocą lin (5), których końce za
montowane są w zaczepach (6) przyspawanych bezpo
średnio do ramy (1) zgarniaka. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 168246 21.01.1974 

Pierwszeństwo: 25.01.1973 — RFN (nr Ρ 2303540.723) 

Edeleanu GmbH. Frankfurt n.Menem, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu 
wydobywaniu się gazowych węglowodorów 

przy napełnianiu produktami naftowymi 
zbiorników a zwłaszcza cystern 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wokół przewodu załadowczego (1) znajduje się rura 
płaszczowa (2), której średnica zewnętrzna jest równa 
lub mniejsza niż szerokość w świetle otworu załadow
czego (5) zbiornika i wyznacza przestrzeń pierścienio
wą (3) między przewodem załadowczym (1) i rurą 
płaszczową (2) i że w górnym końcu przestrzeni pierś
cieniowej (3) znajduje się kanał okrężny (6), który 
uszczelniony jest względem przewodu załadowczego 
(1) i posiada przewód ssący (8) dla wydobywających 
się gazowych węglowodorów i że między zewnętrzną 
ścianką rury płaszczowej (2) i otworem załadowczym 
(5) znajduje się elastyczne uszczelnienie (4), które po
siada postać nadmuchiwanego węża i umieszczone jest 
wokół rury płaszczowej (2). (5 zastrzeżeń) 

81e; B65g P. 168339 Τ 25.01.1974 

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warsza
wa, Polska (Zygmunt Ambroziak, Jan Dobrzyński). 

Płaszcz zbiornika wolnostojącego do składowania 
sypkich produktów spożywczych, a zwłaszcza mąki 

Przedmiotem wynalazku jest płaszcz zbiornika 
wolnostojącego do składowania sypkich produktów 
spożywczych, a zwłaszcza mąki, który wykonany jest 
z wielowarstwowego laminatu szklano-epoksydowego 
i szklano-poliestrowego. Warstwa wewnętrzna płasz
cza jest gładka i chemicznie obojętna w stosunku do 
składowanego produktu. Składa się ona z żelkotu epo
ksydowego zawierającego pył aluminiowy jako śro
dek antystatyczny, przeciwdziałający możliwości wy
ładowań iskrowych we wnętrzu zbiornika. Druga 
warstwa środkowa zawiera płótno i matę szklaną, 
przesycone lepiszczem w postaci żywicy epoksydowej. 
Warstwa ta oddziela warstwę żelkotu epoksydowego 
od warstwy zewnętrznej, opartej na żywicy poliestro
wej niedopuszczalnej dla bezpośredniego kontaktu z 
produktem spożywczym ze względu na migrację do 
produktu wolnego styrenu i nadtlenów. Zadaniem 
płótna jest ochrona żelkotu przed przedostawaniem 
się włókien maty szklanej do tej warstwy. Warstwa 
zewnętrzna laminatu składa się z rowingu i maty 
szklanej, połączonej i przesyconej lepiszczem z żywicy 
poliestrowej. (2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 168732 T 11.02.1974 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Karol Reich, Krzysztof 
Karowiec). 
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Spcsób transportowania płynów oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Sposób transportowania płynów według wynalazku 
polega na wprowadzeniu obwodowej składowej C u 

wektora (C) prędkości strumienia płynu napędzającego 
transportowany strumień wzdłuż osi (2) przy czym 
składowa (Cu) jest prostopadła do meridionalnej płasz
czyzny (1) transportowego kanału (4). 

Urządzenie do stosowania sposobu posiada dysze 
wylotowe strumienia płynu napędzającego, umiesz
czone w płaszczyznach meridionalnych transportowego 
kanału, najkorzystniej w pobliżu obwodu transporto
wego kanału, przy czym oś wylotu dysz (3) tworzy 
kąt alfa większy od zera z meridionalną płaszczyzną 
(1) przechodzącą przez oś (2) transportowego ka
nału (4). (2 zastrzeżenia) 

82a; F26b P. 163500 22.06.1973 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Jerzy 
Żok, Wacław Sobociński, Leonarda Kochańska). 

Rotor grzejny suszarki bębnowej 

Rotor grzejny suszarki bębnowej, mający zastoso
wanie szczególnie w suszarkach wytwórni mączki ryb
nej, charakteryzuje się tym, że ma centralną rurę (1), 
w którą wmontowane są spirale grzejne rotoru skła
dające się z kolektorów (2). Kolektory (2) stanowią co 
najmniej dwa segmenty spiral (3), których końcówki 
wmontowane są do kolektorów (2), a segmenty spiral 
przytwierdzone są do centralnej rury (1) mieszającymi 
łapami (4). Układ doprowadzający parę stanowi rura 
(5) zamocowana we wsporczej konstrukcji (6) wcho
dząca przez drążony czop (7) do centralnej rury (1) 

oraz umieszczona w tej rurze (5) odprowadzająca kon
densat zagięta rura (8) zamocowana we wsporczej 
konstrukcji (6) i wycentrowana w rurze (5) za pomocą 
trzech skrzydełek (9) i odcinka rury (10) oraz wycięcie 
(11) w końcówce rury (5) ustalające położenie rury. 

(2 zastrzeżenia) 

82a; P. 166563 15.11.1973 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Spółdzielnia 
Pracy, Poznań, Polska (Tadeusz Borkowski). 

Komora ogrzewcza 

Komora ogrzewcza według wynalazku ma dwie ścia
ny boczne i strop. Grzejniki umieszczone nad elemen
tami przenoszącymi urządzenia transportowego, 
wzdłuż całej długości komory otoczone są z dwóch 
stron pionowymi ekranami zamocowanymi do wspor

ników przymocowanych do bocznych ścian. Powierzch
nia pomiędzy pionowymi ekranami a osłoną wentyla
tora umieszczonego w środku komory nad grzejnikami 
zakryta jest górnym ekranem poziomym. Do bocznych 
ścian nad elementami przenoszącymi przymocowane 
są dolne ekrany poziome, dochodzące z małym luzem 
do przedmiotu nagrzewanego. (2 zastrzeżenia) 
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84c; E02d P. 164758 20.08.1973 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Budownictwa Przemysłowego „Hydrocentrum", War
szawa, Polska (Henryk Przybylski, Maciej Dąbrowski, 
Witold Lewandowski). 

Młot pneumatyczny 

Młot pneumatyczny udarowy samojezdny służący do 
głębienia w gruncie elementów konstrukcyjnych, 
zwłaszcza profilowych płaskowników stalowych, wy
posażony w dwa niezależne urządzenia udarowe po
łączone z wózkiem jezdnym poruszającym się po pio
nowych masztach utwierdzonych w konstrukcji wspor
czej spoczywającej na podwoziu jezdnym sprężarki. 

Zastosowanie dwóch urządzeń udarowych oraz kon
strukcji wsporczej umożliwiającej regulację rozstawu 
masztów oraz wzajemne niezależne przesuwanie się 
ich względem siebie pozwala na jednoczesne szalowa
nie dwóch stron wykopów wąskoprzestrzennych na
wet o zmiennej szerokości. Natomiast zastosowanie 
pierścieni tłokowych z tworzywa sztucznego wspoma
ganych stalowymi pierścieniami oraz wprowadzenie do 
układu pneumatycznego samojezdnego smarowania za
worów i gładzi cylindra pozwala na długotrwałą 
i niezależną pracę urządzeń udarowych. 

(3 zastrzeżenia) 

84d; E02f P. 168299 T 23.01.1974 

Pierwszeństwo: 24.01.1973 — NRD (nr WP E02f (168406) 
VEB Schiffswerft Oberelbe, Königstein, Niemiecka 

Republika Demokratyczna (Fritz Gärtner, Johannes 
Beiger, Siegfred Göbel, Heinz Prelle). 

Pływająca pogłębiarka 

Przedmiotem wynalazku jest pogłębiarka chwytako
wa do wydobywania żwiru i piasku z rusztowaniem 
trwale umieszczonym na pojeździe wodnym, wyposa-

żona w podnoszony i opuszczany czerpak, którego lina 
a co najmniej lina do podnoszenia prowadzona jest 
przez wyciąg bębnowy, zaś w górnej części rusztowa
nia jest tor wózka linowego suwnicy. Wyciąg bębnowy 
(6) według wynalazku znajduje się u podstawy ruszto
wania (5) i wyposażony jest w wózek suwnicowy. Tor 
jezdny (8) wózka linowego suwnicy (9) ma drogę po
chyloną do płaszczyzny poziomej. Górne skrajne po
łożenie czerpaka jest tak dostosowane do osadzonego 
na stałe wyciągu bębnowego (6), że występujące siły 
w kierunku toru jezdnego (8) skierowane przeciw so
bie równoważą się całkowicie w obu skrajnych poło
żeniach wózka. Wynalazek obejmuje korzystne pro
porcje wymiarowe przez pewne szczegóły konstruk
cyjne łańcucha napędowego czerpaka (2) i wyciągu (6). 

(4 zastrzeżenia) 

84d; E04f P. 168360 Τ 25.01.1974 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma", Wrocław, 
Polska (Jacek Korol, Marek Bartmański, Jerzy Jach, 
Otto Herma). 

Ładowarka łyżkowa o dwóch zakresach prędkości 
ruchów roboczych 

Ładowarka łyżkowa hydrauliczna o dwóch zakre
sach prędkości ruchów roboczych wg wynalazku jest 
wyposażona w zawór krzywkowy (16) sterujący za
worem przełączania (5) pomp w zależności od położe
nia wysięgnika maszyny. 

W dolnych położeniach wysięgnika, odpowiadających 
czynności nabierania urobku, część pomp jest odłą
czona i następuje zmniejszenie prędkości ruchów ro
boczych, a w górnych położeniach występują ruchy 
szybkie. 

Zawór krzywkowy (16), zawór przełączający (5) pom
py oraz serworozdzielacz (12) układu roboczego są za
silane ze wspólnego źródła. (1 -zastrzeżenie) 

84d; E02f P. 168361 Τ 25.01.1974 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma", Wrocław, 
Polska (Jacek Korol, Otto Herma, Augustyn Jachi
mowicz). 

Hydrauliczny układ roboczy ładowarki 
jednonaczyniowej 

Rozwiązanie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera dwupołożeniowy zawór (8), który jest ste
rowany hydraulicznie ciśnieniem ze źródła serwoste-
rowania rozdzielacza roboczego i mechanicznie krzyw
ką związaną z siłownikiem przechyłu łyżki. 

Zawór ten łączy na przemian równolegle sekcje 
przechyłu łyżki i podnoszenia wysięgnika rozdzielacza 
roboczego z jedną sekcją serworozdzielacza, co umożli
wia samoczynny powrót łyżki w położenie napełnia
nia, niezależnie od wysokości, na której dokonano wy
sypu. W położeniu włączonym zaworu (8) obydwie 
sekcje serworozdzielacza połączone są z odpowiednimi 
sekcjami rozdzielacza roboczego, co umożliwia ruchy 
łyżki. 

Podtłokowa strona suwaka w dwupołożeniowym 
zaworze (8) połączona jest poprzez otwór z serworoz-
dzielaczem sterującym (4). (2 zastrzeżenia) 
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85b; C02b P. 163361 15.05.1973 

Biuro P r o j e k t ó w Budownic twa Komuna lnego , W r o c 
ław, Polska (Zenon Więckowski , E r h a r d Liszewski) . 

Zespolone urządzenie lewarowo-pompowe 
do uzdatniania wody 

Przedmio tem w y n a l a z k u jest zespolone urządzenie 
l e w a r o w o - p o m p o w e do uzda tn ian ia wody, w y k o n a n e 
na drodze wysokościowego scalenia s tudni zbiorczych 
l ewarowych i p o m p o w y c h z k o m o r a m i reakc j i i k l a -
r o w n i k a m i w jeden obiekt budowlano -kons t rukcy jny 
o j ednol i tym układzie . 

Urządzenie wed ług w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się 
tym, że zawiera zbiornik (1) wewną t r z k tórego na 
śc iankach p ionowych (2) osadzony jest zbiornik w e 
wnę t r zny (3), a w przes t rzeni między dolnymi częścia
mi obu zbiorników (1), (3) u s y t u o w a n a jes t komora (4) 
k l a rown ika w kształcie leja, poniżej zaś s tudnia zbior
cza (17) p o m p i l ewarów. Nad zb iorn ikami (1), (3) zna j 
duje się pomieszczenie (5), w k t ó r y m umieszczony jes t 
zespół s i ln ików napędowych (6) i sp ręża rek (7). P o 
niżej zespołu (6) nad zbiornik iem w e w n ę t r z n y m (3) 
u s y t u o w a n a jes t głowica odpowietrzająco-rozdzielcza 
(8), pod którą umocowane są rozprowadza jące r u r o 
ciągi p ionowe wylo towe (9) l ewara , zaopat rzone w 
zwężki (10), (11) napowie t rza jące i dawkujące . Zbior 
nik w e w n ę t r z n y (3) rurą (12) z p rzewężeniami (13) 
połączony jest z komorą (4) k l a rownika , k tórego dolna 
część zaopa t rzona jes t w rurociąg spus towy (14) osa
dów, podłączony za poś redn ic twem p o m p y (15) do 
ruroc iągu tłocznego (16) osadów. W przes t rzeni s tudni 
zbiorczej (17) umieszczone są p o m p y (18) zawieszone 
na ruroc iągach t łocznych (19) wody ws tępn ie uzda t 
nionej , a poniżej zwężki dawkujące j (11) u sy tuowany 
jes t napowie t rzn ik (25). Na tomias t pomiędzy n a p o -
wie t rzn ik iem (25) a wylo tem zwężki (11) umieszczona 
jes t k ie rownica (27) wody i powie t rza . 

(3 zastrzeżenia) 

85b; C02b P. 168323 Τ 24.01.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy P rzemys łu S i a r k o 
wego „Siarkopol" , Machów k .Tarnobrzega , Po l ska (Ed
w a r d Luc, K r y s t y n a Tyniec) . 

Sposób zapobiegania osadzaniu się kamienia kotłowego 
w urządzeniach grzewczych z wód złożowych 

z kopalń siarki 

Sposób wg w y n a l a z k u polega na tym, że do wód 
złożowych przed ich ogrzaniem parą wodną lub do 
p a r y wodne j ogrzewającej wody złożowe w p r o w a d z a 
się mieszaninę d w u - i t ró j t l enku s iarki , względnie 
mieszaninę k w a s ó w s i a rkawego i s ia rkowego w do
wo lnym s tosunku, w ilości zapewnia jącej u t r z y m a n i e 
pH wód złożowych na s t a łym poziomie w gran icach 
4—7. (3 zastrzeżenia) 

85c; C02c P. 167566 21.12.1973 

P ie rwszeńs two : 23.01.1973 — Wielka Bry tan ia 
(nr 3347/73) 

Impe r i a l Chemica l Indus t r i e s Limited, Londyn , 
Anglia. 

Środowisko wypełniające do biologicznej obróbki 
ścieków w napowietrzanych filtrach 

Wynalazek dotyczy biologicznej obróbki ścieków w 
napowie t rzanych f i l t rach. 

Środowisko wypełn ia jące wed ług w y n a l a z k u do b io
logicznej obróbki śc ieków w napowie t r zanych fi l trach 
cha rak te ryzu je się tym, że zawie ra cyl indryczne 
ksz ta ł tk i o wolnych przes t rzeniach w e w n ę t r z n y c h i p o 
fa łdowanych śc iankach, w y k o n a n e z organicznego 
tworzywa pol imerycznego. (12 zastrzeżeń) 

87a; B25b P. 161982 17.04.1973 

Paczkowski Zak ład P rzemys łu Maszynowego Leśn ic 
twa, Paczków, Polska (Andrzej Gogol). 

Ścisk montażowy do mebli 

Ścisk mon tażowy do mebl i , posiadający r a m ę m o n 
tażową z urządzeniami zac iskowymi , cha rak te ryzu je 
się tym, że czopy (3) r a m y (1) osadzone są obrotowo 
i p rzesuwnie w p rowadn icach (4) s to jaków (2), a r a -
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miona (5) połączone są jednym końcem w punktach 
(6) obrotowo z ramą (1), drugim natomiast końcem 
połączone są w punktach (7), również obrotowo z pod
stawą stojaka (2), przy czym każde z ramion (5) tworzy 
z osią wzdłużną prowadnicy (4) kąt ostry. Do prze
mieszczania czopów (3) zastosowane są mechanizmy 
(9) posuwu. (2 zastrzeżenia) 

87c; B25f P. 162483 11.05.1973 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Konrad Kessner, 
Herbert Swadźba). 

Pistolet do przebijania 

Przedmiotem wynalazku jest pistolet do przebijania. 
Dla umożliwienia regulacji wielkości nacisku na iglicę 
(7) przebijającą przedmiot w obudowie (1) pistoletu 
wyżłobiono szereg kanałów (8) łączących komorę spa
lania (4) z atmosferą, zamkniętych záslepkami (9). 

Urządzenie ma zastosowanie przy przebijaniu kabli 
energetycznych, kiedy wymaga się różnej siły nacisku 
w zależności od średnicy kabla. (1 zastrzeżenie) 

87c; B25f P. 168504 Τ 01.02.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Hydropneumat" 
przy Zjednoczonych Zakładach „Archimedes", Wroc
ław, Polska (Tadeusz Jędrzejewski). 

Regulator prędkości obrotowej zwłaszcza prędkości 
obrotowej w ręcznych narzędziach pneumatycznych 

Regulator składa się z obudowy (2), sprężyny (3) 
oraz tulejki (4) przy czym sprężyna (3) łączy obudowę 
(2) z tulejką (4). W tulejce (4) wykonany jest otwór 
lub szczelina (13), która w stanie swobodnym regula
tora jest przysłonięta przez obudowę (2). Z chwilą 
wystąpienia na wale odbiorczym (5) obciążenia, na
stępuje ruch względny tulejki (4) względem obudowy 
(2) odsłaniając tym samym otwór lub szczelinę (13). 
Regulator łączy wał napędowy z wałem odbiorczym 
i posiada co najmniej jeden otwór wlotowy i jeden 
otwór wylotowy czynnika napędzającego. 

(1 zastrzeżenie) 

88d; F03g P. 160655 Τ 09.02.1973 

Jerzy Kiełczewski, Warszawa, Polska (Jerzy Kieł
czewski). 

Sposób przetwarzania siły obracającej wał na siłę 
odśrodkową 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że ciężary (3) 
w ruchu wirowym krążą po krzywej zamkniętej (U 
składającej się z części łuku koła i części elipsy. 

Siła odśrodkowa, wg wynalazku, może być zastoso
wana do napędu układów mechanicznych odosobnio
nych, nie związanych z żadnymi innymi przedmiotami. 

(1 zastrzeżenie) 

89h; C13j P. 163313 13.06.1973 

Agency of Industriel Science and Technology, Tokio, 
Japonia. 
Sposób zwiększenia wydajności cukru w procesie jego 

wytwarzania z buraków 

Wynalazek dotyczy wytwarzania cukru buraczanego 
z buraków lub melasy buraczanej na drodze dejoni
zacji przy użyciu żywic jonowymiennych, metodą 
scukrzania lub innym sposobem, przy czym umożliwia 
się działanie o-galaktozydazy w roztworze cukru w 
kierunku hydrolizy zawartej w tym roztworze rafino-
zy do sacharozy i galaktozy. Po odprowadzeniu roz
tworu cukru, roztwór zhydrolizowanej rafinozy za
wraca się do procesu. Następnie, roztwór cukru pod
daje się obróbce w ustalonej kolejności w celu wy
dzielenia zawartego w nim cukru. (1 zastrzeżenie) 



II. WZORY U Ż Y T K O W E 

5b; E21c W. 51043 29.10.1973 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Adam Jesionek, Zenon Słowiński, Jan Sądecki, 
Hieronim Koźniewski, Wiktor Trojański, Antoni Bo
ber, Bolesław Banaś, Jan Dąbski). 

Podziemny oddziałowy skład materiałów 
wybuchowych w kopalniach głębinowych 

Podziemny oddziałowy skład materiałów wybucho
wych zgodnie z wzorem użytkowym polega na usytuo
waniu komór składowych (3) na środki strzałowe 
i przynależne im po stronie przeciwnej wnęki bufo
rowe (5) oraz komory wydawczej (2) w wydzielonej 
części czynnego wyrobiska górniczego stanowiącego 
jednocześnie chodnik komór składowych (4). 

Komora wydawcza (2) jest oddzielona od pozostałej 
części wymienionego chodnika drzwiami kratowymi. 
Tak utworzona budowla górnicza jest połączona z po
zostałymi czynnymi wyrobiskami kopalni, chodnikami 
dojściowymi jednokrotnie załamanymi w stosunku do 
chodnika komór składowych (4). (1 zastrzeżenie) 

5d; E21f W. 50836 17.09.1973 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka
towice, Polska (Kazimierz Parkosz, Alfons Moik, Hen
ryk Łuckoś, Emil Kampa). 

Urządzenie do czyszczenia ścieków na dole kopalni 

Urządzenie do czyszczenia z osadów ścieków na dole 
kopalni posiada końcówkę ślimaka, która odspaja osad 

ścieku swoją częścią czołową oraz górną część pobocz-
nicy ślimaka. Urobione zanieczyszczenia przemieszcza
ne są w nachylonej w stosunku do poziomu rynnie, 
a następnie rurą do podstawionego wozu (fig. 1). 

(1 zastrzeżenie) 

6c; C12g W. 52438 10.12.1970 

Konińskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Konin, 
Polska (Eulalia Gładziszewska, Józef Stana). 

Urządzenie do przygotowania miazgi owocowej 
w procesie tłoczenia owoców lub maderyzacji win 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
przygotowania miazgi owocowej w procesie tłoczenia 
owoców lub maderyzacji win, znajdujące zastosowanie 
przy produkcji płynnych owoców, syropów, morsów 
i win, które stanowi zbiornik (1) w kształcie walczaka 
zaopatrzony w górnej części w przykręcaną pokrywę 
z otworem (2) dla doprowadzenia mieszaniny moszczu 
i zawiesiny winnej oraz z wygiętą rurą (3) połączoną 
ze zbiornikiem (4) z wodą. W pokrywie oraz wsporni
ku (5) jest pionowo ułożyskowany wał (6), na którym 
sa osadzone łopatki (7) mieszadła napędzane silnikiem 
elektrycznym (8). W zbiorniku jest zamocowana wę-
żownica (9) do ogrzewania cieczy, a w jego dolnej 
części jest umieszczony stożkowy lej (10) oparty zwę
żoną częścią o dno w pobliżu otworu z zaworem (11) 
do odprowadzenia miazgi owocowej. Lej składa się 
z segmentów stanowiących prętowe ramki zaopatrzo
ne w drobną siatkę. W dnie zbiornika jest otwór z za
worem (14) dla odbioru moszczu. (2 zastrzeżenia) 
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9b; A46b W. 50699 02.08.1973 

Krakowska Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, 
Kraków, Polska (Włodzimierz Szwed). 

Szczotka do włosów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest szczotka do 
włosów, przeznaczona do masażu i szczotkowania gło
wy. 

Rozwiązanie według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że jej korpus (1) składa się z rękojeści 
(2) w postaci małej wydłużonej elipsy połączonej za 
pośrednictwem części płaskiej (3) z podstawą (4) 
szczotki w postaci dużej wydłużonej elipsy. Na pod
stawie (4) osadzone jest trwale twarde włosie (5) z 
końcami tworzącymi wycinek walca. Rękojeść (2) 
i podstawa (4) są wygięte łukowo w tym samym kie
runku. (1 zastrzeżenie) 

9b; A46b W. 51186 30.11.1973 

Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk, Polska 
(Henryk Nowak). 

Szczotka z wymiennymi wkładkami 

Szczotka według wzoru użytkowego z wymiennymi 
wkładkami, zwłaszcza do szorowania posiada uchwyt 
(2) trwale połączony z korpusem (1), który ma za
czepy (4) w kształcie ceowym do mocowania wkładek 
(5) wymiennych. Wkładki te mają krawędzie (6) utrzy
mujące je w korpusie (1). Wkładka (5) połączona jest 
także z korpusem (1) za pomocą śruby (7). 

(1 zastrzeżenie) 

11e; B42d W. 51039 27.10.1973 

Spółdzielnia Pracy Poligraficzno-Papiernicza, Kosza
lin, Polska (Andrzej Konieczko). 

Album do płyt gramofonowych 

Album wg wzoru użytkowego służy do przechowy
wania oraz do przenoszenia płyt gramofonowych i 
charakteryzuje się tym, że każda z podwójnych kopert 
(1) wykonana jest z arkusza przezroczystej folii zło
żonego dwukrotnie. Koperty powstają poprzez zamo
cowanie złożonego arkusza, jego czterema brzegami 
w grzbiecie (12). (1 zastrzeżenie) 

12h; G03b W. 51275 20.12.1973 

Fabryka Pomocy Naukowych, Poznań, Polska (Ry
szard Olachowski, Ksawery Chodnicki, Zbigniew Wal-
trowski, Zbigniew Redłowski, Maria Osuch). 

Grafoskop składany 

Grafoskop składany, zbudowany z podstawy, słupka 
i na nim umieszczonej głowicy, charakteryzuje się 
tym, że głowica (3) ma kształt prosty, to znaczy po-
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dzielona jest prostopadle do kierunku padającego stru
mienia ciepła, wydobywającego się ze źródła światła, 
co ułatwia chłodzenie głowicy i składa się z części dol
nej (5) i górnej (6) przy czym rama głowicy przymo
cowana jest do dolnej ściany głowicy ułatwiając w 
ten sposób jej montaż. 

Podstawa (1) grafoskopu zaopatrzona jest w nadle-
wy, służące do uchwytu szpul, umożliwiając wykorzy
stanie do rzutowania również taśm. Słupek (2) umiesz
czony jest bezpośrednio na podstawie grafoskopu a 
układ połączeń elektrycznych bezpośrednio w podsta
wie, ułatwiając dostęp do sieci zasilającej. Oprawa 
(14) zwierciadła uzbrojona jest w uchwyt (16) służący 
do regulacji położenia zwierciadła a powierzchnia so
czewki pokryta jest warstwą ochronną również dla 
ochrony przed uszkodzeniem. Ramię soczewki zbudo
wane jest w kształcie rozwartego półkola, umożliwia
jąc w ten sposób zastosowanie dwóch lub więcej ty
pów żarówek. (6 zastrzeżenie) 

21a4 W. 46093 29.09.1970 

19c; E0lc W. 51178 01.12.1973 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt Białystok", Białystok, Polska (Wacław 
Olszański). 

Element nawierzchniowy 

Przedmiotem projektu jest element nawierzchniowy 
do ażurowego utwierdzania nawierzchni dróg jezd
nych, placów postojowych, skarp, nasypów, wykopów 
itp. 

Element posiada postać pierścienia kołowego (1) z 
otworem cylindrycznym (2) umiejscowionym w osi ele
mentu. Grubość i średnica elementu wynikają z wy
mogów technicznych i użytkowych utwardzonej na
wierzchni. (1 zastrzeżenie) 

Feliks Szymkowiak, Gostyń, Polska (Feliks Szym
kowiak). 

Zasilacz prądu stabilizowanego 

Zasilacz prądu stabilizowanego, znamienny tym, że 
zawiera w jednym układzie połączeń stabilizator prą
du od 15°—250 V, zasilacz w prąd bezpieczny prze
mienny od 1—24 V i zasilacz w prąd stały od 1—24 V. 

(3 zastrzeżenia) 

21a4; H01q W. 50847 10.11.1971 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska 
(Zdzisław Nowak). 

Antena teleskopowa 

Antena teleskopowa składa się z wsuwanych czło
nów teleskopowych, przy czym przedostatni człon te
leskopowy (1), połączony nierozłącznie z przegubem 
(2), oraz obsada (3) są wsuwane do ostatniego członu 
teleskopowego (4), którego jeden koniec połączony jest 
z podstawą (7) za pomocą tulei (5) posiadającej osiowy 
otwór nieprzelotowy oraz współosiowy z nim gwinto
wany otwór przelotowy, zaś drugi koniec członu teles
kopowego (4) osadzony jest w podporze górnej (6). 

Antena teleskopowa ma zastosowanie w przenośnych 
odbiornikach radiowych i telewizyjnych oraz w radio
telefonach. (1 zastrzeżenie) 
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2 la': H01p W. 50975 17.10.1973 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Danuta Jurkiewicz, Ryszard Jurkiewicz, Ma
rek Kaczyński, Stefan Panowicz). 

Mikrofalowe przejście współosiowe 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mikrofalowe 
przejście współosiowe przeznaczone do łączenia pod
zespołów mikrofalowych zakończonych złączami o róż
nych standardach i wprowadzające małe odbicie ener
gii fal elektromagnetycznych. 

W przejściu według wzoru użytkowego zastosowano 
wyprofilowany wewnętrznie odcinek transformujący 
wymiary standardu 10/4,34 na wymiary standardu 
4,14/127 zakończony złączem standardu 4,14/1,27 będą
cym integralną jego częścią. 

Przejście według wzoru składa się z przewodu ze
wnętrznego złącza (1) standardu 10/4,34, odcinka trans
formującego (5), nakrętki dociskowej (7), służącej do 
połączenia przewodu (5) z przewodem złącza (1), prze
wodu wewnętrznego (10), izolatora (11) i podpory (3). 
Izolator (11) i podpora (3) na powierzchniach czoło
wych posiadają podcięcia (12) do ustawiania współ-
osiowości przewodu wewnętrznego (10). Przewód we
wnętrzny (9) złącza standardu 10/4,34 połączony jest 
z przewodem wewnętrznym (10) odcinka transformu
jącego wymiary przy pomocy gwintowanego trzpienia 
(13). 

Połączenie to ma zapewnioną współosiowość przez 
walcowe prowadzenie (14) trzpienia (13). 

(5 zastrzeżeń) 

21g; H01p W. 50896 01.10.1973 

Pierwszeństwo: 10.06.1973 — 42 Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Zakład Doświadczalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, Pol
ska (Włodzimierz Roguski). 

Obudowa filtru piezoelektrycznego ceramicznego 
małej częstotliwości 

Obudowa filtru piezoelektrycznego ceramicznego 
małej częstotliwości składa się z korpusu i z kubka. 
Korpus obudowy stanowią dwie oddalone od siebie 
płytki izolacyjne (1) i (2), do których są zamocowane 
żyłki (4) wykonane z tworzywa sztucznego i przezna

czone do osadzania między nimi filtru (5). W płytce 
(1) oraz w płytce (2) są zamocowane odcinki drutu 
stanowiące jednocześnie wyprowadzenia (3) filtru 
i elementy dystansowe korpusu. (2 zastrzeżenia) 

21g; G21f W. 51510 11.02.1974 

Instytut Badań Jądrowych, Otwock Świerk, Polska 
(Józef Lech Hirnle, Andrzej Strupczewski). 

Pojemnik do transportu wypalonego paliwa jądrowego 

Pojemnik według wzoru użytkowego posiada korpus 
osłonny (1) zawierający wewnątrz komorę (3), w której 
znajduje się zasobnik (2) zawieszony na lince (4), 
przymocowanej do bębna wciągarki (5). Korpus osłon
ny (1) zaopatrzony jest w dolnej części w gniazdo (6) 
wyposażone w uszczelkę (7) otoczoną przeciętym 
wzdłuż promienia pierścieniem (8). Pierścień (8) w 
miejscu przecięcia złączony jest śrubą (9), której łeb 
wyprowadzony jest na zewnątrz korpusu osłonnego (1). 

(1 zastrzeżenie) 

27a; F04d W. 50921 15.09.1970 

Zakłady Cynkowe „Silesia", Katowice, Polska (Jan 
Radwański, Piotr Tomecki). 
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Dmuchawa do przetłaczania gazów zwłaszcza silnie 
zapylonych 

Dmuchawa do przetłaczania gazów zwłaszcza silnie 
zapylonych skonstruowana została w ten sposób, że 
naprzeciw osiowo zamocowanego do obudowy wlotu 
(2) o kształcie stożka ściętego zamocowana jest roz
łącznie cylindryczna osłona (3). W osłonie tej usytuo
wany jest osiowo wirnik (4) złożony z piasty (7) osa
dzonej w tulei osłony (10). Do piasty przymocowana 
jest tarcza (8), na obwodzie której zamontowane są 
prostopadle łopatki. (1 zastrzeżenie) 

30a; A61b W. 52434 04.08.1970 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Stanisław Krzy
sztoporski, Władysław Sochala). 

Urządzenie zabiegowe do przeprowadzania 
kompleksowego ginekologicznego zabiegu 

borowinowego 

Urządzenie zabiegowe do przeprowadzania komplek
sowego ginekologicznego zabiegu borowinowego skła
da się z siatkowej taśmy, której jeden koniec jest 
przymocowany do pręta umieszczonego w ścianie ła
zienki, natomiast drugi koniec jest nawinięty na wał 
obrotowo zamocowany na drugim krótszym boku 
wanny, przy czym wał ten jest zaopatrzony w mecha
nizm napędowy i zapadkowy. W wannie natomiast 
znajduje się napowietrzający ruszt wykonany z perfo
rowanych rur połączony rurowym przewodem do 
dmuchawy. (2 zastrzeżenia) 

33b; A45c W. 50974 16.10.1973 

Śremskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego, 
Śrem, Polska (Kazimierz Grabny, Marian Naskręt, 
Tadeusz Zamarski). 

Pojemnik do podgrzewania płynów w butelce 

Pojemnik według wzoru użytkowego do podgrzewa
nia płynów w butelce, zwłaszcza płynu do picia w 
dziecięcej butelce, charakteryzuje się tym, że posiada 
cylindryczny pojemnik (1) zakończony od góry na
krętką (2) w kształcie kubka a od dołu pojemnikiem 
(3) w kształcie miski. W misce (3) osadzony jest wkład 
wymienny (4), wewnątrz którego znajduje się che
miczna substancja reagująca, np. tlenek wapnia. We 
wkładzie wymiennym (4) znajduje się woreczek folio
wy wypełniony wodą, która po przekłuciu woreczka 
przebijakiem wchodzi w reakcję z tlenkiem wapnia, 
przy czym jest to reakcja egzotermiczna. 

(2 zastrzeżenia) 

33b; A45c W. 50976 17.10.1973 

Warszawska Fabryka Tworzyw Sztucznych „Polle
na", Warszawa, Polska (Stanisław Siedlikowski, Jan 
Kaźmierczak, Mieczysław Borek, Stanisław Psuja, 
Henryk Bury). 
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Uchwyt z tworzyw sztucznych do toreb plastykowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt z two
rzyw sztucznych mocowany za pomocą elementów ni
tujących z tego samego tworzywa sztucznego. 

Uchwyt wg wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że posiada kształt graniastosłupa o podstawie 
składającej się z dwóch trapezów złączonych ze sobą 
wspólną podstawą. Wewnętrzna płaszczyzna uchwytu 
posiada elementy nitujące o różnych kształtach, słu
żące do łączenia uchwytu z torbą. Zewnętrzna płasz
czyzna uchwytu zawiera specjalne ożebrowanie, 
zwiększające jego wytrzymałość i trwałość. 

(3 zastrzeżenia) 

34 b; A47j W. 50915 17.02.1972 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółdzielnia 
Pracy, Poznań, Polska (Jerzy Durski, Roman Linke). 

Pojemnik do pieczywa 

Pojemnik wg wzoru użytkowego ma prostokątną 
podstawę (1), dwie boczne ściany (2), tylną ścianę (3) 
oraz odchylną pokrywę (4) z przodu i charakteryzuje 
się tym, że w pewnej odległości od dna pojemnika 
ustawiona jest ażurowa wkładka (5) w postaci perfo
rowanej płyty z podpórkami. (1 zastrzeżenie) 

34b; A47j W. 51004 20.10.1973 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Janusz Kryczkowski, Edward Proskura, Piotr Krycz-
kowski). 

Pokrywa przeciwrozpryskowa 

Pokrywa przeciwrozpryskowa według wzoru użyt
kowego ma postać przestrzennej formy o kształcie 
podwójnego stożka ściętego i charakteryzuje się tym, 
że posiada kształtowo obrzeże (1) wykonane najko
rzystniej w postaci stożka ściętego, do którego przy
mocowany jest ramowy element (2), najkorzystniej o 
trzech ramionach. Na tym elemencie rozpięta jest siat
ka (4) o drobnych oczkach, przymocowana doń trwale. 
Pokrywa zaopatrzona jest w uchwyt (6), wyprofilowa
ny z jednego z ramion ramowego elementu (2). 

Pokrywa przeznaczona jest do zabezpieczania przed 
wydostawaniem się na zewnątrz naczynia cząstek pro
duktu oraz tłuszczu podczas procesu smażenia i/lub 
prażenia. (1 zastrzeżenie) 

34c; A471 W. 50879 28.09.1973 

Ośrodek Technologii Gumy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Szczecin, Polska (Mieczy
sław Sadurski, Marek Sulecki). 

Wkład do zlewozmywaka 

Przedmiotem wzoru jest wkład do zlewozmywaka 
wykonany zwłaszcza z gumy. Przeznaczeniem wkładu 
jest chronienie naczyń przed bezpośrednim zetknię
ciem się ze ściankami i dnem zlewozmywaka, co za
bezpiecza przed stłuczeniem się naczyń i zabrudzeniem 
zlewozmywaka. 

Na ściankach wkładu (1) i spodniej części wkładu 
znajdują się przyssawki (2), które utrzymują wkład 
w stałym położeniu i zabezpieczają go przed ścisłym 
przyklejeniem do ścianek i dna zlewozmywaka. 

W celu odpływu wody na całej powierzchni wkładu 
znajdują się otwory (3). (1 zastrzeżenie) 

34g W. 48863 15.06.1972 

Brzezińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego, 
Brzeziny k.Łodzi, Polska (Zenon Caban). 

Mata składana 

Mata składana wg wzoru użytkowego wykonana 
jest z czterech prostokątnych, płaskich elementów (1) 
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ze spienionego tworzywa sztucznego, umieszczonych 
w pokrowcu z tkaniny, zaopatrzonym w dwie kiesze
nie (3), przy czym na poziomie sąsiadujących ze sobą 
krawędzi elementów pierwszego z drugim oraz trze
ciego z czwartym, są umieszczone uchwyty (2). 

(1 zastrzeżenie) 

34g; A47c W. 50839 17.09.1973 

Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Janusz 
Tabaczyński, Krzysztof Streb). 

Układ modularny mebli wypoczynkowych 

Układ modularny mebli wypoczynkowych według 
wzoru użytkowego, przeznaczonych do siedzenia i wy
poczynku charakteryzuje się tym, że składa się co naj
mniej z jednego fotela i kanapy, której długość stano
wi wielokrotność szerokości fotela. Podstawowe ele
menty i podzespoły fotela i kanapy są zunifikowane 
co ułatwia produkcję i użytkowanie mebli. Konstruk
cja nośna oskrzyni siedziska i oparcia fotela jest do
stosowana do łączenia śrubami w szereg przez co z 
kilku foteli tworzy się kanapę żądanej długości, której 
boki (3) są identyczne z bokami fotela. 

(3 zastrzeżenia) 

34g; A47c W. 51181 01.12.1973 

Spółdzielnia Pracy Elektrotechniczno-Metalowa, Su
wałki, Polska (Józef Czesław Sawicki, Tadeusz Rut
kowski). 

Taboret 

Taboret wg wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że posiada cztery nogi (4), z których każda wy
konana jest z dwóch prętów metalowych o średnicy 
8 mm i posiada kształt trójkąta rozwartokątnego, któ
rego jeden z boków jest lekko wygięty na końcu i 
przylega do pręta (5). Nogi (4) taboretu połączone są 
ramką (3), wykonaną z pręta metalowego na około 
2/3 wysokości taboretu określonej wierzchołkami trój
kątów konstrukcji nóg (4). W górnej części taboretu 
nogi (4) połączone są ramką (2), która wykonana jest 

z kątownika. Odcinki prętów każdej z nóg taboretu 
zawarte pomiędzy ramkami (2) i (3) są do siebie rów
noległe i jednocześnie prostopadłe do pulpitu zamoco
wanego do ramki (2). Na nogi (4) w miejscu przyle
gania dwóch prętów nałożone są gumy (6). 

(1 zastrzeżenie) 

34i; A47b W. 51072 05.11.1973 

Polskie Fabryki Mebli, Opole, Polska (Maksymilian 
Flesler). 

Kuchenny zestaw mebli 

Kuchenny zestaw mebli według wzoru użytkowego 
wykonany jest z elementów drewnianych, drewno
pochodnych, tworzywa sztucznego i metalu. Poszcze
gólne szafki zestawu wiszące i stojące wraz z płytą 
przyścienną mają konstrukcję demontowaną. Szero
kość poszczególnych szafek stanowi moduł lub jego 
wielokrotność, co pozwala na dowolne ustawienie ze
stawu. 

W skład zestawu wchodzą dwie szafki (1) dolne sto
jące dwudrzwiowe, szafka (2) dolna stojąca z szuf
ladami i wysuwaną płytą roboczą, szafka (4) dolna 
stojąca wysoka, szafka (5) wisząca z drzwiami, szafka 
(6) wisząca z wnęką, szafka (7) wisząca bez wnęki, 
szafka (8) górna nastawna z drzwiami, płyta (9) robo
cza główna, płyta (10) przyścienna wytłaczana. 

(1 zastrzeżenie) 

34k; A47k W. 50880 28.09.1973 

Ośrodek Technologii Gumy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Szczecin, Polska (Mieczy
sław Sadurski, Marek Sulecki, Stanisław Chudziak). 
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Dywanik sanitarny 

Przedmiotem wzoru jest dywanik sanitarny, prze
znaczony do wykładania podłogi wokół muszli kloze
towej, w celu ułatwienia utrzymania czystości w po
mieszczeniach sanitarnych. 

Górna część dywanika posiada ryflowane wgłębienia 
(2) i obramowanie (1), występujące na całym obwodzie 
górnej części, wystające ponad powierzchnię i tworzą
ce pewien rodzaj zbiornika o niewielkiej głębokości 

Natomiast w spodniej części wykonane są półkoliste 
występy, uniemożliwiające przesuwanie się dywanika 
po podłodze. 

Dywanik wykonany jest z kolorowej gumy lub two
rzywa sztucznego w kształcie dopasowanym do zarysu 
muszli klozetowej na poziomie podłogi. 

(1 zastrzeżenie) 

341; A47f W. 51086 08.11.1973 

Warszawskie Zakłady Radiowe, Warszawa, Polska 
(Stanisław Świtkowski, Henryk Zembrzuski). 

Stanowisko do projektowania obwodów drukowanych 

Stanowisko do projektowania i wykonywania doku
mentacji obwodów drukowanych składa się z czterech 
typowych zespołów: stołu (1) z szufladą (5), szafki (2) 
z szufladami (3), pulpitu podświetlanego (6) oraz szafki 
z przegrodami (12). Dodatkowo stosuje się oświetlacz 
z wizjerem (11) umocowany przy pomocy regulowa
nego ramienia do podświetlanego pulpitu (6). Szuflada 
(5) i szafka (2) z szufladami (3) jest mocowana do sto
łu (1) rozłącznie tak, że szuflada (5) i szuflady (3) ot

wierają się na jedną, tę samą stronę stołu (1). Pulpit 
podświetlany (6) może być dostawiany do dłuższego 
boku stołu (1), z lewej lub z prawej strony projektu
jącego. Szyba robocza (7) podświetlanego pulpitu (6) 
jest pochylana skokowo przy pomocy przycisku (9) w 
zależności od potrzeb projektującego. Pod szybą (7) 
podświetlanego pulpitu (6) znajduje się zimne źródło 
światła (8) o regulowanym natężeniu. Na stole (1) 
znajduje się przesuwna szafka z przegrodami (12) na 
materiały do wykonywania dokumentacji. 

(1 zastrzeżenie) 

35d; B66f W. 51147 26.11.1973 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego nr 2 Wrocław, Polska (Kazimierz Zalejski, 
Henryk Rzeźniczak). 

Podnośnik śrubowy do montażu i demontażu 
dźwigów wieżowych 

Przedmiotem wzoru jest podnośnik śrubowy znajdu
jący zastosowanie do podpierania poszczególnych ele
mentów konstrukcji dźwigu wieżowego w trakcie wy
konywania czynności montażu i demontażu tego dźwi
gu. 

Podnośnik ten posiada podstawę (1) z gwintowanym 
otworem osiowym (2), w którym umieszczona jest koń
cówka walcowana (3) połączona trwale z pionową rurą 
(4), w górny otwór której wprowadzony jest czop (6) 
części nośnej (7) zakończonej łożem (8) o kształcie od
powiadającym zarysowi zewnętrznemu konstrukcji 
dźwigu. Do części nośnej (7) zamocowany jest wspor
nik (10), w którym osadzona jest podpórka (11). Za
równo pionowy element nośny (3), (4) jak i podpórka 
(11) zaopatrzone są w elementy do regulacji ich dłu
gości. (2 zastrzeżenia) 

36b; F24c W. 51050 30.10.1973 

Józef Abramowicz, Suchowola, Polska. 

Piec ogniowo-powietrzny 

Piec jest wykonany z rusztu wodnego (9) o żebrach 
zasadniczych z rur o przekroju kołowym i żeber ru
chomych (10) z płaskownika związanych z dźwignią 
(11) poprzez listwy (14). Tego rodzaju rozwiązanie po
zwala przegarniać ruszt. Zasobnik opału (6) został 
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usytuowany poza piecem i jest zaopatrzony w zasuwę 
(15) sterowany cięgnem (16). Sygnalizator opału (17) 
sygnalizuje konieczność uzupełnienia. Ruszt wodny 
(9) przez rury zbiorcze (4) ogrzewa wodę w instalacji 
dla celów sanitarnych i przyrządzania pasz. 

(2 zastrzeżenia) 

37c; E04d W. 50864 25.09.1973 

Lubelskie Zakłady Eternitu im. Partyzantów Ziemi 
Lubelskiej, Lublin, Polska (Jerzy Komorowski, Zyg
munt Buyko, Leon Skotnicki, Wacław Wiszniowski, 
Wiesław Majcher). 

Złącze do mocowania płyt, zwłaszcza falistych płyt 
azbestowo-cementowych przy kryciu dachu 

Przedmiotem proponowanego rozwiązania jest złą
cze stosowane w budownictwie do mocowania płyt 
zwłaszcza falistych płyt azbestowo-cementowych uży
wanych przy kryciu dachu. Celem zgłoszonej kon
strukcji jest zmniejszenie korozji znanych złącz przez 
ochronę metalowego wkrętu za pomocą podkładki i 
przykrywki z tworzywa sztucznego. Proponowane roz
wiązanie złącza przedstawione na fig. 1 polega na 
tym, że podkładka, w której usytuowany jest osiowe 
wkręt posiada pierścień walcowy (1) umieszczony osio
wo w złączu od dołu usytuowany wewnątrz po
wierzchni wykroju nakładki (3) w postaci wycinka 
czaszy kuli naj dogodniej na łuku promienia stanowią
cego co najmniej cztery wielokrotności zewnętrznej 
średnicy pierścienia walcowego (1), a od góry usytuo
wany wewnątrz płaszczyzny, przyległej do cylindra 
obrzeża (4) oddzielonego od pierścienia walcowego (1) 
rowkiem (5), podczas gdy przykrywka połączona jest 
ze zgrubieniem (6) obrzeża (4) wchodzącego w rowek 
(11) usytuowany powyżej poziomu górnej powierzchni 
kołnierza (10). (1 zastrzeżenie) 

37f; E04h W. 50972 16.10.1973 

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej, 
Rzeszów, Polska (Władysław Stodolak, Stanisław Bań
ka, Zygmunt Dębski, Stanisław Tucholski, Kazimier? 
Nowak). 

Altana ogrodowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest altana ogro
dowa przeznaczona zwłaszcza dla użytkowników 
ogródków działkowych. 

Altana ustawiona jest na fundamencie (1), w na
rożnikach którego osadzone są kotwy (2), do których 
przymocowane są podwaliny (3). Składa się ona z uni
fikowanych elementów ściennych (4) dachu (5) z su
fitem (6) oraz podłogi (7). Elementy ścienne (4) sta
nowią ramy (8) obite z obu stron półwałkami (9) z 
umieszczoną między nimi warstwą (10) izolacyjną. Ele
menty ścienne połączone są ze sobą słupkami (11) na
rożnymi i podwalinami (3) za pomocą piór (13). Dach 
(5) jest jednospadowy i stanowią go krokwie (16) do 
których przymocowane są deski (17) szalunkowe po
kryte papą (18). Sufit (6) stanowi płyta (19) przymo
cowana do desek (17). (3 zastrzeżenia) 

37f; E04h W. 50973 16.10.1973 
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej 

„Las", Rzeszów, Polska (Władysław Stodolak, Stani
sław Bańka, Zygmunt Dębski, Stanisław Tucholski, 
Kazimierz Nowak). 

Altana ogrodowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest altana ogro
dowa stała przeznaczona zwłaszcza dla użytkowników 
ogródków działkowych. 

Altana spoczywa na słupkach (1) narożnych z osa
dzonymi kotwami (3) oraz słupkach (2) pośrednich. 
Do kotew (3) przymocowane są podwaliny (4) drew
niane. Ściany jej zbudowane są z płytowych elemen
tów (5) ściennych wykonanych w kształcie użebrowa-
nych ram (9) obitych od strony zewnętrznej półwałka-
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mi (11) i (29), a od s t rony w e w n ę t r z n e j płytą (12) 
pilśniową. Elementy (5) połączone są ze sobą oraz ze 
s ł upkami (14) na rożnymi i podwa l inami (4) za pomocą 
obcych piór (19). Dach a l t any jes t j ednospadowy i 
sk łada się z k rokwi (19), do k tó rych przybi te są deski 
(20) sza lunkowe pok ry t e papą smołową. Od w e w n ą t r z 
do desek (20) przybi ta jest p ły ta (22) s tanowiąca sufit 
(7) a l tany . (3 zastrzeżenia) 

37g 1 ; E06b W. 50817 19.07.1971 
Ins ty tu t Techniki Budowlane j , Warszawa , Polska 

(Zbigniew Wolski , Bożenna Kozera, Zofia Goździew-
ska). 

Me ta lowa ościeżnica d rzwiowa 
P rzedmio t em wzoru uży tkowego jest me ta lowa 

osieżnica drzwiowa, fabrycznie wykończona , mająca 
zas tosowanie w ścianach wewnę t rznych , zwłaszcza w 
budownic twie mieszkan iowym. Is to ta wzoru uży tko
wego polega na tym, że ościeżnica sk łada się z dwóch 
j e d n a k o w y c h przysta jących do siebie i zmocowanych 
rozłącznie r a m o profi lach w kszta łc ie s tykających się 
ze sobą końcami dwóch l i ter C o różnej wielkości, 
z k tó rych mniejsze l i tery C mają swobodne r amiona 
zakończone p ros topad łymi zagięciami do wewną t rz 
profilu, zaś płaszczyzny r a m o profi lach większej li
te ry C z o tworami są zaopa t rzone od wewną t r z w za
mocowane t rwa le wsporn ik i dys tansowe z o tworami 
u s y t u o w a n y m i na wpros t o tworów r a m . Ościeżnicę 
wed ług wzoru uży tkowego cechuje duża uniwersa lność 
oraz ła twość i możliwość s tosowania we wszelkiego 
rodza ju śc ianach działowych, szczególnie w lekkich 
j ak gipsowe, w a r s t w o w e . (1 zastrzeżenie) 

37g 1 ; E06b W. 50818 19.07.1971 

In s ty tu t Technik i B u d o w l a n e j , Warszawa , Po l ska 
(Zbigniew Wolski , Bożenna Kozera, Zofia Goźdz iew-
ska) . 

Meta lowa ościeżnica d rzwiowa 

P rzedmio tem wzoru uży tkowego jes t me t a lowa 
ościeżnica d rzwiowa sk łada jąca się z dwóch różnych 
przys ta jących do siebie i zamocowanych rozłącznie 
r am, z k tó rych j e d n a r a m a ma w p rzek ro ju poprzecz
n y m profil w kształcie s tyka jących się ze sobą k o ń c a 
mi dwóch l i ter C o różnej wielkości , gdzie mnie j sza 
l i tera C ma swobodne r a m i ę zakończone p r o s t o p a d ł y m 
do w e w n ą t r z zagięciem. 

W profi lach uży tkowane są o twory i wsporn ik i d y s 
tansowe. 

Ościeżnicę cechuje duża un iwersa lność oraz ł a twość 
s tosowania we wszelkiego rodza ju ścianach dzia łowych 
szczególnie w cienkich i l ekkich j ak g ipsowe w a r s t w y . 

(1 zastrzeżenie) 

38a; B27b W. 52435 06.07.1970 

Ja roc ińsk i Zak ład P r z e m y s ł u Maszynowego Leśn i c 
twa , Przeds ięb iors two P a ń s t w o w e , Ja roc in , Polska 
(Antoni Andrze j Hoffa, Józef Zysk) . 

Uk ład wskaźn ikowy b łądzenia pi ły t a ś m o w e j 

Uk ład wskaźn ikowy błądzenia piły t a śmowej sk łada 
się z e l ek t romagne tycznego czujnika (1), k t ó r y p r z e d 
s tawia sobą t r ans fo rmo to rowy rdzeń w y k o n a n y z p ły 
tek b lachy t r a n s f o r m a t o r o w e j , zakończony n a b i e g u n -
n i k a m i w kształcie l i tery „T". Pomiędzy n a b i e g u n n i -
k a m i znajduje się powie t rzna szczelina, w k tó re j jes t 
umieszczona t a ś m o w a piła bez części uzębionej . Na 
t r a n s f o r m a t o r o w y m rdzen iu osadzone są odpowiedn io 
symet ryczn ie w z b u d n i k o w e cewki (5) połączone różn i 
cowo, w k tó rych i n d u k o w a n e są siły e l ek t romoto rycz 
ne oraz wzbudza jąca cewka (6) osadzona na ś r o d k u 
i nap rzec iwko n a b i e g u n n i k ó w w celu w y t w a r z a n i a 
pola magne tycznego , k t ó r a jes t zas i lana z sieci p r ą d u 
p rzemiennego . Wyjścia uzwojeń w z b u d n i k o w y c h ce 
wek (5) połączone są z p r o s t o w n i k o w y m członem (7), 
a ten z kolei połączony jes t e lek t rycznie w celu zas i 
lania z magne toe l ek t rycznym wskaźn ik i em (8) s y g n a 
lizacji wielkości błądzenia , k tó ry ma dwus t ronną p o -
działkę z ze rem poś rodku , uwzględniającą d w a k i e 
r u n k i wys tąp ien ia odchylenia t a śmowe j piły od p ła sz 
czyzny p i łowania . Wskaźn ik (8) umieszczony jes t na 
pulpicie s t e rowniczym p i l a rk i t a śmowe j lub w pobliżu 
s t anowiska obsługi . (2 zast rzeżenia) 



116 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 2 (44) 1975 

39a3; B29d W. 50776 31.08.1973 

Ośrodek Technologii Gumy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Szczecin, Polska (Mieczy
sław Sadurski, Stanisław Chudziak). 

Mata do suszenia 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ażurowa mata 
do suszenia wypranych wyrobów z dzianiny w domu, 
w łazienkach nad wanną. 

Mata umożliwia zawieszanie i suszenie bielizny nad 
wanną w łazience a woda ociekająca z dzianiny od
prowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji. Wyrób 
z dzianiny, po upraniu, układa się na macie zamoco
wanej blisko górnych krawędzi wanny. Mata umożli
wia nadanie żądanej formy mokremu wyrobowi i jego 
szybkie schnięcie. 

Matę do suszenia stanowi ażurowa siatka (1), wy
konana z tworzywa sztucznego, połączona z haczykami 
(2) umieszczonymi w przyssawkach gumowych (3). 
Przyssawki przytwierdzone są do wewnętrznej bocz
nej powierzchni wanny. (1 zastrzeżenie) 

Poduszka do wanny 

Przedmiotem wzoru jest poduszka pod głowę, prze
widziana do zastosowania podczas kąpieli w wannie. 

Częścią zasadniczą poduszki, o którą opiera się gło
wa jest odcinek elastycznej rury gumowej (1). Na 
zewnętrznej ściance rury uformowane są przyssawki 
(2), które służą do zamocowania poduszki na ściance 
wanny. (1 zastrzeżenie) 

42b; G0lf W. 51065 05.11.1973 

39a6; B29h W. 50777 31.08.1973 

Ośrodek Technologii Gumy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Szczecin, Polska (Mie
czysław Sadurski, Stanisław Chudziak). 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Ma
rian Budzyński). 

Przyrząd do pomiaru wysokości zwierząt, 
zwłaszcza koni 

Przyrząd jest w formie tabliczki (1), do której przy
mocowane są: listwa (2), libella rurkowa (3) oraz pu
dełko (5), wewnątrz którego jest bęben z taśmą (4), 
do której drugiego końca zamocowany jest ciężar <6). 

(1 zastrzeżenie) 

42e; G0lf W. 51277 20.12.1973 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew" — Oddział Projektowy Bytom, By
tom, Polska (Stefan Firlejczyk, Mieczysław Bicz, Jan 
Mnich). 
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Sygnalizator przepływu i temperatury wody 
typ RTW-1 

Sygnalizator przepływu i temperatury wody służący 
do zdalnego ciągłego kontrolowania przepływu i tem
peratury wody i działający pod wpływem przepływu 
wody, która unosi pływak (3) z magnesem (13). Z 
chwilą zaniku przepływu następuje opadnięcie pływa
ka (3) z magnesem (13), którego pole magnetyczne po
woduje zadziałanie kontaktronu (9) i przekazanie im
pulsu sygnałowego na tablicę sterowniczą. 

Sygnalizator posiada ponadto termometr kontakto
wy (10) o określonej temperaturze granicznej poda
jący impuls sygnałowy przekroczenia temperatury 
wody. (3 zastrzeżenia) 

42k; W. 49142 22.08.1972 

Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Warszawa, Polska (Franciszek Kaźmier-
czyk). 

Układ do blokowania nóżki czujnika zegarowego 

Układ do blokowania nóżki czujnika zegarowego 
charakteryzuje się tym, że składa się z wałka (1), 
posiadającego w płaszczyźnie prostopadłej do swojej 
osi podłużnej otwór i zakończonego nagwintowanym 
na końcu trzpieniem, na który nawleczona jest pod
kładka (4) oraz sprężyna spiralna (3) osadzona jedno
cześnie w gnieździe umocowanej na gwintowanym 
końcu trzpienia wałka (1) nakrętki (2), przy czym 
podkładka (4), dociskana jest sprężyną śrubową (3) do 
krawędzi otworu (5), wykonanego w korpusie prowad
nicy (6) czujnika zegarowego (7). (2 zastrzeżenia) 

42k; G01l W. 51110 14.11.1973 

Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa, Kato
wice, Polska (Zbigniew Manecki, Stanisław Musiał, 
Edward Czernik, Jan Szczerbara). 

Stanowisko obciążnikowe do legalizowania 
czujników-przetworników siły 

Stanowisko obciążnikowe do legalizowania czujni
ków-przetworników siły posiada obciążniki (1) o kształ
cie podciętych pierścieni o jednakowej średnicy ze
wnętrznej i grubości, które są nasadzone na pręt pro
wadzący i ułożone w stos. Zewnętrzne podcięcia 
pierścieniowe każdego z obciążników spoczywają na 
oddzielnych pierścieniach nośnych (3) zabezpieczonych 
przed obrotem przez nieruchome pręty zabezpiecza
jące (4). Pierścienie nośne (5) na swej zewnętrznej 
walcowej powierzchni mają nacięty gwint i wkręcone 
są w obrotowe nakrętki nośne, ułożone w stos two
rzący wieloczłonowe łożysko oporowe, w którym każ
da z nakrętek może indywidualnie obracać się. Stos 
nakrętek spoczywa na pierścieniu nośnym nierucho
mym, zamocowanym na podstawie. (1 zastrzeżenie) 

421; G0ln W. 51134 21.11.1973 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Zakład Doświadczalny Telemechaniki Gór
niczej „Elektrometal", Cieszyn, Polska (Zbigniew Pa-
gieła). 

Zespół pneumatyczny metanomierza 

Zespół pneumatyczny metanomierza składa się z 
korpusu (1) wykonanego korzystnie z tworzywa sztucz
nego posiadającego wewnątrz kanały (2) stanowiące 
połączenia pomiędzy znanymi elementami (3), (4), (5), 
i (7) układu pneumatycznego metanomierza. 

(2 zastrzeżenia) 
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421; G0ln W. 51282 21.12.1973 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Borowski). 

Przyrząd do pomiaru gazu w próbkach węgla 

Przyrząd do pomiaru gazu w próbkach węgla składa 
się z szczelnie zamkhiętego pojemnika, którego po
krywa (2) po zewnętrznej stronie ma cieczowy mano
metr (4) połączony rurowym przewodem (5) z komorą 
(6) tego pojemnika. Dolna wewnętrzna część komory 
(6) jest zaopatrzona w czaszową wstawkę (7) z luźne 
umieszczonym bijakiem w postaci kuli (8). 

(1 zastrzeżenie) 

45f; A0lg W. 52437 09.02.1970 

42m4; G06g W. 50052 06.03.1973 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, Polska (Ste
fan Sobiecki). 
Suwak do wymiarowania parametrów wibroizolacji 

fundamentów pod maszyny obrotowe 

Suwak według wzoru przeznaczony jest do dobie
rania wymiarów fundamentów i wibroizolacji prze
znaczonych do zabezpieczenia otoczenia przed skutka
mi drgań wynikłych z pracy maszyn obrotowych ta
kich jak wentylatory, pompy sprężarki itp. Suwak 
składa się z liniału i przesuwnego po nim okienka, w 
którym wykonane są otwory (4a, 4b, 4c, 4d) oraz szcze
liny (5a, 5b). (2 zastrzeżenia) 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Łódź, Pol
ska (Józef Kraszewski). 

Żlobik do żywicowania chemicznego 
środkami płynnymi 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest żłobik do ży
wicowania chemicznego środkami płynnymi. Żłobik 
według wzoru składa się z głowicy osadzonej na trzon
ku (14), do której jest doprowadzana ciecz ze zbiorni
ka ciśnieniowego elastycznym przewodem (18). W gło
wicy znajdują się samoczynny zawór (8) z grzybkiem 
(10), przewody (1) zakończone dyszami rozpylającymi 
(2) oraz dźwignie (5), na których są osadzone noże (3). 
Dysze (2) są umieszczone bezpośrednio za ostrzami 
noży (3) i są skierowane prostopadle do dna nacina
nego rowka a wypływ cieczy z dyszy (2) jest stero
wany dźwignią (5). (2 zastrzeżenia) 

46c; F02m W. 50875 27.09.1973 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika
cyjnego Świdnik k.Lublina, Polska (Mieczysław Krze-
szowiec, Stanisław Czobot). 
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Urządzenie hamulcowe elementu wykonującego obrót 
zwłaszcza dźwigni regulacji przepustnicy gaźnika 

w pojazdach jednośladowych 

Urządzenie hamulcowe elementu wykonującego ob
rót, zwłaszcza dźwigni regulacji przepustnicy gaźnika 
w pojazdach jednośladowych, przeznaczone do regula
cji płynności ruchu obrotowego, szczególnie elementu 
wykonującego niepełny obrót. 

Urządzenie ma płytkową sprężynę (1) ukształtowaną 
łukowo, która jednym końcem podparta jest w kor
pusie (3) urządzenia a drugim na regulowanej oporze 
(5). Sprężyna częścią wypukłą przyłożona jest do po
wierzchni elementu (7) wykonującego obrót. 

Regulowana opora (5) wkręcona jest w korpus (2) 
i zabezpieczona przed obrotem przeciwnakrętką (6). 

(2 zastrzeżenia) 

48b; C23c W. 45372 21.04.1970 

Czesław Głazowski, Przemyśl, Polska. 

Urządzenie do pasywacji narzędzi parą przegrzaną 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
znanego zabiegu pasywacji narzędzi ze stali szybko
tnącej przez oddziaływanie na ich powierzchnię parą 
przegrzaną do 560°C, w którym generator pary (7) 
znajduje się wewnątrz pieca elektrycznego, tworząc 
pokrywę kotła pasywacji (14), przy czym generator 
jest połączony rurką (16) ze zbiornikiem wody (1), 
umiejscowionym na pokrywie pieca, która to rurka 
wraz z rurką wylotu pary i czujnikiem termopary (5) 
wprowadzone są przez otwór w pokrywie pieca (26). 

(2 zastrzeżenia; 

49a; B23b W. 51222 08.12.1973 

Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego „Stargard", Stargard Szczeciński, 
Polska (Zygmunt Maciaszek, Antoni Horbatowicz). 

Nóż tokarski składany 

Nóż tokarski składany według wzoru użytkowego 
przeznaczony jest do obróbki powierzchni tocznej ob
ręczy zestawu kołowego pojazdu szynowego, a także 
powierzchni walcowych wałków bezstopniowych szcze
gólnie o znacznej długości toczenia. 

Nóż według wzoru stanowi trzonek (2) noża, w któ
rego gnieździe osaczony jest trzpień (3) zawierający 
kołek (5) z osadzoną na nim kształtką skrawającą (6). 
Kształtka skrawająca (6) ustalona jest względem 
trzonka (2) noża i trzpienia (3) za pomocą płytki do
ciskowej (7), której pazur (8) opiera się o kształtkę 
skrawającą (6), a skos (9) opiera się o gniazdo (10) 
trzonka (2) noża, przy czym skos (9) posiada kształt 
wypukły. (1 zastrzeżenie) 

50f; B01f W. 50949 11.10.1973 

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Puła
wy, Polska (Włodzimierz Gruszecki, Andrzej Winiar
ski, Zbigniew Malczewski, Piotr Bisek). 

Urządzenie do dozowania i mieszania nawozów 
mineralnych stałych 

Urządzenie do dozowania i mieszania nawozów mi
neralnych stałych jest budowane z kilku współpracu
jących ze sobą podzespołów, a mianowicie: dozownika 
podającego okresowo materiał do mieszalnika bębno
wego przy czym dozownik ten jest zaopatrzony w od
powiednią wagę. Sama konstrukcja dozownika jest 
tak skonstruowana, że podawanie materiału z tego do
zownika odbywa się okresowo. Pod dozownikiem jest 
ustawiony przenośnik np. taśmowy, a na przedłużeniu 
tego przenośnika znajduje się mieszalnik oorotowy, 
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którego bęben jest nachylony pod kątem względem 
poziomu. Najkorzystniejsze ustawienie jest w grani
cach 1° do 30°. Pod mieszalnikiem ustawiony jest 
przenośnik służący do odbierania gotowej mieszanki. 

(1 zastrzeżenie) 

60a; Fl5b W. 50754 24.08.1973 

Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabia
rek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa, Polska (Euge
niusz Karkowski). 

Przyłączka kątowa pneumatyczna lub hydrauliczna 

Przyłączka kątowa lub hydrauliczna stosowana w 
układach pneumatycznych bądź hydraulicznych po
kazana na rysunku posiada śrubę (1) połączoną z kor
pusem przyłączki (4) obrotowo, a między śrubą (1) 
i korpusem (4) znajdują się uszczelki gumowe (5) za
budowane w korpusie przyłączki (4) lub śrubie (1), co 
umożliwia obrót przyłączki po dokręceniu śruby. 

(1 zastrzeżenie) 

63c W. 46797 19.11.1970 

Spółdzielnia Pracy Rymarsko-Galanteryjna „Rymgal", 
Wrocław, Polska (Henryk Szymański). 

Pokrowiec na bagażnik samochodowy 

Pokrowiec na bagażnik samochodowy znamienny 
tym, że wymiarami dostosowany jest do ram nośnych 
bagażnika, produkowanego w Polsce, zamyka się na 
zamek błyskawiczny (4), który jest zakończony suwa
kami z kółkami metalowymi pozwalającymi na zamk
nięcie kłódką, mocuje się do ram bagażnika ośmioma 
paskami (3) oraz dodatkowo dwoma pasami (2) przesu
wającymi się swobodnie we wsuwkach (5) mocującymi 
całość bagażnika. (2 zastrzeżenia) 

63c; B60r W. 50717 07.08.1973 

Jan Kopestyński, Warszawa, Polska (Jan Kopestyń-
ski). 

Półka samochodowa 

Półka samochodowa zwłaszcza do pojazdów małoli
trażowych, będąca przedmiotem niniejszego wzoru 
użytkowego, posiada płaskownik (1) wygięty na obu 
końcach, do którego przymocowany jest metalowy 
pręt (9) o wyprofilowanym kształcie. Na szkielecie 
utworzonym z piaskownika (1) i pręta (9) zamocowana 
jest przy pomocy nici nylonowej siatka (7). Z przodu 
siatka zamocowana jest do fartucha (4), będącego wy
giętą częścią pokrycia (3) płaskownika (1). Fartuch (4) 
wzmocniony jest nitami (5). Wygięte części płaskow
nika (1) zaopatrzone są w blachowkręty (2) a pręt (9) 
ma uchwyt w półce o większych wymiarach, zaś w 
półce o mniejszych wymiarach ma uchwyt, który jest 
mocowany do wygiętej lewej części płaskownika (1). 

Półkę mocuje się pod deską rozdzielczą blachowkrę-
tami (2) do boków karoserii i uchwytem (8) do ogrzew-
nicy pojazdu. (2 zastrzeżenia) 

63c; B60n W. 50889 29.09.1973 

Kopalnia Wapienia „Czatkowice", Czatkowice, Pol
ska (Stanisław Grochal, Władysław Semerjak, Marian 
Romański). 

Amortyzujące siedzenie kierowcy w pojazdach 
mechanicznych, zwłaszcza ciągnikach 

Amortyzujące siedzenie kierowcy w pojazdach me
chanicznych zwłaszcza różnego rodzaju ciągnikach nie 
posiadających amortyzatorów i resorowego podwozia 
charakteryzuje się tym, że pod siedzeniem kierowcy 
zabudowany jest pionowo teleskop hydrauliczny (1), 
którego dolna część zamocowana jest do podłogi ka
biny (4) natomiast górna część teleskopu przymocowa
na jest do siedzenia kierowcy, przy czym podłużna oś 
teleskopu i pozioma płaszczyzna siedzenia kierowcy 
tworzą względem siebie kąt zbliżony do prostego ko
rzystnie 90°. (1 zastrzeżenie) 
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63c; B60g W. 50891 29.09.1973 

Spółdzielnia Pracy Usług i Robót Komunikacyjnych, 
Rencistów PKP, Lublin, Polska (Zygmunt Adamczyk). 

Wahacz górny przedniego zawieszenia samochodu 

Wahacz górny przedniego zawieszenia samochodu, 
połączony przegubowo z nadwoziem składa się z kor
pusu (1) i ramion (2) przy czym ramiona i korpus 
wahacza połączone są ze sobą sworzniem (3), na któ
rym osadzona jest tuleja gumowa (4) umieszczona w 
łożysku metalowym (5). Ramiona wahacza (2) połą
czone są pośrednio poprzez inne części samochodu 
z kołami pojazdu, a korpus (1) przytwierdzony jest 
bezpośrednio do ramy samochodu. (1 zastrzeżenie) 

63e; F04b W. 50986 19.10.1973 

Józef Ankudowicz, Warszawa, Polska (Józef Anku-
dowicz). 

Urządzenie sprężające 

Urządzenie sprężające wkręcone jest do cylindra 
silnika spalinowego na miejsce świecy, przy czym 
działanie jego jest następujące. Z chwilą uruchomienia 
silnika, gdy tłok przesuwając się powoduje zassanie 
powietrza z otoczenia, powietrze to wpływa do cy
lindra silnika, gdzie wkręcone jest urządzenie sprę
żające, przez otwory (2) i (7) przy otwartym zaworze 
wlotowym (3), a przy zamkniętym zaworze wyloto
wym (13). Przy ruchu powrotnym tłoka następuje 
sprężenie powietrza w cylindrze i tłoczenie go po
przez otwór (7), otwór (5) oraz otwory (10), (11) i (9) 
przewodem elastycznym (12) do napełnianej przestrze
ni. W tym wypadku zawór wlotowy (3) jest zamknię
ty, natomiast zawór wylotowy (13) jest otwarty. 

(1 zastrzeżenie) 

64a; B65d W. 50719 08.08.1973 

Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzyw
nego, Tarczyn k.Warszawy, Polska (Ryszard Karmiń-
ski, Zofia Kutyna). 
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Butelka do płynnych produktów 

Butelka według wzoru użytkowego do płynnych 
produktów charakteryzuje się tym, że posiada cylin
dryczny korpus dolny (1), przewężenie (2) na korpusie 
i podłużne występy na zewnętrznej ścianie szyjki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

65a; B63b W. 50820 12.09.1973 

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Ku
ter", Darłowo, Polska (Jan Łabinowicz, Janusz Wysoc
ki, Jerzy Kapałczyński). 

Kuter rybacki 

Kuter rybacki do połowów z rufy według projektu 
wynalazczego ma nadbudówkę dwudzielną (2), miesz
czącą w sobie pomieszczenia socjalne i bytowe załogi, 
umożliwiające kontaktowanie się bezpośrednio z in
nymi pomieszczeniami na statku, przy czym w rejonie 
rufy statku (13) są zlokalizowane znane kozły rufowe, 
rolki i przewłoki, natomiast w części dziobowej (15) 

są umieszczone urządzenia manewrowe, to jest wcią
garka trałowa z bębnem sieciowym (16) lub wciągarka 
sieciowa z bębnem sieciowym i odrębne wciągarki 
trałowe, które współpracują poprzez układ rolek (17) 
i (18) z prowadzonymi wzdłuż burt statku linami tra
łowymi (19) i (20), natomiast luk ładunkowy (21) jest 
zlokalizowany w przedniej części dziobowej pokładu 
roboczego statku w okolicy burty poza osią główną 
statku, a magazyn odpadów (22) jest zaopatrzony w 
umieszczony na pokładzie obok przedniej części nad
budówki (2), bezzrębnicowy luk odpadów (23). 

(1 zastrzeżenie^ 

65a; B63b W. 51219 07.12.1973 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Ed
ward Korytkowski, Waldemar Woźniarski). 

Przyrząd do trasowania znaku wolnej burty na statku 
z pokładową mocnicą obłową 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z 
szablonu (1) i listwy (7), przy czym podłużna kra
wędź (2) szablonu (1) tworzy pomiarowy odcinek (3) 
i podtrzymujący odcinek (4) wyposażony w oporową 
płytkę (12) i płytkę (10), do których zamocowane są 
podpory (11). Do końca podtrzymującego odcinka (4) 
zamocowana jest przeciwwaga (9). Pomiarowy odci
nek (3) ma szczelinę (5), w której osadzona jest prze
suwnie śruba (6) mocująca pomiarową listwę (7). Przy
rząd według wzoru użytkowego może być również 
stosowany do trasowania innych znaków lub tras na 
burcie statku. (2 zastrzeżenia) 

70e; E341 W. 50746 21.08.1973 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, 
Polska (Stanisław Dejko). 

Uchwyt do kredy 

Uchwyt do kredy ma zastosowanie przy pisaniu lub 
rysowaniu kredą. Uchwyt składa się z korpusu (1) 
zaopatrzonego w wewnętrzny otwór, kształtem i wiel
kością odpowiadający lasce kredy, w którym umiesz
czona jest przesuwna opora (2), przy czym korpus w 
miejscu wysuwania się z niego kredy ma mniejsze wy
miary poprzeczne otworu niż na pozostałej długości. 
Korpus uchwytu w tym miejscu ma wytłoczenia (5) 
oraz wzdłużne przecięcia (6). (2 zastrzeżenia) 

71a; A43b W. 51189 03.12.1973 

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Praca", 
Rzeszów, Polska (Stanisław Jabłoński, Marian Śliwa, 
Jan Bąk, Józef Pociask). 
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Botki kobiece ocieplane 

Przedmiotem wzoru użytkowego są botki damskie 
ocieplane. 

Botek stanowi podeszwa (1) z obcasem (2) z przy
klejoną do niej częścią wierzchnią (3), którą stanowi 
przyszwa (4) z łącznikiem (5), obłożyna (6) z paskiem 
tylnym (7), miech (9) oraz cholewa (10) z rozcięciem 
(11), zabezpieczonym nadstawką (12) i zapinanym za
pięciami sprzączkowymi (13). (2 zastrzeżenia) 

7la; A43b W. 51190 03.12.1973 

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Praca", 
Rzeszów, Polska (Czesław Szymajda). 

Trzewiki damskie tekstylne 

Trzewik według wzoru użytkowego stanowi podesz
wa (1) z obcasem (2), miękka podpodeszwa (3) przy
klejona do podeszwy i wklejona między nią cholewka 
(4) z usztywnioną piętką (5), śródstopiem (6) oraz ze 
ściętym czubkiem (7). (1 zastrzeżenie) 

71a; A43b W. 51191 03.12.1973 

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Praca", 
Rzeszów, Polska (Stanisław Jabłoński, Józef Pociask, 
Stanisław Grzelak, Kazimierz Pomykała, Antoni Chro
bak, Stanisław Kobyłczyk). 

Botki męskie 

Przedmiotem wzoru użytkowego są botki męskie 
ocieplone. 

Botek męski składa się z podeszwy (1) z obcasem 
(2) oraz przyklejonej do niej części wierzchniej (3), 
którą stanowią przyszwa (4) z łącznikiem (5), obłoży
na (6) z paskiem tylnym (7) oraz cholewa (9) z roz
cięciem (10) z nadstawką wewnętrzną. 

Rozcięcie (10) zapinane jest zapięciem (11) sprzącz-
kowym. (1 zastrzeżenie) 

7lc; A43d W. 50540 27.06.1973 

Spółdzielnia Fracy Branży Skórzanej, Kołaczyce, 
pow. Jasło, Polska (Władysław Merkwa, Antoni Zięba). 

Zespół do frezowania zewnętrznej strony obcasów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do fre
zowania zewnętrznej strony obcasów zamontowywany 
na wrzecionie o osi poziomej znanego urządzenia. 

Zespół stanowi frez (1) walcowy zamocowany na 
wrzecionie (2) za pomocą tulei (3) rozprężnej oraz 
osłonka (5) cholewki buta w kształcie tarczy stożko
wej przykręcona śrubą (4) do czoła wrzeciona (2) i 
przylegająca równocześnie do czoła freza (1). Od stro
ny drugiego czoła freza (1) umieszczona jest na wrze
cionie osłona (6) tulejowa, zakrywająca część po
wierzchni roboczej freza (1) walcowego, ustalona na 
tym wrzecionie za pomocą wkrętu (7). 

(1 zastrzeżenie) 

77f; A63h W. 50895 01.10.1973 

Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Czudcu, Czu
dec, Polska (Stanisław Buź, Władysław Barć, Julian 
Barć). 
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Zabawka dziecięca obrazująca ogród zoologiczny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabawka dzie
cięca obrazująca ogród zoologiczny. 

Zabawkę stanowi: płotek (1) składany, palmy (2) 
osadzone w podstawie (3) oraz figury obrazujące 
zwierzęta ogrodu zoologicznego, przedstawiające: ży
rafę (4), kozicę (5), niedźwiedzia polarnego (6), wielbłą
da (7), bizona (8), lwa (9), niedźwiedzia brunatnego (10) 
i antylopę (11). Płotek (1) składa się z segmentów łą
czonych ze sobą w jedną całość za pomocą zawia
sów i haczyków. W gniazda podstawy (3) wciśnięte są 
czopy kulkowe pni palm (2). (3 zastrzeżenia) 

77f; A63h W. 51273 20.12.1973 

Bernard Kołecki, Warszawa, Polska (Bernard Ko-
łecki). 

Zabawka w postaci grzechotki 

Zabawka wg wzoru użytkowego jest przeznaczona 
dla dzieci szczególnie dla niemowląt. Wykonana jest 
ona z tworzywa sztucznego, zaopatrzona jest w dolnej 
części w uchwyt (4) a wewnątrz w kulki i charakte
ryzuje się tym, że górna jej część ma kształt latarenki, 
którą stanowi część przednia (2) i część tylna (3). 
Części (2) i (3) połączone są obejmą (1) poprzez warst
wę kleju i mają na krawędziach bocznych od strony 
obejmy (1) wygięcia (8). Latarenka wraz z obejmą (1) 
ma symetryczne łukowo-faliste bieżnie (6), rozmiesz
czone na płaszczyznach bocznych, zaś płaszczyzny dol
na i górna latarenki mają symetryczne łuki (7) o rów
nych promieniach. (3 zastrzeżenia) 

81c; B65d W. 50766 27.08.1973 

Zakłady Radiowe „Eltra", Bydgoszcz, Polska (Wik
tor Makowski). 

Pojemnik do ampułki 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik do 
ampułki szklanej zwłaszcza do ampułki przeznaczonej 
do celów dozymetrycznych np. pracującej na zasadzie 
zmiany barwy pod wpływem napromieniowywania. 

Pojemnik według wzoru użytkowego składa się z 
osłony (1) i przykrywki (2) o kształcie cylindrycznym, 
przy czym osłona (1) ma wykonaną, wewnątrz na 
swoim spodzie, cylindryczną zbieżną ku górze tulejkę 
(5), przeciętą na krzyż, przy czym tulejka (5) i osłona 
(1) tworzy jedną całość. (4 zastrzeżenia) 

81c; B65d W. 51112 16.11.1973 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Śląska Fa
bryka Lamp Żarowych, Katowice, Polska (Leszek 
Palian, Wilhelm Lalowicz, Krystyna Chojnacka, Kon
stanty Siemionka). 

Opakowanie lamp elektrycznych 

Opakowanie lampy elektrycznej o średnicy baniek 
powyżej 90 mm zwłaszcza żarówek funkcjonalnych 
i lampowych promienników podczerwieni. 

Opakowanie składa się z obwoluty (1) z tektury fa
listej uformowanej w walec, której brzegi wzdłuż po-
bocznicy są zbliżone do siebie i połączone trwale taś
mą klejącą (2). Wewnątrz obwoluty na jednym jej 
końcu znajduje się pasek (3), z tektury falistej nakła
dany na kopułę (4) bańki lampy i przechodzący przez 
jej środek, dociskany przez bańkę lampy w najszer
szym miejscu do obwoluty (1). Końce paska (3) wcho
dzą do wnętrza obwoluty (1). Na drugim końcu ob
woluty, po stronie trzonka (8) znajduje się denko (5), 
korzystnie z folii winidurowej w kształcie koła, za-
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wierające otwór (6) z wycięciami (7) na umocowanie 
trzonka (8) i ustalenie położenia lampy w osi obwoluty 
(1). Obrzeże denka (5) na obwodzie ma zagięcie (9) 
utrudniające przesuwanie lampy w obwolucie (1) w 
kierunku trzonka (8). (3 zastrzeżenia) 

81e; B65d W. 50899 01.10.1973 

Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polska 
(Zenon Jabłoński). 

Paleta skrzyniowa opróżniana przez jej grawitacyjny 
wywrót 

Paleta skrzyniowa opróżniana przez jej grawitacyj
ny wywrót z czopami na ścianach bocznych, przezna
czona do transportu wiórów, odpadów, materiałów 
sypkich i drobnych detali, która nadaje się do zała
dowania samochodów i wagonów za pomocą wózka 
widłowego, posiada łożysko (1) z podkładkami przeciw
ślizgowymi (2). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 50979 18.10.1973 
Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych Gdańsk-Oli-

wa, Polska (Illuk Roman, Konkel Jan, Góźdź Marian, 
Łukowicz Zdzisław, Mieczysław Goździk). 

Zasobnik masy bitumicznej 

Zasobnik masy bitumicznej składa się z pojemnika 
(1) ustawionego na kolumnach (2), który to pojemnik 
zakończony jest u góry wsypem (3) u dołu stożkiem 
zsypowym (4) z zasuwą (5). Do wewnętrznych ścian 
(6) pojemnika (1) usztywnionych żebrami (7) przymo
cowana jest otulina (8) termiczna. W stożku zsypowym 
(4) umieszczone jest olejowe urządzenie (9) do ogrze
wania. (1 zastrzeżenie) 

8le; B65g W. 51195 04.12.1973 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Telpod", Kra
ków, Polska (Marian Gawlik). 

Podajnik wibracyjny do płytek rezystorowych 

Podajnik wibracyjny do płytek rezystorowych za
wiera zbiornik cylindryczny (1), wewnątrz którego 
wzdłuż ściany jest umieszczona spiralnie płaska ścież
ka podająca (2). Na przedłużeniu ścieżki podającej (2) 
znajduje się ścieżka prowadząca (3), której początek 
jest usytuowany w cylindrze (1) a jej koniec wygięty 
pod kątem 90° znajduje się zewnątrz cylindra (1). Ko
niec ścieżki prowadzącej (3) jest połączony z kalibro
wanym prętem (4). (1 zastrzeżenie) 

81e; B65d W. 51259 17.12.1973 

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, 
Częstochowa, Polska (Bolesław Zieleziński). 

Paleta do transportu opakowanych ładunków 

Paleta przeznaczona do transportu opakowanych ła
dunków, o płaskiej platformie, składa się ze szkieletu 
w postaci przestrzennej konstrukcji kratowej, wyko
nanej z elementów rurowych (1), w której dolna rama 
ma postać płoz, a górna rama połączona jest nieroz
łącznie z płytą (3) z blachy żeberkowej, przy czym 
między górną, a dolną ramą i wspornikami (2) w po
przek szkieletu osadzonego ma blachy (4) stanowiące 
dwuczęściowe przestrzenie dla wprowadzenia wideł 
wózków jezdnych. (1 zastrzeżenie) 
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82b W. 50290 06.03.1971 

Biuro Projektowo-Technologiczne „Biprotechma", 
Gdańsk, Polska (Jan Szpringier). 

Suszarka przeciwwybuchowa 

Suszarka przeciwybuchowa przeznaczona jest do su
szenia uzwojeń maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 
powierzchni malowanych mieszaninami łatwo palnymi 
i wybuchowymi. Suszarka składa się z komory do 
suszenia (1), komór grzewczych (2, 3), oraz wymien
nika ciepła (4) pomiędzy powietrzem odprowadzanym 
z komory suszenia zanieczyszczonym parami wybu
chowymi, a powietrzem czystym doprowadzanym z 
zewnątrz. (4 zastrzeżenia) 

85e; E03c W. 50862 05.04.1971 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Witold Basz-
kowski). 

Osadnik zanieczyszczeń 

Osadnik zanieczyszczeń stanowi przenośna kuweta 
(1) wyposażona w wstawioną w nią ramę-przegrodę 
(2). Rama jest ustawiona na nóżkach (3) i utrzymywa
na na odsadzeniach (4) dystansowych od ścianek ku
wety. W ściankach kuwety poniżej górnej krawędzi 
są wykonane otwory przelotowe (5). (1 zastrzeżenie) 

85e; E03c W. 51138 05.04.1971 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Witold Basz-
kowski). 

Osadnik zanieczyszczeń 

Osadnik zanieczyszczeń, zabezpieczający instalację 
wodno-kanalizacyjną przed zatykaniem, znajdujący 
zastosowanie zwłaszcza w pracowniach protetycznych 
jest wykonany w formie korka (1) wstawionego w 
otwór spustowy zlewozmywaka. W korku wykonany 
jest otwór, w którym umieszczona jest rurka (2) 
króćca przelewowego. Na rurkę nakładana jest osłona 
cylindryczna (3) utrzymana na trzech dystansowych 
żebrach (4) od rurki i tworzy u dołu szczelinę wlotową 
dla wody. Osłona od góry zamknięta jest pokrywką 
(5), poniżej której jest utworzona szczelina odpo
wietrzająca (6). (1 zastrzeżenie) 



S p r o s t o w a n i a 

Nr BUP J e s t P o w i n n o b y ć 

9/74 P. 163412, ki. 81e 
str. 101 „Obrotnica do elementów płytowych" 

w zgłoszeniu zamieszczono niewłaściwy ry
81 e; B65g P. 163412 16.06.1973 

sunek Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Edmund Koru-
siewicz, Stanisław Kanale, Tomasz Pacyński, Stani
sław Czajkowski, Zdzisław Maksymdec). 

Obrotnica do elementów płytowyeh 

Obrotnica do elementów płytowych należy do dzie
dziny urządzeń transportu wewnątrzzakładowego 
i ma zastosowanie głównie w fabrykach mebli w li
niach technologicznych. 

Zadaniem obrotnicy jest odwracanie płyt, podawa
nych kolejno w płaszczyźnie poziomej, z jednej stro
ny na drugą. 

Zasadniczym elementem obrotnicy według wyna
lazku jest jej układ obracający utworzony z dwóch 
ramion (3) których jedne końce osadzone są obroto
wo w korpusie (1) obrotnicy, zaś na drugich końcach 
osadzona jest obrotowo para rolek prowadzących (4) 
o regulowanej odległości, przy czym ramiona (3) są 
wsparte na siłownikach (5) pneumatycznych lub hy
draulicznych, które w sposób automatyczny podnoszą 
i opuszczają ramiona wraz z osadzoną na ich koń
cach parą rolek, między którymi znajduje się obra
cana płyta. Przemieszczanie obracanych płyt odby
wa się za pomocą trzech rolek napędowych (2) oraz 
przenośnika taśmowego (6) z uzebrowaną taśmą. 

(1 zastrzeżenie) 

10/74 
str. 124 

P. 164845, ki. 37a 
Jerzy Peteleuz 

P. 164845, ki. 37a 
Jerzy Petelenz 

10/74 
str. 136 

P. 165111, ki. 39b5 

Henryk Argosiński 
P. 165111, ki. 39b5 
Henryk ArgasińskS 

10/74 
str. 164 

P. 157601, ki. 42r2 

Henryk Hyży 
P. 157601, ki. 42r8 

Henryk Chyży 
10/74 
str. 191 

P. 164602, ki. 49c 
Czesław Bachowski 

P. 164602, ki. 49c 
Czesław Bachorski 



Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 2 (44) 1975 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia Klasy S t rona 

1 2 3 

120118 20d; B61f 25 
134419 53c; A23b 86 
140488 Τ 21 c; HOlb 30 

160655 Τ 88d; F03g 105 

161023 42h; G0ln 61 

161063 21e; G0lr 34 

161149 21a 2 ; H03f 26 

161246 40a; C22b 58 

161273 42c; G0lc 60 

161295 5a; E21b 2 

161331 65h; B63h 92 

161348 65a; B63b 91 

161349 42r
2

; G05d 68 

161425 49a; B23b 80 

161524 40a; C22b 58 

161528 21 a 2 ; H04m 27 

161572 21g; HOlf 37 

161680 21 d 2; H 0 2 k 33 

161682 42h; HOlj 61 

161684 21g; H03h 37 

161689 21 c; H05k 30 

161765 21a 4 ; H03b 29 

161782 5c; E21e 3 

161808 42k; G0ln 62 

161824 35b; B66c 49 

161826 42r»; G05f 68 

161841 42o; G0lp 67 

161864 48a; C23b 78 · 
161893 47b; F l 6 c 76 

161894 21c; H02g 30 
161895 47c; F16d 76 

161899 48a; C23b 79 
161940 421; G0ln 64 
161950 421; B0ld 65 
161954 5d; E21f 4 
161960 47c; F16d 77 
161982 87a; B25b 104 
161988 Τ 73; D07b 95 
161990 21 d 2; H02k 33 
161991 21 d 2; H02k 34 
161992 21 d 2 ; H02k 34 
162001 42m 6 ; G06k 67 
162021 121; C0ld 14 
162072 42o; G0lp 67 
162115 21c; H02p 31 
162131 35a; B66b 48 
162132 12o; C07c 14 
162168 50a; B02b 85 
162192 42m 8 ; G06f 66 
162221 49c; B23d 81 
162233 21e; G0lr 34 
162246 21 d«; H02p 34 
162256 42b; G0lb 59 
162258 12p; C07d 19 
162283 21e; G0lr 35 
162284 21c; H02h 31 
162301 35b; B66c 49 
162311 63e; B60c 90 
162321 21h; H05b 38 
162323 42b; G011 60 

Nr zgłoszenia Klasy St rona 

1 2 3 

162354 21e; G0lr 35 

162364 80a; B28b 96 

162424 7c; B21d 8 

162427 80a; B28b 97 

162470 421; G0ln 65 

162475 5b; E21c 2 

162483 87c; B25f 105 

162572 39b 5 ; C08g 57 

162600 34i; A47b 48 

162612 12g; B0lj 12 

162641 12g; B0lj 12 

162682 31b 1 ; B22c 45 

162701 22f; C09c 40 ' 

162715 7c; B21d 8 

162743 23e; C l l d 42 

162787 12o; C07c 15 

162801 7a; B21b 7 

162817 22g; C09d 40 

162838 81e; B65g 99 

162844 63c; B62d 89 

162868 59b; F04d 88 

162882 48a; C23b 79 

162924 39b 5 ; C08g 57 

162932 37f; E04h 53 

162972 2Id 1 ; H02h 32 

162973 21dM H02k 33 

162977 21g; HOls 37 

163000 81e; B65g 99 

163002 7b; B21c 8 

163006 421; G0ln 65 

163028 Τ 12p; C07d 19 

163030 49h; B23k 82 

163031 22a; C09b 38 

163039 22g; C09d 40 

163047 7c; B21 d 8 

163062 Τ 12p; C07d 19 

163076 39b 8 ; C08d 57 

163139 47g 1; F16k 78 

163163 59b; F04d 88 

163168 42k; G0lm 62 

163178 39a
6

; B29h 56 

163183 12o; C07c 15 

 163209 ....__ . 12o; C07c 15 

163221 5d; E21f 4 

163243 31a 1 ; F27b 45 ..... 

163245 48d
ł

; C23f 80 

163254 39b 4 ; C08f 57 

163267 Τ 65b; B63c 92 

163270 12g; B0lj 12 
163282 12d; B0ld 10 
163313 89h; C13j 105 

163323 2b; A21c 2 
163326 49a; B23b 80 
163327 5d; E21f 5 

163335 39a»; B32b 55 
163361 85b; C02b < ^ Î 9 4 ^ ? 

163385 47e; F16n 77 
163386 58a; Β3Ob 87 

163393 37f; E04h 53 

163406 81e; B65g 99 
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1 2 3 

166744 491; Β23ρ 84 

166753 Τ 421; G0ln 65 

166755 Τ 39a«; B29c 64 

166759 42k; G0lm; 63 

166763 Τ 21a«; H04b 29 

166774 491; Β 23 ρ 84 

166777 46i; F02f 75 

166816 Τ 45c; D0ld 68 

166818 Τ 22g; C09d 41 

166831 39a
4

; B29f 56 

166835 Τ 21c; H02j 31 

166884 Τ 12p; C07d 19 
166888 74b; G08b 95 
166889 Τ 39b

5

; C08g 58 . 
166921 21g; HOlh 37 

166926 37b; E04c 52 
166959 39a«; B29d 55 
166973 la; B03b 1 
167001 Τ 12p; C07d 20 
167017 Τ 35a; B66b 48 
167026 39b

6

; C08g 56 
167029 Τ 12o; C07f 16 
167037 46a; F02b 73 
167041 39b

4

; C08f 56 
167044 Τ 22g; C09d 41 
167048 42k; G0lm 64 
167055 5c; H21d 3 
167062 17c; F25d 24 
167077 Τ 28a; Cl4c 44 
167089 53c; A23b 86 
167094 Τ 53e; A23c 86 
167096 Τ 48b; C23c 80 
167099 Τ 421; G0ln 95 
167100 Τ 65b; B63c 92 
167124 39a

2

; B29c 54 
167125 Τ 451; C09b 70 
167133 12o; C07C 17 
167136 12p; C07d 20 
167138 12p; C07d 20 
167141 Τ 28a; C14c 44 
167161 Τ 2b; A21c 2 
167166 Τ 23c; ClOm 42 
167186 Τ 21a»; H04m 

28 
167191 Τ 12p; C07d 

21 
167192 Τ 81e; B65g 

100 
167206 Τ 12e; B0lj 11 
167211 49b; B23p 

81 
167215 Τ 48a; C23b 

79 
167220 46c; F02m 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167221 80b; C04b 
75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167222 451; A0ln 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167223 42h; G02b 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167232 Τ 16e; C05g 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167247 23c; ClOm 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167251 23e; ClOm 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167256 Τ 22g; C09d 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167257 Τ 22g; C09d 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 
167270 40c; C22d 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 
167295 Τ 8a; B05c 

75 

98 

70 

61 

24 

42 

43 

41 

41 

59 

167298 Τ 12p; C07d 9 

167323 Τ 45e; A0lf 21 

167331 12q; C07c 69 

167335 63c; B60t 12 

167336 Τ 8k; D06m 90 

167348 12g, B0lj 9 

12 

1 2 3 

163407 81e; B65g 99 

163434 T 46c; F02m 74 

163454 67b; B24c 94 

163455 12o; C07c 15 

163460 38h; B27k 54 

163491 7a; B21b 7 

163500 82a; F26b 102 
163518 40a; C22b 59 

163530 30h; C12d 45 
163531 38h; B27k 54 
163532 12m; C0lf 14 
163533 22g; C09d 40 
163554 59e; F04c 89 
163573 12o; C07c 15 
163579 37e; F04g 52 
163581 47F; F16c 77 
163608 47g*; F16k 78 
163614 42k; G0ln 62 
163615 12o; C07c 16 
163632 65h; B63h 92 
163695 37a; E04b 51 
163730 12q; C07c 23 
163749 38c; B27d 53 
163832 53g; A23k 86 
163856 21g; H011 37 
163877 32a; C03b 46 
164072 62a

s

; B64d 89 
164111 17c; F25d 24 
164159 20h; B61k 25 
164264 74d; G08b 95 
164391 23c; ClOm 42 
164392 23c; ClOm 42 
164758 84c; E02d 

103 
164808 49h; B23g 83 
165539 49e; B23g 

82 
165540 49b; B23c 

81 

98 
165552 1* 80b; C04b 

81 

98 
165674 19a; E0lb 

25 

87 
166032 T 53i; A23j 

25 

87 
166132 T 80b; C04b 

98 

96 

100 

166159 T 77a; A63b 
98 

96 

100 
166169 T 81e; B65g 

98 

96 

100 
166228 24d; F23c 

.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 

166259 T 63c; B62d 
.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 

166278 T 12o; C07f 

.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 

166279 T 12o; C07c 

.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 

166344 66b; B02c 

.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 

166364 42k; G011 

.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 
166396 

166469 

23b; ClOg 

49h; B23k 

.̂.43 i 

90 

16 

16 

93 

63 

41 

166501 T 8d; D06f 83 

9 166517 42k; G0lm 

83 

9 

166540 T 53k; A231 63 

166548 T 12c; B0ld 87 

166552 5b; E21c 10 

166563 

166575 T 

82a 

5c; E21d 

2 

102 

166621 49h; B23k 3 

166624 37a; E04b 83 

166625 

166635 

T 12p; C07d 

36e; F24d 

51 

19 

166649 

166687 T 

12p; C07d 

45f; A0lg 

50 

19 

166705 T 21a
4

; HOlp 69 

166716 T 12n; C0lg 29 

14 
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1 2 3 

167898 31b 1; B22C 46 
167910 Τ 8c; B41f 9 

167911 Τ 29a; D0lb 44 

167917 Τ 36d; F24f 50 

167941 Τ 5d; E21f 5 

167949 Τ 12o; C07c 18 

167951 Τ 76d; B65h 96 

167952 12p; C07d 22 

167954 81c; B65d 99 

167956 Τ 45c; A0ld 69 

167970 Τ 55a; D2lb 87 

167972 Τ 80b; C04b 98 

167978 Τ 5d; E21f 6 

167983 Τ 81e; B65g 100 

167990 Τ 5d; E21f 6 

167999 76c; D0lh 96 

168008 Τ 81e; B65g 101 

168012 Τ 40a; C22b 59 

168026 Τ 66b; A22c 93 

168029 Τ 29a; D0lb 44 

168032 451; A0ln 70 

168033 451; A0ln 70 

168035 21g; G21c 38 

168037 25a; D04b 43 

168038 12o; C07c 18 

168052 39bS; C08g 58 

168053 451; A0ln 71 

168054 451; A0ln 71 

168055 451; A0ln 71 

168056 12o; C07c 18 

168060 Τ 42k; G011 64 

168068 Τ 5d; E21f 6 

168070 Τ 23c; ClOg 42 

168074 Τ 49h; B23k 84 

168083 Τ 80a; B28b 97 

168085 451; A0ln 72 

168086 34f; A47g 48 

169092 Τ 19b; E0lh 25 

168133 Τ 53g; A23k 87 

168136 Τ 18b; C21c 24 

168145 22i; C09g 41 

168150 451; A0ln 72 

168155 Τ 21e; G0lr 35 

168210 Τ 21g; G0lt 38 

168223 Τ 47a»; Fl 6b 75 

168229 Τ 47a»; F16b 76 
168242 Τ 37b; E04c 52 

168246 81e; B65g 101 
168248 451; A0ln 72 

168263 Τ 12q; C07c 13 

168264 Τ 12o; C07c 18 

168267 451; A0ln 73 

168275 12q; C07c 23 

168276 12q; C07c 13 

168289 Τ 21e; G0lr 36 
168290 Τ 21g; HOls 38 

168295 Τ 48a; C23b 79 
1682S6 Τ 31b

1

; B22c 46 
168299 Τ 84d; E02f 103 
168301 30h; A61k 45 
168303 Τ 46a; F02b 74 

168305 Τ 65a; B63b 91 
168312 Τ 5c; E21d 3 
168323 Τ 85b; C02b 140 

168339 Τ 81e; B65g 101 

i 2 3 

167350 12q; C07c 13 

167358 Τ 21c; HOlb 32 

167375 36d; F24h 49 

167389 67a; Β24b 94 

167390 Τ 12m; C0lf 14 

167391 Τ 12m; C0lf 14 

167392 Τ 12m; C0lf 14 

167412 32a; C03c 46 

167416 12o; C07c 17 

167427 5d; E21f 5 

167428 5d; E21f 5 

167431 Τ 12o; C07c 17 

167441 Τ 53g; A23k 87 

167446 Τ 21a
2

; H04r 27 

167452 12o; C07c 17 

167458 Τ 73; D07b 95 

167461 Τ 21a
2

 H03f 27 

167466 Τ 12i; C0lb 14 

167468 Τ 71c; A43d 94 

167487 Τ 21a
1

; H03k 26 

167491 Τ 12q; C07c 23 

167493 12o; C07c 17 

167505 Τ 21a
4

; HOlg 29 

167512 Τ 63c; B60r 90 

167514 Τ 21a
8

; H04a 28 

167520 Τ 21a
1

; H03k 26 

167521 Τ 21a
1

; H03k 26 

167538 Τ 39a
2

; B29c 55 

167548 Τ 53c; A23b 86 

167563 12p; C07d 21 

167564 Τ 22a; C09b 39 

167566 85c; C02c C&P 
167569 12o; C07c 18 

167585 42k; G0U 64 

167595 Τ 32b; C03c 46 

167598 42r«; G05f 68 

167599 Τ 40d; C22f 59 

167600 Τ 42h; G0lj 62 

167602 Τ 22a; C09b 39 

167615 Τ 32b; C03c 47 

167618 Τ 46b; F02d 74 

167619 36d; F24f 50 

167641 Τ 65h; B63h 93 

167647 12s; B0lf 22 

167649 Τ 421; G0ln 66 
167651 12p; C07d 22 

167653 39a
8

; B29d 55 

167674 7c; B21d 8 

167676 Τ 42b; G0lb 60 
167677 39a

7

; B29j 57 
167682 Τ 59b; F04d 88 
167685 Τ 12e; B0lf 11 
167687 Τ 22a; C09b 40 
167703 Τ 38f; B27h 53 
167712 Τ 21a

4

; G0ls 28 
167757 Τ 421; G0ln 66 
167765 Τ 34b; A22c 47 
167766 Τ 34b; A22c 47 
167779 Τ 21a

2

; H03f 28 
167796 491; B23p 85 
167797 Τ 12d; B0ld 11 
167836 81e; B65g 100 
167846 Τ 421; G0ln 66 
167851 Τ 12g; B0lj 13 
167896 12q; C07c 23 



Nr 2 (44) 1975 BÍULÉTYN URZĘDU PATENTOWEG0 l3l 

i 2 3 

168342 Τ 65a; Β63b 91 

168349 Τ 36e; F24h 11 
168360 Τ 84d; E04f 103 

168361 Τ 84d; E02f 103 

168370 Τ 5d; E2lf 7 

168371 Τ 21e; G0lr 36 

168372 Τ lb; B03b 1 

168388 Τ 47a»; F16f 76 

168398 30h; A61k 45 

168403 451; A0ln 73 

168420 Τ 40a; C22b 59 

168421 Τ 12c; B0lj 10 

- 168422 Τ 12e; B0lj 11 

168423 Τ 21c; HOlh 32 

168424 Τ 21e; G0lr 36 

168434 Τ 49m; B23g 85 

168460 Τ 6a; C07g 7 

168471 22g; C09d 41 

168492 Τ 12q; C07c 13 

1 2 3 

168493 Τ 21e; G0lr 36 

168504 Τ 87c; B25f 105 

168519 Τ 5c; E21d 4 

168542 Τ 5d; E2lf 7 

168576 Τ 21a4; H03f 30 

168585 Τ 49h; B23k 84 

168605 Τ. 42b; G0lb 60 

168608 Τ 48b; C23c 80 

168635 Τ 47a
1

; F16b 75 

168717 Τ 47f«; F16j 78 

168720 Τ 48a; C23b 79 

168732 Τ 81e; B65g 101 

168734 Τ 80a; Β28c 97 

168736 Τ 39b
4

; C08f 57 

168783 Τ 23e; Clld 43 

168839 49c; B23d 82 

168371 21c; HOlh 32 

169719 Τ 80b; C04b 98 

169772 Τ 491; B23p 85 

Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych opublikowanych w BUP nr 2 (44) 1975 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia Klasy Strona 
1 2 3 

45372 48b; C23c 119 
46093 21 a 4 108 
46797 63c 120 
48863 34g 111 
49142 42k 117 
50052 42m 4; G06g 118 
50290 82b 126 
50540 71 c; A43d 123 
50699 9b; A46b 107 
50717 63c; B60r 120 
50719 64a; B65d 121 
50746 70e; B431 122 
50754 60a; F15b 120 
50766 81c; B65d 124 
50776 39a3; B29d 116 
50777 39a6; B29h 116 
50817 37g1; E06b 115 
50818 37g1; E06b 115 
50820 65a; B63b 122 
50836 5d; E21f 106 
50839 34g; A47c 112 
50847 21a4; HOlq 108 
50862 85e; E03c 126 
50864 37c; E04d 114 
50875 46c; F02m 118 
50879 34c; A471 111 
50880 34k; A47k 112 
50889 63c; B60n 120 
50891 63c; B60g 121 
50895 77f; A63h 123 
50896 21g; HOlp 109 
50899 81e; B65d 125 
50915 34b; A47j 111 
50921 27a; F04d 109 
50949 50f; B0lf 119 
50972 37f; E04h 114 
50973 37f; E04h 114 

Nr zgłoszenia Klasy Strona 
1 2 3 

50974 33b; A45c 110 
50975 21a4; HOlp 109 
50976 33b; A45c 110 
50979 81e; B65g 128 
50986 63e; F04b 121 
51004 34b; A47j 111 
51039 Ile; B42d 107 
51043 5b; E21c 106 
51050 36b; F24c 113 
51065 42b; G0lf 116 
51072 34i; A47b 112 
51086 341; A47f 113 
51110 42k; G011 117 
51112 81c; B65d 124 
51134 421; G0ln 117 
51138 85e; E03c 126 
51147 35d; B66f 113 
51178 19c; E0lc 108 
51181 34g; A47c 112 
51186 9b; A46b 107 
51189 71a; A43b 122 
51190 71a; A43b 123 
51191 71a; A43b 123 
15195 81e; B65g 125 
15219 65a; B63b 122 
51222 49a; B23b 119 
51259 81e; B65d 125 
51273 77f; A63h 124 
51275 12h; G03b 107 
51277 42e; G0lf 116 
51282 421; G0ln 118 
51510 21g; G21f 109 
52434 30a; A61b 110 
52435 38a; B27b 115 
52437 45f; A0lg 118 
52438 6c; C12g 106 



S P I S T R E Ś C I 
I . W Y N A L A Z K I 

Kiasa l Przygotowanie rud, paliwa i innych minera
łów oraz pozostałości paleniskowych . . . . 1 

.Klasa 2 PieKarstwo '-
ą HYI a ou r iuc iWu 2 
r t - iasa t i Przcinysi i e ru ien taey jny , alKohol, woaKa, p iwo, 

ocet , ari>z(u.c, j a u luwniez inne cz>nmKi w>-
wolujące fermentacją , p r o d u k t y fe rmentac j i , 
enzymy '» 

Klasa V W>roo i obróbka biachy, ru r me ta lowych , d r u t u 
oraz walcu wanie meta l i 1 

Klasa 8 fe ie ie iue, p r a m c , oarwierue , a m k o w a n . e niuiiin 
i t ape t , w> nauczan ie » 

Klasa 12 c h e m i c z n e procesy i a p a r a i y nie wymien ione 
w spec jam>cn m a s a c h Xv 

Klasa 16 Przyrządzan ie nawozów i p r ze róbka pad l iny . 24 
Kidsa i< Vv>iwarzaiin.- luau i cniouti, p r zecnowywan ie 

loau , w y m i a n a ciepia, sKiap iame arogą m e 
chaniczną t r u a n o Konaensujących się gazów 
i mieszanin gazów, n p . powie t rza . . . . 24 

Klasa 18 Hu tn ic two żelaza 2* 
Klasa 19 Budowa dróg, l inii ko le jowych i mos tów . . 25 
Klasa 2u i-ioiejmciwo 2» 
Klasa 2i E lek t ro t echn ika 2d 
Klasa 22 BarwniKi, poKosty, l a ide ry , ma te r i a ły powleka 

jące , k le iwa 33 
Klasa 23 i-rzemysł t łuszczowy i olejowy 4i 
Klasa 24 ins ta lac ja pa len i skowa 4J 
Klasa 2b s p l a t a n i e , w y r ó b ko ronek , dzianie, w y r ó b pa

sman te r i i , t i tactwu dekoracy jne i d y w a n o w e 
wiązanie sieci 43 

Klasa 28 Garba r s two , ob róbka skór su rowych , ob róbka 
i p rze róbka skóry 44 

Klasa 29 Włókna przędzalnicze 4<* 
Klasa 30 Lecznic two 4a 
Klasa 31 Piece do wypa l an i a , piece do prażenia , piece, 

r e t o r t y , od lewnic two, me ta lu rg ia p roszków . . 45 
Klasa 3 2 Szkło, we łna mine ra lna i żużlowa . . . . 4 b 
Klasa 34 Maszyny, p rzybory i wszelkiego rodzaju przed- — 

mioty do gospodars twa domowego oraz meble . 47 
Klasa 35 Dźwignice 4« 
Klasa 36 Ogrzewanie , p rzewie t rzan ie , z a o p a t r y w a n i e bu

d y n k ó w w ciepłą wodą 49 
Klasa 37 Budownic two lądowe 51 
Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka d r e w n a . 53 
Klasa 39 P rze róbka mas p las tycznych, kauczuku i rogo-

podobnych tworzyw, nie przewidz iana 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 po l imeryzac j i . . . 5 4 

Klasa 40 Hu tn i c two meta l i (oprócz żelaza); s topy łącznie 
ze s topami żelaza 58 

Klasa 42 P rzy rządy *9 

Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; h-dowla zwie
rząt; polowanie i zakładanie pułapeic; rybo
łówstwo 68 

Klasa 46 tuniki spalinowe, na sprężone powietrze, sprę
żynowe i inne 73 

Klasa 47 Łiementy maszyn, materiały izolujące, hamul
ce, urządzenia do smarowania, urządzenia za
mykające do elementów wytrzymałych na ciś
nienie, przekładnie, zespoły konstruKcyjne m^-
chaniłti precyzyjnej, zwijanie i nawijanie 
w ogólności 73 

Klasa 48 ObrobKa i traktowanie metali sposobami inny
mi niż mechaniczne 78 

Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali 80 
Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotowa

niem przemiału, dalsza obróbKa miewa przez 
odsiewanie i mieszanie oraz oddzielanie pyłu 
mącznego od użytego powietrza 85 

Klasa 53 Sroditi spożywcze i używki, o ile nie należą 
d o klas specjalnych, również pasze . . . . 8 6 

Klasa 55 Wyrób celulozy, papieru i tektury . . . . S i 
Klasa 58 Prasy 87 
Klasa 59 Pompy i inne urządzenia do podnoszenia 

cieczy 88 
Klasa 62 Lotnictwo, poduszkowce, astronautyka . . . 89 
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe 89 
Klasa 65 Budowa okrętów i żeglarstwo 91 
Klasa 66 Rzeźnictwo i przerób mięsa 93 
Klasa 6/ Szlifowanie i polerowanie 94 
Klasa <l Obuwie 94 
Klasa 73 Wyrób lin / 95 
Klasa 74 Sygnalizacja 95 
Klasa 76 Przędzalnictwo 96 
Klasa Yi Sport, gry i zabawy ludowe 96 
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, cementu, 

gips, asfalt, również prasy do brykietów . . 96 
Klasa 81 Transport i opakowanie 99 
Klasa 82 Suszarnictwo, także prażenie, piecyki do pale

nia kawy, wirówki do ogólnego zastosowania . 102 
Klasa 84 Budownictwo wodne i fundamentowanie . . 103 
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie 

wody, wodociągi i kanalizacja 104 
Klasa 87 Narzędzia i przyrządy, również narzędzia 

pneumatyczne d o ogólnego użytku . . . . 104 
Klasa 88 Silniki wiatrowe i wodne; Elektrofizyczne i 

nukleotechniczne napędy odrzutowe, napędy 
fotonowe 105 

Klasa 89 Otrzymywanie cukru i skrobi 105 
Wykaz zgłoszeń wynalazków w układzie nu
merowym 121 

II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

Klasa 5 Górnictwo 106 
Klasa 6 Przemysł fermentacyjny, alkohol, wódka, piwo, 

ocet, drożdże, jak również inne czynniki wy
wołujące fermentację, produkty lermentacji, 
enzymy 106 

Klasa 9 Wyroby szczotkarskie 107 
Klasa 11 Introligatorstwo, albumy, segregatory i tecz

ki zbiorcze 107 
Klasa 12 Chemiczne procesy i aparaty nie wymienione 

w specjalnych klasach 107 
Klasa 19 Budowa dróg, linii kolejowych i mostów . . 108 
Klasa 21 Elektrotechnika 108 
Klasa 27 Dmuchawy, pompy powietrzne wzgl. sprę

żarki 109 
Klasa 30 Lecznictwo 110 
Klasa 33 Przybory osobiste i podróżne 11JJ, 
Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju przed

mioty do gospodarstwa domowego oraz meble . 111 
Klasa 35 Dźwignice 113 
Klasa 36 Ogrzewanie, przewietrzanie, zaopatrywanie bu

dynków w ciepłą wodę 113 
Klasa 37 Budownictwo lądowe 114 
Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka drewna . 115 
Klasa 39 Przeróbka mas plastycznych, kauczuku i rogo-

podobnych tworzyw, nie przewidziana na in
nym miejscu; wytwarzanie produktów polikon-
densacji, poliaddycji i polimeryzacji . . . 116 

Klasa 42 Przyrządy 116 

Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla zwie
rząt; polowanie i zakładanie pułapek; rybo
łówstwo lia 

Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze, 
sprężynowe i inne 119 

Klasa 48 Obróbka i traktowanie metali sposobami inny
mi niż mechaniczne 119 

Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali 119 
Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotowa

niem przemiału, dalsza obróbka miewa przez 
odsiewanie i mieszanie oraz oddzielanie pyłu 
mącznego od użytego powietrza 119 

Klasa 60 Regulatory do silników, serwomotory — silniki 
nastawcze — do ogólnego zastosowania i ich 
włączanie 120 

Klasa 63 Pojazdy bezszynowe 120 
Klasa 64 Wyszynk 121 
Klasa 65 Budowa okrętów i żeglarstwo 122 
Klasa 70 Przybory do pisania i rysowania 122 
Klasa 71 Obuwie 122 
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe 123 
Klasa 81 Transport i opakowanie 124 
Klasa 82 Suszarnictwo, także prażenie, piecyki do pale

nia kawy, wirówki do ogólnego zastosowania . 126 
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie 

wody, wodociągi i kanalizacja 126 
Wykaz wzorów użytkowych w układzie nu
merowym 131 






