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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 zarzitdzenfa Prezesa Urzędu· Pa:tentowegó' PRL z dnia
2l.XII.l972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r.
nr l, poz. 4) ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w .,Biuletynie" zawierają
następujące dane:
oznaczenie klasy i podklasy według klasyfikacji patentowej narodowej oraz
mięą_zynarodowej, _
___ _
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 na~wę zgła_s~ającegg,
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
l stycznia 1973 r. niezależne zastrieżenta - patentowe lub ochronne zgłoszenia,
liczbę zastrzeżeń.

• • •
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o patenty tymczasowe zostały oznaczone literą T
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:

l)

zapoznać się
żeniami

ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru
patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz

użytkowego,
sporządzać

zastrzez nich

odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy ~ nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co
do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym, uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urżąd Patentowy 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.
un"d Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP:
Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § '17 - opłaty związane z rejestracją i ochroilfl wYnalazków,
wzorów utytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi l odwo!anJa;
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7611
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaty wydawnictw.
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne l mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529·98-&3866 - wpłaty za powołanie biegłego.
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Ogłoszenia

o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

I. WYNALAZKI
la;

B02c

P. 167419

T

14.12.1973

Kombinat GórnicZlo-Hutniczy Miedzi Cuprum, WroFolska (Kazimierz Sosin, Mieczysław Myga, Bogusław Woźniakowski, Walenty Marciniak, Bogumił
Piontek).
cław,

Sposób odzysku miedzi z odpadów flotacji rudy
Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku miedzi
z odpadów flotacji rudy przy połączeniu dwóch procesów, z których jeden stanowi proces przerobu rudy
a drugi proces produkcji betonu komórkowego, znamienny tym, że miedź odzysk.uje się znaną metodą _
flotacji ze szlamu stanowiącego 'półprodukt w procesie produkcji betonu komórkowego. Stopień przemiału
krzemioil!ki niezbędny do produkcji betonu komórkowego uzyskuje się w procesie wzbogacania rudy lub
wtórnego wzbogacania odpadów flotacji.
(2 zastrzeżenia)
lb;

B03b;

P. 165731

Układ do wzbogacania rud zawiera komórki flotacyjne (34, 36) oraz podstawowe komórki elektroLityczne (42, 44). Komórki flotacyjne (34, 36) są uło~one w
szeregi i wzajemnie ze sobą połączone oraz mają u<rzą
dzenie do przechodzenia przez nie chemicznie wzbogaconej i napowietrzonej papki rudy oraz do oddzielenia
z niej składników mineralnych. Komórki flotacyjne
(34, 36) mają urządzenia do doprowadzania wzbogacającej substancji chemicznej .do papki wtedy, gdy wchodzi ona do każdej komórki oraz miliwoltomierze (47, 49)
do mierzenia potencjału oksydacyjno-redukcyjnego.
Komórki elektrolityczne (42, 44) mają elektrody umieszczone w komórkach flotacyjnych (34, 36) zanW"zone
w papce poddanej flotacji.
(24 zastrzeżenia)

09.10.1973

Earth Resources Company, Dallas, Stany Zjednoczone AmerY'ki (Dale Emerson Cutting, Richard Artur
Womack, Joseph Vernon Macgurffie)
Sposób wzbogacania rud oraz układ do stosowania
te~o sposobu
Sposób wzbogacania rudy w postaci papki przez dodawanie substancji chemicznej w celu podni·esienia
stopnia oddzielenia składn~ków mineralnych z papki
polega na tym, że mierzy się zakres potencjałów ok-·
sy'Clacyjno-,reduikcyjnych w papce poddawanej obróbce
chemicznej, po'M!tałych w czasie efekty.wnego działa
nia układu i doprowadza chemiczną substancję do
papki w ilości pozwalającej na utrzymanie potencjału
oksydacyjno-redukcyjnego papki w wybranym z góry
zakresie. Papkę prz~puszC.za się przez .poszczególne
szeregi komórek flotacyjnych dla odzyskania mineralnych składników z r-udy, z których pierwszą jest komórka Maxwella i ma główny wpływ na odzyskanie
składników mineralnych, zaś następnie komórki z szeregu są komórkami Fagergrena. Dla każdej z komórek flotacyjnych ustala się z góry zakres potencjałów
oksydacyjno-redukcyjnych powstałych we wzbogaconej papce w stos·unku do warqnk6w wysokiej wydajności flotacyjnej mineralnych składników. Wzbogacającą substancję chemiczną dostarcza się do papki
każdej z lromórek w ilości pozwalającej na utrzymanie
w komórkach potencjałów oksydacyjno-redukcyjnych
w z•akresie wstępni,e ustalonym.

lb;

B03c

P. 169735

T

21.03.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i UtyLizacji Kopalin "Separator", Katowice, Folska
(Stanisła'w Ła·gód!ka)

Sposób odzysku siarki pirytowej z odpadów
powstałych w procesie wzbogacania oraz
stosowania tego sposobu

węglowych
układ do

Sposób wydzielania siaa:·k i pirytowej z odpadów wę
glowych polega na tym, że odpady uzy,skane ze wzbogacania węgla w osadzarce miałowej (l) poddaje się
rozda:Oibnieniu na mok,ro i następnie wzbogaceniu wodnej zawiesiny w hydrocyklonie wstępnym (4) o parabolicznym kształcie części dolnej, gdzie następuje pierwotne wydzielanie siarki.

BIULETYN
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W celu ostatecznego wydzielenia siarki wylew z hydrocyklonu wstępnego (4) rozcieńcza się wodą i · nastę
pnie poddaje się ponownemu wzbogacaniu w hydrocyklonie kmicowym (7) również o parabolicznym kształcie
c zę ś ci dolnej względnie na stule koncentracyjnym (12).
Otrzymany w wyniku procesu koncentrat pirytowy
!i·kierownny jest do odwadniającego spiralnego przenośnika (8), a odpady kamienne do urządzeń podsadzkO\\"J ch (9).
(3 zastrzeżenia)
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P. 16431S

Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych
,.OMAG", Oświęcim, Polska (Lucjan Rak, Mieczysław
Pszczółka, Zdzisław Grzanka, Wacław Gałat, Bolesław
śmiech, Adam Boba).
Wiertnica

dołowa

pneumatyczna

Wiertnica wg wynalazku charakteryzuje się tym,
w przedniej części prowadnic (2) posiada zabudowany klucz (9) pneUmatyczny odchylny zaopatrzony
w widełki do wspó~pracy z wycięciami w przewodzie
wiertniczym (6) oraz okular, wyposażony w odchylną do góry dźwignię, umożliwiający odchylenie lub
zdjęcie klucza przy założonym przewodzie wiertniczym (6).
Wiertnića posiada silniki (4) napędu obrotów i silniki (7) na'Pędu posuwu wyposażone w regulatory obrotów ustalające stałą prędkość obrotową silników
oraz wbudowan~ w kadłuby tych silników po dwa
cylindry pneumatyczne i nawrotnice do otrzymywania prawych i lewych obrotów wałka wyjściowego.
Pomiędzy podstawą (l) i prowadnicami (2) znajduje
się rozsuwalna rozpora (12) oraz zacisk śrubowy (13),
umożliwiające ustalenie prowadnic (2) wraz z przewodem wiertniczym (6) na dowolną pochyłość od poziomu w górę i w dół.
(4 zastrzeżenia)
że

(ł

2b;

P. 171885

A21c

łO

12.06.1974

Pomorskie Zakłady Przemysł·u Cukierniczego, Bydgoszcz, Polska (Zdzisław Sulecki)

:

.

,,... '7' "~r-.l.\r.:l1 ~~ ;

Sposób uzdatniania pierników metodą ciągłą oraz
urządzenie służące do tego sposobu
,-{f"!f.7d!łr.;;q

Przedmiotem wynalazku jest si)osób uzdatniania metodą ciągłą piern~ków fo.rmowanych przed ich oblewaniem czekoladą oraz urządzenie służące do tego
sposobu, przystosowane do W1>półrpracy z taśmowym
piecem piekarskim i ze51połem oblewarek.
Sposób .uzdatniania pierników polega na tym, że wypieczone i ws tępnie ostudzone pierni<k i nawilża się
roz.pyloną rosą wodną, ogrzewa do temperatury około
80°C i suszy powierzchniowo, a następnie studzi do
temperatury około 25°C.
Urządzenie służące do tego sposobu według wynalazku chara-kteryz·uje się tym, że składa się z zespołu
do zraszania (A), ogrzewczego tuneLu (B), zespołu (C)
transporterów o naturalnym i wymuszonym cyklu
chłodzenia oraz ześlizgu z rozrządem (D) sprzężonych
łącznie z piekarskim piecem (P) i zespołem oblewarek
(0) w jedną półautomatyczną linię produkcyjną.
Zespół do zraszania (A) skła-da się zestawów rozpylających usytuowanych nad l pod sia.t:ką, każdy z zestawów składa się z konstr.ukcji wsporczej, do której
jest umocowany uchwyt z rzędem ro7.ipylaczy, rCYLdzielacz powietrza oraz pojemnik z wodą. Rozpylacze
zbudowane są z dyszy, przewodu oraz pionowej rurki. Ześlizg z rozrządem (D) składa się z nachylonej
najkorzystniej Pod l{ątem 30° gładkiej płaszczyzny
podzielonej na części za pomocą obrotowych płetw
oraz z ramion zakończonych zasobni!kami.
(4 zastrzeżenia)

Sa;

E21b

03.08.1973

P. 164506

Lucyna Kuma, Wołomin, Polska (Lucyna Kuma, Józef Kuma) na rzecz Przedsiębiorstwa Posz,U!ki<wań Naftowych, Wołomin, P.olska
Korki zabezpieczające-samouszczelniające pakietowe
z wYPełniaczami piaskowymi i minerałów ciężkich do
stosowania w strefie kolektorskiej
Przedmiotem wynalazku są
-:samou·szczelniające, pakietowe
skowymi i minerałów cię:ilk..ich,

zabezpieczające
WJipeł.niaczami piaktóre można stosować

kcxrki

z

do uszcz.elniania i zabezpieczania nav.rierconych poziomó\v kolektorskich w otworach naftowych. Korki
wg wynalazku wykonane są z pakietów składających
się z powloki polietylenowej (a) i wypełniacza (b).
Powłoka (a) .p a!kietu składa się z dwóch części jednej o kiształcie eliptycznym, dr.ugiej płaskiej, które
po wypełnieniu wy,pełniaczem (b) (piasek, żwirek, galena, baryt, magnetyt) o granulacji od 0,5 - 2,0 mm są
zamykane przez :>prasowanie na gorąco brzegów (c).
(2 zastrzeżenia)

Sa;

E21b

P. 16SS35

28.09.1973

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego "Gliniik",
Gorlice, Pols·k a (Kazimierz Kotwica, Jan Patrzyk, Fryderyk Hotloś, Marian Waląg, Broni'sław Wal, Mieczysław Dusza).
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wielkośrednicowej

Tor jezdny wiertnicy wielkośrednicowej charakteryzuje się tym, że na czterech blokach fundamentowych
(l) podparte są na końcach dwa równolegle ustawione
dźwigary (2), symetrycznie rozmieszczone względem
wierconego otworu wiertniczego. Na każdym dźwigarze
(2) osadzona jest szyna (3) platformy górnej i szyna (4)
platformy dolnej. Dźwigar (2) wykonany jest w formie
blachownicy, wzdłuż której· wspawana jest rura.
(2 zastrzeżenia)

3

//:
4

5a;

E2lb

P. 169253. T
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3
P. 169307

T

05.03.1974

Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Stanisław Plewa, Władysław Klara, Kazimierz Griesgraber, Józef
Stanek, Edward Gadzik, Jerzy Szmajda, Helena Kralawa, Jerzy Wilczek, Henryk Kucenty, Adam Mucha).
Generator ciśnienia do szczelinowania skał
zbiornikowych w otworze wiertniczym

Generator ma zastosowanie do szczelinowania strefy
w otworze. wiertniczym, zwłasz;cza przy pracach mających na celu bardziej intensywne· udostępnienie złóż ropy i gazu. Generator ciśnienia według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma jeden zapłonnik (10) zapalający paliwo
pirotechniczne (15), (15a), umieszczony w łączniku łą-·
czącym poszczególne komory spalań (1, la) generatora.
(l zastrzeżenie)
przyodwiertow~j skał zbiorni~owych

04.03.1974

Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Stanisław Plewa, Władysław Klara, Kazimierz GriesgDaber, Edward Gadzik, Józef Stanek, Zygmunt Holański, Edward Bartyzel).
Urządzenie

do uwalniania przychw~conego przewodu
wiertniczego w otworze wiertniczym

Urządzenie do uwalniania
przewodu wiertniczego
przychwyconego w otworze wiertniczym, uwalnianego
dotychczas przy użyciu torped lontowych, składa sil'!
z głowicy strzałowej (20) z pierścieniowymi ładunka
mi kumulacyjnymi (19) og<raniczonymi atrapami izolacyjnymi (18), z płaskich sprężyn stykowych (21) o

5a;

E21b

P. 169381

T

09.03.1974

Instytut Naftowy, Kraków, polska (Roman Bielawski).
Urządzenie do wygrzewania horyzontów ropnych
leżących powyżej poziomu hydrostatycznego cieczy
Urządzenie

do wygrzewania horyzontów ropnych lepoziomu hydrostatyczneg-o cieczy posiada grzejnik (3) umieszczony w komorze (4) szczelżących powyżej

jednym końcu zamocowanym w zacze;>ach (22) oraz
z dwóch hermetycznych osłon rurowych - dolnej
(13) i górnej (5), połączonych rozłącznie ze znajdują
cym się między nimi obci~nikiem (8), posiadającym
..yewnątrz kanał (9) dla przewodu zapalnikowego (12)
łączącego zapalnik (17) z układem elektrycznym (6),
przy czym swobodne końce !~prężyn (21), zahaczając o
krawędzie przewodu J;la· złączach wyw·oŁują rejestrowane drgania akusty·c zne.
(l zastrzeżenie)

nie zamkniętej. W górnej częsc1 naczynia umieszczone
jest połączenie przelotowe dla rurek wydobywczych
(1), obok osa·dzony jest kabel (6) uszczelniony p:rzy pomocy dławików (7).

4
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Komora (4) i przestrzeń rurek wydobywczych (l)
wypełnione są cieczą. Grzejnik ogrzewa płyn w komorze a ciepło oddawane jest ścianą odwiertu na zasadzie przewodnictwa ciepła promieniowania i konwekcji.
(l zastrzeżenie)
5a;

E2lb

P. 172283 T

28.06.1974

Kopalnia Węgla Karmiermego "Szombierki", Bytom,
Polska (Antoni Jurczyszyn, Leszek Wawrzyniak, Ludwdk Graca).
Koronka wiertnicza
Przedmiotem wynalazku jest koronka wiertnicza stosowana do wiercenia odprężających otworów wielkośrednicowych w pokładach węglowych.
Istota koronki wiertniczej według wynalaz,lm polega
na tym, że posiada ona ostrza tnące obustronnie, to
znaczy od strony dna otworu i od strony wylotu otworu.
Taka konstrukcja koronki wiertniczej umożliwia jej
wyjęcie z otwo-ru wiertnkzego
pomimo zagniecenia
tego otworu na skutek ciś!]ień górotworu występują
cych w pokładach węglowych.
Podczas wyjmowania uruchomioną wiertariką drąga
wiertniczego wraz z koronką tnie ona zagniecione
ściany otworu w kierunku jego wY'lotu. (l zastrzeżenie)
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P. 169365 T

08.03.1974

Inow-rocławskie KQPalnie Soli im. B. Krupińskiego,
Inow;rocław, Polska (Wiiesław Antoszkiewicz, Michał
Hus, Władysław Czajkowski, Wacław Nawrocki, Zdzisław Sniego.oki).

Technologia wykonywania pochylni metodą
w kopalniach soli

ługowniczą

Wynalazek polega na wykonanLu otworu wiertniczego wzdłuż spągu projektowanej pochylni i zainstalowaniu w tym otworze 11urociągu azbestowo-cementowego, zabetonowanego w dolnym odcinku otworu. Ługowanie pochylni odby-wa się przy użyciu
typowego natrysku chodnikowego, dostarczającego wodę słodką na powierzchnię czoła przodku i spąg pll."zed
natryskiem. Półsolan1ka spływa zainstalowanym w otworze rurociągiem.
W trakcie ługowania pochylni, początek dolnej krawędZi rurociągu wyznacza poziom spągu pochylni na
odcinku iniędzy wlotem 11urociągu a przodkiem pochylni. Odsłonięty odcinek rurociągu azbestowo-cementowego odcina się następnie kilofem, co powoduje w
trakcie dalszego ługowania obniżenie się spągu stosownlie do nowego położenia dolnej krawędzi rurocią
gu. Wynalazeik może być zastosowany w kopa[niach
soli, które prowadzą roboty górnicze metodą ługo
wniczą.

Sb;

E2lc

'(l zastrzeżenie)

P. 169570 T

14.03.1974

Zakłady Konstrukcyj no-Mechanizacyjne Plrzemysłu
Węglowego, GHwice, Polska (Tadeusz Opolski, Zdzisław Penar, Karol Sk["Zypek).

5b;

E2lc

P. 169297 T

05.03.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, GLiwice, Folska (Adolf Kwapiński).

Urządzenie

do zwalczania zapylenia w górnictwie

Urządzenie

strugowe

Przedmiotem wynalazku jest u~rządzenie strugowe
zaopatrzone w system zdalnego regulowania ustawienlia noży odspągowych lub części głowiicy oraz prze-

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zwalczania zapylenia w górni.ctwie przy użyciu piany,
szczegól!]ie podczas urabiania ścian węglowych kombajnarrni.
U-rządzenie składa się z wirni!ka (2), kanału (3) i
siatki (5), przy czym wirnik (2) wraz z obudową umieszczony jest w dogodnym miejscu na kombajnie a
obudowa jego wykształcona jest w kanał (3) o dłu
gości odpowiedniej w zależności od potrzeb. Siatka
(5) zamocowana jest u wylotu kanału (3), a jeżeli kanał rozgałęzia się na ki1ka kanałów, siatka (5) i dysza (4) ~amocowane są na końcu każdego wylotu.
(4 zastrzeżenia)

kazywania do nich odpowiedniego napęc!JU. We.wnątrz
prowadnicy (l) w odstępach na całej jej długości umieszczone są dźwignie (3) z zazębiającymi elementami
(4). Głowica struga ma zębate koła (7) napędzające

BIULETYN
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(3) i

ści głowicy.

5

Działaniem dodawania bądź odejmowania sygnałów w liczniku (8) steruje dyskryminator kierunku (18),
w zależności od kierunku ruchu głowicy. Do automatycznego sterowania nawrotem głoWJicy służy element

samohamowny ustawnenia noży. Rząd
koła (7) są tak umieszczore, że w pozycji gdy ·element (4) wysunięty jest <. prowadnicy
(1), koło (7) natrafia na element (4) i zazębia się z nim,
co powoduje obrót koła (7). Ruch koła (7) przekazywany jest dalej do mechanizmu samohamownego przy
jednoczesnym dalszym ruchu gło<Wiicy.
D~wignie (3) są zdalnie sterowane i mogą być ustawiane według przyjętego programu. Mechanizm samohamowny wskutek opisanego wy:żJej procesu wykona
ten program wysuwając odpowiednio noże lub czę
mechanizm

dźwigni

PATENTOWEGO

porównujący (14) włączony między dekoder (9) a wyłączniki stycznikowe (17) napędu głowicy. Do elemen-

porównującego (14) jest włączony bocznilkowa blok
zadający (15), na którym obsługujący programuje dłu
gość d!rogi głowicy oraz położenie odcinka drogi gło
wicy względem krańców wyrobiska ścianowego.
(3 zastrzeżeni-a)

tu

(4 zastrzeżenia)

fi __________ - - -::
:)[)[

5b;

E21c
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Zakłady

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwtice, Polska (Karol Skr.zyipek, Kazimierz !IJJdyka, Ryszall."d Storch).
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'

'
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Węglowego,

Układ

siłowników

górniczego

hydraulicznych do przesuwania
przenośnika ścianowego

Przedmiotem wynala:zJku jest układ siłowników hydraulicznych do równomiernego przesuwania napędu,
zwrotni i rynnociągu górniezego przenośni·ka ściano
wego.
Istotą wynala7Jku jest takie podłączenie siłownika (l)
przesuwającego napęd lub zwrotnię przenośnika do
całego systemu siłownńków (4) przesuwających przenośnik, że wszelki ruch siłownika (l) zależy od ruchu
siłownika (4). Powoduje to siłownik (3), którego drąg
jest mechanicznie związany z dll."ąg-iem siłowiJJi'ka (4),
a podtłokowa przestrzeń tego siłownika (3) jest hydraulicznie połączona z nadtłokową przestrzenią siłownika (l) za pośrednictwem zawo:ru (5), który sterowany jest ciśiJJieniem medium w przewodzie łączącym
ten zawór (5) z siłowni,kiem (3). Nadtłokowa przestrzeń
siłownika (3) jest podłączona do spływu, a podtłoko
wa prz-estrzeń soiławnika (l) do pompy (2).
(2 zastrzeżenia)

5b;

·

E2lc

P. 172263 T

27.06.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław,
Polska (Romuald Drzemicki, Józef Wojnowskli, Kazimierz Krasiczyński, Marian Bochenek, Komad Wanielista, Zbigniew Dańda).
Sposób trzywarstwowego wybierania złóż o miąższości
5 m z zawałem stropu i podsadzką płynną

powyżej

Sposób trzywarstwowego wybierania złóż o miąż
5 m z zawałem stropu i podsadzką

szości powyżej
płynną.

Z podzielonego na trzy warstwy złoża, w pierwszej
wybierana jest warstwa górna (l) znanym
sposobem - systemem zabierkowym, ścianowym lub
komorowo-filarowym. Podczas wybierania tej warstwy na jej spągu układa się siatkę wzmocnioną linami lub taśmami stalowymi wraz z płótnem podsadzkowym po czym wyeksploatowaną przestrzeń tamuje się i podsadza podsadzkę płynną (11). Nad polem podsadz;kowym (11) wykonuje się znanymi sposObami odprężenie stropu na odpowiednią wysokość
zapewniającą wypełnienie pustki powstałej przy eksploatacji warstwy dolnej i środkowej (5).
kolejności

5b;

E21c

P. 169897 T

28.03.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Bogusława Skaba, Jerzy

Jendrys j:k).
Urządzenie

do sterowania nawrotem
strugowej w ścianie

głowicy

Urządzenie według wynalazku steruje nawrotem gło
wicy strugowej przez śledzenie położenia głowicy w
wyrobisku przez zliczanie sygnałów czujnitka (5, 6)
obrotów koła łańcuchowego (3) napędzającego głowicę
strugową. Sygnały z czujnika (5, 6) są zliczane w licznilku (8) i poprzez dekoder (9) i wzmacniacz (10) przekazywane są na wyświetlacz (11) położenia głowicy
strugowej. Urządzenie ma blok poprawek (12), który
pobierając sygnały z licznika (8) przekazuje po;przez
uniwibrator (13) sy.gnały korygujące do sumatora (7),
co ·powoduje UJkazywanie na wyświetlaczu (11) poło
żenia głowicy w ~obisk.u w metrach bieżących.

P.o wybraniu złoża w warstwie górne~ (l) eksploatuje sdę warstwę dolną znanymi sposobami przy zastosowaniu obudowy podporowej. Zgodnie z wynalazkiem piasek z podsadzki (11) w warstwie górnej' (l)
~pełnia tu rolę poduszki zabe:z.pieczającej siatkę przed
·r ozerwaniem przez skały z pełnego zawału (9), o.dprę
żonego podczas eks.plo-atacji warstwy górnej stropu,
!który to zawał wywoływany jest w wyniku odstrzelenia wa•r stwy środlrowej (5).
(l zastrzeżenie)

6
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E2ld
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08.09.1973

Dowty Mining Equipment Limited, Ashchurch, Tewkesbury, Gloucestershire, WieLka Brytania (Albert
George Geoffrey Hurcombe).
Stojak górniczy hydrauliczny
Stojak górniczy hydrauliczny ma wewnętrzny człon
rurowy (2) osadzony teles.k opowo w zewnętrznym czło 
nie rurowym (1). Człony rurowe (1, 2) określają wewnętrzną przestrzeń roboczą (10) wypełlllianą cieczą
pod ciśnieniem. Stoja·k posiada również kanały hydrauliczne (73, 15, 78, 8) przebiegające od przestrzeni
roboczej (10) do atmosfery oraz główny człon zaworu
(9) nadmiarowego. P.rzestrzeń robocza (10) połączona
jest z członem zaworu (9) i tlikładem cylinder-tłok
tulei (65). Stosunek objętości komory (71) teleskQpowo
pr.xesuwającego się układu cylinder-tło:k tulei (65) przy
całkowicie otwartym otworze gniazda w pierścieniu
przez człon zaworowy do objętości komory (71) przy
osadzonym w gnieździe pierścienia członie zaworowym
wynosi co najmniej 1:5. Człon zaworu (9) jest hydraulicznie równoważony w stosunku do ciśnienia w przestrzeni roboczej (10).
(5 zastrzeżeń)

5c;

E2ld

P. 169300

T

05.03.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Pstrowskieg·o,
GLiwice, Polska, (Marcin Borecki, Mirosław Chudek,
Jerzy Kucharczyk, Józef Ledwoń, Kazimierz Podgórski, Zenon Szczepaniak, Wiesław Zadęcki).
Upodatnienie obudowy górniczej
Upadatnienie obudowy górniczej, składające się :z
rdzennika z głowicą i spodnika :ze stopą, posiada rdzennrik l'Ub rdzenniki (2), które mają w końcowej swej
części większy wymiar zewnętrzny od wymiaru wewnętrznego spodnika (4), tak by występowała trwała
deformacja przekroju poprzecznego spodnika (4) i/lub
rdzennika (2). Rdzennik (2) jest wykonany ze stali

5c;

E2ld

Zgłoszenie

P, 169251

dodatkowe do

T

zgłoszenia

04.03.1974

nr P. 160705

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Folska (Zygmunt Dabiński, Jeirzy Kobylecki, Stanisław Łaboń
ski, Jan Perek).

Układ zasilająco-sterujący

hydraulicznej obudowy
gór11iczej

Uklad zaslilająco-ste11ujący hydo.-aulicznej obudowy
górniczej dwustronnego działania, z centralnym zasilaniem stojaków tej obudowy i wykorzystaniem co
najmniej trójprzewodowej magis·trali zasilająco-spły
wowej, charakteryzuje się tym, że co najmniej dwa
z magistralnych przewodów są zasilającymi przewodami (l, 2), do których na przemian są podłączone dwusuwakowe rozdzielacze (4), połączone ze spływowym
przewodem (3) za pomocą przewodów (5) z osadzonymi na nich zwrotnymi zaworami (6), (l zastrzeżenie)

profilowej a poszerzenie rdzennika (2) w jego końco
wej części jest wykonane prz;ez wykształtowanie stali
profilowej lub przez nałożenie na stal profilową nakładki lub nakładek (7), 1przyspawanych po obwodzie
i wzdłuż spawem (10), o takim wymia;rze by uzyskać
wymagany wymiar zewnętr.w.y rdz;ennika (2). W innym rozwiązaniu upodatnienia głowica (l) i stopa (3)
są utwierdrone w obudowie (6) a na zewnątrz spodnika (4) znajduje się osłona podatna (5).
(2 zastrzeżenia)

Nr 5/I (47) 1975
5c;
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Zakłady
Węglowego,

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Folska (Henryk J. Leś~iewicz,
Andrzej G:rzywak, Stefan Bialik, Kazimierz Indyka,
Stanisław Foltyński, Zbigniew Antoniszyn).

PATENTOWEGO
5c;

E21d
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P. 169692 T

20.03.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Stanisław Romanowicz,
Zbigniew Rączka, Kazimierz Herdzik).

Oslonowa obudowa górnicza
Pneumatyczny

układ

obudową

grupowego sterowania
górniczą

układ grupowe~o
ścianową umożliwia

Pneumatyczny
czą

obudową

Osłonowa

obudowa górnicza

sterowania górnizdalne sterowanie

kasztów.
Układ według

wynalazku ma elementy logiczne typu membranowego i składa się z pulpitu zawierają
cego elementy wejściowe (21, 22, 23) i (24). Na każdym
kaszcie znajduje się blok zaVI/Iierający element adresowy (31), służący do wybierania kasztu z grupy kasztów za pomocą elementu (22). Element (31) powoduje gotowość do działania elementów (32). Elementy
(32) sterują poszczególnymi czynnościami kasztu: opuszczaniem, p:rzesuwaniem i rozparciem, a są sterowane
z pulpitu elementami (23). Elementy (32) czerpią sprę
żone powietrze z przewodu wejściowego (21). Przesuwanie przenośnika odbywa się przez ur.uchamianie
przetwornika (33) za pomocą elementu (24) w pulpicie,
przy czym element (23) jest połączony z (33) tylko w
co" niektórym kaszcie z grupy kasztów. (2 zastrzeżenia)

spągnicą umieszczone na szczycie występu wystającego ze spągnicy, charakteryzuje się tym, że występ (2) składa się z prowadnic (7) sztywno połączo

nych ze spągnicą (l) i elementu (8) przesuwnego w
tych prowadnicach działaniem siłownika (9). Do utrwalania położenia elementu (8) przewidziany jest sworzeń z zatyczką oraz otwory w prowadnicach (7).
(l

5c;
l
l

E2ld

Zgłoszenie

'

L----------1

P. 169693

dodatkowe do

E2ld

P. 169691 T

20.03.1974

Zakłady

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Po1ska (Stanisław Romanowicz,
Zbigniew Rączka, Kazimierz Herdzi'k).

Węglowego,

Układ

T

zgłoszenia

zastrzeżenie)

20.03.1974
nr P. 161463

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Stanisław Romanowicz).

Obudowa górnicza do
5c;

posiadająca złącze osło

ny ze

hydrauliczny obudowy górniczej

Układ hydraulkzny obudowy górniczej zawierający
dla każdej sekcj1i rolldzielacz hydrauliczny, a dla każ
deg·o stojaka blo!k zaworowy, cha["akteryzuje się tym,
że ma w przewodzie (5) prowadzącym z rozdzielacza
(3) poprzez bloki zaworowe (7) stojaków (6) do komór
podtłokowych tych stojaków blok (10), który zawiera
zawór przelewowy (11) z pokrętłem (12) do regulacji
ciśnienia przelewu oraz zawór zwrotny (13). Blok (lO)
zaopatrzony jest w manometr (14).
(2 .zastrzeżenia)

pochyłych pokładów

Obudowa osłonowa do pochyłych pokładów, oparta
na rozwiązaniu znanym ze zgłos.zen:ia nr P. 161463, ma
seikcje łączone w zespoły po tr;zy. W każdym zespole
sekcje skrajne są ze sobą połączone siłownikiem (6).
Obudowa ta jest dostatecznie stabilna przy ograniczonej wysokości. W celu uzyskania pełnej stabilności,
w przyrpadkm zastosowania do bardzo grubych pokła
dów, wymienioną obudowę ulepszono przez umieszczenie siłown~ka (6) łączącego sekcje s·krajne przy

BIULETYN
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górnych krańcach osłon oraz przez umieszczenie w
górnych odcinkach osłon płyt śLizgowych (7) przeznaczonych do styku z sąsiednią sekcją. (l zastrzeżenie)
5c;

E2ld

P. 169794 T

25.03.1974

Fabryka Maszyn Górniczych "FIOMA" im. Tadeusza
Fiotrków Trybunalski (Ryszard Hefman,
Eugeniusz Nawarycz, Jacek Trzeciakiewicz).

PATENTOWEGO
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ramię stropowe (5) ze znaną stropnicą stalowo-członową (8) za pomocą
przegubnego zamka
(9) umożliwiającego nachyl-enie i stabilizację ramienia
ociosowego (6) w położeniu pionowym lub nachylonym
zależnie od nachylenia czoła przodka (l) oraz przyciśnięcie opinki (10) do tego przodka (1).
(2 zastr.zeżenia)

poprzez

żarskiego,

Zderzak stropnicy obudowy górniczej
Zderzak

obudowy górnkzej posiadający element
umieszczony w korpusie wyposażonym w
uchwyt do zawieswnia na swor~niu łącznika, charakteryzu,j.e się tym, że elementem sprężystym jest
sprężyna śrubowa (1). Dzięki takiemu doborowi elementu sprężystego jest możliwe w}"konanie półotwar
tego, kor:pusu sprężyny i be.zpośr.ednie oddziaływarne
elementów stropnicy na sprężynę, co polepsza elastyczność układu zderzaka i stropnicy. (l zastrzeżenie)

sprężysty

5c;

E2ld

P. 169848 T

zabezpieczająca

górniczego,

czoło

E21d

P. 169852

T

27.03.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Marcin Borecki, Mirosław Chudek,
Jerzy Kucharczyk, Józef Ledwoń, Kazimierz PodgórskJ., Zenon Szczepaniak, Wiesław ZadęC'ki).
Sposób upodatnienia stojaka i urządzenie do
stosowania tego sposobu
Sposób upodatnienia stojaka przez trwałe deformacj.e spodnika polega na tym, że po przekroczeniu
ustalonej podporności poddaje się spodnik (l) plastycznym deformacjom w końcowej jego części pod wpły
wem działanna poszerzenia (3) rdzennika (2). Stoja'k
posiada rdzennik (2), który ma uformowane poszerzenie (3), na które nachodzi koniec spodnika (l), a poszerzenie (3) posiada taką zbieżność, aby pod WIPływem
obciążenia koniec spodnika (l) ulegał rozrywaniu, a
rozerwane b~gi spodnika (l) zwijaniu, przy czym
dolna część s.podni:ka (l) prowadzona jest przez rdzennik (2) i/lub przez prowadnicę (6) umocowaną poprzez
żebra (7) do stropu (4).
(2 zastrzeżenia)

26.03.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwone Zagłębie",
Zagórze, Folska (Zdzisław Trzaska, Zbigniew Skiba,
Standsław Zalejski).
Obudowa

5c;

przodka wyrobiska

zwłaszcza ścianowego

Obudowa zabeZJPieczająca czoło przodka wyrobiska
górniczego, zwłaszcza ścianowego, charakteryzuje się
tym, że stanowi ją kątowa stropnica ociosowa (4) wykształcona w formie haka, posiadająca krótsze ramię
stropowe (5) o długości na przykład 20 do 50 centymetrów i dłuższe ramię ociosowe (6), przy czym ramiona
(5) i (6) zawierają między sobą kąt (7) zbliżony do
prostego, a kątowa stropnica ociosowa (4) łączy się

5c;

E2ld

P. 169853 T

27.03.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Fstrowskiego,
GLiWice, Folska (Marcin Borecki, Mirosław Chudek,
Jerzy Klucharczyk, Kazimierz Podgór.ski, Zenon Szczepaniak, Wiesław Zadęcki, Waldemar Nolywaj'ka, Jan
Ul"bańczyk).

Sposób kotwienia górotworu i obudowy górniczej oraz
kotew do stosowania tego sposobu
Sposób kotWtienia górotworu i obudowy górniczej
polega na tym, że po utwierdzeniu kotwy w końcowej
części otworu (2) wprowadza się w ujście otworu (2)
wlot głowicy (10), zatyka korkiem (11) i mocuje gło
wicę (10) zaciskiem (12) po uprzednim Wlprowadzeniu
rurki odpowietrzającej (13). Następnde wtłacza się
spoiwo (14), po czym zwalnia się zacisk (12), wysuwa
korek (11) i zdejmuje głowicę (10) a cięgnu lub cięg
nom (l) kotwy nadaje się naciąg wstępny. Kotwa posiada umocowaną obrotową rozetę (7) na cięgnie (l)
lub cięgnach kotwy i spoiwo (3) do łączenia końcowej
części kotwy w otworze o składzie: żywica poliestrowa w granicach od 31 do 99 części wa,gowych, utwardzaoz w postaci roztworu dwumetyloaniliny w styreni.f!
w granicach od 0,01 do 10,0 części wagowych, nadtlenek benzoiLu w g,ranicach od 0,001 do 0,9 częśCi wagowych i wypełniacz mineralny w postaci krzemionki
koloidalnej i/1UJb bentonitu w gra·nicach od 0,1 do 50
części wagowych oraz spoiwo (14) do łączenia drugiej
części kotwy (l) o składzie: cement wapniowy i/lub
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glinowy od 10 do 75 części wagowych, wypełniacz mineralny w granicach od 2 do 76 częśoi wagowych, wodna dyspresja polioctanu winylu w granicach od 0,1 do
10 części wagowych oraz woda w granicach od 10 do
60 części wagowych licząc w stosunku do cementu.
.(2 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
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ilości wyrobisk, zachowując te same funkcje i zakres
zadań z równoczesnym zmniejszeniem wyposażenia i
pracochłonności obsługi.
(l zastrzeżenie)

5d;

E21f

P. 162842

25.05.1973

Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowy Wirek", Ruda
7 (Kochłowice), Polska (Zygmunt Węgrzyk, Józef Soja, Leopold Łukosz, Henryk Pyka).

śląska

Sposób prowadzenia obudowy w drugiej warstwie
eksploatowanego pokładu oraz urządzenie do
stosowania tego sposobu
Sposób według wynalaZiku polega na tym, że zabudowuje się obudowę zmechani~:z;owaną na równolegle
do ociosu złożonych filarówkach i następnie w miarę
prz.ewwania obudowy podkłada się filarówki pod spą
gnice obudowy.
Urządzenie do stosowania sposobu wedŁug wynalazku charakteryzuje się tym, że w dowolnej blasze transportowej na ciągu przenośn!lka mimeszazony jest właz
(l) dla dojścia do spodniego łańcucha, natomiast koryta przenośnika mają od spodu znane denne blachy (2).
(2 zastrzeżenia)

5d;

E2lc

P. 161798

09.04.1973

i

9?==~~===~~--==~~~

Główne

Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Katowice, Pols·k a (Hilary Szymański, Leon Trocha, Zbi-gniew Granow.ski).
Wielofunkcyjne wyrobisko górnicze wraz z układem
urządzeń służące do wyrównywania odstawy urobku,
wentylacji oraz transportu
Wynalazek ma zastosowanie w dziedz.inie górnictwa
podziemnego.
,p rzedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjne wyrobisko górnicze pionowe wraz z układem urządzeń,
składających się na jego wyposażenie.
_
Istotą wynalazku jest kształt wyll'obiska oraz układ
jego wyposażenia (urządzeń).

5d;

E2lf

~

~

W dolnej części szybi:ka (l) o dotychcz.asowym przekroju kołowym wykolliUje się wyrobisko o kształcie
owalu. Owalną część szy.bika przegradza się ścianka
mi (2) oddzielającymi przedziały drabinowy (4) oraz
wyciągowy (5) od części, którą przeznacza się na zbiornik Ull'o})ku. W zbiorniku (3) wyrównawczym można
zabudować zsuwnię spiralną, która zapobiega kruszeoLu urobku.
Celem wynalazku jest zastąpienie dotychczas wykonywanego zakll."esu wyrobisk układem o zmniejszonej

18.09.1973

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Gli>wice, Polska
(Juliusz Grzesik, Zbigndew Przedrpełski, Karol Bredlich).

Sposób wyciągania zakleszczonych świdrów górniczych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób wedŁug wynalazku polega na tym, że na
zakleszczonego św1dra · zaddada się urząd/Zenie,
które zamocoW!uje się za pomocą tulei zaciskowej, po
czym wprowadza się to urządzenie w ruch wibracyjny liniowy o kierunku przeciwnym do ciloła przodka.
Urządzenie do wykonywania sposobu według wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada prostokąt
ną ramę (1), do której jednego z boików krótszych zamocowany jest nie!l'ozłącznie uchwyt świdra (2) z nałożoną nań ruchomą zaciskową tuleją (3). Do dl."ugiego krótszego boku ramy (l) przytwierdzony jest nierozłącznie roboc'ZY tl"7lpień (4), natomiast do dłuższych
boków ramy przytwierdzone są nierozłącznie dwa
ogranicznitki (5). Uil'ządzenie posiada znany młotek odbudowy (6) z prowadniczymi san:kami (8) zamocowanymi do korpusu młotka za pomocą śrub (7). Prowadnicze sanki osadzone są na ramie (l) w części między
ogranicznikami (5) a roboczym trz.pieniem (4).
(2 zastrzeżenia)
obsadę

.-3

P. 165317

lO
5d;

BIULETYN
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P. 165407
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25.09.1973

Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów", Knurów,
Folska (Kazimierz Dziubiński, Wacław Jeleniewicz).
Sposób czyszczenia

skrzyń

urządzenie

wozów kopalnianych i
do tego sposobu

Sposób według wynalazku polega na tym, że urobek
odspaja się od dennej części skrzyni wozów dwufazowo przy użyoiu dwóch lemies,zy, z których jeden w
czasie pierwszej fazy czyszczenia zawiesza się ponad
górną skrajnią wozów, a drugi opu~zcza się w celu
dokonania czyszczenia kolejnych podjeildżających wozów.
W drugiej fazie czyszczenia podnosi się ponad skrajnię wozów dotychczas czynny lemiesz i opuszcza lemiesz nieczynny o przeciwnie skierowanym ostr~u i
odspaja urobek z pozostałej części dna skinzyni wozów,
powtarzając operację na całym składzie wozów w odwrotnej kolejności.
Urządzenie do stosowania sposobu posiada powiązaną
z obudową chodnika przewozowego osadzoną na stałe
konstl'ukcję wsporczą (2) oraz zawieszone zawiasowo
w konstrukcji wsporczej dwa lemiesze (3) jak również
dwa zestawy łańcuchów (6) zamocowanych jednym
końcem do konstrukcJi wsporczej (2), a d.rugim do
grzbietów lemieszy. Urządzenie posiada mechanizm
podntoszetnia' wspólny dla obu lemieszy, wyposażony
w bęben z liiliką i zapadką oraz .l'olki rozmieszczone
na konstrukcji wsporczej (2), a także elementy ryglujące (5) zamocowane od spodu do lemieszy (3) i do
konstrukcji wsporczej (2).
(2 zastrzeżenia)

5d;

E21f

P. 165489

28.09.1973

Odlewnia żeliwa "Węgierska
Górka, Folska (Józef Szczotka).

Górka", Węgiersika
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Występy
wgłębień

(5) uszczelki (l) opierają się n;1 pła~zczy,znach
wylikonanych wzdłuż prostych krawędzi gniazda usytuowanych na odpowiedniej głębokJośc'i i uniemożliwiają wypadnięcie uszczelki (l) z gniazda.
(2 zastrzeżenia)

5d;

E21f

P. 165662

05.10.1973

Kopalnia Węgla Kamiennego "Anna", P~zów, Folska
(Zygmunt Student, Hubert Kasperek, Tadeusz Wysłu
cha, Andrzej Ziarko, Józef Jetncz;mionka).
Sposób odbudowy pokładów węgla kamiennego
w zaburzonych strefach tektonicznych

zalegających

Spos ób według wynalazku polega na tym, że naj'-,
lepiej z chodni,k a podŚta.wowego (l) \v"Zględnie z wykonanego do niego równolegle chodnika kierunikowego
(2) fuąży się TÓWn01egle do USkOkÓW (3), (4) wyrobiska
chodnikowe (5), (6). Partię pokładu zalegającą pomię
dzy tymi uskokami rozdna się chodnikami między
śoiantowymi (7), (8). Prawie prostopadle do chodników
(5), (7), (8) dokonuje się rozcinki ścianowej (9), (10),
(11), a utwo11zone fronty ścianowe w miarę urabiania
pokładu przesuwa się zgodnie z biegiem uskoków (3),
(4). Punkty załadowcze (21), (22), (23) z poszczególnych
ściatn lokalizuje się w znany sposób w pobliżu miejsca p11zecięcia się ścian w poeząbkiowym ich położeniu
chodnikami podścianowymi (5), (7), (8).
(l zast11zeżenie)

Samoczynne odwodnienie hydrantu podziemnego
Samoczynne odwodnienie hydrantu podziemnego posiada uszczelikę (l) w kształcie prostopadłościanu o
zaokrąglonych dwóch
krótszych bokach (2) z odpowiednio prostopadłościennym wewnętrznym wydrąże
niem (3) na kształt czółna. Boki dłużs•ze uszczelki mają symetry·c:z;nie umieszczone występy (5) służące do
zabezpieczenia uszczelki przed samoczynnym wyrpadniędem, po jej osadzeniu w odpowiednio ukształto
wanym gnieździe wykonanym wewnątrz grzybka. Zewnętl'zma denna powierzchnia uszczelki (l) posiada
wypukłą krzywiznę, której promień odpo1wiada promieruiowi wytoczenia w prowadnicy od strony wewnę
trznej w podstawce hydrantu. Zaokrągione krawędzie
krótszych boków (2) uszczelki (l) wsparte są na odpowiedniego kształtu występach w gnieździe grzyb'ka.

5d;

E2lf

P. 166172

29.10.1973

Centralne Zakłady Naprawcze Budownictwa Górniczego, Mysłowice, Folska (Rudolf Majka, Ignacy
Roński, Marian Więckowicz).
Urządzenie prowadzące wiertarkę

podczas
wykonywania otworów w stropie

Urządzenie prowadzące wiertarkę ,podczas wykonywania otworów w stropie posiada dwa oddzielone siłowniki. Jeden siłownik stanowią cylinder (2) i tłok
(3), który poprzez oięgna (5) i krążki sterujące (4)
steruje posuwem sani (6), na których umieszcza się
wiertarkę. Drugi siłownik rozprężający IWządzenie po-
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między spągiem a
(-8). Urządzenie ma

stropem stanowi cylinder (7) i tłok
zastosowanie zwłaszcza przy wykonywaniu otworów kotwiowych.
(2 zastrzeżenia)

s
5d;

P. 169201

E21f

T

01.03.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "Rym er", Niedobczyce
paw. Rybnik, Folska (Joachim Brząkalik, Zbignie·w
Li.siecki, Andrzej Zyzak, Tadeu sz Galisz),
Układ połączeń

5d;

E2lf

P. 168691

T

08.02.1974

Kombinat Górniczo-Hutnkzy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Ouprum", W!l'ocław, Folsim (Rys'zaLrd Adamek, Zbigniew Naporowski, Bogdan
Długosz, Gabriel Kędz,ierski, Ja!Il Palarski).
Sposób uzdatniania kopalnego materiału do podsadzki
hydraulicznej i urządzenie do uzdatniania tego
materiału

Sposób uzdatniania kopalnego materiału do podsadzki hydraulicznej, polega na wydzieleniu z piaslm frakcji ziarnowych stanowiących niepożądane jego skład
niki w postaci oddzielnych ziaren, zlepionych brył gliny
lub iłów oraz wszelkich zanieczyszczeń pozostających
na sicie o wymiaLrach oczek 50 mm. Urządzenie do
stosowania sposobu według wynalazku charakteryzuje
się tym, że stanowi je konstrwkcja współpracująca i
najkorzystniej podążają·ca za urządzeniem urabiającym
oraz wyposażona w środki przesiewające najkorzystniej ruchome o wymiarze oczek 50 mm, :i reguil.owanego nachyleniu od 5° do 45° w zależności od selekcjonowanego materiału.
(2 zastrzeżenia)

5d;

E21f

P. 169009 T

K01palnia Węgla Kamiennego "ZIQfiówka",
bie paw. Wodz;isław Sl., Bols•ka (Jan Talik,
Lulbszcrz:yk).

sygnalizatora kopalnianego

Brzedmiotem wynalaZJku jest układ połączeń sygnalizatora kopalnianego służący do wykrywania i pl1Zekazywania sygnałów emitowanych przez górnicze osobiste Dadajniki lokacyjne. Górnicze osobiste nadajniki
lokacyjne umieszczone w lampach nahełnmych stanowiących osobiste wyposażenie każdego pracownika
zjeżmającego na dół kopalni emitują sygnał elektryczny. Z odpowiedniej odległości sygn ał ten jest odbierany
przez antenę zewn <:t r zn ą (l) lub przez zespół cewek
(2) układu sygnalJ.zatora. Układ sygnalizatora składa
si~ ponadto z toru odbiorczego szerokopasmowego (3).
z toru odbiorczego selektywnego (4), przełącznika (5)
oraz przekaźmika wykonawczego (6).
W zależn1Jści od wybrania jednej z trzech pozycji
przełącznika (5) sygnalizator
może odbierać
pasmo
częstotliwości lub tylko jedną częstotliwość z danego
pas ma lub całe pas.mo z · wyłączeniem jednej często
tliwości,
co powoduje zadziałamie prztJka:Wi:ka (6).
Układ sygnalizatora może być używany do ostrzegania
załog.i przed wejściem do nieprzewietrzanych wyrobisk, do ostrzegania przed wejściem do pochylni w
czasie transportu kołowego , do zabezpieczenia przed
wejściem osób niepowołamy ch do rozdzielni wysokiego
napięcia i magazynów.
(l zastrzeżenie)

J. r!.

l

r .~-,

r- - ,- - - - -

l

1

l

/

l

22.02.1974
Jastrzę

Bolesław

Urządzenie

do odstawy urobku szczególnie z
eksploatacyjnych przodków górniczych

Przedmiotem wynała:zku jest urządzenie do odstawv
urobku, szczególnie z eksploatacy,jnych przodków górniczych !l'. taśmfOIWym elementem transportującym, którego końcóWki tworzące złącze są klejone lub wul!kanizowane, a złącze ma zaciski zabezpieczające złącze
przed rozwarstwi!lJiliem. Zachki (2) roz;miesiZCIZone szeregowo co najmniej wzdłuż brzegów złącza tworzą
dwie talerzowe nakładki (3), których obrzeże (4) jest
wyoblone na zewnątrz a nakładki (3) obejmrują taśmę
i są skierowane wyoblonymi dnami ku sobie, zaś :przez
przelotowe otwory taśmy i nakładek (3) przechodzi
ściągacz (4) nakładek (3).
(l zastrzeżenie)

5d;

P. 169334

E21f

06.03.1974

T

Kopalnia Węgla Kamienneg.o "Julian", Piekary Slą
skie, paw. Tarnowskie Góry, Folska (Józef Błachut,
Eugeniusz Baron).
Górniczy

pochłaniacz

ochronny

Brzedmiotem wynalazku jest pochłaniacz ochronny
stosowany w podziemiach kopalń do ochrony dróg
oddechowych p!l.'z·ed zatruciem tlenkiem węgla.

12
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Istota pochłaniacza wedbug wynalazku polega na
tym, że jest on wyposażony w dwa oddzielne odcinki
taśmy nośnej o ró:imej d1ugości. Odcinki te są połą
c.z one ze sobą przesurwnie jednym końc·em, a dl'lugie ich
końce, zaopatrzone w klamry do regułorwania długości,
zamocowane są w prostokątnym zaczepie (3) osadzonym krótszym bokiem w uchwycie (2) pokll'ywy (1).
Poza tym dłuższy odcinek (6) taśmy nośnej jest pDzewleczony dodatkarwo przez drugi zaczep w kształcie
trójkąta p110stokątnego, umieszczony na drugiej przeciwległej stronie pok>rywy (l) pochłaniacza. Taka konstrukcja zamoca.wania taśmy nośnej pozwala w sposób peWIIly mocować pochłaniacz na biodrach tak, że
porositaje on nieruchomy przez cały czas wy.!ronyrwania
(l zastrzeżenie)
róilne:go rodzaju prac fizyc2lllych.

PATENTOWEGO

zawaDtego w ubocmym prodUJkc.i e (15), co przyspiesza
pll'Oces zgazowania węgla i WJPłyrwa na zwiększenie
zawartoś:ci składników
palny.ch w p110dulkcie głów
nym (9).
(l zastrzeżenie)

5d;

5d;

E2lf

P. 169528 T

13.03.1974

KJopalnia Węgla Kamiennego "Katowice", Kato:wice,
Folska (Henryk Gil, Edward KJnapilk, Flarwian Cisek,
Jerzy Kuźni,aJk, Wł.adysław Kraj).
E21f

P. 169366 T

08.03.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", Kato/Wice-Janów Sl., Folska (Henryk Gil, LeOIIl Kirrldla, Rudolf Ostrihansky).
Sposób bezpiecznego wybierania pokładów węgla,
szczególnie tąpiących przy zbliżaniu się czynnych
frontów eksploatacji do wyrobisk chodnikowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób bezpiecmego
WYibierania pokładów, szczególnie węgla przy zbliża,..
niu się czynnych frontów eksploatacji do wyrobisk
chodnHrewych pozwalający w znany sposób eksploatować korzystnie systemem §cianowym pokład lub jego
warstwy w bezpośrednim sąsied7Jtwie chodnika, utrzymują·c od pewnego momentu szybkość eksploatacji zależną od głębokości, pozwalającą bezpiecznie zawęzić
resztkę do szerokości umożlirwiają.cej kootrolorwane i
j·ednoczeSIIle wiszezenie w niej struktury węgla dodatkowym impulsem ciśnienia .
(l zastrzeżenie)

5d;
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P. 169490 T

06.03.1974

Główny InstytJut Górnictwa, Katowice, Folska (Jell'ZY Muzyczuk, Leonard Pliuta, Henryk Bystroń, Zygmunt Gawraczyński, StanisłaJW Jaroń, Jerzy Osuchorwski, Bogdan Kołodziejczyk).

Sposób kontrolowanego zgazowania

węgla

w

pokładzie

Sposób kontrolowanego zgaJWwania węgla w pokła
dzie polega na doprowadzanilu zgazoWIUijącego czynnilka (6) do o~niowego kanału (5) na przemian udostępniającymi kanałami (3, 4). Jedna ozęść tego czynnika stanowiąca wewnętDzny Sltrumi•eń (8) przenika
w głąb przeznaczonej do zgazowania pa11tii (l) pokładu,
skąd jako główny prod~t (9) zg812lowania jest odprowadzana zbio11czym kolektorem (13). Na•tomiast druga
jego część stanowiąca zerwnę;trzmy strumień (14) odprorwadzana jest kanałem (3) lub (4) jaJko ubo.c zny
prodlllk!t (15) zgazowania. Zmiana k·i ermclm rz:e.wnętrz
nego strumienia (14) umożliwia kantriOlę lokalizacji
o~niowego kanału (5) i ro:zJkładu temp&atrury w tym
kanale, jak również ozęści'OWe odzyskiwanie ciepła

Sposób wybierania pokładów, szczególnie węgla w
filarach szybowych ścianami pojedynczymi z zawałem
stropu
Przedmiotem wynala:dklu jest sposób wybierania pokładów, =zególnie węgla w f.ilaJrach szybowych ścia
nami pojedyńczymi z zaJWałem stropu pazrwałający w
znany sposób selek:ty,w nie ~ksploaJtować, kol'lzystnie systemem ścianowym, pokład lub jego warstwy usytuowując piel"Wszą ścianę, o długości zależnej od odległości żąpia szybu od pokładu w ten sposób, by przedłużona oś szybu przecinała się z krawędzią eksploatacji, a drugą w ten sposób, by po jej wybraniu szyb
ZJnalazł się w środlku wybrania.
(l zastrzeżenie)

5d;

521f

P. 169579

T

15.03.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", Szeroka
pow. Rybnik, Polska (Jerzy Matuszewski, Jerzy Lubczyń•slki, Wiesłarw Babilcz).
Sposób wykonywania tam izolacyjnych i pożarowych
w wyrobiskach korytarzowych zwłaszcza kopalń o
zagrożeniu metanowym
Sposób =echanioowanej budowy trwałych tam izolacyjn:,nch i pożarowych w wy.rdbil~kach korytarzorwych,
zwłasZiaza llropalń o zag·rożeni.u metanowym, polega na
wytwall'zaJniu w urzą.dzeniu mieszaj~co-dozującym (5),
zJolkalizowanym na dole, mieszaniny materiabu sypkiego z wodą, którą podaje s·ię rurociągiem (3) do

N~
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miejsca budowy tamy, gdzie wypełnia szczelnie przes:tmeń pomiędzy dwiema czołowymi cienkościennymi
tamami (l) i (2). Porlwyższając ciśnienie dozowania
wtłacza się mieSizaninę w pozostałe pustki i szczeliny
w górotworze, tworząc korek izolujący s:zJczelnie przed
przepływem powi,etrza i gazów.
(l zastrzeżenie)

5d;

Główny Instytut GfundJCtwa, Katowice,
mierz Wąsik , Kazimierz Jezierski).

28.06.1974

Po1ska (Kazi-

(l zasrtrzeżenie)

2

Sd;

Przesuwna tama podsadzkowa
P~zesuwna tama podrsa.d:zJkowa do wy.g radzania podsadzaJnej pr.zes.tmeni w wyrobisikach gómiczycl:J ma
elastyczne cięgno (9) połączone z jednej strony ze stropnicą obudowy, a z drugiej strony z czołową ramą (1).
Górna krawędź ramy (l) jest dociskana tym cięgnem
do stropu podsadzanego wyrobisk.a, a dolna jest zamocowma wy·chylnie sworzniem (8) do spągniey obudowy.
Takie segmenty tamy łączone są ze sobą za pomocą
podsad~kiowej tkaniny (11) mocowanej do wyposażo
nych w naprowadzające ślizgi (6) bocznych ram (5)
są'siedinirch segmentów, przy czym co dl'ugi segment
docią~gany do pozostały.ch ma booZJI'le us:llczełniające
fal"ltuchy (4).
(2 zastrzeżenia)

Sd;

P. 172287 T

E21f

Kopalnia

Węgla

13

warstwy plasrty.cz.rrej. Głębokość (z) strefy rozluźnie
.nia skał ociosowy·ch lub wy·~onania wnęk UiZależniona
jest od grubości (w) warstwy skał plastycZJI'lych oraz
ich kąta tarcia wewnętrznego (~) .i powinna wynosić
z= rw ctg (45°- i) _pl1zy jednoczesnym zachowaniu
2
wa~unku, że szel"lolkość (b) wyrobiska wraz z wnękami
lub głębokością ro.zluźnironej strefy sikał ociosowych
jest więks:za od w8Jrtości 2w 9tg (45°- i.).

P. 172275 T

E21f
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E2lf

P. 172309 T

28.06.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Oddział Zamiejscowy, Katowice, Folska (Tadeusz Nowodworski,
Jan Pazdro),
Podsadzkownia do wytwarzania mieszaniny
podsadzkowej zwłaszcza podsadzki utwardzonej
Podrsadzik'OVmia do wy.tw8Jrzania mieszanilny podiSa~
k!owej , zwłaszcza podsad~i utwal"ldzonej stosowanej
w kopalniach głębinO!Wych przy eksploatacji minerałów
uży!l;eoZJI'lych zalegającYiCh w filarach ochronnych.
Podsad:zkownia posiada 1lllzy wgłębne komorowe
zb~orniiki (1), (2) .i (3) na piaselk, cement i k.rluszy:wo,
przegrodzone ściankami działowymi, z8Jffiyrkane w dolnej części nożowymi zasuwam[ (4), (5) i (6). Pod zbiornikami zabudowane są taśmowe podajniki (7), (8) i (9),
z ktfuych jeden jest podajnikiem zbiorczym. Od zbiorrników tych wykonaJna jest ,zmy.wnica (10) o nachyleniu
w kierunku leja podsadz.lrowego rurociągu (11), na której .zabudowane są pręty stanowiące Sitrumieniowy
(l zastrzeżenie)
mieszalnik: (12).

29.06.1974

Kamiennego "S.ie:IIsza" T.r.zebiniaEdiWard Mi-

-Sier~a, Połska (Bogusław SałJus,towicz,
kuła, Stefan Słupski, Wojdech Ha1ota).

Sposób zabezpieczenia korytarzowych wyrobisk
górniczych
Przedmiotem wynala.7Jku jesot s,posób zabezpiecrzenia
lroryiarzowy.ch wy.ro.biiSik górniczy.ch pmed pr:zemieszCZ8Jniem się do pl"IZestr.zeni w)"robis:ka plasltycZJI'lej wa·r stW)r podł<>Za.
Sposób polega na nawi],gotnieniu s:kał podłoża plastyoznegJO na obszarach (l) położonych pod ociosami
z ro:lllumuoną uprzednio stTuklllurą skał lulb wykonanymi Wlllęlkami oraz wzmocnieniu po2lOS•tałego obszaru
(2) plas!ty·oznego podŁoża WY']:ObiJska za pomocą wtła
czania środków wiążący.ch skały na całej gru'bości

6a;

Cl2c

P. 169614

T

Akademia Technicz.no-Rolnicza im. J.J.
BY'dgros.z.cz, Folska (Czesław Witlro:ws'ki).

16.03.1974
Ślniadeelkich,

Sposób przerobu wodnego hydrolizatu drewna
bukowego na drożdże paszowe

Brzedmiotem wynalazku jest sposób przerobu hydrolizatu drewna bU!k<liWego na drożdże paszowe. Sposób wg wynalazku polega na WZiboga:eeniu hY'(irolizaJtu w sole amonowe i rosforowe, dQprowad.zeni.u pH
wodą amoniakalną do 5,5 i p~stawieniu na o:kires
ddby w celu dekantacji. Zdelkantowany roztwoc rozcieńcza się wodą w s•tosu~u 1:1, a następnie dodaje
się odpowiednio przestosowaJny szczep dro:iJdży MoniHa murm8Jnca Bf i prowadzi się pro,ces fermentacji
metodą ciągłą.

Sposób wg wynalaZku maże znaleźć zasltosorwanie
w zSlkładach ceLwozy bukowej oraz w przemyśle fermentacyjnym.
(l zastrzeżenie)

BIULETYN
6a;

P. 169907

C12c

Politedmika Łódzka,
mao, Adam Pizło).

Łódź,

Sposób otrzymywania biomasy

T

Folska
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z metanolu
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Sposób otl1Zymywania biomasy drożdżowej z metanolu, przeZJnaczonej do prodUJkcji białka paszowego
polega na tym, że podłoże o składzie ; siar.czan amonu,
kwaśny fosforan amonu, kwaśny fosforan potasu, siarczan magnezu, mocznik oraz ekstrakt droidżowy , wzbogacone metanolem o stężeniu 0,5- 1,0% obj ęto ścio 
wych, szczepi się drożdżami zawierającymi 47ą/o biał
ka, przy czym hodowlę prowadzi się przy pH=3,5- 5,0
w tempera1:n.llrze 29°C w ciągu 3 dni, po czym w znany sposób oddzi·e la się namno:żloną biomasę białkową
od podłoża.
(l zastrzeżen ie)
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P. 168498
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27.08.1973

H1

Terenowego, Konin,
Folska (Jan Jachimowicz, Kazimierz Kaczyński, Józe·f
Stana).
Konińskie

Zakłady

Pr.zemysłu

f-12

Sposób uszlachetniania win owocowych

Sposób uszlachetniania win owocowych, zwłaszcza
s·kupażowanego z niewielką ilo ścią wina
agr<:!stowego i malinowego, charakteryzuje się tym, że
do wina dodaje się kulturę d rożdży w ilości od 9% do
12°/o ma:IJki drożdżowej i prowadzi się krótkotrwałą
fermentację, którą następnie przerywa się podwyższa
jąc temperaturę wina, w wynilkm czego następuje au-toliza komórek dr<Jźdżowych d zięki !Gtórej wzbogaca się
v-•ino o :llWiązki azotowe w ilości 1,0-1,6 g/1 w pl.'iZeliczeni•u na azot ogólny.
(l zastrzeżenie)
jabłko wego

7b;

B21c

P. 169538

14.03.1974

17.03.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 2313436.3)
BALCKE - DURR AmtiengesellschaH, Ratingen, Republika Federalna Niemiec.
Pierwszeństwo:

Sposób śrubowego nawijania taśmy na
na rurę ·o przekroju owalnym i
do stosowania tego sposobu

zwłaszcza

rurę,
urządzenie

Sposób ś·rubowego nawijania taśmy na rurę, zwła
szcza na rurę o przekroj!U owalnym, w którym rurę
obraca się, a taśmę pnzy równoczesnym fo;rmowaniu
Laśmy na ziC)U'llO dopasowuje się do każdorazowego
promienia· rury, przez równe naciąganie taśmy na rurę i jej rówrnoczesne ut.Tzymanie w położeniu pro~to
padłym do tej rury, polega na tym, że dolną krawędź
pierwotnie plasrkiej taśmy odgLna się pod kątem w
znany sposób w UT7.ądzeniu do p.rofilowBJnia, przy czym
tak zaprofHowaną taśmę, b ezp ośred nio przed jej nawinięciem na rurę , poddaje się wy.dłużeniu na jej ro.z ciąganym odcinku. Krawędź taśmy zagLna się z pierwo~nej pła skiej postaci, w urządzeniu do profilowania,
pod kątem większym od 90°, a po nawinięciu na rurę
odg~na się ją z powrotem do kąta prostego.
Urządzenie do stosowBJnia sposobu według wynalazku
chara~tery2!uje się tym, że przy pier.wszej prowadni.cy
(7) taŚimy znajduje się co najmniej jedna rolka dociskowa (9), oddziałująca na rozciągany odcinek taś
my (2). Oś (9a) obrotu roLki dociS'kowej (9) jest równoległa do płaSZ'czymy taśmy, lecz jest przy tym ustawiona pod kątem ostrym do kierunku (R) ruchru taś
my (2). Przednia strona r<Jlki Z'WrÓcona jest ku zagiętej
pod kąJtem ~rawędzi (2a) taśmy (2). Rolka (9) osadzona
jest na płozie przylgowej (10) osadzonej wraz z nożami
wiodącymi (11, 12) na odchylnym ramieniu l przylegającej swą powierzchnią
c·zołową do obracającej s!ę
rury (l).
{8 zastrzeżeń)

7b;

B21c

P. 169909
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29.03.1974

Biuro Projektów P11zemysłu Metali Nieżela~Znych,
"Bipromet", Katowice, Folska (Jan Swiątek, Mrarian
W•rężlewicz).

Sposób wyciskania wyrobów na prasie przebijakowej

Wy:nalazek ma zas.tosowa.nie przy wyciskaniu wyrobów, a zwłaszcza rur, na prasach przebijakowych, w
hutnictwie, a zwłaszcza metali nieżelaznych. Sposób
wg wynaia2lk!U polega na tym, że po spęczeniu zała
dowanego do prasy wlewka i j€go przebiciu, wycofuje
się przebij·ak z oczka matrycy przy jednoczesnym docisku wlewka do matrycy za pomocą głównego tłoczy
s ka prasy. Następnie ponownie kieruje się mu matrycy
pr~eoijalt, po c:lym ods uwa s ię go wraz z tłoczysokiem
od ma•trycy. W ten sposób unika się konieczności odcinania resz;tki wlewka od prasówki, j>$ też elimi~
nuje się ciężką pracę przy wyrywaniu prasówki z oczka matrycy.
(l zastrzeżenie)

7c;

B21d

P. 163742

30.06.1973

Przedsiębiorstwo Doświadczalne
Pras Automatyczny,c h i Tłoczni'ków "Ponar-Hydomet", Warszawa, Folska (Jel1Zy K.oa:.chow).

Metoda walcowania na zimno kół zębatych,
wieloklinów, wielokarbów i wałków wielostopniowych
oraz urządzenie do wykonywania tej metody

Metoda wedŁug wy.na1aQlku polega na tym, że obrabiany walec metalowy celem UIZysrkania na nim uzę
bienia obraca się pomiędzy dwoma, płaskimi, przesuwającymi s.ię wzajemnie w przeciwnych kierl.lillrk ach
zębatkami, na których odwzo11owany jes.t zBTys nawalcowy.wanego koła zębartego. Jednocześnie walec
przesuwa się wzdłuż swej osi, nie zmieniając swego
położenia; przy czym, w pr.zypadku opróbki dużych
kół zębatych, koło obrabiane na skraju zębatki wychodzi całkiem z zazębienia zębatek, jes.t .obracane
o jeden lub kilłka zębów i za chwilę w.zębia się powtórnie przy ruchu powrotnym zębatek. Urząd2.enie do
wykonywania opisanej metody wyposażone jest w
syn.ciu"on!r,mjące koło zębate (6), StPrzężone
popl'zez
zębatki (5) z trzpieniami (ł) :oraz zębatkami (2).
(3 zas;trzeżen ia)

BIULETYN
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Urządzenie według wynalazilw ma część segmentów
walców (l i 2) o zróilnicowanej średnicy, ułożyskowa
ną na
wrzedonach (3) niezależnie od łożyskowani-a
wmedon, aby różni,ca prędkości części roboczych i
materiałlu nie przekraczała około lOOfo zaś między powierzchniami roboczymi i podpierającymi przewichiano luz. Wynalazek pozwala na formowanie blach pokrytych powłokami ochronnymi ze znacznie mniejszym wyda,1Jkiem energii.
(3 zast!1Zeżenia)

-..J

7c;

B21d

P, 166071

24.10.1973

Zakłady Transformatarów Radi10wych "Zatra", Skierniewice, Boiska (Włodzimier:z Soina, Zbigniew Grzywacz, Jan Wójt).
Urządzenie do samoczynnego układania kolejno
wykrawanych detali, a zwłaszcza nie posiadających
otworów prowadzących kształtek magnetowadów

:Arzedmiotem wynalaz~u jest urządzenie do samoczynnego układ!łiD!ia kolejno wykra,wanych detali a
ZJwłaszcza nie posiadający.ch otworów prowadzących
ksz;tałtek magnetowadów o dowolny,ch kształrtach zewnęt=ych wychodzący.ch
spod prasy wycinającej.
Urządzenie według wy,nalaZJku ma element nośny, a
szczegóLnie płytę (l) z co najmniej jednym otworem
oraz z c:o najmniej jedną prowadnicą zgiętą w osi podłużnej pod kątem, umieszczoną pod tym otworem i przezmaczoną do odbioru detali spadających do otworu.
Ozęśc.i prowadnitc (19, 2!1, 21) są nachylone pod takim
kątem, aby zapewnić w każdej z tych części słupy
detali równoważące się nawzajem. Urządzenie ma co
najmniej jedną prowadnicę (17), umieszczoną pod ką
tem do elementu nośnego, przeZJnac2loną do odbioru
detali ześliz~ujących się z teg·o elementu (1).
{5

7c;
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15.03.1974

p,olitechni'ka Warszawska, Warszawa, Folsika (Leon
Leon T:rzeskowski).

Gradoń,

Urządzenie do skręcania taśm i
wypełnienia "polpak"

elementy

siatki metalowej na
do kolumn wymiany

masy

Przedmiotem wy,nalazku jest urządzenie do skręca
nia taśm i sia,1Jki metalowej na elementy wypełnienia
polpatk do kolumn wymiany masy, mające zasrtosowanie szczególnie w procesach absorpcji, rektyfiikacj i,
ekSitraik:cji, a także chłodzenia wody i mokrym odpylaniu powietrza.
U~ządzenie według ,wy.nala~u sJdada się z walców
prostujący,ch (l) podają.cych taśmę, umocowanych w
korpusie (2), połączonych z prowadnką (7), na k1tórej
umieszc:zona jest głowica (5) w odległości, od walców
podających, regulowanej
nakrę·tk:ą kontrolującą (6),
zaś w głOJWky :z,najduje się obrotowa nastawnica (4)
z wmontowanymi w nią rolkami nakiełkawyroi (3) osadzonymi w g:niazdach utwardzalny,ch. (l zastrzeżenie)

07.03.1974

Biuro Projekitowo-Technologioz.ne· Przemysłu MotoryWarszawa, Folska (Mirosław Sitachula, Leszek Wyka). ·

~Zacyjnego,

Sposób wytwarzania blach kształtowych szerokich i
urządzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynala2lku jest SIPOSób wytwarzania
pr.zez profilowanie blach kszta~towych szerokich, który
według wynalazku polega
na tym, że różnicuje się
strefowo wiłl'tości pnzemi.eszczeń wypadkowych krawędzi materiału zaś w poszczegóLnych strefach stosuje się s1tałą w-artość odkształceń, którą dobiet"a się
w zależności od sztywności brzegowej odksztalcanego
materiału.

7c;

B2ld
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22.03.1974

Zaik:łady Sprzętu S.porto.w ego "P.olspont", Bielsko-Biała, Folska (Andrzej Wojno, Bronisław Toikarz).
Giętarka

do

gięcia kształtowników

Giętarka do gięcia kształtowników, zwłaszcza ram
rakiet tenisowych i podobnych przedmiotów, charakteryzuje się tym, że posiada ramę (1), na której zamocowane są prowadnice ,(2). W prowadnicach (2) poru-

16

s:za się za pomocą soiłJOwnika (3) suport (4) z wzornikiem (5) i dociskiem ws·tępnym <(6) oraz dociski boczne
(7) z siłoWinikarni (8) gnące ksztaltoWinik (9). W wyniku
prostoliniowych ruchów wzorniJka (5) i docis-ków (6, 7)
otrzymuje się kl"zy,woliniowy kształt giętego przedmiotu (9).
(3 zastrzeżenia)

5

fi

7c;
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Sposób

spęczania

i dociskania rur oraz
tego sposobu

dzięki wspólpracy
nakrętki (12) z tarczą (6), której
pl."zedłużeniem jes.t wałek (5) zakończony wielowypust.eim, który osadzony jest ślizgowo w tulei (l) z wień
cem zębatym (2) ułożyskowanej w koiiPusie, przy czym
na wielowypuście wałka (5) nao;adzony jes·t przesuwnie pieńcień (8) zaopatrzony na C2i0le w wyst(lpy zazębiające się z występami tulei (1), a ponadto pierścień
(8) i tuleja (l) połączone są obejmą (10). (2 zastrzeżenia)

30.03.1974

Ośrodeik Badawczo-Ro2!wojowy Sprzętu KornUIIliJkacyjnego, Mielec, Polska (Kazimierz Szaniawski, Edward Leo).
urządzenie

do

7f;

B2lh

wym.
Urządzenie do stosowania sposobu składa się z matrycy (1), ogrzewającego ją pierścienia (2) z elementami grzejnymi (3) oraz z dzielonej przesUIWnej chłod
nky (6) w postaci obejmy. Dla l"Ur o średnicy D<20
mm umądzenie wyrpasażone jest w oprawlkę US2itywniającą w której doprowadza
się rurę do rna<
t rycy
oraz w dzieloną teleskopową chłodnicę. (2 zastrzeżenia)

B21f

P. 169645 T

"Agromet" Kombinat Maszyn do Zbioru
na, Lublin, Polska (Leon Sliwozyński).

P. 172306

T

28.06.1974

HUita iJm. Lenina, Kraków, Polsk"l (Ka!Zirnierz Grabowslki).
Urządzenie

Sposób według wynalazku ma zastosowanie do kształ
towania końcówek rur ze stopów lekkich, szczególnie w samolotach - na drążki popychaczy układu
sterowania, cięgła, zastrzały rurowe iJtp. elementy konstrukcyjme.
Sposób polega na zastosowaniu zmiennej prędkości
ksztabtowania, począrw~y od maksymamej w okresie
roZJpoczęcia procesu, do minimalnej w okresie końco

7d;
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do zawijania brzegów płaszczy
na obudowę łożysk

krążników

Flrzedmiotem wynalarlm jest urządzeńie do zawijania brzegów płasrzczy krążników na obudOIWę łożysk
rol~k przenoś.ników taśmowych, przy wykorzystaniu
obrabiarek.
Głowi·ce (l) za,QPatrzone w ,trrzy roliki (2) luźno obracające się na trZJPieniu są połączone wałkiem (3) poprzez el·ernent sprzęgła (4). Plaszcz krą:bnika (5) z założonymi łożyskowymi obudowami (6) unieruchamiany
jest zacis-kiem (7). Wałek (3) łączący głowice (l) jest

18.03.1974
Słomy

i Sia-

Mechanizm napędu rolki giętarki
Mechanizm napędu rolki giętarki, zwłaszcza do zwijania sprężyn śrubowych skrętowych, charakteryzuje
się tym, że rolka gnąca (11) otrzymuj~ ruch śrubowy

przeprowadzony przez otwory w łożyskowych obudowa•ch (6). Element spr.zęgł>a (4) połączono z głowicami
(l) przesuwnie i zabezpieczono pr:zed t>brotem sworzniem (8) umieszczonym w wycięci!u (9) przy czym
element sprzęgła (4) jest dociskany sprężyną (10). Jedna z growic (l) osadzona jest obrotowo w kol'lpusie (11)
a druga uchwycona w obrabiarce.
(2 za:Strzeżenia)
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7g;

P.
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05.03.1974

Pierwszeństwo:

04.04.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 16 801.6)
Bernd Ribback, Wasserbillig, Luksemburg.
Kuźniarka

Przedmiotem wynalazku jest kuźniarka do kucia
przedmiotów o dowolnej postaci przekroju, najkorzystniej z materiału prętowego, który podlega odkształ
caniu między płaszczyznami udarov.'Ymi i dociskowymi, chara•lvteryzująca się tym, że oś (9) przedmiotu
obrabianego le.ży w pionowej płaszczyźnie A-A, tworzącej płas·zczyznę symetrii między dwoma ukośnymi,
ustawionymi względem siebie pod kątem prostym i
napędzanymi ,za pomocą wspólnego wału napędowego
(ł) młotami (10), które to młoty prowadzone są liniowo, za pomocą sań (11), ku jednemu lub kilk'U kuźni
czym podkładom (17) o gładzi kowadła, służącej jako
płas~czyz.na robocza. Material kutego przedmiotu pły
nie przy tym w kierufllku najmniejszego oporu, dzi(lki
czemu na przykład podczas kucia wydłużającego otrzymuje się wydłużenie kutego przedmiotu przez doko0)1wanie kolejnych zgniotów poprzecznych, usytuowanych jeden obok drugiego.
(7 zastrz eżeń)
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(5). Ruch roboczy suportu (11) spowoduje opuszczenie
stempla (8) z kowadłem do przedkuwJd (3), a w dalszej fazie ruchu nastąpi wyginanie przedkuwki (3).
Urządzenie wg wynalazku ma dwa walce robocze
(4), ułożyskowane obrotowo w korpusach (5) ustawionych na stal (6) prasy oraz stempel (8) zamocowany
w supo:rcie (11) prasy.
(4 zastrzeżenia)
7h;

B21k

P. 169270

T

Ins•tytut Obróbki Plastyoznej,
told Łabędz,ki).
Przyrząd

do

spęczania

i

04.03.1974

Poznań,

kształtowania

p.olsika (Wikońca

prętów

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do spęcz8lllia
kslZtałtowania koń•ca prętów metalowych o określonej
średnicy i o różnej, lecz ogrankZJonej długości. Jest on
przewidziany do pracy na pionowy.ch prasach tło.cz

i

~ych. W podstawie matryc (4) przyrządu osadzony jest
srubowy element oporowy (7), kitórego dolny koniec
wystaje z podJ>tawy matry·cy (ł) i posiada kształt
umo:Hi'wiają·cy użyde klucza montażowego. Na górnej
płas~c~yźnie czołowej tego elementu (7) w~.arty jest
trzp1en oporowy (6), którego górny kOtniec jest osadzony przesuwnie w przelotowym otworze matrycy (3).
Flaszczyzna czołowa górnego końca tego trzpienia (6)
stano:vi płas,zczyznę ustawczą i oporową dla pręta
wsumętego do matry.c:y (3) i s.pęczaneg.o oraz kształto
wanego stemplem (2). Sr.ubowy element oporowy ( 1)
posiada przeiotowy otwór, w ~tórym jest osadzony
przesuwnie trzpień. (8) wypychacza. Dł'Ugość wystające
go z matry.cy (3) końca wsuniętego do niej pręta regulowana jest przez kręcenie kluczem montażowym
śrubowego
elementu oporowego (7) w lewą albo w
prawą stronę i tym samym przez przesuwanie w górę
albo w dół tego elementu (7) i wspartego na nim przesuwnego trzpienia oporowego· (6). Regulowanie to nie
wymaga zdejmowania przy.rządu z prasy.

(l zastrzeżenie)

7h;

P. 161959

B21k

~ndrzej Kulikowski,
św1ętokrzysiki, Pólska
RasińSiki).

17.04.1973

Dyonizy Rasiński, Ostrowiec
(Andrzej Kulikowski, Dyonizy

Sposób przeprow~dzania obróbki plastycznej
elementów typu korba wału korbowego półskładanego
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku .polega na tym, że nagrzan-a do tempera•tury kucia przedku'l'.•ka (3) spoczywa na
roboczych walcach (ł) ułożyskowanych w ko.rpusach

11...__-------------

4
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7h;

B2lk

P. 169299

T

05.03.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Stanisław Koncewicz, Antoni Gierlata, Ryszard Hebdzyński, Leszek Kowalski, To.nasz
·
Oczkowicz. Józef Rab~s, Antoni Tyma).
Sposób plastycznego kształtowania czopów i
urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób plastycznego kształtowania czopów na osi
przez wciskanie na końce ukształtowanych matryc
lub zespołów matryc polega na tym, że w czasie

BIULETYN
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kształto wania

czopów i kołnierzy oporowych wywiejednoczesny nacisk na matryce i znajdujące
się w nich obie km'lcówki osi.
Urzą dzenie oo plastycznego kształtowania czopów
na osi, składaj<] Ce się z korpusu i głowic, posiada
dzielon y uchwyt (3) oraz parami matryce (6) lub zes poły matryc (7) l stemple (5) podpierające czopy od
cwła, usytuowane ws półosiowo z matrycami (6) lub
(7) i sprzęgane z nimi w czasie kształtowania koł
nierzy lub kołnierzy i c:copów.
(2 zastrzeżenia)

ra

Sa.;
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P. 166262

B05c

31.10.1973

się

B05c

P. 165709

Ośrodek

kacyjnego,
Hauzer).

Badawczo-Rozwojowy Sprzętu KomuniŚwidnik, Polska
(Józef Borzym, Józef

Urządzenie do przesycania płótna cieczą zwłaszcza
płótna szklanego sztuczną żywicą

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przesycania płó
tna szklanego sztuczną żywicą, gdzie zapewnione
jest utrzymanie stałej zawartości żywicy w płótnie ,
a tym samym powtarzalność wytrzymałościowa i cię
żarowa elementów wytworzonych z tego płótna.
Istota wynalazku polega na zaopatrzeniu urządze
nia do przesycania płótna szklanego sztuczną żywic ą
w dodatkowe elementy w postaci płaskiej dyszy (8)
do wstępnego przesycania płótna: (2) żywicą i labiryntowego zgarniacza (9) żywicy. Elementy te umieszczone są między wałkami powlekającymi (4) płótno
(2) żywicą a wałkami wyżymającymi (6). (5 zastrzeżeń)

08.10.1973

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych "Dofama", Kamienna Góra, Folska (Marian Czapla, Bogdan Mysłowski).
Urządzenie

-'

zaworowe, zwłaszcza do włókienniczych
aparatów farbiarskich

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zaworowe
do włókienniczych aparatów farbiarskich, wyposażo
ne we wrzeciono z obrotowo osadzonym grzybkiem.
Urządzenie zawiera
grzybek (7) wraz z osadZOIIlymł
w nim dwoma pierścieniami uszozeliniają•cymi (8), zabudowany w korpusie (9) pomiędzy dwoma przelotowymi gniazdami (5) i (6), które wraz z uszczelkami (8) tworzą po przesterowaniu wrzeciona grzybka
(7) połączenia szczelne tylko z jednym gniazdem.
Odsłooięty
w tym samym czasie przelot drugiego
gniazda stanowi prądnicę dla czynnika przepływają
cego przez urządzenie.

Sa;

P. 167450

BOSe

l
J

14.07.1973

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsiębiorstwo
Państwowe
Wyodrębnione,
Kamienna

Góra, Folska (Marian Czapla, Henryk Lawenda, Stanisław Gniadek, Bogdan Mysłowski, Leszek Hamer,
Stefan Jędrzejaszek).
Osłona

do

włóklenniczych

barwtarek zwrotnych

Osłona do włókienniczy,ch
barwiarek zwrotnych,
której otwierane ściany czołowe są \Vykonywane :t
przegubowo łączonych części o profilu łukowym po-

Wynalazek ma zastosowanie do odpowietrzania
zbiornika farbiarskiego, zwłaszcza bezciśnieniowego,
w celu nie dopuszczenia do jego hermetycznego zamknięcia, niezależnie od woli lub chwilowej niedyspozycji obsługującego, zarówno podczas wykonywania
operacji barwienia jak również płukania w tym samym aparacie farbiarskim.
(l zastrzeżenie)

N~r
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siada odchylną część (3) ściany czołowej mocowaną
obrotowo do dachu (2) połączoną zawiasą (5) z częścią
(4) ściany czołowej, przy czym dolna część czołowek
(4) jest połączona dźwigniami (9) osadzonymi na sworzniach.
Osłona służy głównie do zabezpieczenia p.rzed przenikaniem oparów chemicznych z kadzi do atmosfery
hali fabrycznej, jak równ~eż do utrzymania żądanej
temperatury nad zwierciadłem kąpieli farbiarskiej
gdzie umieszczona jest tkanina przeznaczona do obróbki.
(l zastrzeżenie)

Sa;

P. 169975

B05c

30.03.1974

T

Centralne Laboratorium PrZ!emysłu Wełnia.nego Południe , Bielsko-Biała, Folska (Eugeniusz Szubelak,
Władys law Krym, Wiesław Batkowski, Albin Marcińczyk,

Tadeusz Kozik).
Urządzenie

do

leżakowania

PATENTOWEGO
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dzonym na jednolitym, poziomym, jezdnym torze (8)
przechodzącym przez górne stanowisko (l) do prasowania i stanowisko (2) do nakładania i zdejmowania
odzieży, dolne poduszki (9) z dolnego stanowiska (3)
są umieszczone także na wózku jezdnym (10) złączo
nym z tłoczyskiem siłownika (11) i osadzonym na
jezdnym, poziomym torze złożonym z dwóch odcinków (12 i 13), z których odcinek (13) umieszc.zony
pod stanowiskiem (l) nakładania i zdejmowania jest
przymocowany do ramy (14) połączonej za pośred
nictwe m przekładni łańcuchowj (15) z tłoczyskiem
siłownika (16) i osadzonej przesuwnie na pionowym
jezdnym torze (17) o końcu sięgającym ponad stanowisko (l) do nakładania i zdejmowania ojzieży.
Nad stanowiskami (2 i 3) do prasowania są umieszczone górne poduszki prasowalnicze (18, 19 i 20)
przymocowane do wspólnej pionowej ramy (21) połączonej przesuwnie z korpusem urządzenia (22) oraz
tłoc z yskami siłownika
(l zastrzeżenie)

tkanin

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do leźa
kowania tkanin barwionych w sztukach zwłaszcza
metodą zimno-nawojową. W urządzeniu według wynalazku wały z nawiniętą tkaniną barwioną usytuowane są satelitarnie wokół wału głównego na którego końcach zamocowane są tarcze - korzystnie w
formie s ześcioboku.
W każdym z boków sześciokąta znajdują się otwory celem ułożyskowania w nich czopów wałów z na-

/ ,.L

winiętą tkaniną barwioną.
Urządzenie według wynalazku składa

się z podstawy (1), dwóch tarcz bocznych (2) zamocowanych na
wale głównym (3) wałków nawojowych (4), motoreduktora (5), zespołu kół zębatych (6) oraz układu
zmiany położenia tarcz, składającego się z korby (7),
kół zębatych (8, 9, 10 i 11). Wały z nawiniętą tkaniną otrzymują ponadto ciągły ruch o'Jrotowy wokół
swej osi w celu równomiernego utrzymania roztworu
barwnika w napojonej tkaninie, przez co zapewnia
się tkaninie równomierność wybarwienia.
(2 zastrzeżenia)

8i;

DOGI

P. 169660

20.03.1974

Pierwszeństwo:

21.03.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 343 313)
American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjednoczone Ameryki.

Kompozycja

wybielająca

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja wybielająca, na bazie nadtlenku wodoru, lub zwią$u wyzwalającego nadtlenek wodoru, zawierająca ewentualnie środek powierzchniowo czynny.

8d;

D06f

P. 170065

03.04.1974

T

Centralne Laboratorium Odzieżownictwa, Łódź,
Folska (Włodzimierz Krzyżaniak, Henryk Kaniera,
Wojciech Drobnik) .
Urządzenie

do prasowania

odzieży

do prasowania odzieży wyposażone w
poduszki prasowalnicze, posiada jedno stanowisko (l)
do nakładania i zdejmowania odzieży oraz dwa stanowiska (2) i (3) do prasowania umieszczone jedno
pod drugim, przy czym dolne poduszki (4 i 5) z górnego stanowiska (2) są umieszczone na wózku jezdnym (6) złączonym z tłoczyskiem siłownika (7) i osa-

WZOR 2

Urządzenie

Kompozycja wybielająca wg wynalazku charakteryzuje się tym, że jako aktywator zawiera chlorowcopochodną triazyny o wzorze ogólnym l, w którym x
oznacza a to n chlorowca zaś R 1 i R~ oznaczają atom
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grupę hydroks y lową , m er k apto, alkilową,
alke n y l ową,
alkoksy lo wą,
alk ilo-mcrkapto-ary low<\,
ary loks y l ową , arylomcrkapto. dwualkoksyfo;finylow<
l
l' 1b grup ę o wzorze 2, w któr ym R 3 i R 1 oz nac zaj ą

chlor owca,

atom wodoru,

grupę alkilową, cyjanoalkilową,

hydro-

ksyalkilową, karboksy_alkilową, chloroalkilową, alkoksyalkilową,
sulfoalkilową,
arylową,
sulfoarylową,
acyloaminoarylową, lub karbamyloalkilową, lub R 3 i
tworzą razem pierścień heterocykliczny
pierścień morfolinowy, piperazy nowy lub

R4

taki jak
p1perydy -

nowy.
Kompozycja będąca przedmiotem wynalazku znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, gdzie wymagane jest działanie wybielające lub odkażające.
(14

8k;

D06m

P. 165864

zastrzeżeń)

15.10.1973
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roztworem polimeru albo zawiesiną zawierającą odpowiedni rozpus.rezalnik i pozostawia się na okres
około 1-200 sekund. Pok·rywającą powierzchnię ści
śle przylegającą do powierzchni podstawy suszy s i ę
i gdy przylegnie na trwałe odrywa się ją od powierzchni podstawy w celu uregulowania rozmiaru i kształ
tu otworów.
Otwory o bardzo małym wymiarze zatykają się, natomiast otwory o pożądanym wymiarze nie zatykają
się. Skóropodobny porowaty materiał w arkuszachskła
da się z pokładu sztucznej skóry połączonego z odWl"otną s troną gładkiej lub wytłaczanej powierzchni porowatego polimerycznego arkusza materiału okreslonego wyżej. Sposób wytwarzania skóropodobnego
materiału w arkuszach polega na nałożeniu na powierzch!nię podkładu sztucznej skóry zawiesiny polimerów, którą następoLe ko:~gu1uje się, usuwa rozpuszczalniki i suszy.
(18 zastrzeżeń)

Insty tut Pr z em ys łu Organicznego, Warszawa, Folska (Magdalena Bulanda, Włady s ław Skwarcz, Ewa
Sołty s ).

Sposób wytwarzania ś rodka antyelek trostatycznego
do włók i en syntetycznych, zwlas~cza
poliakrylonitrylowych
Wynalazek dotyczy sposobu w y twa rza nia bezbarwnego środ ka antyelektrostatycznego do włók i en syntetycznych zwłaszcza do stosowania w przerobie wł ó 
kien poliakrylonitrylowy ch, będąc ego produktem r eakcji siarcza nu dw umetylu i trój etano~oam i n y .
Proces polega na dzia łan i u siarczanem dw um etylu
na tr ó j e tanol o amin ę w obecności siarczynów metali
alkalicznych lub ziem alkalicznych uży tych w ilości
5-50 g/l tro jetanoloaminy .
(l za strze że n ie )
8k;

D06m

P. 169658

19.03.1974

20 .03. 1973 RFN (nr P 23 13 687.0)
Hoechst AG, Frankfurt n/Mcnem, RFN

Pienvsz eń s two :

Koncentraty emulsyjne związków trójfenylocyny do
zastosowania we włókiennictwie
P rze dm iotem wynalazku s ą r ozpuszczalne lub da~ię d :r' s p e rg o wa ć \\" wodzi e ko n centraty z w i ::n~
ków tró j f<.>n ylocyn y ch arakte ry z uj ąc e sic: tym , że za';'l ieraj ą ok oło 2-:::00fo wagowych z wi ą zk ów trójfen y locyn y , o!co ło 2()-98% w·agowych eterów a r y lo- lub
alkiloarylopoli gliko\owych i C'wen tualnie do 500/o wagowych n iejo'"lotwórczych, powierzchniowo-czy nny ch
zw i ązk ó w pr zyh)czcn iowych tlenk u etylenu do zwi ą 
zków alifat:;cz!1.ych z::nvic raj ą cy ch do około 30 atomów węgla, które z awierają 1-8 atomów wodoru
zdolnych do !'eakcji z tlenkiem etylenru, jak równiez
ewentualnie do 50~/o w agowy ch niż sz ego eteru alkiloglikolow ego albo eteru alkilodwuglikolowego jako
środka poś rednicząc e go w r ozpuszczaniu. Koncentraty związków trójfenylocyny stosuj e się do impregna cji wyrobów włókie nnicz y ch aby za pobiec ich rozkła 
dowi i opanowaniu przez owady.
( 2 zastrzeżenia)
j ące

81;

C08h

P. 169508

T

Kuraray CO, L TD, Sakazu, Kurashiki
po ni a.

08.03.1974

City, Ja-

Porowaty materiał w arkuszach oraz porowate
tworzywo skóropodobne i sposób ich wytwarzania
Porow aty materiał w arkuszach posiada co najmniej j e dn ą gładk ą lub wy tłaczaną płaszc zy znę . Na
powierzchni płas z c zyzny lub JeJ strony odwrotnej
znajduj e się około 30-10 000 mikrootworów/cm2 o śred
dnicy 0,5- lOO,u, przy czym więks zość mikrootworów
przenika do porów wewnątrz arkusza materiału .
S1posób otrzymywa nia porowatego materiału j est
nastęJrujący: najpierw w ytwarza si ę porowaty materiał w arkus zach r: m i adający około 30 otworów/cm2
o ś vedni cy l-100ft, zwany "surowym porowatym materiałem w arkuszu". Tak .otrzymany surowy materiał
pokrywa się rozpuszczalnikiem tego materiału lub

10a;

P.

C10b

Stefan Blichowski,
ski).
Zespalanie

165554

G.dańsk,

miałów

30.09.1973

Folska (Stefan Blichow -

opałowych

gliną

z

domieszką

sieczki z trawy
Wynalazek dotyczy z-e spalania miałów opałowych
koksu i trocin drzewnych, jednorodnych lub
mieszanych ze sobą, w bryły nadające się do spalania, przy użyciu lepiszcza z gliny z domieszką sieczki
z trawy. Bryły uzyskiwać można w małych formach
w postaci brykietów, jak również można formować
płyty o dUiżej powierzchni a następnie łupać j.e na
kęsy o dowolnej wielkości. Lepiszcza otrzymuje się
przez rozpuszczenie gliny w wodzie. Przygotowanie
mie szanki jak i jej zagęszczanie, może odbywać się
ręcznie lub mechanicznie.
(3 zastrzeżenia)
węgla ,

10a;

P. 168723

ClOb

T

09.02.1974

Biuro Projektów i Realizacji Inwesty cji Przemysłu
Syntezy Chemicznej ,,Prosynchem", Gliwice, Fols im
(Marceli Baran, Karol Cempiel, Ignacy Lachman, Eu geniusz Sakalus , Kazimierz Torbicz, Jerzy Wilc~.yńs k i )
Sposób

wytłewllillia' węgla

Sposc"1b wytlewania węgla polega na ty m, że poddawany wytlewaniu pył węglowy zostaje zmieszany
z częścią gorących spalin pobieranych z paleniska, a
r;owstały w wa.runl,ach unoszenia w gazie półkoks
zostade z gazu odseparowany, zaś gaz będący mieszaniną spalin i gazu wytlewnego zostaje pbddany oczyszczeniu od f-r akcji ciekłych, a następn i e odsiarczony. Wy tlewaniu poddaje się pył węglowy o granulacji stosowanej w palnikach pyłowych kotłów parowych. Otrzymany w procesie wytlewania i odseparowany z gazów pył półkoksu kierowany jest bezpośrednio do palników, do których doprowadzana jest
róvmi eż i spalana łącznie mieszanina gazu wytlew.nego i części spalin będący ch w tym samym obiegu.
Faza wytlewania może następować również w trakcie operacji separowania pyłu półkoksu od gazów
wytlewnych.
Zaletą wynalazku jest tania i prosta adaptacja instalacji energetycznych oraz r::oważna redukcja emisji związków siarki, pochodzących ze spalania paliw
węglowych, do otoczenia.
(4 zastrzeżenia)

12c;

BOlf

P. 168529

Pi.erwszeństwo:

Ciba caria.

T

02.02.1n74

09.05.1973 --:- Wielka Brytania
(nr 22108/73)

Geigy Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwaj-
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Sposób ekstrakcji metali z wodnych roztworów oraz
sposób otrzymywania związków stosowanych do
ekstrakcji
Sposób ekstrakcji metali z wodnych ro~tworów
kwasów lub ługów polega na tym, że· na roztwór
ten działa się związkiem o ogólnym wzorze l, w którym Rl, R2, Rs i R4 mogą stanowić taką samą lub
różne grupy i oznaczają atom wodoru, prostohińcu
chową lub rozgałęzioną grupę aryloalkilową o 7-20
atomach węgla, która może być podstawiona j"edną
lub więcej grupami alkilowymi o 1-4 atomach wę
gla lub może być grupą o ogólnym wzorze 2, w którym R 5 i R6 OZIIlaczają atom wodoru lub grupę metylową, każdy z symboli R oznacza grupę R 1 , R 2 , Rs
i R4, grupę alkenylawą o 2~2ó atomach węgla, cykloalkilową o 5-12 atomach węgla, która może być podstawiona j ·edną lub więcej grupami alkilowymi o 1-4
atomach węgla, grupę arylową o 6-10 atomach wę
gla, g.rupę alkiloarylawą o 7-12 atomach węgla, grupę cykloheksenyloalkilową, w której grupa alkilowa
zawiera 2 lub 3 atomy węgla i pierścień cyklohekscnylowy może być podstawiony grupą metylową, grupę alkenylocykloheksylową, w której grupa alkenylawa zawiera 2 lub 3 atomy węgla i pieścień cykloheksylowy może być podstawiony gru)1ą metylową
lub grupą -OR 7 , w której R 7 oznacza grupę alkilową o 1-20 atomach węgla, grupę cykloalkilową o
5-12 atomach węgla, ewentualni-e podstawioną jedną lub więcej grupami alkilowymi o 1-4 atomach
węgla, grupę arylową o 6-10 atomach węgla lub
g.rrupę alkenylawą o 3-120 atomach węgla, lub dowolne dwie pnyległe grupy Rl, R 2 , R 3 i R 4 mogą łącz
nie two,rzyć pierścień arylowy, który może być podstawiony jedną lub więcej grupami alkilowymi o
1-20 atomach węgla, X oznacza anion oraz n oznacza wartośc;iowość anion X, a następnie uzyskany w
ten sposób chelat metalu ekstrahuje się w organicznym rozpuszczalniku.
Sposób otrzymywania o wzorze l polega na reakcji
odpowiedniego hydrazydu z kwasem HlnX, w którym
X in mają wyżej podane znaczenie.
(30 zastrzeżeń)
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kołowym

lub komór filtracyjnych prostokąbnych,
przesuwany pionowo względem powierzchni złoża filtracyj;nego. Przelew rurowy lub korytkowy, dla zb;o:·ników o prLlekroju kołowym, osadzony jest teleskopowo w rurze znajdującej się w osi zbiornik<: wyprowadzonej na zewnątrz tego zbiornika. Regulacja po~o?:enia krawędzi
przelewu względem powierzchni
złoża następuje najkorzystniej z zewnątrz .lub wewnątrz filtra, za pomocą znanych mechanizmów. W komorach filtracyjnych o przekroju prostokątnym jeden
lub więcej przewodów rurowych lub korytkowych
osadzonych jest teleskopowo w rurach wzdłuż osi
głównej
zb' o~nika. Regulacja położenia krawędzi
przelewu względem powierzohni złoża następuje za
pomocą znany ch mechanizmów.
(2 zastrzeżenia)

12e;

B03c

P. 166247

30.10.1973

Zakłady Azotowe "Kędzierzyn", Kędzierzyn, Folska
(Jerzy Frankowski, Henryk Nawrot, Eustachy Sieja,
Andrzej Krzystkiewicz, Maria Mosiek, Antami Czerniak, Zygfryd Gawełczyk).

.Sposób regeneracji ługu miedziowego służącego do
oczyszczania gazu syntezowego amoniaku
Wynalazek dotyczy sposobu regeneracji ługu miedziowego używanego w procesi·e oczyszczania gazu do
syntezy amoniaku, a w szczególności wykorzystania
odpadowych roztworów z tego procesu zawierających amoniak i dwutlenek węgla.
'
Sposób wg wynalazku polega na desorpcji amoniaku i dwutlenku węgla z o1padowych ruztworów, czę
ściowym wykropleniu pary wodnej z oparów i absorpcji amoniaku w łrugu miedziowym. Temperatura
oparów kierowanych do absovpcji wynosi 60-90°C,
temperatura ługu miedziowego 30-60°C.
(l

12e;

BOld

P. 169600

zastrzeżenie)

1-6.03.1974

Pierwszeństwo:

21."05.1973 - Włochy (nr 68474-A/73)
Vetrocoke Cokapuania S.rp.A., Wenecja, Włochy
(Giuseppe Giammarco, Wenecja, Włochy, Paolo Giammarco, Wenecja, Włochy}.

Sposób regeneracji roztworów absorpcyjnych
stosowanych do usuwania lotnych zanieczyszczeń z
mieszanin gazowych przez odpędzanie parą
Sposób regeneraCji roztworów absorpcyjnych stosowanych do usuwania lotnych zanieczyszczeń takich
jak COz, H 2S, HCN, S0 2 i innych gazowych bezwodników kwasów z mieszanin gazowych przez odpędza
nie parą polega na tym, że regenerowany roztwór
dzieli się na frakcje pierwszą (p) i drugą (s), które regeneruje się oddzielnie w pierwszej (P) i drugiej kolumnie regeneracyjnej (S), przy czym ciśnienie robocze w pierwszej kolumnie regeneracyjnej jest co
najmniej 0,2 do 0,5 atm wyższe od ciśnienia w drugiej kolumnie regeneracyjnej, następnie pierwszą
frakcję (p) reg·ener:uje się w pierwszej kolumnie re-
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12d;' BOld

P. 169834
Poznańska,

Folitechnika

T

Poznań,

26.03.1974
Folska

(Stanisław

Kołaczkowski).
Urządzenie

do odprowadzania wody
filtrów

popłucznej

z

Urządzenie do odprowadzania wody popłucznej z
filtrów według wynalazku ma przelew rurowy lub
korytkowy dla zbiorników filtracyjnych ó przekroju
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generacy jnej (P) za pomocą ciepła dostarczanego z
do dolnej części kolumny, a drugą frakcję
(s) regeneruje się w drugiej kolumnie za pomocą ciepła uwolnion-ego ze z,regenerowanego roztworu ·o puszczającego pierwszą kolumnę regeneracyjną, zaś zregenerowane frakcje odprowadza się do absorbera.
(13 zastrzeżeń)
zewnątrz

P. 163074

12g; B01j
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Dysza połąc zon a jest z elementem zasilającym w
sposób nieruchomy a podzespół złożony z filtra (7),
p łytki (4) i u szczelki (5) połączony za pomocą pierśc ie nia (3), dociskany jest do pierścienia korpusu (2)
elementem złącznym (l). Dysza znajduje zast03owanie przy produkcji nawozów ąztucznych do granulacji stopionych nawozów.
(4 zastrzeżenia)

04.06.1973

Pierwszeństwo:

05 .06.1972 - Niemiecka Republika
Demokratyczna (nr WP B 65 d/163 443)
VEB Kombinat Medizin und Labortechnik Leipzig,
Leipzig, Niemiecka Republi~m Demokratyczna.
Szybkodziałające

w

szczególności

zamknięcie

naczyń

ciśnieniowych,

komór sterylizacyjnych sterylizatorów
parowych

Przedmiotem wynalazku jest szybkodziałające zamdo naczyń, w których panuje ciśnienie wewnętrzne, np. do komór steryli:zujących sterylizatorów parowych z drzwiczkami zap-ewniającymi szczelność naczynia.
Zamknięcie według wynalazku charakkryzuj e s ię
tym, że posiada kołnierz, który jest osadzony centralnie na płycie zamykającej. Z kołnierzem połączone są
przegubowo za ·pośrednictwem popychaczy (7) ryglujące trzpienie (6).
Podwójny kołnierz napędzany }est kołem ręcznym
(14) za pośrednictwem przekładni zębatej, składają
cej się z zębatego segmentu (8) i zębat-ego koła (12).
Do kołnierza podwójnego zamocowany jest ustalający segment (9). W położeniu zamkniętym, wycięcie
segmentu ustalającego znajduje się nad ryglującym
tłoczkiem prowadzonym przez jego obudowę i unoszonym osiowo przez membranę , mającą bezpośredni
kontakt z przestrzenią parową. Ryglujący tłoczek
przy zupełnym spadku ciśnienia w naczyniu jest usuwany z wycięcia ustalającego segmentu (9) za pomocą sprężyny, przy czym membrana wraca do normalnego położenia. Na osi (20) zawiasu (21) umieszczone są skrętne s prężyny (22), (23), które przy otwieraniu zamknięcia są napięte i przeciwstawiają s ię
ciężarowi zamklllięcia w każdej fazie jego otwierania .
Sprężyny te zamocowane są przy wkładce (25) zawiasu, aby płyta (2) w położeniu zamkniętym była mocno dociskana do gumowej uszc:zJelki. (6 zastrzeżeń)
knięcie
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12g; B9lj

P. 164662

13.08.1973

Zakłady Azotowe "Puławy" P.:-zedsiębiorstwo Pań
stwowe, Puławy, Folska (Łucja Matuszewska, Andrzej
Krzysztofarski, Mar€k Pochwalski).

Sposób prowadzenia reakcji w układzie gaz-ciecz w
reaktorach barbotażovvych
Przedmiotem wynalazku jest spo::;ób prowadzenia
reakcji w układzie gaz-ciecz w reaktorach barbotażowych , którego istotę
stanowj stosowanie zasady
odpowi.e dniego doboru wielkości pęcherzyków gazowych i szybkości przepływu cieczy, tak aby szybkość
wznosz.enia się części pęcherzyków gazowych była
mniejsza niż szybkość przepływu cieczy wskutek czego ta c z ęść pęcherzyków gazowych zostaje porywana
przez ciecz reakcyjną, a następnie oddzielenie uniesionego gazu różniącego się składem od strumienia
ga zu poreakcyjnego odprowadzanego z górnej części
reaktora. Ponadto stosowanie zasady wykorzystania
róŻI!lej rozpuszczalności składników gazowej mieszaniny reakcyjnej w cieczy reakcyjnej do zwiększenia
różnic s kładu gazu unoszonego z cieczą reakcyjną w
porównaniu do s kładu gazu odbi·e ranego z górnej
c zęśc.i reaktora ze zwiększeniem uzyskanego efektu
w drodze zastosowania wyższego ciśnienia w procesie a niższego w operacji oddzielania . umieszczonego
z deczą reakcyjną poza reaktor gazu.
Sposób według wynalazku może być szczególnie korzystnie zastosowany w wypadku procesów, w których konieczne j-est zawracanie gazów odlotowych z
powrotem do reaktorów w związku z ograniczoną
konwersją w jednym przejściu przez system reakcyjny.
(2 zastr.zeżenia)

24
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P. 165667

05.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewodnikowych, Warszawa, Polska (Jan Błażewicz).

\
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Sposób prowadzenia procesu otrzymywania

23 20

P. 163102

monokryształów

05.06.1973

Zakłady Azotowe "Włocławek",
Włocławek,
(Włodzimierz Nogalski, Mirosław Rybacki).

Fol-

ska

Dysza do granulacji substancji

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
stosowanych przy wytwarzaniu pół
przewodników. Proces otrzymywania monokryształów
wg wynalazku przeprowadza się w próżnioszczelnej
komorze wyposażonej w otwory w górnej swej czę
ści. Gazy powstające przy topieniu i wyciąganiu monokryszta1u wydostają się l!la zewnątrz komory przez
w spomniane wyżej otwory. Razem z gazami, dzięki
dz i ałaniu ssącemu wydostają się również zanieczyszcz·enia w postaci pyłu.
(l zastrzeżenie)
monokryształów,

ciekłych

Przedmiotem wynalazku jest dysza składająca się
z. korpusu, filtra i płytki perforowanej do granulacji
substancji ciekłych, zwłaszcza saletry amonowej.
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13.10.1973

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polc;ka
Dudzik, Zbigniew Szuba, Witold Celler,
Leopold Górski, Halina Jakubaszek, Ignacy Lachman,
Rudolf Landek, Stanisław Mączeński, Kazimierz Torbicz, Jerzy Wilczyńslti, Józef Zyczyński).
(Zdzisław
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P. 169901

12h; B01k

28.03.1974

Sądeckie Zakłady
Elel~tro-Węglowe, Nowy Sącz,
Folska (Czesław Dunajewski., !\Hrosław Lebiedziejewski, Maria Szudek, Jan Kolowca, Krystyna Kardacz).

Sposób wytwarzania elektrod grafitowych z koksów
niskopopiołowych

Sposób przygotowania katalizatora do procesu
uwodorniania
Sposób przygotowania katalizatora, zwłaszcza chromowo-miedziowego, zawierającego lub nie promotory,
a stosowanego do otrzymywania alkoholu furfuryJowego i 2-metylofuranu z furfurolu polega na tym,
że do masy katalizatora dodaje się do 200/o substancji zasadowych, a zwłaszcza krzemianów sodowych,
sodowo-potasowych lub potasowych, przy czym po
wstępnym uformowaniu katalizatora poddaje się go
redukcji wodorem lub mieszaniną wodoru i gazu obojętnego, po czym zostaje schłodzony w strumieniu
gazu obojętnego, a uprzednio uformowane kształtki
roz.krUJSza się i ponownie formuje.
(l zastrzemnie)

12g;
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16.10.1973

Donat Nikolaevich Chaplits, Jarosław!; Vladimir
Povlovich Kozakov, Jarosław!; Emmanuil Gabrielovich
Lazariants, Jarosław!; Vladimir Filippovich Chebotaev, Moskwa; Mlkhail Ivanovich Bala..c;hov, Moskwa;
Leonid Anto.novich Serafimov, Mo;kwa, ZSRR (Donat Nikolaevich Chaplits, Vladimir Pavlovich Kozakov, Ernimanuil Gabrielovi.ch Lazariants, Vladimir Filippovich Chebotaev, Mikhail Ivanovich Balashov,
Leonid Antonovich Serafimov).
Sposób wytwarzania katalizatora na osnowie
kationitów żywicznych
Sposób wytwar.zania katalizatora na osnowie kationitów żywiczmych polega na zmi,eszaniu kationitu
żywkznego z materiałem termoplastycznym i formowaniu w:vtworzonej mieszaniny katalizatorowej metodą wytłaczania, przy czym prowadzi się ogrzewanie
do temperatury topnienia materiału termoplastycznego.
Katalizatory wytworzone sposobem według wynalazku są stosowane w procesie hyd,ratacjl ti'7..eciorzę
dowych olefin, wytwarzania olefin z trzeciorzędowych
alko~oli, alkilowanie fenoli trzeciorzędowymi olefinami, syntezy i hydrolizy estrów, syntezy eterów z
trzeciorzędowych alkoholi i niższych alkoholi, dimeryzacji olefin i innych.
(13 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania eltektrod grafitowanych z kokRÓW niskopopi·ołowych polega na ogrzaniu paku elektrodowego do temperatury 80°C+200°C a naRtępnie
wprowadzaniu
modyfikatorów
zawierający ch
od
5+400/o wagowych żywicy syntetycznej, korzYstnie
poliestrowej nienasyconej i/lub nasyconej, od 0,1+0,2°/u
wagowych inicjatora polimer:yzacji i/lub od 0,1-7-200/o
wagowych kalafonii w stanie stałym lub w postaci
roztworu.
Tak otrzymane lepiszcze następnie miesza się wypełniaczem koksowym, formuje
elektrody, wypala
i gmfity.zuje. Jako inicjatory polimer;.-z::<cji stosuie
się nadtlenki lub wodorotlenki organiczne, a szczególnie naddatek benzoilu i naddatek dwukurnvlu lub
nadtlenki alkilowe.
(2 zastrzeżenia)

12i;
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P. 168774

13.02.1974

Pierwsz·eństwo:

19.02 . 1973 Republika Federalna
Niemiec (nr 23 OSI 101.8)
Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria.

Sposób prowadzenia syntez wysokociśn'i.eniowych w
obecności stopów tlenku żelaza jako lTatalizatora.
nośnik katalityczny do tego spqsobu i sposób
wytwarzania tego kataliżatora
Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia
syntez w obecności katalizatora, stanowiacego stop tlenku żelaza. uformowanego
w cząstPczki o w~·bltnie wydłużonej O>i wzdłużnej
odpowiada,iacei w przybliżeniu postaci figury włócz
niowatei. ściętego ostrosłupa lub płytek charak'teryzuiaee się tym. że najdłuższy z wymiarów określa
jących objętość cząstki j,est 2 do 20 razy większy
od wielkości pozostałych wymiarów, ale mniejszy od
5 mm. Cząstki katalizatora układa się za nornocą
orzyłożemia pola magnetycznego w taki spo:;ób. aby
ich naidłuższe wymiary były ułożone równolegle do
kierunku przepływu ga'zów.
(12 zastrzeżeń)
wysokociśnieni owych

T

16.03.1974

Biuro Projektów Przenwsłu Metali Nież;;>laznych
.. Bipromet", Katowice, Folska (Szcz·epan Gałązka, Seweryn Młynarski, Czesław Seweryn, Andrzej Tyczyń
ski, Bogusław Lubieniecki, Norbert Lison).
Sposób utleniania S0 2 znajdującego się w ga.zach
technologicznych do S03
Przedmiotem wynalazku jest sposób uUeniania S0 2
w gazach technologicznych, które są
ubocz·nym produktem procesu konwertorawania kamienia miedziowego i stanowią surowiec do produkcji kwasu siarkowego metodą kontaktową.
Proces utleniania S02 do S03 odbywa się w kolumnie ko'J.taktowej podcżas przenikania gazu technologicznego przez warstwę katalizatora wanadowego
znajdującą się
na półce w każdej komorze kontaktowej. Proces ten przebiega w dwóch operacjach: najpierw przez komory kontaktowe przepuszcza się świe
ży gaz konwertorowy, a później gaz otrzymany z
pierwszej absorpcji. Przed o'Jiema operacjami utle- ·
niania S0 2 do S03 gaz technologiczny, zar6'wno świe
ży jak i poabsorpcyjny, podgrzewa się do temperatury 420-460°C w wym]ennikach ciepła, częściowo gorącymi
poreakcyjnymi gazami technologicznymi a
częściowo spalinami.
(l zastrzeżenie)
znajdującego się

12i;
12g;
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30.03.1974

Zakłady Azotowe im.
Pawła Findeora,
Chorzów,
Folska (Leon Lesz, Feliks Pastuszka, Maria Wasner).

Sposób

chłodzenia

karbidu odebranego
wytopowego

z pieca

Sposób chłoodzenia karbidu, odebranego z pieca wytopowego w stanie ci·ekłym, poleJ?:a na obniżeniu jego tempPoratury z · około 2000°C do poniżej 400°C, w
otwarty,ch J?:rubośdennych naczyniach metalowych w
drodze wymiany ciepła z otoczenia, przy czym w
pierwszym okresie ka,rbid chłodzi się na zasadzi,e
swobodnej wymiany ciepła, zaś w drugim okresie na
zasadzie wymuszonej wymiany ciepła. uzyskiwanej
przez stosowooie dodatkowego nadmuchu chłodnego
powietrza na dolną powierzchnię metalowego naczynia.
(l ·zastrzeżenie)

12k; COle

P. 166139

26.10.1973

Instytut Nawozów Sztucznych. Puławy, Polska (Wło
dzimierz Granowski, Andrzej Kłapouszczak, Jan N1eścioruk, Stanisław Radzik).
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kotłem

Utleniacz amoniaku z kotłem, posiadający pakiet
siatek katalitycznych spoczywający na odpowiednim
przyrządzłe strunowym, charakteryzuje się tym, że
dotychczasowy strunowy naciąg jest zaopatrzony w
siatkę żaroodporną (l) stanowiącą element nośny dla
pakietu siatek katalitycznych (4), a siatka {l) na swym
obwodzie, posiada wmontowany pierścień (2), za ·który jest uchwycona rozmieszczonymi między strunami
(6) zaczepami (3), przy czym zaczepy (3) są zamocowane na stałe do pierścienia (9).
(3 zastrzeżenia)

C07c

Nr 5/I (47) 1975
P. 163253

Beecham Group Limited, Brentford,
tania.
Sposób wytwarzania związków o
przeciwalergicznym

09.06.1973
Więlka

Bry-

działaniu

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
niektórych związków o wzorze l, w którym R 1 , R 2, R 3
i R 4 oznaczają atom wodoru lub chlorowca, grupę alkilową, alkoksylową, arylową, aryloalkiłową lub heterocykliczną, albo dwie \przylegŁe grupy R 1 i R 2 , R 2
i R 3 , R 3 i R 4 tworzą łącznie pierścień karbocykliczny
lub heterocykliczny.
Sposób według wynalazku polega na reakcji nitro:..
wania związków o wzorze 2, w którym R 11 R2, R. 3
i R. 4 mają wyżej podane znaczenie.
(5 zastrzeżeń)

R1

O

R 2 ~N0 2

R~H
3
R..,

O

WZCR 1 R1

O

R 2 ~H

R~H
3

12m;

COlf

P. 169800

T

25.03.1974

Pierwszeństwo:

04.04,1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 16 755.7)
Chemische Fabrik Kalk GmbH, Kolonia, Republika
Federalna Niemiec (Hanspeter Dust, Max Lecker,
Martin Thonnes).
Sposób sprasowywania stałego, wysokoprocentowego
chlorku wapnia

Przedmiotem wynalazku jest sposób sprasowywania
wysokoprocentowego chlorku wapnia przez
granulowanie pod ciśnieniem za pomocą profilowanych lub gładkich walców.
Sposób wg wynalazku charakteryzuj.e się tym, że
podczas procesu sprasowywania walce opryskuje się
drobno rozpyloną wodą w ilości 0,1-4,00/o wagowych
w przeliczeniu na produkt wyjściowy. (3 zastrzeżenia)

stałego

12n;

COlg

P. 166232

31.10.1973

Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania czystego dwutlenku manganu

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa·rzania
czystego, sypkiego, krystalicznego dwutlenku manganu o budowie piroluzytu z zanieczyszczonych roztworów azotanu manganawego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wartość pH roztworu azotanu manganowego doprowadza
się do 4,0-5,5 po czym og.rzewa roztwoc w temperaturze 70-105°C i odsącza zanieczysżczenia. Przesącz
miesza się z c1zystym dwutlenkiem manganu i otrzymaną zawiesinę mi·esza energicznie i ogrzewa regulując ilość doprowadzanego ciepła i powodując rozkład
azotanu ma,nganawego z wytworzeniem dwutlenku
manganu, N02 i pary wodnej. Otrzymany dwutlenek
manganu oddziela się, a ług macierzysty zawraca się
do procesu.
(10 zastrz;eżeń)

12o;

C07c

R4 O
WZCR 2

P. 164210

20.07.1973

Akademia Rolnicza, Wrocław, Folska (Wojciech
l{.otlarek, Leszek Jabłoński, Stanisław Mejer).
Redukacja pochodnych anizolu litem w
kwasu ortofosforowego i
otrzymanie 19-nortestosteronu z 3-eteru metylowego
estradiolu-3,17
sześciometylotrójamidzie

Sposób otrzymywania a, ,8-nienasyconych ketonów
z pochodnych anizolu posiadających wolne pozycj.e 2
oraz 5 poLega na tym, że pochodne te rozpuszczone
w mieszaninie Slleściometylotrójamidu kwasu ortofosforowego, czterohydrofuranu i etanolu redukuje się
roztworem litu w sześciometylotrójamidzie kwasu ortofosforowego i czterohydrofuranie w temperaturze
od -40°C do -30°C, a następnie hydrolizuje się powstały -produkt kwasem solnym.
(4 zastrzeżenia)

12o;

C07c

P. 165586

01.01.1973

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Kędzierzyn,
Folska (Zofia Pokorska, Renata Fiszer, Henryk Boebel,
Kazimiel1Z Szała:ński).
Sposób utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu

Sposób utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu
stosowanego w postaci czystej lub frakcji p-toluiloestrowej , za pomocą powietrza w temperaturze l20~1650C pod ci śnieniem
do 10 atmosfer i stosunku
wagowym reagentów 1:1~3 polega na tym że utlenianie prowadzone jest w obecności układu katalitycznego, składając ego się ze związków organicznych
kobaltu, m agnezu i niklu, aktywowanego oksydatem
z macierzystej reakcji.
(2 zastrzeżenia)
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12o;

C07f

05.10.1973

P. 165687

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
Wojnowski, Maria Wojnowska).

(Wiesław

Sposób otrzymywania organoksysilanoli

'Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
organoksysilanoli, który polega na tym, że na organoksysilanotiole działa się wodą w roztworze rozpuszczalnika polarnego, np. alkoholu, dioksanu, korzystnie w obecności zwią7..k6w metali, tworzących
trudno rozpuszczalne siarczki, np. tlenków lub wę
gla.nów ołowiu, niklu, miedzi.
(l zastrzeżenie)
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organicznymi w temperaturze niższej niż temperatura topnienia mieszaniny r·eakcyjnej, zwykle 20°C
- 100°C.
Korzystne jest podnoszenie temperatury reakcji ze
wzrostem stopnia przereagowania substratów oraz
stosowanie obniżooego ciśnienia.
(26 zastrzeżeń)

12o;

C07c

P. 166997

T

01.12.1973

Instytut Chemii Przemysłowej Zakład Doświadczal
ny Silikonów, Nówa Sarzyna, Polska (Zdz is ław Siek,
Arkadiusz Kuczyński, Jan Duł) .
Hydroliza organochlorosilanów

12o;

C07c

P. 165871

15.10.1973

The Standard Oil Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania estrów akrylowych lub
metakrylowych
·

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
estrów akrylowych i metakrylowych bezpośrednio z
aldehydu przez poddanie akroleiny lub metakroleiny
reakcji z tlenem cząsteczkowym w obecności katalizatora utleniania, w warunkach stosowanych zazWyczaj podczas utleniania aldehydu do kwasu.
{9 zastrzeżeń)
•12o;

C07c

P. 166094

Sposób wytwarzaqia nowych pochodnych
prostaglandyny

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
rozpuszczalnych kryształów trój(hydroksymetylo)aminometanu prostaglandyny E 2 polegający na
zmieszaniu stężonego roztworu równoważnych ilości
PGE~ i trój (hydroksymetylo) aminometanu w mieszającym się z wodą, polamym związku organicznym ciekłym w temperaturze poniżej 40°C z wystarczającą
ilością mllliej polarnego ll'lOrmahni·e ciekłego związku
organi·cznego mieszającego się ze związkiem polarnym w c·elu wytrącenia w temperaturze od -20°C do
40°C co najmniej części soli. Otrzymaną mieszani,nę
utrzymuje się w temperaturze od -20°C do +40°C
do momentu wytrącenia kryształów, po czym oddziela się wytrąc9ne kryształy.
(5 zastrzeżeń)
łatwo

C07c

31.10.1973

P. 166225

Universal Oil Produc.ts Company, Des Plaines, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób rozdzielania

produktów

reakcji

alkilawania

Sposób rozdzielania składników odcieku węglowo
dorowego ~ strefy reakcji alkilowania izobutanu olefiną polega na wprowadzeniu tego odcieku do strefy
frakcjonowania, utrzymywanej pod ciśnieniem poniżej 15 kG/.cm!, odbieraniu frakcji wierzchołkowej zawierającej propan i izobutan, skraplaniu jej i częścio
wym zawracaniu do urządzenia frakcjonującego . odbieraniu pośredniej frakcji izobutanowej, pośre'dniej
frakcji butanowej i usuwaniu z dna wspomnianej
strefy frakcjonującej produktu reakcji alkilowania.
(7 zastrzeżeń)
12o;

C07c

P. 166293

12o;

02.11.1973

Zakłady Tworzyw Sztucznych ,.Boryszew-Erg", Sochaczew, Polska (Wojciech Remfeld).

Sposób otrzymywania soli kwasów organicznych

Sposób otrzymywania :>Oli kwa:;ów organicznych
polega na mie~zaniu połączonym z ucieraniem tlenków metalu lub/i wodorotlenków metali z kwasami

C07c

P. 167085

06.12.1973

Pierws2leństwo:

07.112.1972 -St. Zjedn. Am. (nr 311709)
International Flavors and Fragrances Inc., Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

31.05.1971

The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki.

12o;

Hydroliza organo~hlorosllanów wg wynalazku polega na tym, że stosuje się organochlorosilany w stanie
gazowym i parę wodną lub gazowe chlorosilany i
gazowy azeotrop chlorowodoru · i wody, lub nasyca
się ciekły azeotrop chlorowodoru i wody org<mochlorosilanem w stanie gazowym, otrzymując zwi11zkl
krzemoorganiczne.
(3 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania

związków

cyklicznych

Wynalazek dotyczy sposobu prowadzenia reakcji
cyklopentadienem a pochodnymi alkilokarbonyloetylenu o ogólnym wzorze (R 1 )(R~ )-C=C(R 3 )
-CO-(R4), w którym R 1 i R 4 oznaczają rodniki alkilowe, jeden z podstawników R~ i R 3 oznacza rodnik alkilowy, podczas gdy drugi oznacza atom wodoru, przebiegającej w obecności katalizatorów w postaci halogenków - kwasów Lewisa z wytworzeniem
pochodnych cykloalkenylowych, które mogą być stosowane jako aromaty.
(14 zastrzeżeń)
między

12o;

C07c

P. 167159

08.12.1973

Pi·erwszeństwo:

2.2.12.1972 - Japonia (nr 2613/73)
Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japonia.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
cykloheksan on u

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych poch{)dnych cyklcheksenonu o ogólnym wzorze l, w którym R1 i R2 oznaczają atomy wodoru,
niższe rodniki alkilowe lub rodniki fen y lowe. jeden
z R 8 i R 4 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a drugi oznacza - ewentualnie podstawiony
rodnik fenyłowy, niższy rodnik alkilowy lub aryloalki'lowy, przy czym R 8 i R 4 mogą tworzyć razem z
atomem azotu, do któf'ego są podstawione, pięcio- lub
sześcioczłonowy
pierścień
heterocykliczny, jeden z
R5· i R6 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a drugi oznacza niższy rodmik alkilowy,
rodll'lik feny1o.w y lub rodnik arylcalkilowy przy
czym R 5 i R& mogą tworzyć razem z atomem
azotu, do którego są przyłączone, ewentalnie podstawiony pięcie- lub sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny, lub ich soU dopuszczalnych w lecznictwie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że związek
o ogólll'lym wzorze 2, w którym Rt. R2, Rs i Ri mają
znaczenie podane wyżej poddaje się reakcji ze związ
kiem o ogólnym wzorze 4, w którym R~ i R& maja
znaczenie podane wyżej i z formaldehydem l•tb też
ze związkiem o ogólnym wzorze 6; w którym R5 i R&
maią znaczenie podane wyżej . Nowe pochodne cyklo"leksanonu otrzymywane sposobem według wynalazku znajdują zastosowanie w lecz.nictwie jako środ
ki zni·e cz·ulające, uspokaj;łj ące, przeciwdrgawkowc,
przeciwkaszlowe oraz jako lek dla chorych na cukt•zycę .
(4 zastrzeżenia)
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P, 168444

C07c
Pie~wszeństwo:

30.01.1974

31.01.1973 - Wi·elka Brytania
(nr 4769/73)

Imperial Chemi-c al Industries Limited, Londyn, Anglia.
V'lzor 4

Wzór 1

Sposób wytwarzania pochodnych cyklopentanu

Wzór 6

12o;

P. 168028 T

C07c

10.01.1974

_Eszalanagyarorszagl Vegyimuvek, Sajóbabony, Sajóbabony, Węgry (Frau Erzsebet Grega, Pal Grl.bovszki,
Sandor Marosvtilgyi, Zoltan Pinter, Gyula Szilagyi,
1stvan Szita, Csaba Tarr, Laszlo Tasi).
Sposób wytwarzania N,N-dwupodstawionych amidów
kwasów karboksylowych

Przedmiotem wynalazku jest spO$Ób wytwarzania
N,N-dwupodstawionych amidów kwaHów karbo'tsylowych, o ogólnym wzorze l, w którym R 1 oznacza
alifatycmą
grupę
o prostym
lub
rozgałęzionym
łańcuchu
zawie·rającym
2-18 atomów
węgla,
ewentualnie podstawioną chlorowcem lub
fenylem, grupę fenylową,
chlorofenylową ,
dwuchlorofenyJ.ową , nitrofenylową, dwunitrofenylową lub
trójmetoksyfen ylową , a dalej nienas yconą sześcioczło
nową resztę heterocykliczną zawierającą jeden atom
azotu, R 2 i R 3 oznaczają takie same lub różne grupy
alifatyczne o prostym lub rozgałęzionym łal'lcuchu
z.awierającym 1-4 atomów węgla lub grupy fenolowe,
albo R1 i R 3 mogą razem oznaczać sześcioczłonow<]

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pochodny-ch cyklopentanu o wzorze l, w którym R 1
oznacza rodnik karboksylowy, hydroksymetylowy lub
alkoksykarbonylowy o ni·e więcej niż 11 atomach wę
gla; R 2 oznacza rodnik hydroksylowy lub alkanoiloksylowy . o 1-4 atomach węgla, a R3 oznacza
a tom wodoru, albo R 2 i R 3 razem tworzą rodnik
ketonowy; X oznacza rodnik etylenowy lub cis-winylenowy; Y oznacza rodnik etylenowy lub trans-winylenowy;
Z
oznacza bezpośrednie wiązanie
lub rodnik alkilidenowy o 1-5 atomach węgla;
A oznacza rodnik alkilidenowy o 1-5 lub rodnik etylenowy, a B oznacza bezpośrednie wiązanie
at<Jmu tlenu lub siarki lub rodnik alkilidenowy o
1-5 atomach węgla, albo A oznacza atom tlenu, a
B oznacza atom tlenu, rodnik alkilidenoksylowy o
1-5 atomach węgla w którym atom tlenu zwiążany
jest beZlpośrednio z pie-rścieniem benzenowym lub
rodnik alkilideno (alkiliminowy) [alkiliden-N(alkil)-],
w którym rodnik alkilidenowy zawiera 1--4 atomów
węgla, a atom azotu związany jest bezpośrednio 7
pierścieniem benz,enowym; R 4 oznacza atom wodoru
lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, albo CR4
razem z sąsiednim atomem węgla pochodzącym qd A
lub B tworzą podwójne wiązanie; R5 oznacza atom
chlorowca albo . rodnik alkilowy, alkoksylowy lub
chlorowcoalkilowy o 1-3 atomach węgla, a n oznacza wartość liczbową 0,1 lub 2; ewentualnie związek
ten zawiera l podstawnik alkilowy o 1-4 atomach
węgla przy grupie trójmetylen<Jwej. '
Związki otrzymywane sposobami według wy.nalazku są analogami związków naturalnych, znanych pod
nazwą prostaglandyna F .a i prostaglandyna E2, o podobnym widmie właściwo:ici farmakologicznych i uży
tecznych w podobnych zastosowaniach. (l zastrzeżenie)
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Wzór 4

12o;

P. 169238

C07c

reakcji z fusgenem, korzystnie w temperaturze 80-1000C, ewentualnie w obecności obojętnego rozpuszczalnika, aloo chlorek karbamoilu o ogólnym wzorze 4, w którym R2 i R 3 mają wyżej podane znaczeni·e poddaje się .reakcji z kwasem karboksylowym o
ogóLnym wzorze 2, w którym R 1 ma wyżej podan-e
znaczenie w temperaturze 10o-300°C korzystnie
110-220°C i odszczepia się dwutlenek węgla, a otrzymany N,N-dwupodstawiony amid kwasu karboksylowego wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyjnej w
znany sposób.
(1 z~strzeżenie)

02.03.1974

Pierwszeństwo:

02.03.1973 - Francja (.nr 73/07508)
19.10.1973 - Francja (nr 73/37404)
23.01.1974 - Francja (nr 74/02214)

Rhone-Poulenc S.A.,
resztę heterocykliczną zawierającą jeden atom azotu
i jeden atom tlenu. Spooób według wynalazku polega
na tym, że kwas karboksylowy o ogólnym wzorze 2,
w którym R 1 ma wyżej podane znaczenie, razem z
drugorz~dową aminą o ogólnym wzorze 3, w którym
R~ i R 3 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się

T

Paryż,

Francja.

Sposób otrzymywania nowych pochodnych dwubenzo
(a, d) cykloheptenu

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
nowych pochodnych dwubenzo (a, d) cykleheptonu o
wzorze l, w którym X oznacza atom wodoru lub
chlorowca lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla,
albo rodnik alkilotiolowy o 1--4 atomach węgla lub
też rodnik trójfluorometylowy zaś R 1 i R 2 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik
alkilowy o 1-4 atomach węgla a R 3 oznacza rodnik
wodorotlenowy, alkoksylowy o 1-4 atomach węgla,
4-(2,2-dwumetylo-1,3-dwuoksolanylo )-metoksylowy lub
rodnik NR 4R 5 , w którym R 4 i R 5 są jednakowe lub
różne i ozmaczają atom wodoru lub rodnik alkilowy
o 1-4 atomach węgla, albo hydroksyalkilowy o 1-4
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atomach węgla lub rodnik fenylawy albo też R 4 i R 5
tworzą wraz z atomem azotu rodnik heterocykliczny
o 5 lub 6 członach, zawierający ewentualnie drugi
heteroatom, taki jak atom t1enu, siarki i azotu,
ewentualnie podstawiony rodnikiem alkilowym
1-4 atomach węgla i ewentualnie ich soli z
metalami oraz ich soli addycyjnych z zasadą zawierającą azot lub ich soli addycyjnych z kwasami.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że gdy R~ oznacza rodnik NR 4R 5, w którym każdy z s ymboli R 4
i R 5 oznacza atom wodoru to cyklizuje się i poddaje
częściowej hydrolizie związek o WlO:Ze 2, w którym
X, Rl i R 2 mają wyżej podane znaczenie a Y mmacza rodnik wodorotlenowy lub atom chloru, a gdy
Rl oznacza rodnik wodorotlenowy to poddaje się h ydrolizie związek o wzorze 5, w którym X, R 1 i R:
mają wyżej podane znaczenia a T oznacza rodnik cy ·
janowy lub karbamoilowy a następnie o trzyman y
związek ewentualnie przeprowadza s ię w s ól metaliczną lub w sól add ycyjną z za s adą żawi erającą azol.
zaś gdy Rl oznacza rodnik alkoksylowy zawieraj ą cy
od l do 4 atomów węgla, rodnik 4-(·2,2-dw umetylo-1,3-dwuoksolanylo)-metoksylowy lub rodnik NR4R,,
w którym syml::ole R 4 i R 5 są jednakowe lub różne

o
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P. 169536

14.0U974

16.03.1973 - RFN (nr P 23 13 037)
Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, Republika FederaLna Niemiec.
Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania chlorku winylu
Sposób wytwarza nia chlorku winylu przez odparowanie 1,2-dw uchloroetanu pod ciśnieniem w stopniu
odparowania i następnie natychmiastowe termiczne
rozszczepienie par 1,2-dwuchloroetanu przy temperaturze około 450°C-650°C z wytworzeniem chlorku winylu charakteryzuje się tym, że 1,2-dwuchloroetan
odparowuje się czę ściowo w stopniu odparowan ia w
temperaturze około 200-250°C i pod ciśni·eniem około
20-35 a tn z mieszaniny 1,2-dv.'Uchloroetanu ciekłero
i w postaci pary oddziela się części ciekłe w oddzielaczu i po przesączeniu doprowadza się ponownie do
stopnia odpa.l'owania, podczas gdy odbierane Z8 szczytu oddzielacza pary 1,2-dwuchloroetanu doprowadza
się do reaktora rozszczepiającego i rozszczepia termicznie.
(8 zastrzeżeń)
12o;

C07f

P. 169704

21.03.1974

Pierwszeństwo:

22.03.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 343648)
Ma.T Chemieais Inc., Rahway, St. Zjednoczone
Ameryki.
Srodek cynoorganiczny

stabilizujący

polimery chlorku

winylu

"" _GO-Y -:-

R

Wzór 2

R2

x-f'~ -L..

~ ~- ~~
/\:)
9 CN

Przedmiotem wynalazku jest ciekły środek cynoorganiczny stabilizujący polimery chlo.rku winylu nadające się do wyrobu opakowań żywności.
Sradek wg wynalazku zawiera co najmniej jeden
związek
i·edno-n-oktylocynowy o ogólnym wzorze
c.H 1 "'SN(SCH~COOR') 3 , w którym R' oznacza rodnik
alkilowy o 8 atomach węgla.
(9 zastrzeżeń)
12o;

C07c

P. 169843

26.03.1974

Pierwszeństwo:

27.03.1973 - Francja (nr 73/11843)
Perpro, Societe pour le Developpement et la Vente
de Specialites Chimiques, Lyon, Francja.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
formamidyny oraz środki chwastobójcze zawierające
te związki jako substancję czynną

Wzór 6
i oznaczają rodnik alkilowy, mający od l do 4 atomów węgla, rodruk hydroksyalltilowy o części alkilowej zawierającej od l do 4 atomów węgla lub rodnik fenylawy albo stanowią wraz z łączącym je atomem azotu ro:inik heterocykliczny o 5 lub 6 czło
nach, zawierający ewentualnie drug i heteroatorn, taki jak atom tlenu, siarki i azotu, ewentualnie podstawion y rodnikiem alkilowym zawierającym od l do 4
atomów węgla , to wówczas związek o wzorze R3-B,
w którym R 3 mą znaczenie uprzednio podane, poddaje się reakcji z halogenkiem kwasowym o wzor7.e
6, w którym, X, R 1 i R! mają znaczenie uprze.dnio podane a Z oznacza atom chlorowca a następme otrzymany związek ewentualnie przeprowadza się w sól
addycyjną z kwasem.
Związki otrzymane sposobem wg wynalazku rnaią
zastosowanie w lecznictwie jako środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i prz·eciwgorączkowe.
(4 zastrzeżenia)

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych formamidy;n y o wzorze l, w którym R 1 oznacza rodnik fenylawy lub rodnik alicykliczny o 3-10 atomach węgla,
R 2 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o l-5
atomach węgla albo rodnik fenylawy ewentualnie
podstawion~·. R~ i R.1 oznaczają rodnilt alkilowy o 1-5
atomach węgla lub rodnik fe n ylawy ewentualnie podstawiony, R ~ i R n oznacza rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla lub rodnik alkoksylowy o 1-5 atomach
węgla lub rodnik cyklcalkilowy o 3.:........6 atomach wę
gla, a X oznacza anion nieorganiczny lub organiczny.

+

Wzór
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Powyższe związki wytwarza się przez poddani·e r eakcji odpowiedniej pochodnej N,N -dwualkiloformamidyny z halogenkiem karbamylu N,N-dwupodstawionego lub przez poddanie reakcji pochodnej N,N'-dwualkilo-1-halogeno:fiormamidyny z N,N-dwualkiloformamidem. Wynalazek obejmuje swym zakresem również
środki szkodnikobójcze zawierające te związki jako
substancję czynną.
(9 zastrzeżeń)

12o;

C07c

P. 169873

28.03.1974

Pierwszeństwo:

27.03.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 346235)
Stauffer Chemical Company, Westport, St. Zjedn.
.Almeryki (Harold Mahonrai).
SposÓb wytwarzania związków sulfotlenowych
Przedmiotem wynalazku }est sposób wytwarzania
sulfotlenowych o ogólnym wzorze l, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach -wę
gla, rodnik fenylawy lub benzylowy, ewentualnie zawierający takie podstawniki jak rodnik alkilowy o
1-4 atomach węgla, rodnik tioalkilowy, rodnik alkoksylowy, atom chlorowca, rodnik chlorowcollkilowy, grupa nitrowa lub cyjanowa, R 1 i R 2 są jednakowe lub różne i oznaczają rodniki alkilowe o 1-10
atoma.ch węgla, rodniki cykloalkilowe, rodniki J'enylowe lub benzylowe, ewentualnie zawierające takie
podstawniki jak rodnik alkilowy o 1-4 atomach wę
gla, rodnik tioalkilowy, rodnik alkoksylowy, atom
chlorowca, rodnik chlorowooalkilowy, grupa nitrowa
lub cyjanowa, albo R 1 i R 2 razem tworzą pierścień
alkilowy o 2-10 atomach węgla, ewentualnie podstawiony rodnikiem alkilowym lub chlorowco-alkilowym
o 1-4 atomach węgla lub chlorowc.em, albo tworzą
pierścień heterocykliczny,
ewentualnie podstawiony
ni.ższyrrni rodnikarni alkilowymi.
Związki te są użyteczne jako środki chwastobójcze.
Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią
zek o ogólnym wzorze 2, w którym R, R 1 i R 2 mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z kwasem nadmrówkowym w temperaturze 0°---60°C, przy
czym kwas nadmrówkowy korzystnie wytwarza się
in situ i natychmiast po::ldaj•e I"eakcji ze związkiem
o wzorze 2.
(4 zastrzeżenia)
związków

czają atomy wodoru, niższe grupy alkilowe, niższe
grupy alkoksylowe, niższe grupy alk·enoksylowe, grupy nitrowe, aminowe, niższe grupy alkiloaminowe lub
dwu-niższe-alkiloaminowe, niższe grupy alkanokarbonamidowe lub reszty N -heterocykliczne, a poza tym
R 3 oznacza atom chlorowca, R 4 oznacza niższą grupę
alkenylową, a R 5 oznacza 'niższą grupę alkenylawą i
atom chlorowca, przy czym co najmniej jedna z grup
R 3, R 4 i R 5 ma znaczenie inne ni.ż atom wodoru, a
jeżeli R 3 lub R 5 oznacza atom chlorowca, to R 4 ma
znaczenie inne niż grupa alkoksylowa, zaś R 6 omacza grupę formylową, hydroksymetylową, alkoksymetylową , alkanokarboksymetylową, karboksylową. alkoksykarbonylową,
alkenoksvkarbonylową ,
alkinoksykarbonylo·.vą, karbamoilową, niższą alkilokarbamoilowa lub dwu-niższą-alkilokarbamoilową lub N-heterocyklilukarbonylową, a także sole tych związków .
Sposób wg wynalazku pole ga na tym, że związek
o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w których m oznacza O, a n oznacza l, lub
m oznacza l, a n oznacza O, jeden z symboli A i B
oznacza grupę ketonową, drugi zaś oznacza albo grupę trójarylofosfoniową lub grupę dwualkoksyfosfinylową , lub jeden z symboli A i B oznacza grupę sulfonową o wz01rze 0 28-E, w którym E oznacza·grupę a·r ylową lub aryloalk•enylową , w szczególnym przypadku
odpowiednio podstawioną, a drugi z nich oznacza
atom chlorowca, grupę alkilosulfonyloksylową, Rh R ,,
R 3, R 4 i R 5 mają podane powyżej znaczenie, a R 7 oznacza grupę karboksylową, alkoksykarbonylową, alkenoksykarbonylową,
alkinoksykarbonylową,
dwu (niż
szą) alkilokarbamoilową lub heterocyklilokarbonylową .

Związki
stosować

otrzymane spo30bem wg wynalazku można
jako środki lecznicze.
(22 zastrzeżenia)

WZOR

R2
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12p;
Wzór 2

12o;

C07c

P. 169924

29.03.1974

30.03.1973 - Szwajcaria (nr 4603/73)
F. Hoffmann-La Roche u. CO. AG, Bazylea, Szwajcaria.
związków

palienowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
palienowych o wzorze 2, w którym R 1 i R~
oznaczają niższe grupy alkilowe, R 3, R 4 i R 5 oznazwiązków

P. 161996

18.04.1973

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska (Wojciech
Gruszecki, Tellesa Czamomska, Ma!I"ia Gudlewicz Gruszecka, Edward Borowski).

Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania

C07d

Sposób acylowania aminokwasów, peptydów, kwasu
6-aminopenicylanowego i 7-aminocefalosporanowego
oraz ich pochodnych zawierających grupę kwasową
Wynalazek- dotyczy nowego sposobu acylawania
aJ;ninokwasów, peptydów, kwasru 6-aminopenicylanowego, 7-armino-dezacetoksy-cefalosporanowego oraz
ich pochodnych, zawierających grupę kwasową, za
pomocą znanych czynników acylujących o charakterze bezwodników, polegającego na tym, że stosuje ~ię
rozpuszczalne sole tych aminokwasów w niższych alkoholach, przy czym reakcję prowadzi się w tempe-

BIULETYN

N[" 5/I (47) 1975

URZĘDU

raturach w granicach od -10 do -70°C. W niskich
temperaturach grupa aminowa acyluje się w pierwszej kolejności a następnie czynnik acylujący stosowany w nadmiarze reaguje z grupą alkoholową rozpuszczalnika. W ten sposób acylowanie grupy aminowej przebiega z wydajnością bliską teol.'etycznej, czę
sto ilościowo.
(l zastrzeż"enie)
12p;

C07d

P. 163025
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o
l

ll.-CONH-A-COO-CH~
wzdr

1

01.06.1973

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Folska (Wiesław Sobótka, Bartłomiej Grabowski).

;.,zdr 2

Sposób wytwarzania nowych pochodnych y-pirydonowych w "układzie benzo(a)-cykloalkano(f)-chinolizydynowym. i dwucykloalkano(a,f)-chinolizydynowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych y-pirydonowych w układzie benza [a]-cykloalkano-[fl-chinolizydynowym i dwucykloalkano [a,f]-chinolizydynowym o wzo.rze ogólnym l,
w którym R 1 atom ·wodoru lub niższą grupę alkilową, alkoksylową, karbonylową lub -O-CH2CH 2-0,
R 2 i R 3 oznaczają atom wodoru lub grupę alkoksylową i mogą być różne lub identyczne, przy c;ym gdy
R2 i R 3 oznaczają wodór to pierścień D jest aromatyczny lub alicykliczny o podwójn:Yttn wiązaniu na złą
czu pierścieni C/D, 'zaś gdy Rz lub R 3 są inne niż
wodór, to pierścień D jest aromatyczny, n oznacza
liczbę całkowitą 1-15.
Nowe pochodne otrzymuje się naświetlając lampą
rtęciową odpowiedni związ·ek wyjściowy w obecności
znaJnych akceptorów wodoru.
Związki otrzymywane sposobem według wynalazku stanowią półprodukty do syntezy układów steroidowych o znaczeniu farmakologicznym.
(3 zaskzeżenia)

wzdr3

R-CON H-A-COOH
wzdr4

wzdrS

12p;

C07d

P. 164764

20.08.1973

Gli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowej D-6-metylo-2,8-dwupodstawionej ergoliny ·

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania
D-6-metylo-2,8-dwurpodstawionej ergoHny o ogólnym
wzorze l, w którym X oznacza atom chlorowca, rodnik metylowy lub cyjanowy, a R oznacza ·rodnik o
wzo.rze -CH2-CN lub -CH 2-CO-NH 2 oraz jej soli
otrzymanej z farmakologicznie dopuszczanych kwasów.
Związki otrzymane
sposobem według wynalazku
stosowane są jako inhibitory hormonów gonadotropowych.
(3 zastrzeżenia)

R

o
wzór

12p;

C07d

P. 163852

04.07.1973

Folitechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Folska
(Wojdech Gruszecki, Barbara Stefańska, Iwona Barska, Edward Borowski).

Wzór f

Sposób otrzymywania estrów antybiotyków
B-Iaktamowych z a,a' -dwuhydroksyeterami

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
estrów antybiotyków beta-laktamowych o wzorze l,
w którym R oznacza grupę o korzystnym działaniu
farmakologicznym, A oznacza część podstawową antybiotyku o wzorze 2 lub 3 pl:"zy czym X we wzorze
3 oznacza atom wodoru grupę hydroksylową, acetoksylową lub inną grupę o korzystnym działaniu farmakologicznym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
antybiotyk o wzorze 4, w którym R i A mają wyżej
podane znaczenie lub jego sól działa się w środowis
ku rozpu&zczalnika organicznego lub w roztworze
wodno-o~ganicznym, w obecności zasady np. trzeciorzędovzej aminy, korzystnie przy pH 7-8 związkami
o wzorze 5, w którym Y OZL!lacza atom halogenu, korzystni'e chloru. Otrzymany eter izolowany jest następ
nie ze środowiska reak.cji.
(2 zastrzeżenia)

12p;

C07d

P. 164898

25.06.1969

Pierwszeństwo: 27.06.1968 Kanada (nr 23746)
Merc · a.CO., Inc., Rahway, Stany ZjednocZJOLile Ameryki.

Sposób

wytwarzania

2-(4-tiazolilo)-benzimidazoli

Wynalazek doty·czy sposobu wytwarzania 2-(4-tiazolilo)-benzimidazoli, w których pierścień benzimidazolowy zawi,era w pozycji 5 lub 6 resztę uretanową.
2-(4-tiazolilo)-benzimidazole otrzymuje się wg wynalazku w ten sposób, że związek o wzorze 2 poddaje
się reakcji z alkoholem w obecności rozpuszczalnika.
Związki otrzymane sposobem wg wynalazku mają
zastosowanie w lecznictwie jako środki przeciw robakom.
(2 zastrzeżenia)
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C07d

Folitechnika
sław

Bogdał,

P. 165921

15.10.1973

Wrocławska, Wrocław, Folska
Kuczyński,
Stanisław

(StaniWitek ,

Pirzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
2-meTkaptobenzotiazolu, stosowanego jako przyśpie
szacz wulkanizacji.
Istota wynalazku polega na tylffi, że do re aktora
wprowadza się w sposób ciągły stopiony 2-chloronitrobenzen, wieloskładnikowy rozpuszczalnik składają
cy się z zasady organiczne j, czynnika homogenizują
cego i wody, oraz siarkowodór i dwusiar.czek węgla,
zachowując przeciwprądowy prz·epływ cieczy i gazu,
zaś odbierany produkt poddaje się destylacji w celu
oddzielenia rozpuszczalnika, a pozostałość podestylacyjną składającą się z 2-merkaptobenzotiazolu, siarki i 2-chloroaniliny rozdziela się w znany sposób.
(l zastrzeżenie)

P. 166027

03.11.1972 -

102.11.1973

Włochy

(nr 31 276 A/72)
Włochy

(Luigi

Sposób wytwarzania nowych pochodnych czterowodoropirolo[1,2-a]-1(2H),4(3H)-dwuketopirazyny

Sposób wytwarzania 2-merkaptobenzotiazolu

C07d

P. 166282

Gruppo Lep.etit S,p.A., Mediolan,
Fontanella, Luigi Mariani),

Henryk
Henryk Szulc). ·

12p;

Nit1 5/I (47) 1975

C07d

Pierwszeństwo:

Wzór 2

12p;

PATENTOWEGO
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S.półdzielm.ia Pracy Chemiczno-Farmaceutyczna "PoŁódź, Folska (Mirosław Leplawy, Karol Kociołek, Feliks Wyszyński, Teresa
Żbikowska, Czesław.

lon",

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych czterowodoropirolo[l,2-a]-1(2H),
4(3H)-dwuketopirazyny o o·g ólnym wwrze l, w którym
R oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, R 1 oznacza atom wodoru lub
niższy rodnik alkilowy, a R 2 oznacza grupę o wzorze
-COR,, w którym R 3 oznacza grupę hydroksylową,
niższą grupę alkoksylową, niższą grupę mono- lub
dwualkiloaminoalkoksylową, grupę aminową, niższą
grupę mono- lub
dwualkiloaminową, niższą grupę
mono- lub dwualkiloaminoalkiloaminową, grupę ary-

loaminową

lub ,hydroksyaminową albo grupę zawieramorfolinowy, pirolidynowy, piperydynowy lub piperazynowy, ewentuaLnie podstawiony niż
szym rodnikiem alki1owym, albo też R 2 oznacza grupę
o wzorze CH 2R 4, w którym R 4 oznacza g·rupę hydrojącą pierś·cień

ksyl1ową , karboksylową, niższą grupę karboksylową,
ni·ższą grupę karboaHroksylową, niższą grupę acyloksylową lub
grupę kaxbonyloksylową. Zwtiązlki te
mają właściwości farmakologiczne, a zwłaszcza dzia-

łają u&pÓkajająco na ośro·dkowy układ nerWOWy.

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że zwią
zek o ogólnym wzorze 6, w którym R 1 ma wyżej podane znaczenie, Hal oznacza atom chl-oru lub bromu,
a Alk oznacza niższy rodni'k alkUowy, poddaje się
reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze RNH 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, po czym w otrzymanym związku ·o ogólnym wzorze l, w którym R i R 1
mają wyżej podane znaczenie, a R 2 oznacza grupę
o wzorze -COR 3, w którym R 3 oznacza niższą grupę
aHmksylową, grupę tę przeprowadza się w inną grupę
o wyżej podanym znacreniu.
(4 zastrzeżenta)

Zadmżny).

Sposób otrzymywania chlorowodorku
1,1-dwufenylo-3-piperydyno-propanolu-1

Sposób wg wynalazku polega na tym, źe bromowodorek 1,1-dwufenylo-3-piperydynopropanolu-1 rozpuszcza się na gorąco w rozpuszczalniku organicznym
mi.eszającym się z wodą, a następnie alkalizuje się
i rozcieńcza gorącą wodą . Po oziębieniu otrzymaną
zasadę odsącza się i krystalizuje z eteru naftowego,
po CIZYm rozpuszcza w rozpuszczalniku organicZI!1ym
m~eszającym się :z wodą i przez zakwaszenie kwasem
solnym wytrąca kryształy chlorowodorku 1,1-dwufenylo-3-piperydynopropanolu-1.
Związek otrzymany sposobem wg wynalazku stosuje się w farmacji.
(3 zastrzeżenia)

Wzó r f

CH2-CH '
l

CH2 12p;

C07d

P. 166035

23.10.1973

12p;

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
4-podstawionych pochodnych 2,6-dwll!(trójfluorometylo) -3,5-d wukarboetoksy -1,4-d wuhydropirydyny.
Sposób wg wynalazku polega na kondensacji odpowiedniego aldehydu z r, r' , r" -trójfluoroaocetylooctanem etylu w obecności stężonego roztworu amoniaku.
Związki otrzymane sposobem wg wynalazku wykazują właściwości farmakologiczne takie jak działanie
cytotoksyczne, bakteriostatyczne or az hipotensyjne.
(2 zastrzeżenia)

l

N-OC-CH-Rł

CH,. .,

"'

COOAlk

Instytut Chemii Organicznej P.AN, Warszawa, Pol·ska (Roman Balicki, Marian Mordarski, Paweł Nantka-Namirski).
Sposób wytwarzania 4-podstawionych nowych
pochodnych 2,6-dwu (trójfluorometylo)-3,5-dwukarboetoksy-1,4-dwuhydropirydyny

.COOAlk
Hnl

C07d

P. 168400 T

28.01.1974

Bristol- Myers Company, Nowy Jork, St. Zjedn.
Ameryki (David Willner, Leonard B. Crast, jr).
Sposób wytwarzania pochodnej kwasu 7-a.cylomidocefalosporanowego oraz środka acylujlłcego do wytwarzania jej

Sposób wytwarzania pochodnej kwasu 7-acyloamidocefalosporanowego 10 wzorze l oraz jej łatwo odszczepialnydh esterów d dopuszczalnych w formacji soli
pol'E!ga na tym, że związek o wzorze 3 lub jego łatwo
odszczepialny ester lub sól acyluje się pochodną kwasu
o wzorze 4, w którym B oznacza grupę chroniącą
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grupę

aminową albo związek o wzorze 5 lub jego
o(lszczepialny ester lub sól poddaje się reakcji
z t1olem o wzorze 6 lub jego s•olą, a pr<Jdukty otrzymane w wyniku w/w l'eakcji przekształca się znanymi
sposobami w żądany związek.
Sposób otrzymywania środka acylującego, którym
korzystnie jest chlomw.odiorek chlorku D-(-)-2(p-hydroksyfenylo)glicyny, polega na reakcji D-{-)-2~p-<hy
droksyfenylo)glicyny z nadmiarem fosgenu w odpowiednim, dotkładni'e odwodni onym, obojętnym rozpuszczalniku organicznym, usunięciu z mieszaniny poreakcyjnej nadmiaru fosgenu, dodaniu nadmiaru gazowego
chlorowodoru, a następnie wyodrębnieniu chlorowo-dorku chlorku D-(-)-2-(p-hydroksyfenylo)glicy,ny.
Podłmdne kwasu 7-acyloamidocefalosporanowego stosuje się w zwalczaniu zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne zarówno u ludzi,
jak i u zwierząt.
(21 zastrzeżeń)
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Związek otrzymany sposobem wg wynalazku może
znaleźć zastO'sowanllie jako środek o działaniu przeciwwirusowym bądź przeciwn<Jwotworowym.
(3 zastrzeżenia)

12p;

C07d

Pierwszeństwo:

P. 168938

20.02.1973 -

T

19.02.1974

Szwajcaria (nr 2444/73)

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych związków beterocyklicznych

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzarua nowych
heterocY'kliC1lllych o ogólnym wzorze l,
w którym Het oznacza ewentualnie podstawiJOną grupę
pirydazynylową, pirymidynylową, pirazynylową lub
podstawi·oną grupę p-i:rydylową, R 1 oznacza atom wodoru, lub rodnik mety1owy, a R 2 oznacza niższy rodni•k alkilowy, ewentualn ie podstawiony niższy rodnik
fenyloalkilowy, niższy rodnik karboksyalkilowy lub
fwnkcyjnie zmodyfikowany niższy rodnil·k karboksyalkilowy, a ta!kże produktów kondensacji tych związ
ków z aldehydami, ketonami lub kwasem węglowym
oraz N-tlenków tych zwJązków.
związków
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12p;
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P.168904

T

18.02.1974

Instytut Leków, Warszawa, P-olska (Witold Wieniawski, Michał Korbecki, Mścisław Wójtow,icz).
Sposób wytwarzania 2-(N-D-glukopiranozyloamino)-5(4-pirydylo)-1,3,4-oksadiazolu
Według wynalazku 2-(N-D-glukopiranozyloamino(-5(4-pirydylo)-1,3,4-oksadiazol otrzymuje się w wyniku reakcji 4-(N -D-glukopiranozylo)-3-tiosem1karbazydu
kwasu izonikotynowego z Ueiilkiem metalu ciężkiego,
korzystnie z żółtym tlenkiem rtęci, w środowi-sku wodnym.

Sposób według wynalazku pollega na tym, że zwią
zek o wzorze 2 poddaj~ się reaJkcji ze związkiem
o wzorze 3, w których Het, R 1 i R 2 mają znaczenie wyżej podane, jeden z :poclstawnlików zl d z2 •07JD.acza
grupę aminową, a drugi oznacza r.eaktywną, zestryfikowaną grupę •hydroksylową, i xl ozna-c za grupę hydroksylową, albo Z 1 wraz z X 1 tworzy grupę epoksydową w przypadku, gdy Z 2 oznacza grupę aminorwą,
albo związek o wzorze 4, w którym Z oznacza grupę
dającą się odszczepiać l!'lukleofilowo, a Het ma znaczenie wyżej pudane, poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorZie 5, w którym R 1 i R 2 mają znaczernie wy.żej
podane lub z odp.owliednimi produktami kondensacji
tych związków z aldehydami4 ketonami lub kwasem
węglowym, albo od zw.iązku o wzCJirze l, w którym
Het, R 1 i R2 mają znaczenie wyżej podane i który
przy atomie azotu grupy aminowej i/lub przy grUJpie
hydroksylowej zawiera grupę dającą się odszczepiać,
albo od odpoov.iedniego N -tlenku takiC'lb związków
odszczepia się te grupy, albo redukuje się związek
odpowiadający wzorowi 1 lub odpowdedni N-tlenek,
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przy czym w z.wiązlcu tym azot w łańcuchu .pr{)poks~
lowym związany jest z jednym ze swych podsta\Vmków ,p;odw6jnym wiązamiero lub jede~ z . atomów
węgla związany z atomem azotu podstaw1ony Jest gl'Upą hydrok5ylową, albo związek o wzor;:e 0~-Het, w
którym OH-Het oznacza 5-hydroksypu:ymldynę .lub
3-hydroksypirydynę, poddaje się reakcJi ze ZW1ąz
kiem o wzorze lOa, w którym Z oznacza reaktywną
zestryfikowaną
grupę
hydroksylową,
X 1 oznacza
podane, albo w którym X 1 i Z razem oznaczają grUIPę
epoksydową, albo z odpowiednim związkiem o zamkniętym .pierścieni<u o wzorze lOb.
.
Zwdązki otrzymane sposobem wg wynalazku ll_IOZ?-a
stos'()Wać do leczeola schorzeń serca l układu krązema,
a ta~że jako produkty ·pośrednie do wytwarzaJnia innych związków o własnościach farmakologicznych.
(83 zastrzeżenia)
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Pierwszeństwo:

20.02.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 333855, nr 333,858, IIlr 333859)
26.02.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 335846, nr 335847,
(nr 335848)
nr 335848)
28.12.1973 - St. Zjedn. Aro. (nr 429245, nr 429432)

Janss·e1n Pharmaceutica N. V., Beerse, Belgia.
Sposób wytwarzania podstawionych benzymidazolinonów i triazaspiro (4,5) dekanonów-4
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych podstawiO!Tlych benzymidazołinonów i triazas.piro (4,5) dekanów-4 o ogólnym wzorze A-CH2-CH2-B,
w którym A oz·nacza grUJpy o wzorach 1----4, a B o~na
cza grupy o w:wTaoh 5 i 6 przy czym we wzorach
1-6 R oznacza atom wodoru, atom chlO'l'owca, grupę
trójflum·ometylową lub grupę dwumetyloaminosulfonylową
Z i Z' oznaczają ato-my wodoru, atomy ah1o·rowc'a lub grupy metylo•w e, R' oznacza atom wodoru
lub niższą grupę alkilową, Hnie kreskowe oznaczają
do•wolne wiązania podwójne a Ar oznacza grupę fenylową lub grupę chlorowcofenylową oraz i~h addycyjnych soli z kwasami. Sposób wg wynalazku polega
na tym że związek o wzorze A-CHz-CH2-X, w którym
X ozn~cza reaktywną grupę estrową odpowiedniego
alkoholu podaje się reakcji Zle związkiem o wzorze
HB lub zw:iąz&k o wzorze 7, w którym n oznacza
l iub 2 czwartorzęduje się przy użyciu związku
o wzorze' A-CH"-CH 2 -X li otrzymany związek poddaje
się odczwartorzędowaniu znanym!i sposobami, bądź też
zamyka się ;pierścień w związku o wzorze 10 przy
użyciu odpo·wtiedniego ś·rodka zamykającego .pierścień
albo też redaguje się związek o wwrz>e 15 za pomocą
odpowiedniego środka redukującego. Bowyższe zwliązki
posiadają zdolność obniżania aktywności •OŚI'odkowegoo
układu nerwowego.
(19 zastrzeżeń)

12p;

PierwsZ!eństwo:

S

23.02.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 335 414)

Sposób wytwarzania kwasów 7-acyloamido- i 7-amino-3-ohlorowco-3-cefemo-4-karboksylowych i ich farmakologicZinie do;pusz•c zalnych soli oraz estrów .polegają na reakcji .e stru kwasu 7-acyloamido-3-ihydroksy-3-aefemo-4-karboksylowego lub estru kwasu 7-arn:ino-3-hydroksy-3-cefemo-4-karboiksylowego ze śrądkiem
chloDującym lub bromującym. Sposobem według wynalazku wytwarza się, na przykład kwas 7-am!ino-3-chloro-3-cefemo-4-•k arboksyl!owy i kwas 7-fenoksyacetamido-3-chloro-3-cefemo-4-karboksylowy.
Związki otrzymane S'posobem według wynalazku są
antybiotykami hamującymi wzTost mikroorganizmów
chorobotwórczych w stosunku do zwierząt j T•OŚ~~n .
(30 zastrzeżeń)

C07d

P. 169035 T

23.02.1973 -

23.02.1974

St. Zjedn. Am. (nr 335 381)

Eli Lilly and Company, Indianapolis, St. Zjednoczone
rylki.

<:~)

~
Wzór J

23;02.1974

Sposób wytwarzania 3-chlorowcocefalosporyn

Pierwszeństwo:

N-C~-

T

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany ZjednaAmeryki.

12p;
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P. 169033
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Sposób wytwarzania 7-a-amidoacylo-3-chlorowcocefalosporym
Spo.s ób wytwarzania kwasów 7-amidoacylo j 7-amino-3-chlorowco-3-cefemokarboksylowych-4 ewentualni.e w 1postaci estrów lub soli dopusz•cwnyah do stosowania w farmacji 'POlega na tym, Źle ester kwasu 7-aeyloamido- 3 -hydroksy- 3 -cefemokarboksylowego- 4 lub
ester kwasu 7-amino-3-hydroksy-3-cefemokarboksylowego-4 poddaje się reakcji z czynn~kiem chlmującym,
fluorującym lub bromującym.
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Związki otrzymane sposobem wg wynalazku są antybi·otykami stosowanymi w zwalczaniu zakażeń wyw.oła
nych przez drobnoustroje Gram- ujemne i Gram- dodatnie.
(12 zastrzeżeń)

12p;

C07d

P. 169132 T

PoliteehnJika Krakowska, Kraków, Folska
Czuba, Marian W'Oźniak).

27.02.1974
(Władysław

Sposób wytwarzania 2-hydroksy-4-hydrazyno-1, 7 -naftyrydyny

Sposób wytwarzalilia 2-hydroksy-4-hydrazyno-1, 7-naftyrydyny polega na tym, że 2, 4-dwuhydroksy-1 7-naftyrydynę poddaje się reakcji z tlenochlorkiem fosforu [ kwasem solnym i na otrzymaną 2-hydroksy-4-chJioro-1, 7-naftyrydynę działa się wodziacnem hydrazyny.
(l zastrzeżenie)

12p;

C07d

Pierwszeństwo:

P. 169512

08.03.1974

09.03.1973 - Republika Fe•deralna Ndemiec {P 23 11 714.8)

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Republika
Federalna Nimiec.
Sposób wytwarzania nowych 1,4-benzodwuazepin

Przedmiutem wynalazku jest •sposób wytwarzania
nowych 1,4-benzodwuazepin o wzorze l, w którym
R 1 .oznacza atom ohlorowca lub grupę nitrową, R 2 oznacza ewentuallnJie podstawioną atomem chlorowca niższą
grupę alkilową lub grupę dwual.k.il<oaminoalkilową, R 3
oznacza atom wodoru lub chlorowca, R 4 oznacza atom
wodoru lub ewentualnie podstawioną grupę karboksylową lub karbalkoksylową alifatyczną grupę acylową
lub ewentualnie podstawioną atomem chlorowca aromatyczną grupę acylową, ich fizjologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych z nieorganicznymi lub orga-·
nicznymi kwasami lub fizjoologicz.riie dopuszczalnych
soli z nieorganicznymi lub organlicznymi zasadami,
jeżeli R 4 oznacza podstawioną grupę karboksylową
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych l, 3, 5-triazyn
podstawionych w pozycji 1 fenyJem

Przedmiotem wYnalazku jeest sposób wYtwarzania
l, 3, 5-triazyn podstawi•onych w pozycji l fenylem,
o wzor'Zie l, w którym R 1-R, są jednakowe lub różne
i ·oznaczają wodór, prostołańcuchową lub razgałęzioną
resztę alkilową, chlorowcoalkilową, grupę alkoksy, chlowwcoalkolksy, alkiomo, oh1orowcoalkilotło, chlorowjec,
grupę nitrową, cyjanową, aminową, acyłoamdnową. alkoksykarbonyloaminową, karboksylową, alkoksykarbonylową, karbamoilową,
acylową,
ch!.orowcoacy1ową,
alki1osulfinylową, al!kilosulfonylową, ch1orowcoalkilosulfonylową lub sulfamdilową, R 10 •Oznacza wodór,
prostołańcuchową lub rozgałęzioną resztę . alkilową,
cyk1oalkiltową, chlorowcoalkńlową, grupę alkoksy, alkoksyalkilową, chlorowcoalkoksyalkilową, alkilotioalkilową, chlor.owcoalkilotioalkiło:wą, alkenylową, alkinylową,
alkoksykarbony1ową, (alkil<otio}karbonylową, (alkilotio)
tiokarbonylową, acyJ.oam[nową, dwuacy1oaminową, aminową, dwualkiloaJminową, resztę ·polimetylenoiminową,
ewentualnie przerwaną w łańcuchu heteroatomem,
ewe1ntualnie :podstawioną resztę benzy1ową, ewentualnie podstawdoną resztę arylową, Ru ·oznacza wodór lub
alkil, X oznacza siarkę, re·sztę sulfinylową lub sulJlonylową, a Y oznacza tlen h1b siarkę.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że ZWliązki
o wz•o rze 2, w którym R 1 - Rn, X i Y mają wyżej podane z1naczenie, a R 10 z pominięciem grupy aminowej
ma także wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcj.i

z karbony101izocyjanianem podstawionym atomem chlorowca, grupą alkdksy lub aryloik.sy, lub związki •O wzorze l, w którym R 1 - R 11 mają wyżej podane znaczenie, X oznacza ·s'iarkę, a Y oznacza tlen, poddaje się
reakcji z odpowiednią ilością środka utleniającego, lub
związki o ogólnym wzorze l, w którym R 1 R 9, R 11 ,
X i Y mają wyżej podane znaczenie, a R 10 oznacza
grupę acyleaminową lub dwuacyloaminową, przeprQwadza się w związlkii aminowe prZJez odsz·c zepienie reszt
acylowyoh znanymi meto·dami i ewentualnie przekształca w sole fizjologicznie tolerowane. Związki otrzymane sposobem wg wynalazku stosuje .slię jakQ środek
przeciw pierwotniakom, zwłaszcza przeciw kokcydnozie.
(l

zastrz,eżenie)

alifatyczną gl'lupę a•cylową .

Sp.osób wg wynalai.ku polega na reakcji odpowiednio
podstawlianego 1,4-benzodwuazepinonu-2 z paraf·ormaldehydem w obecności zasady.
Związki otrzymane sposobem wg wynalazku posiadają właściwości farmakologiczne, a w szczególności

Wz6r

wykazują działanie uspokajające , uśmierzające , rozluź
niające mtięś·nde, przeciwlękowej antykonwulsyjne.
(8 zastrzeżeń)

Wz6r
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P. 169707
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21.03.1974

Pierwszeństwo:

23.03.1973 - Szwajcaria (nr 4253/73)
17.09.1973 - Szwajcaria (nr 13328/73)
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania estrów pirymidynylowych kwasu
fosforowego oraz środek szkodnikobójczy zawierający
te estry jako substancję czynną

WZdR 1
l2p;

C07d

P.

16~634

18.03.1974

Pierwszeństwo: 20.03.1973 RFN (nr P 23 13 721.5)
Bayer AG, Leverkusen, RFN

Przedmiotem wYnalazku jest sposób wytwarzania
estrów pirymidynylowych kwasu fosforowego o ogólnym wzorze l, w któ:rym R 1 i R 2 , jednakowe lub róż
ne, oznaczają ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, R, oznacza ewentualnie
rozgałę zi ony rodnik alkilowy o 1- 6 atomach węgla,
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rodnik cyklcalkilowy o 3-8 atomach węgla, rodnik
fenylawy ewentualnie podstawiony atomami chloru,
bromu i/lub rodnikami alkilowymi o 1-3 atomach
węgla, R 4 oznacza grupę -NR 5R 5, -OR 7 lub SR 7, przy
czym R 5 i R 6 oznaczają atom wodoru lub ewentualnie
rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla,
albo R 5 !i R 6 · wraz z atomem azotu tworzą pierścień
heterocykliczny, R 7 oznacza ewentualnie rozgałęziony
rodnik alkilowy o. 1-6 atomac\J. węgla, a Q oznacza
atom tlenu lub siarki, Y oznacza atom tlenu lub siarki,
a Z oznacza atom tlenu lub grupę -NR8, przy czym
R 8 oznacza atom wodoru lub ewentualnie rozgałęziony
rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla. Sposób w/g
wynalazku polega na tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w którym R 3 , R 4 , i Y mają znaczenie wyżej podane, a M 1 oznacza atom wodoru lub kation, zwłaszcza
kation sodu lub potasu, poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze ogólnym 3, w którym R1o R 2 , Q i Z
mają znaczenie wyżej podane, a X oznacza atom chlorowca, korzystnie chloru.
Przedmiotem wynalazku jest także środek szkodnikobójczy charakteryzujący się tym, że jako substancję czynną zawiera jeden lub kilka związków
o wzorze l, w którym podstawniki mają znaczenie wyżej podane.
(21 zastrzeżeń)
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rze 7, w którym R 1 ma wyżej podane znaczenie,
wprowadza się w reakcję z orto-esterem lub związek
o wzorze 9, w którym R 1 i R 2 mają wyżej podane znaczenie, wprowadza się w reakcję z dwufunkcyjnym
związkiem o wzorze 10, w którym X i Y, które mogą
być takie same lub różne, oznaczają nukleofilową
grupę, taką jak np. atom chlorowca lub grupa imidazolowa.
Powyższe związki posiadają właściwości terapeutyczne, zwłaszcza działanie antydepresyjne.
(4 zastrzeżenia)
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25.03.1974

Pierwszeństwo:

26.03.1973 - Szwajcaria (nr 4335/73)
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania nowych związ~ów
nych

12p;

C07d
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22.03.1974

heterocyklicz~

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych związków heterocyklicznych o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 1 i R 2 oznaczają

Pierwszeństwo:

23.03.1973 - RFN (nr P 23 14 488.9)
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, Republiką Federalna Niemiec
Sposób wytwarzania nowych lmidazo (1,2-a) sym-triazyn
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych imidazo (1,2- a) sy m~triazyn, o wzorze ogólnym
l, w którym R 1 oznacza niepodstawioną lub podstawioną jedno~ , dwu- lub trzykrotnie, tak samo lub róż
nie, atomem chlorowca, zwłaszcza atomem fluoru,
chloru, bromu, grupą metylową, metoksylową lub
tr6jfluorometylową, grupę fenylową , a H, oznacza
atom wodoru, lub niepodstawioną albo podstawioną
jedno lub kilkakrotnie atomem ·chlorowca, zwłaszcza
atomem chloru, grupę fenylową. Sposób wg wynalazku
polega na kondensacji fenyloamino-imidazoliny z dwufunkcyjnym związkiem o wzorze 3, w którym R1 ma
wy żej podane znaczenie, a X i Y mogą być takie same
lub różne i oznaczaj ą atom chlorowca, zwłaszcza chla·
ru lub bromu, lub triazynon poddaje się reakcji ze
związkiem dwufupkcy jnym o wzorze 6, w którym X
i Y mają wyżej podane znaczenie lub związek o wzo-

atom wodoru, chlorowca, grupę trójfluorometylową,
niższą grupę alkilową lub niższą grupę alkoksylową,
R 3 i R 4 oznaczają niższe grupy alkilowe, n oznacza O,
l lub 2 a X oznacza anion kwasu tworzącego fizjolo-
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gicznie tolerowane sole. Sposób wg wynalazku polega
na tym, że alkiluje się odpowiednie nortropanolowe
pochodne 6,11-dwuwodoro-dwubenzo (b, e) tiepiny.
Otrzymane związki można stosować jako leki o działaniu bronchospazmolitycznym.
(4 zastrzeżenia)

n!ami, a następnie czysty trioksan, który nie wymaga
już dodatkowego oczyszczania. Proces może być prowadzony w sposób ciągły lub periodyczny.
(l zastrzeżenie)
12q;

12p;

P. 169922

C07d

29.03.1974

Pierwszeństwo:

30.03.1973 - Węgry (nr 4973)
Chinoin Gyógyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara
RT., Budapeszt, Węgry
Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirydo(1, 2a)
pirymidyny

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pochodnych pirydo(l,2a)pirymidyny o wzorze l, w którym R 1 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, R 2
oznacza atom wodoru lub chlorowca, rodnik alkilowy
lub aralkilowy, grupę aminową, alkiloaminową, acyloaminową, hydroksylową, alkoksylową, karboksylową
lub grupę pochodną kwasu karboksylowego, R 3 oznacza atom wodoru, grupę karboksylową lub grupę pochodną kwasu karboksylowego, a n oznacza liczbę l
lub 2, ewentualnie w postaci soli i czwartorzędowych
soli tych związków.
Sposób wg wynalazku polega na redukcji związku
o wzorze 2, w którym R 1 i n mają znaczenie podane

przy omawianiu wzoru l, R 4 ma znaczenie podane dla
R 2 lub oznacza grupę nitrową, a R 5 oznacza grupę
karboksylową lub grupę pochodną kwasu karboksylowego.
Redukcję prowadzi się metodą uwodorniania katalitycznego w temp. 0°-100°C pod ciśnieniem atmosfe~
rycznym lub pod ciśnieniem 1-50 atm. w rozpuszczalniku takim jak woda, alkanole, ketony, estry, kwasy
organiczne bądź mieszanina tych związków. Jako katalizator uwodornienia stosuje się· pallad, nikiel Raneya, platynę lub tlenek platynowy.
Związki otrzymane sposobem wg wynalazku stosuje
się jako składnik czynny środków farmaceutycznych
działających
uśmierzająco,
przeciwzapaLnie i pi"zeciwgorączkowo.
(13 zastrz,eżeń)
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C07c

P. 164318

Folitechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Folska
(Edward Borowski, Małgorzata Gumieniak, Maciej
Smulkowski, Hanna Wojciechowska, Henryk Chmara,
Wojciech Gruszecki)
Sposób otrzymywania N-acylowych pochodnych dezalanylotetainy

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
N-acylowych pochodnych dezalanylotetainy, w których
acylem jest reszta a-aminokwasu lub peptydu o konfiguracji absolutnej R lub S lub RS, względnie zawierająca ugrupowanie, dające się ewentualnie wymienić na
grupę aminową lub peptydową.
Sposób otrzymywania tych pochodnych polega na
acylowaniu grupy aminowej dezalanylotetainy lub jej
pochodnych N-chronionymi aminokwasami lub peptydami, względnie innymi związkami, zdolnymi do
utworzenia wiązania peptydowego i ewentualnym
usunięciu znanymi sposobami ochrony grup funkcyjnych z uzyskanego produktu.
(l zastrzeżenie)
12q;

C07c

P. 164319

26.07.1973

Folitechnika Gdańska, Gdańsk- Wrzeszcz, Folska
(Wojciech Gruszecki, Edward Borowski, Jerzy Gumieniak, Małgorzata Gumieniak, Maciej Smulkowski, Hanna Wojciechowska, Mirosław Bobrowski)
Sposób otrzymywania pochodnych dezalanylotetainy

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
pochodnych dezalanylotetainy o wzorze l, w którym
R1 oznacza grupę hydroksylową podstawioną lub nie·
podstawioną grupę alkilową, arylową, aralkilową, aminową, względnie ugrupowanie o wzorze 2, gdzie R 3
oznacza atom wodoru, grupę alkilową, arylową, aralkilową, a X
oznacza grupę acylową, alkilową lub
mostek metylenowy, R 2 oznacza atom wodoru, niepodstawioną lub podstawioną grupę acylową, zaś Z
oznacza atom tlenu, siarki, podstawioną lub niepodstawioną
resztę
hydroksyloaminową,
względnie iminową.

Wzrir

26.07.1973

hydrazynową,

1

Wzr!r 2

12q; .C07f

P. 161223

z

12.03.1973

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Folska
(Henryk Ryszawy, Zbigniew Szponarski, Roman Jezior, Maria Tomaszewicz, Jerzy Fejgin, Jacek Cieślak,
Zygmunt Kobiński, Elżbieta Regulska).

wzr!Jr

O-CH-X
l
R3

Sposób oczyszczania tricksanu

Sposób oczyszczania trioksanu do czystości wymaganej przy polimeryzacji trioksanu lub jego kopolimeryzacji z diaksolanem polega na zastosowaniu destylacji azeotropowej, przy czym czynnikiem azeotropującym jest cykloheksan~ Wstępnie oczyszczony triosan
miesza się z cykloheksanem w stosunku 50-150 części
wagowych na 1000 części wagowych trioksanu, następ
nie mieszaninę tę poddaje się procesowi destylacji odhierając najpierw cykloheksan wraz z zanieczyszcze-

1

wzór2

Modyfikowane chemicznie pochodne dezalanylotetainy otrzymane sposobem wg wynalazku odznaczają
się zwiększoną trwałością przy zachowaniu spektrum
działania.

Przedmiotowe antybiotyki otrzymuje się przez mochemiczną grupy karboksylowej, ketonoWej
lub aminowej w dezalanylotatainie.
(4 zastrzeżenia)
dyfikację
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12q;

C07d

P. 164911
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29.08.1973

Pierwszeństwo :

30.08.1972 - NRD (nr WPC07d/165364)
VEB Arzneimittelwerk Drezden, Radebeul, Niemiecka Republika Demokratyczna (Werner Popel, Kurt
Stade, Gottfried Faust).
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niż 3 atomach węgla, polega na tym, że sulfanilamid
o wzorze 2 poddaje się reakcji z aminą o wzorze 3
w obecności formaldehydu lub paraformaldehydu.
Przedmiotem wynalazku jest również środek chwastobójczy, jako składnik czynny zawiera związki
o wzorze l.
(4 zastrzeżenia)

Sposób otrzymywania czwartorzędowych soli arooniowych pochodnych 3-(3' -aminopropylo-karbamoilo)-1,
1-dwuokso-1-tia-izochromanu

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
soli amoniowych pochodnych 3-(3'-aminopropylo-karbamoilo)-1,1-dwuokso-1-tia-izochromanu o wzorze ogólnym l, w którym Rt i R2 oznaczają niższą resztę alkilową z l do 2 atomami węgla,
R 1 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy
z l do 2 atomami węgla, R4, Rs i R 6, które mogą się
różnić między sobą .lub być jednakowe, oznaczają niż
sze grupy alkilowe o l do 3 atomach węgla, przy
czym reszty R' i R• razem z atomem N, ewentualnie
włączając dalszy heteroatom, mogą tworzyć pierścień
heterocykliczny jak pierścień piperydyny lub morfoliny i x- oznacza anion alkilosiarczynowy jak: anion
metylosiarczanowy, anion arylesiarczanowy jak anion
tezylatowy lub anion halogenu jak: anion chloru, bromu lub jodu.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że dwupodstawioną przy N,N pochodną 3-(3'-aminopropylo-karbamoilo)-1,1-dwuokso-1-tia-izochromanu o wzorze ogólnym 2, w którym R 1, R 2 , Rs, R4 i R• mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze środkami alkitującymi o wzorze X-Rs, w którym R& ma wyżej
podane znaczenie, a X oznacza atom halogenu jak:
chlor, brom, jod lub rodnik alkilosiarczanowy lub arylosulfonianowy.
Związki otrzymane sposobem wg wynalazku można
stosować jako leki psychotropowe i antyepileptyczne.
(3 zastrzeżenia)
czwartorzędowych

Wzór l

Wzór 2

Wzcir 3

12q;

C07c

e

k/10(

l

06.10.1973

Zakłady Chemiczne, Bydgoszcz, Folska (Mirosław
Kazimierczak, Tymateusz Sznarkowski, Maria Dąb
rowska-żegalska, Bernard Raatz, Marian Przybyłek,
Leopold Michalczyk)

Sposób

X

P. 165678

otrzymywania 6-nitro-3-amino-4-metoksy-1-metylobenzenu

Sposób wg wynalazku polega na tym, że bezpośred
nio po acetylacji do zawiesiny acetylc-p-krezydyny
zawierającej 7-8°/o kwasu octowego, dodaje się azotynu sodu dla zainicjowania procesu nitracji, a następnie nitruje 650fo kwasem azotowym w temperaturze 35-37°C i po odfiltrowaniu produktu nitracji
hydrolizuje w rozcieńczonym wodorotlenku sodowym
do 6-nitro-3-amino-4-metoksy-1-metylobenzenu.
(l zastrzeżenie)
12q;

C07c

Instytut

P. 165712

08.10.1973

Przemysłu

Organicznego, Warszawa, Folska
Lipniacki, Jan Froelich, Czesław Molenda, Krzyszt-of Rogowski, Jeremiasz Jeszka, Wandalin
Kremky, Ryszard Kubicki, Danuta Tomczyk)
(Włodzimierz

12q;

C07c

P. 165417

25.09.1973

Eli Lilly and Company, lndianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych sulfonamidów i środek chwastobójczy zawierający te pochodne

Sposób wytwarzania nowych pochodnych sulfonamidów o ogólnym wzorze l, w którym R 1 oznacza atom
wodoru lub rodnik R 2, a rodnik R 2 oznacza niższy rodnik alkilowy o 1--4 atomach węgla, niższy rodnik alkinylowy o 3-4 atomach węgla lub rodnik o wzorze
-CH 2 -CH 2 -(CH 2 )ń-Y, w którym n oznacza liczbę
O lub l, a Y oznacza grupę motoksylową, cyjanową,
atom bromu lub atom chloru, przy czym grupy oznaczone symbolami R 1 i R 2 zawierają w sumie 2-8 atomów węg.la, R 3 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, rodnik R 4 , jeżeli występuje oddzielnie oznacza
grupę propylową lub oba rodniki R 4 razem z atomem
azotu tworzą pierśdeń azkydynowy, pirolidynowy,
sześciowodoroazepinowy, morfolinowy lub piperazynowy, albo wymienione pierścienie podstawione niższym
rodnikiem alkilowym lub dwualkilowym o nie więcej

Sposób wytwarzania dyspergatorów dla barwników
i pigmentów

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania dyspergatorów dla barwników i pigmentów, przez sulfonowanie naftalenu i kondensację kwasów naftalenosulfonowych z formaldehydem.
Istota wynalazku polega na wstępnym oczyszczeniu
masy suifonacyjnej od naftalenu przed rozcieńczeniem
jej wodą, następnie na kondensacji formaldehydowej
przy użyciu 0,8-0,9 mola formaldehydu w temperaturze 100-lOS•c, tak długo, aż zawartość nieprzereagowanego kwasu betanaftalenosulfonowego będzie nie
wyższa jak 3-70fo.
(l zastrzeżenie)
12q;

C07d

Pierwszeństwo :

P. 167567

22.12.1972 -

21.12.1973

Stany Zjednoczone Ameryki (nr 317 566)
F. Hoffmann - La Roche & Co, Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria
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Sposób wytwarzania pochodnych chromanu

Przedmiotem niniejszego wynalazku są sposoby otrzymywania pochodnych chromanu o wzorze l,
w którym R 1, R\ i R" 1 oznaczają, niezale:inie od siebie, atom wodoru lub niższą grupę alkilową; R 1 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową lub fenylową,
zaś n oznacza liczbę całkowitą O lub l.
Pochodne te są wartościowymi antyutleniaczami do
stabilizacji materiałów organicznych, wrażliwych na
utlenianie.
Sposoby otrzymywania związków o wzorze l, oparte
są na reakcjach hydrolizy lub hydrogenolizy grupy
eterowej lub estrowej, cyklizacji, utleniania albo reakcji hydrolizy grup -CN h1b -COOR 3 , R 3 oznacza gru~
pę alkilową.

(26 zastrzeżeń)

HO

Wzor 1
12q;

C07c

P. 167953

07.01.1974

Pierwszeństwo:

08.01.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 321 800)
Astra Pharmaceutical Products, Inc. Worcester, Stany Zjednoczone Ameryki.
·

Sposób wytwarzania nowych, pierwszorzędowych aminoacyloanilidów

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych, pierwszerzędowych iuninoacyloanilidów o ogólnym wzorze l, w którym R 1 oznacza atom wodoru,
rodnik metylowy, etylowy lub propylowy, R 2 oznacza
rodnik metylowy, etylowy, metoksylowy lub etoksylowy albo atom chloru, R~ oznacza atom wodoru lub
rodnik metylowy, R 4 oznacza atom wodoru, rodnik metylo\\ry lub rodnik alkoksylowy o 1-4 atomach węgla,
R 8 oznacza rodnik metylowy, etylowy, metoksylowy
lub .etoksylowy albo atom chloru, R 7 oznacza atom
wodoru, rodnik metylowy lub etylowy. R 8 oznacza
atom wodoru, R~ oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, R 10 oznacza atom wodoru, a n oznacza zero lub l, przy czym gdy n oznacza zero, wówczas
R 0 może także oznaczać rodnik metylowy, gdy n oznacza l , R 7 oznacza atom wodoru i R 0 oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, wówczas R 10 może również
oznaczać rodnik metylowy, gdy R 1 oznacza atom wodoru, R. oznacza rodnik metylowy, R 3 oznacza atom
wodoru,.R 0 oznacza rodnik metylowy, R7 i R 8 oznaczają
atomy wodoru, a n oznacza zero, wówczas Re oznacza tylko rodnik etoksylowy lub propoksylowy, gdy
R 1 oznacza atom wodoru, R 2 oznacza rodnik metylowy,
R 3, R 4, R 7 i R 8 oznaciają atomy wodoru, a n oznacza
zero, wówczas R 6 oznacza tylko rodnik metoksylowy,
etoksylowy lub etylowy, zaś gdy R 1 oznacza atom wodoru, R. oznacza rodnik metylowy, R 3 i R 4 oznaczają
atomy wodoru, R 1 oznacza rddnik metylowy, R 8 oznacza atom wodoru, a n oznacza zero, wówczas Ra oznacza tylko rodnik metoksylowy, etoksylowy lub etylowy
albo atom chloru, jak również optycznych izomerów
tych związków i ich farmakologicznie dopuszczalnych
soli.
Związki te mają cenne właściwości farmakologiczne,
a · mi~owicie stanowią środki przeciwdziałające niemiarowości sercowej, przy czym działanie ich Jest
długotrwałe. Szczególnie korzystnie stosuje się
je
doustnie.
.
Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią
zek o ogólnym wzorze 35, w którym R 1, R2, R3, Re, R.,
R 7, R 8, R 9, R 10 i n mają wyżej po$ne znaczenie,
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a X oznacza atom chloru, bromu lub jodu albo grupę
p-toluenosulfonoksylową, poddaje się reakcji z amoniakiem, albo związek o ogólnym wzorze 35, w którym
X oznacza atom chloru, bromu lub jodu, a pozostałe
symbole mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji z solą ftalimidu i na otrzymany N- podstawiony ftalimid działa się hydrazyną, po czym otrzymany
produkt pośredni ogrzewa się w obecności kwasu, albo
związek o ogólnym wzorze 39, w którym R 1 , R 1 , Rl,
R 4• B~. R? i R 9 mają wyżej podane znaczenie, poddaje
się reakcji z amoniakiem, otrzymując związek o wzorze l. w którym Rfl i R 1n oznaczają atomy wodoru,
n oznacza l, a pozostałe symbole mają wyżej podane
znaczenie, albo związek o ogólnym wzorze 40, w którym R,, R 2 , RJ, R 4, R 6, R 7 i R. mają wyżej podane
znaczenie, traktuje się środkiem redukującym lub
uwodornia w obecności katalizatora, otrzymując zwią
zek o ogólnym wzorze l, w którym R 9 l R 10 oznaczają
atomy wodoru, n oznacza l, a pozostale symbole mają
wyżej podane znaczenie, albo związek o ogólnym
wzorze 41, w którym R" Rz, R 3 , R~. R 6, R7, Ra. Rg, R, ~
i n mają wyżej podane znaczenie, albo związek o ogólnym wzorze 43, w którym R 7, R 6 , R 0, R 16 i n mają
wyżej podane znaczeme, X oznacza grupę wodorotlenową, atom chloru lub bromu, a P oznacza grupę
ochronną, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym
wzorze 42, w którym R" R 2 , R 3, R 4 i Rfi mają wyżej
podane znaczenie, po czym otrzymany produkt pośredni
poddaje się działaniu środka powodującego usunięcie
grupy ochronnej P albo związek o ogólnym wzorze 45,
w którym R ~, R 3, R 4 i Rr. mają wyżej podane znaczenie,
poddaje s ię reakcji z amoniakiem l ze związldem
o ogólnym wzorze R 7 CO-R8, w którym R 7 i R 8 mają
wyżej podane znaczenie, otrzymując związek o ogólnym wzorze l, w którym R 1 oznacza atom wodoru,
a pozostałe symbole mają wyżej podane znaczenie, po
czym produkt otrzymany według któregokolwiek z tych
wariantów przekształca się znanymi sposobami w
optyczne izomery i/lub farmakologicznie dopuszczalne
(1 zastrzeżenie)
sole.

R7 R,
l

l

XCO -C-(C) -NHP
l

l "

Re Rlo
Wzor 43

RVR~
R~'

e
'-N=C

\=<

R&

Wzór

•s

Wzór 4D

12q;

C07d

P. 168525

01.02.1974

02.02.1973 - Szwajcaria (nr 1552173)
F, Hoffmann-La Roche Co. Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Pierwszeństwo:
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Sposób wytwarzania

URZĘDU

związków trójpierścieniowych

Wynalazek dotyczy w ytw arzania związków tró j pierś
cieniowych o ogólnym wzorze l, w którym R 1 i R 2
oddzielnic oznaczają grupę metylową lub etylową lub
razem oznaczają resztę pięciometyl0\\'<1, jak też soli
addycyjnych tych związków z kwasami. W ynalazek
polega na tym, że utle nia się przy azocie związek
o ogólnym wzorze 2, w który m R 1 i R J mają wyżej
p odane znaczenie, lub też związ e k o ogólnym wzorze 3,
w którym Hal oznacza atom chlorowca, poddaje się
reakcji ze związkiem o ogólny m wzorze 4, w którym
R 1 i R 2 mają wyżej podane znaczenie i w pożądanym
przypadku otrzymaną zasadę przep~;owadza w sól
add~·cy jną z kwasem. Wytworzone związki wykazują
właściwości farmakologiczne, przeciwkaszlowe.
·
(8

zastrzeżeń)
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Związki o wzorze l, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, zgodnie z wynalazkiem wytwarza się również w ten sposób, że
poddaje się kondensacji związki lub zdolne do reakcji
sole związków o ogólnych wzorach Art-CmH2m-T
i U-CpH 2 p-CH(Ar 2 Ar 3}, w których Art, Ar 2 , Ar3 , m i p
mają
wyżej
podarie znaczenie, a jeden z symboli T i U oznacza grupę o ogólnym wzorze
O-Ph-CHZ'-CH(CnH 2n+t)Z"H, w którym Ph i n
mają wyżej podane znaczenie, a Z' i Z" oznaczają
wolne lub chronione grupy OH albo NH, zaś drugi
z symboli T i U oznacza zdolną do reakcji, zestryfikowaną grupę wodorotlenową, albo U oznacza grupę aminową, a T oznacza grupę o wyżej podanym wzorze,
w którym Z' oznacza wolną lub chronioną grupę wodorotlenową, a Z" oznacza zdolną do reakcji, zestryfikowaną grupę wodorotlenową, zaś Ph i n mają wyżej
poqane znaczenie.
Związki o wzorze l , w którym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, zgodnie Ż wynalazkiem wytwarza się także w ten sposób, że poddaje s ię reakcji związek o ogólnym wzorze 7 i zwią,
zek o ogólnym wzorze H-W-H, przy czym we
wzorze 7 Ar1, Ph m i n mają wyżej podane znaczenie, a jeden z symboli V i W w tych wzorach
oznacza atom tlenu, zaś drugi oznacza grupę o ogólnym wzorze N-CpH 2p-CH(AR1 Ar:J, w którym Ar 2 ,
Ar, i p mają wyżej podane znaczenie.
W otrzymanych związkach uwalnia. się w razie potrzeby chronione grupy wodorotlenowe i/lub aminowe,
związki otrzymane w postaci wolnych zasad ewentualnie przeprowadza się w sole lub w inne związki
o wzorze l, albo z soli uwalnia się zasadę i/lub
otrzymaną
mieszaninę
iżomerów
i/lub racematów
ewentualnie rozdziela na poszczególne izomery lub
racematy i/lub otrzymane racematy ewentualnie rozdziela na optyczne antypody.
(30 zastrzeżeń)

X CH

12q;

C07c

Pierwszeństwo:

Y
A,.a
l
Ar4 C111 Ha.n 0-Ph-C- CH- Z- C- Cp-t Hap-a CH- Ar3
11

P. 168610

T

06.02.1974

! n en+1 11

Wzór 3

07.02.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 330356)

.

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych alkoholi u-(1-bis-aryloalkiloaminoalkilo)-aralkoksybenzylowych
Przedmiotem wynalazku jest s posób wytwarzania
nowych alkoholi cl-(1-bis-aryloalkiloaminoalkilo)-aralkoksybenz;do\\rych o ogólnym wzorze l , w którym Ar 11
ArJ i Ar 3 oznaczają rodniki fenylowe, ewentualnie
podstawione jednym albo kilkoma niższymi rodnikami
alkilowymi lub alkosylowymi albo rodnikami tróifluorometylowymi lub jednym albo kilkoma atomami
chlorowca, Ph oznacza rodnik l, 3- lub l, 4-fenylenowy, ew.e ntualnie zawierający jeden lub kilka wyżej
wymienionych podstawnikó\v, n oznacza liczbę o--4,
zaś m i p oznaczają liczby 1--4. W zakres ·w ynalazku
wchodzi też wytwarzanie soli tych związków.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
mają cenne właściwości farmakologiczne, zwłaszcza
zdolności obniżania ciśnienia krwi i przeciwdziałania
wzrostowi tego ciśnienia.
Sposóp według wynalazku polega na tym że poddaje
się red ultcji związki o ogólnym wzorze 3, w którym
Art. Ar 2, Ar,, m, n i p mają wyżej podane znaczenie,
Z oznacza wolną lub chronioną grupę NH, jeden
z symboli X i Y oznacza atom tlenu, a drugi oznacza
atom wodoru i grupę wodorotlenową lub dwa atomy
wodoru, albo ·redukuje się związek o ogólnym wzorze 4,
w którym Art. Ar~, Ar 3, m, n i p mają wyżej podane
znaczenie, jeden z symboli r, ~ i v oznacza liczbę 2,
a pozostałe oznaczają liczbę zero lub 2, u oznacza zero,
a Z i Z' oznac zają wolne lub chronione grupy NR lub
OH, albo Z oznacza atom azotu, u oznacza zero, v oznacza liczbę l lub 3.

12q;

C07d

Pierwszeństwo:

P. 169322

06.03.1974

06.03.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 338 459)

The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych alfa-tiolinkosaminidu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pochodnych u-tiolinkosaminidu o wzorze 8, w którym
A oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową,
B oznacza atom wodoru lub grupę hydroksyalkilową,
n jest liczbą całkowitą równą O, gdy B oznacza grupę
hydroksyalkilową l n jest równe O lub l gdy B oznacza atom wodoru, X oznacza atom tlenu lub siarki,
D oznacza rodnik acylowy niższego węglowodorowego
kwas u karboksy lowego, Ac 1 oznacza grupę karboksy acylową lub rodnik acylewy o wzone 9, w którym
G oznacza niższą grupę alkilową lub grupę zabezpie-
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czającą usuwalną przez wodorolizę a R 5 oznacza niższą
grupę alkilową, dalej R 4 oznacza niższą grupę alkilo·

=O

a Y oznacza grupę karboksyacylową lub atom wodoru. Sposób według wynalazku polega na reakcji odpowiedniego alkilo-N-acylo-6, 7-azyrydyno:..6-dezamino-7-dezoksy-u-tiolinkosaminidu, bezwodnego kwasu
karboksylowego oraz odpowiedniego związku siarki
w temperaturze 25-180°C, w obecności obojętnego
rozpuszczalnika organicznego.
Związki otrzymane sposobem według wynalazku stosowane są jako półprodukty w syntezie analogów linkomycyny, które są środkami przeciwbakteryjnymi.
(31 zastrzeżeń)
wą

WZÓR 1
12q;

C07c

P. 169862

T

27.03.1974

28.03.1973 - Szwajcaria (nr 4454/73)
14.12.1973 - Szwajcaria (nr 17549/73)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria

Pierws zeństwo:

Sposób wytwarzania nowych peptydów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych peptydów o ogólnym wzorze l:
H - Cyst - G li! - AspNH 28 - Leu4 - Sers - Tree- Cys 7 - X 8 - Leu9 - Gli10 - Treli - Tyru -Tre11 - GluNH 214 - Asp 15 - Fents - AspNH 217 - Liz18 - Fen19 - His20 - Tre21 - Fen22 - Proza Tre25 - Ala2B - Ileuz7 - Gli28 - GluNH 224 - Wal29 - Glil 0 - Alałl - Pro12 - NH 2

G

R,A0

Wzór 9

12q;

C07c

P. 169544

14.03.1974

Nowe związki otrzymuje się przez odszczepienie
grup chroniących grupy funkcyjne reszt aminokwasów
z podstawionej pochodnej peptydów według wzoru l
albo w przypadku gdy grupy SH reszt cystylowych
l i 7 są wolne lub zablokowane przez utlenienie ich
do dwusiarczków.
Otrzymane peptydy mogą być stosowane w postaci
wolnej, soli lub związków zespolonych, wykazują one
właściwości regulowania zawartości wapnia w przypadku jego niedoboru w organhmie. Mogą być z nich
tworzone różne preparaty farmaceutyczne ewentualnie
z innymi środkami leczniczymi.
(15 zastrzeżeń)

Pierwszeństwo:

15.03.1973 :- Finlandia (nr 786/73)
02.07.1973 - Finlandia (nr 2122/73)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania N-(2-amino-3, 5-dwubromobenzylo)-N-mety1ocykloheksyloamlny
Sposób wg wynalazku polega na reakcji pochodnej
estrowej alkoholu 2-amino-3, 5-dwubromobenzylowego
z N-metylocykloheksyloaminą i ewentualne przeprowadzenie otrzymanego produktu w sól addycyjną z kwasem.
Otrzymany związek stosuje się jako lek do uśmierzania kaszlu.
(5 zastrzeżeń)

l2q;

C07d;

P,

16980ł

25.03.1974

Pierwszeństwo: 26.03.1973 -

RFN (nr P 23 14 929.3)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach (Riss, RFN

Sposób wytwarzania nowych laktonów kwasu bifenylilo-ł-hydroksy-krotonowego

Sposób wytwarzania nowych laktonów kwasu bifenylilo-4·hydroksy-krotonowego o wzorze l, w którym
X oznacza atom wodoru lub chlorowca, polega na odwodnieniu odpowiednio podstawionego kwasu krotonowego lub jego soli z nieorganiczną lub organiczną

12q;

C07c

P. 169863 T

27.03.1974

27.03.1973 - Włochy (nr 22212 A/73)
Crinos Industria Farmacobiologica S. p. A., Villa
Guardia, Włochy .
Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania nowych mieszanych soli polisia.rkowych estrów naturalnych glikopeptydów z metalami
i organicznymi zasadami
Sposób wg wynalazku polega na reakcji roztworu
sulfoglikopeptydu w postaci kwasowej z roztworem
soli metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych sulfoglikopeptydu, korzystnie sodu, a następnie zobojętnie
niu tak otrzymanego roztworu roztworem zasady organicznej zawierającej azot.
Mieszane sole sulfoglikopeptydów z metalami i organicznymi zasadami otrzymane sposobem wg wynalazku
charakteryzują się synergizmem właściwości przeciwwydzielniczych, przeciwtrawiennych, przeciwskurczo.,.
wych oraz przeciwcholinowych.
(13 zastrzeżeń)
12q;

C07c

P. 171847

12.06.1974

Pierwszeństwo:

12.06.1973 - St. Zjedn. Ameryki
((nr 369146)
Astra Pharmaceutical Products, Inc., Worcester, Stany Zjednoczone Ameryki
Sposób wytwarzania dwumetyloanilidu IIIrz. alldloaminowych pochodnych kwasów karboksylowych

zasadą .

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku wykazują zwłaszcza działanie przeciwzapalne.
(4 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania związku o wzorze l , ewentualnie w postaci soli dopuszczonych do stosowania w farmacji polega na poddawaniu reakcji związku o wzo-
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rze 5, w którym X oznacza atom chlorowca ze zwi~z
kiem o wzorze 6 i uzyskuje się związek o wzorze l lub
związek o wzorze 7, w którym R oznacza grupę n-butylową lub IIIrz. butylową. Związek o wzorze 7 przekształca się następnie w związek o wzorze l działa
niem środka alkilującego, takiego jak odpowiedni
halogenek n-butylu lub IIIrz.butylu.
Otrzymane związki charakteryzują się niezwykle
długotrwałym działaniem znieczulającym lub wysoką
aktywnością znieczulania miejscowego, nieznacznym
podrażnieniem tkanek i niską toksycznością. Związki
te mogą być stosowane wraz z biotoksynami, takimi
jak tetradotoksyna lub saksytoksyna. (2 zastrzeżenia)
_, CH, Q

, CH zCH 1 CH 1 CH;

f, _''--t-~;-t
.
. ·Cit.1KCH,
t-CH

CH,

=..._CH]

1

lltór1

/ CH 2CH 2 CH 2 CH 1

/ .· ~H~
H-N ""-: ą CH 1
'--CH 1

..

mór 6

CH 1

~NHCOCH 2 NH-R
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P; 169662

FOle

20.03.1974

Pierwszeństwo:

17.10.1973- Republika Federalna Niemiec (nr P 23 51· 990.6)
Inventa AG fiir Forschung und Patentverwertung,
Zurich, Szwajcaria (Georg Hirmann)

Urządzenie napędowe do wykonywania ruchu obrotowego lub obrotowo-zwrotnego za pomocą ciekłego
albo gazowego czynnika przenoszącego ciśnienie

Przedmiotem wynalazku jest urządżenie do wykonywania ruchu obrotowo-zwrotnego albo obrotowego
za pomocą ciekłego albo gazowego czynnika przenoszą
cego ciśnienie. Urządzenie to posiada segmentową obudowę z ułożyskowanym w niej wałkiem roboczym,
część cylindryczną mimośrodową oraz przynajmniej
jeden mieszek rozprężny współpracujący z częścią
mimośrodową, który można połączyć za pomocą środ
ków sterujących z czynnikiem roboczym.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że mieszek (5, 6, 7) jest wykonany w ten sposób,
iż daje się swobodnie odkształcać jako mieszek wałko
wany. W czasie zmiany objętości mieszków wałkowa
nych występuje wałkowanie ścianki- mieszka. Różnica
długości obwodów wirnika (4) i wewnętrznej strony
obudowy (l) albo pomiędzy płytką dociskową i mimośrodowo poruszającym się łożyskiem zostaje wyrównana za pomocą wałkowania mieszków rozprężnych.
Przez nadmuchiwanie przynajmniej jednego mieszka
wałkowanego powstaje siła skierowana w kierunku
osi mimośrodu (4) a przez to i moment obrotowy na
wałku roboczym.
(12 zastrzeżeń)
8

CH 3

2

l#Órl

12q;

P. 172191

C07d

Pierwszeństwo:

t

16.07.1970

Research Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

. '!

Sposób wytwarzania nadtlenków dwucykloalkilidenowych
Sposób wytwarzania nadtlenków dwucykloalkilidenowych o wzorze l, w którym m i n są takie same lub
różne i oznaczają liczbę całkowitą od 4 do 17 lub
większą, ewentualnie podstawionych przy grupach metylenowych rodnikami alkilowymi, arylowymi, hydroksylowymi, karboksylowymi, hydroksyalltilowymi, karboksyarylowymi polega na tym, że na nadtlenek trójcykloalkilidenowy w wzorze ogólnym 2, w ldórym
m i n posiadają powyższe znaczenie, ewentualnie podstawiony przy grupach metylenowych wyżej wymienionymi podstawnikami dz.lała się w niskiej temperaturze ciekłym organicznym kwasem karboksylowym
w czasie 'Wystarczającym do wytworzenia nadtlenku
dwucykloalkilidenowego.

/

~, .

/C

~,.CH 11 n

C / " 0-0 ~
Wzór i

Wzór 2

l \

l

He;

P. 165228

FOld

2

14.09.1973

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Folska (Jacek Skalski)
Tłumik drgań łopatek
Tłumik drgań

władnościowej

l

/ o- o, / ) \

(CH-'m C

-

- ~- 3w
·~~.

17.07.1969- St. Zjedn. Am. (nr 842689)

3

l

turbiny gazowej

jest wykonany w postaci wkładki bez(l) umieszczonej z luzem pod półkami
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od strony zamka (7) łopatki. Tłumik może
zastosowany w nowo projektowanych konstrukcjach oraz może być adaptowany w dotychczas istniejących.
(l zastrzeżenie)
(3)

być

łopatek

14d;

FOli

P. 169532

Pierwszeństwo:

r

i

/

l
l

r
i

13.03.1974

'

l

l
l
l

Francja (nr 73 08917)
Societe d'Etudes de Machines Thermiques, Saint
Denis, Francja (Karl Kiihn, Jean-Claude Bouquet).
13.03.1973 -

,.,

Zawór do silników spalinowych
Wynalazek dotyczy zaworu silnilków spalinowych.
który chłodzony jest płynem, przy czym zawór oqraca się dookoła własnej osi w czasie ruchu w dół.
Zawór posi,a da układy dopr>owadzające i odprowadzająa.e płyn chłodzą·cy, przy czym część cylindryczna (20) tworzy połączenie pomiędzy układem dDprowadzającym i odprowadzającym płyn
a kanałami
(2 i 3) obiegu płynu w trzonie (l) zaworu, w połą
czeniu z urządzenliem (8, 9, 10, 11, 12) umożliwiającym
obracanie zaworu dookoła jego osi wzdłużnej w czasie
ruchu w dół.
Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza do zaworów
wylotowych silników wysokoprężnych . (8 zastrzeżeń)

14h;

FOlk

P. 169811

T

25.03.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
iPoznań, Folska (Alfons Mróz).

Szyno-

wych,

Siłownia.

parowa

Siłownia parowa na zasadzie obiegu Joule'a, !)OSiada na drodze pary z chłodnicy (3) do kotła z przegrzewaczem (l) sprężarkę (4), !która jest mechanicznie
sprzęrona z silnikiem parowym (2). Fara wytwarzana w !kotle z przegrzewaczem (l) jest kierowana do
silnika parowego (turbiny) (2), napędzającego sprę
żarkę (4) oraz odbiornik mocy użytecznej (5). PQ wyjściu z silnika parowego (2) para jest kierowana przez
chłodnicę (3) do sprężarki (4), skąd po sprężeniu wraca do kotła z przegrzewaczem (1).
Wynalazek może być stosowany w energetyce, zwła
szcza dla mndejszych mocy, do napędu statków oraz
lokomotyw, samochodów itp.
(l zastrzeżenie)

l

4

Ud;

FOli

Pierwszeństwo:

P. 169859

27.03.1974

Fran·c ja (nr 73 11 656)
Socie.te d'Etudes de Mach'i nes Thermiques, Saint-Denis, Francja (Beni(t Ysberg).
30.03.1973 -

Zawór wydechowy silnika spalinowego
Przedmiotem wynalazku jest zawór wydechowy silnika spalinowego. chłodzonego cieczą.
Według wynalazku, trzonek (l) zaworu jest zaopatrzony w zewnętrzną powłokę ochl'onną otrzymaną
na bazie metalicznego stopu, Ddpornego na działanie
korozyjne gazów spalinowych, ułożoną w strefie trzonka zaworu, której temperatura w czasi·e pracy odpowiada w znacznym stopniu temperaturze skraplania
lub temperaturze punktu rosy ·ota·czającego środowi
ska gazowego.
(3 zastrzeżenia)

l

3
14k;

FOln

P. 169814

T

25.03.1974

POLMO Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok, Folska (Lucjan Saramak, Józef Leśniak, Bogdan Strugarek).
Tłumik hałasu

strugi wydechu do silników
spalinowych

Wynalazek może być stosowany w energetyce, zwła
do silników spalinowye-h zwła8zcza do wielocylindrowych silników spalinowych.
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Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że komora rezonansowa (l) połączona z przewodem wlotowym tłumika (8) połączona jest z komorą rezonansową (II) połączoną z przewodem wylotowym tłumika (9) bocznym elementem przelotowym
(10) w postaci przewodu dwustronnie zam~niętego na
końcach, z wie1ootworowymi kanałami (11) i (12) na
jego powierzchni bocznej,. w dobranych odległościach
od zamkniętych jego końców, usytuowanym niewspół
osiowo względem przewodu wlotowego tłumika (8)
i wylotowego (9).
Komora (l) połączona j.est równocześnie z komo- ·
rą rezonansową (III) bocznym przewodem przelotowym (13) w postaci przewodu dwustronnie otwartego, usytuowanego współosiowo z przewodem wlotowym tłumika (8). Pozostałe komory układu tłumią
cego (IV) i (V) połączone są z przewodem wylotowym
tłumika (9) każda oddzielnie, wieleotworowymi kanałami (14) i (15) na jeg.o powierzchni bocznej.
(6 zastrzeżeń)
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11.03.1974

12.03.1973 - Australia (nr PB 2541)
02.04.1973 ~ Australia (nr PB 2833)

Pierwszeństwo:

Printon (Australasia) PTY,. LTD, Melbourne, Australia (Henry Donenfeld).
Pasta drukarska, pomocnicze taśmy nośnikowe,
sposób wytwarzania i stosowania pomocniczych taśm
nośnikowych oraz drukowany materiał tekstylny
Pasta drukarska według wynalazku zawiera barwnik
sublimujący, środek za-gęszczający i wodę oraz dodatek
zapobiegający nadmiernemu pienieniu w .czasie barwienia, za pomocą szybkiego druku rotacyjnego pomocniczej taśmy nośnrka takiej jak papier lub folia
aluminiowa. Pozwala ona na zwiększenie ilości barwnika przenoszonego z taśmy nośnika na materiał
tekstylny pod wpływem ciepła, w czasie ich zetknię
cia. Jako dodatek ten, korzystnie stosuje się alikohole
alifatyczne zawierające do 14 atomów węgla i ich pochodne funkcyjne takie jak fenole, estry benzylowe
niższych kwasów tłuszczowych, estry glicerolu, oleje roślinne, dwuestry kwasu ftalowego i sulfoniany
aromatyczne. Pasta zawiera również emulgator, przy
czym jako emulgator, korzystnie stosuje się związkli
zawierające grupy polialkllenotlenowe i/lub sulfonowe i/lub siarczanowe, mydła, estry kwasów tłuszczo
wych, estry kwasu fosforowego i mieszaniny suifonianów i zasad heterocyklicznych.
(19 zastrzeżeń)

16b;

C05c

P. 169610 T

16.03.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Polska, Zakłady
Azotowe "Puławy", Puławy, Polska (Andrzej Biskupski, Andrzej Kołaczkowski, Jerzy Kurzewski, Waldemar Pstrowski, Zbigniew Schimmelpfeng, Jerzy Schroeder, Andrzej Skalski, Jerzy Stankiewicz, Czesław Warda,
Eugeniusz Wystup).
15k;

P. 165137

B4lm;

10.09.1973

Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy środków Organizacyjno-Technicznych "PREBOT", Radom, P·ols'ka (Jerzy Buchacz, Bohdan Kamiński).
Urządzenie

do centralnego sterowania mechanizmów
zwłaszcza w powielaczach

Urządz·enie do centralnego sterowania mechanizmów
służące do włączania i wyłączania silnika elektrycz-

nego, ·sprzęgania i rozprzęgania napędu między silnik:iem a bębnem matrycowym, włączania i wyłącza
nia dopływu płynu do urządzeD~ia zwilżającego, papier, otwierania i zamykania zamka matrycowego
charakteryzuje się tym, że piasta (9) jest umieszczona na sworzniu (10), którego część środkowa ma
kształt stożka.

Sworzeń
końcem do

jest zamoc-owany na stałe jednym
powielacza. Na przedniej części
walcowej sworznia (10) umieszczone jest pokrętło
wyposażone w zabierak oraz dwa stożkowe zaczepy
zakoń·czone roWkami. Pia•sta
(9) wyposażona jest
w cztery krzywk'i.
(6 zastrzeżeń)
(10)

ściany

Sposób zapobiegania zbrylaniu nawozów
Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania
zbrylaniu nawozów podczas ich transportu i magazynowania, mający zastosowanie szczególnie w procesie
wytwarzania nawozów saletrzanych.
Sposób wg wynalazku polega na jednokrotnym lub
wielokrotnym pokryciu ziaren nawozów hydrozolami
lub/oraz wodnymi roztworami lub/oraz wodnymi zawiesinami lub/oraz stopionymi substaJ;lcjami nieorganicznymi, do otrzymywania których stosuje się substancje tworzące hydraty, zawierające co najmniej
270fo wagowych związanej wody w odniesieniu do masy
bezwodnej substancji, jak np. azotan magnezu, lub/oraz
substancje ulegające hydrolizie z wytworzeniem trudno rozpuszczalnych w wod21ie związków, jak np. siarczan glinu, siarczan żelazowy, krzemian sodowy,
lub/oraz substancje, które po zmieszaniu ich roztworów albo po zmianie odczynu ich roztworów tworzą
uwodnione związki trudno rozpuszczalne w wodzie,
zawierające co najmniej 270fo wagowych związanej wody w odniesieniu do masy bezwodnej substancji, jak
np. fosforan dwuamonowy i azotan magnezowy w postaci wodnych roztworów, przy czym wymienione substancje wprowadża się w ilości 0,001-20 części wagowych na 100 części wagowych nawozu. (l zastrzeżenie)
16c;

C05d

P. 165613

04.10.1973

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska ,(Henryk Janicki, Tadeusz Pompowski).
Sposób przerobu glinokrz!'mianów potasowych i odpadowego chlorku wapniowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób przerobu glinokrzemianów potasowych i odpadowego chlorku wapniowego, który polega na tym, że do mieszaniny
glinokrzemianu i chlorku wapniowego w stosunku
molowym tlenku wapniowego i krzemionki od l : 4
do l : 0,25, korzystnie w obecności fosforytu lub apa-
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tytu, w stosunku molowym tlenku potasowego i pięcio
tlenku fosforu od l : 0,05 do l : 20, wprowadza się
przegrzaną parę wodną w ilości od 0,5 do 70 kG
pary/kG wsadu, w temperaturze od 500 do 1000°C
i w czasie od 3 do 300 minut, uzyskując produkt stały
w postaci wapna nawozowego, nadający się do zastosowania jako nawóz wapniowy, a wydzielający się
podczas procesu chlorowodór absorbuje się w wodzie.
(l

16e;

C05g

P. 169948 T
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Zawór według wynalazku ma zasuwę (2) o kształcie
prostopadłościanu poruszającego się w komorze korpusu (1}. Dokładny docisk zasuwy (2) do pierścienia {4)
uszczelniającego korpusu, uzyskuje się przez wywierany dwustronnie docisk bocznych nastawnych trzpieni
(;)) na przeciwległą płaszczyznę zasuwy (2), która
w tych miejscach posiada odpowiednio pod kątem
wyprofilowane pochylenia (5).
(l zastrzeżenie)

zastrzeżenie)

30.03.1974

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Puławy,
Folska (Jerzy Wojcieszek, Edward Kotula, Bolesław
Skowroński,
Witold Janiczek, Franciszek Czarnik,
Adam Romaniec, Leszek Wawrzonek, Bogusław Majewski, Adam Minc, Zbigniew Zernik).
·
Sposób wytwarzania granulowanych nawozów wieloskładnikowych

Sposób wytwarzania wysokoskoncentrowanych granulowanych nawozów wieloskładnikowych o wysokiej
wytrzymałości mechanicznej na drodze sprasowywania
luźnych mieszanin, polega na tym, że jednorodne luźne
mieszaniny fosforanu amonu, mocznika i chiorkowej
soli potasowej lub fosforanu amonu, saletry amonowej
i chiorkowej soli potasowej o odpowiednim rozdrobniemu i łącznej zawartości wilgoci do lOfo H 20 oraz
stosunku składników podstawowych N : P 20 5 : K20 =
= l : l : l lub zbliżonym, zostają poddane sprasowaniu
pod ciśnieniem powyżej 1,2 t/cm 2 i w temperaturze
max 120°C do odpowiednich aglomeratów, które bezpośrednio po sprasowaniu P.Oddawane są szybkiemu
chłodzeniu powietrznemu poniżej 40°C.
Otrzymany produkt zostaje łamany i segregowany
na sitach. Surowy granulat zostaje nawilżony powierzchniowo, przegrzaną parą wodną i usferyczniony
np. przez zataczanie i pudrowanie drobno zmielonymi
związkami magnezu, korzystniej mieszaniną węglanu
i siarczanu.
(2 zastrzeżenia)

17f; F28d

P. 165981

19.10.1973

Instytut Technik·i Cieplnej, Łódź, Folska (Henryk
Hampel, Zbigniew Skowroński, Ryszard Jędrzejewski,
Lucjan Pasiewicz).
Sposób

demontażu

rur wymiennika

ciepła

Sposób demontażu rur wymiennika ciepła przy
użyciu materiału wybuchowego, polega na tym, że na
zewnętrzną stronę rury przy jednej powierzchni ściany
s'itowej płaskiej lub cylindrycznej nakłada się warstwę
materiału
wybuchowego, najkorzystniej w postaci
lontu detonacyjnego, łączy równolegle, szeregowo lub
równolegle i szeregowo z zapalnikiem i detonuje.
Sposób według wynalazku ma główne zastosowanie
przy remontach wymienników ciepła wszystkich typów z wkładem grzewczym rurowym, gdy zachodzi
potrzeba wymiany rur.
(3 zastrzeżenia)

18a;

C2lb

P. 166045

22.10.1973

Fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakład Nr 5,
Skoczów, Folska (Józef Drabina, Edward Franek, Franciszek Gawlas).
Zawór zasuwowy do odcinania przepływu gazu
wiakowego

żeli

Przedmiotem wynalazku jest zawór zasuwowy do
odcinania przepływu gazu żeliwiakowego, zainstalowany w baterii żeliwiakowej na gorący dmuch między
rekuperatorem wolnostojącym, a żeliwiakiem.

18a;

C2lb

P. 169308

T

05.03.1974

Huta im. Lenina, Kraków, Folska (Tadeusz Ciepielewski, Bernard Wojciechowski).
Sposób automatycznego pomiaru i regulacji zakończe
nia procesu spiekania na taśmie aglomeracyjnej oraz
układ pomiaru i regulacji do stosowania tego sposobu
Układ pomiaru i regulacji wg wynalazku ma trzy
jednakowe czujniki (1), (2), (3) do pomiaru temperatur.
Czujniki (l) i (2) są umieszczone w przedostatniej komorze odciągowej spalin a czujnik (3) w takiej samej
komorze ostatni-ej. Wyjście czujnika {l) połączone jest
z wejściem przetwornika pom~arowego (4), natomiast
wyjścia czujników (2) i (3) połączone są kolejno z wejściami takich samych przetworników pomiarowych
(5) i (6). Wyjście przetwornika pomiarowego (4) połączone jest z pierwszym wejściem bloku (7) sumują
cego, zaś wyjścia przetworników pomiarowych (5) i (6)
połączone są kolejno z pi·e rwszym i drugim wejściem
bloku (8) odejmowania sygnału na wejściu drugim
tego bloku, od sygnału na jego wejściu pierwszym.
Wyjście bloku (8) odejmowania ma sygnał jednorodny z sygnałem na pierwszym wejściu bloku (7) sumującego i jest połączone z drugim wejściem bloku (7)
sumującego. Wyjście bloku (7) sumującego jest połą
czone z wejściem mianownika bloku (9) dzielenia, natomiast do wejścia licznika bloku (9) dzielenia dołą
czone jest wyjście przetwornika pomiarowego podciś
nienia (10), mierzącego podelśnienie w przewodzie
impulsowym, łączącym dwie ostatnie komory odciągo
we spalin i dającego sygnał wyjściowy jednorodny
z sygnałem na wejściu mianownika bloku (9) dzielenia.
Do wyjścia bloku (9) dzielenia dołączone jest wejście
przyrządu wskazująco-rejestrującego (11) oraz wejście
regulatora (12), wyposażonego w źródło do nastawiania wartości zadanej, porównywalnej z wartością
sygnału na wejściu regulatora (12). Wyjście regulatora
(12) połączone jest z wejściem bloku wykonawczego
(13), sterującego prędkością przesuwu taśmy aglomeracyjnej poprzez znany układ napędowy (14) tej taśmy.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że zakończe
nie procesu spiekania, na taśmie aglomeracyjnej typu
Dwight-Lloyd, określane jest na podstawie ciągłego
pomiaru, za pomocą automatycznego układu pomiarowego, przebiegu zmian sygnału proporcjonalnego do
ilorazu, utworzony przez podzielenie sygnału proporcjonalnego do podciśnienia mierzonego w przewodzie
impulsowym, łączącym przedostatnią komorę odciągo
wą spalin z komorą ostatn1ą, przez sygnał proporcjonalny do sumy sygrałów, otrzymanej przez dodanie
do sy gnału, proporcjonalnego do temperatury spalin
w przedostatniej komorze odciągowej, różnicy sygnałów otrzymanej z kolei przez odjęcie od sygnału pro-
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porcjonalnego do temperatury spalin w przedostatniej
komorze odciągowej, sygnału proporcjonalnego do
temperatury spalin w ostatniej komorze odciągowej .
W przypadku odchylania tego sygnału od wartości
zadanej, układ powoduje zmianę prędkości przes1,1wu
taśmy, która umożliwi uzyskanie sygnału równego
wartości zadanej.
(5 zastrzeżeń)
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18b;

P. 169793

C21c

T

25.03.1974

Fabtyka Maszyn Górniczych "Pioma" im. Tadeusza
Piotrków Trybunalski, Folska (Bolesław
Kula).
żarskiego,

Sposób wytapiania

miedziowego w piecu elektrycznym

żeliwa

Sposób wytapiania w piecu elektrycznym żeliwa
miedziowego, przeznaczonego na odlewy odporne na
ścieranie i zacieranie się, polega na tym, że wsad do
pieca ustala się i dodawanie składników do roztopionego metalu prowadzi się tak, aby metal po przegrzaniu wykazywał brak miedzi lub śladowe jej ilości
oraz wymaganą w gotowym żeldwie ilość pozostałych
składników za wyjątkiem krzemu. Ilość krzemu winna
być obniżona do takiej wielkości, aby zakrzepnięty
metal posiadał strukturę żeliwa białego.
Całkowitą ilość miedzi dodaje się do pieca, korzystnie na 10 do 15 minut przed spustem, po czym kąpiel
metalową poddaje się intensywnemu mieszaniu. Brakującą ilość krzemu, w stosunku do ilości wymaganej
w gotowym żeliwie, uzupełnia się w czasie spustu.
Korzystnie jest uzupełniać krzem przez dodawanie rozdrobnionego żelazokrzemu na strugę żeliwa spływają
cego z pieca do kadzi.
(2 zastrzeżenia)

18b;
łOb;

P. 172223

C21c
C22c

Huta Małapanew, Ozimek, Folska (Ernest
Stanisław Lubczyński, Tadeusz Borek).
Wysokostopowe
18a;

C2lb

P. 169786

23.03.1974

T

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prqdlew", Oddział Projektowy, Kraków, Folska
(Marian Kamiński, Mieczysław Kurzydło, Eugeniusz
Horoszko)

Piec do topienia stopów

żeliwo

27.06.1974

T

Wieszolek,

9dporne na zmiycie

ścierne

Wysokostopowe żeliwo odporne na zużycie ścierne
przeznaczone jest zwła szc z a na elementy oczyszczarek
wirnikowych. żeliwo to zawiera wagowo 2,8n/o do
3,20°/nC ; 0,40°/o do 80% Mn; do 0,05% P; do 0,400fo S;
230/o do 260Jo Cr; 0,70% do 1,300/o Ni : 0,100/o do
0,25°/o Mo; 0,050/o do 0,10% V: 0,0030/o do 0,0050/o B.
(l zastrzeżenie)

żelaza

Piec według wynalazku ma postać pionowego pieca
szybowego. Dolną część pieca (2) otacza toroidalny
wzbudnik indukcyjny (ł). Wewnętrzna przestrzeń pieca
jest połączona u dołu kanałem (5) ze zbiornikiem metalu (3). Górna część pieca (7) wyposażona jest w ber,.
metyczny zasyp wsadowy (8) oraz króciec (9).
(3 zastrzeżenia)

18b;

P. 172235

C2lc

27.06.1974

Pierwszeństwo: 28.06.1973 USA (nr 374, 635)
Union: Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany ZjedAmeryki (Barrett Henry Heise, Roger Nels Dokken);

Sposób

odwęglania

stopionej stali

Sposób dotyczy odlewania stopionej stali zwłas zcza
nierdzewnej. Sposób polega na wprowadzeniu mieszaniny gazowej złożonej z tlenku, argonu oi dwutlenku
węgla do stopionej stali. Odwęglanie prowadzi się
w trzech etapach, a korzystna szybkość przepływu co2
w każdym etapie odwęglania jest funkcją szybkości
przepływu tlenku i argonu, temperatury kąpieli i zawartości węgla w stopie.
(4 zastrzeżenia)

18b;

C2lc

P. 172297

T

29.06.1974

Pierwszeństwo: 30.06.1973 RFN (nr P 2333466.9)
Stahlwerke Siidwestfalen Aktiengesellschaft, Hiittental-Geisweid, Republika Federalna Niemiec (Robert
Hentrich, Zixang Yun)

Sposób wytwarzania stali stopowych
Sposób dotyczy wytwarzania stali stopowych, zwłasz
cza stali chromowych i chromowo-niklowych o niskiej
zawartości węgla.

Sposób polega na odwęglaniu próżniowym stali za
pomocą gazu świeżącego, wdmuchiwanego z góry na
powierzchnię kąpieli. Gaz świ e żący wdmuchuje się
z małą energią kinetyczną na jednostkę pojemności
pod

kątem różnym

od 90° w stosunku do powierzchni
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kąpieli,

przy czym gaz ten wdmuchuje się w kilku
odd21ielonych od ~iebic strumieniach dmuchu pod takimi samymi lub różnymi ]{ątami w stosunku do powierzchni kąpieli. Składowa energii kinetycznej promienia lub promieni dmuchu prostopadła do powierzchni kąpieli, ma wartość na jednostkę pojemności poniżej 2,0 kpfm2
(8 zastrzeżeń)
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zowanych i przesuniętych w fazie, dla wytworzenia
wirów, odemglających, w tychże segmentach lub w
sektorach.
(3 zastrzeżenia)
19b;

EOlh

P. 169886 T

27.03.1974

Morskd Instytut Rybacki, Gdynia, Folska (Janusz
Kryczkowski, Piotr Kryczkowski, Andrzej Jaeszke,
Edward Poskura).
Sposób poprawy

16

C2ld

P. 165710

08.10.1973

Fabryka Maszyn Rolniczych "ROF AMA", Rogożno
Wlkp., Folska (Maciej Binek, Franciszek Młynarz, Ryszard Konieczka, Stan~sław Zglinicki).
Sposób wytapiania

żeliwa

sferodałoego

ferrytyczno-

-perlitycznego
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytapiania że
liwa sferoidalnego ferrytyczno-perlitycznego stosowanego w odlewnictwie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w procesie wytapiania po osiągnięciu temperatury spustu
1420-1440 stopni Cehjusza, po dokładnym ściągnięciu
żużlu, na zwierciadło metalu naprowadza się sproszkowany t1uoryt w ilości 0,20-0,250/o w stosunku do cię
żaru wsa"'d u metalowego.
(2 zastrzeżenia)

19b;

E01h

Zgłoszenie

P. 169885 T
dodatkowe do

podczas

mgły

Sposób poprawy widzialności sektorów przestrzeni
za pomocą kierowania do nich fal ultradźwiękowych
i/lub podobnych fal podłużnych, polega na wytwarzaniu drgań wysokiej częstotliwości i kierowaniu ich
przynajmniej z dwóch punktów do zamglonego sektora, w celu wytworzenia fali stojącej. Z obu punktów
wysyła się pulsy synchronicznych drgań, korzystnie
o częstotliwości narastającej w pierwszych częściach
pulsów i o odpowiednio narastającej amplitudzie,
a o częstotl.dwości i amplitudzie malejącej w drugich
częściach pulsów.
Częstotliwość pulsów zamyka się w granicy często
tliwości infraakustycznych, to jest zasadniczo do 15Hz.
Częstotliwość wymuszanych drgań wewnątrz tych pulsów jest częstotliwością wysoką, zasadniczo ultraakustyczną, od 17 kHz wzwyż, dobraną jednak do często
tliwości drgań własnych drobin mgły, zawieszonych
w powietrzu, stanowiąc częstotliwość rezonansową ich
drgań.
(2 zastrzeżenia)

17--,-=----------~

18c;

widzialności

19b;

EOlh

P. 172238 T

26.06.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast,
Łódź, Folska (Konrad Kobryń, Ryszard Lasota, Zbi-

gniew Szymczak).
Urządzenie

do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni
utwardzonych

Urządzenie

przeznaczone jest do usuwania zaniepowierzchni utwardzonych. Urządzenie
zasysania (2), zbiornik (4), zespół filtrów
(5) oraz układ wyciągowy zawierający co najmniej
dwa wentylatory (7) niezależnie pracujące, umożliwia
jące selektywne zasysanie zanieczyszczeń o różnej granulacji,
(l zastrzeżenie)
czyszczeń
z
posiada układ

27.03.1974

zgłoszenia

nr P. 169886

Morski Instytut ,Rybacki, Gdynia, Folska (Janusz
Kryczkowski, Piotr Kryczkowski, Andrzej Jaeszke,
Edward Proskura).
Sposób poprawy

widzialności

podczas

mgły

Sposób polepszania widzialności w zamglonych sektorach przestrzeni za pomocą kierowania do nich fal,
dla wymuszania koagulacji kropel wody, zawieszonych
w powietrzu . polega na wysyłaniu synchronicznych fal
przynajmniej z trzech punktów, skierowanych ku
obszarowi odemglanemu, dla wytworzenia w nim wiruj<!cego pola drgań kolejno w jego częściach. W tym
celu wytwarza się drgania kolejnych źródeł odpowiednio przesunięte w fazie o!_ . n (dla n źródeł, przy

19c;

czym n= 3, 6 itd.), a kolejne źródła rozmieszcza się
korzystnie symetrycznie na granicy odemglanego obszaru.
Sposób polepszania widzialności na większych obszarach przestrzeni, polega na podziale tego obszaru na
segmenty i rozmieszczeniu w węzłach podziału źródeł
drgali, to jest przetworników z wyposażeniem, z których wymusza się następnie plusy drgali zsynchroni-

Pierwszeństwo: 23.03.1973 Niemiecka Republika Demokratyczna (nr WP E Ol c (169 668) 08.06.1973
Niemiecka Republika Demokratyczna (nr WPE Ol
C/171 416)
VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck, Eisleben,
Niemiecka Republika Demokratyczna (Klaus Noack,
Erich Pala, Hans-Georg Walter, Ernst Grimm).

n

E01c

P. 169756 T

23.03.1974
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Przenośne

umocnienie placów b!łdowy i dróg dojazdowych do budowy

Przedmiotem w y nalazku jest przen o śne umocnienie
placów budowy d dróg dojazdowy ch do budowy dla
niewzmocnionego podłoża, składające się z poszczególnych płyt , zwłaszcza z aluminium.
Przenośne umocnienie posiada płytę podstawową (l)
z żebrami stab ili zujący mi (2) po stronie przedniej
i tylnej, u stawionymi do siebie pod kątem 90° oraz
Z\ : wzmocnionymi otworami połącz e nio wymi w naroż
nikach. Przenośne umocnienie posiada płytę zaopatrzoną po stronie przednie j i tylnej w krzyżowe żebra
oraz znajdujące się po bokach płyty podstawowej (l)
wcięcia do zamocowania klamer, przechodzące w zewnętrznych żebrach stabilizujących (2) w wycięcia.
Żebra stabilizujące (2) i żebra poślizgowe mają kształt
trapezów i po s iadają promień zaokrąglenia do płyty
pods tawowej (1). Przenośne umocnienie może być zastosowane krótkoterminowo w przemysłach budowlanych i wiertniczym jako wykładzina gruntu w niekorzystnym terenie.
(5 za s trzeżeń)

4

19f;

EOld

P. 165580

01.10.1973

Biuro Projektów Kolejowych, Katowice, Folska (ZbiRutecki, Jan Sobczyk,

sław Hadrian,
Włodzimierz
Zdzisław Strycharczyk).

Sposób budowy wiaduktów kolejowych nad drogami
kołowymi lub kolejowymi
Przedmiotem wynalazku jest sposób budowy wiaduktów kolejowych nad drogami kołowymi lub kolejowymi, zwłaszcza tam, gdzie zachodzi konieczność
fundamentowania głębokiego. W miejscach projektowanych podpór wykonuje się pale dużych średnic (a), po
czym podbudowuje się tor przy użyciu wiązek szyn
opartych na klatkach z podkładów i wykonuje się
wykop wąskoprze g trzenny oraz łączy się obydwa pale
(a) ryglem górnym (b). Po wykonaniu w ten sposób
wszystkich podpór na ryglach górnych (b) ustawia się
łożyska i nasuwa uprzednio zmontowaną ua boku toru
konstrukcję nośną (g). Następnie wykonuje się pomię
dzy podp orami w ykop dla przy szłej drogi oraz łącz y
się pale (a) ryglem dolnym (c). Sposób ten można
stosować zarówno dla nowo budowanych skrzyżowań
bezkolizyjnych, jak również dla zwiększenia światła
istniejących obiektów.
(l zastrzeżenie)

wroc z OOKU

P. 165002

03.09.1973

Zgłoszenie
Główne
Biuro

dodatkowe do patentu nr 69228
Studiów i Projektów Górniczych
Biuro Projektów Górniczych Kraków, Kraków, Folska
(Józef Łukaszewicz , Anna Wróblewska).
Sposób wykonania tunelu
Sposób wykonania tunelu przy użyciu siłowników
h y draulicznych będąc y ulepszeniem sposobu według
patentu polskiego nr 69 228 polega na zbudowaniu po
obydwu stronach przeszkody (l) dwóch połówek obudowy (2) tunelu podzielonych dylatacjami na kilka
segmentów, z których segmenty (3) najbliższe przeszkody (l) zaopatrzone w noże do odspajania gruntu
łącz y s ię między sobą za pomocą s iłowników hydraulicznych (5) i przeprowadzonych przez przeszkodę stalowych cięgien (4) , po czym wciąga się je ku sobie
na odległość skoku siłownika hydraulicznego. Następ
nie dociąga się kole jno ku środkowi pozostałe segmenty (6) za pomocą siłowników hydraulicznych i jarzma. Czynności te powtarza się aż do uzyskania połą
czenia oby dwóch połówek obudowy tunelu.
(l zastrz eżenie)

20a;
19d;

EOlg

B6lb

P. 165352

21.09.1973

Biuro Projektów KonstrukcH Metalowych i Urzą
"Mostostal", Zabrze, Folska (Jan
Jas iulek).
dzeń Przemysłowych

Przestawny prowadnik do transportu elementów po
prowadnicach linowych
Przestawny prowadnik do transportu eleffi.entów I?O
prowadnicach linowych charakteryzuje się ty.m, ze
rolki (3) prowadnika -rozmieszczono niesymetrycznie.

2

'. ····· l:!.,.
o.

PIIZEKRÓJ B-B

7

Obrzeża

rolki obejmują całą średnicę liny (4). Przy
przechodzeniu przez tulejki (7), mocujące liny prowadnicowe, zawsze tylko jedna rolka (3) znajduje się na
tulejce.
(l zastrzeżenie)
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04.10.1973

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska; Huta l-go Maja, Gliwice, Folska
(Walter Bartelmus, Andrzej Studziński)
Sposób

sprawdzania szczelności osadzania ··~ obręczy
zaciskowego zwłaszcza w kolejowym zestawie kołoWYm
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P. 165655

05.10.1973

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Bai Rozwoju Techn~ki Kolejnictwa, Warszawa,
Folska (Janusz Tomczyński, Roman Komorowski, Feliks Puderecki. Witold Węcławowicz, Marek Bą
kowski).
dań

pierścienia

Sposób sprawdzania szczelności polega na tym, że
zestaw podparty za oś (l) pobudza się . do drgań na
obręczy (3) stałą siłą, zwłaszcza staczającą się kulką,
równocześnie
rejestrując
czas i sposób zanikania
dźwięku. W przypadku prawidłowego osadzenia obrę
czy na kole i prawidłowego zacisku pierścienia linia
obrazująca zanikanie dźwięku drgającego koła zestawu jest linią prostą. Odchylenia od linii prostej
świadczą o nieprawidłowym osadzeniu obręczy.
Wynalazek ma zastosowanie w kolejnictwie.
(l zastrzeżenie)

20d;

P. 166041

B61f

do zmiany rozstawu kół zestawów
o zmiennym rozstawie kół

do kontroli zajętości rozjazdów i odcinków
toru kolejowego

Układ
połączeń
do kontroli zajętości rozjazdów
i odcinków toru kolejowego oparty jest o indukcyjny
przekaźnik torowy sterowany pośrednio przez dwa
zespoły odbiorcze zasilane z zespołu nadawczego.
Prawidłowość pracy układów odbiorczych kontrolowana jest przez dwa przekaźniki kontrolne uzależ
nione wzajemnie z układem przekaźnika torowego.
Układ połączeń według wynalazku posiada dwa
przekaźniki kontrolne (4) i (5) oraz przekaźnik torowy (3) współpracujące z kantaktronami (l' i 2') sterowanymi z odbiorników umieszczonych z jednej
strony nadajnika (N).
(l zastrzeżenie)

23.10.1973

Ateliers de eonstrucians Mecaniques de Vevcy S. A.
Vevey Sżwajcaria (Fernand Daillard, William Nicole,
Victor Raeber).
Zespół

Układ

kołowych

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do zmiany
rozstawu kół zestawów kołowych o zmiennym rozstawie kół.
Stanowisko składa się z co najmniej dwóch szyn
nośnych. Według wynalazku co najmniej jeden odcinek (l) co najmniej jednej szyny nośnej posiada
człon przegubowy. (17-19) lub ślizgowy (10-12) lub
toczny (13-16), umieszczony pomiędzy szyną i podtrzon (6) zapewniający odcinkowi (l) szyny taki stopień swobody, który umożliwia ograniczone poprzecznie przemieszczenia powierzchni (7) tocznej szyny,
nawet w przypadku gdy na szynie spoczywa obciąże
nie zestawu kołowego.
(8 zastrzeżeń)

20i;

B611

P. 165656

05.10.1973

PKP Centralny Ośrodek Badan i Rozwoju ·Techniki
Kolejnictwa, Warszawa, Folska (Janusz Tomczyński,
Ignacy Wiater, Feliks Puderecki, Witold Węcławo
wicz, Roman Komorowski).
Układ

połączeń krótkich obwodów nakładanych do
zwolnienia zestawek elektrycznych bloku końcowego,
lub bloków przebiegowo-utwierdzających w urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego
Układ połączeń

do zwalniania zastawek elektryczkm1cowego lub bloków przebiegowo-utwierdzających eliminuje szynę izolowaną i przy-

nych

bloku

+

,

g,

.7
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cisk szynov.'Y w clziałan lu układów zwolnienia, poprzez zastosowanie układu połączeń krótkich obwodów nakładanych z przekaźnikami zaleznościowymi
wchodzących do
układów
zwalniających
zastawek
elekt rycznych lub bloków przebi egowo-utwierdzają
cych.
Układ połączeń według wynalazku posiada dwa
przekaźniki zależnościowe (8) i (9) zwierane kontaktranarod (6) i (7). których uzwojenia sterownicze
(ł i 5) połączone są z dwoma odbiornikami (1 i Z)
krótkich obwodów nakładanych zasilanych z jednego
nadajnika (3) umieszczonegó między odbiornikami
(l i 2.)
(l zastrzeżenie)
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P. 165765

10.10.1973

Instytut Badań Jądrowych, świerk-Otwock, Folska ·
(Marek Moszczyński, Janusz Szczepanowski, Wiesław
Karnicki).
20i;

P. 165657

B611

05.10.1973

PKP Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki
Kol ejnictwa, Warszawa, Folska (Janusz Tomczyń ski,
Feliks Puderecki, Roman Komorowski, Andrzej Kazimierczalt, Witold Węcławowicz).
Układ

kontroli

połączeń
zajętości

krótkiego obwodu nakładanego do
odcinków przediglicowych rozjazdów
kolejowych skupionych

Układ połączeJi krótlciego obwodu nakładanego do
kontroli zajętoś ci odcinków przediglicowych rozjazdów kolejowych skupiony ch eliminuje dotychczas
s tos owaną trzecią szynę poprzez utworzenie niezależ
nego odcinka przediglicowego nałożonego na odcinek
zwrotnicowy zwrotnicy poprzedniej.
Układ według wynalazku posiada umieszczone w torze: nadajnik (N) i odbiornik (0) krótkiego odcinka
naldadancgo. Pprzekaźnik zależnościewy (3) sterowany
jest układem prz ekażnika kantaktronowego (l) i przekaźnikiem pomocniczym (2).
Zaletami układu jest niezawodność jego działania
w ró:l.nych warunkach atmosferycznych oraz łatwość
konserwacji, co jest szczególnie istotne dla pracy
górki rozrz<1dowej.
(l zastrzeżenie)

Układ

koincydencji i antykoincydecji,
potrzeb fizyki jądrowej

zwłaszcza

dla

Przedmiotem wy nalazku jest układ koincydencji
i antykoincydencji stosowany w zestawach pomiarowych spektrometrów koincydencyjnych współpracu
j ą cych z wielokanałowymi analizatorami amplitudy.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że
impulsy wejściowe koincydencji po wstępnym
uformowaniu przez uniwibratory (l) uruchamiają
przerzutniki bist.a bilne (ll) powodując zmianę stanów
logicznych wyjść na przeciwne. Wyjścia impulsowe
ujemne (5) przerzutników (ll) sterują cztery wejścia
cyfrowego obwodu scalonego (ill) typu NOR, a dodatnie (6) cztery wejścia obwodu scalonego (V) typu
NAND. Z cyfrowego obwodu scalonego (lU) impulsy
podawane są poprzez elementy pęlli sprzężenia zwrotnego (IV) na z erujące wejście przerzutników (D).
Wyjściowy impuls cyfrowego obwodu scalonego (V)
po odwróceniu fazy steruje bramkę (VI) antykoincydencyjną, którą stanowi dwuwejściowy cyfrowy obwód
scalony typu NAND. Wejściowy impuls koincydencyjny przy ~ednoczes nym braku impulsu na wejściu
antykoincydencyjnym, wywoła na wyjściu bramki
(VI) impuls, który po uformowaniu przez układ wyjś
ciowy (VII) zostanie podany na wyjście przyrządu .
(2 zastrzeżenia)

Wl

2la1;

H03k

P. 165561

01.10.1973

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Folska (Leonard Turek).
Dwójkowy dzielnik

cz~stotliwości

Dwójkowy dzielnik częstotliwośC'i. z impulsywnym
zwrotnym jest zbudowany na przerzutnikach bistabilnych, Dzielnik zamiast układu dekodującego zawiera dodatkowy przerzutnik bistabUny
(FFł) połączony wejściem (T) z wyjściem (Q) ostatniego przerzutnika bistabUnego (FF3) w szeregu dzielącym częstotliwość. Natomiast wyjście (Q) dodatkowego przerzutnUta (FF4) jest połączone z wejściami
asynchronicznymi (S) wybranych przerzutników (FF1,
FF2) w zależności od stosunku podziału częstotliwości.
Wejście asynchroniczne (S) dodatkowego przerzutnika
(FF4) jest połączone z wyjściem (Q) pierwszego przerzutnika (FFl) albo ze źródłem s ygnału wejściowego
(T) bezpośrednio lub przez układ odwracający polaryzację.
(l z,astrzeźenie)
sprzężeniem

2lat;

H03k

Pierwszeństwo:

P. 167413

18.12.1973

Stany Zjednoczone Ameryki (Nr 320 382)
Texas Instruments Incorporated, Dallas, Stany Zjednoczone Ameryki (Waltęr Howard Bailey).
02.01.1973 -

Układ przetwarzający sygnały z elementami
szącymi ładunek

przeno-

Układ wg wynalazku zawiera linię opóźniającą,
które kolejne stopnie są odpow iednio określone przez
dwa węzły pamięciowe, przy czym każdy z węzłów
jest bramką rozładowującą pojemność tranzystora polowego z izolowaną bramką, w której sygnał jest
przetwarzany w czasie cyklu generatora impulsów zegarowych mającego dwa sekwencyjne impulsy zegarowe dla podłączenia z odpowiednirod bramkami
dwóch węzłów pamięciowych ltażdego stopnia oraz
obwód do nie niszczącego próbkowania sygnału każ
dego stopnia linii opóźniającej,

BIULETYN
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Obwód nie niszczący zawiera detektor o wysokiej
impedancji połączony z kaźdym z węzłów pamięcio
wych, który wytwarza sygnał wyjściowy w zależności
od zmagazynowanego w nim sygnału, oraz obwód
sumujący odbierający sygnały wyjściowe detektora
i łączący sygnały wyjściowe dwóch sąsiednich węzłów
stopnia.
Ponadto układ zawiera programowany filtr dopasowany, który posiada dyskretne stopnie linii opóź
niających (34), dodatnie
i ujemne szyny sumujące
(36 i 38), które są selektywnie połączone z odpowiednimi stopniami (34) linii opóźniającej za pomocą prze-

49
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logiczną (3) w ten s posób, że ilość przetwarzań
jest dwukrotnie większa od częstotliwości periodycznego sygnału zakłócającego (U m), zaś moment przetworzenia następuje w chwili przechodzenia tego sygnału
przez zero. Eliminuje to wpływ zakłóceń periodycznych na wynik przetwarzania. Krótki czas przetwarzania zmniejsza prawdopodobieństwo dokonania przerzenia następuje w chwili przechodzenia tego sygnału
padkawego do setnych procenta.
(l zastrzeżenie)

łączników (40). Przełączniki (40) odbierają sygnały
wejściowe od szeregowego na wejściu a równoległego
na wyjściu rejestru przesuwnego (44) o stopniach
(42). W zależności od sygnału z rejestru przesuwnego

(44) "1" lub "O" przełączniki łączą odpowiednie stopnie (34) z ujemną lub dodatnią szyną (36 lub 38).
Dzięki takiemu połączeniu filtr dopasowany może
być łatwo programowany przez zmianę kodu wejścio
wego sygnału (46) rejestru prźesuwanega (44).
(14 zastrzeżeń)

lx
2la1;

H041

P. 169686

T

20.03.1974

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskie
go, Warszawa, Folska (Janusz Turczyński, Andrzej
Plebański).

Tester nadajnika dalekopisu

2Iat;

H03k

P, 169460

12.03.1974

T

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii DoWarszawa, Folska (Jerzy Kaliński).

świadczalnej,

napięcie-częstotliwość

Przetwornik

Przetwornik napięcie-częstotliwość zawiera integrator Millera, który składa się ze wzmacniacza operacyjnego (W), rezpstora (R) szeregowego, kondesatora
(C) przyłączonego równolegle do wzmacniacza (W)
i z klucza (K).
Na wyjściu wzmacniacza całkującego znajduje się
dyskryminator (D), który połączony jest zwrotnie
z kluczem (K) wchodzącym w skład integratora Millera . Wyjściem przerzutnika jest wyjście z integratora lub z dyskryminatora.
(l zastrzeżenie)

c

Tester nadajnika dalekopisu jest przeznaczony do
sprawdzania: a) nadajnika; b) stanów nieznamiennych modulacj,i; c) do dokładnego ustawiania sprężyn
dalekopisu, tak aby czas zwarcia styków był zbliżony
z tolerancją lepszą niż 30/o do wartości nominalnej.
Tester składa się z układu (2) formowania i eliminacji zakłóceń, który jest podłączony bezpośrednio
i przez uniwibrator (3) z komparatorem (5), którego
wyjście jest podłączone do wyjściowego układu (6)
wskaźnikowego, przy czym uniwibrator (3) jest nastawiany z układu (4) sterującego czasem trwania
impulsu. W komparatorze zachodzi porównanie czasu
trwania badanego impulsu z nadajnika (l) dalekopisowego z czasem trwania impulsu wzorcowego wytwarzanego przez uniwibrator (3), przy czym aby zabezpieczyć
proces porównania przed zakłóceniami,
blokuje się układ (2) formowania impulsem wyjścio
wym uniwibratora (3).
(l zastrzeżenie)

r
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2lat;

H041

Wojskowa
Dąbrowskiego,

P. 169687

T

20.03.1974

Akademia Techniczna im. Jarosława
Warszawa, Folska (Mirosław Szymań

ski).
2Iat;

H03k

P. 169685

T

20.03.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław, Folska (Bolesław
Kowzan).

Sposób przetwarzania analogowo-cyfrowego

Sposób przetwarzania analogowo-cyfrowego, według
wynalazku, znajduje szczególne zastosowanie w warunkach zakłóceń periodycznych i przypadkowych.
Polega on na przetwarzaniu sygnału analogowego
(Ux) przez sterowany przetwornik analogowo-cyfrowy (4) o czasie przetwarzania nie przekraczającym
dwustu mikrosekund. Sterowanie przetwornikiem (4)
jest realizowane poprzez komparator zera (2) i bram-

Tester odbiornika dalekopisowego

Tester odbiornika dalekopisu przeznaczony jest do
kontroli odbioru różnego typu dalekopisów, pracują
cych w szerokim przedziale szybkości telegrafowania.
Tester zawiera generator (l) impulsu startu, o regulowanej za pomocą potencjometru (2) szerokości, połączony z generatorem (3) impulsów zegarowych wytwarzającym pod wpływem impulsu startu ciąg impulsów zegarowych o częstotliwości 600 He. Ciąg ten
podawany jest do dzielnika częstotliwości (4) o zmiennym współczynniku podziału, który nastawia się za
pomocą przełącznika (10), połączonego również z generatorem (l) impulsu startu w celu zmiany szerokości tego impulsu w zależności od przyjętej szybkoś
ci telegrafowania.
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Sygnały z wyjścia dzielnika (4) są podawane do
dwóch równolegle połączonych dzielników (5 i 6),
przy czym pierwszy z nich (5) ma współczynnik podziału np. 2 a drugi np. 7.
Sygnał z dzielnika (5) podawany jest do rejestru
wyjściowego (8), a z dzielnika (6) do układu formującego (7) impuls końca cyklu, który jest również
przyłączony do rejestru (8) oraz do generatora startu
(l) i generatora impulsów zegarowych (3) sterując
ich pracą.
Wyjście rejestru (8) jest połączone z układem pamięci (12) oraz drugie wyjście rejestru (8) jest podłączone poprzez zasilacz (9) prądowy do kontrolowanego dalekopisu.
(l zastrzeżenie)

2lat;

HOłl

20.03.1974

P. 169688 T

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Zdz.ieborski,
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Przemysłowy
Instytut
"Mera-Piap", Warszawa,
Andrzej Syryczyński).

25.03.1974

Automatyki i Pomiarów
Polska (Czesław Godzisz,

Sposób współpracy komutatorów sygnałów analogowych i przetwornika analogowo-cyfrowego l układ
do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jes t sposób współpracy
komutatorów s ygnałów analogowych i przetwornika
analogowo-cyfrowego i układ do stosowania tego sposo.bu 1.najdujący zastosowanie w zestawach komutatorów s terowanych z urządzenia nadrzędnego. Sposób
wg wynalazku polega na tym, że wytworzony przez
wybrany komutator (K 1, •• • Km i KI<) impuls zerujący
przesyła
się
do pozostałych komutatorów
(K1, . . . Km i Kk), a wybrany komutator (Kp ... Km i Kk)
i uruchomiony przetwornik analogowo.,.cyfrowy (P)
wytwarzają sygnał zajętości trwający przez czas łącze
nia kanału w wybranym komutatorze (K1, •• • Km i Kk)
lub przez czas przetwarzania w przetworniku (P),
który rozprowadza się do pozostałych komutatorów
(KJ, . . . Km i K k), przy czym wybrany komutator
(K 1, • • • K n, l Kk) załącza wygrany kanał dopiero po
odmi erzeniu czasu potrzebnego na rozłączenie kanału
połączonego
poprzednio w dowolnym komutatorze
(KI> • .• Km i Kk) .
Układ do stosowania sposobu składa się z przetwornika analogowo-cyfrowego (P), który wytwarza
sygnał zajętości kanału, z komutatorów (Kt, ... Km i Kk)
przy czym kornutatory K 1, •• • Km są połączone równolegle a wraz z komutatorem (Kk) stanowi ą one połączenie równoległo-kaskadowe. Kornutatory są połą·
cz.one pomiędzy sobą liniami (l) zerowania i liniami
(2) zajętości magistrali (M) działającymi na zasadzie
sprzężenia liniowego o dwukierunkowym działaniu.
(2

zastrzeżen~a)

Miro sław Szymań s ki).

sygnałów
częstotliwości

Symulator

z wielowartościową manipulacją
z zakłóceniami szumowymi

sygn ałów z wielowarto śc iową mani,p ulacz ęs totliwości w obecności zakłóceń szumowych
ma w swoim składzie trzy niezależnie działające generatory: syntezer (l) częstotliwości sygnałów telegraficznych, generator (2) "białego" szumu na diodzie
półprzewodnikowej, generator (3) pseudoprzypadkowych sygnałów zakłócających lub inny dowolny generator sygnałów. Wszystkie sygnały są podawane do

Symula tor

p

cją

ukladu (4) automatycznego ustalania zadanego stosunku sygnału do szumu, gdzie zachodzi mieszanie i dobór amplitudy sygnałów pochodzących od 4 możli
wych źródeł, a na s tępnie sygnał wypadkowy dodatkowo podlega modulacji amplitudowej w modulatorze
(5), filtracji w filtrze (6) pasmowym i wzmocnieniu
we wzmacniaczu (6).

11

...
2lat;

Symulator pozwala na testowanie odbiorników sygnałów telegraficznych przekazywanych drogą radiową dla różnej wartości stosunku sygnału do szumu w
obecności różnego typu zakłóceń. Liczba częstotliwości
znamiennych wynosi od 2 do 32, a szybkość manipulacji sięga do 100 bodów. Stabilność ustawianego sto-

sunku

sygnału

do szumu jest lepsza

niż

(l

1%.
zastrzeżenie)
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28.03.1974

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marian Zientalski, Kazimierz Jankowski, Elżbieta Kasprowicz,
Adam Olszewski).
WieJostanowy licznik rewersyJny
Wielestanowy licznik rewersyjny zawiera wzmacniacz
operacyjny (K.) w układzie wtórnikowym, Wyjście
wzmacniacza operacyjnego (K) połączone j-est bezpośred
nio z wejściem odwracającym (l) oraz z wyjściem nie od-

~r
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wracającym (2) poprzez trzy gałęzie równoległe; jedną
utworzoną z opornika (R 3 ), drugą z szeregowego
połączenia opornika (R 1) i diody (D 1), trzecią utwo-

rzoną równ"ież
i diody (D~.

z szeregowego

połączenia

opornika (R 2 )

Wspólny punkt połączenia anody diody (D 1) z opornikiem (R 1) połączony jest poprzez kondensator (CA)
z wejściem impulsów dodatnich (A), a wspólny punkt
połączenia katody diody D 2) z opornikiem <R2) połą
czony jest poprzez kondensator (C 8 ) z wejściem impulsów ujemnych (B). Wejście nie odwracające (2)
wzmacniacza jest również połączone poprzez kondensator (C) z potencjałem mocy.
Pojemność kondensatora (C) stanowi element pamięci analogowej, a wielkość napięcia na kondensatorze (C) odpowiada stanowi licznika. Wzmacniacz
operacyjny (K) pracujący w układzie wtórnikowym
zapob~ega szybkiemu rozładowaniu kondensatora (C).
(l
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Zakłady
Radiowe ;im. M.
Polska (Lech Wojciechowski).

Układ

31.10.1973

Kasprzaka, Warszawa,

antylokalny w dupleksowych sieciach
konferencyjnych

Układ antylokalny w dupleksowej głośno mówiącej
sieci konferencyjnej zawiera wzmacniacz mikrofonowy (WM) i wzmacniacz głośnikowy (WG) między
którymi jest włączony tranzystor (T 1), którego baza
jest połączona z bazą tranzystora stopnia końcowego
wzmacniacza mikrofonowego (WM), a kolektor tranzystora (T 1) z kolektorem tranzystora stopnia wstęp
nego wzmacniacza głośnikowego (WG) , zaś w emiterze tranzystora (T 1) jest włączony rezystor (R 1), najkorzystniej nastawny.
(l zastrzeżenie)

zastrzeżenie)
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04.03.1974

Zakłady Wytwórcze Głośników .,Tons<il", Września,
Polska {Stanisław Piechnik, Henryk Umiński, Witold
Synakiewkz).

H04m

P. 164734

18.08.1973

P•aństwowe
Zakłady
Teletransmisyjne .,Telkom",
Warszawa, Polska (Andrzej Pietrasik, Piotr Błędziń
sk,i, Andrzej Maruda).

Sposób zdalnego doładowywania lokalnej baterii
zasilającej z baterii centralnej oraz układ do
stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że obwód doładowywania baterii lo/kalnej zostaje automatycznie rozłączony z chwilą wykorzystania łącza,
z którego się ładuje, a włączony zostaje z opó:bnieniem po wylmrzystaniu energii baterii lokaLnej.
Układ do stosowania tego sposobu zawiera tranzystor (2) w którego obwód kolektorowy włączona jest
bateria doładowywana (1), natomiast obwód polaryzacji bazy tranzystora (2) złożony z połączonych szeregowo rezystorów (4 i 5) włącrz:ony jest równolegle
do baterii centralnej, przy czym równolegle do rezystora (4) dołączony jest kondensator (6), który opóź
nia zadziałanie układu . W obwód emitera tranzystora (2) włączony jest lfezysflor (3) ustalający prąd łado
wania.
(2 zastrzeżenia)
3

Sposób wykonania wyprowadzeń elektrycznych
w przetwornikach elektroakustycznych

zwłaszcza

wykonania wyprowadzeń elektrycmych
w przetwornikach
elektroakustycznych
charakteryzuj,e się tym, że do mechanicznego zamocowania elektrycznych wyprowadzeń (l) zastosowano samogwillltujący wkręt (3) wkręcany w otwór (6)
w obudowie (5), a połączenia elektryczne pomiędzy
cewką układu dl.'lgającego, a wkrętem samogwintują
cym (3), wykonane są najkorzystniej z drutu srebrzo:lego wyprowadzonego na zewnątrz obudowy (5)
i zaciśnięte wkrętem samogwintudącym (3) poprzez
podkładki (4).
(l zastrzeżenie)
Sposób

zwłaszcza

z.
P. 169954

6

Folitechnika Gdańska, Gdań s k,
Zi,entalski, Kazimierz Jankowski,
wicz, Adam Olszewski).
Układ przyśpieszający

+~--~--------------~

T

30.03.1974

Polska
Elżbieta

(Marian
Kaspra-

proces regulacji

Układ
przyspieszający
prooes regulacji zawiera
różnicowy
wzmacniacz operacyjny (K), w którego
pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego włączony jest
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czwórnik oporowo-pojemnoscwwy typu "T". W gałę
ziach wzdłuŻinych tego czwórnika umieszczone są
oporniki (R 1 i R 2), a w gałęzi poprzecznej znajduje się
lmndensator (C) połączony szeregowo z opornikiem

P. 161938

Stałą czasową termistora sterowanego tym ukła
można dowoln1.e modelować dobierając zarówno
wielkość wzmocnienia jak i stałą czasową Dozładowa
nia kondensatora (C).
(l zastrzeżenie)

P. 166003

2la•; H04m

22.10.1973

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Teresa Krysińska).

Szczepański,

Układ do wykrywania i sygnalizacji błędnego zaliczania jednostek taryfowych przez telefoniczne liczniki
abonenckie

Układ do wykrywania i sygnalizacji błędnego zaliczania jednostek taryfowych przez telefoniczne liczniki abonenckie przy wystąpieniu ujemnego potencjału lub sygnału wywoławczego na prrewodach obwodów licznikowyeh centrali telefonicznej, posiada
przyłączenie zwielokrotnienia
przewodów obwodów
licznikowy,ch do , anody jednej wspólnej diody (Dl), której katoda jest uziemiona, oraz do katody drugiej diody
(D2), która jest połączona szeregowo z jednym z Uf!:wojeń przekaźnikowych (WM) sterującego obwodami
sygnalizacji. L)rug,ie uzwojenie przekaźnika jest połącZJone z katodą diody (D3) szeregowo połączonej
z nim, tworząc odwód równoległy do obwodu złożo
nego z pierwszego uzwojenia przekaźnika i diody
(D2), o przeciwnym skierowaniu diody. Obwód ten
służy do pobudzenia przekaźnika (WM) przy uszkod7Jtm•~u. powo dującym przerwę na diodzie (Dl) o uziemionej katodzi,e. Przekaźnik tffil ma zestyk (12)
o pierws:zej koLejności działania włączony w obwód
samopodtrzymania 0111az zestyk '(3, 4) włączony między
uziemienie i anodę diody (Dl) dLa zapewnienia doprowadzenia potencjału ziemi do obwodów licznikowych
przy przerwie na diodzie (Dl) z uziemioną katodą.
(2 zastrzeżenia)

16.04.1973

Ośrodek
Badawczo Rozwojowy Monokryształów,
Warszawa, Polska (Bogdan Zaleski, Piotr Rotkiewicz).

(RJ).
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Układ

przemiany

częstotliwości

Przedmiotem

wynalazku jest układ przemiany
p·rzeZIIlaczony szczególnie do radiofonicznych i te1ewizyjnych odbiorników superheterodynowych.
Istotą
wynalazku jest dwutranzystorowy układ
pmemiany częstotliwości z różlllicowym sterowaniem
zarówno napięciem sygnałów wejściowych jak i napięciem heterodyny.
Układ według wynalazku zawiera dwa człony (l
i 2) przemiany częstotliwości z·realizowane na tranzystorach bipolarnych lub palowych, sterowane równocześnie w
sposób ró·żnicowy zarówno napięciem
sygnałów wejściowy,ch (U 5 ) jak i napięciem heterodyny (Uh), a dla produktów przemiany częstotliwości
pl'\aoują równolegle na wspó1ną impedancję obciąże
nia (3) wykonanego z elementów RC lub rezonatoirÓW piezoelektrycznych. Ponadto uikład zawiera dwa
jednakowe rezystory (5 i 6) włączone w szereg z wyprowadzeniami emiterów tranzystorów (l i 2) oraz
rezystor (4), który jest włączony w obwód doprowadzający napięcie heterodyny
do emiterów tranzystorów (l i 2) w ,szereg z napięciem heterodyny.
Układ charakteryzuje się tym, że zawiera autornatyczną regulację wzmocnienia zrealizowaną pr:zJerz za&tosowanie automatycznej regulacji ujemnego sprzężenia
zwrotnego zachodzącego wyłącznie dla produktów
przemiany częstotliwości na włączonej do wspólnego
o'Jwodu obcią:żlen,ia · elementów (l i 2) regulowanej
I.'lezystancji (7), której wartość jest regulowana automatyczni,e napięciem (UARW) Tegulacyjnym automatycznej regulacji wzmocnienia.
(4 zastrzeżenia)
częstotliwpśoi

ARW

21a4;

H02m

P. 162709

19.05.1973

Zjednoczone Zakłady U["ządzeń Jądrowych "Polon"'
Zakład Urządzeń DozymetrycZIIlych, Bydgoszcz, Pol-

1-

ska (Stefan Marciniak).
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Stabilizowana dwutaktowa przetwornica tranzystorowa prądu stałego

Przedmiotem wynalazku jest stabilizowana dwutaktowa przetwornica tranzystorowa prądu stałego,
zwłaszcza
małej
mocy, przeznaczona do zasilania
układów ele~tronkznych przyrządów noszonych wyposażonych w baterie lub akumulatory zasilające, np.
przyrządy do porniwu promieniowania joni:zmjącego.
Urządzenie według wynalazku zawiera tranzystor
kluczujący (T 1 ), tranzystor regulujący (T2) i wzmacniacz błędu W).
Istota wynalazku poLe2a na tym, że w obwodzie
układu
,ele,ktrycznego pomiędzy uzwojeniem (Zb)
wzbudzającym tranzystora kluczującego (T 1 ) i bazą
tranzystora regulującego (T 2) jest sterownia impul-
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sowo w takcie magazyiilowania energii, a pomiędzy
diodę (D) i rezystor (R) jest wyłączona baza tranzystora kluczującego (T1).
.
Urządz,enie według wynalazku charakteryzuje się
niezawodnym i szybkim startem w S2leTokim zakresie temperatury otocrenia, niezależnie od napięcia
zasilającego.
(l zastrzeżenie)
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Zakłady

szard

53

Radiowe "Diora"

T

Dzierżoniów,

żark1ewicz).

19.02.1974

Folska (Ry-

Oscylator tranzystorowy
Oscylator wed~ug wynalazku ma zastosowanie zwła
szcza na zakres częstotliwości ultrakirótkich.
Oscylator zbudowany jest na tranzystorze (T)
w układzie wspólnego kolektora.
(l zastrzeżenie)

J
R4
2la4;

H03j

Zakłady
Radiowe
(Eugeniusz Fluchs).

Sposób

p 168306

"Diora",

22.01.1974
Dz~erżoniów,

Folska

układu
automatycznej regulacji
do współpracy z układem aretowańla
wybranej stacji w sprzęcie odbiorczym strojonym
elektronicznie i urządzenie do stosowania tego sposobu
włączania

częstotliwości

Sposób według wynalazku, stosowany w sp;rzęcie
odbiorczym dla sygnałów zmodulowanych amplitudowo lub/oraz częstotliwościowo, strojonym elektronicznie di·odami pojemnościowymi, polega na tym, że
w momencie włączania zaaretowanej radiostacji uruchamia się, za pomocą specjalnej konstrukcji urzą
dzeni.a łącznikowego, działanie układu automatycznej
regulacji częstotliwości nieZJależnie od tego czy regulacja ta uprzednio działała lub czy była wyłączona
z pracy.
Urządzenie do stosowania tego sposobu składa. się
z IU:«ładu odbiorczego (l), układu a))etowania wybranej stacji (2) omz układu automatycznej re~lacji
częstotliwości (3).
Układ odbiorczy zawie:ra część wejściową (4), tor
pośredniej •częstotliwości (5) i detektor błędu dost,rojenia (6). Układ .aretowania .(2) posiada zespoły przełączników (7, 8, 9 oraz 12), współzależm.ą zapadkę (11)
i niezależną zapadkę (13).
Włączenie działania układu (3) automatycznej regulacji częstotliwości związane je·st z zadziałaniem części
współzależnej zapadki (U) i niezale:llnej zapadki (13),
a odłączenie układu .regulacji (3) ze współpracy
z układerrn aretowania (2) odbywa się przez zadziała
nie części niezależmej zapadki (13) zespołu przełącz
ników (7, 8, 9 oraz 12).
(3 zastrzeżenia)

2la4;

HOlg

P. 169305

Wojskowa
Dąbrowskiego,

T

05.03.1974

Akademia Technicwa im. Jarosława
Warszawa, Folska (Jerzy Dobosz).

Antena tubowa trójpasmowa
Istota wynalazku polega tym że falowód (2) anteny zawiera tubę (l) o długości L=9 'mm i szerokoś
ci R=14 Omm cxraz przesuwnik fazowy (3) usytuowany u wylotu falowodu na 1/3 jego szerokości, który
przesuwa fa:zę połówki fali drugiej harmonicznej
częstotliwości podstawowej o 180°, a wysokość falowodu równa jest wysokości standardowego falowodu
dla częstotliwości równej trzeciej harmonicznej
częstotliwości podstawowej.

Antena

z,najduje zastosowani·e w mikrofalowych
nadawczy.ch i odb~orczych oraz w systemach telekomunikacyjnych.
(l zastrzeżeni.e)
urządzeniach
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11.03.1974

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział
w Krakowie, Kraków, Folska (Jacek Kibiński).

1

Urządzenie

do wnoszenia siatki współrzędnych na
meteorologiczne obrazy satelitarne

Urządzenie

do wnoszenia siatki współrzędnych na
obrazy satelitarne, · znal!lą metodą
analogową z zastosowaniem znanego nadajnika telekopiowego ja:ko źródła obrazu siatki współrzędnych
geografic=ych, zawiera połączony z kanałem sygnału
ob11azu (V) z odbiornika (l) generator :;maczńików
czasu (4), sterowany przez zegar (6), poprzez urzą
dzenie do programowania czasu (5) oraz synchronizator (9), sterujący nadajnik obrazu siatki (8). Syncłiro
nrzator (9) zawiera detektory i układy wykonawcze
znaczników czasu oraz moduł kontroli fazowania połączony z dwoma generatorami fazowania i z komporatorem fazowania mającym układ impulsowego zasilaJnia napędu sygnałami fazującymi. Ponadto urzą
dzenie zawiera fotomagnetofon (3), który połączony jest
w pu,nkcie (2) sygnału obrazu (V), przełącznik dwupo-zycyjny (13), który sygnał wizji obrazu (V) przekazuje
do punktu (7), gdzie następuje jego sumowanie z sygnałem wizji siatki .(G) wytworzonym przez nadajnik
siatki (8).
Tak otrzymany sygnał zespolony wizji, reprezentujący dowią'zane zdjęcia satelital1Ile, jest podawany
równolegle do odbioom.ika obrazu (11), :llotomagnetofonu (10) zapisująoego zdjęcia dowiązane oraz do
wejścia lilnii teletransmisyjnej (12).
(2 zastrZJe:'-'enia)
me,teoro~ogiczne

21a4;

HOlg

P. 169558 T

2la4;

H03b

P. 169611

T

16.03.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Janusz
Kucharski, Witold Dziierżanowski).
Układ

zabezpieczenia generatora od niedowzbudzenia

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczenia
generatora od niedowzbudzenia, stosowany zwłaszcza
do zabezpieczania generatorów o mocy rzędu kilkuset megawatów
Układ zabezpieczenia według wynalazku, wyposażony w znane funktory iloczynu logicznego, komparator fazy i przekaźniki czasowe, zawiera detektor
(5) poziomu napięcia generatora, detektor (8) poziomu
napięcia systemu energetycznego i detektor (10) poziomu prądu stojana generatora, przy czym wejście
detektora (8) poziomu napięcia systemu energetycznego połączone jest z jednym z wejść komparatora
(7) fazy, którego drugie wejście zasilane jest napię
ciem z prądnicy, osadzonej na wale generatora zabezpieczanego.

13.03.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Hubert
Trzaska, Włodzimi.ea:-z Wadowski, Eugeniusz Grudziń
ski).
Antena o charakterystyce dookólnej

Przedmiotem wynalazku jest antena o charakterystyce dookóllllej, przeznaczona do pomia11u natężenia
składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego,
zwłaszcza w obszarze F:resnera.
Alntenę według wynalazku stanowią trzy kątowe
dipok (1, 2 i 3) o wspó1ny,ch ramionach, usytuowanych prostopadle względem siebie. Pomiędzy kolejnymi ramionami dipoli włączone są układy detekcyjne (5), składające się z dwóch szeregów połączonych
rozdzielających kondensatorów (6), między którymi
włączona jest dioda (7). Napięcia z diod (7) odprowadzane są za pomoc'ł tral!lsparentowej linii o dużej re··
zystywności do układu sumującego.
(l zastrzeilenie)

Wyjście komparatora (7) fazy połączone jest z wejściami czterech czasowych przekaźników (12, 13, l!l,
15) i z jednym z wejść pierwszego funktora (6) iloczynu l.og1cznego. Wyjścia detektorów (5, 8) poziomu
napięcia i detektora (10) poziomu prądu połączone
są z pierwszymi wejściami funktorów (6, 9, 11) iloczynu logicznego. Drugie wejścia drugiego i trzeciego funktorów (9, 11) iloczynu logicznego połączone
są odpowiednio z wyjściami trzeciego i czwartego
przekaźników czasowych (l!l, 15). Wyjścia funktorów

(6, 9, 11) iloczynu logicznego i drugiego czasowego
(13) połączone są z wejściami funktora
(16) sumy logicznej, na wyjściu którego pojawia się
sygnał sterujący.
(l zastrzeżenie)
przekaźnika
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P. 169718 T

H05k

Folitechnika
wester Mika).

Wrocławska,

Urządzenie
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20.03.1974

Wrocław,

Polska

(Syl-

do modelowania stroktur
elektrycznych

układów

Urządzenie
do modelowania struktur układów
elektrycznych składa się z jednej płyty (l) !i tylu wymiennych płyt (2, 3) ile jest struktur do zamodelowania. Na stałej płycie są umieszczone wszystkie
elementy elektryczne, wchodzące w skład sumarycznej liczby struktur urządzenia, zaś połączenia pomię
dzy nimi są wykonane za pośrednictwem magnetycznych hermetycznych zestyków (13, 14, 15, 16).
Na wymiennych płytach (2, 3) są ulokowane trwałe magnesy (21, 22, 23, 24), których ilość i rozm!ieszczenie na każdej wymiennej płycie (2, 3) wobec zestyków (13, 14, 15, 16) znajdujących się na stałej pły
cie (l) odpowiada tylko jednej określonej strukturze.

(2

l

lD

23

ZĄ

zastrzeżenia)
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2la4;

•

HOlq

P. 169835

26.03.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Eugeniusz Grudziński, Zbigniew Janelli, Hubert Trzaska,
Włod2'Jimierz Wadowski).
VVzorcowa antena odbiorcza
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Wzorcowa antena odbiorcza według wynalazku wyw detektor mostkawy (2), którego jedpołączona jest z anteną ramową (1) ,
a do drugiej przekątnej dołączony jest kondensator
rozdzielający (3) oraz równolegle do niego włączony
jest filtr (4) złożony z dwóch rezystorów (5) •J kondensatora (6).
(l za~trzeżenie)
posażona jest
na przekątna

2la4;

H03b

P. 169856

T

27.03.1974

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska (Marek Jeziorowski, Wojciech Widziszewski).
Dwutranzystorowy układ do kompensacji termicznej
generatorów kwarcowych z rezonatorami zwłaszcza
cięcia AT
Przedmiotem wynalazku jest dwutranzystorowy
do kompensacji termicznej generatorów kwarcowych z rezonatorami, zwłaszcza cięcia AT, zawierający między innymi układ sterujący WYtwarzający
monotoniczne funkcje napięcia od temperatury.
Układ ma zastosowanie w radiu i telekomunikacji,
miernictwie oraz informatyce.
Układ według wynalazku charakteryzuje si ę tym,
7.e zacisk wyjściowy (3) źródła napięcia sterującego
(4), monotonicznie malejącego w funkcji temperatury, połączony jest poprzez rezystor (Rl) z anodą diody pojemnościowej (Dl) a zacisk (4) z bazą tranzystora (Tl) typu PNP, którego kolektor połączony jest
poprzez rezystor (R3) 7. anodą diody pojemnościowej
(D2) oraz poprzez termistor (RT1) ze źródłem napię
cia polaryzującego (E4), natomiast emiter połączony
jest poprzez rez:vstor (R2) z dodatnim zaciskiem
źródła napięcia stałego (E3). Zacisk (5) źródła (U)
połączony jest z bazą tranzystora (T2) typu NPN.
którego kolektor połączony jest poprzez rezystor (R5)
z anodą diody pojemnościowej (D3), a emiter ze
źródłem napięcia polaryzującego (E6) połączony jest
poprzez term1istor (RT2).
Zacisk (2) źródła (U) połączony jest z szyną (M)
a do zacisku (l) dołączony jest dodatni biegun źródła
napięcia stałego (El).
Diody pojemnościowe (Dl, D2 i D3) połączone są
szeregowo z rezonatorem kwarcowym (Q) a ich katody połączone są ze źródłem napięć polaryzujących
(E2, ES i E7), których obwody stałoprądowe są rozdzielone kondensatorami (Cl i C2) oraz (C3) .
(l zastrzeżenie)
układ

Przedmiotem wynalazku jest wzorcowa antena odbiorcza, stosowana do wzorcowania mierników natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego w zakresie wysokich częstotliwości.

H

P. 169955

l

30.03.1974

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zbigniew
Duh-Imber, Piotr Wójcik).

5

Generator
§.. _ _ _.

T

r

napięcia

sinusoidalnego

Generator napięcia sinusoidalnego składa się ze
wzmacniacza operacyjnego ·(l) oraz obwodu selektywnego . (2) pasmowo-przepustowego umieszczonego
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w torze dodatniego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza. Wyjście wzmacniacza operacyjnego (l) dołącza-~
ne jest do masy poprzez rezystor (R3) i element nieliniowy (3). Punkt wspólny rezystora (R3) i elemen'tu nieliniowego (3) połączony jest poprzez dzlielnik
oporowy (R2, Rl) z wejściem wzmacniacza odwracającym fazę.
(2 zastrzeżenia)

-------------,

l
l

l

l

l
l
l
l

l
l
l

lL
2lc;

P. 163740

HOlr

l
4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .....Jl

30.06.1973

Radomska Wytwórnia Telefonów "Telkom", Radom, Folska (Józef Waniek, Władysław Miękus).
rozłącznego połączenia zespołów i elementów
urządzenia elektrycznego z płytą lub listwą montażową

Sposób

Sposób według wynalazku polega na tym, że
w płycie lub listwie montażowej (2) osadza się łącz
n!ik (1), który, dla pewnego osadzenia go w otworze,
ma na obu końcach progi oporowe (3) oraz przetło
czenia na bocznych powierzchniach. Na łącznik nakładfl. się śrubową sprężynę (4), a między tę spręży
n~ a górną płaszczyznę łącznika (l) wsuwa się podkładkę (5). Podkładka ta ma z jednej strony próg
oporowy, a z drugiej zagięcie celem zabezpieczenia
jej przed wypadnięciem. Pomiędzy podkładkę (5)
a górną płaszczyznę łącznika (l) wciska się końców
kę nożową (6) zaciśniętą na przewodzie.
Sposób ten może być stosowany do łączenia zespołów w sprzęcie elektrotechnicznym.
(l zastrzeżenie)

2lc;

H02p

P. 164603

Zakłady Energetyczne Okręgu
towice, Folska (Jan Linek, Adam

10.08.1973
Południowego,
Pawłowski).

Ka-

przekaźnik kierunkowy dla zabezpieczeń
urządzeń elektrycznych od 'zwarć z ziemią w sieciach
z kompensacją prądów pojemnościowych

Statyczny

Statyczny przekaźnik według wynalazku składa się
z filtru pasmowego (2), którego wejście połączone
jest z siecią poprzez przekładnik prądowy (l) skła
dowej zerowej prądu, a wyjście połączone jest
z członem (3) formującym impulsy, do którego dołączony jest człon (9) stabilizujący charakterystykę
z komparatora fazy (4), do którego wejść dołączone
są wyjścia członu (3) i człon (7) formujący bramki,
do którego wejścia dołączony jest defazator (6) połączony z siecią za pośrednictwem przekładnika (6)
składowej zerowej prądu.
Wyjście komparatora fazy (4) połączone jest z czło
nem zwłocznym (8), na którego wyjściu otrzymuje
się impuls wyłączający lub sygnalizujący.
(l zastrzeżenie)

~--'COL
2lc;

H02h

P. 163945

09.07.1973

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Katowice, Folska (Adam Pawłowski, Jan Lilllek).
Porównawczoprądowe zabezpieczenie urządzeń elektrycznych od zwarć z ziemią w sieciach z izolowanym punktem gwiazdowym lub z hompensacją prądów pojemnościowych

Porównawczoprądowe

zabezpieczenie według wyna(2) formujących impulsy
prądowe, źródła prądu korekcyjnego (3), członu wybierającego (4) włączonego pomiędzy człony formujące (2) i człon porównujący impulsy prądowe (5),
który jest połączony z, członem wyjściowym (6).
Człony formujące (2) włączone są do sieci poprzez
filtry składowej zerowej (1).
(l zastrzeżenie)

lazku

składa się

z

członów

2lc;

1'105k

P. 164820

23.08.1973

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, Folska (Andrzej Mikułko, Andrzej Dajna, Tadeusz Wróblewski).
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Sposób łączenia elementów doprowadzenia do cienkich warstw metalicznych zwłaszcza naparowanych
na podłoże izolacyjne

Sposób według wynalazku polega na tym, że łą
czenie elementu doprowadzenia do cienkiej warst_wy
metalicznej wykonuje się stopem In:Au w temperaturze, która n~e przekracza 180°C, przy czym podłoże
izolacyjne z naniesioną warstwą metaliczną uprzednio poddaje się czyszczeniu przez wyładowanie jarzeniowe, a następnie wygrzewa się w atmosferze
ochronnej gazu, korzystnie argonu.
(l zastrzeżenie)
2lc;

H02b

P. 165093
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s łupa na żerdzi
pro wadzającej i

(2), umieszczony od strony linii dopoprzecznik z pods tawami bezpiecznikowymi (3), umieszczony na żerdzi · (ł) znajdującej
s ię po s tronie przeciwległej do linii doprowadzają
cej. Oba poprze czniki są prostopadłe do płaszczyzri y
rozkroku .słupa i znajdują s i ę pomi ędzy żerdziami
(2 i 4). Także transformator (7) wraz z pomostem
obsługi (9), dłuższymi bokami s ą skierowane prostopadle do płaszczyzny rozkroku ·i znajdują się także
pomiędzy żerdziami (2 i 4). Transformator (7) zamocowany jest w pobliżu żerdzi (4), przeciwległej do
linii doprowadzającej, na ruchomym obrotowo-opuszczalnym podeście (8).
(3 zastrzeżenia)

07.09.1973

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
"Apator", Toruń , Folska (Piotr Gerne, Kazimierz Pietrzak, Witold Wesołowski, Jerzy Derkowski).

Na~ęcia

Sposób uszczelniania obudów przeciwwybuchowych
przy prowadzeniu badań pod ciśnieniem hydraulicznym oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
według wynalazku polega na tym, że na
lub wewnętrznej po~erzchni otworów
obudowy o dowolnym kształcie mocuje się urządze
nie uszczelniające bez wywierania docisku a następ
nie wnętrze obudowy i urządzeń uszczelniających
wypełnia się cieczą pod ciśnieniem 1-10 atm.
Urządzeme do
uszczelniania obudów przeciwwy-

Sposób

czołowej

buchowych przy prowadzeniu badań na szczelność
i wytrzymałość, wykonane w kształcie pokrywy,
ramki lub zamkniętej tulei w zależności od rodzaju
uszczelnianego otworu, posiada rowek (2) w kształ
cie trapezu, w który jest wciśnięta gumowa uszczelka (3) o przekroju trapezowym w ten sposób, że jej
powierzchnia (a) wystaje z rowka (2) przy czym rowek (2) jest połączony z wnętrzem (A) obudowy (4)
za pomocą otworu (5) lub (5 i 6).
(2 zastrzeżenia)

2lc;

P. 166053

H05f

23.10.1973

Ins tytut Przemy s łu Organicznego, Warszawa, Folska (Wie sław Kutkiewicz, H enryk Ambroziak, Rajmund Wasnewski, Hilary Kuś, Jan Szyguła).
Sposób

nadawania
sności

zapalnikom elektrycznym
antyelektrostatycznych

wła

Przedmiotem wynalazku jest sposób nadawania za-palnikom elektrycznym własności antyelektrostatycznych, który całkowicie zabezpiecza zapalniki elektryczne przed detonacją powodowaną przez wyłado
wanie elektryczności statycznej.
Sposób polega na połączeniu przewodów zapalnikowych i mostka z łuską poprzez dwójniki, które
powodują wyrówname różnicy potencjałów. Dwójnikami mogą być dowolne elementy posiadające nieliniową symetryczną charakterystykę prądowo napi ęciową, których rezystancja maleje przy wzroście
różnicy potencjałów powy żej zadanej wartości progowej.
Wynalazek może mieć zastosowanie we wszystkich
typach zapalników elektrycznych stosowanych
górnictwie.
(l zastrzeżenie)

w

2lc; HOlb

2lc;

H02b

P. 165815

12.10.1973

Biuro Studiów
Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Oddział w Poznaniu, Poznań, Folska (Zenon Rusiński, Stanisław Ludwiszewski, Janusz Grobelny).
Elektroenergetyczna stacja transformatorowa,
wa na słupie rozkracznym

słupo

Stacja transformatorowa, słupowa na słupie rozkracznym posiada poprzecznik (l) z izolatorami wsp oł·
czymi i odgromnikami, zamocowany w górnej części

P. 166114

26.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół..:
przewodnikowych,
Warszawa, Polska
(Zbigniew
Gumbrycht, Rajmund Izbaner, Bolesław Jakowlew,
Tadeusz Sowa, . Maria Sobolewska, Maria Szczepanik ,
Ryszard S zczepanik, Włady sława Wojewódzka).

Sposób otrzymywania past elektronicznych, przewodzących, rezystywnych i dielektrycznych

Sposób otrzy mywania past elektronicznych przei dielektrycznych na rozpuszczalnikach
or ga nicznych polega na tym , że sproszkowane skład
ni ki aktywnie dzialaj11ce, tj . przewodzące, rezystywne
i diele ktryczne zawi esza. się w form ie koloidu w rozpu.~ zczalniku złożon y m z szeregu homologicznych alwodzący ch
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koholi alifatycznych , węglowodorów aromatycznych
i ich pochodnych oraz węglowodorów terpenowych
i ich pochodnych z dodatkiem ltib bez - mono, dwu
lub trójglikolu etylowego i/albo propylenowego.
(l

21c;

HOlb

P. 166115
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ścianki wybrzuszenia (72, 74) są od siebie oddalone
i posiadają co najmniej. jedno ścięcie (78 lub 80)
skierowane na zewnątrz, które tworzy powierzchnię
prze cinającą izolację.
(6 zastrzezeń)

zastrzeżeni e)

26.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewodn!kowych, Warszawa, Folska (Rajmund Izbaner, Zbigniew Gumbrycht, Bolesław Jakowlew,
·Tadeusz Sowa, Maria Sobolewska, Maria Szczepanik,
Ryszard Szczepanik, Władysława Wojewódzka).

Sposób otrzymywania past elektronicznych szczególnie stabilnych w szerokich granicach temperatur
Sposób otrzymywania past elektronicznych przerezystywnych i dielektrycznych stabilnych w zakresie temperatur -70°C+90°C polega na
tym, że jako rozpuszczalnik, w którym zawiesza s ię
s ubstancję aktywnie
działającą w
forfilie koloidu.
stosuje s ię układ eutektyczny dwu-, trój- lub wieloskładnikowy złożony z wody jako jednego składnika
i z glikolu etylenowego, dwuetylenowego, n- lub izopropylenowego, dwupropylenowego albo trójpropylenowego lub z ich mieszaniny jako drugiego składni
ka, najlepiej o składzie odpowiadającym punktowi
eutektycznemu z dodatkiem mocznika.
(l zastrzeżenie)
wodzących,

2lc; HOlb

P. 166199

30.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewoanikowych, Warszawa, Folska (Rajmund Izbaner, Krystyna Jaśkowska, Zdzisław Włodarski).

21c;

HOlh

P. 169884

T

Centrala Wytwórczo-Usługowa
wa, Folska (Marian Bissaga).
Układ

stabilizacji

29.03.1974
"Libella",

przełącznika

Warsza-

wciskowego

Układ stabilizacji przełącznika wciskowego, przeznaczonego zwłaszcza do dokonywania łączeń w obwodach pomocniczych i sygnalizacyjnych prądu
elektrycznego, charakteryzuje się · tym, że ·w ruchomej części przełącznika jesl krzywka (l) współpra
cująca z dźwignią stabilizującą (2), na którą działa
moment od siły jednej sprężyny (3) o stałym. kierunku, przy czym dźwignia stabilizująca (2) pracuje
jako sprężyna płaska.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania pasty przewodzącej szczególnie
do kondensatorów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pasty przewodzącej szczególnie do kondensatorów na
bazie srebra polegający na tym, że tworzy się zaWiesinę proszku srebrowego w ilości 60-800/o wagowych i fryty będącej mieszaniną P 20 3, H 3B03 i Si0 2
w ilości 3-5°/9 wagowych w roztworze żywic akrylowych lub etylocelulozowych
(l zastrzeżenie)

21c;

HOlr

P. 167340

14.12.1973

Pierwszeństwo~

10.09.1973
Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 395746)
Bunker Ramo Corporation, Oak Brook, Stany
Zjednoczone Ameryki (Paul Peter Ridge).
Styk elektryczny
2lc;
Styk elektryczny przeznaczony do połączenia elektrycznego z elementem obwodu zawierającym 'i zolowany przewód elektryczny, posiadający końcówkę
wytk:O!!laną z cienkiej
blachy zawierającą co najmniej jeden wrąb, który służy do przecinania izolacji przewodu i ustanawiania połączenia elektrycznego z umieszc;:zonym w nim przewodem charakteryzuje się tym, że posiada wydłużony kanał (40)
o przekroju poprzecznym w kształcie litery U,
w którym przeciwległe części na przeciwległych
ściankach bocznych (52, 53) są wgłębione do wewnątrz tworząc co najmniej jedną parę wewnętrznych
wybrzuszeń (59, 60 lub 61, 62) i są rozdzielone przez
nie, przy czym każde z wybrzuszeń posiada jedną
parę ścianek (72) połączonych nierozdzielnie z przylegającą do n'ich ścianką boczną (52), oraz zaokrąg
loną czę.~ć dolną umiejscowioną przy wrębie i łączą:
cą ścianki tali:, że tworzą powiększoną powierzchnie;
cierną (76) dla umieszczonego we wrębie przewodu,
i część górną umiejscowioną przy wrębie, w której

H02p

P. 170372

13.04.1974

Zarząd Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, Chorzów, Polska (Zbigniew Polizio, Stanisław
Samojednik).

Układ

elektryczny, w skład którego wchodzą najmniej
dwa WYłączniki samoczynne

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny,
w skład którego wchodzą najmnieJ dwa wyłączniki
samoczynne, zwłaszcza do sterowania jazdy kolei linowej, umożliwiający szybkie znalezienie wyłącznika
samoczynnego, który zadziałał w układzie elektrycznym.
I stota wynalazku polega na tym, że do każdego wyłącznika samoczynnego
(Ws) dołączono równolegle
rezystory (R) o ros nąc ej kolejno wartości i połączono
je poprzez styk (8 2) przekaźnika (P) i amperomierz (A)_
ze źródłem prądu elektrycznego (Z).
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• Na podstawie prądu płynącego przez amperomierz
(A) określa się, który przekaźnik zadziałał.
(l zastrzeżenie)
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Tranzystorowy przekaźnik upływowy do kontroli rezystancji izolacji zwłaszcza dla kopalnianych sieci
trójfazowych
Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy przerezystancji izolacji,
trójfazowych z izo- _
lowanym lub uziemlionym punktem zerowym transformatora zasilającego sieć kontrolowaną.
Przekaźnik według wynalazku składa się z inwentora z tranzystorem (Tl), wyjściowego wzmacn1acza
z tranzystorem (T2) i elektromagnetycznym przekaź
nikiem (5), obwodu pomiarowego z potencjometrem
(R5) i jest zasilany z zacisków (a) i (b) transformatora
(7) spełniającego wymagania iskrobezpieczeństwa poprzez stabilizowany zasilacz (6) prądu stałego. Zaciski
wyjściowe (d), (e) lub (n) oraz uziemiający zaćisk (c)
przekaźnika są zbocznikowane diodami (Dl) i (D2)
eliminującymi
wpływ
zakłóceń
napięcia
sieci na
obw~d pomiarowy.
W zależności od wymaganej wartości rezystancji
krytycznej s1eci w obwód pomiarowy jest włączony
odpowiedni zespół rezystorów (Rl), (R2) do (Rn) ,
przy czym jeden z tych rezystorów jest jednocześni e
wykorzystywany do kontroli działania przekaźn!ika .
Dla umożliwienia przyłączenia układu (10) w przypadku kontroli rezystancji izolacji sieci z uziemionym
punktem zerowym transformatora, przekaźnik ma
wyprowadzone zacisk!i (f) i (g).
(3 zastr:rezenia)
kaźnik
upływowy
do kontroli
zwłaszcza dla kopalnianych sieci

3W

Sa

11

~--t@ł----"_....__

2lc;

HOlh

_ _,

P. 170801

03.05.1974

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
"Apator", Toruń, Folska (Leonard Kasprzewski, Jerzy Jarzębiński, Tadeusz Gorączniak).

Napięcia

Przegubowo-elastyczne połączenie zwory
elektromagnetycznego

stycznika

Przedm iotem wynalazku jest przegubowo-elastyczne
zwory s tycznika elektromagnetycznego
z uchwytem zwory, z którym związany jest wałek
napędowy ze stykami ruchomymi.
Przegubow o-elastyczne połączen ie zwory według
wynalazku charakteryzuje s ię tym, że w środku cięż
lwści zwory (l) jest um ieszczony samonastawny prze gub elastyczny złożony z umocowanego na stałe do
zwory (l) gwintowanego s worznia (2) przechodzącego
~wobodnle przez otwór w uchwycie (3), przy czym
pomiędzy zworą (l) a uchwy tem (3) oraz między
uchwytem (3) a podkładką (4) z nakrętkam i regulującymi (5) są umieszczone elastyczne pierścienie (6)
np. z gumy. Dla ograniczenia ruchów zwory {l) wokół osi, w uch wycie (3) są umieszczone kołki (7).
(l zastrzeżenie)
połączen ie

2ld2;

H02k

P. 165659

05.10.1973

Fabryka Silników Elektrycznych Małej Mocy "Silma", Zagórze k.Dąbrowy Górniczej , Polska (Włady
sław Woźniak, Kazi mierz Opalski) .
Sposób

2lc;

H02h

P. 171063

14.05.1974

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
"Apator", Toruń , Polslm (Ryszard Kubań
ski, Tadeusz Gorączniak, Jan Wroniewicz, Tadeusz
Napięcia

Lemański).

montażu

silników jednofazowych

małej

mocy

Sposób montażu silników polega na tym, że na
zamki u s talające (5) w sporników (l) •i (2) nakłada się
pakiet blach stojana (3) wraz z wirnikiem, po czym
działa się siłą ściskającą (Pl i P2), a przez otwory
zamków us talając y ch (5) przepycha s ię s tożkowy
przelotowy trzpi e ń (4).
Montaż wyżej wymienionym sposobem przeprowadza się dla silników do 5 W mocy.
(l zastrzeżenie)
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kondensatorem (CS) z kolektorem tranzystora wzmacniającego (T4) pierwszego członu. Z kolektora tranzystora blokującego podawany jest sygnał do sterowania
wzmocnieniem wzmacniacza głośnikowego.
(2 zastrzeżenia)

2ld2;

H02k

P. 169516

T

14.03.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 154251
Zbigniew Kaszczyszyn, Lubań śląski, Folska (Zbigniew Kaszczyszyn).

Turbosilnik elektryczny L-30
Turbosilnik według wynalazku składa się z dwóch
silników elektrycznych (l i 2) indukcyjnych, przy czym
ich wirniki krótkozwarte (Wl i W2) są sprzężone mechanicznie przez osadzenie na wspólnym wale (G),
a ich uzwojenia stojanów są sprzężone elektrycznie
przez połączenie szeregowe uzwojeń (Ul) i (U2) silnlika
(l) z uzwojeniem (CI) silnika (2). Uzwojenie (C2) silnika (2) jest włączone bezpośrednio do sieci przez prze2ld2;

H04b

P. 166221

31.10.1973

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka,
Folska (Lech Wojciechowski).

Warszawa,

Układ

blokady kierunku wzmocnienia w· quasidupleksowym głośno mówiącym systemie rozmównym

łącznik

(A).

Siln'ik (l) jest silnikiem głównym napędu a silnik
(2) jest silnikiem rozruchowym oraz wspomagającym
silnik (l) przy zwiększonym obciążeniu tego silnika
dzięki szeregowemu połączeniu uzwojenia (Cl) silnika
(2) z uzwojeniami (Ul, U2) silnika (1).
(9 zastrzeżeń)

Układ blokady kierunku wzmocnienia w quasidupleksowym głośno mówiącym systemie rozmównym zawiera dwa symetry czne człony włączone m i ędzy
wzmacniacz mikrofonowy pierwszego abonenta i
wzmacniacz głośnikowy drugiego abonenta sprzężone
między sobą. Wzmacniacz mikrofonowy p1erwszego
abonenta i wzmacniacz głośnikowy drugiego abonenta
są połączone odpowiednio poprzez kondensatory (Cl,
C24) z bazami wzmacniaj ących tranzystorów (T4, T20)
i poprzez rezystory (RT, R17) z kolektorami blokują
cych tran zystorów (T l4, TlO), z a ś kol ektory wzmacniających tranzystor ów (T4, T20) są połączone z kolektorami blokujących tranzys torów poprzez rezystory (Rl5,
STfH

t
'
2ld2;

H02p

P. 171876

12.06.1974

Biuro Studiów
Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt" w Warszawie Oddział w Poznaniu, Poznań, Folska (Andrzej Zabłoc
ki, Tomasz Gajewski, Józef Bejnar).
Układ

cyfrowej regulacji

kąta zapłonu

Układ wg wynalazku przeznaczony jest
kąta zapłonu tyrystorów zastosowanych

tyrystorów

do regulacji
w urządze
niach regulacji i stabilizacji obrotów silnlików elektrycznych.

il

t

iolH.

a

t
w

s.

Rll) i poprzez rezystory (R5, R21) do jednego bjeguna
źródła zasilającego. Do drugiego bieguna źródła zasilającego dołączone są emitery wzmacniających tranzystorów (T4, T20), emitery blokujących tranzystorów
(T14, TlO), poprzez rezystory (R9, R16) bazy blokują
cych tranzystorów i poprzez kondensatory (Cl3, Cl2) kolektory blokujących tranzystorów (Tl4, TłO). Baza tranzystora blokującego (T14) pierwszego członu jest sprzę
żona kondensatorem (CIS) z kolektorem wzmacniające
go tranzystora (T20) drugiego członu a baza tranzystora blokującego (TlO) drugiego członu jest sprzężona
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Układ zawiera
wejścia połączone

komparator cyfrowy (3), którego
są z wyjściem cyfrowego układu
pomiarowego (2) i z wyjściem rejestru wejściowego
(1), a wyjście komparatora (3) połączone jest z wejś
ciem licznika rewersyjnego (4), który jest połączony
z wejściem komparatora (6). Komparator (6) połączony
jest z układem formującym impulsy wyjściowe (9)
oraz z licznikiem cyfrowym (5), który połączony jest
z generatorem 'impulsów (7) oraz z komparatorem
zera (8).
(l zastrzeżenie)
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czym sygnał napięcia na weifficiu (3) i WYJSCJU (4),
wzmacniacza (A) jest określany względem- dowolnej,
niekoniecznie wspólnej, wartości potencjału.
(l zastrzeżenie)

l
2le;

GOlr

P. 161600

29.03.1973

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych "Polon"
Zakład Urząd:?eń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Folska
(Roman Landowski, Zdzisław Grzeczka, Mieczysław
Pięta).
Elektryczny miernik cyfrowy

napięcia

lub

prądu

2le;
Miernik cyfrowy według wynalazku zawiera generator, sygnału piłokształtnego (GP), komparator sygnałów elektrycznych (KS), multiwibrator bistabilny (M)
połączone ze sobą szeregowo, bramkę (4), do której
wejść dołączony jest generator impulsów zliczających
(GJ) oraz wyjście multiwibratora (M), a wyjście bramki (4) połączone jest z Wielodekadowym przelicznikiem
(P), do którego na wejście (11) przyłączony jest również układ zapamiętywania (R) wartości zmierzonej,
który uruchomiony jest przyciskiem przełącznika (K).
Układ zapamiętywania (R) składa się z trzech bramek (B 1 , B 2 i B 3), z których pierwsza bramka (B 1) posiada jedno wejście (l) połączone z jednym wyjściem
(10) multiwibratora (M), drugie wejście (2) połączone
jest ze środkowym zaciskiem (13) przełącznika (K), a
trzecie (3) połączone jest z wyjściem (7) drugiej bramki
(B 2) oraz z wejściem (8) trzeciej bramki (B3), przy
czym wyjście bramki (B1) jest połączone z wejściem
(5) bramki (B 2), której drugie wejście (6) jest połączo
ne z wyjściem (12) generatora taktowego (T). Ponadto
wyjście (14) bramki (B 3) jest połączone z wejściem
pierwszej bramki (B 1) poprzez trzy bramki połączone
szeregowo.
(3 zastrzeżenia)

2le;

GOlr

P. 162545

Zjednoczone

P. 164051

13.07.1973

Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych, Warszawa, Folska (Stanisław Zdanowski, Andrzej Kulik).

Korektor

położenia
zwłaszcza

zerowego organu ruchowego
mierników elektrycznych

Przedmiotem wynalazku jest korektor położenia zerowego organu ruchowego, zwłaszcza mierników elektrycznych, posiadającego wałek połączony z kolnie~
rzem nastawczym i mimośrodem . . Wałek (l) posiada
co najmniej jeden przegub w postaci dwóch par krzyżujących się pros topadle przewężeń (5). Wałek ten
wraz z przegubem, nastawczym kołnierzem (2) i mimośrodem (3) z prowadzącym czopem (4) stanowi
je dnolity element.
(2 zastrzeżenia)

14.05.1973

Zakłady Urządzeń Jądrowych

Zakład Urządzeń Dozymetrycznych,
(Mieczysław Kazimierz Ciszak).
Urządzenie

GOlr

do pomiaru

napięć

lub

"Polon",
Bydgoszcz, Folska
małych prądów

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru
lub małych prądów, przeznaczone przede
wszystkim do pomiarów elektrometrycznych.
Urządzenie według wynalazku jest zbudowane w
oparciu o skompensowany układ wejściowy (W), na
tranzystorach polowych (T1 i T 2), który jest połączony
z wejściem wzmacniacza (l) o dużym wzmocnieniu
napięcia

napięciowym.

Urządzenie

charakteryzuje się tym, że wyjście (2)
(W) połączone jest z wejściem (3)
wzmacniacza (A) o dużym wzmocnieniu napięciowym,
a pomiędzy wejście (l) układu (W) i wyjście ('4)
wzmacniacza (A) jest podawany sygnał mierzony, przy
układu wejściowego

2le;

GOlr

P. 165834

Folitechnika Gdańska,
wieki, Janusz Mróz).

Gdańsk,

12.1o.19n

Folska (Jerzy Sa-

Sposób pomiaru mocy biernej w trójprzewodowych
układach trójfazowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru mocy
biernej w trójprzewodowych układach trójfazowych
wykazujących symetrię napięć, który nie wymaga
tworzen~a sztucznego punktu zerowego.
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Sposób pomiaru według wynalazku polega na tym.
wytwarza się pierwszą wartość pierwszej wielkości
pomocniczej jako proporcjonalną do sumy chwilowej
wartości prądu pierwszej fazy i podwójnej wartości
chwilowej prądu trzeciej fazy. Niezależnie od tego
wytwarza się pierwszą wartość drugiej wielkości pomocniczej jako proporcjonalną do chwilowej wartości
napięcia między fazami pierwszą a drugą. Następnie
dokonuje się mnożenia pierwszych wartości pierwszej
i drugiej Wielkości pomocniczej otrzymując pierwszą
wartość trzeciej wielkości pomocniczej.
Oprócz tego wytwarza się drugą wartość pierwszej
wielkości pomocniczej jako proporcjonalną do sumy
chwilowej wartości prądu trzeciej fazy i podwójnej
wartości chwilowej prądu pierwszej fazy. Dalej wytwarza się drugą wartość drugiej wielkości pomocniczej, jako proporcjonalną do chwilowej wartości napięcia między fazami drugą a trzecią. Z kolei dokonuje
się mnożenia drugiich wartości pierwszej i drugiej
wielkości pomocnicz,ej otrzymując drugą wartość trzeciej wielkości pomocniczej. Pierwszą i drugą wartość
trzeciej wielkości pomocniczej sumuje się i wyznacza
wartość średn~ą tej sumy za czas trwania jednego
okresu napięcia w układzie badanym, która to wartość średnia jest proporcjonalna do mocy biernej
w układzie badanym. LicZJenie numerów faz odbywa
się przeciwnie do kierunku wirowania systemu napięć
trójfazowych.
(l zastrzeżenie)
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GOlr

P. 166029

22.10.1973

że

2le;

P.

GOlr

Politechnika Gdańska,
wieki, Janusz Mróz).
1

165835

Zakład Doświadczalny Zapisu Magnetycznego przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa,

Folska (Jerzy Wojtachnio, Zofia Padee).
Urządzenie

do pomiaru parametrów elektrycznych
scalonych wzmacniaczy operacyjnych

Urządzenie do pomiaru parametrów elektrycznych
scalonych wzmacniaczy operacyjnych sygnałem zm!iennoprądowym sterowane z generatora napięcia prostokątnego, wyróżnia się tym, że ma jeden wspólny tor
pomiarowy i jeden wskaźnik do pomiarów parametrów wyrażanych w mierze liniowej oraz parametrów
w mierze logarytmicznej. Tor pomiarowy zawiera generator napięcia prostokątnego (l) sterujący układami
testów (2), na wyjściu których znajduje się przełącz
nik (P), który przez swój pierwszy styk (a) łączy
układy testów (2) ze wzmacniaczem logarytmicznym
(3) i detektorem fazoczułym (5), zaś przez swój drugi
styk (b) łączy układy testów (2) ze wzmacniaczem liniowym (4) i detektorem fazoczułym (5). Wyjście detektora fazoczułego połączone jest poprzez układ okreś
lania modułu napięcia (6) 'i symetryczny wzmacniacz
wyjściowy (7) ze wskażniki,em (8).
(2 zastrzeżenia)

12.10.1973

Gdańsk,

Folska (Jerzy Sa-

Przełączalne urządzenie do pomiaru mocy biernej
i czynnej dla trójfazowych obiektów trójprzewodowych

Przedmiotem wynalazku jest przełączalne urządze
nie do pomiaru mocy biernej i czynnej dla trójfazowych obiektów trójprzewodowych niesymetrycznych
zasilanych symetryc2nym układem napięć, które to
urządzenie nie wymaga układu sztucznego zera.
Urządzenie }est wyposażone w dwa elementy mnożące. Pierwszy element mnożący (l) ma w torze napięciowym cewkę napięciową (2) wyposażoną w zacisk
początkowy (3) i końcowy (4), natomiast w torze prą
dowym posiada pierwszą cewkę prądową (5) o zacisku
początkowym (6), odczepie (7) i zacisku końcowym (8),
jak również drugą cewkę prądową (9) o zadsku początkowym (10) i końcowym (11).

"
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Drugi element mnożący (12) ma w torze napięcio
wym cewkę napięciową (13) wyposażoną w zacisk początkowy (14) i końcowy (15), natomiast w torze prą
dowym posiada pierwszą cewkę prądową (16) o zacisku początkowym (17), odczepie (18) i zacisku końcowym
(19), jak również drugą cewkę prądową (20) o zacisku
początkowym (21) i końcowym (22). Zacisk początko
wy (10) drugiej cewki prądowej (9) pierwszego elementu mnożącego (l) jest na stałe połączony z zaciskiem
końcowym (19) pi,erwszej cewki prądowej (16) drugiego elementu mnożącego (12). Oprócz tego zacisk początkowy (21) drugiej cewki (20) prądowej drugiego
elementu mnożącego (12) jest na stałe połączony z zaciskiem końcowym (8) pierwszej cewkil prądowej (5)
pierwszego elementu mnożącego (1).
(2 zastrzeżenia)

2le;

GOlr

P. 167870

T

02.01.1974

Folitechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Witold Papużyński, Zbigniew Papużyński).

Folska

wytrzymałości dielektrycznej
łych materiałów elektroizolacyjnych

Aparat do badania

sta-

Aparat według wynalazku składa się z korpusu (4),
w którego górnej części osadzona jest tuleja prowadząca (3) oraz w bocznej ścianie osadzone są zaciski
doprowadzające (7 i 8), z elektrody ruchomej (l) osadzonej przesuwnie w tulei (3) oraz z elektrody płas
kiej (2).
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Elektroda (2) wykonana jest z materiału niemagnetycznego i zamocowana jest na trwałe w dolnej części
korpusu ~). Elektroda (2) osadzona jest na rdzeniu (5),
na jarzmie którego osadzona jest cewka (6) połączona
z układem odczytu grubości badanego materiału.
Elektroda (l) poprzez zacisk (7) połączona jest
z uzwojeniem wtórnym transformatora wysokiego napięcia, a elektroda (2) z uziemionym zaciskiem (8). Po
włożeniu materiału pomiędzy elektrody (l i 2) dosuwa się elektrodę (1), stanowiącą zworę rdzenia (5)
czujnika indukcyjnego, do materiału i po włączeniu
wysokiego napięcia określa się napięcie przebicia danego materiału.
(l zastrzeżenie)
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sów (2) i z blokiem automatyki (3). Licznlik okresów
(2) i programer (4) są podłączone do wejść układu
(5), przy czym wyjście tego układu jest sprzężone
z blokiem automatyki (3), a wyjścia tego bloku sterują licznikiem okresów (2) oraz bramką (1), podczas
gdy bramka (l) jest sprzężona z licznikiem impulsów
bramkow::mych (6).
(l zastrzeżenie)
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2le;. GOlr

P. 168877

T

F2.1

18.02.1974

l
l

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót
Elektrycznych "Elektromontaż", Warszawa, Folska
(Edward Zmarzłowski).
Elektroniczne

urządzenie

l

l

F1

do czujnikowego pomiaru

prądu

Przedmiotem wynalazku jest elektronliczne urządze
nie do czujnikowego pomiaru prądu przemiennego,
szczególnie do przekazywania zdalnego wartości prą
dów pobieranych przez poszczególne odbiorniki.
Istotą wynalazku jest mocowanie czujnika prądo
wego na przewodzie bez jego przecinania oraz pomiar
prądów pobieranych przez poszczególne odbiorniki
i przekazywanie na duże odległości.
Urządzenie składa się z czujnika prądowego, elektronicznego członu przetwarzającego (6) i miernika
prądowego (7). Czujnik prądowy zawiera rdzeń magnetyczny (2), najkorzystniej w kształcie litery U,
obejmują c y szynę roboczą (5), na którym nawinięte są
uzwojenia (l) połączone szeregowo, zbocznikcwane rezystorem (3) i zalany żywicą izolacyjną (4). Sygnał napięciowy z czujn!ika jest przetwarzany w elektronicznym członie (6) i przekazany do miernika (7). Urzą
dzenie według wynalazku może być wykorzystane
wszędzie tam, gdzie stosuje się tradycyjne przekład
niki prądowe oraz do pomiaru prądu w zakładach
przemysłowych, laboratoriach itp.
(2 zastrzeżenia)

2le;

GOlr

P. 172261

T

26.06.1974

Główny Instytut Górn!ictwa, Katowice, Folska (Bogdan Kołodziejski, Anatol Hatwich, Alfons Tomik, Andrzej Serbeński).
Wskaźnik napięcia

Wskaźnik obecności napięcia w urządzeniach elektrycznych, zwłaszcza zainstalowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, składa się z dwóch połączonych przewodem (3) rękojeści (4, 5). Pierwsza rę
kojeść (4) ma optyczny sygnalizator (6) do którego jest
dołączony równolegle sprawdzający prawidłowe działanie wskaźnika układ zawierający rezystor (7), diodę
(8), zasilające źródło (9), indukcyjną cewkę (10), wodorowy zestyk (11) oraz płytkę (12) magnesu stałego
osadzonego w drugiej rękojeści (5). Ochronny rezystor
(3) drugiej rękojeści (5) wraz z diodą (14) i kondensatorem (15) oraz z diodą (16) i ochronnym rezystorem
(17) pierwszej rękojeści (4) stanowią układ do określa
nia wielkości sprawdzanego napięda. (3 zastrzeżenia)
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2le;

GOlr

P. 172215 T

26.06.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów [ Automatyki Elektronicznej "Mera-Elmat", Wrocław, Folska
(Bogusław Żyborski, Leszek Mulka, Teresa Kramarowska, 'illanda Banaszewska, Marian Kozioł, Maciej
Dylik).

21f;
Układ

miernika stosunku częstotliwości dwóch przebiegów okresowych

Układ miernika stosunku częstotliwości dwóch przeIJ'iegów okresowych, zastosowanie w cyfrowej technice
pomiarowej, zwłaszcza tam, gdzie mierzona wielkość
może być przetwarzana na ciąg impulsów elektrycznych.
W układzie według wynalazku bramkowany tor (Fl)
jest podłączony bezpośrednio do bramki (l), zaś drugi
bramkujący tor (F2) jest połączony z licznikiem okre-

H05b

P. 162105

21.04.1973

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa,
Folska (Bogdan Pastuszka).
Dioda elektroluminescencyjna o ukierunkowanej
ce promieniowania

wiąz

Dioda we"dług wynalazku składa slię z płytki pół
przewodnikowej (l) z wykonanym w niej złączem p-n
oraz niskoornowyroi kontaktami elektrycznymi na
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(3) łącznikiem (10). Na trzpieniu (9) umieszczona jest
krzywka (11) współpracująca z wodzikiem (12) stanowiącym część składową układu dźwigniowego (13),
który napędza element ograniczający (8). Element (8)
przykrywa gniazdo (6) automatu podczas jego zała
dowywania, w celu zabezpieczenia przed odwracaniem się półwyrobów.
(l zastrzeżenie)

obydwu obszarach półprzewodników. Płytka ta mocowana jest do podłoża metalowego (2), które jednocześ
nie posiada powierzchnię odbijającą i ukierunkowującą promieniowanie wychodzące ze złącza p-n. Kształt
tej powierzchni w zależności od potrzeb może być
stożkowy lub" paraboidalny.
Podłoże (2) wraz z płytką (l) jest połączone z obudową (4) poprzez przekładkę izolacyjną (3). Obudowa
(4) połączona przewodem (6) z płytką półp;-zewodniko
wą (l) jest zarazem drugą elektrodą. Całość zalana
jest żywicą uformowaną w kształcie soczewki (5).
(2
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zastrzeżenia)

F2ls

P. 166124

26.10.1973

Arne Gustav, Edvard Almqvist, Malmo, Szwecja
(Arne Gustaw Edvard Almqvist).
Urządzenie

do zawieszania podłużnych oprawek
oświetlenia lokalnego

Urządzenie stosuje się do zawieszania podłużnych
oprawek zawierających źródło światła w celu ośwti.et
lania powierzchni roboczych zwłaszcza stołów kreślarskich.
Urządzenie
posiada przemieszczalną oprawkę
zawieszoną ·przegubowo za pomocą łożyska (7) na

(4)

ramieniu l6) a wspornik (9, lO) pddalony od jednego
końca ramienia (6) zawieszony jest na tylnej stronie
poWierzchni roboczej z możliwością przemieszczania
wzdłuż tylnej strony lub jest połączony przegubowo
z deską tak, że ramię (6) może być przesuwne wzdłuż
powierzchni roboczej w celu ustawienia, dopasowania oprawki (4) w wymaganej odległości od każdej
części powierzchni roboczej.
(17 zastrzeżeń)

21f;

HOlk

P. 166070

24.10.1973

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych "Unima", Zakład Zamiejscowy w Koszalinie, Koszalin,
Polska (Starnsław Kwiatkowski).

Podajnik

półwyrobów

Przedmiotem wynalazku jest podajnik półwyrobów
płytek stykowych do gniazd w automacie
do zaiewania trzonków żarówkowych.
Podajnik zawiera rynnę dozującą (2), która podaje
uprzednio zorientowane półwyroby do gniazd automatu (6). Końcówka rynny posiada wybranie, w którym umieszczona jest przesuwka (3) stanowiąca oddzielacz półwyrobów. Kierunek ruchu przesuwk!i (3)
jest prostopadły do toru ruchu półwyrobów. Trzpień
napędowy (9) podajnika połączony jest z przesuwką
zwłaszcza

2lg;

HOli

P. 161305

16.03.1973

Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych przy Przemysłowym Instytucie Elektroniki,
Warszawa, Folska (Waldemar Roman, Roman Smolski).
Urządzenie do ustawiania podło:iy układów scalonych
w stosunku do masek, w szczególności do techniki
hybrydowej

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
że powierzchniami bazowymi maski (l) i podłoża (6) są dwie przyległe do siebie powierzchnie
boczne, a ustalenie dch względem siebie odbywa się
za pomocą kątownika (3), przy czym powierzchnie
zewnętrzne kątownika stanowią bazy maski, a powierzchnie wewnętrzne tworzą bazy (4) i (5) podłoża
(6). Dosuwanie podłoża do baz (4) i (5) odbywa się
pod działaniem ramion (7) i (8) dźWigni, będących
pod stałym działaniem sił rozwierających je. Między
przeciwległymi ramionami dźwigni znajduje się zamek uchwytu (10) posiadający dwa występy (11)
i. (12), mające swoje punkty przyporu z ramionami
dźwigni (7) i (8) w różnych odległościach od środka
ich obrotu. Występy te przenoszą na ramiona dźwig-

tym,

'
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ni parę sił, wywołanych przez przyłożony do zamka
moment obrotowy (M), a oś obrotu zamka posiada
dwa stopnie swobody w płaszczyźnie uchwytu.
(2

zastrzeżenia)
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P. 162380

05.05.1973

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych "Polon",
Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Folska (Zdzisław Jagielski, Antoni Pacholik, Leonard
Brzozowski}.
Różnicowy

2lg;

P.

HOll

162106

21.04.1973

Instytut Technologii Elektronowej przy N:aukowo·-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, Folska (Georgi Stareew, Maciej Piaskorski).
Dioda z

barierą

układ

komór jonizacyjnych
czujek dymu

zwłaszcza

do

Przedmiotem wynalazku jest różmcowy układ komór jonizacyjnych, zwłaszcza do izotopowych czujek
dymu stosowanych w urządzeniach do automatycznego wykrywania i sygnalizowania zagrożenia poża
rowego.
Układ posiada
dwie komorY" jonizacyjne (l, 3),
które są elektrycznie połączone z sobą szeregowo,
a w obszarach czynnych tych komór znajduje się
jedno wspólne źródło (2) promieniowania jonizujące
go, wywołujące jonizację gazu zawartego w obu komorach jonizacyjnych.
2ródło promieniowania jonizującego zajmuje regulowane położenie zmienne względem obu komór jonizacyjnych, co pozwala na osiągnięcie stanu zjonizowania obu komór w stopniu wymaganym dla właś
C'iwej pracy czujki dymu. Ustawienie źródła w
położeniu optymalnym umożliwia nastawienie odpowiedniego napięcia na wspólnej dla obu komór
jonizacyjnych elektrodzie.
(l zastrzeżeniel

Schottky i sposób jej wykonywania

Dioda z barierą Schottky charakteryzuje się tym,
warstwa epitaksjalna typu n+ wykonana jest
przez selektywny wzrost epitaksjalny z fazy ciągłej
w obszarze podłoża izolacyjnego, rozpuszczonego
w trakcie tego samego procesu bezpośrednio przed
narastaniem warstwy, natomiast warstwa słabodo
mieszkowana typu n wytworzona zostaje w ponownym proces~e selektywnego wzrostu epitaksjalnego
w miejscach nałożenia warstwy typu n+ tak, że
warstwa typu n styka się zarówno z warstwą typu
n+ jak i z półprzewodnikowym podłożem izolacyjnym a granica między warstwą n+ i podłożem izolacyjnym nie wychodzi na powierzchnię w obszarze
że

l

złącza metal-półprzewodnik.

Sposób wykonania diody wg wynalazku polega na
tym, że płytkę podłoża (l) z półizolacyjnego materiału grupy A III B V np. GaAs pokrywa się warstwą
dielektryczną np. Si0 2 , w której następnie za pomocą fotolitografi wytrawia się okna. Następnie na stanowisku do wzrostu epitaksjalnego z fazy ciekłej
następuje rozpuszczenie części podłoża i narastanie
warstwy (2) w tym m~ejscu i tymże samym procesie.
Warstwa (2) jest wysoko domieszkowana n+ GaAs. Po
zdjęciu warstwy dielektrycznej płytkę .(1) przygotowuje się do ponownego selektywnego wzrostu epitaksjalnego warstwy (3) typu n GaAs, przy czym
wzrost z fazy ciekłej zachodzi również w miejscu,
gdzie poprzednio nałożona warstwa n+ (2) graniczy
z powierzchniową częścią podłoża (1). Po zdjęciu
maski dielektrycznej wytwarza się kontakt omowy
(4) do warstwy n+ (2) w obszarze nie pokrytym
warstwą n GaAs (3). Na płaskim obszarze granicy
podłoże izolacyjne warstwa n GaAs nakłada się
pasek metalu kontaktowego (5) tworzący złącze metal-półprzewodnik.

(2 zastrzeżenia)

2lg;

HOlf

P. 162852

26.05.1973

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Folska {Witold Nowikow, Ryszard Iwanick!i).
Sposób rozmagnesowywania modeli

okrętów

Sposób rozmagnesowywania modeli okrętów polega na tym, że model opasuje się solenoidem, w którym odstęp między zwojami :z;awiera się w granicach
1/40 do 1/20 obwodu kadłuba modelu na owrężu,
a następnie wytwarza się pole magnetyczne wokół
modelu przez przepuszczenie prądu stałego i nałożo
ną nań składową prądu przemiennego o skutecznej
wartości prądu narastającej od O do 5 A, po czym
zmniejsza się prąd w odwrotnej kolejności, następ
nie etapami rozmagnesowuje model, przepuszczając
prąd stały ze składową zmienną w jednym kierunku,
przy czym stosunek chwilowej wartości natężenia
prądu przy poprzedniej komutacji do chwilowej wartości natężenia prądu przy następnej komutacji zawie-ra się w granicach od 0,90 do 0,93, następnie
zmienia się kierunek prądu i powtarza rozmagnesowywanie zmniejszając w każdym następnym etapie
prąd maksymalny o połowę .
(l zastrzeżenie)
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Urządzeń Jądrowych ,,Polon"
Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Folska (Leon Kozieja).

Zakład

Zakłady

Urządzeń

Radiometr z licznikiem Geigera-MuHera
Przedmiotem wynalazku jest radiometr z licznikiem Geigera-MuHera przeznaczony do pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego.
Radiometr według wynalazku składa się z licznika
GM (L), monowibratora zbudowanego na tranzystorach (T1 i T2) i integratora z tranzystorem (T3) oraz
z przyrządem mierzącym (PW) lub progowym.
Układ elekllrycZ!Ily radiometru według wynalazku
ma szeregowo z licznikiem GM (L) włączony galwaniCZIIlie integrator z przyrządem mierzącym (PW) lub
progowym poprzez tranzystor (T2) mon.owibratora.
Przy przeciążeniu wskazówka pomiarowa wychyla
się poza zakres skali pomia·r owej radiometru, dając
tym samym sygnał o zaistniałym zagrożeniu w polu
promieniowania jonizują,cego .
(l zastrzeźenie)

2!g;

H05h

P. 165343

20.09.1973

Instytut Badań Jądrowych, świerk-Otwock, .Folska (Robert Kiełsznia, Józef Janiczek, Jerzy Olszewski, K!arol Zając).
Sposób

chłodzenia cewki wzbudzającej wysokiego
napięcia zwłaszcza do betatronu oraz układ do
chłodzenia cewki wżbudzającej

Sposób według wynalazku polega na chłodzeniu
cewki wzbudzającej wysokiego napięcia do elektromagnesu za pomocą wody w obiegu otwartym z sieci
wodociągowej.
UkŁad do chłodzenia

21g;

P. 164252

HOls

Wojskowa
DąbDOwskiego,

25.07.1973

Akademia Technicwa im. Jarosława
Warszawa, Folska (Sylwester Kaliski).

cewki wykonany jest z izoLowanej rurki miedzianej nawiniętej na karkasie izolacyjnym. Do końcówki trójnikowej (A) dołączone
jest zakończeni-e cewki (B) i doprowadzenie wysokiego napięcia (C) oraz rurka irz;olacyjna (D). Doprowadzente wody chłodzącej do rurki izolacyjnej nastę
puje przez końcówkę (E) a odprowadzenie przez
końcówkę (G). Obie końcówki (E) i (G) są uziemione.
(3 zastrzeżenia)

Nowy sposób realizacji leserowej mikrosyntezy
termo-jądrowej

Sposób według wynalazku polega na tym, że kJulkę
zestalonego D-T poddaje się pre·k ompresji rzędu 1525 razy za pomocą układu strug komulacyjnych Wytworzonych metodą wybuchową w czasie rzędu 10- 7s
a następnie kulkę poddaje się koocentrycznemu profilowanemu impulsowi laserowemu, w odpowiednio
optymalizowanym czasie ;rzędu nanosekund, o zredukowanej energii impulsu do pooad 100%, potrzebnej
do inicjacji procesu mikrosyntezy terrnojąd'l"owej
p~y łącznej kompresji rzędu 1()3-104 , dzięki czemu
zostaje obniŻiona bariera energii krytycznej lase~rów
i uzysku:j.e się z.naczne potanienie procesu mikrosyntezy.
(1 zastrzeżenie)

2lg;

HOll

P. 165290

Zespół odprowadzający ciepło

Przedmiotem wynalazku jest zespół odprowadzaciepło przeznaczony do chłodzenia podzespołów
elektro licznych, oporników i innych elementów.
Zespół składa się z metalowy•c h płytek (2) płaskich
lub wygiętych zygzakowato, osadzonych promieniowo na wspólnym kołnierzu (l) przystosowanym do
umieszczenia zespołu w urządzeniu elektronicznym
w bezpośrednim sąsiedztwie i współosiowo z wentylatol'em w ten sposób, że wszystkie el·ementy płytek
(2) wraz z przym o ~ owanymi do nłch podzespołami
elektronicznymi (3 i 4) le.żą w strumieniu powietrza
wytworzooym przez wentylator.
(4 zastrzeżenia)

•

· ~-t~

18.09.1973

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Folska (Edmund Wosiński).

jący

~~~------------~-~~-·~--------------------~-

21g;

H01j

P. 165636

04.10.1973

Zgło3:z:enie dodatkowe do patentu nr 68128
Akademia Medyczna, Warszawa, Folska (Zbigniew
Choroszczak).
Urządzenie zabezpieczające lampę
obciążeniach jednorazowych i

przy

rentgenowską

wielokrotnych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabeZipie1ampę rentgenowską przy obciąŻleniach jednorazowych i wielokrotnych ZJnajdujące zastosowanie
zwłaszcza do lamp rentgenowskich z wirującą anodą
w diagnostyce radiologicznej.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że w obwodzie (l) prądu odtwaJrzającego warunki pracy Lampy rentgenowskiej ZJllajdują się dwa
czające
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loonde.nsatory (2 i 3) o roznej poj•emnqści podłączone
szeregowo oraz dwa układy pomiarowe (6 i 7) pojłączooe odpowiednio do każdego z kondensatorów
oddzielni e równolegle do oporów rozładowu j ący ch
(4 i 5). F~ekroc:zenie dopuszczalnego nap i ęcia na
kondensatorze (2) lub (2 i 3) przy obciążeniu jednorazowym lub wielokrrotnym rpawoduje zadział•anie
przekaźnika w układzie pomiarowym (6) lub (7),
a styki (8, 9) spowodują zablokowanie obwodu zasilania lampy l'lentgenowskiej uniemożliwiając dalsze
włączelllie obciążenia na lampę.
(l zastrzeżenie)

1

7

2lg;

G21d

FATENTOWEGO
2lg;

G2lc

67
, P. 165797

12.10.1973

Vla di.J1lir Grigorievich Ilj unin, Obninsk, ZSRR,
Vlktor Michailovich Murogov, Obninsk, ZSRR, Anatoly Nikolaevich Shmelev, Moskwa, ZSRR (Vladimir
Grigorievich Iljunirn, Viktor Mlchailovich Murogov,
Anatoly Nikolaevich Shmelcv) .
Reaktor

jądrowy

Frzedmiot3m wy•n alazku jest r eaktor j ądrowy
zwłas zcza reaktor o neutr onach szybkich, który posiada akt y wną s trefę (:~) i otac~jące ją strefy (3, 4,
5) powielania, boczną i czołowe , utworzone przez pakiet y paliwowe (6). ścianki każdego pakietu w środ
kowe j c z ęś ci wysolwści strefy aktywnej posiadaj ą
otwory (8). Nad i pod płaszczyzną (7), przechodzącą
przez środki otworów, wewną trz każdego pakieTu
roz mi eszczone są odpowiednie podstawowe l dodatkowe elementy (9, 10) wydzie1ając e ciepło, pomiędzy
k tórymi znajduje s ię przestr zeli tworząca w1·az z otworam i wej ś ciowy kolektOir (11) nośnika ciepła opły
wającego wy mi.e.nione elementy. Wejściowy kolektor
crozdziela nośnik ciepła na dwa przeciwsobnie skierowane strumienie odpcrowadzane poprzez dwa wyjś
ciowe kolektory (12, 13), usytuowane pod górną czołową stref ą powielania i pod dolną czołową strefą
powielania.
(7 z astrzeżeń)

10.10.1973

P. 165764

Instytut Badań Jądrowych, świ.erk-Otwock, Folska (Andrzej Janikowski, Mieczysław Kluczyk, Kazimier-z Dobrski).
Komora jonizacyjna do kontroli rozruchu reaktorów
energetycznych

Brzedmietern wynalaz;ku jest komora jonizacyjna
przeznaczona do kontroli rozruchu reaktorów energetycznych, zwłaszcza ·w zakr.e sie podkrytycznym ich
pracy.
Komora według wynalazku zawiera obudowę (1),
która stanowi j•ednocześnie jedną z elektrod i jest
wykonana z trzywarstwowej rurki metalowej Ni-Cu-Ni pokrytej wewnątrz warstwą uranu (2)
o wzbogaceniu 900/o. W o'Judowie (l) j•est współosio
wo umieszczona elektroda zbierają·ca (3), umocowana

2lg;
l

_./--/

/~
/

/

.·

_r

f

na sprężynie (7), wykonana w postaci rurki z Ni
wspartej na izolatorach (4) w kształcie koralików,
luŹIIlo
dopasowany.ch wymiarem · zeWillętrznym do
ś-rednicy wewnętrznej obudowy. Elektroda (3) przewodem (8), przechodzącym przez przepust (6) ceramiczno-metalowy, połączona jest elektrycznie z kablem (5), który łączy komorę (l) z urządzeniem pomiarowym.
(3 zast·rzeżenia)

HOll

P. 165916

17.10.1973

Instytut Technologii Elekt•ronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Fółprzewodników, Warszawa, Folska (Witold Rosiński, Tadeu-sz Komicz).
Sposób wytwarzania złącza p-n diod półprzewodni
kowych w arsenku galu przez implantację manganu

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu
do wytwarzania złącz p-n w arsenku galu implantacji manganu w zakresie dowolnych energii ]ego
jonów, dawek w granicznym przedzial•e oj 1013cm- 2
do 1016cm-2 przy dowolnym p.rc)gr.amowaniu zależ
n·o ś ci energii od dawek oraz przy okiDeślonej ob:róbce
termi<cznej.
Wł·aściwości
elektryczne otrzymanych złącz p-n
według wynalazk:u określa się przez zdjęcie charakterystyki J=f(U) i C=f(U). Złącza otrzymane w ten
sposób mają główne zastosowanie w diodach p ó ł
przewojnikowych zwłaszcza elitaksyjnych.
(l za s tr z2 żeni e )

2lg;

HOlj

Ośrodek

niowej,
Stefan

P. 165953

18.10.19 73

Badawc2lo-Rozwojowy Elektroniki Próż 
Warszawa, Folska (Mieczys ław Wysocki,
Łomnicki, Kazimierz Łyczek).
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próżniowy

składający się z głowicy
wzmacniacza prądu stałego, ukła
oraz układu zasilającego, charakteryzude się tym, że grzejnik (2) g~owicy termoelektrycznej (l), jest dołączony do zasilacza (3), a końce
termopary (4) do wejścia wzmacniacza prądu stałe
go (5).
(l zastrzeżenie)

Bezpiecwik

próżniowy,

~tnoel!ektrycznej,
du przełączającego

6
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podłączenie końcówek drutu skrętki do źródła elektrycznego prądu, po czym zamyka się szczelnie
otwarte końce rur wyprowadzając z ich wnętrza poprzez prz•epustowe izolatory zasilające zaciski, które
wewnątrz rur są połączone z końcówkami
drutu
skrętki.

WynaLazek ma zastosowanie
trycznych grzałek nurkowych,
kozzystywane do nagrnewania
nów w celach przemysłowych i

21h;

H05b

P. 166025

Poznańskie Biuro
mysłowego, Poznań,
Tomasz Ziółkowski).

2lh;

P. 166024

H05b

Poznańskie Biuro
mysłowego, Poznań,
Tomasz Ziółkowski).

Elektryczna grzałka rurkowa zwłaszcza do ogrzewania wody w celach przemysłowych oraz sposób jej ·
wytwarzania
Grzałka
skrętkę , (l)

według
zatopioną

wynaLazku posiada oporową
w elektroizolacyjnej kształtce
(2) stycznie do co najmniej jednego podłużnego kanału (3) rozm1eszcz;onego w jej wnętrzu, przy czym
kształtka {2) wypełnia ściśLe całą przestrzeń co najmniej j.ednej rury (4). Po2;a tym grzałka jest wyposażona w pokrywę (7) z kołnierz;em (8), a jej rura (4)
od strony zasilających końcówek skrętki (l) posiada
również kołnierz (9) połączony śrubami (10) poprzez
us zczelkę (11) z kołnierZJem (8) pokrywy (7), przy
czym w ściance poklrywy (7) zamocowany jest dła
wi•k (12), poprzez który od zasilających zacisków (5)
spod pokrywy (7) wyprowadzoone są zasilające prrewody.

Projektów Budownictwa PrzePols~

(BoLesław

Salomończyk,

Grzejnik według wynalazku posiada osłaniającą
(1), która ma kołnierz (2) usytuowany na jednym jej końcu podczas gdy drugi koniec ma szczelnie zamknięty, zaś jego elektroizolacyjna kształtka
składa się z kilku illldywidualnych segmentów (3)
ułożonych w rurze (l) pomiędzy dwoma elektroizolacyjnymi .przekładkami (6), (7) w układzie jeden za
drugim, z których kar.ldy segment (3) ma kształt
prostopadłościanu o długości wielokrotnie większej
od jego szerokości i wysokości, przy czym elektryczny oporowy drut (5) uło~ony jest w kanałach (4)
segmentów (3) w prostych odcinkach, a jego koń
cówki przechodzą przez przekładkę (6) znajdującą
się w pobliżu kołnier~a (2) rury (l) i są połączone
z pośredniczącymi zaciskami (,13). Poza tym grze(jnik
posiada pokrywę (8) z kołnierzem (9), która jest połączona z rurą (l) za pośrednictwem uszczelki (11)
i śrub (12), przy czym w denk:u pok.rywy (8) zamocowany jest dławik (19), poprzez który od zacisków
,(13) spod pokrywy (8) wyprowadzone są zasilające
prz;ewody.
Elektry=y grzejnik rurowy według wynalazku
ma zastosowanie jako eLement ~rzejny w ele!ktrycz·nych pasadZikach akumulacyjnych zarówno w przemyś1e jak i budownktwie.
(3 zastrzeżenia)
rurę

2ln7; H04n
42tl; Gllb

P. 172301

Zakłady Radiowe im. M.
P-ols~ (Edmund Koprowski).
Głowica

Sposób wytwarzania elektrycznej grzałki nurkowej
charakteryzuje się tym, że oporową s~rętkę w żąda
l!lym układzie zasilania jednofazowym lub trójfazowym nawija się na jeden, dwa lub trzy pręty i razem wsuwa do jednej albo do dwóch lub trzech połączonych
równolegLe r.wr otwartych na końcach,
następnie do ich wnętrza wlewa się betonową masę
z równoczesnym jej wibrowaniem, a po wstępnym
związaniu betonu wy'Ciąga się z rur stabilizujące
pręty, stopniowo suszy beton 111ajkorzystniej przez

22.10.1973

Elektryczny grzejnik rurowy

22.10.1973

Projektów Budownictwa PrzePolska (Bolesław Salomończyk,

przy produkcji elekktóre mogą być wywody i innych pły
ogólnych.
(7 zastrzeżeń)

T

Kasprzaka,

29.06.1974

Warszawa.

wizyjna

Głowica wizyjna według wynalazku przeznaczona
jest do magnetycznej :rejestracji obrazów telewizyjnych w wideomagnetofonach szpulowych lub kasetowych.
W głowicy według wynalazku powierzchnia czoła
głowicy, maj-ąca bezpośredni styk z n-ośnikiem magnetycznym, posiada rdzeń ferrytowy (l) z umieszczonymi w czołowej j.e go częśd płytkami (4) wykonanymi z materiałów od~OI'\Ilych na ścieranie, na
przykład
z tworzyw ceramiczmych lub tworzyw
sztucmych.
(il zastrzeżenie)
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Farba i emalia

żaroodporna

Farba i emalia według wynalazku zawiera żywicę
poliwiny1obutylową . Obecność tej żywicy pozwala na
uzyskanie
powłok
lakierowych
termoodpoi1Ilych
i aJ!ltykorozyjnych. Powłoki uzyskane w wyniku zastosowania farby i emalii według wynalazku mogą
suszone zarówno w temperaturze otoczenia jak
i ·w temperaturze podwyższonej .
(l zastrzeżenie)

być

22g;

C09d

Imperial
Anglia.

P. 165941
Cheroical

18.10.1973

Industries

Limited,

Londyn,

Mieszanka powlokowa

22a; C09b

P. 167678

28.12.1973

Pierwszeństwo: 28.12.1972 Francja (nr 7246599)
Pooduits Chimiques UGINE KUHLMANN, Saint-Denis, Francja (Claude Brouard, Paulette Ficht).

Przedmiotem wynalazku są mieszaJ!lki powłokowe,
które zawierają cząstki addYJcyjnego polimeru zdyspergowane w obojętrrej cieczy organicznej w której
zdyspe-rgowany polimer j,est nierozpuszcza1ny, przy
czym dyspersja jest utrwalona przestrzennie stabilizatorem polimerrowym okr.eślonego typu oraz kompleks glinoorrganiczny otrzymany przez poddanie reakcji al•k anolanu glinu z estrem kwasu ,8-ketokarboksylowego. Mieszanki znajdują zastosowanie szczegóLnie w przemyśle samochodowym. (13 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania nowych kompleksów chromu
Sposób
związków

wytwarzania
nowych
chromu o wzorze:

kompleksowych

l

Substancje

w którym (I) oznacza resztę związku azowego lub
azornetynowego zdolnego do twor:zemia kompleksów
z metalami, (II) oznacza r.esztę dwukleszczowego
środka chelatującego, zabarwioną lub niezabarwioną, a Z oznacza obojętny ligand jednofunkcyjny, polega na tym, że prowadzi się reakcję między środ
kiem chelatującym i kationowym kompleksem chromu l :l, w temperaturze 20--<100°C w obecności
ewentualnego nadtmia·r u amcmiaku lub zasady organicznej.
•
Związki te mogą być stosowane do barwi•enia materiałów
SYJntetycznych jak poliamidy, polioestry
i trójoctan celulozy.
(2 zastrzeżenia)
C09b

P. 169857

T

27.03.1974

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz, Polska (Stanisław Stefaniak, Janusz
Stasiak, Zbigniew Olszewski).

Sposób wytwarzania nowej grupy barwników reaktywnych
Sposób wytwarzania nowej grupy barwników reaktywnych o wzo~ze A-{X)n, w którym A oznacza
resztę
barwnika typu azowego, antrachinonowego
lub ftalocyjaninowego, X oznacza gru'Pę -CO-CH!-CHC13 lub grupę -CO-CH=CHCl. Barwniki te otrzymuje się przez dwuazowanie, sprzęga
nie lub kondensację komponentów wyjściowych,
z których przynajmniej jeden zawiera grupę -CO-CH~CHC12 lub grupę -COCH=CHCl.
Otrzymane sposobem według wynalazku barwniki
zabarwiają na żywe kolory o wysokich wartościach
użytkowych wyroby z włókien zawierających azot
iilub grupy hydroksylowe szczególnie wyroby z włó·
kien proteinowych, poliamidowych, celulozowych.
poliestrowych.
(4 zastrzeżenia)
22g;

C09d

P. 163985

C09k

P. 169127

A1eksa:ndeir Studziński,
der Studziński l.

[(I) ·:=; c/: (III

22a;

22g;

11.07.1973

Radomska Fabryka Farb i Lakierów. Radom, Polska (Jan Nagrodzki, Marian Libicki, Elandyna Kieł
ska, Janusz Klochowicz).

do

T

Poznań,

27.02.1974
Polska (Aleksan-

powlekania tabliczek
zapisu

wielokrotnego

Przedmiotem wynalazku jest substancja do powlekania tabliczek wielokrotnego zapisu. Substancja
wg wynalazku charakteryzuje ~ię tym, że jako
plastyfikator oraz środek zwiększający lepko~ć zawiera poliester kwasu adypinowego i glikolu etylenowego w ilości 7-180/o wagowych w stosunku do
masy parafiny.
(l zastrzeżenie)

22g;

C09d

P. 169716

T

Gdańska Fabryka Farb i Lakierów,
Polska (Janusz Gaszkowski).

20.03.1974
Gdańsk-Oliwa,

Farba poliwinylowa do gruntowania metali lekkich
Farba stanowi zawiesinę pigmentów i obciążników
roztworze spoiwa peliwinylowego z dodatkiem
środka tiksotropującego. Farba zawiera jako część
pigmentową
mieszaninę
pigmentów i obciążników
składającą się z 4-'r'/a wagov.'Ych tlenku chromowego, 2,5-4,5% wagowych bieli tytanowej: 10--13%
wagowych barytu. oraz 2,5-4,50/o wagowych mikrotalku.
(l zastrzeżenie)
w

22g;

C09d

P. 169893

T

Gdańska Fabryka Farb i Lakierów,
Polska (Maria Suchecka).

28.03.1974
Gdańsk-Oliwa,

Farba cblorokauczukowa do gruntowania dla
townictwa chromianowa

okrę

Farba wg wynala21ku zawiera do 20G/o wagowych
cynkowej zasadowej, do 50fo wagowych alumillliJUm nW, 5-80fo wago\'\.oych mikrotalku, do 0/2No
ol<eilnianu trójetanoloaminy.
(2 zastrzeżenia)
żółcieni
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28.03.1974

Folitechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz· Kulesza, Józef Gfua, Jerzy Podlejski, Janina Kamińska).
Sposób wytwarzania baz perfumeryjnych o zapachu
sandałowo-cedrowym

Spo:;ób otrzymywania baz perfumeryjnych o zapachu sandałowo-ceda·owym polega na wyd7jeleniu,
ze smoły .osadowej drewna bukowego, olchowego.
bl-.wzowego, dębowego i grabowego lub ich mieszaniny, fenoli o temperaturze wrzenia 180-260°C. Fe:..
nolc te poddaje się alkilowaniu kamfenem w ot>ecności katalizatorów kwasO\\'ych w teinpersturze 801200C w ciągu 6-10 godzin. Wydzielone z mieszaniny poreakcyjnej terpenofenole i terpenoalkoksyfr>nole poddaje się uwodornieniu wodorem pod ciśnie
niem 5Q-120 atmosfer w temperaturze 170-210"C
w obecności kata~izatora l,lik;lowego. Produkt uwo.dornienia destyluje się pod zmniejszonym ciśnbniem
zbierając frakcję . o temperaturze wrtenia 110-120°C
przy ciśni·cniu 0,5 mm Hg.
Bazy perfumeryjne stosuje się w produkcji perCum, wód kwiatowych, do perfumowania wyrobów
kosmetycznych i. środków piorących oraz wyrobów
technicznych, jak płyt poliamidowych lub wykładzin
podłogowych.

23b;

C10g

(12 zastrzeżenia)

P. 162961

30.05.1973

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Zdzisław Stepek,
Stanisław Ligęza,
AUred Bednarski,

Sposób odzyskiwania i stabilizowania tłuszczów, produktów rodzaju protein i/lub ich produktów rozkła
du z wody użytkowej lub ze ścieków
Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskania
i stabilizowania tłuszczów, produktów rodzaju tłusz
czów, protein, produktów rodzaju protein i/lub ich
produktów rozkładu z wody użytkowej lub ze ście
ków przez traktowanie co najmniej jedną solą metalu hydrolixującą pod wpływem kwasu i wytrąca
nie za pomocą co najmniej J•ednej zasady; Sposób
według wynalazku polega na tym, że do ścieków
dodaje się sól lup sole metalu hydrolizujące pod
wpływem kwasu oo najmnied w ilości wystarczającej
do utworzenia ze znajdującymi się związkami organicznymi kompleksu, przy czym ewentualnie oprócz
tego równocześnie lub następnie . dodaje się kwasu
mineralilego do uzyskania wartości pH 5 lub poniżej,
przy czym wytrąca się utworzony kompleks, którego
pH podnosi się za pomocą zasady lub zasad co najmniej do wa;rtości 6, przy czym wprowadza się
uprzednio, równocześnie lub następnie jony ziem
alkalicznych.
Sposób według wynalazku jest szczególnie przydatny w zakładach przemysłu spożywcz·ego, gdzie
woda użytkowa i ścieki zawierają znaczne ilości
tłuszczów,
produktów rodzaju tłuszczów, protein
i produktów rodzaju protein.
(7 zastrzeżeń)

23e;

Clld

Płyn

Sposób otrzymywania oleju grzewczego
Olej grzewczy stosowasny jako nośnik ciepła w instalacjach przemysłowych otrzymuje się z ekstraktu
po rafilllacji olejów maszynowych i izolacyjnych za
pomocą zaw~erającego wodę acetonu. W celu otrzymania oleju gtrzewczego przeprowadza się destylację
ekstraktu pod zmniejszonym ciśnieni-em, odrzucai;1c
prz,edgon destylujący do 200°C/40 mm Hg i około
50fo pozostałości.
(l :z;astrzeżenie)

Clld

P. 162995

30.05.1973

Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej ,Pollena", Racibórz, Folska (Aleksand~ Udrycki, JenY
Gazur, Ewa Scholz, Teresa Woźnicka, Jan Kudliński).
Sposób

wytwarzania masy mydlanej
dodatek detergentu

zawierającej

Wj'i11alazek dotyczy sposobu wytwarzania 'masy
mydlanej zawierającej w swoiip składzie Śl'Odki powierzchniowo-czynne typu detergentów anionowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
płynnej masy mydlanej o temperaturze 80-100°C
i zawartości 6Q-630fo kwasów tłuszczowych wprowadza się bezwodoą zasadę organiczną lub nieorganiczną w ilości stechiometrycznie potrzebnej do zobojętnienia detergentu anionowego dodawanego w postaci bezwo:lnego kwasu w ilości do 15 części
wagowych. Dodawane do masy mydlanej substancje
zasadowe oraz detergent posiadają temperaturę otoczenia. Tak przygotowana masa mydlana z dodatIdem detergentu jest przetwarzana na kostki mydeł
za pomocą znanych metod.
(2 zastrzeżenia)

23e;

Cllb

Pf,erwszeństwo:

P. 169889

P. 168669

T

08.02;1974

09.02.1973 - Norwegia (nr 539/73)
A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpraeparater, Oslo, Norwegia, (Gunna•r Hall).

T

27.03.1974

Katowickie Zakłady Chemil Gospodarczej
na", Katowice, Pol:>ka (Jan Brzostowski).

Władysław Widła).

23e;
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do

"Polle-

kąpieli

PrZJedmiotem wynala21ku jest płyn do kąpieli i mycia ciała stosowany bez użycia mydła.
Płyn wg wynalazku zawiera 3-511/o wag. oksyetylowarnego amidu kwasów tłuszc:z;owych, 2-50/o wag.
dwuetanoloamidu kwasów koksowych, 15-2011/o wag.
soli amonowej lub soli metalu alkalicznego es·t ru
kwasu siarlwwego i oksyetylowamych alkoholi tłusz
czowych, 1-rsł/o wag. propylenoglikolu, a ponadto
środki konserwują~. ko~pozycje zapachowe i barwniki.
(2 zastrzetenia)

24a;

F23b

P. 168779

T

Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i
Warszawa, Polska (ZbigJniew Urbanowicz,
sław Augustyniak).

13.02.1974
Zapałek,
Włady

Sposób wdmochu rozdrobnionych odpadów zwłaszcza
drzewnych i paździerzowych do palenisk kotłów
parowych płomienicowych i płomienicowo
-płomieniówkowych

Sposób według wynalazku polega na tym, że
dysza (l) wdmuchu, która jest umi-eszczona w pło
mi~micy za przewałem (3), skiet'0"-'1lje wdmuchiwany
strumień odpadów w ·k ierunku przodu kotła. przeciwnie do kierunku przepływu spalin. (2 zastrzeżenia)
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(12) króóca wylotowego

kanału (9) w kierunku
mieszanki paliwa w odległości nie więk
8/10 długości tej części cylindrycznej.

przepływu

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ,.BLACHOWNIA", Kędzierzyn, Folska (Lucjan Kierat,
Kazimierz F1rączek, Manfred Stajszczyk, Teresa Rdesińska,
Józef Kopytko, Lucjan GI'abiec, Andrzej
Demitrow, Fnnciszek Begner, Kazimierz Michalewicz, Waldemar Klich).
Palnik do spalania paliwa
Falnik do spalania paliw

z rucy

szej

niż

(l

zastrzeżenie)

płynnego

płynny-ch

składający

się

(l) doprowadzającej olej, złączki (5) doprowa-

dzającej

medium

rozpylające,

dyszy olejowej (2)
oraz z otworem parowym
(4), stożkowej dyszy wylotowej (U), charakteryzuje
się tym, że posiada wkładkę (6) z otworem parowym
(7) przesuniętym względem ·osi wkładki (6) w przekoroju poprzecznym i pod kątem w kierunku do wylotu dla wstępnego 7.awirowania paliwa płynnego
i otworami parowymi (8) usytuowanymi pod kątem
względem ~iebie i pod kątem względem 6si głów
nych wkładki (6) w przekroju pOpl"ZICCZil'lym dla zawirowania paliwa w kierunku przeciwnym do Kierunku nadanego przez otwór (7) oraz posiada komorę mieszania (9} w stożkowej dyszy wylotowej (U).

z otworami olejowymi

(3)

(l

zastrzeżenie)

24e;

C10j

P. 172342 T

28.06.1974

Zgłosz.enie dodatkowe do patentu nr 70460
Instytut Gazownictwa, Kraków, Folska (Karol
Ka·czmarek, Marian Wendeker, Jerzy Naczyński,
Władysław Teodorczyk, Franciszek Ciślak).

Urządzenie rozpalowe oraz schładzacz gazu
do automatycznego urządzenia do półspalan;.a
węglowodorów

Urządzenie razpałowe do automat~'C7.rnego u rzą dze
półspalania węglowodorów według patentu
głównego
nr 70460 charakteryzuje s i ę tym, ż e
w prz,ewodzie pomiędzy wylotem zasilającej strumiemicy a komorą podrusztową reaktora półspalania
jest osadzony współosiowo, w odległości najlepiej
1()..-.-.60 cm przed komorą podrusztową zwężony wy-

nia do

24c;

P. 169807

F23f

Teplotech:na,
wacja.

mirodni

25.03.1974

T

podnik,

Praga,

Czechosło

Układ zasilania
zwłaszcza pny

paliwem komory mieszania,
palniku z promleniowym
rozpr:~:estnenianlem się plomienia

Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania paliwem komory miesza.nia, zwłaszcza przy palniku
z pr>omienlow)-rrn ~ozprze·strzenianiem się płomienia,
przy którym to układzie paliwo i powietrze są dopro'V.•adzane do komory mi,eszania przez współśrod
kowe •elementy doprowadzające, mające głowice
z otworami wylotowymi, które znajdują się co najmniej w trzech płaszczyznach i są prostopadłe do
osi palnika, a doprowadzająca paliwo głowica palnill·a zaopatrzona jest w otwory wy-lotow~. które znajdują się przynaj.mniej w dwóch płaszczyznach prostopadłych do osi palnika.
Układ te.n
charakteryzujE> się tym, że skrajna
płaszczyzna (22) wylotu wraz z pierwszym wylotowvm układem (5) dla doprowadzania paliwa jest
umieszczona między płaszczyZJną (20), w której znajduje się mniejS'za podstawa ściętego. pustego wewnątrz stożka powietrznej głowicy (3) a płaszczyzną
(21). Odległość między pierwszą skrajną płaszczyzną
(22) wylotu wraz z piet'\\<·szym wylotowym układ~m

(5) dla doprowadzania paliwa a drugą sk78Jną
płaszczyzną (23) wylotu wraz z drugim wylotowym
układem (7) dla doprowadzania paliwa jest równe
3/10 do 5-krotnej wartości wewnętrznej śiiednic)'
(11) przy cylindrycznej części (12) króćca wylotowego
kanału (9). Druga skrajna płaszczyzna (23) wylotu
v<.'l'az z drugim wylotowyl1?- układem (1) ~La dopro:

wadzania paliwa jest urmeszezona w cylindryczneJ

lot dodatkowego prrewodu paliwa wraz z zaworem,
a bezpo5rednio przed WYlotem, najlepiej w odległoś
ci 3-15 cm, znajdują się elektrody świe cy iskrowej
połączonej
przewodami elektryc7..nymi z dowolnego
typu zapalarką indukcyjną, przy czym dodatkowo
przed doprowadzeniem przewodu paliwa znajduje
się p,rzewód powietrzny z zaworem. a w komorze
podrusztowej m·a dzono termoparę kontrolną , najlepie~j platynową.
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gazu do automatyc2lnego urządzenia do
według patentu głóv.'Ile
go nr 70460 charakteryzuje się tym, że składa si~
z wymurowanej części cylindrycznej oddzielonej
u dołu poprzeczną przegrodą kratową od częśr!i stoż
kowej, zwężającej się . ku dołowi w pnewód rurowy
zanurzony w zamknięciu wodnrm zaopatrzonej
w wymurowany wlot gazu umieszczony u dołu części
cylindrycznej bezpośrednio nad przegrodą kratową
araz wylot gazu, umieszcZony u góry części cylindrycznej, naprzeciw wlotu gazu, przy czym w górnym dnie części cylindrycznej jest osadzony silny
natrysk wodny, a cały schładz.acz gazu USytuowany
jest w ciągu technologicżbym pomiędzy reaktorem
pólspalania a chłodtnicą km}cową dowolnego typu.
półspajania

węglowodorów

(2 zastr~:henia)

24g;

F23j

P. 169398 T

09.03.1974

Huta Łaziska, Łaziska Górne, Folska (Józef Klepek, Stanisław Moczulski).
Odpylnia spalin z filtrem przesypowym
Odpylnia spalin według wynalazku charakte·ryzuje
tym, że stanowi ją płaski pojemnik wypełniony
ziarnistym materiałem (2), .najlepiej koksem o.raz
obudowa (3) połączona z 3.ednej strony z przewodem
spalin (!l), natomiast z drugiej strony z wentylatorem (5). Płaski pojemnik posiada dwie ściany wykonane w formie żaluzji. z płaskowników (6), których
sze·rokość i odpowiedni kąt nachylenia zabezpieczają
materiał
(~)
przed wypadaniecm a jednócześ.nie
~ożliwiają poprzeczny przepływ spalin przez warst-

25a;

P. 166109

Polite,chnika Gdańska,
(Antoni Cbxzan).

Gdańsk-Wrzeszcz,

Urządzenie do samoczynnego układania
w ręcznej maszynie dziewiarskiej

się

wę filtrującą.
Materiał (2)· na skutek ciągłego odbioru przez przenośniki przemieszcza się ruchem pionowym z zasobnika (9). Mat:erlał filtrujący wraz z wychwyconymi
pyłami, wysuszony i wstępnie podgrzany przekazywany jest jako wsad do pieca.
{1 zastrzeżenie}

D04b

25.10.1973

Polska
nici

Urządzenie według wynalazku posiada w płycie
igłowej
ograniczniki (3) przestawne, przesuwające
układacz (2) nid w skrajne położenie oraz ogranicz-

niki (5) ruchu zamka ' (1). przy czym na )ednym
z ograniczników (5) ruchu znajdują się szpule (6) ze
sprężymą hamującą, która zapewnia stały naciąg nici
(8) i likwiduje zwisy.
(l zastrzeżenie)

26b;

DOlf

P. 169622 T

18.03.1974

Zakłady Rosz.at'Ilicze "Konpar", Strregom, Polska
(Stefan Sobieszczyk, Henryk Wilczek, Zygmunt Jęd
rz•ejczak, Tadeusz Miązek).

Sposób wytwarzania włóknin objętościowych
na wkłady ciepłochronne zwłaszcza. do odzieży
25a;

D04b

P. 166108

25.10.1973
według
wynalazku polega na dobraniu
o odpowiedniej grubości, ułożeniu ich
warstwami w pokład runa, spryskaniu środkiem
wiążącym opartym na pierścieniowym czteromerylenie sulfonu z dodatkiem środka antyelektrostatycznego, leżakowaniu, pJ:"zerópce mechanicinej i obustroruriym natrysku tym samym środkiem wiążącym
z suszeniem w podwyższonej temperaturze po każ,
dorazowym spryskaniu.
Spo:;ób według wynalazku znajduje zastosowanie
w produkcji przemysłowej włóknin z tworzyw poliakrylonitrylowych, które mogą zawierać jako dodatek włókno poliestrowe.
(2 zastrzeżenia)

Sposób

Folitechnika Gdańska,
(Antoni Chrzan).

Gdańsk-Wrzeszcz,

· Polska

Sterownik do unoszenia platynek maszyny
dziewiarskiej
Sterownik do oooszenia platynek maszyny dziewiarskiej, połączony z zamkiem przesuwnym, posiada koto · zębate (4) umocowane obrotowo na ramieniu
(2), którego zęby (5) stanowią dźwignie naciskające
pojedyncze platynld (6) przy przesunięciu zamka (1).
(l zastrzeżenie)

włókien
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Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA", Kędzierzyn, Folska (Włodzimierz Montewski, Lidia Burczyk, Jerzy Wasilewski, Ędward
Grzywa, Grażyna Kęsicka, Ja<nusz Stelmachowicz,
Edward Chromiak, Ignacy Warlmwski, Zygmunt
Steinmetz, Tadeusz Łoziński, Zdzisław Hyla).

zuje się tyun, że wyposażony jest w co najmrueJ
dwie dmuchawy (2) i (5), przy czym dmuchawa (2)
jako pierwszy stopień sprężania prze-k azuje czynnik
sprężany poprzez chłodnicę na kolejny stopień sprę
żania do dmuchawy (5). Przeciwpompażowy regulator (17) dmuchawy (5) połączony jest ruro:iągiem
(19) z poprzednim przechvpornpażowym regulatorem
(18) dmuchawY (2) i pomiarową kryzą (21).
Układ

Sposób oczyszczania gazu koksowniczego
od amoniaku
Sposób oczyszczania gazu koksowniczego od amoniaku z równoczesnym otrzymywaniem siarczanu
amonu dla ce~ów rolniczych polega na zastosowaniu
do absorpcji amOIIliaku mieszaniny sporządzonej
z kwas·u siarkowego i kwaśny,ch ługów odpadowych
zawierających
kwas siarkowy i kwaśny siarczan
amonu a pochodzących z produkcji metakrylanu metylu metodą acetonocyjanohydrynową, przy czym
proces prowadzi się trójstopniowo w powszechnie
stosowanych aparatach sytnikowych, gdzie w pierwszym stadium zachodzi absorpcja amoniaku z gazu
koksowniczego za pomocą wodnego roztworu kwasu siarkow~go i kwaśnego siarczanu amonu następ
nie roztwór poddaje się filkacji prZJez prze~odę
filtracyjną dla oddzielenia zanieczyszczeń smolistych,
po czym zagęszczeniu przez odparowanie nadmiar-u
wody i w końcu mrystalizacji i odwirowaniu otrzymanego siarczanu amonu.
(l zaskzeżenie)

27c;

P. 169378 T

F04d

zabezpieczeń

przeciwpompażowych

umożli

wia przejście na indywidualną pracę każdego ze
stopni poprzez zammięcie zaworu (22) i otwarcie
zaworu (23).
(2 zastrzeżenia)

~~\ ~\___
______'::, __ -!

09.03.1974

Zakład
DoświadczaLny
Maszyn F,r.zepływQwych
przy Zabrzańskiej Fabryce Maszy1n Górniczych "FOWEN", Zabrze, Folska (Stanisław Morzyński, Andrzej
Wróblewski, Jerzy Nowakowski).

Wentylator osiowy
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28a; Cl4c
Zakłady

przeciwbieżny

Wentylator osiowy pr2leciwbieżny do przewietrzania kopalń ma wirnik (,1) pierwszego stopnia wyposażony w mechanizm (3) do prz:te.stawiania łopatek
w ruchu, napędzany poprzez wał (4) silnikiem (5)
umieszc:ronym na zewnątrz dolotowego kanału (6).
Wirnik (2) drugiego stopnia z łopatkami nieruchomymi lub przestawialnyroi w spoczynku jest zamocowany bezpośrednio na wale silnika (7) znajdujące
go się w środk1u wylotowego dyfuzora (8).
(l zastrzeżenie)

ska (Jan
Janik).

P. 165619

04.10.1973

Azotowe "Kędzierzyn", Kędzierzyn, FolPłandowski,
Grzegorz Fabisiński, Zenon

Sposób wytwarzania garbnika chromowego
Sposób wytwarzania ga~rbnika chromowego z łu
gów chromowych i dwuchromianu sodu lub z dwuchromia~nu sodu i kwasu siarkowego poprzez redukcję malasą w temperaturze 70-ll0°C, polega na dodaniu środków przeciwspieniających do mieszaniny
reakcyjnej. Jak;jo środki przeciwspieniające dodawane są wyżs·ze alkohole lub kwasy tłuszczowe.
(l zastrzeżenie)

29a; DOlb

P. 166227

31.10.1973

Ralston Purina Company, St. Luis, Stany Zjednoczone Ameryki (Wilhelmus Heusdens).
Ciągły

sposób wytwarzania wydłużonych, kruchych
proteinowych oraz włókna otrzymane
tym sposobem

włókien

27c;

F04.d

P. 169904.

Huta im. Lenina, ~aków,
charski, Stanisław Czosnyka).
Szeregowy

układ

T
Folska

29.03.1974

(Henryk Ku-

pracy turbodmuchaw

Szeregowy układ pracy turbodmuchaw zwłaszcza
do sprężania medium d-la potrzeb wielkich pieców
stanowiących ilndywidualine urządzenia, charaktery-

Sposób wytwarzania metodą ciągłą wydłużonych,
kruchych włó'kien z substancji białkowej poLega na
przygotowaniu dającej się wytłaczać pulpy, złożonej
z mi,eszani:ny substancji zawierającej białka, węglo
wodany i wodę, przy czym pulpa ta zawier:a co najmniej 200fo wagowych substancji stałych, w którycli
zawartość białka wynosi co najmniej 400fo wagowych
oraz na wytwarzaniu z pulpy białmowej włókien na
drodze ciągłego grzania pulpy pod ciśnieniem i następnie
chłodzenia.
Włóknistość
st11uktur proteinowych reguluje się za pomocą odpowiedniego ustalenia warunków prowadzenia procesu, produktów
wyjściowych lub reagentów stosowanych w procesie.
(12

zastrzeżeń)
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Holitechnika
Andrzej

Kępka ,

!l

P. 170213 T
Łódzka,
Łódź,
Włochowicz).
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Polska

(Stanisław

Sposób ujawniania ukrytego skędzierzawienia
włókien poliamidowych dwuskładnikowych

Sposób według wynalazku polega na tym, że wyrób gotowy lub przędzę poddaje się w stanie nienaprężon ym obróbce wodnym roztwru:em kwasu octow,ego o stężeniu 10-75U/u wago\\'ych w temperaturze
pokojow,ej w ciągu 10-30 minut, po czym płucze siG
włókno wodą o temperatUl·ze 20°C 011az suszy w znany sposób. Obróbka kwasem octowym powoduj e wyku.r.czenie poszczególnych składników włókna, zaś
pod wpływem skurc:w włókna występuje jego skę
dzierzawienie, przy czym stopień skędzierzawienia
rośnie wraz ze zrostem skurczu włókna.
(l

·zastrzeżenie)
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w którym zacbodLi k•r ystalizacja soli rozpoczęta
w zbiorniku wyparki oraz następuje zagęszczenie
zawtesmy kryształów przez częściowe oddzielienie
~ugu macierzystego odprowadzanego z prielewu ża
gęszczacza do zbiornika naporowego (2) bądź częś
ciowo do obiegu kąpteli zregenero\vanej; wirówl?a
filtracyjna (4), w której następuje oddzielenie kryształów od ługu macierzystego; oraz zbiornik WYTOWnawczy (11), z którego ług pokrystaliczny odprowadzany j.e st za pomocą pompy (9) do ·obiegu kąpieli
zregenerowanej bądź częściowo do zbiornika naporowego (2).
(6 zastrzeżeń)

30a; A61b

P. 165353

21.09.1973

15.10.1973

Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek,
Warszawa, Polska (Bronisława Grodecka, Małgo ~ za
ta Landman, KazimioeTz Zakrzewski).

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa , Polska
(Zbigniew Eljaszuk, Jerzy Kędzior, Michał Komar,
Zbigniew Leszczyński, Jam Szrama, Longin Wolski,
Marek Woźniak).

Sposób radioimmunologicznego oznaczania substancji
biologicznych, zwłaszcza hormonów w płynach
ustrojowych

2~b;

DOlf

P. 165863

Sposób regeneracji zużytej kąpieli koagulacyjnej
wiskozowych oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu

włókien

Sposób według wynalazku polega na zatężeniu zukąpieli , oddzieleniu nadmi aru siarczanu sodu
i zawróceniu pozos tałego ługu macierzystego do
obiegu kąpieli zregenerowanej. Zużytą kąpiel ko:lgulac y jną ogrzewa się bezprzeponowo bezpo ś-redn i o
garącymi gazami spalinowymi do temperatury wrzeola pod ciśnieniem atmos.ferycznYiJTI i w tempera, turze WI7.enia zatęza, przez co na s t ępuje części-owe
wytrącenie
się
soli nieorganicznych, a następnie
schładza siE;> kąpiel w w~miku czego następuj e wydzi:elanie s ię z k ąpieli nadmiaru soli nieor~anicznych
w po;;.t aci kryształów, z awierających 98-99.50/o wagowo siarczanu sodu, po czym krys ztały oddziela się
od ługu macierzystego, neutrali zuje ługiem sodowym, suszy, a oddzielony ług macierzysty zawraca
do obiegu kąpieli zreg.enerowamej.
żytej

Przedmiotem wynalazku jest sposób radioimmunologicz.nego OZIIlaczania substancji biologicznych posiadających własnośd immunog,e nne, zwłaszcza. hormonów w płynach ustrojowych. Sposób oparty jest
na ilościowej l'eakcji pomiędzy przeciwciałem immobilizowanym na krążku bibuły,, a antygenem z:najdującym się w •I'Ioztworne'. Kowalencyjne przywiązanie
przeciwciał do bibuły O>iąga się przez
aktywację
grup -OH w bibule za pomocą prostej reakcji
bromocyjanowania. Krążki bibuły z przyłącz0<11ą
ściśle
określoną
ilością
przeciwciał
umi·e szcza się
w roztworach ·zawierających śladową ilość hormonu
zna~o·wanego i próby badane, bądź wzorcowe roztwory hor monów. Po kilkunastogo(hdnn ej inkubacji
krążki opłukuje się wodą i liczy ich radioaktywność.
F.rostolin~j na zależność pomiędzy ilością radioaktyw ności znajdowaną na krążkach, a stężeniem wzo.r cowego hormonu nieznakowantego pozwala na odczytanile zawartości hormonu w próbach badanych.
(l zastrzeżenie)

30a;

A61b

P. 165366

21.09.1973

Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Farmaceutyczna
Łódź, Polska (Tadeusz Partyka).

"Po-

lon",

Zestaw jednorazowego użytku do pobierania. krwi
w celach analitycznych

Urządzenie do r egeneracji zużyte j kąpieli koaguskłada się z wyparki bezprzeponowej
(1),
wyposażonej
w paLnik zanUJrzony dostosowany do
s,p alania oleju lub gazu oraz pompę (7) służącą do
ciągłego zraszania kąpie-lą końcówki palnika, zespoLoną z układem •r ecyrkula:cji kąpieli koagulacyjnej .
W skład układu recyrkulacji wchodzi: zbiornik naporowy (2) służący jednocześnie do m ieszania dopły
Wającego do urząd zenia strumienia zużytej kąpieli

lacyjnej

ko3.gulacyjnej ze strumieniami cyrkulacyjnymi zwracanymi z zagęszczacza (3) oraz ze zbiornika wyrównawczego (11) zawierające~o przesącz z wirówki
filtrac yjnej (4) ; prneponowy wymiennik ciepła (5)
połączony
z jednej str ony z zagę szc zac zem (3),
a z drugiej strony z pompą (8) odbierającą zawiesinę
kryształów ze zbior,nika wyparki (l); zagęszczacz (3),

Zestaw wg wynalazk;u zawiera pojemnik (1), w ktorym istnieje. mQ.żllwoM wytworzenia próżni , korzystnie pojemnik w postaci elastycznego walca przystosowanego do zwijania. Pojemni·k (l) połączony jes t
z elastycznym ptzewodem (2), zaopatrzonym w zacisk
(5) do otwierania lub zamykania pojemnika (l) i zakończonym igłą (3). Na przewodzie (2) umocowana
jest taśma (4) dą 07lnaczania danych dawey krwi.
(l zastrzeżenie)
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P.

A6lb

Pierwszeństwo:

169866

27.03.1974

29.03.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr. 346087)
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żące do mocowania dowolnego przyrządu rozciągają
cego implant przed przymocowaniem go do złamanej
kości.
(l za s trzeżeni e)

Union Carbide Corporation, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
Sterylny

łącznik

do przewodów

Sterylny łącznik przeznaczony do P·r.z.e puszczania
krwi charakteryzuje się tym, że zawiera sprężystą,
deformującą się uszczelkę (3) umieszczoną na k·ońcu
przewodu (l) i ciągłą usuwalną i giętką taśmę (4),
której część jest w sposób umożliwiający odklejenie
przyklejona do uszczelki (3) pokrywając koniec przewodu (1), przy c.zym taśma (4) jest uformowana w
kształcie litery U ze swobodnym -końcem (5).
(15

zastrzeżeń )

30h;

A6lk

P.

164002

11.07.1973

Instytut Przemysłu Zielarskiego, Poznań, Folska (Feliks Kaczmarek, Krystyna Mrugasiewicz, Piotr Gorecki,
Alina Czarcit'lska).
Sposób wytwarzania z nasion ortopcstu plamistego (Sylibum marianum (L.) Gaertn.) koncentratu o dużej zawartości sylimaryny

30d;

P. 162910

A61f

29.05.1973

Warszawskie Zakłady Zielarskie "Her.bapol", ·P ruszków, Folska (Bolesław Dąbrowski, Alicja Orkiszewska, Andrzej Pilewski; Mirosława Szaufer).
Sposób wytwarzania mieszaniny aerozolowej z naturalnych związków roślinnych i zwierzęcych stosowanej jako jałowy opatrunek hemostatyczny

Sposób
jałowego

według wynalazku polega na sporządzeniu
wyciągu
ziołowego
zawierającego
kwasy

kwercitaminowy, elagowy, galasowy oraz gliko.z ydy
·kwercetynę .i h)"perynę, związki woskowe, ciała gumowe w połączeniu w odpowiedniej proporcji z płyn
nym kompleksem powłokotwórczym zawierającym

obok eteru etylowego celulozy, kwasy: il:ycynolowy,
oleinowy, aleuronowy, tiooksypalmitynowy, dwuoksypalmitynowy i monopalmitynowy.
.
.
Proporcje płynów ustalono w tak1m stopmu, aby
zawarte w mieszaninie substancje lecznicze wywołały
działanie hamujące krwawienie, przed zestaleniem się
pOIWłGki.
.
. .
Czas działania terapeutycz.nego regulUJe dobor llości dwuchlorodwuf1uorometan.
Tak otrzymana mieszanina aerozolowa może być stosowana .n a ~Tany małe i średnie oraz na oparzenie I
(4 zastrzeżenia)
i II stopnia.

30d;

P.

A6lf

165519

29.09.1973

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Folska
Akademia Nauk, Warszawa, Polska (Marian Rogoziń
ski, Konstanty Piekarski).
Implant -

wkładka

ortopedyczna ustawienia złamanych

do

prawidłowego

kości

Implant według wynalazku z.najduje zastosowanie
w chirurgii kostnej.
Implant ma postać taśmy (l) ze sprężystego materiału, która w środkowej części posiada jedno lub
wielokrotnie powtarzające się p·rzegięcia (2), tworzące
sprężynę, posiadające najkorzystniej kształ~ litery Y·
Na całej długości przegięć tworzących spręzynę znaJduje się przynajmniej jedno wzdłużne wycięcie (3), słu-

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
z nasion ostropestu plamistego (Sylibum marianum (L.)
Gaertn,) suchego, niehigroskopijnego koncentratu o dużej zawartości syl.imaryny, leku o działaniu ochronnym
i odtruwającym na wątrob~.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że nieodtłusz
czone nasiona ekstrahuje się uwodnionym alkoholem,
po czym zagęszczony wyciąg odtłuszcza się za pomocą rozpuszczalnika organicznego, najlepiej
benzyny
lekkiej. Z odtłuszczonego wyciągu alkoholowego wytrąca się lwucentrat za pomocą wody sto s ując w razie
potrzeby wysolenie stężonym roztworem soli kuchennej. Uzyskany koncentrat o zawartości od 500fo do 700/o
sylimaryny wzbogaca się przez rozpuszczenie w rozpuszczalnikach organicznych np. w acetonie, w którym
rozpuszczalność sylirriaryny jest wi~ks7..a od rozpuszczalnoś ci substancji balastowych lub np. w chlorku
metylenu, w którym rozpuszczalność substancji balastowych jest wi~ksza od rozpuszczalności sylimaryny.
Uzys kany koncentrat zawiera 830fo sylirnaryny.
(3 zastrzeżenia)

30h;

A6lk;

P.

165486

28.09.1973

Centralne Laboratorium Surowic i Szczenionek, Warszawa, Polska (lna Buchowicz, Halina Gach, Halina
Januszewska, Małgorzata Kalich)ska-Buraczewska, Stanislawa Sabalińska. Barbara Schiller, Kazimierz Zakrzews ki, Barbara Samojłow).
Sposób otrzymywania leczniczych preparatów
antytoksynowych

Niniejszy wynalazek dotyczy metody otrzymywania
preparatów antytoksynowych do celów leczniczych. Zasada metody polega na zastosowaniu niernzpus7czalnego no!mika, w któr~·m rozdrobniony żel agoarazewy
aktywowan y bromocy.i anem jest kowalencyjn i e zwią
zany z antygenem (toksyną lub tok~oidem). pneciwko
któremu preparat <~ntytoksynowy ma być środkiem
lec7.niczym.
Otrzymany w ten sposób nierozpuszczalny nośnik,
zawierający
nieodwracalnie związany toksoid, wychwytuje z surowicy odpornościowej wyłącznie fragmenty czynne przeciwciał skierowane przeciwko toksynie lub toksoidowi znajdującemu się na nośniku.
Następnie fragmenty czynne przeciwciał przytwierdzone' do nośnika eluuje się ro:c cieńczonym roztworem
kwasu 1;olncgo zawierającym nicwielkie ilości chlorku
sodu. Otrzymany roztwór zobojętnia się za pomocą
wodorotlenku sodu i suszy ze stanu zamrożenia.
(l zastrzeżenie).
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30h;

Cl2d

P. 165493

URZĘDU

28.09.1973

Ayerst, McKenna a. Harrison Limited, Saint-Lauren t, Kanada.
Sposób wytwarzania rapamycyny
Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania rapamycyny, która jest antybiotykiem o własnościach grzybobójczych.
Sposób wg wynalazku polega na hodowli Streptomyces hydroscopicus NRRL 5491, w wodnym środo
wisku odżywczym, zawierającym substancje dostarczające zdolnego do asymilacji węgla i azotu oraz soli
mineralnych w warunkach areobowych aż do uzyskania odpowiedniego stężenia antybiotyku w mieszaninie
fermentacyjnej, który następnie wyodrębnia się w znany sposób.
(8 zastrzeżeń)

Nr 5/I (47) 1975

PATENTOWEGO

nie przed, lub w chwili pojawienia się żółtaczki, w
stadium, kiedy krew nie -z awiera jeszcze przeciwciał,
następnie odwirowuje się i zbiera surowicę, po czym
wymienioną surowicę poddaje badaniu na obecność
antygenu Australia w celu wyeliminowania surowicy
zawierającej wymieniony antygen A11stralia,_ sprawdza
się brak obecności innych zarod+Iik6w c'1oroboW.,órczych, zaszczepia próbkę wymienionej surowicy małp
ce i obserwuje pojawienia się wirusowego zapalenia
wątroby, spowodowanego przez wirus A, po czym
umieszcza tak sprawdzoną surowicę w wyjałowionych
.p ojemnikach i przechowuje w temperaturze + 4°C.
(2 zastrzeżenia)

31at; F27b
30h;

C12d

P.

165702

06.10.1973

Tarchamińskie
Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa",
Warszawa, Folska (Stefan Ledwoch, Edward Żukow
ski, Sławomir Naperty, Wiesław Drzewiński)

Sposób otrzymywania erytromycyny z
pofermentacyjnych

30h;

A61k

Pierwszeństwo:

P. 168399 T
30.01.1973 -

Płomienica

płomieniówki płaszczowej
przemysłowego

pieca

28.01.1974

Węgry

(nr G.0.1229)
16
3

11

l

\

L

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
roztworów węglowodanowych, zawierających fruktozę,
ze skrobi lub z materiałów i surowców zawierających
skrobię na drodze enzymatycznej.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że przemianę
roztworu zawierającego węglowodany w glikozę i zizomeryzowanie glikozy we fruktozę prowadzi się jednocześnie za pomocą zespołu enzymów o działaniu
glikoamylazy i glikoizomerazy, stosując zespół ten
w ilości dostatecznej do uzyskania pożądanego stopnia
przemiany.
(10 zastrzeżeń)

P. 168897

do

Przedmiotem wynalazku jest płomienica do płomie
niówki płaszczowej pieca przemysłowego, która przynajmniej w zakresie długości płomienia złożona jest
z ceramicznych, kształtowo powiązanych ze sobą pierścien iowych segmentow w kształcie sektora, które mają przelotowe przepusLy spalin i mają na swej części
zewnętrznej uformowane elementy dystansowe, przylegające do ściany wewnętrznej płaszcza rurowego.
Przeloty spalin (15) są kanałami, które mają skła
dową kierunkową jednakowo skierowaną wzdłuż obwodu płom i enicy (7) i odchyloną od .kierunku pło
mieniowego. Składowa ta może być według wynalazku w zasadzie styczna do płomienicy (7) i równoległa
do osi płomienicy.
(12 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania roztworów węglowodanowych
'
zawierających fruktozę

A61k

21.03.1974

21.03.1973 - Republika Federalna Niemiec (nr P 2314 118.6)
J . Aichelin, Stuttgart, Republika Federalna Niemiec (Joachim Wi.inning).

Naarden International N.V., Naarden, Holandia (Pal
Bolgar, Tibor Juhasz, Janos Toth, Ferenc Koncicky,
Ede Szatmari, Pal Bende, Janos Hallo, Elmer Laszlo,
Agostan Hoechke, Andras Janos Wieg, Dirk Johannes
Blaauboer).

30h;

169710

Pierwszeństwo :

płynów

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
antybiotyku erytromycyny z płynów pofermentacyjnych.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że erytromycynę krystalizuje się z przesączu pofermentacyjnego
pod postacią trudno rozpuszczalnych soli z kwasem
nadchlorowym lub jego solami, bądź z solami kwasu
tiocyjanowego przy zastosowaniu nadmiaru molowego
tych odczynników, przy wartości pH od 5,0 do 9,0
i w temp. 0-60°C.
Wytworzone w ten sposób sole erytromycyny krystalizuje się ponownie z rozpuszczalnika organicznego
i rozkłada do wolnej zasady.
(3 zastrzeżenia)

P.

l

11

l
-

\

--'

18.02.1974

Pierwszeństwo: 19.02 .1973 Francja (nr 73.05741)
Andre Soussan, Sevran - Freinville, Francja (Andre
Soussan).

Sposób otrzymywania nowego

środka

przeciwrakowego

Sposób otrzymania nowego środka przeciwrakowego,
na tym. że pobiera się aseptycz nie krew
chorego w o·k resie pewnego i wczesnego rozpmmanla
wirusowego zapalenia wątroby, sprawdzoncj:(o podwyższonym poziomem transaminaz w krwi , lwrzystpolegający

31al;

F27b

P. 169942 T

29.03.1974

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszynowego "BIPROMASZ", Kraków, Folska (Józef Wróbel).
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Sposób wytwarzania strumieni gazowych do
mieszczania wsadu w piecu tunelowym

URZĘDU

prze-

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
strumieni gazowych do przemieszczania wsadu w piecu tunelowym do obróbki cieplnej wyrobów, w szczególności wyrobów ceramiczńych.
Strumienie gazowe unoszące wsad (poduszka gazowa) wytwarzane są przez strumienice (2), w których
czynnikiem roboczym są spaliny wypływające z dużą
prędkością z palników (9) . Strumieniem unoszonym
(zasysanym) są gazy zassane z przestrzeni roboczej
(l zastrzeżenie)
pieca.
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poprzecznym ma kształt ł1.1ku. Górna ściana komory
spalania (4) jest pochylona pod kątem mniejszym od
kąta pochylenia ściany dolnej. Sciana dolna komory
spalania (4) wyposażona jest w odsadzkę (7), znajdującą się między palnikiem gazowym (3) a kanałkiem
recyrkulacyjnym. Ściany boczne komory spalania (4)
są pionowe.
{l zastrzeżenie)
3lat;

F27b

P.

169961

T

30.03.1974

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
"BIPROMET", Katowice, Folska (Stefan Gauze, Stanisław Dziura, Jerzy Służałek, Albin Ruebenbauer).
Sposób regulacji
cyjnym metali

ciśnienia w
nieżelaznych,

piecu topielno-rafinaa zwłaszcza miedzi

Sposób według wynalazku jest stosowany
przemysłowych z kominowym odciągiem

w piecach
spalin w
przypadkach, gdy charakter procesów technologicznych wymaga dużego zakresu zmian ilości powstają
cych spalin. Z odciąganymi z pieca spalinami miesza
się przed kominem część strumienia powietrza z wentylatora zasilającego palnik. Ilość powietrza mieszanego ze spalinami reguluje się zaworem zabudowanym na przewodzie pomiędzy wentylatorem a czopuchem.
(l zastrzeżenie)
3lat;

F27b

P.

F27b;

P.

169944

T

29.03.1974

Folitechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Zbigniew Wernicki, Tadeusz Daniel)

Folska

Piec komorowy z wysuwanym trzonem, recyrkulacyjny, okresowego działania

Piec według wynalazku zav,tierający, ponad kolektorem spalin (2), osadzone ukośnie palniki gazowe (3}
ma każdą komorę spalania (4) połączoną kanałkiem
recyrkulacyjnym (5) z kolektorem spalin (2). Górna
część kanałka recyrkulacyjnego (5), od strony przestrzeni roboczej komory grzejnej pieca, w przekroju

---·- --r

03.04.1974

Republika Federalna Niemiec (nr P 23 17 056.1)
Zgłoszenia dodatkowe do zgłoszenia P 165890
KlOckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft, Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Pierwszeństwo:

3lat;

170051 T

Urządzenie

05.04.1973 -

do obróbki cieplnej materiałów ziarnistych lub bryłowych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obróbki
cieplnej materiałów ziarnistych lub bryłowych gorą
cym gazem, zwłaszcza wapienia, dolomitu lub magnezytu.
Urządzenie według wynalazku, wyposażone w komorę (l) z przynajmniej jednym otworem (2) w ścian
ce dla dopływu gazu oraz znajdującym się w górnej
części ujściem części wsypowej (3), która podzielona
jest na dwa współosiowo biegnące kanały wsadowe
(4, 5), ma wewnętrzny kanał wsadowy (5), o przekroju w kształcie pierścienia , usytuowany wokół zbiornika gazowego {8). Z kanału tego wychodzą liczne
rury wydechowe (9), dochodzące do pierwszego gazowego przewodu wyjściowego (7), znajdującego się w
górze części wsypowej (3). W zewnętrznym kanale

'18
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wsadowym (4) zmijduje się gazowy zbiornik (10) o
pieścien i a, który poprzez rury wydechowe
(11) łączy si ę z drugim gazowym przewodem wyjściowym (6), znajdującym się w górze części wsypowej (3) .
(4 zastrzeżenia)
k ształcie

3lat; F27b

P. 170140 T

Instytut Materiałów
(Eryk Mokrosz).

Ogniotrwałych,

05.04.1974

Gliwice, Folska

Piec elektryczny do topieola l produkcji

włókien

ogniotrwałych

31a3;

Przedmiotem wynalazku jest elektryczny piec słu
żący do topienia i odlewania wsadu dla produkcji
włókien ogniotrwałych. Piec posiada w dnie (l) wkład
kę (2) z otworem spustowym, umieszczoną kilka centymetrów powyżej dna. Otwór wkładki zamykany
jest zatyczką (3) umocowaną w tulei, co umożliwia
regulację natężenia wypływu ątrugi. W boku pieca
znajduje się dodatko~ otWór spustowy (10). Elektrody (4) są ustawione skośnie i symetrycznie na obwodzie pieca.
(2 zastrzeżenia)

P. 165631

F27d

Zakłady
Metali Lekkich
(Franciszek Kulig, Franciszek
Wincenty Pająk)
Urządzenie

03.10.1973

"Kęty",
Kęty,
Polska
Foryś, Stanisław Banaś,

do oczyszczenia kanałów zwłaszcza w piecach indukcyjnych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czyszczenia kanałów zwłaszcza w piecach indukcyjnych,
stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych.
Urządzenie wg wynalazku ma bijak (2), zakończony
ogniotrwałą głowicą (4), sprzężony z wibratorem (3).
Do posuwu bijaka (2) w głąb kanału pieca służy silnik, a do przesuwu bijaka (2) pomiędzy kanałami
przeznaczony jest silnik •(8). Bijak . (2) umieszczony
jest na wsporczej konstrukcji (1), która od strony pieca ppłączona jest, w sposób umożliwiający przesuw
poprzeczny, z ramą (5), wyposażona w uchwyty (6),
do zawieszenia urządzenia na konstrukcji pieca.
·

(l

zastrzeżenie)

L----- _)

- 1c
3la3;

3la1;

F27b

P. 170162 T

06.04.1974

F27d

P. 170117 T

05.04.1974

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów OgniotrwaGliwice, Folska (Zdzisław Blicharski).

łych,

Instytut Materiałów
(Leszek Ludera).
Urządzenie

Ogniotrwałych,

Gliwice, Polska

do dwustopolowego wypalania surowców
zawęglonych lub zatorfionych

Przedmiotem wynalazku jest urz ąd zenie do wypalania łupków węglowych lub glin zatorfionych czy
inn ych materi ałów i minerałów zawierających węgiel
albo substancje ,organiczne. Urządzenie s kłada się z
ta.~ my spiekalniczej {1) połączonej hermetyzującą ślu
z ą (4) z chłodnikiem taśmowyro (5), który poprzez
układ hermetyzujących ślu z (13) lączy się z urządze
niero clemagnetyzującym (14) wYposażonym w zsyp
(15) łącząe y urządzenie clemagnetyzujące (14) z transporterami ta~ mowym i (15) i (17)_ Transporter taśmo
w y (17) połączony jest poprzez komorę kurzową (19)
z rynnami zasypowymi pieca obrotowego (18).
(2 zastrzeżenia)

Sposób odlewania wyrc;~bów ogniotrwałych l
nie do stosowania tego sposobu

urządze

Sposób według wynalazku polega na cyklicznym
wypełnianiu roztopionym tworzywem formy krystalizatora, połączonej z wylotem pieca, a wypełnia
jące formę tworzywa w czasie intensywnego chłodze
nia poddaje się cyklicznie procesowi ściskania aż do
zakończenia procesu krzepnięcia tworzywa. Po skrzepnięciu tworzywa wyrób wypycha się z formy i po
powrocie wypychacza do pozycji wyjściowej formę
ponownie

tworzywem.
do stosowania sposobu stanowi piec (l)
korzystnie indukcyjny, którego wlot połączony jest
bezpośrednio z prażalnią (2) surowca, a do wylotu ma
zamocowaną formę-krystalizator (4). Pomiędzy wylotem (3) pieca (l) a wlotem do formy (4), znajduje się
suwakowe urządzenie (5) regulujące przypływ tworzywypełnia się

Urządzenie

BIULETYN
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wa z pieca do formy. Dno formy (4) ~tanowi tłok (7)
połączony z cyklicznie pracującym, dociskającym urzą
dzeniem (8) oraz wypychaczem (9) gafowych wyrobów.
Sposób ma zastosowanie przy produkcji masowej.

PATENTOWEGO
3lb1;

B22c

79
P.

169776

T

23.03.1974
Świdnik

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego,
k/Lublina, Folska (Chról Józef).

(3 zastrzeżenia)

Mechanizm do zamykania formy modelowej
l

3lb1;

B22c

l

..1...

,-1-

Mechanizm do zamykania formy modelowej, zwła
szcza dla modeli woskowych, składa się z obrotowego sworznia (l) oraz prowadzącego kołka (5). Obrotowy sworzeń (l) posiada z jednego końca cylindryczny
bęben (9), w którym na połowie jego obwodu jest
wyci~ty wzdłuż linii śrubowej rowek (12) o pochyleniu linii śrubowej nie większy niż SO. Drugi koniec
sworznia (l) stanowi czop (10), który jest osadzony
w otworze (13) dolnej płyty (2). Prowadzący kołek (5)
jednym końcem jest osadzony w otworze (11) górnej
płyty (1), a drugi koniec współpracuje z rowkiem (12)
cylindrycznego bębna (9).
(2 zastrzeżenia)

/

P. 165693

06.10.1973

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Folska
(Jan Danek, Roman Biedocha, Władysław Kurdzie!,
Henryk Kossek)
Krata

wstrząsowa

do wybijania odlewów

Przedmiotem wynalazku jest krata wstrząsowa z napędem wirowym stosowana do wybijania odlewów z
form odlewniczych nietrwałych. Krata wstrząsowa
według wynalazku, z wirującą masą niewyważoną
n1a napęd wirowy ,(3) z hamulcem elektromechanicznym (16) lub elektrycznym połączony, poprzez sprzę
gło (17), z silnikiem napędowym (5). Moment hamowania hamulca jest nie większy niż .moment rozruchu
$ilnik:a.

3lb1;

B22c

P.

170318

T

12.04.1974

Pierwszeństwo:

14.04.1973 ~ Wielka Brytania
(nr 18109/73)
14.04.1973 Wielka Brytania
(nr 18110/73)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria

Sposób wytwarzania rdzeni i form odlewniczych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
rdzeni i form odlewniczych z cząstek rozdrobnionego
materiału ogniotrwałego na przykład piasku odlewniczego i wiążącego je spoiwa.
Sposób wg wynalazku polega na tym, że mieszaninę rozdrobnionego materiału i utwardzalnego beztlenowo spoiwa po sformowaniu w pożądany kształt
poddaje się w ciągu określonego czasu warunkom, w
których spoiwo utwardza się wskutek braku kontaktu z tlenem i pod wpływem zawartych w nim katali7.atorów, w razie potrzeby przyśpieszaczy oraz ewentualnie podwyższonej temperatury.
(8 zastrzeżeń)

3lb2;

B22d

P.

165880

15.10.1973

Pont-a-Mousson S.A., Pont-a-Mousson, Francja
Sposób otrzymywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Masa niewyważona napędu wirowego (3) kraty posiada łopatki (lł) wirujące w płaszczyżnie prostopadłej do osi wirowania masy. Krata w dolnej części
obudowy napędu (6) posiada zbiornik (7) oleju (8) oddzielony od ltomory napędu (11) przegrodą (12). Femiędzy tą przegrodą i obudową, w której znajdują
się kanały (9), są szczeliny (13), poprzez które łopatki
wirujące (14) wtiaczają olej do komór łożyskowych·
(10).
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
odlewów z żeliwa sferoidalnego przez obrabianie surówki za pomocą czynnika sferoidyzującego, polegający na napełnianiu kadzi odlewniczej ciekłą surówką
i na odlewaniu surówki z kadzi do formy poprzez żyłę
wypływową, charakteryzujący się tym, że wprowadza
się czynnik sferoidyzujący do ciekłego żeliwa na żyle
wypływowej tego żeliwa między kadzią odlewniczą (l)
a formą (5), możliwie najbliżej formy.

80
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Przedmiotem wymilazku jest równ i eż urządzenie do
otrzymywania odlewów z żeliwa sferoidalnego przez
obrabianie surówki za pomocą czynnika sferoidyzu j ą
cego char akteryzuj ące się tym, że zawiera międ zy kadżią (l) a formą (5) belkę wlewówą (2, 3), a na tej
belce urządzetiie doprowadzające czynnik sferoidyzujący.

(7
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przesunięcie przesuwnicy, podstawione zostaje przed kadż naczynie pośrednie (15),
przez które odlany zostaje metal do wlewnicy (17).

(14) po czym, przez

(l

zastrzeżenie)

zastrzeżeń)

-s-

31b2;

B22d

P.

169984 T

01.04.1974

'

3lb2;

B22d

P.

167722

08.10.1973

Kabushiki Kaisha Akita, Suzaka, Japonia.
cienkościennych

Sposób wytwarzania.

metalowych

odlewów
Sposób wytwarzania cienkościennych metalowych
odlewów bez zanieczyszczeń podczas odlewu metalu
charakteryzuje się tym, że stosuje się przy nim pogrubiony wierzchołek lub wierzchołki wzdłuż linii pod zi ału modelu.
(2 zastrzeżenia)

2

5

5

l

31b2;

B22d

P.

169001 T

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Andrzej Klaska, Józef Dudka,
Kazimierz Zarębski) .
·
Sposób łączenia ogniotrwałych kształtek przepływo
wych stosowanych zwłaszcza w procesie odlewania
stali
Sposób łączenia ks ztałtek ogniotrwałych według
wynalazku polega na tyzp, że w miejsce połączenia
dwóch ltształtek ogniotrwałych (2) wprowadza się
wkładkę z blachy stalowej (1), którą umieszcza się
wewnątrz otworu przepływowego kształtek. Położenie
wkładki ustalone jest występem ograniczającym (3),
który uniemożliwia jej przesuwanie się wzdłuż osi łą
czonych kształtek. Przepływająca poprzez kształtki
kanałkowe ciekła stal powoduje stopniowe stapianie
się wkładki stalowej. Następuje wówczas wzajemne
oddziaływan ie tworzywa ceramicznego i płynnej stali,
w wyniku czego wytwarzane produkty reakcji, jak
na przykład krzemiany manganu, powodują trwałe połączenie i zlepienie się kształtek ogniotrwałych .
(l zastrzeżenie)

Q

22.02.1974

Huta Lazjska, Ła ziska Górne, Folska (Jan Ciurlok,
Zbigniew Katra, Zygmunt Szendera, Józef Klepek,
Marian Kozma, Tadeusz Torz, Stanisław Moczulski).
Sposób i urządzenie do odlewania żelazostopów zwłaszcza z elektrycznych pieców oporowo-łukowych
31b2;
Istotą

wynalazku jest sposób spuszczania metalu z
pieców oporowo-łukowych do kadzi lejniczej z przelewem żużla do podstawionych koryt, oraz sposób odlewan ia metalu do wlewnic w piecowniach żelazosto
powych, w których brak jest suwnic.
Specjalna kadż, osadzona na podwoziu, przetoczona
jest po spuście na stanowisko rozlewania, gdzie następuje jej przechylenie za pomocą wciągarki (1.2),
najpierw na czopach (4) a następnie na czopach (6)
wspartych na podporach stałych (11).
Zlanie reszty żużla odbywa się, w pierwszej fazie
przechylania, do koryta ustawionego na przesuwnicy

B22d

P.

170120

T

05.04.1974

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Józef Gawroński, Andrzej Pilarz).
Sposób wytwarzania wlewków szczególnie z aluminium i jego stopów
Sposób według wynalazku polega na tym, że ciekły
metal (5) znajdujący się w nieruchomym krystallzatorze (4), wprowadza się w drgania za pomocą elementu drgającego (2) umieszczonego w niezakrzepnię
tym metalu.
(l zastrzeżenie)
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3lb2;

B22d

P.

170121 T

05.04.1974

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Józef Gawroński, Andrzej Pilarz).
Sposób
ciągłą

chłodzenia wlewka odlewanego metodą pół
lub ciągłą szczególnie ze stopów aluminium
i urządzenie do stosowania tego sposobu

Sposób wg wynalazku polega na tym, że krzepnący
metal (7) chłodzi się zarówno od strony ścianek krystalizatora (5) jak i od strony cieczy chłodzącej (4)
znajdującej się na powierzchni ciekłego metalu.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku posiada zbiornik z dzynnikiem chłodzącym (4), korzystnie tuleję (3) częściowo zanurzoną w ciekłym
metalu krystalizatora (5).
(2 zastrzeżenia)

3lbZ;

B22d

Przedsiębiorstwo

Odlewni
Raczka).

"Frodlew",

P. 172188 T

C03b

P. 161224

12.03.1973

Instytut Szkła Filia
(Mieczysław Czerwiak,

w Kralmwie, Kxaków, Folska
Franciszek Wolamin, Janusz
Wartnik, Andrzej Grzenia, Roman Tymoszuk).
Sposób opalania pieców i

urządzenie

do tego sposobu

wynalazku polega na tym, że
robocza pieca wypełniana jest stałą iloś
o jednorodnej tamperaturze, wytworzoną
w jednym lub kilku urządzeniach.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z kształ
tki palnikowej (l) z otwo~rem zapalającym (8), komory rozcieńczania spalin (3), płaszcza wewnętrzne
go (4) z otworami (7), płaszcza zewnętrznego (6)
z otwoi"em (5) doprowadzającym powi•etrze oraz wylntu (9) spalin.
(2 zastrzeżenia)
SpOtSób

według

przestrzeń
cią spali.n

26.06.1974

Projektowania i Wyposażenia
Warszawa, Folska (Tadeusz

Układ

do oddzielania ciał ferro- i paramagnetycznych
od masy formierskiej opuszczającej odlewnię

Układ

32a;

przeznaczony jest od oddzielania ciał ferroi paramagnetycznych od masy formierskiej opuszczającej odlewnię i stanowi zestaw urządzeń, których zadaniem jest oddzielanie części metalowych, na przykład ze stopów aluminium i stalowych od masy odprowadzanej na wysypisko.
Układ ten składa się ze znanych urządzeń u stawionych w odpowi-edniej kolejności. Na początku
znajduj•e się sito (1), skąd grudy masy i częś.ci aluminiowe są kierowane do kruszarki młotowej (4).
Części stalowe są zbie·r ane z przenośnika (3) przed
wlotem do kruszarki przez oddzielacz (7) i spadają
na przeno3nik (5), a następnie są zbie:r ane przy koń
cu tego przenośnika przez elektromagnetyczny oddzielacz taśmowy (9). Końcowym urządzeni•em ukła
du jest sito (6) ustawione pod wylotem przenośnika
(5). Części aluminiowe i stalowe są dostarczane do
kubła (11) pr.zez przenośnik (13) oraz rynnę (10) o:idzielacza (9), stąd wędrują do pojemnika (16).
Układ znajduje zastosowanie w średnich i dużych
odlewniach stopów alruminiowych.
(l zastrzeżenie)

32a;

C03b

P. 169555 T

13.03.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Zygmunt C~erwiński).
Sposób wytwarzania ozdobnego

szkła

gospodarczego

Sposób według wynalazku po1ega na tym, że formy ceramiczne stałe lub obrotowe, w kształcie gotowego wyJrobu posypuj-e się najpierw róWIIlomierną
warstwą bezbarwnej stłuczki odpadowej a następ
nie dodaje się w dowolny·c h miejscach tej warstwy
i w takich ilościach ró;tnoba!fwne stłuczki, aby uzyskać żądane efekty plastyczne i kolorystyczne. Z kolei stłuczkę wypełniającą poddaje się spiekaniu i odprężaniu. 50-700/o wagowych stłuczki, wypełniają
cej formę, stanowi frakcja o uziarnieniu 15 i 20 mm,
a 30-500/o wagowych frakcja o uziarnieniu 2,5 do
10 mm. Spi,ekaThie w formach obrotowych prowadzi
się ; ogrzewając WIIlętrze folfffiy 2la pomocą palnika,
usytuowanego nad formą, pionowo wzdłuż jej. osi,
przy czym płomień palnik'a ma temperaturę o 150°C
wyższą od temperatury mięknięCia stłuczki.
(2 zastrzeżenia)
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Instytut Szkła, Warszawa, Folska
Adam Andrusieczko).

(Wacław

Tu-

Piec elektrodowy do topienia

szkła

Piec we dług wyna1azku charakteryzuje się tym,
posi:ada nie mniej niż dWie części wyrobowe,
w których mogą być umieszczone znane mieszadła .

że

(l

33d; A45f

P. 165497

zastrzeżenie)

27.09.1973

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczrre, Zakład Wła
sny Wo}ewódzki.ego Zwaązku Spółdzielni Pracy,
Koszalin, Folska (Jan Stęp~owski, Wojciech Pta-

są płytą korodpowiednią sztywność

segmentów i dno skorupy izolowan e
kową

szy ński,
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nadającą

jednocześ-nie

skorupie wózka. Wewnątrz skorupy, pod układem
grzejnym, znajduje się płyta izolacyjna azbestowa
i korkowa, oddzielająca część ogrzewaną od nieogrzewanej. Układ grzejny umieszczony jest w komorze. W skład tego układu wchodzą dwie grzałki
o obudowie metalowej, osadzone w uchwytach,
przymocowanych do dźwigaa-ów układu ~rzejnego
za pomocą śrub z naklrętkami, odizolowanych od
dźwigarów parami izolatorów. Emany dolne i górne zamocowane na ceownikach ograniczających zapobiegąją miejscowemu przegrzaniu dna części ogrzewanej skorupy. Otwarte części pokrywy (17)
wspilerają się na dwóch parach zastrzałów. Odboje
(22) urni.eszcZOille są na podstawie wózka (l). Na górnych krawędziach czołowych boków skorupy (2)
umieszczone są uchwyty ręczne (23) do manewrowania wózkiem.
(4 zastrzeżenia)

szyński).

Uchwyt do mocowania

taśmy

Uchwyt do mocowania przedmiotów (4) za pomotaśmy (3) w · pojemniku z tworzywa składa się
z występu (l) wykonanego na wewnętrznej powierzchni pojemnika lub jego ścilankach dz i ałowych
·oraz z nakładanego na występ (l) zacisku (2) wykonanego. z materiału elastycznego, zwłaszcza tworzywa sztucznego, korzystnie w kształcie litery V
zakońcwnego dwoma zaczepami, przy czym zacisk
(2) posiada na powierzchni boc2;nej wycięcie na taś-'
mę
(3). Występ wykonany jest najkorzystniej
w kształcie klina zakończonego dwoma progami,
przy czym na jego powi.e rzchni bocznej znajduje się
przelotowe wycięcie o szerokości odpowiadającej co
najmni•ej szerokości mocowanej taśmy (3).
Uchwyt może być stosowany w różnego rodzaju
pojemnikach z tworzyw, zwłaszcza zaś w apteczkach samochodowych.
(3 zastrzeżenia)
cą

/~

34b;

A22c

P. 169316 T

VEB Fischkombinat Rostock, Rostock, Niemiecka
Republika DemokratycZ'na (Gilnter Stiinkel, Hans
Di.lwel, Wolfgang Riegel, Jtirgert Petereit, Klaus Diete.r Kringel, Willy Naumann, Ho~st Jahn, Jiirgen
Korch, Sigbert Wiruc'k:, Rolf Koch, Gottfried Tauber).
Urządzenie

34b; A47j

P. 167237 T

10.12.1973

Żywi ecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego, Żywiec,
Folska (Zbigniew Kapela, Tadeusz Pawełek, Eugeniusz P iechota).

Wózek do

05.03.1974

do zdejmowania

łusek

z makreli

Plrzedmiotern wynalazku jest, przezn.acZ'One do wykorzystania ·na statkach, urządzenie do zdejmowania
łusek z makreli. Urządzenie to m~ do ciągnięcia
makreli za ogon w pozycji leżącej na podbrzu.sw ze spół chwytaka oraz transparter łańcuchowy w obiegu zamkniętym, w płaszczyźni e pionowej do ruchu
ryby.
Urrządzenie wed~ug wynalazku składa się z symetrycznych .ramion (8), połączonych sztywno zastrzałem z nastawioną blaszką (9), wyposażonych we
:tlrezy (10) oraz z zespołu chwytaka i zespołu wsporczego, zamocowanych na pr2;emian na kansporterze
(2). Na ramionach (8) każdej symetrycznej części, zamocowane są pary frezów z róimymi kątami · wzglę
dem irYby.
(5 zastrzeżeń)

przewożenia

potraw z podgrzewaniem
elektrycznym

Przedmiotem wynalazku jest wózek do przewoże
nia potraw z. podgrt:ewooiem elektrycznym, stosowany w lecznictwie zamkniętym jak w szpitalach,
sooatoriach, klinikach, izbach porodoWych itp., gdzie
zachodzi potr-.leba dostarczania gorących posiłków
na sale chor ych, a zwłas:zJcza tam, gdzie zaplecze
kuchenne jest znacznie oddalone od izb chorych.
Wózek według wynalazlru ma podstawę (l) wykonaną z ks ztałtowu !ków stalowych połączonych ze skorupą (2) śrubllllli . Skorupa (2) wykonam,t jest z segmentów sciennych wykonanych z płaskownika i blachy alum1.niowe j, połączonych wkrętami. Ścian y

j

\\
\\
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34b;

P. 169478

A22c
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05.03.1974

Folitechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz,
(AndrLJej Lewa~ndowicz, Leonard Hempel).

Folska
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czas gdy pierścień ten dociskany jest do pierścienio
wej luawędzi naczynia przez płaską kołnierzową
podstawę obrzeża (28) do górnej pokryWY stanowią
cej zamknięcie naczynia.
(3 zastrzeżenia)

Sposób i urządzenie do odgławiania i patroszenia ryb
o małych wymiarach, zwłaszcza karmazynów
Sposób

wynalazku poleg~ na tym, że ryby
w nieckach (5), (6) dwudzielnych, usytuowanych skośnie do kierunku ruchu transpo~rtera
i dociskaJne są listwą (9) w czasie operacji odgławia
nia i patro3zenia. Ryby układane są w nieckach (5),
(6) ogonami w kierunku noży (7) tarczowych i listew
(9) dociskających, gdzie są odgławiane i patroszone
przez cięcie nożami (7) tarczowymi wzdłuż linii łą
czącej n~ecki (5), (6) dzielone. Po prLJecięciu ryby
głowa i wnętrzności spadają do pojemnika znajdującego się pod ul1Ządzeniem transpOTtującym a połówka niecki (5) przesuwa się do dołu, natomiast
druga połówka niecki (6) przesuwa się wraz z tuszką
ryby do dźwigni .(11) dociskającej, gdzie zostaje dokł.adniJe 10czysLJczona przez szczotki (8) i przen1esiona
do pojemnika znajdującego się za urządzeniem
według

układane

są

transportującym.

UI1ządzenie do stosowania sposobu według wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada podwójne
linie (3, 4) ob.róbki, na których umocowane są niecki
(5, 6) dzielone oraz tym, że niecka (5) posiada podporę głów i listwę oporową. Na każdej linii (3, 4)
obróbki znajdują się noże (7) tarczowe oraz szczotki
(8), przy czym urząd2leni•e posiada listwy (9) dociskające ryby w czasie oczysZJczania.
(2 zastrZJeżenia)

34c;

A471

P. 169294

T

05.03.1974

Miejskie BDzedsiębiorstwo K;omunikacyjne, Bydgoszcz, Folska (Przemysław Boruta, Jan SempDuch).
Urządzenie pneumatyczne do
wnętrz autobusów i

czyszczenia
tramwajów

zwłaszcza

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie pneumatyczne do czyszczenia zwłaszcza wnętrz autobusów
i tramwajów. ZadaniJem urządzenia jest zbieranie
śmieci i kurzu z wnętrza autobusu lub tramwaju
w czasie sprzątania wykonywanego przez praeowników zajezdni.

34b;

P. 169592

A47j

Pierwszeństwo:

15.03.1974

Stany Zjedno:zone
Ameryki (nr 351, 697)
Dart Industries, Inc., Los Ange1es, Stany Zjednoczone Ameryki.
16.04.1973 -

Naczynie do mieszania i

wstrząsania

ekstraktów

żywnościowych

Naczynie do mieszania i wstrząsania ekstraktów
żywnościowych, zaopatrzone w pokrywę i przystosowane do wstlrząsania napojów lub innych cieczowych mreszanek, ·charakteryzuje się tym, że składa
się .z dolnego naczynia (10) z otworem przystosowa-

10 stosunkowo duż,ej
w szyjkę (20) przeznaczoną do
odprowadzania zawartej w zbiorniku deczy, zamykaną płaskim kołpakiem (15), umocowanym w sposób
przegubowy do górnej płaszczyzny pokryWY (19),
której dolna część utwOirZJona jest z kołnierzem zawierającym wyżłobienie pmystosowane do uszczelni•enia wzajemnie łączącej się zewnętlrznej ściany
wyżłobienia z rozszerzającym się góDnym kołnierzem
(16). przys tosowanym do szczelnego zacisku i do jego
odkształcenia. Między górną częścią naczynia (10),
na utworzonej wewnątrz pierścieniowej krawędzi,
umieszczony jest Dozpras:zający pierścień (14) zaopatrzony w pewną ilość ramion (34) prowadzonych
od WJeWJnętrmego obwodu pierścienia ku umieszczonej w środkoWYm położeniu pierścienia piaście, podnym do

zamknięcia pokJrywą (12)

objętości, wyposażoną

Urządzenie
pneumatyczne
się z rury ssawnej (11), w

gaJrdziel.

Gardzi•el

do czyszczenia składa
której umieszczona jest
zaopatrzona jest w zewnętrzną
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pie-rścieniową komorę

(2) i połączone są one m iędzy
dyszami rozmies7lczonymi na obwodzie gardzieli
i skieJI"owanymi pod kątem ostrym w kierunku przeciwnym do wlotu rury ssawnej (11). Pierścieniowa
komora (2) połączona jest przez zawór kątowy (4)
i wą•ż (16) z iaJ.stalacją sprężonego powietrza.
Sprężone powietrze wdmuchiwane poprzez zawór
kątowy (4), pi,ell"ścieniową komOII'ę ;(2) i dysze do gardzieli powoduje powstanie podciśnienia w rurze
ssawnej (11) i dzięki temu umożliwia podniesienie
śmiec i i kmzu z wnętrza pojazdu.
(3 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
35a;

B66b

Nr 5/I (47) 1975
P. 163118

06.06.19'73

sobą

34i;

P. 165160

A47b

W~rócławskie
mysłowego

10.09.1973

Przedsiębiorstwo

Nr 2,

Wrocław,

Szafa do suszenia

Budownictwa PrzeFolska (Daniel Nowak).

odzieży

ochronnej

Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Folska (Stefan Radzimiński, Jerzy Więsik).
Blok kierunkowy samoczynnie otwierany
Blok kiemunkowy samoczynnie otwierany w odróż
nieniu od dotychczas znanych tego typu urządzeń
składa się z wahliwych osad (l) i (2) połączonych
u góry lącmilciem (3) a u dołu mechani.:t.mem suwakowym, który ~tanowią: sworzeń (4), trzpień z widełkami (5), odpowiednio wygięty suwak (11) i zde,r zak (12).
Do osad (l) i (2) zamocowano krążki (8) i (9), które
stanowią oddzielną rolkę ·bloku. Do otwierania bloku
służy umocowana na lini·e wciągarki (13) kulka (14).
Blok kienunkowy według wynalazku może znaleźć
powszechne . zastosowanie przy pracach leśnych
i budowlanych.
(3 zastrzeż.enia)

F~rzedmiotem wynalazku jest szafa przeznaczona
do suszenia odzieży ochronnej pracowników zatrudniony·ch na wolnym powietrzu. Szafa składa się
z górnej komory suszenia (4) podzielonej pnegrodami siatkowymi (9) na szereg sekcji oraz z dolnej
komory (2) t<:nnoregulu tora (3). Pomiędzy komorą
(4) suszenia a komorą (2) t.f'l'moregulatora umieszczona jest wkładka regulacyjna (10), w której wykonane są , usytuowane pod każdą z se~cji komory (4),
otwory (11) o zróżnicowanej wielkiości zwiększającej 
się w miarę wzrostu odległości od termoregulatora
(3), co zapewnia ró wnomierny dopływ ciepłego powietrza do wszystkich sekcji szafy, zaś w górnej
ścianie obudowy (l) umieszczony jest wachlSorZJQ.WY
regulator (14) do odprowadzania wilgotnego powietrza, oddzielny dla każdej sekcji.
(2 zastrzeże nia )
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Fabryki Akcesoriów Meblowych,
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35a;

19.03.1974
Chełmno,

B66b

Urządzenie przytrżymujące samohamowne,
zwłaszcza do mebli

02.10.1973

Zakład
Doświadczalny
Dźwigów
Samochodowych
i Samojezdnych, Bielsko-Biała, Folska (Edward Sosna, Jerzy Fustówka).
Dźwig wieloczłonowy,

Polska

(Zdzisław

P .. l65604

Prz,edmiote:m wynalazku jest dźwig wieloczłonowy
jezdniowy do prac przeładunkowych i inte.r wencyj nych.

zwłaszcza

Urządzenile przytrzymujące samohamowne, zwłasz
cza do mebli, składa się z wodzika (3) i cięgna (l)
UJmleszczonego suwliwie w zbieżnym kanałku (4) razem z boc.zniym wkładem (6) korzy,s tnie z materiału
elastycznego.
(3 zastrzeżenia)

Dźwig w~eloczłonowy składa się
03 adzone~ obrotowo na podstawie
wana jest układem prętów (7), (8)

z wysięgnika (l)
(2), która mocodo platformy (9).
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Do "W-ysięgnika (l) mocowany jest om·otowo bocian
(3), który jednym końcem połączony jest z podstawą
(2) za pomocą drąga (6), a na drugim końcu posiada
zamocowany osprzęt dźwigowy {4).
Dźwig posiada dwa siłowniki. Siłownik (5) łączy
wysięgnik (l) z podstawą (3). Siłownik (10) n;tocowany jest jednym Jrońcem do podstawy (2) oraz drugim do platformy (9).
(l zastrzeżenie)

35a;

P. 165719

B66b

Zakłady

Urządzeń

Dźwigowych,

08.10.1973

Warszawa, Polska

(Karol Kisielewski).
Korytko do mocowania prowadnic dźwigowych
i spos6b montażu korytka w ścianie elementu
budowlanego
Przedmiotem wynalazku jest korytko oraz sposób
korytka przeznaczonego do mocowania
wsporni,k ów (4, 7) pod prowadnice (8, 5) kabinowe
i przeciwwagowe dźwigów osobowych, towarowych
i innych. Korytko (2) ma kształt zbliżony do litery
U z bokami wygiętymi w górnej części na zewnątrz.
Płaska podstawa korytka ma co najmniej jedno wyc ięcie wzdłużne z miejscowo powiększonym otworem
umożliwiającym wprowadzenie łbów śrub (6), najkorzystniej z podkładkami ustalającymi (9), do przymocowania wyżej wymienionych wsporników (4. 7). Sposób montażu korytka polega na tym, że przed o,sadzeniem kory~ka w formie do wytwarzania elementu
budowlanego zalewa się jego dolną część masą łatwo
usuwalną na przykład: styropianem w celu uzyskania kanalu nie zalanego betonem.
(4 zastr z eżenia)
montażu

35a;

P. 169914 T

B66b

29.03.1974

Przedsiębi<Jrstwo Budowy Szybów, Bytom,
(Władysław
Sacher, Mi eczysław Cieślik,

Polska
Roman
Szczukiewicz, Jerzy Lis, Andrzej Wolski, Rudolf Kliber).
Zintegrowany

wskaźnik parametrów
urządzenia wyciągowego

ruchu

Przedmiotem wynalazku jest zintegrowany wskaźnik
parametrów ruchu urządzenia wy ci ągowego,
znajdujący
zastosowani e w górniczych maszynach
wyciągowych.
Wska-ź nik
ma obrotowo-impulsowy
przetwornik (l) b e zpo średnio sprzężony z osią linowego koła (2). którego przesunięcie kąto we jest proporcjonalne do przes uni ę·cia lin iowego naczynia wydobywczego w szybie , a sygnały elektryczne z obro-

towo-impulŚowego przetwornika (l) przesyłane S<i do
układu (3). W układzie tym następuj e
przetworzenic sygnałów doprowadzonych z przetwornika (l) na impulsowy sygnał kierunku ruchu
i impulsowy sygnał przebytej drogi. Impulsowe sygnały z układu (3) są przesyłane równolegle do bloku (4) cyfrowego pomiaru drogi naczynia wydobywczego w szybie oraz do bloku (5) analogowego i cyfrowego pomiaru aktualnej warto ś ci prędkQś ci i k icrunku ruchu nac-L:y nia wy dobywczego, a t a kże do
bloku (6) analogowego i cyfrowego pomiaru wartości . opóźnienia lub przyspieszenia ruchu liniowego
naczynia wydobywczego w szybie. Do bloku (5) i bloku (6), prócz sygnałów z układu (3), wprowadzony
jest impulsowy sygnał czasu z bloku (7), w którym
to bloku następuje przekształcanie napięcia o czę
stotliwości sieciowej na prostokątne impulsy czasu
o tej samej częstotliwo·ści siedowej. (2 zastrzeżenia)
wejściowego

35a;

P. 166052

B66b

22.10.1973

Zakład
Doświadczalny
Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Edward Hyrlik).

Ułożyskowanie

wysuwu tub
- teleskopowego

i1

wysięgnika

Ułożyskowanie według wynalazku składa się z elementu wsporczego (l) wraz ze ślizgiem (ł), zderzaków
(10), ogranicznika bocznego (6) i wzdłużnego (5). Element wsporczy (l) wraz ze ślizgiem (4) spoczywa
przesuwnie i obrotowo na piaście (2) osadzonej obrotowo na sworzniu (8) tuby wysięgnika (9).

U

zastrzeżenie)

TI

)~l

35a;

P. 170080

B66b

Pierwszeństwo:

06.04.1973 -

Linden-Alimak
bjorn Svensson).

AB,

04.04.1974

Szwecja (nr 7304892-8)

Skclleftea,

Szwecja

(Thor-
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Urządzenie dźwigowe
Urządzenie wg wynalazku do dźwigów napędzanych
za pomocą koła zębatego i zębatki, w którym klatka dźwigowa (3) przesuwa się wzdłuż masztu (l)
o zmiennej długości, ma przeciwciężar (4) usytuowany prze&uwnie wzdłuż liny (5), do której w dowolnym
jej miejs,cu, jest rozłącznie zamocowany. Lina (5)
znajduje się poniżej przeciwciężaru (4) i po tej samej
stronie masztu (1).
Urządzenie ma zastosowanie przy wyciąganiu ładunku na duże wysokości.
(3 zastrzeżenia)

Nr 5/I (47) 1975
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(4) poł-ożenia aktualnego naczynia w szybie. Z dyskryminatorem (4) położenia połączony jest dyskryminator (9) akresów jazdy. Impulsator (l) połączony jest
z urządzeniem (5) pomiaru prędkości
aktualnej.
Urządzenie (5) posiada dwa wyjścia. Jedno prowadzi
do wskaźnika (7) prędkości aktualnej,. a drugie do
dyskryminatora (6) prędk,ości ustalonej, który ma połączenie z urządzeniem
(9) dyskryminacji okresów
jazdy. Impulsator (l) połączony jest również z dyskryminatorem (8) prędkości ws-t ecznej, który połą
czony jest dyskryminatorem (9) okresów jazdy.
(3 za~trzeżenia)

35a;

B66b

P. 172240

T

26.06.1974

Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama", Rybnik, Folska (Jerzy Blechert).
Zawiesie liny wyrównawczej, zwłaszcza do kopalnianych wyciągów szybowych
Zawiesie

liny

wyrównawczej

przeznaczone

'jest

zwłasz-cza do kopalnianych wyciągów szybowych. Zawiesie wyposażone jest w tłumik drgań liny i skła
da się z obudowy (l), na której dnie znajduje si ę gumf>wa poduszka (2) stanowiąca element spręż ys ty tłu
mi ą-cy drgan~a . Na poduszce (2) spoczywa docisko w a
tarcza (3) połączona bezpośrednio ze znanym zaciskiem
(4) liny (5). Foduszka (2) składa się z kilku osaiizo-

nych luźno w sobie
Wywkość poduszki (2)

ws pół środkowych

pierścien i.

iest t a k dobrana, że w czasie
eksploatacji zachowana jest stała wartość ilorazu wysokości do str załki ugięcia w danym miejscu, wywołanego poprzecznym ob ci ąźeniem zawiesia.
(3 zastrzeźenia)
35a;

B66b;

P. 170267

T

10.04.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Fstrowskiego,
Gliwice, Folska (Zygmunt Kuczewski, Tadeusz Rodacki, Andrzej Wolski, Andrzej Bujakowski, Janusz
Dziulak, Wiesław Jagła)

r-

l

--t-.

·1

Sposób impulsowego sterowania prędkością jazdy
maszyny wyciągowej i układ do stosowania tego
sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że impulsator sprzęga się mechanicznie z linopędnią. Impulsy z impulsatora po przejściu przez układ kształ
tujący przekazuje s ię do urz ą dzenia d yskryminacj i
drogi i uriądzenia dy skry m inacji prędkości. Sy gnały z dyskryminatora drogi i dysk ry minatora pręd
kości podaje się do cyfrowego sekwencyjnego ur zą
dzenia, w którym formow ane są impulsy sterujące
prędkością jazdy maszyny wyciągowej.

2

35b;

B66c

P. 164175

T

19.07.1973

43.Sz. Allami Epitoipari Vallalat, Budapeszt,
gry (Janos Toth, Tibor Horvath, Tornas Tassi).

Wę

Urządzenie

chwytakowe szczególnie do chwytania
i unoszenia wyrobów betonowych

Układ według

wynalazku ma impulsator (l) z czło
impulsy połączony z licznikiem {2)
położenia aktualneg0. Licmik (2) posiada wyjścia
do cyfrowego wskaźnika (3) i do d ys-k rym inatora

nem

formującym

Urządzenie wg wynalazku składa się z przystosowanego do zahaczani a j ęzyka (1), który ma wybranie
na jednej ze stron z ewn ętrznych oraz z przesuwnej,
zabezpieczającej zapadki (3) umieszczonej na przeciwległej do wybrania zewnętrznej stronie języka (1).
JęzY'k (l) może być dołączony do W)'lęki (5, 6), której
w ym iary od•powiaclaj ą wy miarom ję zyka (l) wr az z
zapadką (3), a na jednej ze stron wnęki istnieje że
bro odpowiadające wybraniu w języku.
(3 zastrzeżenia)
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według wynalazku polega na tym, że na
szyn (l) wykonuje się wycięcia w płaszczy
równoległej do osi symetrii wzdłużnej szyny (l) oraz w płaszczyżnie (Y) prostopadłej do pła
szczyzny (X) i do podstawy stopki szyny (1). Wycię
ta część szyn uzupełniona jest podczas ich łączenia
odpowiednim mostkiem (2), którego przekrój poprzeczny w górnej i dolnej części zbliżony jest do przekroju odciętej części szyny (1).
(3 zastrzeżenia)

Sposób

końcach
źnie (X)

A

_ _l
A-A

1

5

6

35b;

01.10.1973

P. 165585

B66c

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrę
towego "Promor" Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne, Gdańsk, Folska (Andrzej Wilkowski,
Kazimierz Kleszczewski, Jerzy Stawarz).

35b;

a

'L _

03.04.1974

T

Biuro Konstrukcji, TechnologH
"Planprojekt" Spółdzielnia Pracy,
(Jerzy Wojtowicz).

i

Modernizacji
Folska

Gdańsk,

Połączenie czołownicy

suwnicy podwieszonej
z zestawem kołowym

Mechanizm wyrównywania skoszenia suwnicy
Mechanizm wyrównywania skoszenia suwnicy, zwła
szcza suwnicy o długiej drodze oparty na układzie
selsynów, ma koła (l) je:z;dne nienapędzane, pozbawione obrzeży, do których przymocowane są trwale
wieńce (2) zębate, zazębiające się z przekładnią (3)
zębatą, napędzającą wirniki selsynów (4) nadawczych.
.(1 zastrzeżenie)

P. 170093

B66c

Elementem łączącym w połączeniu według wynalazku jest sworzeń (3), posiadający na swym obwodzie,
usytuowane na poprzecznej osi symetrii, z jednej
strony występ, z drugiej strony wyoblenie. Sworzeń
(3) jest umieszczony pod spodem czołownicy (l) w
otworze w płaskowniku (2) wchodząc swym wystę
pem w prostokątny otwór w czołownicy (l) i opierając się swym wyobleniem o ścianę otworu w pła
skowniku (2). Wynalazek ma zastosowanie do suw'nic
podwieszonych w szczególności suwnic lekkich, w których jako zestawy k•ołowe wy<korzystuje się wózki
przenośników podwieszonych.
(l zastrzeżenie)

•

9
A

35b;

B66c

P. 169896

T

28.03.1974

Huta im. Lenina, Kraków, Folska (Sylwester Chabrzycki)
Sposób stykowego połączenia szyn jezdnych
i mostek do stosowania tego sposobu

35c;

Toruńskie Zakłady
Toruń, Folska

mor",

Wciągarka

Przedmiotem wynalazku jest sposób stykowego połączenia końców szyn jezdnych, zwłaszcza szyn jezdni
podsuwnicowych i urządzeń dźwigowych pracujących
w zmi~nnych temperaturach.

P. 165787

B66d

Urządzeń

10.10.1973
Okrętowych

"Towi-

(Ryszard Mar·czak).

pomocnicza

wielobębnowa

Przedmiotem wynalazku jest wciągarka pomocnicza
przeznaczona do prac pomocniczych na
statkach rybackich. Wciągarka ma bębny (l, 2, 3)

wielobębnowa
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usytuowane w układzie pojedynczym i podwójnym
na trzypodporowym wale, sprzęgła kłowe, (10),. (11),
(12), których bierna część jest związana rozłącznie
z bębnem oraz tuleję (9) z wielowypustem wewnę
trznym i czołowo umieszczonymi kłami. Kłowa tuleja (9) łączy silnik napędowy (8) z wałem głównym
wciągarki. W biernej części
sprzęgła kłowego jest
umieszczone łożysko toczne wału wciągarki oraz pierścień uszczelniający to łożysko.
(3 zastrzeżenia)
łl ,

tO

9

12

\ \,

/

35c;
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B66d

P. 169771

T

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węglowego, Gliwice, Folska (Franciszek

22.03.1974
Przemysłu

Duda).

Wskaźnik głębokości

Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik 'głębokości,
na .której znajduje się w danej chwili klatka wycią
gowa w szybie kopalnianym. Wskaźnik ma koło czujnik•oW•e (3), połączone z tarczą impulsową (6), umieszczone w styku z liną (2), w obrębie odcinka tej
liny przewijającego się prz•ez koło (l) maszyny wyciąg·owej. Koło czujnikowe (3) ma na obwodzie rowek
do obejmowania liny (!). Wskaźnik posiada układ
dociskający (4), zawierający amortyzator (5), do dociskania koła (3) do liny (2). Tarcza impulsowa (6),
poprzez impulsator (7), jest połączona z układem elektronicznym (8) posiadającym ekran (9).

l

!5 1

35c;
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l

4

l!

18

P. 166150

27.10.1973

Milbras, Sadnt-Etienne, Francja.
Kleszcze

wciągarki

Przedmiotem wynalazku są samozaciskające się kleszcze wciągarki ze swobodną liną. K1eszcze według
wynalazku mają szczękę wewnętrzną (17) i zewnę
trzną objęte z jednej strony przez pierwsze jarzmo
(23), a z drugiej strony przez drugie jarzmo (24). Jama (23) i (24) na wewnętrznej stronie poprzecznego
grzbietu (37) mają mimośrodowe popychacze (40) w
kształcie łuku koła, który opiera się na grzbiecie

35c;

B66d

P. 172200 T

26.06.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Tadeusz Zamysłowski,
Aleksander Grzechowiak, Tadeusz Duda, Bolesław
Chłosta).

Sposób przebudowy maszyny wyciągowej
typu nawojowego na maszynę
wyciągową jednolinową lub wieiolinową tyim
ciernego i urządzenię do stosowania tego sposobu
jednobębnowej

Sposób dotyczy przebudowy maszyny wyciągowej
j.ednobębnowej typu nawojowego na maszynę wycią
gową jednolinową lub wieiolinową typu ciernego i
umożliwia zmianę podstawowych parametrów technicznych wyciągu.
Sposób polega na tym, że dla przebudowy maszyny
wyciągowej z bębna maszyny jednobębnowej zdejmuje się linę nośną oraz zdejmuje się rowkowaną
okładzinę drewnianą bębna i na przygotowany w ten
sposób płaszcz bębna nakłada się pierścienie wykonane z płaskowników, które następnie spawa się na
całym obwodzie do płaszcza bębna i obrabia się centrycznie. Na obrobioną powierzchnię pierścieni nakła
da się na całym obwodzie wykładzinę cierną, którą
mocuje się do bębna segmentami drewnianymi fub
lanymi z le~kiego stopu.
(2 zastrzeżenia)

szczęki. wewnętrznej (17), gdy każde jarzmo obraca
się na osi poprzecznej (21) umieszc7!onej również za

grzbietem wewnętrznej szczęki. Swobodny koniec
ramion jednego z jarzm, umieszczony na szczęce zewnętrznej, jest połączony ze zderzakiem zewnętrznej
sz·ezęki przez sprężynę powodującą wahanie jarzma
w kierunku zaciśnięcia szczę'k pod wpływem mimośrodowych popychaczy (40). Osie swobodnych koń
ców jarzm są połączone korbowodem (56).
(12 zastrzeżeń)
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22.10.1973

Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłoweg·o, Poznań, Folska (Bolesław Salomończyk, To-

masz

Ziółkowski).

Elektryczny piec akumulacyjny

Piec

według

\ ",m_

wynalazku posiada akumulacyjny blok

(l) o posta-ci monolitu wykonanego z betonu albo z
żelbetonu
wyżej do

umieszczony wewnątrz obudowy <io najjej wylotowego otworu (36).
·
Powietrzne kanały (2) bloku połączone są między
sobą w ich górnej rozszerzonej części (3) otwartym
od góry wybraniem (4), w którym znajduje się
wspornik na którego końcach znajdują się grzejne elementy (15). Wewnątrz obudowy
przestrzeni (35)
ponad blokiem (l) osadzona jest wahliwie pokrywa

w

(39).

Obudowa pieca składa się z bocznych ścian (21)
i tylnej ściany (22) o mniej więcej takiej samej wysokoś-ci or'az z przedniej ściany (23) o mniejszej od
nich wysokości równej mniej więcej wysokości akumulacyjnego bloku (1), a nadto z górnej ściany (24).
Ściany wyłożone są od wewnątrz termoizolacyjnymi
kształtkami (26), (27), (28) wykonanymi z mfneralnej
waty. Piec ma pokrywę (39) i jest wyposażony w mechanizm nastawiania pokrywy (39).
(6 zastrzeżeń)

\

36c;

l
\

[\

/

P. 168944 T

F24h

20.02.1974

Pierwszeństwo.

20.02.1973 - Republika Federalna
Niemiec {nr P 23 OB '199.4)
Max Mayer, Markdorf/Baden, Republika Federalna
Niemiec (Max Mayer).

Konsola podporowa dla grzejników

2[./

Przedmiotem wynalazku jest konsola podpierająca
grzejnik centralnego ogrzewania, złożona z nastawnej
pionowo części dolnej (7) i uchwytu (17) przyciskają
cego grz-ejnik do tej dolnej części. Uchwyt ten jest
również nastawny w kierunku pionowym i obejmuje
górną krawędź grzejnika (14, 15). Jako prowadnica
części dolnej służy kolumna nośna (l), uchwyt górny
zaś dostosowany jest kształtem do kształtu grzejnika
i Hczby jego członów.
(5 zastrzeżeń)

•l

2L./
·l
·l

l
l

'l

18

36d;

B66f

P. 169601 T

17

19

15.03.1974

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warszawa, Folska (Eugeniusz Romanik).
14

do obracania pojemników, zwłaszcza
dla wózków podnośnikowych widłowych

l.-

__...15

Urządzenie

posiada płytę mocującą (l) umieszczoną
na poprzeczce wózka. W płycie mocuj,ącej (l) i umieszczonej na niej obsadzie (2) osadzona jest tarcza
obrotowa (3), z którą połączona jest na stałe płyta
(4) posiadająca uszy. Do płyty (4) umocowane są widły (7) podnośnika. W płycie (4) i w otworze obsady (2) osadzony jest trzpi-eń blokujący (8). Do wysunięcia trz.pienia blokującego (8) z obsady (2) służą
dźwignie umieszczone na płycie (4). Obrót tarcży
obrotowej (3) odbywa się w· czasie ruchu podnoszenia
wideł (7). Włączenie lub wyłączenie urządzenia obrotowego wymaga przesunięcia rolki (10) umieszczonej
w obudowie (12), zamocowanej na prowadnicy podnośnika.
(3 zastrzeżenia)

) 1
12

1J

_Urządzenie

B
22
~

7 ~

- 2

36c;

F24d

P. 169484

T

06.03.1974

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Folska (Wiktor Mól).
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Układ elektryczny do regulacji temperatury
w pomieszczeniach ogrzewanych przy użyciu
instalacji centralnego ogrzewania

Układ elektryczny do regulacji temperatury w pomiesz-czeniach ogrzewanych przy użyciu centralnego
ogrzewania charakteryzuje się tym, że w pomieszczeniach ogrzewanych instaluje się czujniki temperatury
·(3) i (4), a w rurach doprowadzających nośnik ciepła
zawory elekromagnetyczne (9) ·i (10), których cewki
połą<:zone są do czujnika
temperatury (3) lub (4).
Wzrost temperatury w pomieszczeniu powoduje wzrost
prądu w cewce zaworu elektromagnetycznego i jego przymknięcie. Na kotle (24) zabudowany jest czujnik temperatury (25) a w rurze (26) doprowadzaj ą 
cej paliwo lub powietrze do paleniska kotła zabudowany jest zawór elektromagnetyczny (27). Wzrost temperatury nośnika ciepła w kotle powoduje zwieranie opornika w czujniku temperatury (25), i przymykanie zaworu (27), przez co zmniejsza się dopływ paliwa lub powietrza do kotła paleniska.
(2 zastrz e ż e n i a)

----~
4

- --a==-.- ---,

-

- łi

-

-

~
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PATENTOWEGO

za pomocą zegara sterującego. Oporniki (9), (10),
(11) i (12) mają wyprowadzone końcówki i połączo
ne są z elektrodami termometru rtęciowego (13).
Zmiana wysokości słupka rtęci wraz ze zmianą
temperatury powoduje naruszenie równowagi mostka. Pojawienie się napięcia na przekątnej mostka,
gdzie podłączony j,est obwód sterujący układu regulującego (2), powoduje regulację prądu w obwódzie
grzejników.
(2 zastrzeż e nia)

36d;

F24h

P. 169284

T

Folitechnika Wrocławska, Wrocław,
drzej Pełech, Andrze j Grzegorczyk).
Komora z

wypełnieniem
bezpośredni

04.03.1974
Folska

(An-

do obróbki powietrza przez
kontakt z wodą

Przedmiotem wynalazku jest komora z wypełnie
niem do obróbki powietrza przez bezpośredni kontakt z wodą stosowany zwłaszcza do celów klimatyzacj-i. Komora według wynalazku zbudowana jest w
formie kanału z blachy stalowej, w którym na prowadnicach ułożone są kasety (l) zawierające wypeł
nienie (2) składające się z rurek o małej średnicy i
o długości równej wysokości kasety (l). Kasety (l)
ustawione są w komor ze ukośnie względem osi podłużnej komory powierzchnią czołową w kierunku
przepływu powietrza. Wypełnienie (2) zwilżane jest
wodą rozpylaną przez niskociśnieniowy zraszacz umieszczony nad kasetą.
(l zastrzeżenie)

- .

/

__ Ił

,-

36c;

P. 169486 T

F24d

06.03.1974

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wiktor Mól).
Układ

elektryczny do regulacji temperatury w pomies~czeniacb ogrzewanych elektrycznie

Układ elektryczny do regulacji temperatury w pomi,esz·czeniach ogrzewanych elektrycznie charakteryzuje się tym, że na wejściu obwodu zasilającego
grzejniki elektryczne (l) instaluje się sinistorowy,
lub magnetyczny układ (2) regulujący wielkość prądu
w obwodzie grzejników, a w pomieszrzeniu instaluje się czujnik (3) temperatury.
Czujnik (3) temperatury zbudowany jest w formie
mostka elektrycznego, w którym jedną gałąź stanowią wybierane programowo oporniki (9),
(10), (11)
i (12) przełącznikiem ręcznym, lub automatycznie

36d;

F

'

F24f

P. 169404 T

08.03.1974

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian", Wrocław, Folska (Mikołaj świerszko,
Ryszard Wiśniewski, Mieczysław Łaganowski).
Sposób badania przelotowości i identyfikowania
przewodów spalinowych i wentylacyjnych

'

'

~

'

L

_,J

Zgodnie z wynalazkiem do badania przewodów, ich
identyfikacji, sprawdzania drożności, badania szczelności, stosuje się dymy zabarwione, które przepuszcza się przez przewody w sposób grawitacyjny
bądź wymuszony.
Dym jako zawiesina drobnych cząstek stałych w
gazie, unosząc się do góry wraz z zabarwionymi produktami spalania przechodzi przez określone przewody, przenika przez nieszczelności ułatwia zatem ich
wykrycie, identyfikację i lokalizację. (l zastrze~enie)
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Łódzkie Biuro Projektów Budownictw·a Przemysło
wego, Łódź, Folska (Tadeusz Trojanowski, Bogdan
Czajkowsk•i, Józef Augustyniak).
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jące powodujące
część zewnętrzna
wewnętrznej (3).

zatrzask między częściami (3, 4), gdy
(4) zostanie umieszczona na części

37a;
Stropowy

układ

(3

zastrzeżenia)

P. 169207

E04b

klimatyzacyjny

01.03.1974

Pierwszeństwo:

Stropowy układ klimatyzacyjny lub wentylacyjny
wg wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada
dowolnie dobrane stropowe konstrukcyjne kanały (3)
wieleotworowych płyt stropowych, którymi transportowane jest powietrze.
Kanały (3) połączone są z pomieszczeniem poprzez
otwory (7) wyposażone w nawiewniki lub wywiewniki oraz z przewodami (1, 2), za pomocą łączników (4)
uszczelnionych w kanałach za pomocą uszczelek. Wykorzystane w układzie stropowe kanały (3) mogą być
usytuowane w dowolnych polach stropu.
(l zastrzeżenie)

37a;

E04b

P. 166210

30.10.1973

01.03.1973 - Francja (nr 7307401)
15.03.1973 - Francja (nr 7309326)
03.04.1973 - Francja (nr 7312007)
25.06.1973 - Szwajcaria (nr 009233/73)

EtabHssement
Faucheux).
Zespół

Fresa,

Vaduz

Lichtenstein (Pierre

do konstrukcji budowlanych oraz
szalowania

układ

Wynalazek dotyczy zespołu konstrukcji budowlanych oraz układu szalowania.
Zespół składa się z elementów prefabrykowanych
(7, 23, i 24) konstrukcji szkieletowej oraz elementów
ustalających położenie elementów konstrukcyjnych i
wypełniających. Elementy te wykonane są korzystnie
z żywicy syntetycznej i/lub z metalu.
(37 zastrzeżeń)

37a;

E04b

P. 169351

07.03.1974

Pierwszeństwo:

Oswald Thorsmans Dodsbo, Nykoping, Szwecja.
Listwa
Przedmiotem wynalazku jest listwa z tworzywa
sztuczneg·o lub podobnego materiału zwłaszcza do
obudowy rur grzewczych lub ciągów grzewczych zamontowana na wsporniku, na przykład na ścianie budynku. Listwa według wynalazku zawiera }listwę wewnętrzną zainstalowaną na wsporniku, której końco
we części opierają się na wsporniku otaczając rurę
grzewczą, część zewnętrzną (<l) umieszczoną. _na zewnątrz części wewnętrznej (3), przy czym częsc zewnę
trzna (4) posiada półki (15), którymi opiera się o zewnętrzną powierzchnię półek (9) części wewnętrznej
(3) oraz żebro usztywniające (14) umieszczon.e w stałej odległości od żebra
usztywniającego
(8) części
wewnętrznej (3), a części (3, 4) mają człony zamyka-

14.03.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 12 643.4)
12.05.1973 - Republika Federalna Niemiec
(nr P 23 24 087.1).

Elemntbau GmbH und Co, Neermoor, Republika
Federalna Niemiec.
Zestaw elementów budowlanych dla budowli, które
są montowane przy zastosowaniu prefabrykowanych
elementów budowlanych
Przedmiotem wynalazku jest zestaw elementów budowlanych dla budowli, które są montowane przy zastosowaniu prefrabrykowanych elementów budowla;
nych, z podporami pionowymi i belkami poziomym1,
ze stałymi na podporach wspornikami, które służą
jako podpory dla belek i opasują ze wszystkich stron
podpory, i z leżącymi na belkach płytami stropowymi,
które są wzmocnione przez żebra wzmacniające biegnące na dolnym boku.
Istota zestawu elementów budowlanych dla budowl!i polega na tym, że na górnym boku wsporników
(11) znajdują się bloki wspornik-owe (12) przylegające do dwóch przeciwległych boków podpory (10)
a każdy koniec belki ma dwa kołki belkowe (15c)
opasujące każdorazowo z obu stron blok ws•pornikowy (12), i których wysokość jest równa wysokości
bloku wspornikowego (12) oraz których bok górny
tworzy z bokiem górnym belki (15) ciągłą powierzchnię płaską. Część przekroju poprzecznego (15a)
belki (15) leżącą pod kołkami belkowymi (15c) ma
większą szer·okość niż część przekroju poprzecznego
(15b) zawierająca kołki belkowe (15c) dzięki czemu
na obu bokach podłużnych belki (15) są utworzone
ci<1głe poziome powierzchnie przylegania (16), przy
czym szerokość bloków wspornikowych (12) odpowiada szerokości . podpór (10).
(27 zastrzeżeń)
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od 20- 200 kg/m 3, zawierających 1episzcza najdogo~
dniej w postaci żywicy fenolowo-formaldehydowej
w ilości do 61Jfo wagowych suchej substancji płyty
lub filcu nakłada się symetrycznie na arkusz metalowej folii o większych wymiarach od wymiarów rdzenia termoizolacyjnego (1), po czym na górną zewnę
trzną powierzchnię rdzenia termoizolacyjnego (l) nakłada się nakładkę (2) z metalowej folii o wymiarach równych wymiarom rdzenia termoizolacyjnego
(1). Wystającą część arkusza metalowej folii, najdogodniej na krótszych bokach rdzenia termoizolacyjnego,
zakłada się rdzeń termoizolacyjny (1). (3 zastrzeżenia)

~

1

~.

· ,

icJL.·t~Tii' \1\i\ l\ l \liT][- ~
37a;

E04b

P. 169668

T

20.03.1974

Centrałny Ośrodek Badawczo.-Rozwojowy Przemysłu
Izolacji Budowlanej, Katowice, Folska (Irena

Gajdzik, Oktawian
Leon Urbański).

Wiszniowski,

Zbigniew

Engel,

Sposób wytwarzania elementu (bryły) dźwiękochłon
nego, zwłaszcza klina do wykonywania komory
bezechowej
Sposób wytwarzania elementu (bryły) dźwięko
chtonnego, zwłaszcza klina do wykonywania komory bezechowej, złożony z operacji natryskiwania kleju, sklejenia kilku płyt i cięcia sklejonych płyt na
elementy dźwiękochłonne, polega na tym, że powierzchnie płyt z włókien termoplastycznych a szczególnie z wełny mineralnej przed sklejeniem natryskuje
się równomiernie klejem z natężeniem 4-7 litrów
na minutę, pod ciśnieniem do 8 atmosfer a najkorzystniej lateksem butadienowo-styrenowym w ilości
0,3 do O, 7 kg/m 2 wagi suchej lateksu, składa się powierzchnie pokryte klejem, dociska się równomiernie
oraz korzystnie jednostronnie od góry na całej powierzchni ciężarem od 0,01-0,03 kg/= 2 i równocześnie
pod naciskiem suszy się klejącą spoinę w temperaturze do 30°C, a najkorzystniej 15-20°C, po czym
sklejone płyty po zazna·czeniu konturów tnie się piłą mającą zęby usytuowane odwrotnie do kierunku
cięcia piły.
(l zastrzeżenie)
37a;

E04b;

P. 169784

T

37b;

Główny

zef

P. 165711

E04c;
Instytut

Górn~ctwa,

08.10.1973

Katowice, Folska (Jó-

Ledwoń).

Podstawa fundamentowa
Podstawa fundamentowa ma osadzoną na ławach
(l) fundamentową skrzynię o bocznych ścianach (2)
z wnękami (3) i działowych ścianach {4) z przelotowymi otworami (5). W przypadku wychylenia się budynku (6) od pionu, do wnęk (3) i otworów (5) wkła
da się hydrauliczne podnośniki, którymi przez pod·
noszenie fundamentowej skrzyni dokonuje się rekty.
fikacji całego budynku (6). Po podniesieniu skrzyni
powstałe pomiędzy nią a ławami szczeliny są zapeł
niane podkładkami.
(l zastrzeżenie)

..

4

23.03.1974

Gliwickie Zakłady Materiałów Izolacyjnych "Izola",
Gliwice, Folska (Antoni Piotr Omyła, Ignacy Lenartowicz, Bolesław Poczkowski, Rajnold Kopański).
Element izolacji termicznej, zwłaszcza płyta z wełny
mineralnej, i sposób wytwarzania tego elementu
Element izolacji termicznej, zwła·szcza płytka z weł
ny mineralnej, składający się ze znanego rdzenia 'termoizolacyjnego umieszczonego wewnątrz koperty,
charakteryzuje się tym, że rdzeń termoizolacyjny (l)
w postaci płyty lub :l.iilcu, szczególnie z wełny mineralnej umiesz·czony jest wewnątrz metalowej folii
najkorzystniej aluminiowej, złożonej z koperty wła
ściwej (3), zaopatrzonej na jednej powierzchni rl:lzenia termoizolacyjnego (l) w zakładkę wewnętrzną
(4~ ·obejmującą naroża rdzenia termoizolacyjnego (l)
oraz w zakładkę zewnętrzną zagiętą na narożach
przyległych bezpośrednio do rdzenia termoizolacyjnego (l) lub najkorzystniej nakładki (2) z folii metalowej.
Sposób wytwarzania elementu izolacji termicznej,
złożony z operacji wycinania rdzenia termoizolacyjnego i arkuszy metalowej folii oraz opakowywania rdzenia termoizolacyjnego, polega na tym, że rdzeń termoizolacyjny (1), zwłaszcza z wełny mineralnej w postaci płyty lub· flilcu o gęstości porwrnej najkorzystniej

_!_,

37b;

/

/

l

P. 168864

E04c

T

16.02.1974

Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, .Polska (Fortunat Nowakowski, Janusz Mikulski).
Płyta

prefabrykowana budowlana

Płyty według wynalazku są jednocześnie płytami
dachowymi nośnymi, ze względu na ich stalową ramę i izolacyjnymi ze względu na wypełnienie tej ramy izolacją termiczną.
Płytę stanowi rama stalowa złożona z płaskowni
ków (10) i prętów zbrojenia wewnętrznego (12), wewnątrz której znajdują się płyty (11) ze szkła piankowego zamocowane w ramce za pomocą zaprawy
cementowej lub innego tworzywa wiążącego.
(2 zastrzeżenia)
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Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Leszek
Stricker, Piotr Wrzecioniarz).
Konstrukcyjny element

93

do rozpylania mieszanin cementowych

Przedmiotem wynalazku jest głowica do rozpylania
mieszanin cementowych charakteryzująca się tym, że
ma dwie rury współosiowe (2), (5) dyszę wylotową (l)
na k'ońcu rury wewnętrznej (12), kołnierz (8) zamocowany na końcu rury zewnętrznej (5), przylegający
równocześnie w sposób szczelny do rury wewnętrz
nej (2) i zaopatrzony w otwory (16) dla przepływu
sprężonego powietrza,
dyfuzor (11) z plastycznego
tworzywa sztucznego otaczający dyszę wylotową (1),
zawierający otwór wewnętrzny w kształcie podwójneg-o stożka, przy czym dyfuzor ten jest podtrzymany
przez tuleję (10) połączoną z kołnierzem (8) w sposób
umożliwiający przesuwanie osiowe w celu zbliżania
lub oddalania dyfuzora od dyszy wyl,otowej.
(9 zastrzeżeń)

przekładkowy

Konstrukcyjny element przekładkawy według wynalazku składa się z co najmniej jednej okładziny
(l) i jednej całkowicie lub częściowo porowatej warstwy (2), która jest sztywna lub elastyczna. Rozmieszczenie porów (5) w porowatej warstwie (2) jest celowo zróżnicowane według wymiaru ich objętości.
Podstawową zasadą
rozmieszczenia porów (5) jest
usytuowanie porów {5) o maksymalnej objętości w
środkowej części porowatej warstwy (2) i stopniowe zmniejszanie się ich objętości przy jej brzegach.
W szczególnych przypadkach porowata warstwa (2)
traci swą porowatość i ma lico (4) umieszczone przy
okładz,inie (1), albo stanowiące zewnętrzną część porowatej warstwy (2). Ten element przekładkawy znajduje zastosowanie w nośny-ch konstrukcjach lekkich.
(4 zastrzeżenia)

37e;

P. 169320

E04g

05.03.1974

Pierwszeństwo:

07.03.1973- Francja (nr 7308147)
03,(}9.1973 - Francja (nr 7331784)
13.a1.1973 - Francja {nr 7340309)

Joseph Maurice Zaidan, Bejrut, Liban.
Złącze

do rur rusztowania oraz sposób wykonywania
połączenia

37d;

P. 169370 T

E04f

Stefan

Wątorek,

08.03.1974

Krakó-w,. Folska (Stefan

Dekoracyjna

Wątorek).

wykładzina ścienna

Przedmiotem projektu wynalazczego jest dekoracyjna wykładzina ścienna, mająca zastosowanie w budynkach mieszkalnych, pomieszczeniach sklepowych
lub tym podobnych.
.
Wykładzinę
ścienną
stanowi drewniana okleina,
najkorzystniej o grubości od 0,6 do l mm, której jedna płaszczyzna przyklejona jest do płótna za pomocą
kleju organicznego np. "Wikolu" znanym sposobem
stosowanym w stolarstwie, a druga płaszczyzna jest
zabarwiona za pomocą barwni-ków naturalnych lub
chemicznych na odpowiedni kolor, przy czym deseniem wykładziny jest jej naturalny rysunek.
(l zastrzeżenie)

37e;

P. 165891

E04g;

Pierwszeństwo:

29.05!1973 -

Turbosol Al. S.r.L.,
Martini).

16.10.1973

Włochy

Treviso,

.(nr 5152-A/73)
(Domenico

Włochy

Przedmiotem wynalazku jest złącze połączeniowe
do rur charakteryzujące się tym, że zawiera z jednej strony część połączeniową utworzoną z płaskiej
płytki o kształcie krzyżowym, zaOipa,trzoną w część
środkową, od której rozciągają s~ię cztery ramiona,
każde wyposażone w otwór, przy czym dwa przeciwległe w stosunku do płytki są wygięte ponad powierzchnią czołową części środkowej a dwa pozostałe ramiona przeciwległe są wygięte ponad drugą powierzchnią czołową części środkowej tak, że każda
para tworzy z częścią środkową przestrzeń, w którą
rura może być wprowadzona, a z drugiej strony zawiera dwa wpusty w kształcie klina wprowadzone
każdy w ogranicznik przeznaczony do przeciwstawiania się jego wysunięciu całkowitemu z otworu. Każ
dy wpust jest utworzony z płytki trapezoidalnej, wygiętej
dla utworzenia przekroju poprzecznego w
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kształcie "U", której kliny, co najmniej od strony
km'lca najcieliszego wpustu, S<l wygic::tc ku stronie
zewnętrznej przekroju dla utworzenia rogów wysta jących . Otwory ramion mają kształt zasadniczo uzupełniający przekroju "U" wpustów, przy czym jeden z ot'wo~·ów każdej pary ramion zawiera dwa wybrania boczne, poprzez które wymieniony róg może
przejść swobodnie.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób wykonywania połączenia rur, polegający na tym, że najpierw wprowadza się podkładki w otwory nie posiadające wybrań, uki·e runkowujc s i ę je w kderunku
wysokościowym wymienionych wybrań a następnie
obraca się o około jedną czwartą obrotu. Pocieniony
koniec wpustu przesuwa się przez ·każdy otwór nie
posiadający wybrań i wreszCie nagina się w kierunku do wewnątrz skrzydła wymienionego końca dla
utworzenia rogów, przy czym wpusty i podkładka
towarzysząca S<J sztywno połączone z częścią łączą
cą.

37e;
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Deskowanie zbiorników walcowych

Deskowani.e zbiorników walcowych charaltteryzuje
tym, że składa się z co najmniej dwóch typów
elementów różniących się między sobą szerokością i
kątem nachylenia ścianek bo·cznych. które ustawione
obok siebie i 0 pasanc wiotkimi cięgnami (l, 3) tworzą dwa niezależne deskowania.
Ustawione obok siebie elementy jednego typu utworzyłyby wielobok wpisany w koło, którego średnica
będzie różna od analogicznej
średnicy,
utworzonej
z elementów drugiego typu, natomiast pośrednie śre
dnice tworzy się przez odpowiedni dobór ilościowy
elementów jednego l drugiego typu.
Deskowanie wewnętrzne jest wstępnie sprę:Wne przy
użyciu klinów (2), co zapewnia dokładne przyleganie
całą płaszczyzną styku, wszystkich jego elementów.
się

(3 zastrzeżenia)

(8 zastrzeźeń)

P. 169369 T

E04g

Folitechnika Wrocławska,
niusz Młotkowski).

08.03.1974

Polska (Euge-

Wrocław,

Sposó.b stabilizacji statycznej obiektów

Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizacji statycznej obiektów, a zwłaszcza budowli posadowionych
na D'i erównomicrnie osiadającym grun·cie.
Istota wynalazku polega na tym, że na odpowiedniej głębokości pod budowlą (l) drąży się ręcznie lub
mechanicznie poziomy chodnik (3), w którym w miejscu usytuowanym pod budowlą (l) ustawia się zespół kilku szeregów hydraulicznych podnośników (4),
a następnie przeprowadza się zmianę kąta pochylenia
budowłi (l) przez jej podnoszenie wraz z gruntem za
pomocą
hydraulicznych podnośników (4) znajdują. cych się pod cz ęś cią budowli (l) usytuowaną najniżej lub przez jej upuszczanie wraz z gruntem za
pomocą
hydraulicznych podnośników (4) znajdują
cych się pod części<l budowli (l) usytuowaną najwyżej, albo przez równoczesne podnoszenie i upuszczanie odpowiedn iej części budowli (l) za pomocą podnoś nrików (4), po czym w poziomym chodniku (3) pod
budowlą (l) wykonuje się ławę fundamentową ustalaJącą położenie budowli (l).
(l zastrzeżenie)

37e;

P. 172255

E04g
Pierwszeństwo:

29.06.1973 -

28.06.1974

Wielka Brytania

(nr 31212/73)
Acrow Engineers Limited, 4ondyn, Wielka Brytania (Jack Raymond Tooley).
Stojak budowlany

Stojak budowlany stanowiący wspornik elementów
oszalowania używanego przy budowaniu betonow.ych
stropów, dachów, podłóg itp. zawiera płytę górną (4)
umocowaną do korpusu stojaka lub do płyty dolnej
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Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa
słoweg.a, Gdańsk, P.alska (Adam Kot).

14.03.1974

Przemy-
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(2) za

pośrednictwem trzona rur·o wego (6). Na trzonie (6) osadzona jest obrotowo i przesuwnie tuleja
podporowa (8) oraz wspornik (10) elementów osz8;lowania. Tuleja (8) lub trz,on (6) mają kątową zukosowaną powierzchnię (22) współpracującą z członem (20)
Wystającym z trzona lub tulei. Obrót tulei powoduje
podniesienie lub opuszczenie w stosunku do płyty
górnej . Wspornik (10) elementów oszalowania opi era
się na· tulei podporowej i jest nieruchomy wzglc;de:n
trzona (6). W drugim ustawieniu, przy innym położe
niu tulei w stosunku do trzona, wspornik elemcmtów
oszalowania ma swobodę ruchu w dół wzdłuż trzona
w kierunku od płyty górnej,
(7 zastrzeżeń)

37f;

P. 166022

E04h;
Zgłoszenie

dodatkowe do

zgłoszenia

22.10.1973
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Sposób obróbki dybli drewnianych do podkładów
kolejowych i automat wiertarsko-frezarski do
stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że zarówno kształt zewnętrzny jak i wewnętrzny dybla
obrabiany jest .p odczas jednego zamocowania, przy
czym przeniesienie dybli do bębna mocującego odbywa się automatycznie a obrobione dyble przenoszone
są do pojemnika przez rynnę odbieraka. Automat
wiertarsko-frezarski do stosowania sposobu posiada
ośmiopozycyjny bęben .(42). mocujący dyble i urządze
nie frezarskie (20) do obróbki kształtu zewnętrznego
oraz głow.icę wiertarską (16) do obróbki otworów,
przy czym automat wyposażony jest w podajnik pośredni i podajnik nadążny przenoszący półfrabrykat
w kły obrol·owe bębna (42) mocującego oraz w rynnę
(39) odbieraka gotowy ch dybli.
(2 zastrzeżen i a )

P. 163393

Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Poznań, Folska (Mieczysław Strzyż) .

Komin

przemysłowy

według
składającą

wynalazku posiada wylotową koń
się z pierścieniowych segmentów
(4), (5), (6) najkorzystniej w kształcie konfuzor ów,
przy czym wylotowe otwory (20), (18), (19) kolejnych
licząc od góry segmentów (4), (5), (6) są coraz więk s ze
i dla kolejnych etapów rozwoju obsługiwanej instalacji dobrane tak, aby zapewnić jak największą wyIotową prędkość spalin. Poza tym pierśc i eniowe segmenty (4), (5), (6) wylotowej końcówki są osadzone
jeden na dru~im i/lub jeden w drugim, a w miejscach styku posiadają kołnierze (7, 8, 9, 10) i są połączone ro złącznie, najkorzystniej za pośrednictwem
śrub, osadzonych pomiędzy k·ołnierzami (7), (8), (9),
(10) i uszczelek (11), (12) oraz kompensacyjnych podkładek (13), (14), przy czym tylko największy i poło
żony najniżej z tych segmentów (6) spoczywa albo
jest podwieszony za pośrednictwem wsporczych ramion (21) na wieńcu trzona (l) albo na wieńcu wykła
dziny (2) komina.
Komin według wynalazku jest przeznaczony do odprowa,dzania spalin do atmosfery z budowanych w
kilku etapach instalacji, zwłaszczą pr,odukujących
energię cieplną.
(2 zastrzeżenia)
Komin

cówkę

38h;

827k

P. 166107

25.10.1972

Zgło s zenie

dodatkowe do zg~oszenia nr P . 164043
Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Przemysłowego .,śląsk", Katowice, Folska (Bogdan Blachnicki, Bolesław Formane1k, Adam Gierek, Ferdynand
Organiś·ciak, Stanisław Pawł o wski , Eugen i u~z Piesiur,
Jerzy Rychlewski, Bogdan Janiec, Zbigniew ZamroOś rode k

czyński).

Sposób wytwarzania ognioodpornej płyty drewnopochodnej, zwłaszcza paździerzowej i wiórowej.
Sposób według wynalazku polega na tym. że oczyszczony materiał drewnopochodny o zawartości .H 20 do
l 0°/u zakleja się spoiwem fosforanowym glinowo-chromowym, najkorzystniej /za p()mocą •dysz ~natrysko
wych. Oklej.ony materiał drewn'<>poch()dny •suszy się
następnie w temperaturze do 90°C i ,f ormuje płyty.
Uf-ormowane [płyty wstępnie lprasuje [Się ]pOd ciśnie
niem ,5-25· kG/cm!, a tnastępnie pod leiśnieniem 6-35
·kG/cm ~ . w teomperaturze 100-17:0° C w ogrzewanej
prasie hydraul-icznej.
(2 zastrzeżenia)

39a2;

B29c

Wiktor

Gładysz, Częstochowa,

Urządzenie
napędowej

38b;

B27c

P. 165689

05.10.1973

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska (Ryszard
Siem i ński, Jerzy Sc i słowski, Tadeusz Miśniak!iewicz ,
Feliks Wadołowski, Henryk Fedorowicz, Tadeusz
Hejcz).

JP, 166171
;polska (W:ilktor

28.10.1973
Gładysz).

do wymuszania ruchu obrotowego śruby
mechanizmu do wykręcania wyprasek z
gwintem w formach wtryskowych,

Urządzeni e według wynalazku charakteryzuj-e s ię
tym, że posiada dzielone cięi?)I'lo .(13) oraz mechanizm
do 1przesuwania i regulowania wysięgu głowicy (2),
zbudowany z nasuwki (14) w kształcie tulei z kołnie
rze m {15.), nasuniętej na tylne cięgno od strony gwintu (13), a także z nakrętki (11) umieszczonej wewnątrz
nasuwki i prze ci wnakrętki ())8) lilakręconej na gwint
z drugiej strony czoła nasuwki i z wpustu (13) wpuszczonego w rowek (11).
( zastrzeżenie)

\
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Sposób wytwarzania uszczelek i mieszków kompensacyjnych z tworzyw sztucznych oraz urządzenie służl!,Ce
do tego sposobu
Sposób wytwarzania

wielowarstwowych uszczelek

i mieszków kompensacyjnych z tworzyw :sztucznych
a .w szczególności /Z lpoliczterofluoroetylenu polega na

oddzielaniu za pomocą specjalnie uformowanego
denkich warstw :tulei wykonanej z tworzywa
sztucznego, tprzy -cżym oddzielanie następuje ,w jprzekroju tpoprzecmym 1tulei z .p ozostawieniem nierozcię
tych •s krajów na brzegach zewnętrznym lub wewnętrznym tulei, w zale:imości od !potrzeby, natomia~t
w przypadku mieszków kompensacyjnych postępuJe
się ,podobnie .wciskając pstrze \tego JSamego typu w
tuleję ,p rostopadle· do jej IQsl i po 'j ej obw.Odzi~ pa
przemian od zewnątrz -i •od 'wewną:trz, porostaWiaJąC
nierozcięte ihrzegi, IW wyniku czego otrzymuje się
rozciągliwą ru1rę o tpo.fałdowamychi ~cianach.
Urządzenie do 'wy!lronywania sposobu według wynalazku stano·wi ·osad1;0ny w tokarce nóż, którego
ostrze !jest (płaskie z 'jednej strony, :z ,drugiej 1strony
po·s iada łagodne ,wyoblenie, a krawędź QStrza ma
kształt
paraboliczny, wypukłością skierowany na
zewnątrz.
(2 zastrzę.żenia)

,noża

:P. 168148

16.01.1974

16.01.1973 t - Stany Zjednoczone Ameryki l(nr nr 324030, \324 028)
Hercules Incorporated, Wilmington, Stany Zjednoczone Ame:ryki (Charles Whan Kim, Chia-Seng Liu,
Ri1chard MacDuff).

Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania struktury siatkowej z folii
z tworzywa termoplastycznego
Wynalazek ·dotyczy sposobu wytwarzania struktury
siatkowej z f·olii z tworzywa termoplastycznego zawierającej żeberka oraz środnik o zmniejszonej grubości, któr:e łączą się ze sobą. Sposób polega na tym,
że na jednej 1
stronie folii z tworzywa termoplastycznego formuje się szereg równoległych ciągłych żebe
rek głównych (23), a na drugiej stronie tej folii formuje się szereg równoległych, ·ciągłych lub rnieciągłych
żeberek wiążących (28) usytuowanych pod kątem do
żeberek

folię tę -rozciąga się
dla zamontowania i rozdzielenia żeberek głównych
i przekształca się je w jednolicie zorientowan-e włók
na 1(53~ dla oddzielenia żeberek wiążących d [plrzekształoenia ich ,we włóklna wiążące (!'W, 'które łączą
włókna główne .dla wytworzenia ·siatki,
(19 zastrzeżeń).

39as;

głównych,

B29d;

następnie

P. 165948

17.10.1973

Zakłady Azoto.we" Tarnów, Pols·k a, Antoni .Muniga,
Edward Mirocha).

39as;

B29d

Pierwszeństwo:

P. 166641

20.11.1973

20.11.1972- St. Zjedn. Am. (nr 308 142)

Uniroyal ilnc., Nowy JtOrk, St. Zjedn. Ameryki.
Sposób powlekania tkanin tworzywem elastomerowym
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Przedmiotem •wynalazku jest spl0s6b \POWlekania
tkaniny tworzywem ~elas.tomerowym ,oraz urządzenie do
stosowania tego ISpiosobu. Sposób ;wg :wynalazku oha.ra'k teryz.uje się tym, ze wspólnie wprowadza .się tworzywo elastome!'owe (108) i tkaminę (160) dociskane
wzajemnie do siebie pomiędzy zwrócone wzajemnie ku
sobie powierzchnie nieruchomą · (118, 120) i ruchomą
(116), przebiegające zbieżnie względem siebie i wspól-

nie ogxaniczające !immorę c1smeniową (112, 114) zakończ·oną otworem bgraiiliczającym (1~).
przy czym
przemieszcza ~ię tę ruchomą lpowierzohnię w kierunku !podawania tkaniny i ;tworzywa ielastomerowego w
celu !Przenoszenia ich na ISkutek oddziaływania .siły
tarcia }oraz 'wciskania ·do i 'popoczez tę k!omo:rę i otwór
ogra~niczający, podczas lktóreg·o 'to· ,wcis<kania nastę
puje coraz •s ilniejsze !Wnikanie twolr'Zy.wa :w wolne
przestrzenie tkaniny, gdy gru·bość przekroju .poprzecznego Vego ostatnieg1o !ulega 'Zmniejszeniu IPOd Wpły
wem WZII'astającego ciŚ«lienia.
Urządzenie wg wynalazku za:w iera walec (116), nie-
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ruchomą ~powierzchnię \l)'rowadzącą (118, 120), k<>morę
ciśnieniową (112, 125) kończącą s i ę otworem •og.r aniczającym (12.6), środki ·do wprowadzani a
tworzywa
elastomerowego pod ciśnieniem ·do llwmor y i na powierzohinię fjkaniny 1oraz 1napęd do wprowadzania w

ruch obrotowy walca (116).
39a7;

B29j

(18

P. 167950

jE~:ko środki zagęszczające produkty spożywcz.e , jako
le piszcze w Ikrompozycjach klejowych oraz jako 'środ
ki s tabilizujące i poprawiające konsystencję. Stosuje
si ę je również w iPJ:zemyśle tekstylnym, ;papierniczym
i do wy twarzania folii jp lastykowy oh.
(6 zastrzeżeń)

zastrzeżeń)

105.01.1974

PierwszeństWio:

02.10.1973- Włochy (nr 29633 A/73)
Franco· Fagononi, Mmtara, Włochy; Alessandro Colli,
Monza, Włochy.
Sposób wytwarzania płyt wiórowych oraz
do stosowania tego sposobu

PATENTOWEGO

39b2;

C08c

pł y t wiórowych iPOlega na tym,
że luŻiną <S ubstancję ·cia·stowatą z wiórów •drewnianych
uprzednio na\Syconych mieszanką roztworu wodnego

termoutwardzalnego ~poiwa formuje się z a pomocą
roztrząsartki w warstwy, które poddaje się dwufazowemu prasowaniu, przy czym w :pierwszej fazie prasowania stosuje
się •względnie
ni•ską temperaturę
i wysoki nacisk i wtedy w mieszalilinie termoutwardzalnego spaiwa zachodzi ,p roces wstępnej 'POlikondensacji, a w drugiej fazile tłoczenia ·s tosuje się śre
dnio wysoką temperaturę i bardzo wysoki nacisk,
żeby w mieszaninie termoutwardzalnego ;spoiwa zaszła ostateC2lDa polikondensacja.
Urządzenie do stosowania sposobu wyposażone w
transporter taśmowy i raztrzą s arkę układającą na
transporterze taśmowym luźną warstwę substancji
ciastowatej, charakteryzuje się tyom, .że zawi&a jedno- lub dwupłytową prasę wstę-pnego Uoczenia (4,)
oraz jedno- lub dwupłytową prasę ostatecznego tło
czenia (6), przy czym każda z tych 1Pfas jest nastawialna ·na różne wielkości ciśnień i temperatur, a co
najmniej jedna z ni·ch je~St 'WJ'Iposażona w transporter
taśmowy (3, 7) ·do transportu iPłyt z prasy wstępnego
tłoczen i a do prasy ostatecznego tłoczenia i z tej 'Ostatniej •na stanow isko międzyoperacyjne (10).
(7 zastrze żeń)

..l

•04.03.1974

~omb~nat Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki ,ścier
n,e j "PONAR-JOTES" ,-- Fabryka Tarcz ściernych,
Grodzisk Mazo•w iecki, Folska (Zbigniew Kacprzycki,
Witold Koziński, Eugenusz Sarnecki, Henryk Szczap).

urządzenie

Sposób wytwarzania

P. 169249 T

Spoiwo

ściernic

szlifierskich

Przedrototern wynalazku jest spoiwo ściernic szlifierskich do szlif·OWa!Ilia ,bezkl!ow.ego, zwłaszcza spoiw o gum·o we wytwarzane na bazile ciekłego kauczuku.
Spoiwo wg wynalazku 'c hara!kteryzuje •się tym, że
obok siarki, tlenku ołoowiu i wapna 1hydratyzowaneg.o
zawiera 40-650fo ciekłego 'kauczuku będącego· polimerem izoprenu •otrzymanym przez depolim.eryzację
kauczulku naturall!lJego.
{2 zastrzeżenia)

39b4;

C08f

P. 163890

06.07.1973

Zjednocz,one Zespoły GOSJpodarcze Sp. z o.o" Warszawa, •Polska {Kazimierz Borodziński, Andrzej Gluski, Kazimierz Borodziński jr., Lech Kowalski)
Sposób wytwarzania płyt z metakrylanu metylu
otrzymanego z odpadków szkła organicznego
Sposób wytwarza~nia płyt z metakrylanu metylu rotrzymanego z 10dpadów szkła •organicznego metodą
poLimeryzacji bLokowej w formach szklanych polega
na ·dodaniu do monomeru metakrylanu metylu !Przed
otrzymaniem prepohlmeTu, m[eszanjny 0,5°/o 'do SOfo
wagowych dwumetakirylanu glicerymy z 0,03 do l,OOfo
wagowyCih kwasu stearynowego w !Przeliczeniu na
ilo ś ć użytego monomeru .metalkrylanu metylu .
(l zastrze,żerie)

39b4;

C08g

P. 169561 T

14.03.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PrzetwÓirstwa Tworzyw Sztuczmy-ch, Mik•ołów, Folska (MaTia Tokarzewska, Jerzy Socha, Gustaw Fneczaba, \Andrzej Szydlik
El• ż bJeta Ehrenfeld).
'

Sposób otrzymywania poli (chlorku winylu) i koJ).!Ilimerów chlorku winylu zdobytych do spieniania
39bt;

C08b

P. 169548

14.03.1974

Pierwszeństwo:

14.03.1973 Szwecja (m 73 03582-6)
MoDoKemi AB, Stenungsund, Szwecja (Sven ,G. Lin- .
denfors, Sven-Olof I. Westeberg).

Sposób otrzymania •poli (chlotrku winylu) d kopolimerów zdo~nych do '8pl1enJaruia polega na tym, że prowadząc poliimeryzację znanym i metodami !Przemysło
.vymi, ·ahemiczny •środek spieniający wprowadzony jest
do środowiska reakcji.
(l zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania niejonowych eterów celulozy
P·rzedmiotem wynala1zku jest sposób wytwarzania
niejonowych .eterów celuliozy, za w ierając y ch grupy
alkilowe i alkroksylowe. Sposób polega na tym, że
merceryzowaną wodorotlenkiem metalu alkalicznego
celulozę w postaci zawi•esiny w organicznym rozpuszczalniku !poddaje się reakcji w !Podwyższonej temperaturze z tlenkiem etylenu, tlenkiem propylenu i (albo
tlenk iem butylenu oraz z oo najmniej j1ednym ·łlalo
genkiem alkilu, zawierający m 2--4 atom y węgla aż
do uzyskania stopnia podstawienia grupami hydroksyalkilowymi 0,1--4,0 •korzystnie 0,5-2,5, zaś grupami etylowymi 0,05-1,5, korzYistnie 0,1-1,0 tPfZ Y czym
otrzymany eter celulozy ewentualnie pr:oomywa !S ię
wodą, zoboj ętnia nadmiaT alkalii oraz suszy .się do
zawartości ciała stałe go !Powyżej 900/o wagow ych.
Otrzymane sposobem według wynalazku etery celulozy /Stosuje się do otrzymania filmów lateksowych,

39bS;

C08g

P. 162727

T

21.05.1973

Instytut Technologii Nafty, Kraików, Folska (HaLina
Kossowska).
Sposób wytwarzania wielkocząsteczkowych kwasów
tiofosfonowych
Wielkocząsteczkowe
!kwasy tiof.osfonow:e uzyskuje
> ię w reakcji !.polialkcnu z IPięciosiarczkiem .fosforu w

Jbecności O,Ol-0,50fo wagowych •s iarki w •przel'iczenJu
na masę .po.Jialkenu, a następn1i.e !Produkt reakcji ipodcaje się !hydrolizie i oczyiSzczaniu,
I{wasy tio.fosfonowe •otrzymane sposobem wg wyn a lazku stanuwią półprodukt do produkcji uszlachet:-- iających dodatków do •Olejów i paliw.
(l zastrze ż enie)

BIULETYN
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22.05.1973

Instytut Technologii Nafty, Kraków, BoJska (Halina
Kossowska).
Sposób wytwarzania wielkocząsteczkowych
trójfosfonowych

kwasów

Sposób wg wynalazku charakteryzuje się tym, 17.e
zarówn·O pierwszy etap procesu - ~reakcję palialkenu
z pięciasiarczkiem fosf•oru \V obecności /siarki, 1jak ·i
drugi etap - lhydr·ollizę otrzymanego produktu prowadzi ·się do zakończenia wydzielania siarkowodoru,
które jest równoznaczne dla obu etapów z 2iakończe
niem procesu.
Otrzymane wg wynalazku kwasy tiofosfonowe stanowią iPÓłprodukt oo produkcji
uszlachetniających
dodatków do ·olejów i paliw.
(l zastrzeżenie)
39b 5

C08g

P. 164580

Sposób wytwarzania politereftalanu etylenowego
Przedmiotem wynalaiZ:kU jest •s•p osób wytwarzania
politereftalanu etyleno\vego w obecności katalizatorów 1przez 'wymianę estro.wą ~liędzy ,estrem ·dwumetylowym kwasu tereftalowego i glikolem etylenowym
oraz kolejną kondensację utworzonego bis-B hydroksy ter:eftalanu.
Sposób wg wynalazku charakteryzuje slę tym, iże
jako katalizatory do reakcji wymiany estrowej stosuje się dwuskładnikową mieszaninę ·octanu m81Dganu
i octanu w apillia w ilości 0,02-0,1% lwago\vyoh w 's tosunku do estru dwwnetylowego kwasu teraftalowego.
Związek otrzymany s posobem wg wynalazku stosowany jest do otrzymywarnia włókien •i błon ;poliestrowych.
(4 zastrzeżenia)
C08g

P. 165594

03.10.1973

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Zbigniew K. Brzozowski, Jędrzej Kiełkiewicz, Marek Sterkowski).
Sposób wytwarzania

samogasnących

39bS;

(3

P. 168089

21.01.1974

12.04.1973 - StSJny Zje-dnoczone
Amerylki (nr 350429)
Celanese Coliporatłon, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryk! {WillJiam Thayer Freed).

Stabilizowana mieszanka żywicy polialkilenowej
i sposób jej wytwarzania
Mieszanka wg wynalazku zawiera dokładnie zmieszany po~itereftalan alk:ilenowy o ograniczonej liczbie
lepkościowej zawBJ."tej IW granicac-h 10d ·ok. 0,75 do ok.
1,5 decylitrów na gram, taki .jak >połitereftalan propylenowy lub politereftalan butylenowy z podstawionym lub niepodstawionym allk:ileno - bis-amtl.dem kwasu tłuszczowego.
Mieszankę wg wynalazku •otrzymuje się w wyn!iku
zmieszania •okr·eślonych wyżej składników.
(30
39bS;

zastrzeżenia)

14.01.1974

Pierwsze!lstwo: 31.10.1973 - St. Zj>ednoczone Ameryki
(nr 411 191)
M a. T Chemi•cal Inc., Rahway, Stany Zjednoczone
Ameryk1i.
Sposób wytwarzania nie przepuszczających wody tworzyw poliuretanowych

C08g

05.03.1974

Sposób otrzymywania pianek poliuretanowych
Przedmiotem wynalazku jest 1sposób 'otrzymywania
pianek poliuretanowych o ulepszon)'Ch własnościach
ognio- i termoodpornych.
Sposób według wynalazku ·polega 1na tym, ~ stosuje ~lę w procesie spienianda lioocyjaniany, które stanowią kompozycję z dwu lub polli(izocyjanialllofenylo)
metanu z domieszką dwuizocyjaniaodwufenylosulfonu w dowolnych :proporcjach wagDwyoh.
Pianki polduretanowe otrzymane sposobem według
wynalazku mogą zna1eź.ć zastosowanie w budownictwie i przemyśle meblarslk[m.
{l zastrzeżenie)
39bs;

C08g

P. 1G9674 T

20.03.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Leszek
Makaruk, Eroonisław Krajewski, Zbi~iew Wielgosz.
Irena Słowikow.ska, Irena Daniews·k a, Leszek Łu
kasik).
Sposób

antyplastyfikowania

poliwęglanów

Sposób <:1ntyplasty!ikowania
paLiwęglanów ;polega
na st•osowaniu w czasie ioh .pr.<~etwarzanla \Sipecyficznych dodatków takich jak dwuestry bisfenoli zawii:lrając€ w 1cząsteczce atomy .oh10il'Owca. l)odatkii te stosuje się 'w !ilości 1-40% wagowych,
Foliwęglany
otrzymane sposobem 'Wg wynalazku
stosuje się do wytwarzania f.olii oraz kształtek •w ykorzystywanych np. w !przemyśle · maszy10owym. ,
(l

39bs;

C08g

P. 169912

T

za·strzeżen.ie)

29.03.1974

Kujawska Fabryka Fa:rb i Lakierów, WŁocławek,
Polska (Jadwiga Stachowiak, E·oman Mazur, Jan Nagrodzki, Mar[an Libicki).
Sposób wytwarzania

żywic

alkidowych

Sposób dwuetapo.wy wytwarzania żywic alki dowyoh
na uprzednim przeprowadzen:iu alkoholizy
oleju z IPOliolem li na następnym zestryfikowandu
powstałych produktów alkoholizy składnikiem kwasowym wielofunkcyjnym chmakte.ryzujące się tym, że
celem umożliwienia intensywnego przebiegu fazy estryfika~ji składnik kwasowy wiełof.unk:cyjny wprowadzany j.e~t do produktów alkoholizy w taki sposób aby
nie spowooować obniżenia temperatury wsadu poniŻej
150°C, a ponadto stosuje się katalizatory alkoholizy
i estryfikacji albo oddzielnie alał!oholizy oraz oddzielnie estryfikacji i/1ub wysokie temperatury estryfikacji
polegający

Sposób wytwarzan.Ja nie przepuszczających wody
piankowych tworzyw poliuretanowych polega na reakcji ·związku ~ającego ~reaktywne atomy wodoru,
oznaczone metodą 'Z erewitinoffa, o ·ciężarze cząstecz
k·oW)·m co najnmiej 500, co· najtnnliej jednego •hydrofobowego związku alkilowego o 10-21 atomach .wę
gla na aktywn~· atom wodoru zdolny do oceakcji z izocyjanianem, wody, co najmniej jednego !katalizatora
żelowania, co najiDlliej jednego katalizatora porotwórczego i organicznego 'POliizocyjanianu. (18 zastrzeżeń)

P. 169298 T

zastrzeżeń)

Akademia Rolniczo-Techniczna im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Kazlmlierz ~ozłowski, Józef ;?apit'lski, Leonard Szczepkowskj).
l

tworzyw poliu-

Sposób według wynalazku 'POlega .na reakcji cztemfulnkcy jnych !polio li, •po ohoonych bisfenoli za wierają
cyoh chlor w bocznym rodniku alifatycznym, z •izocyjanianami. Celem otrzymania tworzyw spienionych
najpierw czterofumkcyjny ·1poliol rozpuszcza ,sJę 'W ndskolepkim polioli, a następnie, tak przygotowaną mieszaninę poddaje się reakcji z izocyjanlanami.
C08g

P. 168251

Pli·erwszeństwo:

retanowych

39bS;

COSg

09.08.1973

Zakłady Włókien Sztucznych "Elana", Toruń, Folska (Bolesław Gotowt, Eug;en>iusz Grz·eskowiak, Wło
dzimierz Puchci!lski, Albert Wojtkowsk.i, Gabriel Wło
darski, Zenon Tybara , .Jadwiga Melo n).

39b5;
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i/ lub reaktywne składniki olejowe i/lub reaktywne
składniki kwasowe wielofunkcyjne i/lub intensyw::w
mieszanie i/lub intensywne prz.e-puszczanie przez wsad
gazu <Obojętnego i/lub i•ntensywne przepuszczanie
· przez wsad 'I'eakcyjny niereaktywnych roz•puszczalników i/lub .rozpraszanie nad wsadem za 'pomocą dysz
rozpraszających wsadu reakcyjnego.
Żywice otrzymane sposobem wg wynalazku stosuje
się do wytwarzarilia ~akierów, faT"b, emalii itp. 1
(12 zastrzeżeń)

40a;

P. 165140

C22b

11.09.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewodnikowych, Warszawa, Folska (Mieczysław Kusowsk[, Hanna Blirżniak).

Sposób oczyszczania

Przedmiotem wynalazlku jest sposób oczyszczania
zł,ota do czystości 6N (99,9999%). Sposób opiera się
na metodzie ekstrakcji kwasu chlocozłorowego, podczas której doprowadza s.ię do takieg<O stężenia kwasu
chlorozłotowego, aby jego gęstość była większa od
stężenia roztworu AuCl 3 d •proces 1odbywał ,sJię :z kierun'l'kiem "w dół".
(l zastrzeżeniJe)
40a;

C22b

P. 166233

towych surowców przemysło•wyoh, szczególnlie z rozt worów po bezpośrednim łu:gowaniu rud miedzi, z surowcó·w pirometalll!I'gicZinej •przeróbki rud miedzi
(żużle, ,pyły) 1oraz z r·oztworów po elektrolizie ;miedzi.
Sposób wg wynalazku polega na 'ekstrahowaniu
ZW1iązków ,tych metalli z r•oztworów wodnych ekstrahentami. Ekstrahentern jest mieszanina rnena.syoonych :kwasów tłuszczowych o optymaltnych własno
ściach ekstrakcyjnych złożona z 20-30% wagowych
kwasu ole,i n1owego, 20-40% wagowych kwasu linolowego, •Ok·oło 40% wagowych kwasu e.rukiowego· oraz
2-9% wagowych !kwasu palmitynowego, o stężeniu
10-30% objętościowych w rozcieńczalniku organicznym. Ustale:nlie pH wodneg:o zwliązku meta1i w granicach 4-8 dokonuje się IZa !pOmocą iNa 2C0 3•
(l

40a;

złota

31.10.1973

Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, Stany
Zj:ednoczone Ameryki.
Sposób uzyskiwania manganu z niskoprocentowych
rud zawierających nie zredukowany mangan
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
czystego, krystallicznego dwutlenku manganu o budow.ie ;piroluzytu .przez ługowanie niskoprocentowej niJe
Zl'edukowanej rudy wodnym roztworem zawierającym
dwutlenek awtu i ['IOzkładanie ·otrzymanego ;roztworu
azotanu manganu.
S;posób według wynalazku, 1polega na .tym, że dwutLenek azotu i parę rwodną rozpuszcza Się \i dysperguje
w W•odnym środowi>Sku li otrzymanym roztworem łu
guj·e rudę manganorwą w temperaturze niższej niż
80°C, 'przy !Wartości •pH p'oniżej 4,0 i Jpod równowagowym ciśiJJieniem •cząstkowym kombinacji tlenku azotu d pary wodnej 1riliższym od ciśnienia atmosferycznego, przy czym trudę stosuje ,s[ę ,w !takiej ilości, aby
stosunek zawartego w niej dwutlenku manganu do
zawartości 'kwasu azotowego w roztworze ługującym
był wyższy od obliczJOnego stechiometryczillie. Wartość
pH otrzymanej zawiesiny zawierającej azotan manganu dopr.o.wadza się do 4,0-5,5 ogrzewa zawjesinę
do temperatury 70--105°C i przesącza. Do przesączu
dodaje •się ;dwutlenku manganu i 10trzymaną zawliesinę siłiJJie miesza i ogrzewa 1
t ak regulując ilość doprowadzanego ciepła, aby IP'I'Zez rozkład azota.nu manganu ·otrzymać 1czysty, sypki •dwutlenek manganu w
postaci kryształów w budowje piroluzytowej O!l:az
dwutlenek az'Otu i !parę wodną .
Dwutlenek aZJotu li parę •wodną otrzymane \W procesie .rozkładu azotanu manganu ;roz:puszcza się i dys per~je w środowisku wodnym i otrzymany roztwór
stosuje do ługowan~a rudy.
(11 za·strzeżeń)
C22b

P. 169003

T

C22b;

Pierwszeństwo:

Georg F.ischer
Szwajcaria.

P. 170311

11.04.1973 -

zastrzeżenie)

11.04.1974

SzwajcaTia nr •5165/73

Aktiengesellsohaft,

Schaf:flhausen,

Sposób wprowadzania domieszki do ciekłego metalu
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Przedm!lotem wynalazku jest -ll!POSÓb i urządZJenie do
wpr<owadzania silnie
rQzdrobnionych cząstek dDrnieszki do ciekłego metalu podczas jego przepływu
z pojemnika do kadzi IOdleWilliczej.
Sposób wg :wynalazku \POlega na tym, że, od \począt
ku tworzenia •się w pojemniku kąpieLi metalowej, aż
do końca wypływu metalu, kieruje się 1ciągłym 1strumieniem cząstki domieszkJi zwłaszcza iŻelaz·okrzem, rw
doz'owanej ilości, co najm111i·ej w pTzybliileniu na śm
dek kadzi odlewniczej.
Urządzenie według wynalazku ma część .wylotową
(8) co najmniej jednego organu zasilającego (7) służą
cego do 1podawa·IJJia •o-dmierzonej !PrZJez urządzenie ·dozujące domieszki ·l24).
Część wylotowa (8) znajduje się między otworem
wypływowym (3) ,pojemnlika (l) roztopionego metalu
i krawędzią (U) kadzi odlewn!icze:j (5) usytuowanej z
odstępem (30) pod pojemnikiem (1). Oś wylotu (10)
części wylotowej (8) !'/kierowana jest w przybLiżeniu
na środek dna (11) kadzi ·o dlewniczej (5).
(13 zastrzeżeń)

30

40d;
40a;
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P. 165917

17.10.1973

22.'02.1974
Politeohni'ka Warszawska, Wal'szawa, Folska (M:ie-

UniW1e.rsytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
WTocław, Pols:ka ·(Stanisław K·opacz, Bogusława Jeżowska-TrzeiJ'ia.row,ska,
AleksandTa Lipińska, Kaziimiera Trybus.z ewska, Teresa Frańczak, Bogusław Muaha).

czysław Sokołowsk'i, Aleksandra So<kołowska, Edward
Rolińsk.i, Andrzej Michalski, Alicja Mazurek-Rusek ,

,
' Bo·żena Gokield, Roman Nowak, Waldemar Tunkis).

związków

Sposób otrzymywania monokryształów wysolwtopliwych tlenków metali oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest .sposób otrzymywania
niektórych metali takich jak miedż, kobalt,
nikiel oraz żelazo na drodze e:k strakcji z niskoprocen-

Wynalazek dotyczy ,o trzymywania monokryształów
tlenków metali 1dla celów elektr:oni:ki.
.Sposób według wynalazku polega na tym, że s•pala
s i ę w tlenowym .płomieniu aerowl ciek~ego zw<iązku
chemicznego danego metalu. !W ten s,p osób powstaje

Sposób otrzymywania
drodze ekstrakcji z
przemysłowych

związków

niektórych metali na
niskoprocentowych surowców
pochodzących z przeróbki rud miedzi

•
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cie'kłeg.o tlenku, który jest nie siony gorącymi
płomienia na opodłoże z z arodzJ ą, na którym
następuje krystalizacja.
UrządzenJi.e do ,s tosowania sposobu /Według wynalazku wy1posażone jest w tpalnik - rozpylacz (li) sk.ier.owany na znajdującą się tp:od nim zarodź krystalizacji (6) umiesz:czoną na ,obracanej i przemieszczanej
do dołu tpodstawie.
Falnik (l~ ma okrągłą 'komorę zawirowania tlenu
(2), w !której znajdują się wyloty kanałów tlenowych
ukierunkowane według położenia stycznej do obwodu
komory. Objęta komorą (2) współosiowa z nią dysza
paliwowa (3) wystaj:e poza lkirawędź wylotu t~j komory znajdując :się w lWirującym tstrumieniu tlenu
wylatującego wzdłuż podłużnej osi palnika.
(2 zastrzeżenia)

aeroz:ol
gazami
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42b;

GOlb;

P. 165778

11.10.1973

Zakład DDświadczalny Budowy Alparatury Naukowej
"Unipan", P.olska Akademia Nauk, ·W arszawa, Polska
(Adam Kunicki, Jerzy Nagłowski).
Ultradźwiękowe urządzenie cyfrowe do
dą echoimpulsową grubości obiektów
dostępnych

pomiaru metojednostronnie

Urządzenie według wynalazku :jest :przezna{!rone d!l
badań lllieniszezącyoh gTubości obiektów jednostronnie
dostępnych. Urządzenie wyposaż•one j:est w zespół analizatora ·sygnałów pomiarowych (lj), który :odbiera sygnały elektryczne ~cha z toru odbi'orczego i IPOdaje .je
na przem[an w 10dstępach czasowych okreś1onych co
drugim .taktem !pracy ·układu jprzełączamia (7D do detektora szczytowego (8) lub do głównego detektora poziomu (9). Zespół analizatOTa sygnału pomiaroweg.o (:t;)
współpracuje tz ze.społem zobraZJowania i/lub rz, ;z:e·spo·łem rejestra·cji bądź :oceny !Wyniku pomiaru. Urządze

ntle według wynalazku umożliwia !Przeprowadzenie
pomiarów grubośdi ~elementów wyk:onanych z materiałów o szerokim zakreSiie zmian WSipółczynnika tłumie
nia, 'Zwłaszcza takich, jak Iblachy i 'tworzywa sztuczne.
(5 zastrzeżeń)

42b;

GOlb;

P. 165572

02.10.1973

Zjednoczone Zespoły Go51podarcze Sp. z o.o., Warszawa, P.olska, (Agnieszka Dziatlik).
Układ połączeń

dla kompensacji napięcia wyjściowego
czujnika i zmiany zakresów pomiarowych grubości po,włok w warstwomierzu elektromagnetycznym
Układ według wynalazku eharalk.teryzuje się tym, że
uzwoj:e nie wtórne czujnika (8) I dostarczającego napięcie
(Ul) zależne od grubości !POWłok jest !pOdłączone do rezystora (l) wzmacniacza (~. a rezystory (5) oraz .impedancje (6) zmieniane jednocześnie przełącznikiem (4)
dostarczają n81pięcie kompensacyjne (U2) do rezystora
(2), przy czym xezystory (5) i impedancje (6~ 13ą tak dobrane, .że dla grubości ;powłoki odpowiadającej począt
kowi zakresu moduł lnaopięcia .(U2) [przyjmuje wartość
modułu napięcia (U 1) a faza napięcia '(U 2) jest .przesunięta o 180° względem napięcia (U 1) .
(3 zastrzeżenJi.a)

42b;

GOlb

P. 170197

T

06.04.1974

Zgłoszenie dodatkowe do patentu l!l[' /51274
Biuro Projektów PrzemJ'lsłu Hutniczego "Biprohut",
Gliwice, ,Polska (Le.on :Ledwoń, Stefan Kwliatkowski,
Jan Dyndat).

Sposób pomiaru odchyłki długości lub szerokości blachy
od wymiaru założone·go podczas procesu walcowania.
Spo.sób pomia['U według wynalazku rza pomocą
dwóch ruoh10mych kamer telewizyjnych, umieszczonych
nad mieTZoną lblachą, których ;odległość 1osi 01ptyc2Jnych
nastawia się na założony WY'miar ze .stanowiska sterownaczego lub za :pomocą komputera oraz j e dnego
odbiornika telewizyjnego według patentu .51274, charakteryzuje się tym, że w celu zmierzenia długości
lub szerokości blachy (~). obserwuje ·się na lekranie
jednego odbiornika telewlizyjnego :(13} .szczeUnę między
obrazanl!i. (14 i 151) dwu kra·wędzi (3 ti 4;) tej blachy,
a nastę:pn;ie muchamia mechanizm nastawiania (9)
kamer telewizyjnych (7; i 8) w !kierunku ZlffiniejsZJen:ia
odległości (A~ międrz y oSiiami optycznymi (5. a 6) aż do
momentu pokrycia się na ekranie ,odbiorn.ika telewlizyjnego {13) obrazów (14, d ·15) ·dwu krawędzi (3 i 4),
przy czym odległ.o·ść (A) między osiami optycznymi (5
i 6) kamer telewizyjnych (7 i 8), odczytana na tablicy
(11) cyfrowego przetwornika IPOło~nia osi !Optycznych
kamer (10) ,stanowi 'l'Ze{!Zywisty wymiar blachy, p. róż
nica między wymiarem II'Zeczywistym (A~ stanowi odchyłkę !Od ·wymiaru :założonego, której wartość odczytuje .slię na ta•blicy (1\li) różniOO'Wego IPl'ZetWIOTnlika położenia •o si Viptycznych kamer (7 d 8),
(3 zastrzeżenia)

BIULETYN

Nr 5/I (47) 1975

URZĘDU

PATENTOWEGO
42c;

101

P. 169875

GOle

T

28.03.1974

Akademia Rolnicza, Warszawa, !Fiolska, (Jerzy Miozgawa).
Sposób wytwarzania światła spolaryzowanego lin1owo
do wyznaczania funkcji sinus i cosinus kątów pionowych w przyrządach geodezyjnych

Sposób według wynalazku polega na :wykorzystaniu
do wyZJ!l!acz;enia funkcji !kątów opionowyoh zmian -iloś
ciowych światła nie spolar ~ozowanego przechodzącego
przez układ dwóch polar y:o:atorów Nniowych (l, i 2),
któr.e zmieniają 'W zależności od kąta poc·hylenia celowej przyrządu geodezyjnego natę-~nie 1oświetlenia E
W płaszczyźnie CZYinillej Czujnika rotoelektrycznego (3)
umożliwiając odczytanie ona mierniku prądu (4,) danych
do ·obliczenia wall'toścli funkcji sinus d cos:inus.
(l

zastrzeżenie)

...
42b;

GOln

P. 172327

Instytut 'Melioracji i
Polska (Ja!Ilusz Żurek) .

T

Użytków

29.06.1974

Zielonych, Falienty,

Sposób preparowania materiału do wypełniania bloków
pyłowych przyrządów do pomiaru sił ssących gleby

Sposób preparowania matooiału dio wypełniania bloków !pyłowych przyrządów ·do .pomiaru 15ił 1ssącyoh gleby, charakteryzuje s i ę tym , !Że z gruntu, w !którym lstosunek pyłu grubego do pyłu drobnego ma 1się w przybliżleniu jak l : 2,5; usuwa się w Z!Ilany 1s.posób węglan y ,
po czym zalewa się roztworem peptyzatora i po wymieszaniu 'p rzemywa !Przez Sli.to 10 średnicy oczek nie
Wliększej niż 0,11 mm, •a ~przemytą frakcję !pozostawia
się na okres około jednej doby i dekantuje, po czym
pozostały •osad kilkakrotnie zalewa się WIOdą, ·i ntens y \\'Ilie m i esza d 1po lupływ:ie SQ-100 seku:nd !Oddziela
si ę z aw iesinę, aż do uzyskania ·osadu, 'W Iskład którego
wchodzli nie więcej ni ż lOGfo ·części spławialnych.
1
zastrzeżenie)

(l

42c;

GOlv

P. 164692

16.08.1973

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do"CUiPfum", Lubin, :Polska i(Jerzy :rerenowicz, Henryk Szczur, 1Mioosław IKazimierczyk).
świadc z alny

Układy

sygnalizacyjny rejestratora sejsmologicznego

Przedm~otem .wynalazku jest układ ·s ygnaLizacyjny
krańcowego położen.ia bębna rejestratora :Sejsmologicznego optycznego. Układ składa się ze źródła prądu (3),

sygnalizatora akustycznego (4), kondensatora (5) oraz
'Zlestyku ~1ermetyczneg10 (2) załączanego bezstykowo
przez magnes (l~ u.mli.eszczony 10a osi. 'bębna Tejestratora.
U!kład umożliwia rz:dalną sygnalizację
krańcowego po~ożenia bębna rejestratora.

(l

5

4
42c;

GOle

Wyżs z a

P. 169973
Szkoła

Inżynierska ,

T

30.03.1974

Opole, Polska (Daniel

Pisarczyk).
Stolik topograficzny z

urządzeniem

kartkującym

Stolik topograficzny z urządzeniem kartkującym
przeznaczony jest do wykonywanda prac topograficznych, zwłaszcza do sporządzania map sytuacyjnych,
map tras w skalach l: 200 - l: 1000 bez koniecznoś c i
spor z ądzania podziału na arkusze sekcyjne lub w zależności od potrzeb z podziałem. Stolik posiada pły
tę (21) zaopatrzoną od dołu w rowki (24) dópasowane do prowadnic (23) umocowanych do talerza (6)
przesuwnie w płaszczyźnie poziomej i ustaloną za
pomocą śruby zaciskowej. Oś obrotu talerza (6) i oś
obrotu pierścienia (7) leżą w osi pionowej instrumentu, oś obrotu obudowy dalmierza bazowego (13), leży
w głóvmej pionowej osi instrumentu, przy czym baza
(14) jest umocowana wokół osi obrotu równoległej
do potiomu płaszczyzny wyznaczonej przez płytę stolika (21). Wózek nakłuwacza (20) wraz z igłą przesuwa się wzdłuż liniału (18), spoczywającego na płycie
stolika (21) równolegle od osi obrotu bazy (14).
(4 zastrzeżen i a)

akustyczną

.
zastrzeżenie)

2
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11.08.1973

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy "Mikroma", Wrześ
nia, Folska (Janusz Margowski, Edmund Barylsk·i,
Mieczysław Królak, Henr_yk Krystkowiak).

Zastosowanie silników linowych w rejestratorach
x-y i podobnych urządzeniach piszących
Zastosowanie silników liniowych w rejestratorach
x-y polega na tym, że stosuje się dwa silniki liniowe o charakterystyce asynchronicznej, z których jeden po·w oduje wzdłużny przesuw pisaka w kierupku osi x, a drugi powoduje wzdłużny przesuw pisaka w kierunku osi y, albo cztery silniki liniowe o
charakterystyce synchronicznej pracujące parami w
układzie "wału elektrycznego", z których jedna para
powoduje wzdłużny przesuw pisaka w kierunku osi
x, a druga para powoduje wzdłużny przesuw pisaka
w kierunku osi y.
(l z•astrzeżenie)

\
42d;

P. 170029

GOłd

T

02.04.1974

l

Przemysłowy Instytut Automatyki li Pomiarów "Mera-Piap", Warszawa, Folska (Janusz Piskorz, Włodzi
mierz Ławniczek, Grzego:rz Świderski, Piotr Makowski).

Podzielnia do mierników wskazówkowych
42d;

P. 165949

GOłd;

Zakłady
Mechaniki
Gdańsk, Folska (Witold

17.10.1973

'Precyzyjnej
"Mera-Wąg",
Lewandowski, Janusz Le-

wandowski).
Pneumoniczny serwomechanizm pomiarowy rejestratora niskich ciśnień
W serwomechanizmie

według

dźwigo

wynalazku

wy mechanizm (2) jest sprzężony z membranowym
siłownikiem (3), a ten z kólei z pneumatycznym operacyjnym wzmacniaczem (7) poprzez śrubową sprę

Przedmiotem wynalazku jest podzielnia do mierników wskazówkowych, w której otwór do wyprowadzania osi wskazówki jest zakryty.
Podzielnia (l) posiada element (3), zakrywający
otwór (2) do wyprowadzania osi wskazówki (5), który stanowi jedną całość z podzielnią (l) i jest z nią
połączony łącznikiem (4), przy czym element (3) zakrywający znajduje się przed płaszczyzną podzielni
(l) od strony czołowej. Łącznik (4) stanowi jednocześnie ogranicznik ruchu wskazówki (5).
(3 zastrzeżenia)

żynę

(5). Położenie dźwigniowego mechanizmu (2) zostaje zamienione za pomocą śrubowej sprężyny (5)
na siłę sprzężenia zwrotnego, przyłożoną do operacyjnego wzmacniacza (7). Elementem mierzącym ciśnie
nie jest śrubowa sprężyna (5), współpracująca z wiotką membraną (6) operacyjnego wzmacniacza (7) o
dużym wzmocnieniu. Wzmacniacz (7) eliminuje błędy
tarcia pisaka (l) i łożysk znanego dźwigniowego mechanizmu (2).
(l zastrzeżenie)

42e;

GOlf

P. 162608 T

17.05.1973

/

Instytut Chemii Nieorganicznej, GliWiice, Folska
(Marcin St!'okowski, Halina Bagińska, Henryk Bieliń
ski, Antoni Niederlińskd).
Urządzenie

42d;

GOld

P. 166263

31.10.1973

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Aleksander Kwieciński, Andrzej
Chmura).
Sposób zapisu

napięć

bioelektrycznych

Sposób zapisu polega na tym, że wielkość mierzoprzedstawia się jako ciąg dyskretnych
zapisów punktowych lu.b liniowych za pomocą przepływu prądu elektrycznego między papierem rejestracyjnyrp (5) a wieleelektrodowym zespołem piszą- '
cym (4) stykającym się z papierem rejestracyjnym (5).
(l zastrzeżenie)
ną analogową

do pomiaril -wielkości produkcji z filtra
obrotowego

Urządzenie wg wynalazku posiada potencjometr pomiarowy (l) zamocowany sztywno na nieruchomej
obudowie (2) filtra, przy czym suwak (3) tego potencjometru jest sprzęgnięty z ruchomym ramieniem (4)
zawieszenia obracającego się wałka (5), dociskanego
do plecaka filtracyjnego (6). Skrajne zaciski potencj•ometru pomiarowego (l) połączone są z zaciskami
skrajnymi potencjometru kaHbrującego (7) i zaciskami źródła napięcia.
Napięcie pomiędzy suwakiem (3) potencjometru pomiarowego (l) i suwakiem (10) potencjometru kalibrującego (7) jest wprowadzane na zaciski wejściowe
czwól'!ka fUtrującego opor·owo-pojemnościowego, ktqrego napięcie wyjściowe stanowi sygnał będący miarą
wielkoś·ci produkcji z filtra obrotowego.
(2 zastrzeżenia)
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Sposób pomiaru przepływu mediów
zanieczyszczonych i urządzenie do stosowania
tego sposobu

42e;

GOlf

P. 164184

19.07.1973

Sposób pomiaru przepływu mediów zanieczyszczonych, szczególnie gazu pokrakingowego z procesu
wysokotemperaturowego niepełnego spalania węglo
wodorów gazowych lub pirolizy węgloWlOdorów ciekłych,
wykorzystujący
many sposób wyznaczania
współczynnika ekspansji gazu polega na tym,
że
sygnał z pr:lletwornika różnicy ciśnień, mie·rzącego
ciśnienie czynne na aproksymowanym do skupione:go oporu pneumatycznego odcinkJU instalacji, jest
mnoilony w analogowym bloku mnożącym przez
sygnał z przetwornika mi•erzącego ciśnienie na początku odcinka instalacji, a sygnał z bloku jest rejestrowany przez pneumatyczny !'lejestrator.
Urządzenie
do stosowani•a sposobu składa się
z przetwornika ciśnienia (2), przetwornika różnicy
ciśnień
(4), pneumatycznego analogowego bloku
mnożącego
(5) i rejestratora (6) pneumatycznego
o skali pierwiastkowej.
(2 zastrzeilenia)

Biuro Proj•ektów Przemysłu Cementowego i Wapniczego, Kraków, Folska (Janusz Prochwicz, Leszek

""·

Marszałek).

Sposób

pomiaru stopnia
zbiornika elimilDującego wpływ stałej
dielektrycznej materiału oraz układ do realizacji
tego sposobu
pojemnościowego

wypełniania

......

Sposób według wynalazku polega na tym, że napięde zmienne nieróWIIlowagi mostka pomiarowego
mierzącego stopień wypełnienia zbiornika korygowane jest za pomocą napięcia stałego, którego wartość
}est funkcją stałej dielektrycznej mate~riału, przy
czym korekcja ta jest odwrotni1e propo,rcjonalna do
wartości staŁej dielekkycznej mate·riału.
Układ pomiar,owy do realizacji tego sposobu 'posiada . regulator (R) sterowany napięciem zmiennym
podawanym z mostka pomiarowego stopnia wypeł-'
nienia ·(M1) oraz napięciem stałym podawanym poprzez wzmacniacza (W1) i detektor (D) z mostka pomiarowego stałej dieLektrycznej (M2) przy czym oba
mostki pomiamwe (M1 i M 2) zasilane są z tego samego generatora wysokiej częstotliwości (G).
Sonda (CE) połączona z jednym z mmion mostka
pomiarowego stałej dieLektrycznej (N 2) umocowana
}est na dnie zbiornika najkoczystmiej wzdłuż }ego
ściany, w płaszezyznie p!'lostopadłej do sondy pomiarowej (Ch).
(3 zastrzeżenia)

G

42e;

•

GOlf

P. 165485

27.09.1973

Resort·owy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyzacji Procesów Chemicznych, WaJI'SL'lawa, Folska
(Andrzej Pląskowski, Tadeusz Białas, Andrzej Sapa,
Zbigniew Barczyk).

_,.. -

)- .....

42e;

GOlf

P. 169836

"~:--

T

Huta Florian, Świętochłowice, Folska
ChoJToba, Jan ~urowski, Lucjan Daniel).

26~03.1974

(Mieczysław

Czujnik poziomu cieczy
Czujnik poziomu cieczy ma pływak (7) osadzony
na obrotowym rami,eniu (5). W obudowie (4) czujnika jest 'osadzony kontaktran ,(1), zaś na ramieniu (5)
jest osadzony magnes (6) najlepiej stały. Przez
WL'lrost poziomu lustra deczy podnosi się pływak (7),
a z nim magnes (6) który zbliża się do kontalitronu
(l) i powoduje zwarcte j.ego styków. Kantaktrony (l)
są
połą·czone
z urządzeniami wskazującymi i/lub
stermjącymi.
(7 zastrzeżeń)
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42e;

GOlr

Folitechnika
bert Trzaska,
Wadowski).

P. 169960
Wrocławska,

Eugeniusz
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Wrocław,
Grudziński,

Balska

(Hu-

Włodzimierz

Sposób wzorcowania mierników natężenia pola
elektromagnetycznego
Wymalazek dotyczy sposobu wzorcowania mierników natężenia pola ·elektromagnetycznego w szerokim paśmie częstotliwości. Sposób polega na tym, że
jako źródło wzorcowego pola elektromagnetycznego
stosuje się powietrzny falowód paskowy, pracujący
w warunkach pełnego, obustronnego dopasowania.
(l

42e;

GOlf

P. 170104

zastrzeżenk)

T
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filtru z porowatego materiału nadającego się do
przepływu normalnych i gorących gazów.
Urządzenie z·awiera sondę ssącą {l) przez którą
przepływa pył znajdujący się w
strumieniu gazu,
oraz zawiera obsady (3), do której pył doprowadzany
jest poprzez przewód rurowy (2). W obsadzie (3)
znajduje się zdolny do regeneracji i określenia zawartości płynu układ filtru (4) z krzemianowego, organicznego lub spiekanego materiału, polączony
sztywno z odporną na zniszczeni,e tuleją {6).
Wkład filtru (4) i tuleja (6) j1est przeznaczona do
suchych lub wilgotnych gazów, jak też do przepuszczania spalin o podwyższonej temperawrze od
0-500°C. Urządzenie służy do wy,chwytywanfa pyłów ze strumienia gazu o zagęszczeniu nie większym
jak 10 ghna.
(3 zastrzeżenia)

04.04.1974

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA", Kraków, Folska (Jan Krawczyk).

Sposób bezstykowego pomiaru poziomu cieczy
w zbiornikach zamkniętych i urządzenie
do stosowania tego sposobu
~ Sposób
bezstykowego pomiaru poziomu cieczy
w zbiornika·ch zamkniętych polega na tym, że mierzy ·Się wielkość ciśnienia, jakie wywiel'a słup ci<eczy
o dowolnej wysokości (H) oraz wielko3ć ciśnienia
wywieranego przez slup cieczy o wysokości (h) założonej k!onstrukcyjnie tak, by H> h, a nastęjmie
dzieli się te dwie wartości i wartość ilorazu przenosi
się przez układ przetwarzający na odpowiednio wyskalowany wskaźnik, wskazujący faktyczny pozlom
cieczy w zbiorniku.
Urządzeni'e do stosowania sposobu posiada czujniki
(2), na które oddziałują ciśnienia (P1 i P2) panujące w zbimniku zamkniętym (1), przetwOir'Ilik róż
nicy ciśnień (4) do którego ciśnienia te są doprowadzane poprzez przewody (3), oraz przetwornik ciś
nień (5), do którego doprowadzane jest ciśnienie (P2)
i ciśnienie (P3) panujące na założonej konstrukcyjnie
wysokości (h).
Urr-ządzenie posiada człon dzielący {8), do którego
prz·ekazywane są sygnały przetworzonych ciśnień
przekazywane z przetworników (4) i (5), a wartość
otrzymana z podzielenia sygnałów zostaje podana na
o:lpowiednio wyskalowany wskaźnik {9).
(9 zastrzeżeń)

42e;

GOlf

P. 172328

P. 170235

GOlf

T

29.06.1974

Krakowskie Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami
Naftowymi CPN, Kraków, Folska (Stanisław Ma}erczyk, :Kazimierz Zadęcki, Rudolf Kempny, Marian
Pi!otrowski, Marian Purczyński).
Układ

separatora powietrza

Przedmiotem wynalazku jest układ separatora powietrza składający się z systemu rur napowietrzania
(10) i odpowietrzania (11) oraz samego sepamtora (5)
powietrza.
Separator ten stanowi cylinder złożony z dwóch
komór dolnej i górnej. Dolna komora .posiada wlot
i wylot dla produktu oraz króci<ec l1UI'ociągu odpowietrzania (11), zaś dolna komora posiada ~róćoe dla
systemu rur napowietrzania (10). Ponadto między
dolną komorą a przepływomierzem (7) umieszczony
jest wziernik .(6) do kontrolowania przepływu produktu i prawidłowości odpowietrl'lania.
(2 zastrzeiienia)

....1.

42e;

T

..z

,.;!.
l

09.04.1974

Pierwszeństwo:

09.04.1973 Niemiecka Republika
Demokratyczna n,r (WPGOl n/170032)
Institut d€11" F.euerfset Industrie, Meissen, Niemiecka Republika Demokratyczna (Herman Horich,
Gunther Ritscher, Friedrich Hinze).
Urządzenie

w

określania zawartości
przepływających gazach

do

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do okrezawartości pyłu w
przepływających
gazach
przy zastosowaniu dającego się regenerować wkładu

ślania

,

D

pyłu

42h;

G02b

P. 161771

07.04.1973

Instytut Badań Jądrowych, świerk-Otwock, Folska
(Jacek Appelt,
Mare:k Sadowski,
Stanisław
U gniewski).
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interferometru optycznego

Konstrukcję nośną interferometru optycznego stanowią dwie
równoległe płyty
nośne (l) połączO/Ile

sztywno z

płytkami

wsporczymi

(2),

znajÓującymi

się pomiędzy tymi płytami. Obie płyty
nośne (l)
mają wybrania odsłaniające wiązkę pomiarową.
W każdej płytce wsporczej (2) umi·e szczone są trzy
ś ruby regulacyjne (4), na końcach których oparte są
oprawki zwierciadeł (5) utrzymywane za pomocą
sprężyn (6), przy czym co najmniej dwie śruby regulacyjne (4) połączone są za pośrednictwem dźwigni
(7) ze śrubami regulacyjnymi (8) osadzonymi w pły
tach neśnych (1).
(3. zas trzeżenia)

42h;

P. 164880

G02b
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P. 169850

U.:1iwersytet Wrocławski,
Bem, Marek Hłond)

T

Wrocław,

27.021974

Folska (Jerzy

Sposób pomiaru momentu przejścia obrazu gwiazdy
przez środek systemu szczelin oraz układ do tego
pomiaru
•
Sposób według wynalazku polega na umieszczeniu
za zestawem szczelin stalowej struny pobudzanej do
drgań impulsami z zegara kwarcowego. Pojaw;iające
się na wyjściu fotopowielacza impulsy zliczane są
w liczniku. rewersyjnym. Okres zliczań dla danej
gwiazdy wybie;ra się za pomocą przełącznika kodu
licznika dziesiętnego z11czającego impulsy milisekundowe z zegara kwwrcowego. Nawiązani•e do skali czasu
odbywa się poprzez rejestrację wybranych momentów cź'asowych na chl'lonografie.
Układ do stosowania sposobu pomiaru według wynalazku charakteryzuje się tym, że umieszczona na
wejściu układu drgającego struna (l) jest połączona
przez wzmacniacz (3) z zegarero kwarcowym '(2). S~ru
na modelując strumień świetlny pochodzący od gwiazdy powoduje pojawienie się impulsów napięciowych
na wy j ś ciu fotopowielacza (4) który p0łączony jest
poprzez. wzmacniacz (5), układ formując y (6) oraz
bramkę elektronicz.ną (7) z licznikiem rewersyjnym
(8), który z kolei jest palączony poprzez dekoder (18)
z cyfrowym polem odczytowym (19). Zegar kwarcowy (2) poprzez bramkę elektroniczną (9) j·e st połą
czony z licznikiem (10). Po osiągnięciu pojemności
licznika wybranej przez obserwatora za pomocą przełącznika kodu (11) dekoder (12) powoduje Wy?.erowanie licznika dziesiętnego (10) i przesła,nle impulsu do.
licznika przełączeń (13), co powoduje zmianę kierunku
zliczenia licznika rewersyjnego (8)
(2 zastrzeżenie)

28.08.1973

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Folska (Edward Hefig, Alicja Popielas, Tadeusz Zieliński)
Rozdzielacz

okularowej nasadki
mikroskopowej

światła

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz światła
nasadki okularowej mikroskopowej, s~osowany do mikrofotografii, projekcji, kinematografi.i i telewizji.
Rozdzielacz składa się z trzech elementów optycz-

--,

42h; GOll
76d; B65h

Folitechnika
ski, Kazimierz

P. 172337 T

29.0'6.1974

Łódzka, Łódź, Folska (Janusz Ziółkow
Tarczyński, Włodzimierz Wojtatowicz).

Czujnik tensometryczny
Czujnik tensometryewy, przeznaczony do pomiaru
oddziaływania nitki na prowadnik w proceste
przewijania wyposażony w tensometr foliowy stanov<.>i cienkoś ci e nna powłoka walcowa (3), na której jest
naklejony tensometr (4),, osadzona na czopach dwóch
wałk(lw (l i 2), przy czym na drugim czopie wałka
(2) jest o~ad zony prow~druk (5) nici. Siła wywierana
przez prowadnik na nić powoduje zginanie pawloki
walcowej, rejestrowane na mierniku elektrycznym
z ł ą c;~onym z tensometrem, proporcjonalnie do napię
cia w nitce.
(l zastrzeżenie )
siły

nych, pryzmatu odchylającego, płytki płaskorówno
ległej i pryzmatu światłodzielącego. Elementy optyczne umieszczone są w suwaku (4), kt6Ty przesuwa się
w prowadnicach (5) w kształcie jaskółczego ogona,
zamocowanych do obudowy. Zatrzask kulkowy oraz
ograniczniki (7) opierające się o budowę zabezpieczającą położenie elementów optycznych w osi optycznej
uJdadu.
(1 zastrzeżenie)
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wody (6) z przyspawanymi elektrodami (7) per·ełki
termistorowej (1). Stosunek pow1erzchni płaszczyzny
zewnętrznej roboczej •(8) jest większy od dz1esięciu.
(l zastrreżenie)

•

-E-J

42i;

P. 162540

42i; GOlk

P. 161397

GOlk

21.0?-1973

14.05.1973

Instytut Technologi·i Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, Folska (Czesław Kuźma, Eugeniusz Kuźma).

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa, Folska Miron Kamiński,
Eugeniusz

Termistor miniaturowy do pomiaru temperatury
płaszczyzn

Pełda).

Sposób wykottania spiralnego elektrolitycznego
fluksometru cieplnego
Przedmiotem wynalaZJku jest sposób wykonania
spiralnego elektvolitycznego fluksometru cieplinego
złożonego z szeregowo połączonych termopar, przeznacronego do pomiaru str>umieni cieplnych, a także
innych wielkości z tym związanych, jak na przykład
przewodnictwa cieplnego, temperatury, oporów termicznych oraz· stosowanego w urządzeniach do określania właooości izolacyjnych mateviałów, natęże
nia promieniowania radioalktywnego i słonecznego
wykrywania osadów w przewodach rurowych, w kalorymetrach itp.
Sposób wedŁug wynala:llku polega na tym, że spiralę z metalu termoelektrodowego układa się w pół
kolistym rowku wypełnionym płynnym tworzywem
sztucżnym i plastyfdilmlje się je.
Ta'k zaizolowaną spiralę umieszcza się w kąpieli
galwanicznej w celu pokrycia drugim metalem termoelektrodowym nieosłoniętych części spirali. Następnie spkalę lub spirale układa się w kolejnej formie w rowku lub rowkach, umieszczając granice pomryć galwanicznych wzdłuż liruli leżących jedna nad
dwgą
po czym dopełnia się płynnym tworzywem
wolną' przestrzeń wewnątrz spirali oraz pomiędzy
rowkami i piastyfikuje się tworzywo.
(l zastrzeżenie)

Termistor miniaturowy według wynalazku zawiera
pł ytkę (l) z tworzywa t ermisto-rowego, naniesioną na
jej płaszczyznę roboczą (9) i na część płaszczy zny
bocznej (8) i płaszczyzny górnej (7) elektrodę metalową (2) oraz naniesioną na jej płaszczyznę górną (7)
elektrodę metalową (3), jak również zawiera odprowadzenia elektryczne (4) elektrody (2) i odprowadzenia elektryczne (5) elektrody (3) oraz warstwę (6) lakieru izolacyjnego pokrywającego płaszczy:zmę (7)
i płaszczyznę (8).
Wielkość płytki (l) wyraża się stosunkiem płas z
czyzny roboczej (9) do jej grubości większym od dwudziestu. Płaszczyzn a styku termistora z -płaszczyzm1
przedmiotu pomiarowego jest · jego elektrodą, a odprowadzenia (4, 5) elektrod (2, 3) są na płaszczyź
nie (7).
(2 zastr..:eżenia)

_2_ /
42i;

P. 162539

GOlk

14.05.1973

Instytut Technologii Elektronowej przy Nauk•owo-Produkcyjnym Centl'um Półprzewodników, Warszawa, Folska (Czesław Kuźma).
Termistor

perełkowy

czujnikowy do pomiaru
temperatury płaszczyzn

W termistorze według wynalazku perełka termistorowa (l) przymacowalila jest warstwą (2) kleju
o dużej przewodności cieplnej izolatora elektrycznego
do cienkiej płytki metalowej (3) w kształcie talerzyka z płaskinn dnem tworzącym zewnętrzną płaszczyz
nę roboczą (9) i z obrz·eżem płaskim (4) przyklejonym
do oprawki (5) z tworzywa. Oprawka (5) posiada prze-

/
p ., 162223

42k; GOli

Przedsiębiorstwo Poszukirwań

28.04.1973
Naftowych, Wołomin,
Aleksander Daszkie-

Folska (Stani·sław Stajszczak,
wicz, Franciszek Maciejos•ki).

Sposób ciągłego pomiaru i rejestracji momentu
obrotowego i urządzenie -do stosowania tego sposobu
Sposób według 'wynalazku charakteryzuje się tym,
pomiar i rejestracja momentu obrotowego prowadzone są podczas wykonywania pracy użytecznej
przez zestaw: silnik napędowy - maszyna robocza.
Moment obrotowy przekazywany jest z wału silnika
napędowego poprzez mechanizm różnicowy bądż przekładnię planetarno-obiegową na wał maszyny robocrej i mierzony na wolnym trzecim pu·nkcie swobody mechanizmu różnicowego lub przekładni planetar.no-obiegowej. Wielkość momentu przekazywania
jest do wskaźnika i urządzenia samopiszącego.
że
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Urządzenie do stosowania sposobu składa się z siłowni•ka (l) sprzężonego ze wskaźillikiem momentu (2),
urządzenia samopiszącego (3) i dźwigni (4) przymo-

cowania do trzeciego wolnego punktJ.l swobody mechanizmu różnicowego (5) lub przekładni planetarno-obiegowej, które są zwiąZJane jednym punktem
swobody z wałem silmika napędowego (7) a drrugim
punktem swobody z wałem maszyny roboczej (8).
(3 zastrzeżenia)

42k;

P. 164465

GOln

01.08.1973

Instytut Badań Jądrowych , świe rk-Otwo c k , Folska (Henryk Rzewus·ki, Zbigniew Werrner, Kazimierz
Merski)
Urządzenie do pomiaru
nośników prądu

koncentracji i ruchliwości
w półprzewodnikach

Urządzenie według wynalazku posiada układ ponapięcia Halla metodą kompensacyjną, ze
s tałym prądem próbki i zmiennym polem magnetycznym. Układ pomiarrowi zawiera zasilacz prądu próbki
(10) i kompensator amplitudowo-fazowy (12), połą
crony z wejściem wzmacniacza różnicowego (13), oTaz
wzma·oniacz selektywny (14) połączony ze wskaźni
kd:e m oscyloskopowym (17) i układem przełączającym
(15). Na wyjściu ukłapu przełączającego jest podłą
czony woltomierz cyfrowy (16). Badany półprzewod
'nik (l) oraz pętla induk cyjna (11) są umieszczone

miarowy

w kriostacie (2) na uchwycie. Na uchwycie tym znajdują
się
też
termopary kontroLno-pomiarrowe (7)
i grzejnik (8) stabilizato,ra temperatury (9). Rdzeń
:flerrytowy z cewką (3) jest nasuwany na badaną poróbkę za pośrednictwem osi próżn~owej i bolców prowadząc)"ch.

Cewka jest połą•czona szer.egowo z kondensatorem
rezonansowym (4) i zasilana z g,eneratora (5).
(3 zastrzeżenia)

42k;

P. 165899

GOln

42k;

GOli

P. 168780

T

13.02.1974

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Folska (Aleksander
Derkaczew).
Miernik stosunku

ciśnień

Mie rnik stosunku ciśnień , z awierający korpus
z umieszczonymi w nim dwoma tłoczkami pomiarowymi, charakteryzuje się tym, że tłoczki pomiarowe
(2 i 3), nad powierzchnie których są doprowadzane
mierzone ciśnienia, oddziałują s iłowo na dwuramienną dźwignię (6) związaną punktowo z tłoczys
kiem (7) połączonym z tłokiem ustawczym (8). Części
(C i D) korąory, w której znajduje się tłok (8) są
połączone odpowiednio kanałami (B i A) z powierzchniami, wewnątrz który•ch są umieszczanie tłoczki
pomia:rowe (2 i 3), przy czym odgałęzienia k,anałów
(B i A) w położeniu równowagi dźwigni (6) są jednocześn,ie przysłonięte przez tłocZJki pomiarowe (2 i 3).
Części (C i D) tej komory są połączone kanałami
ze źródłem ciśnień mierzonych poprzez wyodrębnio
ny układ roz.dzielający sterowany położeniem dźwigni
(6). Przykładem zastosowania miernika stosunku ciś
nień jest pomiar sprężu na poszczególnych stopniach
sprężarki, zwłaszcza gdy wartość tego stosunku jest
istotnym parametrem ręcznej lub automatycznej regulacji sprężarki.
(l zastrzeżenie)

16.10.1973

Instytut Podstawowych Problemów TechnLki, PolAkademia Nauk, Warszawa, Pols~a (Julian Deputat, Zdzisław Pęski).

~ka

Sposób wytwarzania akustycznych fal
powierzchniowych zwłaszcza do badań oleniszczących
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu
do ośrodka badanego fali poprzecznej pod takim ką
tem padania U.T na g.r anky ośrodków klina (2) głowicy
ultradźwiękowej
i badS!Illego materiału (ll), który
spełnia

vT,

wa.r unek:

U.T

= arc sin V, dla

wartości kąta

Tli

załamania

tej fali w materiale (ll) badanym równej
90 •. VT i VT oznaczają prędlrość rozchodzenia się fal
l
Ił
popr!Zecznych w obydwu wymienionych oś!'odkach.
Głowice realizujące omówiony sposób wytwarzania
fal powierzchniowych ZJnajdują zastosowanie do przeprowadzania badań niemiszczących w materiałach,
w których prędkość rozchodzenia się fal poprzecznych
jest większa, równa lub bliska prędkości propagacji
fal podłużnych w materiale klina głowicy.
(3 zastrzeżenia)

42k;

GOlm

P.l69467 T

12.03.1974

Prze mysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów
"Mera-Piap" Warszawa, Folska (Roman Kapuściński).
Układ

przerzutnika monostabilnego z regulowanym
czasem zwłoki zwłaszcza do stroboskopów
samochodowych

Przedmiotem wynalazku jest układ przerzutnika
monostabilnego posiadającego co najmniej jeden tranzystor normalnie przewodzący i co najmniej jeden
tranzystor normalnie zatkany.
L: kład charakteryzuje się tym, że w obwodzie emitera tranzystora (2) normalnie przewodzącego włąozony
jest dodatkowy tranzystor (3) wyzwalający przerzutni,k .
(l zastrzeżenie)
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nia próbek (5), napełniania próbek (5) wodą przegrzaną i odpowietrzania próbek (5) poprzez kapilary (6)
i (7), oraz układów do odprowadzania pary w chwili
pęknięcia próbek, składających się z zaworów (8) i (9).
(l

42k;

GO~n

P. 170266

T

zastrzeżenie)

10.04.1974

4

42k;

P. 169809

GOlb

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Tadeusz Cisek).
23.03.1974

Sposób i
Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Eugeniusz Stolarek, Romuald Będzińsk.i).
Przyrząd

zwłaszcza

tensometryczny

Sposób pomiaru naprężeń kontaktowych zwłaszcza
przy współpracy konstrukcji monolitycznych z ośrod
kami dyspersyjnymi polega na pomiarze siły tarcia
występującej między dwoma elementami przyrządu,
płytki (7) i wałka {1).
Przyrząd do pomiaru naprężeń kontaktowych posiada w korpusie (6) osadzony w łożysku skośnym (2)
i poprzecznym (3) wałek (1), który posiada poszerzoną
powierzchnię czołową (4). Do powierzchni czołowej (4)
przylega płytka (7) powierzchnią (11) o kształcie koła,
posiadająca na swym obwodzie dwa występy ustalające położenie płytki (7) w korpusie (6). ~a korpusie (6) w łożysku ślizgowym (13) jest zamocowana
dźwignia (12) służąca do przyłożenia momentu skrę
cającego do wałka (l) poprzez dynamometr (14) łą
czący dźwignię (12) z trzpieniem (15) utwierdzonym
promieniście w wałku (1).
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynala·z ku jest przyrząd tensometryczny do .pomiarów wydłużeń i przewężeń, mający
zastosowanie zwłaszcza do badań materiałów plastycznych i elastycznych. Przyrząd wyposażony jest' w róż
nicowe czujniki indukcyjne i potencjometry oporowe.
Do uchwytów (l) przyrządu zamocowane są przegubowo łączniki (2) połączone z drug.i ej strony z tulejami (3), w których umieszczone są przesuwnie trzpienie (4) połączone na stałe z korpusem (5) zespołu do
pomial'U przewężeń. Korpus (5) wyposażony jest ponadto w pr.owadnice (6) umieszczone przesuwnie
w uchwytach (l) oraz w stałe sworznie (7), na których umieszczone są przesuwnie uchwyty (8) zespołu
do pomiaru wydłużeń.
(l zastrzeżenie)

42k;

42k;

G01n

Instytut Chemii
(Paweł Friedrich,
wicz).

P. 170088 T

03.04.1974

Przemysłowej, Warszawa,
Wiesław Flaczek, Witold

przyrząd do pomiaru naprężeń kontaktowych
przy współpracy konstrukcji monolitycznych
z ośrodkiem dyspersyjnym

•

G01n

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska
Wasiluk).

Edometr do pomiaru osiadania gruntu

Wieiostanowiskowy aparat wg wynalazku składa
z komory grzejnej (1), z wymuszonym obiegiem
ciekłego medium (2), układów: pośredniego ogrzewa-

(Wła

wywołanego

elektroosmozą

Edometr do pomiaru osiadania gruntu wywołan e go
charakteryzuje się tym, że ścianki obudowy (5) edometru wykonane są z materiału izolacyjnego i zaimpregnowanego. W stykach elementów
obudowy edometru zaciskanych śrubami znajdują s i ę
uszczelki gumowe. Pokrywa przesuwna dociskowa (l)
i podstawa dolna (6) obudowy edometru wykonane
z metalu stanowią anodę i katodę obwodu prądu elekelektroosmozą

się

12.04.1974

dysław

Folska
Drozdo-

Aparat do badania wytrzymałości czasowej rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze powyżej 100°C

P. 170328 T
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trycznego zasilanego ze źródła prądu stałego (9), Mię
dzy próbką badanego gruntu (2) a podstawą obudowy (6) znajduje się dodatkowo elektroda siatkowa (3).
(l

zastrzeżenie )
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Wynalazek ma zastosowanie w instalacjach oczyszczania gazu syntezowego, głównie do syntezy amoniaku, od tlenku i dwutlenku węgla metodą mycia miedziowego.
(2 zastrzeżenia)

7

!l

/ ··· "' ~~

,____

42k;

GOim

Wyższa

P. 170344 T

Szkoła Inżynierska

Bydgoszcz, Folska

&_

'li§

(Bronisław S i ołkowski).

według wynalazku polega na tym, że moduł
sprężystości podłużnej określa się na podstawie czę
stości drgań własnych giętnych płytki próbnej, Czę
stość drgań mierzy się czujnikiem fotoelektrycznym

Sposób

lub indukcyjnym.
Urządzenie pomiarowe sls:łada się z elementu mocującego próbkę (1), która wytrącona z położenia
równowagi drga poprzecznie i z układu pomiarowego częstości drgań złożonego ze źródła światła (2), lunetki skupiającej (3), czujnika fotoelektrycznego (4),
wzmacniacza (5) i częstościomierza (6).
(3 zastrzeżenia)

GOlu

.L

im. J. J. Sniadeckich,

Sposób badania modułu sprężystości podłużnej
i urządzenie do tego sposobu

421;

l

12.04.1974

P. 162645

421;

P. 165593

GOlu

03.10.1973

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Folska (Monika Lankosz, Weronika
Molodyńska,
Jerzy Ostachowicz, Tadeusz Owsiak,
Marta Wasilewska).
Urządzenie

do

ciągłego oznaczania
chemicznego

składu

Urządzenie do ciągłego, radiometrycznego oznaczania składu chemicznego materiałów wieloskładniko
wych, zwłaszcza materiałów sypkich, takich jak suchy
zestaw surowcowy do produkcji klinkru cementowego, składa się z zespołu do pobierania i uśredniania
próbek, dozownika regulującego grubość strugi, przenośnika kierującego strugę ponad źródłem (22) promieniowania głowicy pomiarowej (14), w której osadzone jest źródło (22) promieniowania i licznik (20)
proporcjonalny z przedwzmacniaczem (21), mieszczą
cej się w osłonie (23) zabezpieczającej przed promieniowaniem i wreszcie z aparatury elektronicznej,
przetwarzającej sygnały licznika proporcjonalnego na
wynik oznaczenia składu chemicznego. Głowica (14)
pomiarowa umożliwia regulację trzech współrzędnych
położenia źródła (22) promieniowania w stosunku do
powierzchni okienka (10) pomiarowego, osadzonego
w wymiennej kasecie. Dla umożliwienia współpracy
z różnymi nitkami technologicznymi urządzenie, lub
co najmniej głowica pomiarowa, zamocowane są na
ruchomej konstrukcji.
(4 zastrzeżenia)

18.05.1973

Zakłady Azotowe "Kędzierzyn", Kędzierzyn, Folska
(Andrzej Krzystkiewicz, Jerzy Mikołajczyk, Antoni
Czerniak, Henryk Nawrot).

Sposób mycia miedziowego gazu syntezowego amoniaku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wymywania
tlenku i dwutlenku węgla z gazu syntezowego roztworem soli miedziano-miedziowych zwanym ługiem miedziowym, przy utrzymywaniu stałego stężenia miedzi
dwuwartościowej
w roztworze. Istotę technicznego
rozwiązania wynalazku stanowią następujące podstawowe układy: układ kuwet pomiarowej i wzorcowej
z urządzeniem do poboru i oczyszczania ługu (3, 6, 7,
18), układ optyczny wytwarzający strumień świetlny
o wymaganym zakresie długości fali (8, 9, 10), układ
elektrycżny zawierający elementy światłoczułe (11, 12,
13), układ regulacyjny sterujący dopływem powietrza
do zbiornika ługu miedziowego (1, 14, 15, 16, 17).
Różnica stężeń miedzi dwuwartościowej w kuwecie
pomiarowej i wzorcowej powoduje wytworzenie proporcjonalnego, liniowego sygnału elektrycznego, który wykorzystywany jest do sterowania przepływem
powietrza.

421;

GOln;

P. 165818

12.10.1973

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizaeji Kopalń "Sepa·r ator" Katowiee, Folska (Wiesław Zielińs,ki, Andnej Skrzypek, Tadeusz
Rogowski, Władysław Mironowicz).

no
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Sposób pomiaru zawartości wilgoci w materiałach
ziarnistych metodą mikrofalową i układ pomiarowy
do stosowania tego sposobu
Sposób pomiaru zawartości wilgoci w materiałach
ziarnistych za pomocą m~krofal polega na tym, że
wyrównaną warstwę materialu naśw ietla się wiązką
promieniowania mikrofalowego wysyłanego z anteny nad~wczej, umieszczonej w s-tałej odległości od
powierzchn·i matel'iał.u, a następnie odbiera się wiązkę
odbitą i rozproszoną od tej warstwy za pomocą anteny odbiorczej. Sposób pomia1'u według wynalazku
realizowany jest za pomocą układu zaopatrzonego
w antenę nadawczą (6) i antenę odbiorczą (8), które
są umieszczone po tej samej stronie badanego materiału (7). Z anteną odbiOII"czą (8) jest połączona gło
wica detekcyjna (9) z~opatrz'Ona w krystaliczną diodę
mikrofalową,
gdzie po ewen;tualnym wzmocnieniu
promieni·owanie mikrofalowe zostaje przetwor:llone na
prąd pl'opOII"cjonalny do zawa;rtości wilgoci w badanym materiale.
(5 zastrzeżeń)
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dzonych agregatem chłodniczym (5), zaopatrzonym
u dołu w ruchome ru.szta (9), mające przepływowe
otwory (15) przy czym ta część stała zaopatrzona jest
u do~u w trzy nóżki (18).
Część ruchoma zawh~ra obrotowy oświetlający stożek (2) wmontowany w ramę (17) w środku której
na łożyskach (16) zamocowany jest obrotowy wał ze
stożkiem (2), przy czym głowica stożlm (2) sp'l'zężona
jest z napędowym elektrycz.nym silnikiem za poś['ed
nictwem ślimacznicy (8). Do ramy (17) zamocowana
jest kontaktowo-rozdzielcza skrzynka (4) natomiast
wewnątrz stożka (2) usytuowanych jest współśrod
kowo sześć lamp rtęoi<}wych i trzy lampy żarowe.
Na zewnętrznej części tworzących stożka (2) usytuowane są powierzchnie .rozpraszające światło w postaci żaluzji (7).
(l zastrzeżenie)

421;

GOln

P. 170264 T

10.04.1974

Folitechnika Poznańska, Poznań, Polska (Stefan
Chojnacki, Antoni Is·k ra, Józ:ef Krzyszewski, Tadeusz
Ja,cyna-Onyszkiewicz, Teofil Wiśniewski).
Czujnik do pomiaru rezystancji filmu - olejowego pary
kinematycznej
Czuj.nik według wynalazku charakteryzuje się tym,
w jednym elemencie pa.ry kinematycz.nej osadzone
są stożkowe kołki (5), z których każdy stanowi odręb
ną elektrodę otoczoną izolacyjną warstwą tlenków
metali (6) a od strony czołowej znajduje się wokół
każdego kołka pierścień (7) materiału izolacyjnego.
(2 zastrzeżenie)
że

421;

GOln;

P. 165898

16.10.1973

Zakład Parazytologii, Pol,ska Akademia Nauk, Warszawa, Folska (Ryszard Orlewski, Stanisław Grabiec)

Sposób wykrywania obecności larw włośni
(Trichinella spiralis) w tkankach zwierzęcych
Sposób według wynalazku polega na zwilżaniu powierzchni badanej wodnym roztwo-rem kwasu ro-zpuszczającego wapniową kapsułę larw, a następnie
na przesuwaniu po zwilżonej powierzchni Cajonoselektywnej elektrody połączonej z elektrometrycznym
sygnalizatorem.
(2 zastr:lleżenia)

421;

GOln

P. 170258 T

09.04.1974

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Folska (Jerzy FiJarski, Stanisław Ochoeki, Henryk Renk, Henryk Torbicki).
Inkubator laboratoryjny do badań nad
w środowisku wodnym

fotosyntezą

Inkubato;r wg wynala:zJku jest utworzony z części
i części ruchomej.
Część stałą stanowi waleowy korpus (l) pod:delony na pięć wewnętr:zJnych komór indywidualnie chłostałej

421;

GOln

P. 170293

T

11.04.1974

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy
Filarski, Stanisław Ochocki, Henryk Renk, Henryk
Torbickd).

~/---

~///

/ ~r==~~t

1..
~-

l

~------' ~

Inkubator morski do badań nad fotosyntezą
w środowisku wodnym
Inkubator morski wg wyna1azku ma kształt pionowego cylindrycznego pojemnika (l) wyposażonego
wewnątrz we współosdowy sztywno zamocowany prę
towy stojak (2). Stojak (2) zaopatrzony jest w pionowe wsporniki (3) do mocowania prób. Zewnątrz usytuowana pionowa chłodnica (4) z pompą (5) połączona
jest z górną częścią pojemnika (l) odpowiednio przewodem (7) zak•ończonym rozetą (8) usytuowaną współ
środkowo w dnie pojemnika (1), pod wspornikiem
(12) stojaka (2). Na pionowych prowadnicach zamocowanych do górnego zakończenia pojemnika (l) zamocowane jest pr:llesuwnie oświetlające ·urządzen~ (6)
wyposażone w źródła światła.
(l zastrzeżenie)

Nr 5/I (47) 1975

BIULETYN

URZĘDU

111

PATENTOWEGO
P. 167767

29.12.1973

Pierwszeństwo:

13.09.1973 Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 397.060)
Texas Instruments Incorporated, Dallas, Stany Zjednoczone Ameryki (Michael J. Cochran, Charles
P. Grant).
·
Elektroniczny

42n;

G09b

p 171767

08.C6.19~4

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Oddział w Poznaniu,
Poznań, Folska (Andrzej Czarczyński, Jerzy Drogowski, Kazimierz Osuchowski, Henryk Standar, Gerard
Wawer, Ryszard Żelazny)
Układ

do nauczania i egzamino.wania

Układ przeznaczony jest do nauczania i egzaminowania jednocześnie większej liczby osób. Układ ma .
stanowisko centralne (l) połączone ze stanowiskami
indywidualnymi (2) i zawiera człony porównujące (9),
selektor grup (3), selektor pytań (5), liczniki dekadowe
(10 i 11), dekodery (12 i 13), człon czasu odpowiedzi
(6), człon czasu oceny 18), wyświetlacze (14 i 15), wskaĘniki grup (4), wskaźniki poprawnej odpowiedzi (17)
i przerzutniki (16).
(l zastrzeżooie)

-,
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42m3;

G06f

l

21
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l

P. 165238

_ j
15.09.1973

Zakład Doświadczalny Minikomputerów przy Instytu-cie Maszyn Matematycznych, Warszawa, Polska
(Elżbieta .Jezierska-Ziernkiewicz, Andrzej Karczmarewicz)

Sposób rezerwacji szyn interface'u
Sposób rezerwacji szyn interface'u systemem kompute:mwym polega na tym, że moduł mający dokonać
rezerwacji przy spełni·onym warunku braku sygnału
zajęcia z modułów o niższym priorytecie rozpoczyna
wysyłanie syg-nału zajęcia w pętlę biegnącą poprzez
moduły o coraz wyższym priorytecie i potem zwrotnie
do modułu o niższym priorytecie, oraz jednocześni.e
moduł dokonujący rezerwacji przerywa przechodzący
przez niego zwrotny kierunek pętli sygnału zajęcia,
z tym że rezerwacja uznana jest za dokonaną po
otrz.)nnanlu syg.nału zwrotnego oraz, że moduł koń
czy wysy łanie sygnału zajęcia dopiero gdy zwalnia
szynę.
(3 zastrzeżenia)

układ

przetwarzania danych

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny układ
przetwarzania danych, zwłaszcza dla przenośnego kalkulatora elektronicznego wykonanego na półprzewod
nikowych układach LSJ, wykonany w postaci przynajmnJej dwóch półprzewodnikowych układów scalonych zapewniających dużą integrację i mały pobór
mocy.
Układ zawiera urządzenie pamięciowe do przechowywania danych cyjirowych i urządzenie arytmetyczne
odpowiednio połączone z urządzeniem pamięciowym
w celu wykonania działań w danych cyfrowych, ponadto wejś-ciowy i układ wyjściowy reagujące na sygnały zegarowe cyklu zegarowego gene,rowanego na
jednym z zespołów o11az układ do generowania na
wspomnianym jednym z zespołów sygnału wska:zmją
cego stan wewnętrznego działania takiego zespołu,
który pozostaje w określonym związku czasowym ze
wspomnianym cyklem zegarowym i podcyklem zegarowym wspomnianego cyklu zegal'owego, ponadto
układy do przekazania tego sygnału ze wspomnianego jednego zespołu do przynajmniej jednego innego
zespołu, przy czym układ generatora cyklu i podcykli
zegarowych we wspomnianym przynajmniej jednym
innym zespole reaguje na wspomiany sygnał wskazujący stan wewnętrznego działania generowaniem
w tym innym zespole podcykli i cykli zegarowych.
Sygnał ten generowany jest w odpowiedzi na stan
obliczeń lub braku obliczeń kalkulatora.
(81 zastrzeżeń)
42m3;

G02f

P. 167897

03.01.1974

Pierwszeństwo:

05.01.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (Nr 321260)
General Electric Company, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Arrneryki (William John Danco).
Maszyna cyfrowa z pamiętanym programem
Maszyna cyfrowa z pamiętanym programem zawiera pamięć składającą się z wielu adresowalnych komórek pamięciowych, w których przechowuje się
jednostki
infoTmacyjne.
Jednostka
informacyjna
pierwszego rodzaju reprezentuje stany logiczne, przeznaczone do selektywnego badania i określania, a jednostka informacyjna d11ugiego rod2'Jaju składa się
z części, na któl'ej zapisuje się kod operacyjny, określający operacje logiczne i części, na której zapisuje
się adres oraz z układów, które na podstawie części
adresowej jednostki info~:rma.cyjnej drugiego rodzaju
pobierają i zapisują do pamięci jedną z jednostek
informacyjnych pierwszego rodzaju i do układów
przeznaczonych do gromadzenia wynikowego statusu
szeregu operacji logicznych. Uk~ady gromadzące działają na podstawie części operacyjnej jednostki informacyjnej drugiego rodzaju jednego z badanych stanów logicznych reprezentowanych przez jednostkę informacyjną pie'I"wszego rodzaju i statusu wynikowego
uprzednio wykonanej operacji logicznej, który jest
przekazywany w układach gromadzących. Układy gromadzące dostarczają wynilmwego stanu logicznego do
pam~ięci w celu zapamiętania tego stanu w komórce
określonej przez część adresową jednostki infoTmacyjnej drugiego rodzaju.
(4 zastrzeżenia)
42m3;

G06f

P. 168252

T

19.01.74

IIIlstytut Maszyn Matematycznych, Oddział śląski,
Katowtice, Polska (Jerzy Krzemień, Jacek Tylec).
Skompensowany termicznie układ stabilizacji prądów
wybierania rdzeni w pamięci ferrytowej
Układ według wynalazku zawiera wzmacniacze wybieDające (V/2, -V/4, .. V/2N) i (W/2, W(4), .. W(2N)
połączone z jednym z biegunów ~ródła (E) napięcia
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zasilającego układ, oraz wzmacnianie
[V(l), V(3), ..
V(2N-l)] i [W(l), W(3),. W(2N-l)] połączone z rezystor·em (Rp) i końcówką wejściową wzmacniacza błę
du (WB), którego druga końcówka wejściowa jest połączona z jednym z biegunów zależnego od temperatury źródła napięcia (U/T) a drugi biegun tego źród
ła jest połączony z rezystorem (Rp) i drugim biegunem źródła (E) napięcia zasilającego Wyjście wzmacniacza błędu (WB) jest połączone z wyjściem układu
sterowania (US), któreg•o wyjście zapisu steruje wejściem układu (WZ) sterowanie wzmacniaczy wyhierania w cyklu zapisu, a wyjście odczytu steruje wejściem układu (WO) sterowanie wzmacniaczy wybierania w cyklu odczytu, przy czym wyjście układu
(Wz) jest połączone z wejściami sterującymi wartoś
cią prądu
wybierającego
wzmacniaczy wybierania
[V(2), V(4), V(ON] i [W(l), (W(3), .. W(ZN-1), a wyjście układu (WO) jest połączone z wejściem sterowani•a wartości prądu wybierającego wzmacniaczy
wybierania [V(l), V(3),... V(2N-l)] i [W(2), W(4), ..
W(2N)].
Wzmacniacze wybierające (W/N) posiadają wejście
adresowe (AN) a wzmacniacze oznac:wne (V/N) wejście adresowe (BN) podłączone odpowiednio parami.

(l

zastrz;eżenie)

~r
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G06m

P. 165390

Instytut Lotnictwa, Warszawa,
Piotr Kręg1icki)
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_ _i

24.09.1973
Polska

(Stanisław

Kamiński,

Urządzenie do określania rozkładu liczby
mikroobiektów w funkcji ich wymiarów, zwłaszcza
rozkładu swobodnie opadających kropel rozpylonej
cieczy

Urządzeni•e według wynalazku składa się z dwóch
poziomo ustawionych kanałów (l i 8), jeden nad drugim. Kanał górny (8) jest zasilany na jednym końcu
gazem w sposób ciągły, a drugim końcem jest połą.czony poprzez krzywoliniowy dyfuzor (2) z kanałem
dolnym (1). Kanał dolny (l) zawiera kirzywoliniową
po·wierz•chnię
pomia~rową (11) utworzoną
z wiązek
równoległy.ch pmmieni świetlnych. W górnej części
tego kanału, pomiędzy powierzchnią pomiarową (11)
i wylotem dyfuzora (2), znajduje się wylot z kanału
pomocniczego (9), który jest prostopadle ustawiony
względem kanału dolnego (l) i przechodzi wewnątrz
kanału górnego (8).
Urządzenie może być stosowane do badania instalacji rozpylających, jak np. przemysłowych instalacji paliwowych, wyposażenia samolotów agrolotniczych itp.
(4 zastrzeżenia)

42m4;

G06g

P. 1720<14

19.06.1974

Łódzki Kombinat Budowy Domów, Łódź, Polska
(Kazimierz Chęciński, Mirosław Oiemniecki, Andrzej
Gutowski, Antoni Nitschke, AleksaJnder Mirows·ki,
Włodzimierz Raa,tz, Tadeusz Zabrzeski).

Sposób zdalnego dysponowania załadunkiem
elementów budowlanych i układ do zdalnego
dysponowania załadunkiem elementów, zwłaszcza
budowlanych
Sposób polega na sekwencyjnym przekazywaniu
z dyspozytorni wiel,ocyfrowych symboli na składowi
sko. Symbole elementów są nadawane w kolejności
wymaganego zestawu i są wyświetlane w sposób cią
gły na tablicach świetlnych ustawionych na składowi
skach, przy czym niezależnie wybierana jest pozycja
na tablicy i niezależmie jest wpisany symbol na wybraną pozycję. Po zgłoszeniu wykonania załadunku
cały zestaw wyświetlanych symboli elementów jest
jednocześnie wyga.szony.
Układ do :zJdalnego dysponowania elementów budowlanych zawiera blok nadawczy (l) połączony liniami przesyłowymi z blokiem odbiorczym (2).
Blok nadawczy (l) składa się z zespołu wyboru tablicy i pozycji (3), który posiada liczmik binarny (4)
i deszyfrator (5), z zespołu nadawania symboli elementów (8) oraz kodera (9), które są połączone z ekranem kontrolnym (12) poprzez zespół bramek wpisywania (6), pamięć kontrolną (7), zespół bramek odczytu (10) i dekoder (11), przy czym drugie wyjście
zespoŁu bramek odczytu (10) jest połączone z zespołem multipleksawania (13).
Blok odbiorczy (2) stanowi translator (14) i zespół
bramek wybierania pozycji na tablicy (15) pofączone
bezpośrednio z blokiem nadawczym (l) oraz z zespołem tabHc świetlnych (17) za pOŚir·ednictwem zespołu
pamięci mboczej (16) i zespołu impedancji pojemnoś
ciowych (18).
(2 zastrzeżenia)

42n;

P. 170145

G09b

05.04.1974

Pierws:~_eństwo:

07.04.1973 - Republika Federalna
Niemi.ec (P 28 17 6263)

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec
Urządzenie

do nauczania z rozgałęzionym programem
nauczania

Urządzenie do nauczania z wizualnym i/lub dźwię
kowym programem nauczania, złożonym z zestawionych w lekcje sekwencji i elementów nauczania, które
jako ciągi informacji obrazowych i/lub dźwiękowych
oraz oddzielne obrazy i/lub oddz,ielne informacje
dźwiękowe zapisane są na nośniku informacji, a każ
dy program nauczania zawiera pytania, na które odpowiada się przez uruchomienie przycisków odpowiedzi, po czym następuje przesunięcie nośnika informacji do przodu lub do tyłu za pomocą sygnałów
sterujących z nośnika pamięci, charakteryzuje się tym,
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że posiada przynajmniej jedną pamięć stałą (10) zawierającą zadane funkcje przełączania nie związane
z treścią programu, przesuwany do przodu lub do tyłu nośnik informacji (1, 14) oraz noś.nik pamięci (l)
z sygnałami sterującymi (a) związanymi z treścią programu danego nośnika informacji, przynajmniej jeden

przycisk odpowiedzi (A-D) przez uruchomienie którego przy pierwszym układzie przełączeń (l) funkcje
przełączania pamięci stałej (10) urządzenia są wyzwa"lane przez sygnały sterujące (a), przy czym, przynajmniej w jednym lub drugim układzie przelą'cza
nia (11, III) funkcje te są wyzwalane przez wytwarzany przy przyciśnięciu przycisku odpowiedzi (A-D)
sygnał odpowiedzi (b, c) w celu przełączenia do przodu lub do tyłu nośnika Informacji (14, 1).
(7 zastrzeżeń)
D

c

B

A
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jącego

zwłaszcza oscylografu pętlicowego. Układ wewynalazku może znaleźć zastoso-w anie w szkolnictwie jako pomoc dydaktyczna.
(2 zastrzeżenia)

dług

42n;

G09b

P. 172270

T

27.06.1974

Akademia Rolniczo-Techniczna, Bydgoszcz, Folska
(Jerzy Przybył, Krzysztof Wernerowski).
Trener do nauki

ręcznego cięcia piłą zwłaszcza

metali
Przedmiotem wynalazku jest trener do nauki ręcz
nego cięcia piłą zwłaszcza metali. Istota wynalazku
polega na tym, że trener wyposażony jest w regulowane sykl (14.) l (15), żarówki kontrolne (13) rejestrujące błędne położenie tnarLędzia i licznik ilości błę
dów (9).
Trener według wynalazku może znaleźć zastosowanie w szJwlnictwie jako pomoc dydaktyczna.
(l zastrzeżenie)

3

42n;

G09b

P. 172269

T

27.06.1974

Akademia Rolniczo-Techniczna, Bydgoszcz, Folska
(Jerzy Przybył, Krzysztof Wernerowski).
Układ

trenera do nauki

ręcznego piłowania

płaszczyzn

układ
ręcznego piłowania płaszczyzn.

Przedmiotem wynalazku jest
ki

trenera do nau-

Istota wynalazku polega na tym, że układ składa
się z sygnalizacji świetlnej przy pomocy żarówek
Zt l Z 2 ; żarówka Z jest z licznikiem L 2• Układ posiada wyjścia do zapisu na taśmie urządzenia rejestru-

..

42n;

G09b

P. 172271

T

27.06.1974

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Folska
(Jerzy Przybył, Krzysztof Wernewwski).
Trener do nauki operowania

młotkiem

Przedmiotem wynalazku jest trener do nauki operowania młotkiem. Istota wynalazkiu polega na tym,
że trener składa się z dwustronnej dźwigni (l) z moż
liwością regulowania wychylenia po stronie mierniczej przez ciężar (2) i sprężynę (3), co wskazuje na
wartość siły uderzenia a ponadto jest wyposażony

o- --

-c
-a

w układ sygnalizacyjny składaj<JCY się z odpowiednio
WYCe.chowanych żarówek kontrolnych (9) i styku (8)
oraz w licznik rejestrujący błędy (10) i taśmę rejestrującą (11).
Trener według wynalazku może znaleźć zastosowanie w szkolnictwie jako pomoc dydaktyczna.
(l zastrzeżenie)

114
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27.06.1974

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Folska
(Jerzy Przybył, Krzysztof Wernerowski).
Układ

trenera do nauki spawania

Przedmiotem wynalazku jest układ trenera do nauki
spawania. Istota wynalazku polega na tym, że układ
wyposażony ~est w zespól stykowy (6) umożliwia
jący naukę właściwej odległości elektrody .o d przedl'lliotu spawanego, przy czym zespół części (4), (5) i (7)
umożliwia naukę utrz~·mania właściwego kąta pochylenia elektrody oraz z sygnalizacji błędów odległości
l położenia składają.cej się z części zasilającej, żaró
wek kontrolnych (Z 1) i (Z 2), licznika (L) i z wyjścia
(A) na urządZiellie rejestrujące zwłaszcza na oscylograf pętlicowy.
Układ według wynalazku może znaleźć zastosowanie
w szkolnictwie jako pomoc dydaktyczna.
(l zastrzeżenie)
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jedną cewkę (4), połączoną poprzez tranzystorowy
przetwornik z miernikiem (6) obrotów, oraz dwa
sprzężenia zwrotne (7), przy czym cewka (4) ma paskowe rdzenie supermal•ojowe. Dzielony pierścień (l)
z magnesami osadzony jest na wale śruby okrętowej,
który może obracać się w obydwóch kierunkach
z prędkością od zera do prędkości znamionowej.
Fole magnetyczne, wytworzone przez obracający
się wraz z wałem dzieleny pierścień z magnesami
indukuje w uzwojeniu cewki pomiarowej sondy sily
elektTomagnetyczne, który~h wartość, kierunek l czę
stotliwość z ależą od kie'l"unku wirowania i prędkości
obrotowej wału napędowego.
(2 zastrzeżenia)

42o;

P. 169463 T

GOlp

12.03.1974

Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów
"Mera-Piap", Warsza.w a, Folska (Piotr Makowski,
Janusz Piskorz, Grzegorz świiderski, Włodzimierz
Ławni'Czak, Jan Goska).

zakresu elektronicznego
obrotomierza samochodowego

Układ połączenia

Przedmiotem wynal~ru jest układ przełączania zakresu elektronicznego obrotomierza samochodowego
w zależności od rodzaju układu zapłonowego i typu
silnika.
Układ stanowią<:y obwód RC ma co najmniej dwa
rezystory (7 i 8) połączone przewodem (6), którego
rozcięcie powoduje zmianę impedancji obwodu RC.
W przypadku gdy przewód (6) nie jest przecięty rezystor (8) jest zwarty i w obwod"l.ie pracuje wyłącznie
rezystor (7) w.raz z kondensatorem (13). Jeżeli przewód (6) zostanie przecięty to w obwód zostaje takż e
włączony rezystor (8).
(l zastrzeżenie).

.!...

42o;

GOlp

P. 163377

14.06.1973

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Ś·ródlądo
wej "Navicentrum", Wrocław , Polska; Folitechnika
Gdańska, Gdańsk, Folska (Edward Homziuk, Adam
Pa-s'Z'O'Iita, Tadeusz Tomczytk).
Elektromagnetyczne urządzenie do pomiaru kierunl{u
i prędkości obrotowej wału, zwłaszcza wału śruby
okrętowej

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do
stosowania szczególnie na statkach wodnych.
Urządzenie ma jeden dzielony pierścień (l) z wmontowanymi magnesami (2) i nabiegunnikami (3) oraz
pomiarową sondę, która w swoim układzie zawiera

42o;

GOlp;

P.l69995

01.04.1974

Przemysłowy
In-stytut Alutomatyki
Pomiarów
.,Mera-Piap" Warszawa, Folska (Janusz Piskorz, Wło
dzimierz Ławnkzak, Grzegorz Swiderski)
Urządzenie

do regulacji położenia obrotomierza
w samochodzie

Urządzenie według wynalazku na wałek (l) z zaprasowanym grzybkiem (8) i nakrętką (2). Do wałka (l)
przymocowane jest wkrętem (4) jarzmo (5), które ma
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łukowaty otwór współśrodkowy ze środkiem obrotomierza "0" i przymocowane jest do tylnej ściany korpusu (7) obrotomierza wkrętami (6). Wałek (l) jest
wewnątrz wydrążony i posiada otwór (9) dla przeprowadzenia przewodów łączących obrotomierz z instalacją elektryczną obrotomierza. Wszystkie elementy
umieszczone są wewnątrz obudowy obrotomierza.
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GOłd

P. 169469

P. 163431

G05b

18.06.1973

Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów,
Warszawa, Pol•s ka (Stefan Kosztowski, Jan Łukasze
wicz, Maciej Wróbel).

Analogowy blok

różniczkujący

niezależnymi

wzajemnie
nastawami

Blok różniczkujący według wynalazku charakteryzuje się tym, że do wejścia wzmacniacza operacyjnego
(W) podłączony jest opornik (R1) połączony szeregowo
z kondensatorem (C 1) zaś oporn.i k (Rz) jest połączony
z suwakami potencjometru (P 1) zasilanego napię'ciem
wzmacniacza (W) natomiast kondensator (C 2) połączo
ny jest z suwakami potencjometru (P 2), zasHanego napiędem wyjściowym wzmacniacza (W). Rozwiązanie to
umożliwia niezależną reguLację stałej czasowej filtracji, stałej czasowej różniczkowania oraz wzmacniania
różniczlm•wania.
(l zastrzeżenie)

12.03.1974

ł'rzemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów
"M2ra-Piap", Warszawa, Folska (Andrzej Syryczyń
ski, Czesław Godzisz, Henryk Orłowski).
Wielowejściowe

urządzenie

(2 zastrzeżenia)

42r1;

T

do nadzorowania stanu
obiektów

Przedmiotem wynalazku jest wielowejściowe urzą
dzenie do nad:wrowania stanu obiektów z dwustanowymi sygnalizatorami i czujnikami przeznaczone
szczególnie do stosowanip. w komputerowych systemach sterowania .pr:ooesami przemysłowymi.
Urządzenie dla każdego z wejść (We 1•.. Wen)ma dyskryminator (3~ sygnału, wykrywający zmianę sygnału,
dołączony do wejścia układu (4) zapamiętującego aktualny stan sygnału, do którego wyjścia dołącwny jest
układ (5) przekazujący aktualny stan sygnału i układ
(6) zapamiętujący zmianę sygnału, z którym połączony
jest układ (7) przekazujący zmianę sygnału i wspólny dla wszystkich wejść (We 1•••. Wen) układ (9) generujący sygnał (P) zmiany sygnału na którymkolwiek
z wejść (We 1 .•.• Wen). Układ (5) przekazujący aktualny stan sygnału i układ (7) przekazujący zmianę sygnału są połączone tą samą linią z układem (8) sterującym urządzenia .

(l zastrzeżenie)

c,

1/y

42ri;

G05b

P. 165958

19.10.1973

Zakład Doświadczalny Budowy Aparatury Naukowej Unipan, Folska Akademia Nauk, Warszawa, Pols·ka (Marceli Lewandowsk.i, Henryk Gawroński).
Układ

regulatora proporcjonalno-całkującego
z automatyczną desaturacją

P. 169878
Wyższa Szkoła Inżynierska,

(.2 zastrzeżenia)

28.03.1974

Koszalin, Folska (Zbig-

niew Cierpisz)
Układ

Regulator według wynalazku pełni funkcję członu
proporcjonalnego w zakresie dużych uchybów regulacyjnych oraz realizuje funkcję PI lub PID w zakresie
liniowej pracy układu regulatora. Układ regulatora
posiada dołączony na wyjściu wzmacniacza pierwszego (2) Uikład dyskryminatora amplitudy (4), z którego sygnał wyjściowy jest przekazywany do zespołu dwustanowego (5) zmieniającego typ funkcji korekcyjnej regulatora.
Re~ulator ma zastosowanie zarówno w technice pomiarowej, jak i w układach automatyki.

T

instalacji do regulacji
cieczy

natężenia

wypływu

Układ

instalacji do regulacji natężenia wypływu
ze zbiornika, umożliwiający utrzymywanie
stałej wartości natężenia wypływu, zawiera zbiornik
pomocni•czy (4) posiadający rurę przelewową (5)
i rurociąg odpływowy (6) wyposażony w zawór regularcyjny (7). Zbiornik (l) wypełniony cieczą połączony
jest rurociągiem grawitacyjnym (2) z zaworem pły
wakowym (3) umieszczonym w zbiorniku pomocniczym (4).
(l zastrzeżenie)
cie·czy

-

---

f
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G05d

Olgierd
Miko sza)

P. 170173
Mikosza,

T

Warszawa,

URZĘDU

06.04.1974

Folska

(Olgierd

Sposób regulowania poziomu cieczy w zbiornikach
i urządzenie do stosowania tego sposobu

Sposób według wynala2lku umożliwia stabilizację
temperatury mieszaniny ekstrakcyjnej w strefie zaparzania na technologicznie optYJII1alll'lym poziomie,
elimlnuje możliwość przegrzania lub niedogrzania
mieszaniny i związane z tym zjawiska zakłóceń
w przemieszczaniu mas w dyfuzorze oraz w procesie
ekstrakcji cukru.
(2 zastrzeż e nia)

Sposób regulowania poziomu cieczy w zbiornikach,
zaopatr-zonych w jeden lub wi ę cej odpływów o zmiennym w czasie poborze oraz w j<ednym lub więcej
dopływów polega na tym, że do sterowania pracą
zamknięć na dopływa.ch i/lub odpływach wykorzystuje
się zmiany prądu płynącego przez jeden lub więcej
f.otooporników, oświ e tlanych przy określonym poziomie cieczy wiązką światła, natomiast do przesuwania toru wiązki ś wiatła wykorzystuje się jej zała
manie lub odbide na granicy dwóch ośrodków, m ianowi-Cie po,w ietrza i cieczy, uzależnione od poziomu
cieczy w zbiorni!ku.
Urządzenie do stosowania sposobu po,siada źródło
światła (8) trwale umocowane na wysokości górnego
poziomu (6) ,cieczy pod kątem mni,ejszym od 90°
w zględem poz,i omu oraz dwa
fotooporniki (9, 10)
trwale umocowane w miejscach, na które wiązka
światła pada przy osiągnięciu przez ciecz krańcowych
poziomów (6, 7). Urządzenie posiada układ zasilania
źródła światła (8), fotoodporników (9, 10) i elektromagnetycznego m echanizmu zamykania dopływu (2).
(11

5

l../

zastrzeżeń)

42r3;

6-.
l
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G05f

P. 162871

26.05.1973

Zakłady Urządzeń Jądrowych "Polon",
Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Fol-

Zjednoczone
Zakład

-.M.

ska (Leon Ko7Jieja, Zbigniew Styp-Rekowski).

15

,r -

V

Układ

zasilacza tyrystorowego z

płynną regulacją

napięcia

Przedmiotem wynalazku jest układ zasilacza tyrystorowego z płynną regulacją napięcia wyjściowego,
przezna,czony zwłaszcza do zasilania lamp żarowych
w układach podświetlających dla mikroskopów optycznych.
Układ zasilacza tyrystorowego według wynalazku
posia,d a układ progowy (5) wytwarzający impulsy
·otwierające tyrystor (T). Do układu tego doprowadzane jest napięcie piłokształtne · wytwarzane w układzie
zawierającym
rezystor (2), kandesator (l)
i tranzystor (3), którego baza jest połączona z kolektorem drugiego tranzy,s tora (4) zatykanego w czasie,
gdy napięcie sieci zasilającej osiąga wartość zerową.
(l

42r2; G05d
89c; Cl3d

P. 172225

T

27.06.1974

Sposób stabilizacji temperatury mieszaniny
ekstrakcyjnej zwłaszcza temperatury mieszaniny
krajanki buraczanej i soku w strefie zaparzania
w ciągłym dyfuzorze korytowym
Sposób stabilizacji temperatury mieszaniny ekstrakcyjnej według wynalaZ!ku polega na tym, że między
systemem grzania przeponowego a systemem wtrysku pa,ry włączony jest sprzęgają,cy układ automatycznej regulacji złożony z trójwejściowego elementu
przekaźnikowego i dwutN"ejściowego elementu ciągłe
go, przy czym jedno z wejść elementu przekaźniko
wego jest połączone z wyjściem regulatora temperatury, a jedno z wejść elementu ciągłegQ jest połączone
z wy j ś ciem elementu przekaźnikowego, zaś wyjście
eleme ntu ciągłego połą,czone jest z wejściem układu
nastawiającego zawór pary, a wyjście z wagi połą
czone jest z jednym z wejść elementu ciągłego lub
elementu przekażnrkowego. Element przekaźnikowy
posiada wejście na s tawriające próg czułości oraz wejście

nastawiające

a element ciągły ma
rystykę przenoszenia.

T

A

Instytut Prz emysłu Cukierniczego, Warszawa, Folska (AoutQr Korgul, Wasyl KDupa).

wartość
wejście

sygnału
wyjściowego
nastawiające charakte-

zastrzeżenie)

J
P. 163833

04.07.1973

Instytut Łączności, Warszawa, Folska (Stefan Ert-Eberdt, Seweryn Kobylriński, Tomasz Dziedziczak).
Sposób sterowania przetwornicy stabilizowanej
układ do stosowania tego sposobu

ora:~;.

Sposób według wynalazku polega na tym, że impulsy o czasie trwania zależnym od zmian napięcia
wyjściowego przetworn icy są podawane jako impu!sy
bramkujące jednocześnie. na wejścia dwu układów
iloczynu logicznego, z których każdy jest sterowany
przesun i ętymi względem siebie o pół okresu impulsami prostokątnymi o częstotliwości dwukrotnie niż
szej od częstotliwości impulsów bramkujących.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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W układzie do stosowania sposobu wyjście przetwornicy jest połączone z wejściem układu {9) kształ
tującego impulsy o czas.ie trwan.i a zależnym od poziomu napięcia wyjśdowego ,p rzetwornicy, którego
wyjście jest połączone z wejściem bramkującym elementu iloczynu logicznego (5) i elementu iloczynu logicznego (6). Wejście sterujące element logiczny (5) jest połączone z jednym wyjściem multiwibratora bistabUnego (4), a wejście sterujące elementu
iloczynu logicznego (6) jest połączone z drugim wyjściem multiwibratora bistabilnego (4). Wejście multiwibratora bistabUnego (4) jest połączone z generatorem napięcia piłokształtnego (2). Wyjścia układów
iloczynu logicznego (5) i (6) są połączone z obwodami
wejściowymi
elementów sterujących przetwornicy
(7 i 8).
(2 zastrzeżenia)

G05f

Sposób polega na tym, że oszlifowane pł ytki ferrytowe (1, 2), z których wycina się głowicę, składa się
tak, że oszlifowane płaszczyzny tych płytek tworzą
kąt ostry, którego razwartość określona jest gruboś
cią (d) elementu dystansującego (6) zaś jego wierzchołek stanowią krawędzie styku płytek, przy czym
co najmniej w jednej z płytek (1, ,. 2) wykonuje się
równoległy do krawędzi styku płytek kanałek (3),
którego boczna ścianka (4) od strony szczeliny roboczej (7) tworzy kąt ostry z symetralną płaszczyzn zło
żenia. Szczelinę roboczą (7) dobiera się w odległości
(x) od miejsca styku płytek ferrytowych (1, 2) równej
iloczynowi żądanej długości (g) szczeliny roboczej (7)
i stos unku długości (l) płyte k ferrytowych (1, 2 d11
grubości (d) elementu d y stansującego (6).
(l

zastrzeżenie)

l

L __

42rs;
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P. 165632

03.10.1973

Zakłady Metalii Lekkich "Kęty", Kęty, Polska (Tadeusz Dyczkowski, Melchior Kowal, Marian Kublin,
konstanty Bukowski)
Półprzewodnikowy

przesuwnik fazowy

Przesuwnik według wynalazku ma zastosow·a nie
:przy regulacji obrotów silników bocznikowych poprzez mostki tyrystorowe. ,Przesuwnik posiada diodowy mostek (P2) o zmiennej rezystancji, której wielkość jest płynnie regulowana prądem tranzystora (T 1)
poprzez emiterowy wtórnik (TJ i rezystor (R 1) wielkości zadanej.
(l zastrzeżenie)

42tt

Gllb

P. 165886

16.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewodriikowych,
War-szawa,
Polska
(Kazimierz
Wolski , Andrzej MiecznikO\yski).

Sposób wytwarzania

podłoża drutowego do
magnetycznej

pamięci

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
drutowego do pamięci magnetycznej, polegawytopie ! przeróbce plastycznej stopu o s!dadzie 70fo, srebra 0,2-0,3% cyrkonu reszta miedzj, Stop
ten w prętach o średnicy 7-3 mm w celu osiągnięcia
wymaganych własności fizyczny,ch poddawany jest
pr.~:esyceniu
w temperaturze 700-800°C, przeróbce
plastycznej oraz starzeniu w temperaturze 400-500°C.
podłoża
jący na

(2

42tt;

Gllb

zastrzeżenia)

P. 165887

16.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewodnikowych,
Warszawa,
Polska
(Kazimierz
Wolski, Andrzej Miecznikowski).

Sposób wytwarzania

podłoża drutowego do
magnetycznej

pamięci

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
drutowego do pamięci magnetycznej, polena WYtopie i przeróbce plastycznej stopu
o składzie 7% srebra reszta miedzi. Stop ten w prę
taeh o średnicy 7-3 mm w celu osiągnięcia wymaganych właściwości fizycznych poddawany jest przesyceniu w temperaturze 700-800°C., przeróbce plastycznej Ol'az starzeniu się W temperaturze 400-500°C.
podloża
gający

42t 1;

Gllb

P. 165008

03.09.1973

(l zastrzeżenic)

.Zakłady

Radiowe im. Marcina Kasprzaka, Warszawa, Polska (Edmund Koprowski, Jerzy Łukowski).
Sposób wykonania ferrytowej głowicy wizyjnej
z małą szczeliną roboczą

42tt;

Gllb

Pierwszeńs,two:

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania
ferrytowej głowicy wizyjnej z małą szczeliną roboczą
stosowanej w wideomagnetofonach.

P. 170322

12.04.1974

14.04.1973 Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 18 910.8)
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec,

118
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P. 169166 T

26.02.1974

Adam Paczuski, Mokobody, Folska (Adam Paczuski).
Warstwowy nośnik zapisu magnetycznego z nicmagnety.cznym podłożem nośnym i trwale zlączoną z nim
warstwę magnetyczną charakteryzuje się tym, że warstwa magnetyczna składa się z zawiesiny doldarlnie
rozdrobnionego pigmentu magnetycznego w mieszaninie śr odka wiążącego
zawierajCjcego poliuretan
przy czym środek wiążący warstwy magnetycznej
składa się z 20--900/o wagowych spolimeryzowanego ,
elastomerycznego, praktycznie wolnego od grup izocyjan•ianowych poliuretanu, rozpuszczalnego w lotnym
organi,cznym rozpuszczalniku, z li-n iowego alifatycznego
poliestru lub palieteru i d\1\'lllzocyj anianu o 6-24
atomach węgla i 10-80% \vagowych kopolimeru chlorku winylu o 50-900fo wagowych chlorku winylu
i 10---.'iODfo wagowych co najmniej jednego dwuestru
kwasu maleinowego z alkoholem o 1-3 atomach węg 
la lub produktu reakcji mieszanki środka wiążącego
z poliizocyjanianem o 6-50 atomach węgla.
Sposób wytwarzania nośnika polega na warstwowym powlekaniu niemagnetycznego podłoża warstwą
magnetyczną stanowiącą zawdesinę · dokładnie rozdrobnionego pigmentu magnetycznego w mieszaninic środ
ka wiążącego o wyżej wymienionym składzie.
(7 zastrzeżeń)

Aparat do punktowego wysiewu nasion kulistych
Urządzenie według wynalazku składa się z obracającej się tulei (1), na której w równych odstępach,
rzędami po obwodzie są wywiercone o odpowiednich
wymiarach otwory (2) , do których nasYIJują się pojedynczo nasiona. Tuleja (l) obracając się podsuwa
kolejno otwory (2) pod uniesioną na podkładkach dystansowych (8) os~or\ę (7) zamykając nasiona w otworach (2), aż do chwili wysypanla się ich do lej-

ków zsypowy.ch (19) . Obrotowo umocowana szczotka
(12) nad tuleją zgarnia zbędne nasiona uniemożli
wiając ich zgniecenie pod osłoną (7).
Aparat jest umocowany do skrzyni nasiennej (20)
dowolnego siewnika rzędowego i napędzany jest przekładnią (21), 22) siewnika.
Aparat może być t·akże wykonany w wersji ogradojej - jedno- lub dwurzędowej do wysiewu malej
ilości nasion.
(6 zastrzeżeń)

·.._L
42tt

Gllb

P. 170329 T

12.04.1974

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tadeusz Lawko, Bogusław Zygadło, Jan Orzechowski,
Ludwik Buczyńsk.i).
Głowica

termiczna do zapisu informacji

Wynalazek dotyczy głowJcy termicznej przeznaczonej do urządzeń rejestrujących in:llo·rmacje na papierze specjalnym, czułym na ciepło.
Głowica termi·czna zawiera element (l) elektraluminescencyjny wysyłający promienlowanle podczerwone. Energia tego promieniowania skupiona na papierze (4) termoczułym wywołuje jego zabarwienie.
Układ optyczny (2) i element (l) elektroluminescencyjny. tworzą razem element drukujący głowicy termiczneJ.
(2 zastrzeżenia)
42t2;

Gllc

P. 163706

29.06.1973

Instytut Cybernetyki Stosowanej, Polska, Akademia
N_auk, Warszawa, Polska (Janusz Dernałowicz, Eugemusz Dzwonnik).
Płat

koincydencyjnej pamięci ferrytowej
czterouzwojenioweJ

Płat koincydencyjnej pamięci ferrytowej czterouzwojeniowej stanowi płytka laminowana z WYtrawionymi ścieżkarni połączeń elektrycznych , zawierająca
u1dad dwóch rodzajów pól, rozłożonych po obydwu
strońach tej płytki w rzędach i kolumnach. Wszystkie
pola są powiązane wzaj•e!Illnie uzwoje ni·a mi X i uzwojeniami Y, przechodzącymi przez pierścieniowe
rdzenie ferrytowe, tworzące obszary tych pól, przy
czym rdzenie jednego rodzaju pola są obrócone o kąt
90° w stosunku do odpowiednich rdzeni drugiego rodzaju pola. Uzwojenia X i Y są połącz.one w grupy
po cztery przewody. Uzwojenie bitowe, należące do
określoneg·o pola, przebiega przez to pole równolegle
do uzwoje!l Y, omijając po dwa uzwojenia tego rodzaju. Uzwojenie odczytu przechodzi przez pole w kierunku przekątnych matrycy skokowo co czwarty szereg :rdzeni.
(13 zastrzeże!'!)

45c;

AOld

P. 166608 T

17.11.1973

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Jacek Orze·chowski, Tomasz Wrona, Tadeusz Koszel).
Krój do przecinania splątanych roślin, zwłaszcza
strączkowych, przystosowany do kombajnu
zbożowego

Krój według wynalazku składa się z ramienia (l)
mocowanego do prawego boku zespołu żniwnego , widełek (2), w których jest umieszczona pionowo zaostrzona na obwodzie tarcza przecinająca (3) w piaś
cie (4), oraz z prętów nach ylających (5) , wygiętych
ku górze.
(l zastrzeżenie)

BIULETYN
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P. 165265
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17.09.1973

18.06.1973 - St. Zjedn. Am.
(nr nr 371326, 371327, 371328)
Stauffer Chemical Company, Westport, i Regents of
the University of California Barkeley, Stany Zjednoczone Ameryki (Harry Tilles, John Edward Casida).
Pierwszeństwo:

PATENTOWEGO
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t ualnie atomy azotu i/lub tlenu, R 3 o:zmacza atom wodoru albo nitszą grupę alkilową, X omacza atom
wodoru i/lub ndższą grupę alkilową i/lub niższą grupę
alkoksylową i/lub gl'lupę chlorowcoalkilową i/l'Uib atom
chlorowca, a n oznacza ldczbę całkowitą o wartości
l , 2 albo 3; 20-80% wagowych rozpuszczalnika lub
nośnika i ewentualnie do 200fo . wagow:ych środków
powierzchniowo-cźynnych. Sposób wytwarzania środka
polega na tym, że związek o wzorze ogólnym 2 albo
jego sól metalu alkaldcznego poddaje się reakcji ze
związkiem o wzorze ogólnym 3 ewentuaLnie wobec
środka wiążącego kwas i w środowisku ro~pusZJczal
nika liub z,e związkiem o wzorze ogólnym 4 ewentualnie wobec środka wiążącego kwas i w środowisku
rozpuszczalnika, przy czym R 1, R 2 , R 3 i X mają takde
samo znaczenie jak we wzorze ogólnym· l, a Hal oz nacza atom chlorowca.
&odek będący przed:miiotem rwynalCIILJku nadaje s.ię
do zwalczania ~łaszcza chwastów prosowatych.
(3 zastrzeżenia)

Srodek chwastobójczy
Wzór

Srodek chwastobójczy w wysokiej aktywności zawiera jalro substancję czynną nowe sulfotlenkowe
i sulfonowe pochodne tiokarbaminianów. Substąncją
czynną środka są związki o wzorze R--S(O)n-C(O)- NR1R 2, w którym n OZI!JJaJCza l lub 2, R oznacza niższą
grupę
a lkilową,
chlorowooalkilową,
alkoksyalkenylową Lub alkelynową, a R1 i R 2 oznaczają grupę alkilową,

cy·kloalkilową,
al~inylową.

alkiloc}'lkloalkilową,

_Rt

P. 165697

AOln

Nzcir 2

I.Xln

alkenylawą

środki

(l

AOln

_
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1
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P. 167329

451;

AOln
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(X,~

4

P. 167339

Pierwszeństwo:

Imperial
AngLia.

owadobójcze

Przedmiotem wynalazku są pyl[ste środki owadobójcz.e, które op;róca: ~nanych związków takich jak chlorowane węglowodory, karbaminiany, związ~i fosforoorganic ~ne liub mieszaniny tych substancji, zawierają
także stabilizatory hamujące rozkład substancji aktywnych podczas procesu wy·twarza:nda i magazynowania
preparatu oraz przedłużające jego działanie po zastosowaniu do ochrony roślin . Zastosowane środki stabilizujące są to addiu kty tlenku etylenu z alkilofenolami
lub addukty tlen~u etylenu z kwasami tłuszczowymi.
451;

lj

06.10.1973

Instytut Przemyslu Organicznego, Warszawa, Folska
(Zoftia Chomicka-Balińska, Zofia Janko, Józef Kroczyński, Jacek Szymaszkiewicz, Tadeusz Fatyga, Henryk Malinowski)
Pyliste

N- c·-·. R~

HO

lub
Substanc}a czynna środka według wynalazku otrzymywana jest w wyniku reak.cji środka utleniają
cego, takiego jak kwas nadoctowy lub kwas m-chloroperoksybenzoesowy, z ti.okarbaminianem o wzorze
R--S-C(O)-NR 1R 2, w którym podstawniki mają wyżej podane ZJIIacrenie.
(58 zastrzeż.eń)
451;

ł

14.12.1973

15.12.1972 - Wielka Brytania
(nr 57973)

Chemical

Industries

Limited,

Londyn,

Srodek szkodnikobójczy
Wynalazek dotyczy środka szkodnikobójczego, zwła
szcza grzybobójczego i bakteriobójczego, zawierającego
jako substancję czynną pochodną chii noksaliny o wzorze l, w którym R 1 oznac za atom wodocu, chloru l:ub
bromu, R2 oznacza atom chloru, bromu lub jodu, a n
oznacza wartość liczbową O lub l.
(4 zastrzeżenia)

zastrzeżenie)

(o)n

14.12.1973

~~YR1
~NA.._R 2
ł
o

15.12.1972 - RFN (nr P 22 62 402.8)
Schering Aktiengesells·chaft, Bergkamen, Republlika
Federalna Niemiec, Berlin Zachodni (Friedrich Arndt,
LudwJg NiiBleiln).
Pierwszeństwo:

NowY środek chwastobójczy
i sposób jego WYtwarzania
Przedmiotem wynala·z ku jest nowy środek chwa~
stobójczy, który zawiera jako substancję biolo~cz•nie
czynną 20-80% wagowych estrów oksymow:ych kwasów fenoksykarboksylowych o wzorze ogólnym l,
w którym R 1 i R 2 o takim samym lUJb różnym znaczeniu, oznac~ają aromatyczną, alifatyczną, cykloalifatyczną, aryloalifaty.czną albo heterocykLiczną grlupę
węglowodorową ewentualnie
zawierającą
jeden lub
kilka podstawników, R 1 oznacza również atom wodoru, R1 i R 3 łącm[e z atomem węgla oznaczają cykloalifatyczną gl'lupę węglowodorową zawieraj_ącą ewen-

WZOR i

451;

AOln
Pierwszeństwo:

P. 169327

06.03.1974

19.03.1973- St. Zjedn. Ameryki
(nr 342334)

Rohm a. Haas Company, Filadelfia, St. Zjed. Ameryki.
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Srodek przeciw gryzoniom
Sradek wg wynalazku charakteryzuje się tym, że
zawiera jako składndk aktywny 1-(pirydylo-3)metylo3-fenylo- Lub -naftylomoczniki podstawione w pozycji
4 pierścienia węglowodorowego ta~imi podstawni~ami
jak grupa -N0 2, -CN, -CF 3 , -C/0/Rl> w któreJ R1
oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, grupa
-SR 2 , w której R 2 oznacza atom wodoru lub grupę
alkilową o 1-6 atomach węgla, grupa -SOaC 6 Hs lub
grupa -NR 3R 4, w której R 3 i R 4 oznaczają at~m_Y
wodoru, girU!py metylowe łub etylowe. (5 zastrzezen)
451;

AOln

P. 169569

16.03.1974

Pierwszeństwo:

16.03.1973- W. Brytani•a (nr 12744/73)
17.01.1974 - Dania (nr 252/74)
Arginalka A/S, Heller;up, Dania.

Sposób i

środek

do ulepszania lub

nawożenia

gleby

Przedmiotem wynalazku jest &posób i środek do
ulepszania lub nawożenia gleby na obszarach uprawnych. Sposób wg wynalazku polega na stosowaniu do
nawożenia gleby latneg10 popiołu, lrorzystnlie w postaci mokrej, aibo też popiołu zmieszanego z wapieniem lub znanymi nawozami. Sradek wg wynalazk·u
zawri.era popiół lotny i wapień, llub popiół lotny i konwencjonalny nawóz bądź też popiół lotny i środek
ochrony roślin.
'
(44 zastrzeżenia)

Wz6r

·~51;

AOln

P. 169813

T

25.03.1974

Instytut Przemysłu Organicznego, WarsZiawa, Folska
(Henryk Malinowski, Ryszard Bodalski, Jerzy Mikołajczyk, Edmund Bakruni·a k, Stefan Fulde, Aleksander
Majda, Bohdan Sledziński Andrzej Zwierzak).
Srodek szkodnikobójczy
Przedmiotem wynalazku jest środek szk•o dnikobójczy do stosowania w ochronie roślin w formie roztworów do emulgowania, proszków zaw~esinowych,
proszków do opylania, zapraw nasiennych, granulatów, preparatów do fumigacji, zawierający jako substancję biologicznie aktywną fosforan 0,0-dwualkilo0-1-/mono-, dwu-, i trójchlorofenylo/-2-chlorowco-2cyjano-winylowy.
.
Wymieniony środek szkodnikobóJczy poza substancją biologicznie czynną zawiera przynajmniej jeden
z dodatków takich jak środki emulgujące , dyspergujące l·ub zwilżające, roZ?uszczalnUd, substancje zwię
kszające przyczepność i stabilność oraz nośniki.
(l

451;

AOln

P. 169869

zastrzeżenie)

P. 169899

T

28.03.1974

Instytut Chemii Przemysłowej, yvarszawa_, Folska
(Jan Nowack'·i, Jan Lis, Stefan Mt·chałowskt, Janusz
Parowski).
Sposób zwalczania szkodników roślin,
ziemniaczanej

zwłaszcza

stonki

Preparat do zwalczania szkodników roślin sposobe~
wg WY"nalazku stanowi nierozpuszczalna . po.zost~ł?sc
po rozkładzie glin, kaolin?w, łupków, ~op'ioł~w 1 . mnych materiałów zawieraJących krzemtany 1 ghno_krzemi•a ny, kwasami nieorganiczr:y.mi i/lub ich sol~·l.
Preparat ten nanosi się na roslmy znaną techmką
oprysków zawiesinowych bądź opylania.
(2 zastrzeżenia)

46a;
4.51;

AOln

2

eon

P. 168256

18.01.1974

Pierwszeństwo:

19.01.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 324 932)
Chevron Research Company, San Francisco, Stany
Zjednoczone AmerY'ki.
Srodek

ułatwiający przepływ

środek poprarwi•ający przepływ stanowJ mieszanina
jednoamidu kwasu C 12-C 28 - węglo:wodoro.burs7Jtyn:a-:
wego dw;upodstawionego przy atorrue azotu grupami
węglowodorowymi zawierającymi 12-:-28 atomó;-v v.;ę
gla i polimeru etylenu z octanem ;-vmylu: zaw:e:aJą
cego 10-40% wagowych octanu wmylu 1 o c1ęzarze
cząosteczkowym 1600-10 000 .. Sradek te?, jak. stwierdzono na podstawie Cold F1tter Pluggmg Pomt Test
szczególnie nadaje się do poprawienia właściwości
przepływowych rp.al.iiw, będą.cy.ch śr~dniOWII"zącemi produktami destylacji, ropy naftoweJ. Sradek według
wynalazku może również zawierać składnik przeciwemulgujący taki jak np. polialkilofenol połączony
mostkami metylenowymi i modyfikowany grupami
alkoksylowymi. środek wed)rug wy.nal-azku moie być
równi·eż sporządzony w postaci koncentratu.
(15 zastrzeżeń)

28.03.1974

Pierwszeństwo:

30.03.1973 - RFN (nr P 23 15 886.3)
Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Niemf.ec.
Srodki do regulowania wzrostu roślin

Przedmiotem wynalazku jest środek do regulowania
wzrostu rośHn zawierający jako substancję czynną
kwas aminometanofosfonowy. Kwasy te występują
zaróWI!lo w postaci podanej wzorem l jak i izomerycznej postaci wewnętr;znej betainy o wzorze 2.
Substancj•e czynne środka według wynalazku oddziałują na fizjologiczny mechanizm wzrostu roślin,
zatem można je stosować jako regulatory wzrostu
roślin.
(2 zastrzeżenia)

o

\l /OH

-P
""" OH
Wzor

46a;

F02b

P. 169025

22.02.1974

Pierwszeństwo: 22.02.1973 Wielka Brytania
(nr 8797/73) 27.02.1973 - Wielka Brytania (nr 9582/73)
03.04.1973 - Wielka Brytania (nr 8797/73)
SETEC Societe d'Etudes Techniques Anstalt, Vaduz,
Lich tenstein.

Silnik
SiLnik zwłaszcza wewnętrznego spalania o ruchu
posuwisto-zwrotnym, mający tłok (2) i kadłub (3) cylindrów wirujące razem w stosunku do obudowy (4)
oraz zespól krzywkowy zmieniający posuwisto-zwrotny ruch tłoka (2) na obrotowy ruch zespołu tłokika
dłub cylindrów, zawiera prowadnicę w postaci rami~n
(la) dla umiesZiczenia tŁoka (2) lub kadłU!ba (3) pr:OOJmującą boczne obciąż!::nia tłoka (2) znajd!Ującego .się
w ruchu posuwisto-zwrotnym lub kadłuba (3) cylmdrów; Zespół krzywkowy stanowi krzywka (5) i popyohacz (7) na tłoku (2).
(26 zastrzeżeń)

~r
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dźwigmię pomocniczą (10) obciążoną główną sprężyną
naplrianą dźwignią
nastawczą
(12),
sprężynę rozruchową (1<1) obciążającą
bezpośrednio
dźwignię
główną
(6) oraz ogran icmik (13) ruchu
dźwigni pomocniczej (10) odizolowujący dźwignię (10)
od od{fziaływania głównej sprężyny regulatora (ll)
przy rozruchu silnika, ma na dźwigoni nastawczej (12),
stały apór (15) współpracujący z ramieniem sprężyny

regulatora (11)

rozruchowej (14).
Kształt ramienia sprężyny rozruchowej (14) jest tak
dobrany, że przy ustawieniu znanej dźwigni nastawczej (12) na zakres minimalnych · obrotów silnika
istnieje luz pomiędzy ramieruiero sprężyny r<J7,J"U•chowej (14) i oporem (15), zaś przy ustawieniu jej na zakres wyższych obrotów nacisk wywierany przez opór
(15) na ramię sprężyny rozruchowej (14) powoduje
dociskanie dźwigni głównej (6) do 2manej tulei {5)
znanej głowicy regulatora (3) praktycznie ze stałą
siłą.

46b;

P. 167066 T

B67b

(l

zastrzeżenie)

05.12.1973

WojewódU!:i Związek Gminnych Spółdziel•ni Samopomoc Chłopska, Zakład Przetworów Owocowo-Warzywnych, Krosno, Folska (Wasław ~aumczylt) .
Głowica

do zamykania w

próżni słoi

z gwintem

Wynalazek dotyczy głowicy do zamykania w próżni
słoi z gwi·n tem zWłaszcza słoi typu Twist-Off, współ
P·racującej z mechanizmem
krzy:bakowym i pompą
próżniową.
Głowica wedŁug wynalazku posiada klosz (l) osło
nięty t·uleją (2) gumową lub z innego tworzywa elastycznego. W górnej części klosza (l) umieszczony jest
talerzyk (3) z wkładką (4) elastyc zn ą, zamocowaną na
trzpietniu (5) przechodzącym pnez otwór wykonany
w osi klosza (l). Trzepień (5) w górnej części zaopatrzony jest w mechani.zm (6) krzyżakowy za pomocą
którego wykonany jest obrót tego t;rU?.pienia wraz
z talerzykiem (3). środkowa część trzepienia (5) umie-'
szczana jest w tulei (7) połączanej końcówką (8)
z pompą próżniową. Tuleja (2) od spodu zamykana
jest podstawką (9) mającą możliwość wykonywa n i a
ruchów pionowych posuwisto-zwrotnych.
(2 zastrzeżenia)

46b;

F02d

P. 169951

T

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
cyjnego, Mielec, Folska (Jerzy
Skarbek).

Regulator

46b;

F02d

P. 169950

T

30.03.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Mielec, Folska (Jerzy Macyk)

Regulator

odśrodkowy

do silnikowych pomp
wtryskowych

Regulator według wynalazku, posiadający dźwigni~
główną (6) sprzęgając~ tuleję (5) głowicy regulatora
(3) z listwą sterującą (8) pompy wtryskowej (2),

30.03.1974
Sprzętu

Macyk,

KomunikaKazimierz

odśrodkowy

do silnikowych pomp
wtryskowych

Regulator odśrodkowy do silnikowych pomp wtryskowych, w którym ruch tulei głowicy r·e guJ.atora
przenoszony jest poprzez dźwignię i łącznik na listwę
:;terującą pompy wtryskowej ma dźwignię (5), w po~.taci pła1 ~·kiej sprężyny, wykonaną w jednej cał-ośc i
wraz z wyprofilowanym ·Usztywnieniem (6) na dłu
gości obejmującej sworzeń (4) i koniec połączony ze
znanym łącZJnikiem (7). Pozostała część dźwigni (5),
pomiędzy sworzniem (4) i uchwytem (8), posiada co
najmniej jedno faliste wy.gięcie (9), przechodzące promieniem (lO) w płaskie zakończenie (11) zamocowane
nieruchomo do ramienia ·uchwvtu (8). Promień (10)
dźwigni (5) jest nieco większy Ód promienia (13) czołowej powierzchnJ uc-hwytu (8), z aś ll:l~ hwyt (8) o>~adw
ny je~t nieruchemu
wanym wałku (14) zna nej
diwigni nastawczej {22) lub !;tanowi j~dnolitą z niin
całość.
(5 zastrzeżeń)

na
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Urządzenie opóźniające otwieranie drzwi i osłon
ruchomych mechanizmów, zwłaszcza w maszynach
włókienniczych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie celowo
otwieranie drzwi osłon ruc.h?mych mechanizmów stosowanych w różnego rodzaJU UJrządze
niach, zwł~szcza w maszynach włókienniczych.
Urządzenie wg wynalazku składa s ię ze znanego
zamka (l) z przymocowaną do niego obracającą się
nie symetryczną płytką (3) blokowaną przez śrubę (4),
prowadzoną ślizgowo w tulei (5) z kołnierze~ (6)
opierającym się o drzwi lub osłonę (2). Do drzWI. lub
os~ony (2) jest przymocowana obUJdowa (7) z umieszczonym w niej kołkiem (8) l sprężyną skręto.wą (9),
dociŚk ającą uchylny segment nakrętki (10) do śru,by
(4) stvkajacej się z wyłąc ZJnikiem (11) napędu maszyn/ •
·
(4 zastrzeżenia)
opóżniające

X

F02p

46k;

P. 169015

T

22.02.1974

Zakład Aparatury Elektronicznej K.A.B. i D. ,.Radiotechnika", Wrocław, Folska (Józef Abr:am, H~nry k
Krassowski}.
Układ opóźniający, zwłaszcza do pomiaru
zapłoDJU silników samochodowych

wyprzedzenia

o
Układ

zapłonie

iskrowym

ten ma dwa generatory

napięć

liniowo nara-

stających . Każdy z nich utwortzony jest ze
źródła
prądowego (4, 8), kondensatora (3, 7) i tranzystora
rozładowującego (2, 9). ,Jeden generator o regulowanej
szybkości narasta·n ia napięcia w czasie wyzwalany jest
impulsem ze świec y zapłonowej pierwszego cyhndra
po uformowaniu w członie formującym (1). Drugi generator posiada stałą szybltość narastania napięcia
i wyzwalany jest impulsem wyjściowym z komparatora (6), po uformowaniu go w d.ru·g im członie formującym (10), Nieodwracające wejście komparatora (6)
połączone jest z wyjściem
pierwszego generatora,
a odwracające wejście komparatora (6) z wyjści em
drugiego ge-neratora napięcia liniowo narastającego.

(l

zastrzeżenie)

8

7

47a4;

Fl6p

P. 170201 T

08.04.1974

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź, Polska (Zbigniew Fr·uslti, Andrzej Rzepccki, Henryk Fitek, Ryszard Zakrtzewski).

47b;

P. 169964 T

Fl6c

30.03.1974

"Agromet" Kombinat Maszyn . do Zbioru Słomy
i Siana, LUJblin, Folska (Antoni Czop, Wit MBII'cinkowski).
Osłona

do

wałów

przegubowych,
rolniczych

zwłaszcza

do maszyn

Osłona pełnokryta według wynalazku składa się
z dwó.ch lmlistych czasz (l) uŁożyskowanych na widłakach przegubu (4), dwóch kulistych czasz. ;(2) :vspół
pracujących z nimi oraz czaszy (3) zamykaJąceJ ?slonę . Czasze p()siadają pierścieniowe występy ogramczające ruch względem siebie. Powierzchnie czasz mają
w spólny lirodek pokrywający się ze środkiem przegubu.
(3 zastrzeżenia)
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Fl6d

P. 162867
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26.05.1973

Ośrodek Badawczo-Rozwoj.o wy Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik k/LubHna, Pols-ka (Lech Kamiński,
Franciszek Bętkowsk·i).
Urządzenie

do regulacji siły docisku
talerzowej

sprężyny

Urządzenie do regulacji siły docisku sprężyny talerzowej zwłaszcza w sprzęgłach tarczowych cierny.ch
posiada pierścieniowe prowadnice (5) utrzymywane
przez pierścienie (6) i (7) połączone z regulacyjnym
e·l ementem (8), wkręconym we wzmocnienie (12)
oprawy (13). Odsadzenia (15) i (16) są wprowadzone
w otwory pierścieni (6) i (7). KoŁnier:lle (18) i (19)
stanowią puntkty podparcia utrzymujące niezmienne
położenie pierścieni (6) i (7) przy włączonym sprzęgle.
(l zastrzeżenie l
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Sprzęgło przeciążeniowe ma obudowę (1), w której
jest obrotowo osadzona piasta (3) napędowego koła zę
batego i tuleje (2). Każda z tulei (2) ma na powierzchni
czołowej nacięte skośne kły (4), a w części środko
wej ma występ wykonany w kształcie korygowanego
zęba. Występy WSipółpracują z wybraniami w piaście
(3), a skośne kły (4) wchodzą w zazębianie z wręba
mi wykonanymi w czopach (8), osadzonych suw1iwie
w obudowie (1). Kły (4) dociskane są do wrębów za
pomocą sprężyn (9) umieszczonych wewnątrz tulei (2).
Siła sprężyn ustalona jest w zależności od określonego
wymagania momentu maksymalnego i regulowania
za pomocą śrub (10).
(l zastrzeżenie)

47c;

P. 169868

F16d

28.03.1974

Pierwszeństwo:

30.03.1973 - Wielka Brytania
(nr 15457/'73)
S.R.M. Hydromekanik AB, Sztokholm, Szwecja
Odkształcalne napędowe połączenie

Przedmiotem wynalazku jest odkształcalne napędo
we połączenie umieszczone między s.ilnikiem spalinowym i przekładnią biegów.
Odkształcalne napędowe połączenie ma pewną ilość
zgrupowany.c h na obwodzie, oddalonych od siebie napędowych łączących powierzchni (25A, 25B) zawierających parę uformowanych w stosunku do siebie
części ustawionych na obwodowej płaszczyźnie (23A)
lub płaszczyznach częściowo równoległych do płas
kich ob\fodów przechodzących przez otworową oś
tulei (25).
(16 zastrzeżeń)

47c;

P. 166080

Fl6d

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi
Folska (Marian Władyka)

•

25.10.1973
S.ródlądowej,

Wrocław,

Sprzęgło przeciążeniowe

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło przeclązenio
we, umożliwiające rozłączenie elementu napędzanego
od elementu napędowego w przypadku przenoszonego
momentu obrotowego ponad dopuszczalną nastawioną
wartość,
przeznaczone do stosowania szczególnie
w urządzeniach o duży.ch prędkościach kątowych.

47e;

F16n

Pomorskie
-MAKR UM",

P. 165643

Budowy Maszyn "ZREMBBydgoszcz, Folska (Leszek Bogucki)

Zakłady

Urządzenie smarujące

Al

04.10.1973

rolki

przenośników członowych

Przedmiotem wyrułllazku jest urządzenie smarujące
rolki
przenośników
członowych,
zainstalowanych
zwłaszcza w ciągu technologicznym o pracy ciągłej
jak np. w nitce wypału klineru.
Urządzenie według wynalazku ma smarujący m echanizm (28) osadzony w wózku (1), na którym obrotowo poprzez czop osadzone są dźwignie (2) z zabierkami (5) poruszającymi wózek (l) i rolkami (3)
toczącymi się po krzywkach na korpusie (31) wózka.
Mechanizm smarujący (28) ma korpus zamknięty
z jednej strony krzywką (15) współpracującą z rolką
(12), a z drugiej strony, dociskaną do smarującego
zaworu (29), końcówkę osadzoną w tłoczku z iglicą
dla otwierania kulowego zaworu.
(2 zastrzeżenia)
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P. i72217

T

26.06.1974

Folska żegluga Morska FrzedsiębiorstwofPaństwo
we, Szczecin, Folska (Henryk Dzierżanowski, (Marcin
Galant).
Króciec smarny do gładzi cylindrowej w silnikach
spalinowych

P. 172205

Fl6n

T

25.06.1974

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych "Fonar
Wafum", Wrocław, Folska (Sławomir Fic, Tadeusz
Zmijowsk·i, Zbigniew Jaworski).
Pompa

smarująca

impulsowa

Króciec smarny słu;ży do smarowania gładzi cylindrowej zwłaszcza silników okrętowych. Korpus (l)
króćca przechodzący uskokiem w nagwintowane zakończenie wkręcane w tuleję cylindrową silnika wyposażony jest w pasowany trzpień (2) osadzony w centrycznie usytuowanym otworze. Na powierzchni
trzpienia wyfrezowany jest podłużny rowek (8) do-.
prowadzający olej do wnętrza tulei cylindrowej, zakończony ukośnym ścięciem przed końcem trzpienia,
które uk·ierunkowuje wylot oleju na powierzchnię
stożkowego zagłębienia (6) wykonanego w płaszczyź
nie czołowej króćca. Na powierzchni uskoku korpusu
króćca zamocowana jest pierśocieniowa uszczelka (3)
oraz jest wy.konane pie:rścieniowe wyżłobienie (4)
o mniejszym obwodzie połączone z kontrolnym kanalikiem (5) mającym wylot na zewnątrz króćca, co zabezpiecza przed przedostawaniem się gazów spalinowych do przestrzeni wodnej w wypadku rozluźnienia
się połączenia gwintowego króćca z tuleją cylindrową.
(2 zastrzeżenia)

Fompa smarująca impulsowa zestawiona jest z koń
cówki przyłączowej (l) uszczelnionej uszczelką (2)
z tuleją korpusu (3) zaopatrwnej w otwór wypływo
wy boczny (4) przymykany wewnątrz przez przesuwny tłok (5) uszczelniony podcięciami labiryntowymi (6), który pod ciśnieniem medium ugina sprężynę
(7) wspartą wewnątrz tulei korpusu (3) o płytkę (8)
z czopem pod sprężynę (9) uszczelnioną uszczelką (10)
na krążku (11) zabezpieczonym pierścieniem osadczym
(12) i o pierścień osadczy (13) tłoka (5) podtrzymujący płytkę dyszy wypływowej tłoka (H) z otworem
wyrpływowym oleju smarnego (15) i czopem pod sprę
żyną (16) o który wsparta jest sprężyna tłoka (17)
podpierająca kulkę (18) do uszczelki (19) otaczającej
otwór wlewowy tłoka (20).

47fl;

P. 163333

Fl6l

Stanisław

Rybka, Sopot, Folsim

Kompensator

dławicowy

14.06.1973
(Stanisław

Rybka).

stożkowo-cylindryczny

Kompensator
dławicowy
stożkowo-cylindryczny
przeznaczony jest do kompensacji wydłuzeń termicznych rur długich, zastępuje kompensatory dławicowe
zwykłe (z przeciekami przy dużym zakresie ciśnień
i średnic rur) oraz kompensatory typu U rurowego.
Kompensator wg wynalazlku posiada dławicę; dła
wik i uszczelkę współpracujące ze sobą wokół kompensowanej rury na zasadzie klina, czym uzyskuje
się wzrost nacisków na powierzchniach roboczych
i zapobieganie przez to przeciekom niebezpiecznych
cieczy, gazów (palnych, trujących).
(3 zastrzeżenia)

47f1;

W tulei korpusu (39) wykonano w równej podziałce
jedno lub więcej podcięć (40) dowolnego kształtu i przekrojów oraz identyczne podcięcia (41) w tłoku (42)
podpieranego sprężyną (43) wspartą o płytkę (44)
z otworem wypływowym oleju smarnego (45) podtrzymywanej przez pierścień osadczy (46) w tulei korpusu
(39). Tłok (42) pod wywołanym ciśnieniem medium
przeSillwa się o jeden skok podcięcia, zabierając ze
sobą porcję oleju w
podcięciu
(47) tulei korpusu
(39), który przedostaje się przez otwory przepływowe
(48) wykonane w przyłączce (49) lub na powierzchni
czołowej (50) tłoka (42).
(3 zastrzeżenia)

Fl6l

P. 164528

06.08.1973

Ośrodek Badawczo~Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, Warszawa, Folska (Andrzej Dudczak, Wiesław
świesiulski)

Hydrauliczne złącze obrotowe, zwłaszcza do
uniwersalnych koparek hydraulicznych

Hydrauliczne złącze obrotowe wg wynalazku ma
toczne łożysko dolne (9) i toczne łożysko górne (10)
jako elementy łożyskujące korpus (l) w tulei (2) oraz
podkładki
kompensacyjne (12) między tuleją (2),
a pokrywą górną (11).
(2 zastrzeżenia)
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ułożonymi w kanale na podporze, otoczonymi materiałem
izolującym ciepło, wypełniającym do góry
kanał.
Kanał według wynalazku ma podporę (4) dla rur

(3)

prowadzących

środek

grzewczy

utworzoną

z ma-

teriału izolującego ciepło, wytrzymałego na ściskanie.
Rury (3) są również otoczone izolującym ciepło materiałem, zamkniętą folią pokryciową (5) pos.iadającą otwory (9). Obrzeża folii (6) pokrywają się na

stronie górnej warstwy izolacyjnej. Folia pokryciowa
(5) prowadzona jest wzdłuż bocznej ścianki pod materiał izolacyjny, w ten sposób, aby pozo·stawiała
wolną szczelinę (15).
(16 zastrzeżeń)

47f1;

02.10.1973

P. 165570

F161

Przedsiębiorstwo

Robót Termoizolacyjnych i Anty,.l:!okar-Instal'', Płock, Polska (Józef
Rączkowski, Stanisław Przychodzki, Zbigniew Piątko
wiak, Henryk Rekowski, Ryszard Piosik, Roman Ramus, Maciej Wróblewski).
korozyjny-c h

'

Sposób wytwarzania izolacji ciepło~ i zimnochronnych
oraz wodoodpornych ze spienionych żywic,
zwłaszcza żywic fenolowo-formaldehydowych
lub poliestrowych
·
Przedm[otem wynalazku jest sposób wytwarzania
izolacji ciepło- i zimnochronnych oraz wodoodpornych
ze spienionych żywic fenolowo-formaldehydowych lub
poliestrowych.
Izolację wg wynalazku wytwarza się sposobem zalewania lub w'tryswiwania mieszanki piankotwórczej
przygotowanej na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych lub pol.i estrowych w odpowiednio przygotowaną przestrzeń izolacyjną (6).
Ilość i rodzaj mieszanki piankotwórczej dobiera się
indywidualnie w zależności ·od wieLkości przestrzeni
izolacyjnej, jakości wymaganej izolacji oraz warunków, w jakich izolacja będzie pracowała.
·
(7 zastrzeżeń)

_J_

+, _ .......,

47f1;

F161

P. 165879

15.10.1973

NYBY BRUK AB, Nybybruk, Szwecja.
do przewodów gorącej
wody
Przedmiotem wynalazku jest kanał ciepłowniczy
zwłaszcza do przewodów gorącej wody, z jedną lub
kilkoma rurami przewodzącymi środek grzewczy,
Kanał

ciepłowniczy

zwłaszcza

47f1;

F161

P. 169323

06.03.1974

23.10.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 408 771)
Johns-Monville Corporation, Denver, Stany Zjednoc~one
Ameryki (Robert Walter Heisler, Allan
Harris, Lemuel Hampton Huff).
P·ierwszeństwo:

Sposób formowania części kielichowej połączenia
rurowego kielichowego oraz urządzenie trzpieniowe
do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że element formujący rowek umieszcza się dookoła rdzenia
podłużnego oraz we wnęce obwodowej, usytuowanej
na powierzchni zewnętrznej tego rdzenia i po jednej
stronie określonej sekcji tego rdzenia nagrzewa się
co najmniej odcinek końcowy rury do temperatury,
przy której następuje odkształcenie termoplastyczne,
po czym jeden koniec rdzenia wkłada s•ię do nagrzanego odcinka końcowego rury i dokonuje się przesunięcia względnego rdzenia i nagrzanego odcinka koń
cowego rury tak, że odcinek końcowy rozprzestrzenia
się dokoła co najmniej części rdzenia zawierającego
element formujący rowek. W czasie przesuwania dokonuje się odkształcenie odcinka końcowego w kierunku na zewnątrz tak, że jego część wzdłużna przechodzi nad elementem formującym, a po obniżeniu
temperatury poniżej temperatury, przy której następuje odkształcenie plastyczne rdzeń wyjmuje się.
Po przesunięciu odcinka końcowego rury nad uszczelką formującą i osiągnięciu wymaganego położe
nia, odchyla się część wzdłużną, umieszczoną dookoła
określonej sekcji rdzeniowej, w kierunku do wnę
trza, następnie przesuwa się odcinek końcowy do
wewnątrz usytuowanego po obu stronach elementu
formującego tak, aby dookoła elementu formującego
utworzyć rowek obwodowy wewnętrzny.
Urządzenie według wynalazku zawiera podłużny
rdzeń, dookoła którego jest umiesz-c zony element formujący rowek oraz zespół odchylający, zaopatrzony
we wnękę, usytuowaną dookoła zewnętrznego obrzeża
rdzenia. Zespół odchylający (66), jest połączony
z sekcją rdzeniową (54) i daje się przemieszczać od
położenia
wyjściowego,
umożliwiającego
odchylone
ustawienie do sekcji rdzeniowej (54) do położenia,
ustawiającego powierzchn.ię zewnętrzną zespołu równolegle do osi sekcji rdzeniowej. Zespół odchylający
(66) ma szereg drążków odchylających, ustawionych
w odstępach obwodowych równolegle do osi rdzenia,
połączonych przegubowo za pomocą sworzni dla odchylania z położenia pierwszeg-o do drugiego.
(14 zastrzeżeń)
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wia uchwycenie rury (4). Zaci·s k (3) z symetrycznie
rozmieszczonymi trzema nacięciami (5) osadzono na
uchwycie (l) przy pomocy gwintu. Rura (4) dociskana
jest do elastycznej uszczelki (6).
(l zastrzeżenie)

':
47fl

Fl61

P 169810

T

23.03.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
cyjnego, Mielec, Folska (Tomasz

Sprzętu KomunikaGłówka, Stanisław

'

.·

~ ·;,

Kurpiński).

Klejowe

połączenie złącza kielichowego rur,
zwłaszcza rur z kolankiem w bateriach

wymienników cieplnych
Przedmiotem wynalazku jest klejowe poł ączen ie
złącza kiclichowego
rur mające zastosowanie przy
łączeniu rur 7. kolankiem w bateriach wymienników
cieplnych w ?,blokowanych urządzeniach chłodniczych
i klimatyzacyjnych.
Połączeni e klejowe wg wynalazku ma trójstopniowe
zł ą c ze w kształcie kielicha. Wewnętrzna średni ca (l)
rury jest rozwalcowana do średnicy (2) pasowanej
suwliwie ze średnic ą (5). Część śred nicy (2) jest rozwalcowana do średnicy (3) tworzącej z rurą (5) przestrzeń połączenia klejowego. Z części średnicy (3) jest
rozwalco·wany kicHcb (4). Kompozycja, stosowana do
połączenia, składa się z 100 części wagowych żywicy
epoksydowej epidian 5, 10 części wagowych cementu
portlandzkiego 250 i utwardzacza Z-1 do żywic. Mies za nie żywicy z cementem, który uprzednio jest praŻ•O·ny około 1,5 godziny w temperaturze około ll0°C,
odbywa się w temperaturze 45°C do 50°C.
(4 zastrzeżenia)

--

47f2;

~l,
l

P. 166095

Fl6j

09.08.1973

Zakłady
Automatyzacji i Mechanizacj.i Przemysłu
Metali Nieżelaznych "ZAM", Kęty, Folska (Zenon
Nakoncznyj, Kazimierz Magiera).

Cylinder hydrauliczny nurnikowy
Przedmiotem wynalazku jest cylinder hydrauliczny
nurnikowy, pracujący w układach urządzeń hydraulicznych, narażony na działanie znacznych sił poosiowych.
Cylinder według wynalaZku ma tuleję prowadzącą
(2) połączoną bagnetowo z cylindrem (l) w jego górnej części. Korek odpowietrzający uniemożliwia obrót tulei (2). Uszczelnianie (6) nurnika (7) ustala nakrętka dławicowa (5) typu ciężlciego lub nakrętka
dławiteowa (4) typu le~kiego.
(l zastrzeżenie)

l
l

1../
47f1;

Fl61

P. 172326

T

29.06.1974

Huta im. Lenina, Kraków Folska (Józef Joniec, Stefan
Zachara)
Zacisk łącznikowy przewodów giętkich do mocowania
rur
Przedmiotem wynalazku jest zacisk łącznikowy
przewodów giętkich do mocowania rur a zwłaszcza
lanc tlenowych umożliwia jący szczelne połączenie
przewodu giętkiego z rurą.
Uchwyt (l) przystosowany do nałożenia giętkiego
przewodu na zewnętrznej ś rednicy ma nacięty gwint.
Stożkowa tulejka (2) nakręcona na ?:acisk (il) nmożli -

47f2;

Fl6j;

P. 170284 T

11.04.1974

Fa!bry<ka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego
"Fablok", Chrzalllów, Folska (Stanisław Domagała , Stanisław Kuczara, ZdziiSław Kosobudz·ki).
Cylinder pneumatyczny podwójnego

działania

Przedmiotem wynalazku jest cylinder pneumatyczny
podwójnego działania, zwłaszcza do ustalania kąta
położenia }(}patek wentylatora, przeznaczony do sterowimis wydajnością wentylatora w układzie chłod
niczym lokomotywy upo.linowcj.
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Cylinder według w)'lnalazku ma tłok (l) w postaci
tulei uszczelnionej na krańcach obrzeża i zawierającej pośrodku dno (2), do którego, jest przymocowana dwuśrednicowa tuleja (3) z tłoczyskiem (4) osadzonym w jarzmie kulistym (5) dna (2). Tłok (l) z tuleją (3) są suwliwie osadzone w długim cylindrze (6)
zamkniętym z jednej strony pokrywą (7) z króćcem
(8) wlotu powietrza. Dwie sprężyny (9) i (10), z obu
stron tłoka (l) sterowane ogranicznikami w postaci
dwóch tulei (11 i (12) z kołnierzami o różnych śred
nicach i pierścienia (13), ustalają środkowe położenie
tłoka (l). Cylinder (6) zawiera króciec (14) wlotu powietrza.
(l zastrzeżenie)
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chemic"llnego. ściany kadłuba (l) i kołnierzy {ł) kurka
kulowego, wykonane ze stali, mają od wewnątrz powłokę (5, 6) z utwardzonej żywicy, odpornej na korozję. Z tego samego twoTzywa wykonane jest zawieradło (2) wzmocnione zbrojeniem (7, 8), przenoszącym
moment skręcający dla pokonania tarcia zawieradła
(2) w siedlisku. Trzon zawieradł<~. (2) ułożyskowany
jest w tulei (9) z teflonu, osadzonej w gnieździe kadłuba (l) i uszczel-niony przez docis.k kołnierza tulei (9)
przy pomocy pokrywy (11), wkręconej na gwint do
gniazda w ścian~e kadłuba (l).
(2 zastrzeżenia)

47g 1 ;

P. 165597

Fl6k

03.10.1973

"WSK - Po:zJD.ań" Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Pnznań, Falska (Edward Dziamski).
Zawór

47f2;

Fl6j

Centralne

P. 170331
Laborat.o rium

T

Technicznych

12.04.1974
Wyrobów

Włókienniczych, Łódź, Polska (Kazimierz Kubiak, Kazimierz Łukaszewski, Bożena Marczyńska, Jerzy Przy-

chedmiak, Eugenia Bartkowiak.

odcinający

z obrotowym

zawieradłem

Przedmiotem wynalazku jest zawór odcinający
z obrotowym zawieradłem o kształcie kulistym, stoż
kowym, ·cylindrycznym luł;l tym podobnym, przeznaCZO!I'IY do odcinania lub regulacji przepływu cieczy,
gazów J innych czynni·ków w rurociągach.
Zawór wg WYnalazolru ma trzpień (5), z rozmieszczonym na całej jego długości kanałem (10), osadzony
w zam!Mlętej prowadzącej tulei (6) w taki sposób, że
mi ędzy dnem (9) tulei (6) a górną powierzchnią trzpienia (5) utworzona jest kompensa.cyjona komora (11).
Trzpień (5) połą<:zony jest z pokrętłem (7) za pośred
nictwem co najmniej jednego elementu łącząco-ogra
niczającego (U) przechodzącego przez odpowiednie wycięcie (15) w prowadzącej tulei (6), zaś uszczelniony
jest w prowadzącej tulei (6) co najmniej dwoma
pierścieniarod uszc7.ełn·iającymi (16) rozmieszczonymi
poniżej i powyżej miejsca połączenia trzpie<nia (5)
z pokrętłem (7).
(l zastrzeżenie)

Uszczelka
Przedmiotem wynalazku jest uszczelka włókienna
jako element wypełniający
w budownictwie lądowym.
Usz·czelka wg wy•nalazku składa się z odpadów włó
lden.niczych rozwłóknionych lub w postaci ścinków
umieszczonych w otulinie siatkowej o obwodzie zamkniętym, wykonanej z 1worzywa syntetycznego lub
przędzy. Otulina siatkowa posiada oczka o 21dolnośc!
zamykania się pod wpływem sHy rozciągającej d:z.iałającej wzdłuż osi uszczelki.
(2 zastrzeżenia)
z najdująca zastosowanie
bądź us~zelndający, np.

47gl;

Fl6k

P. 165208

14.09.1973

Nadodrzańskie
Zakłady
Przemysłu
Organicznego
"Rokita", Brzeg Dolny, Folska (Krzysztof Hajduk).

Kurek kulowy
Przedmiotem WY'nalazkru jest kurek kulowy przeznaczony od odcinania cieczy i gazów o silnym działa~niu korozyjnym, szczególn.ie przydatny dla przemysłu

47g1;

Fl6k

P. 165629

03.10.1973

Odlewnia Żeliwa "Węgierska Górka", _Węgierska
Góvka, Folska (Igna·c y Sapeta, Tadeusz Slusarczyk,
Zdzisław Ziółkowsk·i, Stanasław Suchanek, Marian
Knap).
Zadławienie trzpi~nia

zasUwY

Przedmiotem W)"nalazku jest układ zadławienia
trzpienia zaSUWY służącej dó odcinania lub reguJa.cji przepływu me.dium w przewodach rurowych.
Zadławienie trzpienia zasuWY, składające się mię
dzy innymi z pierścienia odległościowego (4) wykonanego korzystnie z żeliwa lub stclli, uszczelki pierścieniowej (9) o przekroju okrągłym zespołu uszczelek
dławiących oraz dławika (3) i śrub łączących (14),
charakteryzuje się tym, że zespół uszczelek dławiących
składa się z pierścleni uszczelni ających (1), WYkonanych z miękkiej gumy lub imiego elastycznego tworzywa oraz przekładek (2) wykonanych z twardej gumy lub innego sztywnego tworzywa, ułożonych szere-
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dławiącej w dławniku
(3). Komora dławiąca jest zamlmięta od dołu pierście
niem odległościowym (4), osadzonym w szyjce pokrywy .(5), który swą dolną płaszczyzną (6) zamyka komorę u·stalającą wielkość przesuwu pionowego trzpienia (7). Zewnętrzna krawędź (8) pierścienia odległoś
ciowego (4) jest ścięta pod kątem ostrym i wywiera
nacisk na pierścieniową uszczelkę (9) o przekroju
kołowym. Odległość (12), od dolnej płaszczyzny (10)
dlawnika (3) do górnej płaszczyzny (11) kołnierzyka
pierścienia odległościowego (4), pozwala .na docisk zespołu uszczelek dławiących (l) i (2) w czasie montażu
i w miarę pogarszania się szczelności zadławienia
w czasie eksploatacji przez dokręcenie na.krętek (13)
na śrutbach (14) łączących dław~k z pokrywą zasuwy.
(l zastrzeżetnie)

gowb i na przemian w komorze

PATENTOWEGO
47g';

Fl6h

Nr 5/I (47) 1975
P. 170Q53

T

03.04.1974

Odlewnia żeliwa "Węgierska Górka", Węgierska
Górka, Folska (Józef Szczotka, Józef Golec, Józef Gawliński, Ignacy Sapeta).
Urządzenie do szczelnego osadzania cienkościennych
pierścieni metalowych w
wewnętrznych
gniazdach
części maszyn, zwłaszcza w armaturze przemysłowej

Urządzenie

do szczelnego osadzania

·pierścieni

w

wewnętrzmych gniazdach części maszyn, zwłaszcza w
kadłubach zaworów i kadłubach zaworów hydrantów,
składa się z przyrządu walcującego profilowo, zespołu siłownika pneumatycznego lub hydraulicznego,
zespołu stołu obrotowego napędzanego mechanicznie
i obudowy. Przyrząd walcujący profilowo posiada korpus, który stanowią dwa odwrócone do siebie podstawami stożki ścięte (l i 2), których podstawy twarząd kołnierz oporowy (3), na który nałożony jest

kcsz (4) z wybraniami dla wałków stożkowych (5),
walcujących profilowo pierścień uszczelniający (5);
Wałki (5) zabezpieczone są przed wypadnięciem w
dół podkładką (6) połączoną ze stożkiem (2) za pomocą śruby (7). Do osadzania przyrządu walcującego
w tłoczysku siłownika (10) służy uchwyt głowicowy
(8) zamocowany do płyty centrującej (9), a połączonej
z tłoczyskiem (10). Siłownik (11) przymocowany jest
do podstawy za pomocą czterech słupów (13), po
których porusza się suwliwie płyta centrująca (9)
wraz z uchwytem głowicy (8). Dolne końce słupów
(13) zamocowane są do płyty stołu (14) obrotowego.
Krążek centrujący (16) na stole obrotowym (15), służy
do centrycznego utrzymania obrabianego przedmiotu
(17). Urządzenie spoczywa na płycie dolnej (19) i zaopatrzone jest w obudowę (20).
(6 zastrzeżeń)
47gt;

Fl6k

P. 167671

T

28.12.1973

Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów,
Warsz,awa, Folska (Jan Wołodko, Andrzej Szawłowski).

Trójdrożny

zawór

elektropłynowy

Przedmiotem wynalazku jest trójdrożny zawór
el~ktropłynowy s.tosowany do zdalinego przełączania
przepływu sprężonego płynu z jednej gałęzi układu
do drugiej oraz do dwupołożeniowego zdalnego sterowania siłow:n]kami pneumatycznymi, jak również może
być

trójdrożnym

odcinającym zaworem. Zawór wewynalazku ma popychacz (5) i płaską sprężynę
(6) dla otwierania i zamykania otworu kapilary (15).

dług

Pod membraną w korpusie (8) jest umieszczOI!ly
(10) z grzybkiem (11), który charakteryzuje się
tym, że średnica tłoka (10) jest większa od średnicy
grzybka (11). Korpus (8) ma kanał (E) drożny, razem
z kanałem (F) w kołnierzu (7), po przestawieniu koł
nierza (7) o 180° względem kanału (D).
(l zastrzeżenie)
tłok

Nr 5/I (47) 1975
47g';
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05.04.1974

Naftowych, Kraków,

Przedsiębiorstwo Poszukiwań
(Mieczysław Bury).

Folska

Urządzenie
zwłaszcza

do sprawdzania działania zaworów,
zaworu głównego próbnika złoża

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sprawdzania działania ·zaworów, zwłaszcza zaworu głów
nego próbnika złoża, stosowane w warunkach warsztatowych, pozaotworowych, przy remontach próbników.
·
Urządzenie wg wynalazku ma prasę hydrauliczną,
składającą się z cylindra (2) z tłokiem i trzonem.
Cylinder (2) zamknięty jest pokrywami (l) i (la) z
podłączeniami dla przewodów do układu hydraulicznego,
Prasa połączona jest rozłącznie z rurowym korpusem (8). Korpus (8) stanowi pomieszczenie dla badanego zaworu (9). Korpus (8) ma dwa śrubowe wsporniki (11) regulacyjne oraz wziernik szczelinowy (6).
{l zastrzeżenie)

47g';

Fl6k;

P. 170237

1

Pierwszeństwo:

11 .04.1973 -

PATENTOWEGO

129

wzdłużnego

przez odciążoną zworę (3) prowadzoną na
vv!asnym trzpieniu nośnym (4) osadzonym w korpusie
(5) przesuwnym w tulejce zwory (6) z osadzoną w
jej osi ku.lką naciskową (7) .
Każdy z tłoczków (l) i (2) zawiera mikroregulację
osiową krawęd zi sterujących (8) i (9) za pomocą dwustopniowej i;ruby o różn)cm skoku (lO) jednym kotkem
prowadzonej w zworze (3), a dr\lgim końcem w tulejce we wnątrz gwintowanej (11) z czołową płytką naeiskową (12) prowadwnej nieobrotowo w zworze (3).
.Jeden z dwóc:h tłoc7.ków (13) jest sztywno rozłącznie
połączony ze zworą obciążającą ·(14) będąc jednocześ
nie jej prowadzeniem, przy czym drugi tłoczek (15)
posiada mikroregulację osiową krawędzi sterujących
(16) i (17).
(2 zastrzeżenia)

09.04.1974

Austria (Nr. 3176/73)

Hoerbiger Ventilwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria.
Samoczynny pierścieniowy zawór płytkowy
Przedmiotem wynalazku jest samoczynny pierście
niowy zawór płytkowy, zwłaszcza do sprężarki tło
kowej, z umieszczonym w odstępie nad gniazdem
zaworu (l) elastycznym chwytnikiem (8) do ograniczania skoku otwierania sterującej kanały przepły
wowe (2) gniazda zaworu (l) płytki zamykającej (3).
Chwytnik (8) jest wykonany jako wypukła, przykła
dowo parabclicznie sprężyna, która jest swą stroną
wklęsłą zwrócona w stronę gniazda zaworu (l) i jest
zamocowana w osi zaworu w odstępie od gniazda
zaworu (1). Chwytnik (8) swą krawędzią sięga swobodnie do gniazda zaworu (1).
(3 zastrzeżenia)

47h;

Fl6h

P. 165808

11.10.1973

Słupskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, Słupsk,

Fol-

ska (Zbigniew Karczewski).
Przekładnia

47g'

Fl6k

P. 172316

T

z

Dwukrawędziowy

rozdzielacz hydrauliczny

Dwukrawędziowy rozdzielacz
hydrauliczny zestawiony jest z dwóch tłoczków sterujących jednokrawę
dziowych (l)
(2) sterowanych impulsem ruchu

kołami samocentrującymi

Przedmiotem wynalazku jest

28 .06.1974

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych "Ponar
Wafum", Wrocław, Po!ska (Sławomir Fic, Tadeusz
Zmijowski, Zdzisław Kubiś, Teodor Kubny).

obiegowa z

przekładnia

obiegowa

kołami samocentrującymi.

Przekładnia według wynalazku dwustopniowa o zę
koło słoneczne (l) sprzę g nięte z
wałkiem napędzającym (2) za pośrednictwem s przęgła
Oldhama (3). Koło koronowe (ot) jest u stalone również
za poś rednictwem sprzęgła Oldhama (5), natomiast
koła obiegowe (6) i (7) za pośrednictwem sprzęgł a
palcowego (8) z przekładnią elastyczną. Koło koronowe (9) połączone jest z wałkiem napędowym (10)
sprzęgłem zębatym (11).
(2 zastrwżenia)

bach prostych ma
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Zespół

l
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nakrętek

przekładni

śrubowej,

zwłaszcza

tocznej
Zespól nakrętek przekładn i śrubowej , zwłaszcza
tocznej , z regulacją napięcia w s tę pnego, ws pó łp racu 
jący ze śrubą, bez obudowy, jest stosowany w budowie maszyn do mechanizmów o wymaganej dużej
sprawności,
równomierności
pracy i bezluzowości.
Zespół nakrętek składa się z co najmniej dwu nakrę
tek (1), (2). Nakrętki zaopatrzone są od strony czół
w wytoczenia centrujące (6), (7) oraz w wycięcia czołowe (8), (9). W wytoczeniach znajdują się pierścienie
centrujące (10) zaś w wycięciach płytki (11) ustalaj ąc e
wzajemne położenie kątowe nakrętek (l), (2). Między
cz ołami nakrętek znajdują się półp ierścien ie dystansowe (13), (14), których grubość jest tak dobrana, żeby
płytki (11) ustalające położenie kątowe nakrętek (l).
(2) trafiały w ich wycięcia czołowe (8), (9). Z pie rście
ni ami centr_ującym i (10) połącz.one są płytki (IJ) ustalające, korzystnie łącznikami gwintowymi (lZ) oraz
półpierścienie
dystansowe
(13), (14),
korzystnie
warstwą kleju.
(2 zastrzeżenia)

41h;

Fl6h

P. 165866

15.10.1973

Urządzenie

do nastawiania przełożenia
bezstopniowej mechanicznej

.1.

..l

~~

Ośrodek tBadawczo-Rozwojowy Przemysłu MaszyLeśnictwa, Wrocław, Polska (Witold Zasucha,
Stanisław Czajkowski).

nowego

""
L

przekładni

' 8

Przedrhiotem wynalazku jest urządzenie mechaniczno-elektryczne do zdalnego nastawiania i regulacji
przełożenia przekładni bezstopniowej mechanicznej.
Urządzenie
jest utworzone z przekładni łańcu
chowych (3), (9) i (10), przekładni zębatej (5) i sprzę
gieł elektromagnetycznych (7) i (8). Przekładnia łań
cuchowa (3) łączy wałek (l) z wałkiem wyjściowym
(2) przekładni (4). Przekładnia zębata (5) łączy ze sobą
wałki (l) i (6). Sprzęgła elektromagnetyczne (7) i (8)
łączą :wałki (l) i (6) poprzez przekładnie łańcuchuwe
(9) i (10) z wałkiem (11) napędzającym mechanizm
nastawiane przełożenia przekładni bezstopniowej (4).
Urządzenie ma dwa selsyny (12) i (13) w połączeniu
wskaźnikowym , z których jeden (12) osadzony jest
w przekładni (4) .w miejscu wskaźn i ka obrotów. Drugi
selsyn (13) umieszczony jest w pulpicie sterowniczym
(14). Na osi tego selsynu (13) umieszczony jest wskaź
nik strzałkowy (15). W pulpicie (14) współosiowo ze
wskaźnikiem (15) umieszczona jest tarcza wskaźniko
wa (16) z odpowiednio wycechowaną skalą, na której
umieszczony jest przesuwnie wskaźnik zakresu (17).
Wskaźnik zakresu (17) i wskaźnik strzałkowy włączo
ne są do obwodu prądu elektrycznego. (l zastrzeżenie)

...

,. / /-

" 11

A

14

~

...__

47h;

F16h

-.._!

------..L

P. 166144

27.10.1973

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych "AVIA" . Warszawa, Folska (Jarosław Marszałł, Witold Preobrażeński,
· Jakub Katerżawa) .
Zespół

nakrętek

przekładni

śrubowej,

zwłaszcza

tocznej
Przedmiotem wynalazku jest zespół nakrętek prześrubowej, zwłaszcza tocznej, z regulacją naumieszczony na śrubie w obudowie, stosowany
w budowie maszyn do mechanizmów o wymaganej
dużej sprawności, równomierności, pracy i bezluzowości.
·
Zespół nakrętek składa się z co najmniej dwu nakrętek (1), (2) umieszczonych w otworze obudowy (7).
Nakrętki zaopatrzone są w umieszczone promieni owo
kładni
pięcia ,

47h;

Fl6h

P. 166143

27.10.1974

Fabryka Obrab iarek Precyzyjnych "AVIA" · Warszawa, Folska (Jaros ław Marszałł, Witold Preobrażeń
ski, Jakub Katerż o w a ) .
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elementy

ustalające (6) współpracujące z czołowymi
wycięciami (8j obudowy (7). Pomiędzy kołnierzem (9)
nakrętki, a czołem obudowy (7) znajdują się półpierś
cienie dystansowe (10), (11), których grubość jest tak
dobrana, że elementy ustalające (6) trafiają w wycię
cia czołowe (8) obudowy (7). Elementy ustalające (6)
posiadają na części długości gwint współpracujący
z promieniowymi otworami nakrętek ą>, (2).

(2
47h;

Fl6h
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(8), przesuwna osiowo nakrętka (2). Na(2) na części końcowej ma gwint zewnętrzny
o kierunku i skoku odpowiadającym gwintowi wewnętrznemu nakrętki regulacyjnej (4), która jest nakręcona na jego część. Gwint zewnętrzny nakrętki (4)
ma taki sam kierunek lecz inny skok ·i odpowiada mu
gwint wykonany na stronie wewnętrznej tulei noś
nej (3).
(4 zastrzeżenia)
sprężyny
krętka

zastrzeżenia)

27.10.1973

P. 166145

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych "A VIA", Warszawa, Folska (Jarosław Marszałł, Witold Preobrażeński,
Jakub Katerżawa).
Zespół

zakrętek

przekładni

śrubowej,

zwłaszcza

tocznej
Zespół

tocZJilej,

nakrętek, przekładni
śrubowej,
zwłaszcza
współprac1:1jących ze śrubą i z regulacją na-

pięcia,. stosowany jest w budowie maszyn do· mechanizmów o wymaganej dużej sprawności, równomierności pracy i bezluzowości.
Zespół nakrętek składa się z co najmniej dwu nakrętek (1), (2) centrowanych wzajemnie poprzez wewnętrzne wytoczenie czołowe jednej
i zewnętrzne
podtoczenie czołowe drugiej nakrętki. Nakrętka (2),
zaopatrzona jest w podtoczenie (7), posiada na części
jego długości powierzchnię niegładką (8), zaś nakręt
ka ·(1), posiadająca wytoczenie (6), zaopatrzona jest
w otwory promieniowe umieszczone na długości wytoczenia (6), przy czym w otworach tych umieszczone są
elementy dociskowe (9) oraz elementy odkształcalne
(10), współpracujące z powierzchnią niegładką (8)
nakrętki (2) posiadającej podtoczenie (7).
(l zastrzeżenie)

47h;

Fl6h

P. 171633 T

Bielska Fabryka Armatur
Folska (Stefan Nowak).
Przekładnia

03.06.1974

"Befa",

Bielsko-Biała,

śrubowa,

zwłaszcza do zaworów
obrotoWYch
W obudowie (l) na wieloklinie (2) osadzona jest
suwliwie śrubowa tuleja (3), mająca na jednym końcu
gwint samohamowny (4) a na drugim niesamohamowny, wielokrotny (5). Do liniowego przesuwu tulei (3)
służy pokrętło (6) ułożyskowane osiowo w obudowie
(l) z gwintem samohamownym (7). Wałek napędowy
(8), ułożyskowany osiowo w obudowie, ma końcówkę
z gwintem niesamohamownym, wielokrotnym (9)
wchodzącą w końcówkę tulei (3) z tym samym gwintem. Na styku czołowym pokrętła (6) i wałka napę
dowego ,(8) osadzone jest łożysko oporowe. Przekładnia
posiada urządzenie wskaźnikowe (10) położenia kąto
wego.
(8 zastrzeżeń)

.~
o

47h;

Fl6h

28.03.1974

P. 169867 T

Tos Kurim, narodni podnik, Kurim,

Czechosłowacja.

Urządzenie różnicowe do ciągłego ograniczania
naprężenia montażowego pary

regulowania luzu i

nakrętek Śrub ruchowych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie różnicowe
do ciągłego ograniczania i regulowania luzu lub naprężenia montażowego pary nakrętek śrub ruchowych w obrabiarkach bez konieczności ich całkowi
tego lub częściowego demontowania.
Urządzenie wg wynalazku ma tuleję nośną (3), w
której umieszczona jest, zabezpieczona przed obracaniem się za pomocą sprężyny ,(8), nakrętka (l) i zabezpieczona przed obracaniem się, za pomocą drugiej

47h;

Fl6h

P. 172322 T

29.06.1974

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
"Bipromet", Katowice, Folska (Józef Machinek, Wła
dysław Buzała).
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konstrukcji obrotowych

Wynalazek stosowany jest w urządzeniach napędo
w ych ciernych konstrukcji obrotowych, a zwłaszcza
ciężkich bębnów i mis . Składa się z pędnych kół (l)
ogumionych, przez które przewieszony jest elastyczny pas (2) pędny, s pinający koła (l) ze sobą. Na
pędnym pasie (2) ustawiona jest napędzana obrotowo
konstrukcja (3), napinająca pędny pas (2). Elementem przenos zącym opory tarcia jest pędny pas (2),
a elementami przenoszącymi obciążenie od napędzane j
konstrukcji (3) są ogumione koła (l) pędne.
(l zastrzeżeni e )

l

!

;

l

1

/

l

/

\

\g

j_

ł8b;

\

\~

48b;
48a;

C23b

P.

16ł396

30.07.1973

Zakłady

Chemiczno-Aerozolowe "Unia" Spółdzielnia
Pracy, Warszawa, Folska (Antoni Piotrowski, Józef
Trawkowski).
Srodek błyskotwórczy do elektrolitycznego
pokrywania metali i sposób jego wytwarzania
środek wg wynalazku zawiera eter dwumetylowy
butyndiolu oraz butyndiol. Obecn-ość butyndiolu sprawia, że środek rozpuszcza się w wodzie. środek otrzymywany jest w wyniku zamieszania składników.
{2 zastrz eż e nia)
ł8a;

C23b

P. 165704

Rowerowe "Predom-Romet", Bydgoszcz,
Folska (Roman Piechocki, Hubert Strawiński).
do wytwarzania konwersyjnych
chromianowych

powłok

Kąpiel służy do wytwarzania konwersyjnych powłok
chromianowych, zwłaszcza błyszczących powłok chromianowych o kolorze niebieskim na elektrolitycznych
powłokach ochronnych cynkowych.
Według wynalazku kąpiel zawiera : 1-150 g/l siar czanu chromowo-potasowego, 1-150 gil kwasu azotowego i 0,1-150 g/l ..dwuchromianu amonu.
(l zastrzeżeni e )

48a;

C23b

P. 165856

13.10.1973

Zakład y
Rowerowe "Predom-Romet", Bydgoszcz,
Polska (Edward Mus iał, Edward Koliński).
Kąpiel

galwa,niczna do wytwarzania
powłok cynkowych

P. 161601

30.03.1973

grubopowłokowego

P. 164161

C23c

Odlewnia

Żeliwa

18.07.1973

i Emaliernia "Kamienna", SkarGroja, Stanisław Ko-

żysko-Kamienna, Polska (Janusz
byliński, Andrzej Wątek).

Aparatura chemiczna pokrywana żywicami
z fluoropochodnych węglowodorów

Przedmiotem wynalazku jest aparatura chemiczna
tym, że posiada powłoki z żywic
opartych na fluoropochodnych węglowodorów w miejscu dotychczas stosowanych stali i staliw wysokostopowych lub powłok•z emalii ługo-- i kwasoodpornych.
(l zastrzeżenie)
charakteryzująca się

06.10.1973

Zakłady

Kąpiel

C23c

Sposób ogniowego cynkowania grubopowłokowego
przez zanurzanie w kąpieli cynkowej polega na tym,
że przedmioty stalowe przeznaczone do cynkowania
poddaje się śrutowaniu i głębokiemu trawieniu w
kwasie solnym lub siarkowym w celu maksymalnego
rozwinięcia powierzchni, po czym topnikuje się je w
roztworze wodnym chlorków cynku i amonu a następnie zanurza się je na czas 5-10 minut w kąpieli
roztopionego cynku o temperaturze 460-470° C, zawierającej dodatek aluminium w ilości powyżej 0,3%
a potem w kąpieli roztopionego cynku ·o temperaturze
do 440°C, zawierającej mniej niż 0,1Ofo aluminium lub
dwukrotnie w jednej z tych dwóch kąpieli na czas
po 5-10 minut, przy czym przy wyjmowaniu przedmiotów cynkowanych z kąpieli szybkość powinna wynosić ponad 3-5 m /min.
(l zastrzeżenie)

l

\

sodu Na 2S0 4 , 2-10 g/l kwasu bornego H 3 B03 i 5-40
g/l chlorku sodu NaCl. Jako środki wybł y szczające
stosuje się jednocześnie 5.- 20 gil dekstr yny żółtej,
20-30 ml/1 substancji chelatującej zawierając e j pochodne amin, 3-10 mlil substancji zawierającej jony
co najmniej jednego metalu ciężkiego jak np. Fe, Co,
Ni, Cr, Mo, W oraz 0,25-0,5 gil sulfopochodnych
związków aromatycznych np. sacharyny.
(l zastrzeżenie)

Sposób ogniowego cynkowania

1- - - +---~
1

l
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48b;

C23c

P. 1657U

08.10 .1973

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska (Romuald
Juchniewicz, Jerzy Walaszkowski, Henryk Strzelecki,
Władysław Bohdanowicz, Andrzej Widuchowski).
Sposób wytwarzania €1enkowej elektrody cynkowej,
stosowanej w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych

Sposób charakteryzuje się tym, że pręt cynkowy
o średnicy nie mniejsze j niż 10 mm, po przeszlifowaniu poddaje się obróbce elektrochemicznej w m ieszaninie kwasu o- fosforowego i alkoholu etylowego w
stosunku objętościowym l :l, o temperaturze 30°C,
w czasie 60 minut, a następnie wprowadza się go
do obudowy, wykonanej z perforowanego tworzywa
sztucznego, przy czym przestrzeń między elektrodą
cynkową i obudową wypełnia się aktywatorem, skła
dającym się z 500fo bentonitu podkarpackiego, 350fo gipsu oraz 15lł/o technicznego chlorku wapniowego zarobionego wodą.
(l zastrzeżenie)

błyszczących

Kąpiel galwaniczna jest przeznaczona do wytwabłyszczących powłok cynkowych, zwłaszcza w
urządzeniach obrotowych jak bębny i kielichy. Za-

rzania

wiera ona 120-250 gil si arczanu cynku ZnS0 4 • 7 H20,
4-30 ,g/1 siarczanu gHnu AliS0,)3, 5-30 g/l siarczanu

48b;

C23c

P. 166016

20.10.1973

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskięgo,
Gliwice, Folska (Adam Gierek, Franciszek Bińczyk,
Andrzej Kowalski).
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Sposób podwyższenia odporności na ścieranie
i zmniejszenia tarcia współpracujących
powierzchni
Sposób podwyższenia
odporności
na sc1eranie
i zmniejszenia tarcia współpracujących powierzchni
ze stopów żelaza polega na tym, że proces prowadzi
się metodą elektrolityczną przy zastosowaniu prądu
rewersyjnego o okresowo znamiennej biegunowości,
przy czym nasiarczane przedmioty zanurza się w stopionej soli i podłącza tak, że stanowią elektrodę spolaryzowaną dodatnio w czasie od 2 do 20 razy dłuż
szym niż wynosi czas spolaryzowania ujemnego,
a drugim biegunem jest tygiel stalowy, względnie
elektroda stalowa o kształcie przystosowanym do
kształtu nasiarczanego przedmiotu, przy czym w tym
przypadku proces odbywa się w tyglu ceramicznym.
Proces prowadzi się w kąpielach ze stopionych soli
zawierających: rodanek potasowy w ilości od 68 do
90°/o wagowo, rodanek sodowy od 5 do 28% wagowo,
tit'lsiarczan sodowy od 2 do su/o wagowo lub siarczek
sodu od 2 do 50fo wagowo.
(4 zastrzeżenia)

48c;

P.

C23d

Odlewnia

49a;
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B23b;

P. 170012

01.04.1974

Pierwszeństwo:

04.04.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 16 683.8)
Firma Gebrlider Heller, Uphusen, Republika Federalna Niemiec (Wer.ner Kurt Max Kleine).
Wiertło

Przedmiotem wynalaZJkU jest wiertło stosowane
ZJWła'Szcza do obróbki skały i betonu, szczególinie w połączeniu z wiertarkami udarowymi lub obrotowymi
młotami wiertniczymi. Chwyt. wiertła od strony maszyny jest otoczony wykonanym przez natryskiwanie
eleme1ntem mocującym. Część (4) chwytu wiertła wykonana jest z materiału o mniejszej twardości niż
chwyt wiertła i jest nieruchomo połączona z elementem mocującym (2). Koniec chwytu wiertła wystaje
z końca (6) elementu mocującego tak, że osiowe uderzenia w kierunku wierce•nia zostają przenoszone
z końca chwytu bezpośrednio na płytkę skrawającą
(3). Do przenoszenia momentu obrotowego wykonane
są płetwy (7) chwytu, a dla ustalenia elementu mocującego (2) służą rowki pierścieniowe (8) części chwytu wieDtła.
(15 zastrzeżeń).

19.07.1973

Żeliwa

żysko-Kamienna,
byliński,

16ł167
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Andrzej

i Emaliernia "Kamienna", SkarPolska (Janusz Groja, Stanisław KoWątek).

Sposób otrzymywania emalii na wyroby sanitarne wanny, zlewozmywaki, zlewy, płuczki klozetowe
nakładanej na zimno
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu
ema1ii oparte-j na żywicach epoksydowych utwardzonej na zimno trójetylenoczteroam1ną lub na gorąeo
bezwodnikiem kwasu ftalowego z wype~niaczami w
postaci mączki skaleniowej, bieli cynkowej, bieli tytanowej, mączki cyrlronowej, tlen.k u glinu oraz rozjaś
niaczami optycznymi.
(l zastrzeżetn.ie)

48d1;

C23f

P. 169746 T

· r

nL?·

22.03.1974

e

4

.Jn
7
sJ ·

Insty>tut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Folska
(Józef Parowski, Jan Zyśk).
Sposób sporządzania koncentratu
do kąpieli hartowniczych
Sposób sporządzania •k oncentratu do kąpieli hartowniczych polega na tym, że l do 17°/a wagowych alkoholu polirwi•n ylowego, 0,5 do 60°/a wagowych gliceryny
i 30 do 950fo wagowych wody poddaje się mieszaniu
w dowolnego rodzaju mieszalnotku lub za pomocą
ultradźwięków aż do uzJ'Iskania jednorodnej konsystencji koncentratu w całej jego objętości, a 11astępnie
ogrzewa się go do temperatury 40 do 100°C.
(2 zastr-Łeżeuia)

49a;

B23b;

P. 170249 T

Wyższa SZJkoła I•nżynierska, Białystok,
dy·sław Skorlko, Tadeusz Ciupa, Andrzej

C23g

P. 161539

27.03.1973

Zjednoczone Zakłady "Gazy Techniczne-Polgaz",
Gliwice, Folska (Ignacy Dzikowski).
Sposób czyszczenia wnętrza butli do magazynowania
i transportu gazów
Sposób

według

wynalaziku polega na tym,

że butlę

czyści się na sucho wapnem hydratyzowanym, a następnie płucze się ją wodą pod ciś•nieniem.
;(l zastrzeże-nie)

Folska (Wła
Sajczyk, Jan

Aleksiejuk).
Oprawka do wytaczania rowków
w otworach

48d2;

10.04.1974

pierścieniOWYCh

Przedmiotem wynalaZJku jest rozwiązanie konstrukcyjne oprawki do wytaczania rowków pierścieniowych
w otworach posiadających obrobione czoło, które może
być zastosowane do obróbki .na wiertarkach, wiertarko-wytaczarkach i centrach obróbkowych sterowanyCh numerycznie.
Oprawka według wy.nalazku ma trzpień (4), do którego m·ocowany jest 1116ż (7) ksżtałtujący rowek, w mimośrodowym otworze . wykonanym w przedłużeniu
części chwytowej (l) mocowanej w gnieździe obrabiarki. W przedłużeniu części ch;vytowej (l) wykonany jest roweik śrubowy (10), z którym współpracuje
kołc.k (8) łączący trzpień (4) z tuleją środkową (Z)
współpracującą z przedłużeniem części chwytowej (1).
(5 zastrzeżeń).
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P. 172314 T

28.06.1974

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych "PonarWafum" Wrocław, Polska (Stanisław Fic, Zbig:niew
Auguł, Tadeusz Żmijewski, Jan Malina).
Kopiał

hydrauliczny z obrotowym dwupozycyjnym
imakiem

Kopiał hydraulicz,ny z obrotowym dwupozycyjnym
imaJkiiem zestawiony jes,t z układu sterującego, w którym impuls zwolnielllia, obrotu i zacisku imaka dwupo,zycyjtnego :(l) podany jest dla zmiany pozycji noża
obróbki zgrubnej (2) na nóż obróbki wykańczającej (3)
z mikrołącznika (4) sterowanego krzywką w ruchu
otbrortowym bębna zderzakowego (5) przełączajączgo
się za każdym wycofaniem się kopiału (6) łącznikdero
krańcowym (7) po "l" do "6" warstw zgrubnych
i "7" warstwy kształtującej po wzorruiku oraz mikrołącznika (8) sterowanego krzywką w ruchu obrotowym bębna zderzakowego (5) przełączającego łącZIIli
kiem krańcowym (9) z "7" przejścia na "8" przejście
wykańczające po wzomiku i na odwrót.

(l

i
49a;

B23b

P. 17218.6 T

zastrzeżenie)

l

26.06.1974

In~Stytut MeHoll"acji i Użytków Zielonych, Falenty,
Polska (Zbigniew Dutkiewicz, Tadeusz Janiszewski).
Urządzenie do ręcmego drążenia otworów
zwłaszcza w ściankach rurek ceramicznych

Przedmiotem wy.nalazku jest urządzenie do ręcznego
drążenia otworów w ściankach rurek ceramicznych,
znajdujące zastosowanie w melioracji oraz budownictwie.

Narzędziem tnącym urządzenia jest frez cylindryczny (7) {)obracany korbą (10). Korpus (l) urządzenia posiada podstawę (2) w kształcie dużej l.Jtery H, do boków której jest zamocowana linka (3) z jednej strony

49a;

B23b

P. 172315

T

28.06.1974

Ośrodek Badawczo~Rozwojowy Obrabiarek do Części
Wrocław, Polska (Sławomir Fic, Emil Fali-

Tocznych
woda).

Konik wzorca

wzdłużnego

toczenia kopiowego

Konik wzorca wzdłużnego toczenia kopiowego przedstawiony na rysunku zestawiony jest z kła konika
(l) zaciskanego odciążonym klinem (2) w stożkowym
wyjęciu kła (3) poprzez kulkę (4), dociskanych tulejką
gwintowaną (5) w korpusie (6). Korpus- (6) przesuwny
jest obustromłie trzpieniem {7) za pomocą kołków (8)
i śrub (9) osadzonych w podstawie konika (10).
(l zastrzeżenie)
:L

przy pomocy naciągu mimośrodowego (4), a z drugiej
stro-ny .przesuwnie przy pomocy zamka mimośrodo
wego (S). Korpus (l) urządzenia w górnej części stanowi rozłączną tuleję (8), wewnątrz której znajduje się
frez cyli-ndryczny (7) dociskany sprężyną spiralną (8),
względnie kilkoma sprężynami spiralnymi, do ścianki
rurki ceramicznej (9), w której jest drążony otwór.
(l zastrzeżenie)

Nr 5/I (47) 1975
49a;
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B23b
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P. 172317
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Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek do Części
Wrocław, Folska (Sławomir Fic, Tadeusz

Tocznych,

żmijowski) .

Urządzenie

sterujące

wielokrotnym cyklem
hydraulicznego

kopiału

Urządzenie sterujące wielokrotnym cyklem k9piału
hydraulicznego zestawione jest z korpusu (l), w
którym na drążonym trzpieniu nośnym (2) osadzone
są krzywka (3) przełączająca mikrołącznik (4), krzywka (5) przełączająca mikrołącznik (6), których pozycje położenia ustalane są bębnem zderzakowym (7)
w ruchu obrotowym i rolką (8) z pomocą blokowanego
układu napędowego koła zapcfdkowego (9).
Osadzony w korpusie (l) bęben zderzakowy (7) zawiera mocowane stycznie za pomocą wkrętów zakoń
czonych stożkowo (10) w otworach (11) kołki zderzakowe (12), których długość ustalana jest obejmą (13)
skręcane śrubą (14) i centrowane na podtoczeniu
bębna zderzakowego (15) przesuwające pod wpływem
nacisku zderzaka kopiału trzpień (16) i popychacz (17)
zakończony czaszą sferyczną (18) w celu swobodnego
ustawie~ia się do dżwigni ramienia s.erwotłoczka rozdzielacza kopiału pod wpływem nacisku sprężyny (19)
o regulowanym napięciu za pomocą nakrętki osadczej
(20) ustalanej na tulejce gwintowanej (21) kontrowanej
nakrętką (22).
(3 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO

nej części imaka posiada pierwszy stopień powierzchni
unoszącej tłok (13) i niezależny drugi stopień powierzchni unoszącej tłok (14) osadzony we wspólnym
trójstopniowym cylindrze (15) zamkniętym pokrywą
(16) sztywno połączoną ze słupem (11), nad którą
umieszczony jest kołnierz (17) koła zębatego obrotnicy (18) zazębionym suwliwie z półsprzęgłem (19).
Koło zębate obrotnicy (18) napędzane jest tłoczkiem
uz.ębionym (20) przesuwającym się w korpusie kostki
przyłączeniowej (21), wewnątrz której przechodzą kanały przepływowe medium (22) do kanałów prz e pły
wowych (23) umieszczonych wewnątrz słupa (11) zasilających odpowiednie powierzchnie robocze tłoka
(12) wewnątrz cylindra (15).
(2 zastrzeżenia)

49b;

B23c

Wyższa Szkoła

49a;

B23b

P. 172334

T

29.06.1974

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych "Ponar-Wafum", Wrocław, Folska (Sławomir Fic, Tadeusz
Zmijows!,.i, Henryk Adamski).
Imak hydrauliczny dwupozycyjny
Imak hydrauliczny dwupozycyjny zestawiony jest
z imaka nożowego (l) zamkniętego na zamek lub
kołki (2) czołową płytk ą zamykającą (3), w której
osadzona jest dwustopniowa śruba o różnym skoku
(4) prowadząca w mikroprzesunięciach wzdłużnych
zworę (5) obejmującą nóż tokarski (6). Zwora (5) występem (7) naciska końcówkę mikroczujnika zegarowego (8) mocowanego sztywno, za pomocą obejmy
(9) do czołowej płytki zamykającej (3).
Imak (l) obraca się wokół tłoczyska (10) -z wewnątrz
przechodzącym słupem (11), którego tłok (12) w gór-
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P. 165592

02.10.1973

Morska, Gdynia, Folska (Janusz Wa-

wrykiewicz).
Urządzenie

do czołowego obwiedniowego frezowania
rowków w nakrętkach koronowych

Urządzenie do czołowego owiedniowego frezowania
rowków w nakrętkach koronowych, realizujące frezowanie rowków przy jednym zamocowaniu przedmiotu obrabianego i przy zastosowaniu jednego kierunku ruchu narzędzia i przedmiotu, ma dwa współ
pracujące ze sobą i integralnie połączone zespoły
zmontowane na frezarce, najkorzystniej poziomej.
Pierwszy zespół skrawający stanowi, osadzona we
wrzecionie (l) frezarki (2), głowica nożowa (3) mająca
osadzone w odpowiednich gniazdach trzy noże (4)
strugarskie oraz zaopatrzona od spodu w koło zębate
(6) o szczególnie szerokim wieńcu zewnętrznym. Wieniec tego koła zębatego napędzającego ma szerokość
odpowiadającą wielkości posuwu realizowanego przez
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Drugi z zespołów urządzenia składa się
zasadniczo z korpusu (9), w którym jest osadzone
i ułożyskowane w łożyskach promieniowo-osiowych
(10) i (11) koło zębate (12), mające w swej środkowej
górnej części wymienną trójdzielną tuleję zaciskową
(13) mocującą przedmiot obrabiany. Koło zębate (12)
współpracuje z kołem napędzającym ·(6) za pośred
nictwem koła pośredniczącego (7) osadzonego obrotowo na odpowiednim trzpieniu (8).
(3 zastrzeżenia)

urządzenie.

------ - ------..!_

~~~~---T~-~
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49e;

P. 163596

B23g

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Folska (Adam Dzierzkowski, Czesław Sosnow~
ski, Krzysztof Muszyński, Franciszek Kułakowski).
Słupsk,

Gwinciarka

B23d

P. 166152

stołowa

Przedmiotem wynalazku jest gwinciarka stołowa
z wymuszonym posuwem wzdłużnym wrzeciona przeznaczona do gwintowania otworów gwintownikami
maszynowymi jednozwojnymi w jednym przejściu
prawo i lewozwojnych. W gwinciarce nakrętka (21)
pary śrubowej, współpracująca z elementem śrubo
wym (22) osadzonym na wrzecionie (WR), usytuowana
jest w kole zębatym (20), które poprze;~: koła zębate
(19) osadzone na wrzecionie (WR) sprzężone jest obrotowo z wrzecionem (WR), przy czym zjawisko ruchu
różnicowego elementu śrubowego (22) i nakrętki (21)
powoduje ruch poosiowy wrzeciona (WR), równy skokowi nacinanego gwintu na jeden obrót wrzeciona
(WR) przy skoku elementu śrubowego (22) i nakrętki
(21) wielokrotnie większym niż gwint nacinany.
(l zastrzeżenie)

_ _ _ L_,,

2Z

49c;

26.06.1973

26.10.1973

Dolnośląskie
Zakłady
Elektronowe
"UNITRA-Dolam", Wrocław, Polska (Ryszard Hojka, Włodzi
mierz Ruśkiewicz) .

Sposób sterowania cięcia drutu lub metalowej taśmy
na odcinki i urządzenia do stosowania tego sposobu
Sposób sterowania cięcia drutu lub metalowej taśmy
na odcinki, zwłaszcza materiału o małej sztywności,
w którym materiał jest podawany do cięcia w sposób
ciągły, polega na tym, że drut lub taśma zostaje włą
czona szeregowo do otwartego obwodu elektrycznego
i po przebyciu drogi równej nastawionej długości odcinka zwiera ten obwód, co jest sygnałem do wzbudzenia innych obwodów elektrycznych, przeznaczonych bądź do sterowania bądź do wykonywania operacji cięcia.

19

49e;

B23g;

17

P. 170261 T

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych,
Folska (Antoni Miisiak, Jan Dudek).

09.04.1974
Kłodzko,

Urządzenie prowadzące narzędzia skrawające
przy nacinaniu gwintów o różnych skokach

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie prowadzą
ce narzędzia skrawające przy nacinaniu gwintów
o różnych skokach, zwłasZJcza w częściach złącznych,
w których elementem prowadzącym jest zespół odtwarzający wzornik Ślizgacz.

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku jest wyposażone w narzędzie tnące z napędem,
mechanizm podający materiał (l) do cięcia, urządze
nia do prowadzenia materiału (l) i usuwania go ze
strefy cięcia oraz elektryczne elementy sterowania
(26, 28). Cięty materiał (l) stanowi ruchomy styk (17)
i tworzy, wraz z szeregiem nastawnych styków (18),
wieiopozycyjny przełącznik (19) sterującego obwodu (20)
urządzenia. Ruchomy styk (17) jest poprzez masę
urządzenia przyłączony do zacisku (22) napięcia zasilania. Do drugiego zacisku (21) przyłączone są wzbudzające uzwojenia (25,
27) elementów sterowania
(26, 28), które są odpowiednio przyłączone do nastawnych styków (18).
(4 zastrzeżenia)
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Urządzenie według WY'nalazku ma wrzeciono (2),
wy.konujące ruch obrotowy, połączone poprzez oprawkę (l) z narzynką (10) oraz przesUJwnie kl.inowym złą
czem (16) z wzormi.kiem (3) zespołu odtwarzającego.
Ruch obrotowy przenoszony jest na trzpień (5) klinowym złączem (14) z oprawki (1).
Przednia część trzpienia z zamocowanym gwintow-

sza się wózek (8) wyposażony w mecha•n izm blokowania (9). Dolna elektroda (4) posiada powierzchnię roboczą składającą się z trzech płaszczyzn usytuowanych
na różnych poziomach. Układy dociskowe zgrzewadeł
oraz pneumatycz•ny napęd (5) dolnej elektrody (4) są
zasilane poprzez pneumatyczną rnstalację (13), w skład
której wcho:dzą elementy wytłumiające hałas.

nikiem (9) osadzOIIla jes•t w oprawce (1), a do tr:Zlpienia przymocowa.ny jest wzomik (6) drugiego zespołu
odtwarzającego. Ni.eruchome prowadm iki (11 i 12) są
połączone kolumnami (8) i ·ustalane nakrętkami (13).

zastrzeżenia)

(2

49h;

B23k

P. 161143

(4

zastrzeżelllia)

08.03.1973

Instytut Spawairnictwa, Gliwice, Pols•k a (Zbigniew
Jan Smereka, Zygfryd Materia, Henryk
Rewig).

Kamiński,

Urządzenie

do zgrzewania tarciowego

Urząd zenie .do zgrzewania tardowego składające się
ze zgrzewarki, za•si>lacza hydrauHc21nego oraz szafki
sterowniczej charakteryzuje się tym, że wyposażone
jest w boczną kolumnę ·(7) o dwóch nierówmej wysolmści ramionach, w której osadzone są prowadzące
drągi (5) z przesuwającym się po nich suportem (3)
smarowanym w sposób wymuszony, na którym umocowa•n e są samocentrujące imadłowe uchwyty (4).
W kolumnie (7) osadzone są siłowniki (6) docisku
o odpo·w iednio dobranych wymiarach i takim hydraulicznym układz,ie •napędowym, który zapewnia dwusta.pniGwy docisk tarcia o stałym s·tosunku wstępnego
docisku tarcia do roboczego docisku tarcia. Urządze
nie wyposażam:! jest w zespół hamulcowy typu samochodowego, chłodzony wymuszonym nadmuchem powietrza, w skład którego wchodzi tarcza hamulcowa
o małej bezwładności oraz dwa hydraUliczne hamulcowe zaci•ski.
(8 zastrzeżeń)

49h;

B23k

P. 165088

07.09.1973

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Folska (Wincenty Poloczek, Kazimierz Moskwa).
Plazmotron łukowy

49h;

B23k

P. 1113665

28.06.1973

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Folska (Stanisław
Norbert Pikor, Edward Czaicki, Roman
Daciu:k).

Dziubiński,

Sposób zgrzewania punktowego skrzydełek z osiami
sit żaluzjowych oraz zgrzewarka wieloelektrodowa
do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że skrzyprzed zgrzewaniem są pozycjonowane przymusowo w stosunku do ramy sita lub poprzedniego rzędu
skrzydełek a następnie zgrzewane na długości całej
osi.
Urządzenie do realizacji sposobu według wy'l1alazku
sldada się z. nośnej konstrukcji (l) służącej do zamontowania dziesięciu zgrzewadeł (2) wraz z podwójnymi
układami dociskowymi l górnymi elektrodami (3), dolnej elektrody (4) z pneumatycznym napędem (5) oraz
wyciągowo-wentylacyjnej instalacji (6). Z konstrukcją
(l) połącz.ona jest sztywno je~dnia (1), po której porudełka

Przedmiotem wynalazku jest plazmotnm łukowy z
elementam przewężającym, wywołującym efekt, jaki
daje ostrze eletryczne, usytuowanym w przestrzeni
międzyelektrodowej tego plazmotronu.
Plazmotron do pracy z łukiem weWlllętrzrnym lub zewnętrznym, zajarzany za pomocą elektrycznych urzą
dzeń zapłonowych inicjujących wyładowanie elek··
tryczne, posiada ukształtowa'D.ą na elektrodzie (l) lub
jej uchwycie (4) w przestrLenl międzyelektrodowej (3)
lub w jej pobliżu, albo zamocowany jedną ze zmanych
metod połączeń, element ostrzowy (6), posiadający
skierowane w kierunku elektrody przeciwnej (2),
ostrze lub krawędzie, na przykład w postaci stożków,
ostrosłupów pierścienia o przekroju trójkątnym lub
innym znanym kształcie geometrycZlnym.
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--------------------------------------------------------------------------Zastosowanie elementu ostrzowego (6) wyklucza powstawanie przypadkowych wyładowań łukowych poza
przestrzenią międzyelektrodową (3) wewnątrz plazmotronu. Dzięki temu uzyskuje się zwiększenie pewności
ruchomej plazmotronu i elektrycmych urządzeń zasilających oraz zmniejszenie średnicy zewnętrznej.
(l zastrzeżenie)
49h;

P. 165688

B23k

Folitechnika
Chomicki).

Gdań·ska, Gdańsk-Wrzeszcz,

49h;

Sposób wytwarzania kotwi do rozłącznego mocowania
elementów stalo\\--ych z elementami żelbetowymi oraz
urzą~zcnie do stosowania tego sposobu

05.10.1973
~posób według wynalazku polega na tym, że jedną
części składowej kotwi, stanowiącej sworze1·, (l)
częścią gwintowaną, wprawia się w ruch obrotowy
względem drugiej części oporowej (3) i wywołuje się
silny docisk wzajemny obu tych . czę ści, w wyniku
cz~::go powstaje spoina zgrzewania tarciowego, która
h1czy sworzet1 (l) z częścią (3).
Urządzenie według wynalazku ma uc.hwyt (6), osa·
dzony nieruchomo w łożu (7), służący do mocowania
sworznia (l). Współśrodkowo do uchwytu (6) jest uło

Folska (Jan

z
z

Sposób kontaktowego łączenia metali i stopów w
stanie stałym polega na oczyszczeniu powierzchni łą
czonych do pełnego odsłanięcia metalicznych atomów
i ich za be1lpieczeniu przed utlenie<niem oraz nagrzaniu
powyżej temperatury rekrystalizacji i doc iś nil','ciu silą
znaczlnie przekraczającą granicę plastyczności w danej
temperaturze.
(l zastrzeżenie)
P. 169860 T

B23k

12.04.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych "Mostostal", Warszawa, Folska {Jan
Augustyn).

Sposób kontaktowego łączenia metali i stopów
w stanie stałym

49h;

P. 170333 T

B23k

żyskowana obrotowo w łożu (7) gtowica (8) mocująca

część oporową (3) lub część gwintowaną . Uchwyt mocujący (6) lub głowica obrotowa (8) jest osadzona przesu'hrnic w płaszczyźnie osi sworznia (1). Przesuw jednego z tych członów urządzenia jest zrealizowany za
pomocą znanego układu hydraulicznego.
(3 zastrzeżenia)

27.03.1974

Pierwszeństwo:

27.03.1973 Republika Federalna
Niemiec (nr P. 23 15 095.0-34)

Hans Glinter Bals, Gelnhausen-Hailer, Republika
Federalna Niemiec (Hans Giinter Bals).
Sposób cięcia i przycinania materiałów
przewodzących elektryczność i urządzenie
do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób cięcia i przycinania materiałów przewodzących elektryczność,
przede wszystkim metali, który ma zastosowanie w
przemyśle przetwarzającym takie materiały .
Sposób polega na tym, że do materiału ciętego
i obiegowej elektrody bez ko1ica przykłada się wystarczająco duże napięcie elektryczne dla wytworzenia łuku elektrycznego podgrzewającego materiał w
miejscu cięcia, a następnie materiał, nadtopiony przez
łuk elektryczny, usuwa się mechanicznie za pomocą
elektrody .

04.10.1973

P. 165612

491; B23p

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska
Przybylski, Jerzy ścisłowski).

(Włodzimierz

Głowica suportowa do jednoczesnego toczenia
i nagniatania zewnętrznych powierzchni walcowych
Głowica suportowa, do jednoczesnego toczenia i nagniatania zewnętrznych powierzchni walcowych, posiada ostrza noży (7, 8) ustawione w jednej płaszczyż
nie po przeciwległych stronach przedmiotu (3) obrabianego i stożkowe rolki (10) nagniatające ustawione
pod kątem jednego do dwóch stopni w stosunku do
tworzącej pr.::edmiotu (3) obrabianego oraz czujniki
(15, 16, 17) do kontroli procesu obróbki. Głowica przystosowana jest do ustawienia na suporcie tokarki,
a wkładka (9) może być wymieniana w zależności od
średnicy obrabianego przedmiotu.
(l zastrzeżenie)

~

&..
7

1-

.

osie obrotu . Rollti (10 i 12) doprowadzaj<} do elektrody (H) prąd, a jedna z nich napędzana jest siłni
ltiem elektrycznym (16). W czasie cięcia elektroda (14) .
wykonuje ruchy drgające .
(17 zastrzeżeń)

6

;--

3
-'lliDi~~tttF==~-/.l-

.(_

j_

Urządzenie wg wynalazku ma elektrodę (14) bez
końca, prowadzoną za pomocą dwóch rolek (10 i 12)
ustawionych jedna nad drugą i mających równoległe

..i
Jl

B
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P. 170085

07.04.1973 Republika
Niemiec (P. 23 17 556.6)

Federalna
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i _(20) ora~ przegrody ruchome (13) z dyszami poWietrznymi (13a). Do odprowadzania pokruszonych
wiórów służą, znajdujące się w korpusie (l), rynny
(16) oraz, zaopatrzone w prowadniki wiórów (14),
przenośniki taśmowe (15).
(9 zastrzeżeń)

Kabelschlepp Gesellschaft mit baschrankter Haftung,
Siegen, Republika Federalna Niemiec.
Pokrywa ochronna dla prowadnic obrabiarek
Przedmiotem wynalazku jest pokrywa ochronna dla
prowadnic obrabiarek, składająca się z licznych nakładających się na siebie i przesuwnych względem
siebie teleskopowo blach pokrywowych.
Na blasze pokrywowej (11, 12) umieszczone są w
kierunku ruchu oraz w kierunku poprzecznym w pewnych odległościach od siebie cztery czopy mocujące
(16) z wychylnymi przegubowo dźwigniami (17a, b
.i 18, b), pomiędzy którymi napięte są poprzeczne taś
my bez końca (20, 21). Na innej blasze pokrywowej
(11, 12) umieszczony jest ogranicznik (15) wspó.łdziała
jący z taśmamL
(3 zastrzeżenia)

53c;

A23b

P. 168484 T

30.01.1974

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
Zakłady Mięsne, Elbląg, Folska (Henryk Willich).

Wojewódzkie
Urządzenie

49m;

B23g

P. 170137

Centrum Techniki
Kalinowski).

T

Okrętowej, Gdańsk,

05.04.1974
Folska (Zdzi-

sław

Sposób mocowania elementów cienkościennych
do obróbki mechanicznej
Sposób według wynalazku polega na przyklejaniu
tych elementów, przy pomoey le piszcza, do stołu obrabiarki l ub do pły ty przyrządu obróbczego. Obróbkę
takich elementów rozpoczyna s ię po skrzepnięciu kleju. Po zakończonej obróbce rozpuszcza się klej przy
pomocy znanych rozpuszczalników i zdejmuje się z
obrabiarki obrabiane elementy.
W celu uzyskania lepszej penetracji rozpuszczalnika,
zastosowano przekładkę między elementem obrabi anym a stołem obrabiarki. Przekładkę tę przykleja się
do elementu obrabianego, a następnie do stołu obrabiarki.
(2 zastrzeżenia)

50c;

B68c

Józef Thiel,

Urządzenie _wg wynalazku składa się z. kotła parowego wypasazonego w mieszadło (3) napędzane silnikiem elektrycznym (4) przez reduktor (5) oraz zawór
?ezpieczeństwa (10), manometr ciśnieniowy (11) pary
1 zawór spustowy (14) pary, przy czym para lub zimna
woda w, zależności ud potrzeby jest doprowadzana do
kotła przez zawór trójdrożny (8).
Ponadto urządzenie wyposażone jest w zbiornik
pośredni (16)., pompę (18) napędzaną silnikiem elektrycznym (19) oraz przewody (17) i (20), którymi pompuje się mieszankę do zbiornika ciśnien iowego (21),
a następnie przez zawory przelotowe (24), węże wysokociśnieniowe (25) i strzykawki (26) do elementów
przeznaczonych do peklowania, przy czym zbiornik
(21) posiada manometr ciśnieniowy (23) i wyłącznik
ciśni eniowy

(22).

(l

zastrzeżenie )

13.04.1973

P. 161926
Świętochłowice,

do przygotowania mieszanki do szybkiego
peklowania

Folska (Józef Thiel).

Kruszarka wiórowa
Przedmiotem wynalazku jest kruszarka przygoto1netali

wująca do p;rzerobu wióry stalowe lub wióry
nieżelaznych , stanowiące odpad produkcyjny.

Kruszarka ma korpus dolny (l) i korpus górny (2).
Korpus górny (2) ma wsyp (4), podawacze wiórów
(5) i (8) zaopatrzone w pazury oraz dwa ruchome
ruszty (10), Korpus dolny (l) ma noże ruchome (18)

53g;

A23k

P. 169597

l6.03.19H

16.03.1973 W. Brytania (nr 127
44/73) 28.02 .1974 - Dania (nr 1087/74)
Animałka Minerał A/S, Hellerup, Dania.

P ierwsze ńs two:
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jakości

Przedmiotem wynalazku jest sposób i środek do
polepszania
jakości
i produktywności zwierząt,
zwłaszcza inwentarza żywego. Sposób polega na doustnym
podawaniu zwi.erzętom popiołu lotnego
w ilości 0,1 - 0,25 mg na l kg wagi zwierzęcia
dzienni·e. Popiół lotny można także dodać do konwencjonalnego pożywienia dla zwierząt, bądź też podawać, ewentualnie mieszać z po"iywieniem, w postaci kompozycji zawierającej, oprócz popiołu lotnego,
łatwo rozpuszczalne, fizdologicznie przyswajalne sole
metali alkalicznych i/lub metali ziem a:Ikalicznych.
(28 zastrzeżen)

53g;

P. 169753

A23k

22.03.1974

Pierwszeństwo:

23.03.1973 - St. Zjedn. Am.
(nr 344373)
Shmithline Cor.povatiOtU, Filadelf.ia, St. Zjedn. Am.
(William V. Cha1upa, Roger C. Parish, Alfred
W. Chow).
Doustny środek zapobiegający odaminowaniu
mikrobiologicznemu aminokwasów w żwaczu
zwierząt przeżuwających

p ,rzedmiotem wynalazku jest środek zapobiegający
selektywnie odaminowaniu mikrobiologicznemu u
zwierzą t przeżuwających. Sradek wg wynalazku zawiera jako składnik aktywny sól dwufen)•lojodoniową w iloś c i 1,1 g 1102 g na tonę pa~zy .
(8 zaskzeiŻeń)
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Pierwszeństwo:

09.04.1973 -

09.04.1974

Finlandia (nr ' llOOn3)

Jaakko Poyry and Co. OY, Helsinki, Finlandia
Sposób zmniejszania zanieczyszczeń z produkcji
bielonej celulozy siarczynowej
według wynalazku polega na tym, że obprzemywanie odsi•e wanie itd. niebielonej
masy
celulozowej
przeprowadza
się
w
ukła
dzie zamkniętym stosując zasadę przeciwprądu i uży
wając odciek z bielenia jako ciecz do przemywania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że obróbkę, przemywanie, odsiewanie itd. niebielonej masy celulozowej przeprowadza się w układzie zamkniętym
stosując
zasadę
przeciwprądu
i uży
wając odciek z bielenia jako ciecz do przemywania.
Związki chloru usuwa się z obiegu chemicznego przez
oddzielenie w znany sposób chloru, który uchodzi ze
spalania ługu odpadkowego w postaci kwasu chlorowojorowego, z gazów spalinowych przed odzyskani·e.m dwutlenku siarki.
(6 zastrzeż·eń)

Spo :ób

róbkę,

55d;

P. 169842

D21f

T

26.03.1973 Republika
Niemiec (nr P. 23 14 893.8)

Pierwszeństwo:

26.03.1974
Federalna

Eduard Kiisters, Krefeld-Forstwald, Republika Federalna Niemi-ec (Klaus Ahrweiler, Ferdinand Leifeld,
Kurt Quoos, Eduard Kiisters).
Sposób wytwarzania

płatów

w postaci arkuszy

PrZJedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
w postaci arkuszy z rozdrobnionego na pojedyncze włókna naturalnego materiału zwłaszcza włókien celulozowych.
'
Zasyp lub runo wytwarza się z suchych włókien.
Znajdujące się w zasypie lub runie włókna nawilża
się aż do spęcznienia parą wodną. Po lilawilżeniu stosuj.e się wstępne zgniecenie zasypu lub runa, a następnie poddaje s ię naciskowi prasującemu. Podczas
nacisku prasującego na zasyp lub runo oddziałuje
się temperaturę powyżej 100°C aż do osiągnięcia wymaganego związania włókien.
(8 zastrzeżeń)
płatów

54at;

B3lb

P. 168815

T

SVIT, Narodllli Podnik, Gottwaldov,
Urządzenie

14.02.1974
Czechosłowacja.

do wytwarzania pudelek

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania pudełek z płaskkh wykrojów, składające ~ię
z cylindra dociskowego, na którego tłoczysku zamocowany jest stempel, oraz z szybu :z klapami uruchamianymi za pornocą kół zębatych, charakte ryz ujące·
się tym, że koła zębate (22) uruchamiające klapy (20)
zazębiają się z usprężynowanymi obrotowy mi sezmentami zębatymi (23), na których ułożys kowan e są
w sposób obrotowy ci ęgła (30) przeciągnięte prz·e z
uchwyt (8) zamocowany na tłoczysku (7), przy czym
cięgła (30) posiadają dające się nastawić zderzaki (31)
dla ograniczenia ruchu roboczego klap (20), a obrotowe segmenty zębate (23) posiadają w ~wych częś
ciach brzegowych sprężyny (26) dla powrotu tych
segmentów w położenie wyjściowe z opa.r cicm na
sworzniach (28).
(2 zastrzeżenia)

55f;

D21h

P. 162366

05.05.1973

ll!lstytut Elektrotechniki, Warszawa, Folska (Hanna
Ziele niewska, Józef Dąbrowski).
Sposób modyfikacji preszpanu
Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji
preszpanu elektrotechnicznego.
Sposób modyfikacji wg wynalazku polega na poddawaniu preszpanu działaniu promieniowania y (gamma) o dawce od l curie d<Ą 20 curie.
Pod wpływem promieniowania y zachodzi tak zwane autosieciowalilie celulozy.
(l zastrzeżenie)
55f;

D21h

P. 162368

05.05.1973

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Folska (Hanna
Zieleniewska, Józef Dąbrowski)
Sposób modyfikacji preszpanu

L_-- -

-

Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji
preszpanu stosowanego w wyrobach elektrotechnicznych.
Sposób ten umożliwia modyfikowanie gotowych arkuszy lub el-ementów z preszpanu i może być stosowany zarówno u wytwórcy, jak i u użytkownika
preszpanu.
Sposób modyfikacji wg wynalazku polega na poddawaniu preszpanu działaniu temperatury w granicach 160-12:50°C w czasie od 2 do 30 minut.
W przypadku modyfikacji większych elementów,
preszpan dodatkowo sprasowuje się pod ciśnieniem
od 5 do 200 KG/cm 2 •
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Modyfikowanie preszpanu wg wynalazku umożli
wia tak zwane autosieciowanie celulo3y, pod wpły
wem działania podwyższonej temperatury, co prowadzi do spadku adsorpcji wilgoci, wzrostu stabilności
wymiarowej, a także powoduje zwiększenie odpornosci t t'rmieznej preszpanu.
(2 zas trzeżenia)

57b;

G03c

P. 170148
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zewnętrznym i jest ułożyskowany
w przedniej (2)
i tylnej (3) płytach czołowych. Koło zębate (4) o uzę
bi·eniu wewnętrznym jest na swojej cylindrycznej zewnętrznej
powierzchrni (5) ułożyskowane obrotowo
w pierścieniu (l) i zazębione z zębnikiem (8). Kołc
zębate (4) posiada jedenaście zębów (6). (12 zastrzeżel1)

05.04.1974

T

GAF Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki
Scieralny

materiał

fil,m owy typu dwuazowego

Scieralny materiał filmow·y typu dwuazowego skła
da się z niewłóknisteg·o, plas.y kawego podłoża filmu, na którego przynajmniej jednej powierzchni jest
nąniesiona
pierwsza warstwa mieszanki tworzącej
matową błonę przyjmującą znaki, a na powie~·zchni ę
tej pienvsze j warstwy naniesiona jest druga warstwa,
składająca s i ę z mieszanki do wstępnego powlekania,
zawierającej spoiwo polimeryczne i nośnik tego spoiwa, i dwuskładnikowej mieszanki ttczula,tącej typu
dwuazowego, zawierającej dwuazozwiązek, azowy
składnik sprzęgania i kwasowy stabilizator.
(10 zastrzeżeń)
57ę;

G03g

P.165384

22.09.1973

Spółdzielnia Pracy Chemików "X!enon", Łódź, Pol(Włady~ław Kuliński, Wie sław Jó~efowicz, Feliks

ska

Sołtysiak,

Ryszard
rowska).

Szczerbiński, Kazimierz
Władyga,
Wiesław Wojcieszek,

Jerzy

Sposób wytwarzania

wywoływacza

Morawiec,
Zofia Piot-

kserograficznego

wywoływacza do kserografii ,
sję bardzo dobrymi własnościami
przyczyniającymi s ię do całkowi

Sposób otrzymywania
charaktery~ującego

tryboelektrycznymi
tego braku tła na kseroJ, opiach, polega na zas tosowaniu jako składników polistyrenu n.iskocząsteczkowego,
żywicy polisterowej otrzymywanej przez polikondensację bezwodnika kwasu maleinowego, bezwodn.i ka
kwasu ftalowego, glikolu propylenowego oraz nie
mniej niż 300/o 2,2-bis-[4-/2-hydroksyetoksy /feny lo]
propanu oraz pigmen,tu, zwykl-e ~adzy, które po stopieniu, dokładnym wymieszaniu i oziębieniu rozdrabnia si<: i wydziela frakcję C'l:ąstek o wielkości 5-20 ~~m

60a;

Fl5b

P, 172310 T

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
cyjnego w Mielcu Mielec, Folska
ski).

Rozdzielacz

obrotowy

zwłaszcza

28.06.1974
Sprzętu Komunika(Włodzimierz Adam-

wysokociśnieniowy

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz obrotowy,
zwłaszcza
wysokociśnieniowy,
mający
zastosowanie
w układach hydrauliki siłowej, jako element sterujący . Istota
wynalazku polega na tym, że tłoczek
obrotowy (2) posiada dwa wycięcia odciążające (y)
rozmieszczone symetrycznie względem wycięcia ste-

(iz) .
Zastosowani.e wynalazku pozwala zmniejszyć gabaryt rozdzielacza przy niezmiennej ilości przepły
wającego medium.
(1 zastrzeżenie)
rującego

(l zastrzeżenie)

59e; F04c;

P. 170319

12.04.1974

13.04.1973 - Republika Federalna
Niemi,ec (nr P 2318753.3)
Fiirstlich Hohenzollernsche Hiittenverwaltung Laucherthal, Laucherthal (Hohenzollern, Republika Federalna Niemiec, (Hermann Harle, Siegfried Eisenmann, Kurt Sickinger).
Pierwszeństwo:

Maszyna

zębata

Przedmiotem wynalazku jest maszyna zębata,
zwłaszcza pompa , zębata do przetłaczania cieczy, mająca w swym korpusie ułożyskowane obrotowo dwa
koła zębate oraz wkładkę (10) o kształcie zbliżonym
do półksiężyca, usytuowaną między wierzchołkami
zębów tych kół, przy czym j-edno z tych kół ma uzę
bienie we·wnętrzne a drugie mniejsze, zwane zębni
kiem - uzębienie ze\\rnętrzne.
Pompa wedł ug wynalazku ma obudowę, która skła
da si ę w zasadzie z przedniej płyty czołowej (2),
z otaczającego pierścienia (l) i z tylnej płyty czoło
wej (3), w której znajdują s ię połączenia do otworu
wlotowego i otworu wylotowego. Wał napędowy (7)
zębnika ma zębnik (8) w postaci koła o uzębieniu

60a;

Fl5b

P. 172318 T

28.06.1974

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona Góra, Folska (Marian Adamski, Edmund Łobac
ki, Rudolf Sandecki, Wiesław żarnowski).

Serwomechanizm z silnikiem skokowym
Przedmiotem wynalazku jest serwomechanizm z silnikiem skokowym.
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W układzie z zamkniętą pętlą sprŻężenia zwrotnego znajduje się cyfrowy model odpowiadający zespołowi złożonemu z układu sterowania silnika skokow ego, siln ika skokowego i przetwornika z amieniają
cego in formację o położen iu wału silnika skokowego
na s ygnał elektryczny. Sam silnik skokowy z uldadem sterowania znajduje się poza pętlą sprzężenia
zwrotnego, przy czym sygnał ze źródła impulsów podawany jest r6wnocześnie na wejście cyfrowego modelu s ilnika i na sam silnik skokowy. Jako model cyfrowy s ilnika skokowego z układem sterowania
i przetwornikiem zastosowano licznik rewersyjny.
(2 zastrzeżenia)

62as;

P. 169928

B64c

29.03.1974

Pierwszeństwo:

29.03.1973 - Włochy (nr N.22322/A/7.3)
Ludwig Eigenmann, Vacallo-Canton Tessin, Szwajcaria (Ludwig Eigenmann).

60a;

F15b

P. 172343

T

28.06.1974

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznat'i.,
Folska (Bogusław Koczorowski, Roman Kędziora).

Sposób

zaślepiania wlotów otworów technologicznych
zwłaszcza w korpusach elementów hydrauliki siłowej

Sposób zaślepiania wlotów otworów technologicznych, zwłaszcza w korpusach elementów hydrauliki
siłowej wyróżnia się tym, że po zwykłym wywierceniu otworu zatyka się go zaślepką w postaci gładkie
go walca o co najmniej utwardzonej powierzchn i o śre
dnicy w granicach 2+4% w iększej od średnicy zatykanego otworu, przy czym walec ten winien mieć
długość odpowiadającą co najmniej długości średnicy
tego walca lub większą.
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie umożliwiające lądowanie samolotów
w warunkach zlej widoczności

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie umożliwia
jące lądowanie samolotów w warunkach złej widzialności za pomocą tworzenia na różnych wymaganych
wysokościach kolejnego szeregu punktów i płaszczyzn
definiujących właściwą linię zbliżenia końcowego i toru lądowania samolotu.
Prządzenie charakteryzuje się tym, że ciecz wypychana jest poprzez jedną lub kilka dysz (20) wzdłuż
pionowej osi (V-V) w postaci rozbryzgów (16), które
opadając odzyskiwane są w odpowiednim zbiorniku
(22) i ponownie włączane do obiegu. Ciecz odzyskiwana jest doprowadzana poprzez rurociąg odzyskowy
(28) i pompę ssącą (40) do pojemnika (42), skąd za
pomocą pompy tłoczącej (36) dostarczana jest do dyszy (20). Ilość cieczy podawanej przez pompę tłoczącą
(36) oraz jej ciśnienie kontroluje się i ustawia automatycznie, powszechnie znanym urządzeniem sterują
cym (32). Przez użycie wysokohygroskopijnych pły
nów do tworzenia rozbryzgów (16) uzyskuje się ich
dużą światłoprzepuszczalność. Rozbryzgi (16) są oświe
tlane od dołu jednym lub kilkoma reflektorami (26)
dzięki czemu tworzy się silnie świecącą trójwymiarową strefę, która stopniowo się obniżając wyraźnie
wyznacza linię schodzenia (T-T.)
(8 zastrzeżeń)

61a; A62c

P. 163766

do gaszenia ognia w silosach

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie służące do
gaszenia ognia, szczególnie .w silosach do magazynowania paździerzy lnianych . Urządzenie według wynalazku ma pionową rurę (2) zamontowaną w osi silasa (1). Do pionowej rury (2) przymocowane są promieniowo najkorzystniej trzy prądown i ce (3).
Prądównice (3) nachylone są do płaszczyzny poziomej najkorzystniej pod kątem 15".
(l za s tr z~żen ie )
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02.07.1973

Zakład y
Przemysłu
Lniarskiego im. Rewolucji
1905 r. Żyrardów, Folska (Edward Obłąkowski, Aleksander Kuchta).
Urządzenie
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P. 168593
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04.02.1974

T

Jerzy Grzeszczuk, Goleniów, Polska (Jerzy Grzeszczuk).
Podwozie do wózków dziecinnych przystosowane do
jazdy po schodach
·
Podwozie według wynalazku charakteryzuje się tym,
że posiada płozy (l) przymocowane do podwozia za
pośrednictwem wsporników (2), przy czym wsporniki
(2) połączone są z dolnymi końcami
z ramą podwozia przegubowego.

płóz (l) jak też
(~ zastrzeżenia)

MOO
t

'

1

'
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nie kabiny po załączeniu wyłącznika (W) i wyłączni
ka zwrotnego (S) bez alarmowania otoczenia. Przekaźnik (J) włączony jest w obwód kolektora tranzystora (T), którego emiter włączony jest do dodatniego bieguna źródła zasilania poprzez styki (8-9)
przekaźnika (P) a baza podłączona jest poprzez rezystor (R) z kondensatorem (C) l wyłącznikiem zwrotnym (8), który połączony jest z ujemnym biegunem
zródła za~ilania tworząc obwód ładowania kondensatora (C) polaryzującego tranzystor (T) w kierunku
przewodzenia w celu zadziałania przekaźnika (J), który stykami (1-2) zamknie obwód zasilania przekaźni
ka (P), stykami (3-4) włączy obwód sygnału dźwię
kO'\vego a stykami (5-6) obwód świateł drogowych
na czas potrzebny do zadziałania wyłącznika bimetalowego (lO, który wyłączy alarmowanie na czas potrzebny na ochłodzenie płytki bimetalicznej i ponowne jego włączenie.
Do włączenia układu alarmowego po podłączeniu do
zasilania WYkorzystuje się włączniki oświetlenia (0)
znajdujące się w drzwiach, w bagażniku i pod mąs
ką samochodu.
(3 zastrzeżenia)

63c;

B60q

P. 165095

07.09.1973

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej "Zelmot",
Warszawa, Folska (Ryszard Wierzejski).

Reflektor, zwłaszcza do pojazdu mechanicznego
63c;

P. 161399

B60r

Andrzej

Trąbiński,

Otwąck,

21.03.1973

Folska (Andrzej

Trą

biński).

Urządzenie sygnalizujące włamanie

do samochodu

Urządzenie według wynalazku zawiera przekaźnik
(P) włączony do zasilania poprzez wyłącznik (W}, ~ty
ki (1-2) przekaźników (J), wyłącznik oświetlenia (0)
oraz równolegle do styków (1-2), (J) i (0) styki podtrzymujące (1-2) przekaźnika (P), którego styki (3-4) wyłączają układ zapłonowy; styki (10-11) przy-

Refleidor do pojazdu mechanicznego o kształcie powierzchni czołowej zbliżonej do prostokąta lub owalu, posiada odbłyśnik (2) tak ukształtowany, że jego
część (2a) znajdująca się powyżej płaszczyzny poziomej (C-Cł prze~hodzącej przez oś optyczną (A-A) reflekto~a Jest w1ększa o co najmniej dziesięć procent
od t~J. czę.ści (2b) odbłyśnika (2), która znajduje się
ponizeJ teJ płaszczyzny poziomej (C-C). Ponadto zastosowana w tym reflektorze żarówka dwuświatława
jest ~ak u_stawiona, że włókno światła drogowego
ustaw1one Jest w ognisku (O) odbłyśnika (2), natomiast
włókno światła mijania ustawione jest na osi optycznej
(A-A) odbłyśnika (2) między ogniskiem (O) a szybą
czołową (1).
(2 zastrzeżenia)

'
----;:"';;-----;~
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~-~'~~
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'

l

l
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tl

gotowują obwód sygnału dźwiękowego a styki (12-13) przygotowują obwód świateł drogowych, oraz
wyłącznik bin:;etaliczny (H) pozwalający na opuszcze-

63c;

B62d

P, 165385

24.09.1973

Piotr Kaczmarzyk, Chatomów k. Warszawy, Folska
(Piotr Kaczmarzyk).
Przyrząd

do odkręcania i dokręcania filtrów, zwłasz
cza bocznikowego filtra oleju silnika Fiat 125p

Przyrząd wędług wynalazku charakteryzuje się tym,
do krót~zych ramion dźwigni (l) i (2) osadzonych
na osi (3) dospawana jest taśma (4) wyłożona skórą

że

lub gumą (5).

(2 zastrzeżenia)
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miane przez c1smenie panujące w przewodach ciśnie
niowych (16, 17) jednego obwodu hydraulicznego i działające przeciwnie do kierunku działania siły sprę
żyny powrotnej każdego z tych zaworów oraz wyłą
czniki ciśnieniowe (19, 30, 31, 32) ze wskaźnikiem (33)
sygnaliiującym spadek ciśnienia w przewodach ciś
nieniowych (16, 17, 18 i 19) obu obwodów hydraulicznych.
(8 zastrzeżeń)

63c;

B60j

P. 167561

21.12.1973

Pierwszeństwo: 31.10.1973 Francja (nr 73 38767)
Saint-Gobain Industries, Neuilly sur Seine, Francja (Gerd Sauer).
Urządzenie

ogrzewające

szybę

stosowane jako antena

Urządzenie ogrzewające szybę stosowane jako antena, zwłaszcza dla pojazdów samochodowych, zawiera taśmy zbiorcze, pomiędzy którymi są dołączone
przewody elektryczne służące jako rezystancje ogrzewcze i jako przewody anteny, oraz· urządzenie przełą

t /

....:......./

63c;

B62d

P. 165669

05.10.1973

Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft,
Friedrichshafen, Republika Federalna Niemiec.
Układ

kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym
i hydrostatycznym

czające.
Taśmy zbiorcze (3, 4, 5) są przesunięte w stronę
środka szyby poza strefę wpływu elementów metalowych karoserii. Sieć przewodów tworzących antenę
jest dostrojona do średniej częstotliwości pasma z modulacją
częstotliwości
dzięki
przedłużeniom
taśm
zbiorczych (4, 5) poza strefę rezystancji ogrzewczych.
Wynalazek można ~tosować w przypadku szyb WYkonanych z je"dnej warstwy szkła, na którą nano~i
się
sieć
ogrzewającą, a także
można go stosować

w przypadku szyb warstwowych, przy czym cienkie
przewody znajdują się w warstwie łączącej z tworzywa sztucznego.
(14 zastrzeżeń)

Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym i hydrostatycznym przenoszeniem siły kierowania na koła pojazdu, zwłaszcza. pojazdu mechanicznego posiada pompę tłoczącą (l) dla układu serwo-sterowania oraz pompę sterującą (2) działającą jako
urządzenie dozujące i zawór sterujący (3), która to
pompa sterująca i zawór sterujący są uruchamiane
przez koło kierownicy. (4), jak też dwa serwomotory
(8, 9) powodujące skręcanie kół kierowniczych, zbior-

63d;

B60r

P. 168097 T

14.01.1974

Fabryka Wyrobów Nożowniczych "Gerlach", Drzewnica, Folska (Stanisław Powłowicz, Władysław Abramczyk, Marian Kowal).
Przybornik dla kierowcy
Przedmiotem wynalazku jest przybornik posiadazestaw narzędzi niezbędnych do wykonania drobnych napraw przez kierowców podczas eksploatacji
pojazdów. Przybornik charakteryzuje się tym, że występujące w nim narzędzia (2+16) posiadają kształ
towe zakończenia do mocowania w uchwycie oprawce (1).
Uchwyt (l) posiada okładki (22), w których zamocowana jest sprężyna stała (17) i ruchoma sprężyna
(19), której końce są wyprofilowane w postaci rozchylonych haczyków tworząc uchwyt do zamocowania przyrządu (21), który zakończony jest wycięcia
mi (24) i łukiem (25).
jący

nik wyrównawczy i odpowiednie przewody, przy
czym do przestrzeni ciśnieniowej każdego z serwomotorów podłączona jest jedna połowa każdego
z dwóch niezależnych obwodów hydraulicznych. Układ
ten charakteryzuje się tym, że w przewodach ciśnie
niowych (16, 17, 18, i 19) prowadzących do komór ciśnieniowych (21, 22, 23 i 24) serwomotorów (8 i 9)
umieszczone są zawory przełączające (5 i 6) urucha-
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Ruchoma sprężyna (19) jest dociskana i zwalniana
przyciskiem (20) posiadającym ruch obrotowy o kąt
go• wokół nitu (23). ·
(2 zastrzeżenia)
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i końcówki (2). W końcówce (2) jest wykonany wielokrotnie stopniowany otwór (4) złożony z co najmniej
jednej komory cylindryczno-stożkowej i kilku, najlepiej trzech komór cylindrycznych. W otworze (4) umieszczona jest kulka (7) spoczywająca na powierzchni
stożkowej, trzon (6) wciśnięty grubszym końcem do
środka i Uszczelka (5) dociśnięta nakrętką (9). Trzon
(6) końcówki (2) ma w swym grubszym końcu wykonaną szczelinę . (8) o szerokości mniejszej niż śre
dnica kulki (7).
(2 zastrzeżenia)

63g;

P. 164277

B62j

24.07.1973

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Jednośla
dowych oraz Zakłady Rowerowe "Predom-Romet",
Bydgoszcz, Folska (Józef Fodlaski, Alfons Stasiek, Jerzy Bonk, Maria Misterek-Zurawska, Henryk Andrzejewski, Kazimierz Łukowski).

Kierunkowskaz do rowerów,
i

zwłaszcza młodzieżowych

dziecięcych

Kierunkowskaz do rowerów, zwłasżcza młodzieżo
wych i dziecięcych, służący do celów zabawowych
i spełniający fl.łnkcję dydaktyczno-wychowawczą, jest
złożony z dwóch żarówek (8) oświetlających kolorowe szybki (7), z baterii ogniw (11) umieszczonych
w korpusie (1), oraz z czterech przewodów (13)
i dwóch włączników (14) i jest mocowany do roweru
przy pomocy uchwytu.
Korpus (l) kierunkowskazu ma kształt cylindryczny i jest wzmocniony użebrowaniem wewnętrznym
(2) i zewnętrznym, a na końcach ma nakręcone kolorowe szybki (7) o kształcie stożka ściętego. Przewody
(13) są przeprowadzone wewnątrz korpusu (l) i przyłączone bezpośrednio do żarówek (8) i zestyków (9).
żarówki (8) i zestyki (9) są umieszczone we wkład
kach (lO) w ten sposób, że żarówki (8) przy wkręca
niu odchylają zestyki (9) dociskając je do biegunów
baterii, a wkładki (10) są dociśnięte do korpusu (1)
przez nakręcanie kolorowych szybek (7).
(2 zastrzeżenia)
63e;

P. 165968

F04b

Zakłady Rowerowe
"Fredom-Romet",
Folska (Ryszard Horoszczuk).

Pompka do

napełniania

powietrzem

19.10.1973
Bydgoszcz,
dętek

Pompka do napełniania powietrzem dętek rowerowych, motorowerowych i innych dętek z zaworem
Schroedera jest złożona między innymi z cylindra (l)

m
r-+\

l
J.._ ..

l

~r .

63h;

B62k

P. 162845

25.05.1973

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Swidnik k. Lublina, Folska (Edward Frań
czak).

Zawieszenie silnika

napędowego

Zawieszenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że silnik napędowy jest zawieszony na uchwytach (l) i (II), przy czym uchwyt (l) powiązany z ramą (2) jest elastyczny i tłumi drgania przekazywane
przez silnik (l) na ramę (2). Natomiast sztywny uchwyt (U) osadzony na osi wahacza utrzymuje stałą
odległość pomiędzy kołami współpracującymi z łań
cuchem napędowym i eliminuje wychylenia lub przekoszenia silnika (l) względem pionowej płaszczyzny
ramy (2). Zawieszenie jest przeznaczone zwłaszcza dla
pojazdów jednośladowych.
(3 zastrzeżenia)
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63h;

P. 164347

E62k

65a;

27.07.1973

Badawczo-Rozwojowy Pojazdów JednoBydgoszcz, Folska oraz Zakłady Rowerowe "Predom-Romet", Bydgoszcz, Folska (Józef Podlaski, Benedykt Grota, Zbigniew Jaruzel).
rowerowe,

zwłaszcza

Pływające

nóżkami tło

przednie z
czonymi

P. 161325

15.03.1973

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 58823
Biuro Projektowo-Technologiczne
Morskich Stoczni Remontowych, Gdańsk, J?olska (Krystyna Hermach, Tadeusz Chłopicki, Ryszard Gadletz).

Ośrodek
śladowych,

Widełki

B63b

rusztowanie

Pływające rusztowanie składa się z pontonu (l) wykonanego w kształcie katamarana, na którym jest
zamontowana konstrukcja nośna rusztowania (2).
R.u sztowanle (2) ma stałe pomosty (3) oraz ruchomy
pomost (4) poruszający się pionowo. Na ścianie skośnej znajdują się prowadnice (5), po których porusza
się ruchomy pomost (6).
(t zastrzeżenie)

Widełki rowerowe, zwłaszcza przednie są złożone
z dwóch nóżek (1), rury trzonowej (2) i dwóch wzmocnień (3). Nóżki (l) są w zasadzie płaskie, usztywnione jedynie płytkim podłużnym wytłoczeniem (6),

z górnymi koficami zagiętymi w kierunku rury trzonowej (2). Nóżki (l) obejmują rurę trzonową (2) pół
kolistymi wycięciami i są do niej przyspawane. Wzmocnienia (3) są również płaskie, zagięte ku rurze trzonowej (2) i zakończone półkolistymi wycięciami, którymi obejmują koniec rury trzonowej (2) i są przyspawane do niej i do nóżek (1).
(l zastrzeżenie)

IJQ...
l

-.i.._

----l

--- -

65a;

65;

P. 165837

B63b;

B63b

P. 165114

08.09.1973

Politecbnika Gdańska, Gdańsk- Wrzeszcz, Folska
(Jerzy Doerffer, Jerzy Madey, Andrzej Sobiborowicz,
Lech Kobyliński, Krzysztof Paul, Mieczysław Krężc
lewski.

12.10.1973

Statek podwodny
Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska
Krężelewski, Krzysztof Paul).

(Mieczysław

Nadbudówka statku
Nadbudówka statku korzystnie na całej swej dłu
jest ponad pokładem (7) statku,
mniejszej niż 0,3 wysokości (6)
nadbudówki (1). przy czym przekrój poprzeczny nadbudówki (l) ma zarys utworzony z linii ciągłych i (lul)
łamanych, z wypukłośdą zarysu dna i/lub dachu (10)
skierowaną korzystnie ku pokładowi (7) statku, na ~o
najmniej 0,4 jej długości (2).
(1 zaśtrzeżenie)

gości (2) usytuowana
na wysokości (5) nie

·
Przedmiotem wynalazku jest statek podwodny,
w którym rufowa część kadłuba (5) statku wyposażona jest w jeden oprofilowany płat nośny (2), zamot:owany do zewnętrznej strony obu burt (1), składa
jął:y się korzystnie z części stałej (3), której strona
spodnia ma większą krzywiznę niż strona grzbietowa i z co najmniej jednej części ruchomej (4), przy
czym co najmniej !16rna część burt (l) kadłuba (5),
w obszarze (6) wodnicy pływania w spoczynku (7),
posiada grubość (8) nie mniejszą niż 0,01 szerokości
(9) kadłuba (5) statku, kprzystnie na długości co najmniej 0,4 długości kadłuba (5).
(2 zastrzeżenia)
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do zamykania otworu,
statku

luku na

zwłaszcza

Przedmiotem wYnalazku jest urządzenie do zamykania otworu zwłaszcza luku (7) statku (l) posiadają
ce co najmniej jedną pokrywę główną (8) przesuwaną w prowadnicach poziomych (20) wzdłuż luku, przy
czym pokrywa zawiera parzy stą ilość elementów pokrywowych (13-16) połączonych przegubowo ze sobą
i składanych pionowo przy otwartym luku w przestrzeni (21, 23) przyległej do luku.
W urządzeniu, prowadnice (20) przedłużone są na
pomost składowy (23), a całkowita długość pokrywy
(8) w stanie zamkniętego luku jest mniejsza niż suma długości pomostu składowego (23) i prześwitu
otworu lukowego nakrytego pokrywą (8) w położeniu
zamkniętym. Tak rozłożona pokrywa jest przesuwana w całości poziomo w dwóch kierunkach wzglę
dem przestrzeni składowania (23), przy czym wytworzona wnęka jest nakrywana niezależną obrotową
klapą

(25).

Wynalazek ma zastosowanie w międzypokładach (5)
w lukach pokładów szancowych.
(8 zastrzeżeń)

65a;

B63b

, P. 165122

10.09.1973

Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego "Famor",
Bydgoszcz, Folska (Zdzisław K~źmierczak).
Mechanizm obrotowy
Mechanizm obrotowy składający się z podstawy
i obrotnicy charakteryzuje się tym, że jeden z jego
elementów składowYCh posiada pływający krążek (l)
umieszczony w rowku (2) znajdującym się na powierzchni czołowej tego elementu, natomiast drugi element
składowy posiada na powierzchni czołowej oporowy
kołek (3), który WYStającą częścią wchodzi w rowek
(2) elementu pierwszego.
Mechanizm obrotowy według wynalazku przeznaczony jest do urządzeń, w których wymagany jest
obrót jednej części względem drugiej o 360" lub wię
cej, a zwłaszcza do projektorów.
(4 zastrzeżenia)

65a;

B63b

P. 169943

Gdańska
Stocznia
(Piotr Waissmann).

Rusztowanie

wiszące

T

29.03.1974

Remontowa,

Gdynia,

Folska

do konserwacji i remontu kastatku

dłuba

Rusztowanie wiszące posiada ramę (1). Do ramy (l)
w jej dolnej części są zamocowane przegubowo nogi
(2) zakończone stopkami (3). Stopki (3) są połączone
wa.hli~ie z ramą (1). W górnej części ramy (l) znajduJe s1ę przesuwny nośny dźwigar (4). Na dźwigarze
(4) jest zamocowany przesuwny pomost (5). Na dźwi
garze (4) w dolnej jego części jest zamocowana nastawna rozpórka (6). Ustawianie długości roboczej nośnego dźwigaru (4) jak i ustawianie roboczego pom?stu (5) odbywa się za pomocą samohamownych
ślimakowych przekładni (7).
(l zastrzeżenie)

1

r/

2
~.

65a;

B63b

Pierwszeństwo:

P. 169932

30.03.1974

Francja (nr 73 11 648)
Mac Gregor International S. A., Bale, Szwajcaria
(Henri Kummerman).
30.03.1973 -

65a;

B63b

P. 165209

14.09.1973

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (MiSandowicz).

c hał
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Sposób według wynalazku polega na wytworzeniu
kadłuba z elementów prefabrykowanych stanowią
cych zewnętrzną i wewnętrzną warstwę, połączonych
pośrednio warstwą tworzywa klejącego. Poszczególne elementy prefabrykowane odlewane są w dwustronnych formach. Sztywność i wytrzymałość kadłuba
uzyskuje się przez odpowiednie obrócenie
i wzajemne przesunięcie względem siebie poszczególnych prefabrykatów.
Wynalazek pozwala na masową produkcję kadłu
bów z elementów prefabrykowanych, które mogą być
montowane w jedną całość w stoczniach, bądź też
przez żeglarzy amatorów.
(7 zastrzeżeń)
65h;

B63h

P. 165113

Folitechnika
(Krzysztof Paul,
Układ

Polska

sterowania holowanego statku

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania holowanego statku podwodnego, wypo~ażony w elastyczne cięgło (l), ·przechodzące w rozgałęzienia (2) w postaci trójkąta, które po przejściu przez rolki podpierające (3), zamocowane na statku podwodnym i/lub
holującym doprowadzone są do układu nawijającego
(6) lub układu przesuwnego, usytuowanego na statku
podwodnym i/lub holującym.
(2 zastrzeżenia)

.i

66b;

A22c

P, 165034

jest

przyporządkowana dysza (5) kierująca na skrzydełka (3) strumień powietrza. Na drodze przesuwu
wstęgi osłonki (2), między zespołami elementów przenoszących jest umieszczony wirnik dodatkowy (6) wraz
z dyszą (5). Wirnik ten jest osadzony wahliwie na
ramieniu zaopatrzonym w obciążnik (7). Zakres odchylania wirnika dodatkowego (6) daje się regulować
za pomocą obciążnika (7).
(3 zastrzeżenia)

66b;

A22c

P. 166198

Instytut Maszyn Spożywczych,
(Eugeniusz Karczmarczyk).
Głowica

08.09.1973

Gdańska,
Gdańsk-Wrzeszcz,
Mieczysław Krężelewski).
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do formowania

30.10.1973

Warszawa, Polska

osłonek białkowych

Przedmiotem wynalazku jest głowica do formowania surowych osłonek białkowych z masy kolagenowej, wytwarzanej w postaci cienkościennej rury wypełnionej powietrzem.
Głowica składa się z korpusu (l), w którym są osadzone obrotowo dwie współosiowe tuleje wiruj ące (2,
3). Tuleje te obracane są w przeciwnych kierunkach
za pośrednictwem zębatych kół stożkowych (4). Wewnątrz korpusu (l) jest osadzony rdzeń (5), na którym są nacięte rowki śrubowe. Szyjka tulei (2) jest
również zaopatrzona w rowki śrubowe. Na drodze
rowków śrubowych tworzy się szczelina formuj ąca
(19). Głowica posiada układ podawania masy kolagenowej (16. 17) oraz układ wyrównawczy ci śnienia.
Woda chłodząca przepływa przez przewody (25, 26)
oraz kanały (27, 28) i tworzy obieg zamkn ięty, nie
stykając się z masą kolagenową.
(4 zastrzeżenia)

05.09.1973

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Przemysłu
Spożywczego "Spomasz", Warszawa, Polska (Euge-

niusz Karczmarczyk, Marian Kowalik, Waldemar Raczka).
Przenośnik

surowej

osłonki białkowej

Przedmiotem wynalazku jest przenośnik do przemieszczania surowej osłonki białkowej w suszarni.
Przenośnik składa się z dwu zespołów elementów
przenoszących. Każdy element
przenoszący
zawiera
jedną parę ustawionych pod kątem wirników (1), na
których spoczywa przenoszona wstęga osłonki (2).
Wirniki są utworzone z promieniowo osadzonych na
piaście łukowych łopatek (3). Każdemu wirnikowi (l)
66b;

B02c

P. 166261

31.10.1973

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska
(Henryk Brett, Stanisław Smarkusz).
Sposób suszenia

osłonek białkowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób suszenia osło
nek białkowych, wytłaczanych w postaci cienkościen
nej rury z masy kolagenowej za pomocą nagrzanego
powietrza, w suszarni tunelowej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że przed
wprowadzeniem powietrza do suszarni, z powietrza
usuwa się parę wodną do wilgotności bezwzględnej
poniżej 6 g/kg. Zmniejszenie wilgotności powietrza
prowadzi się korzystnie za pomocą ochłQdzenia po-
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powietrza, względnie przy użyciu
powietrze nagrzewa się do temperatury 45-55°C. Temperaturę termometru wilgotnego
przed wlotem do suszarni utrzymuje się w zakresie
18-22"C.
(l zastrzeżenie)

Urządzenie wg wynalazku, będące kłem zabierakowym, ma kieł stały (2), na którym osadzona jest ruchoma obrotowo-posuwista cz ęść (3). Część obrotowo-posuwista (3) posiada na swym czole wymienny zabierak (4) z występ em materiałOwYJll, dopaso,vanym
do kanałka technologicznego :;zlifowanego przedmiotu (1).
(2 zastrzeżenia)

67a;

67a;

B24b

P. 162412

07.05.1973

Huta im. Marcelego Nowotki, Ostrowiec święto
krzyski, Folska (Jerzy Wierzcholski, Stanisław Broda, Andnej Weronski, Gustaw Grzegorczyk, Zygmunt
Głąbień, Ryszard Matyjasik).
Sposób i

urządzenie

do kształtowania tarcz
tarcz profilowych

. _. , >·
.·

~

Ostrzarka

B24b

Gdyńska

B24b

P. 170094 T

03.04.1974

Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów, Folska
Dłużewski, Wieńczysław Lewandowski).

(Le-

szek

Sposób szlifowania i

urządzenie

do stosowania tego

sposobu
Przedmiotem

wynalazku jest sposób szlifowania

zewnętrznych powierzchni elementów walcowych prostych lub kształtowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób według wynalazku polega

elektrochemiczno-ścierna

Przedmiotem wynalazku jest elektrochemicznoostrzarka do regeneracyjnego ostrzenia naostrzami z węglików spiekanych.
Na dolnym korpusie (l) usytuowany jest górny korpus (4) z wrzeciennikiem (9). W obudowie wrzecienr:.ika (9) ułożyskowany jest wydrążony wałek z osadzonym kurkiem i dyszą. Na wałku zawieszone jc;;t
c·lektrnwrzeciono szt:ywno połączone z wałkiem. Wrzeeiennik (9) połączony jest z układem napędu posuwu, który składa się z wypełnionego cieczą cylindra
z. przesuwnym tłokiem z tłocz ys kiem i ze śrubą współ
pracującą
z nakrętką. Tłok poprzez teleskopowe
sprzęgło połączony jest z ręcznym pokrętłem.
(3 zastrzeżenia)

(Anatol
67a;

05.04.1974

-ścierna
rzędzi z

67a;

,. .

P. 170134 T

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Folska
(Józef Syska, Józef Łukasik, Stanisław ślusarczyk,
Piotr Murawski, Franciszek Kułakowski, Seweryn
Mielniczuk).

zwłaszcza

Sposób kształtowania tarcz wg wynalazku, metodą
przeróbki plastycznej na gorąco, polega na tym, że
tarcze wylwnuje się z materiału obracającego się wokół własnej osi przez kształtowanie zespołem walców, przy czym przez stopniowe wywieranie nacisku
n.rzcz v.·alce na tarcze, materiał jest przemieszczany
w procesie kształtowania jednocześnie w kierunkach
promieniowym, obwodowym i równoległym do osi
tarczy.
Ur7.~dzenie do stosowania sposobu posiada w korpusie (l) układ walców (2) obracających się wokół
własnej osi, których odległość od środka może być
zmienna w zależności od średnicy wykonywanej tarczy.
(5 zastrzeżeń)

,. .

B24b

P. 170210

Stocznia

T

Remontowa,

09.04.1974

Gdynia,

Folska

Mikoś).

Uchwyt do ostrzenia skrobaków spiralnych
Uchwyt do ostrzenia skrobaków ma kształt walca .
Na wałku (l) z gwintem zewnętrznym są osadzone
skrajne kołnierze (2) oraz ustalające pierścienie (3)
z wycięciami kształtowymi na spiralne skrobaki (5).
Między ustalającymi pierścieniami (3) na wałku (l)
są osadzone rozprężne tuleje (4)~ Całość jest skręco
na za pomocą zaciskowej nakrętki (6). (l zastrzeżenie)

: J_ / _).. A

na wykonaniu na czole przedmiotu szlifowanego (l)
kanałka technologicznego.

~/).

l._,

~\

!;

~~
67a;

B24b

P. 170224

T

09.04.1974

Folitechnika Poznańska, Poznań, Folska (Jan Chajda, Leszek Stróżyk, Ryszard Musiał, Andrzej Konieczny).
Dogniatak do otworów sworzniowych w

tłokach

Przedmiotem wynalazku jest dogniatak do otworów sworzniowych w tłokach służący do obróbki

150
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wykańczającej otworów sworzniowych, obróbki otworów współosiowych lub długich otworów.
Dogniatak wg wynalazku ma głowicę rolkową .
Z jednej strony głowicy rolkowej w kierunku od
uchwytu dogniataka jest pilot ·wyjściowy (l!) a po

Możliwość przesunięcia ramienia (16) rygla (11) istnieje tylko wtedy, gdy tarcze szyfrowe (4), (5) i (6)
będą zajmować takie położenie względem siebie, że
wycięcia odpowiadających im tulejek (l), (2) i (3) bę
dą tworzyć wspólne jedno wycięcie osiowe (7), w które może wejść pazur (17) rygla (11) w czasie jego
przesuwu. W innym położeniu tarcz przesuw rygla
jest niemożliw.y .
(l zastrzeżenie)

stronie przeciwnej głowicy rolkowej jest pilot wej,ściowy (9). Pomiędzy pilotem wejściowym (9) a gło
wicą rolkową osadzone jest łożysko oporowe (3), o k tóre z jednej strony opiera się p i erścień oporowy (6)
poprzez pierściefl regulacyjny (5). O pierścień oporowy (6), stanowiący część separatora, jedną płaszczy
zną czołową opierają się rolki (7) rozdzielone na sto7.kowej bieżni drugą częścią separatora (8) osadzonego
suwliwie na rdzeniu dogniataka. Ta część separatora
dociskana jest do swej drugiej cz~ści to jest pierś cie
nia oporowego pilotem wejściowym poprzez spiralną
sprężynę (12) osadzoną równ ież na rdzeniu. Na obie
części separatora (8) i pierścień regulacyjny (5) nasa(2 zastrzeżenia)
dzony jest koszyk rolek (4).

69;

P, 165602

BZ6

02.10.1973

Przedsiębiorstwo
Robót Elektrycznych " Elektromontaż", Łódź, Polska (Andrzej Wierzbicki, Witold

Andrzej ak).
Urządzenie

do

cięcia

folii na pasy

Urządzenile wg wynalazku posiada ceową belkę (1),
łącząeą ramy (2) urządzenia, zaopatrzoną w trzpienie
(3) zakończone gwintem, na które to trzpienie jest
nałożona prostokątna płyta (4) oraz podkładki (5), zaś
na podkładkach (5) spoczywa druga nieco szersza
prostokątna płyta (6), natomiast do bocznej powie-

68a;

E05b

P. 112332 T

rzchlni belki (l) jest przytwierdzona listwa (1). Dwie
prostokątne płyty (ł) i (6) zamocowane są poziomo
w pewnej odległości od siebie tak, że odległość ta jest
stała lub regulowana, zaś wzdłuż jednego dłuższego
boku obie płyty mają wykonane wycięcia rozmieszczone jedno obok drugiego w jednakowych odstępach
tak, że pionowe · osie wycięć płyty (ł) pokrywają się
z pionowymi osiami wycięć płyty (6), przy czym
w dwóch lub więcej wycięciach płyt (4) i (6) jest osadzony jeden lub kilka płaskich prostokątnych no.;;y
(9), których dolna część styka się z powierzchnią belki (1) i listwy (7), a górna część wystaje ponad powierzchnię płyty (6). Na trzepienie (3) nałożona jest ceowa belka (10), mocująca płytę (6), dociśnięta nakręt
kami (11). Do ramy (2), po obu stronach pJyty (4 i 6),
są zamocowane rolki prowadzące. (12). W dolnej części
urządz enia jest umieszczony silnik napędowy (13),
który za pbmocą łańcucha (U) napędza wałek (15).
Do mocowania zwoju folii przeznaczonej do cięcia
służy wałek (16).
(l zastrzeżenie)

29.06.1974

Lublinieckie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego "Lugamet", Lubliniec, Polska (Czesław Tomza).
Mechanizm szyfrowy do zamków
Mechanizm szyfrowy do zamków zwłaszcza teczkowych lub walizkowych stanowią tulejki (l), (2) i (3)
zakończone odpowiednio z jednej strony tarczami szyfrowymi (4), (5) i (6) zaś z drugiej strony mają wspólne osiowe wycięcie (7).
Tarcze szyfrowe mają na obwodzie dziesięć promieniowych wgłębień (8), w których znajdują się cyfry kolejno od 1 do o.
We wgłębienia te wchodzi zapadka sprężynująca (9)
ustalając położenie tarcz względem: siebie. Tulejki (1),
(2) i (3) są usytuowane współosiowo na trzpieniu (10)
utwierdzonym w ryglu (11). Poszczególne tarcze szyfrowe wraz z tulejkami mają możliwość obrotu wokół
trzpienia (10), natomiast nie mają możliwości przesuwu osiowego, ponieważ są us.t alone otworem (20)
szyldu (18).

69;

P. 169233

B26

Wyższa Szkoła
czysław Rzucidło,
Urządzenie

~

T

02.03.1974

Inżynierska, Lublin, Polska (MieHenryk Kaczorowski).

do mechanicznego krajania pieczywa

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mechanicznego krajania pieczywa posiadające dwuostrzowy wirujący nóż (l) o pionowej 10si obrotu z nakładkc1
wzmacn i ającą (2), uzbrojony w zgarniacze (3), pierś cień dYstansowy (4) odpowiadający grubości odcinanej kromki pieczywa oraz wrzutnik (13) regulowany
el,e mentem ruchomym. W wirującym dwum'itrZ'owy m
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nożu (l) ostrza o profilu odcinków koła są 05raniczone obwodem wewnętrznym pierścienia dystam.sowego (4) oraz średnicą nakładki wzmacniającej (2),
przy czym średnicę nakładki wzmacniającej (2) ogranicza szerokość otworu wrzutnika a zgarniacze (3) są
zamocowane na przeciwległej stronie obrysów O>trzy
w odległości długości otworu wrzutnika. Urządzenie
znajduje zastosowanie zwłaszcza w zakładach zbiorowego żywienia.
(2 zastrzeżenia)
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16987~

28.03.1974

28.03.1973 - Belgia (nr 797.452)
23.11.1973 - Belgia (nr 807.747)

Pierwszeństwo:

P ierre Vanderlinden, Mons, Belgia
Pantofel bez

pięty

lub podobny

Pantofel jest wykonany z materiału sprężystego,
którego warstwa zewnętrzna jest gładka i nieprzepuszczalna.
Pantofel składa się za pomocą łap (10, 11, 12 i 13).
Języki (15) łap (10 i 11) są umieszczone w szczelinach
(14) lap (12 i 13). Tworzywem sprężystym o zamknię
tych komorach jest spieniony poliuretan, spłeniony
polietylen lub podobne tworzywo. Fantafel według
wynalazku ma zastosowanie w szpitalach, ambulato.(7 zastrzeżeń)
riach, basenach kąpielowych itp.
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Stanisław Romański,
sław Romański).

Bielsko-Biała,

28.02.1974

Folska (Stani-

Futerał pieczęci
Futerał według wynalazku posiada obudowę (l i 2),
uchwyt (5) oraz oprawę (3) pieczęci. Część (l) obudowy wraz z uchwytem (5) służy jako uchwyt pieczęci.
W obudowie (2) :~Jnajduje się wklejona gąbka na tusz.
Sprężyny (<l l 8) umożliwiają sprężynujące otwarcie
futerału pieczęci. Futerał pieczęci ma zastosowanie
szczególnie dla osób pracujących w terenie takich jak
lekarze, władze kontrolne itp.
(5 zastrzeżeń)

74a;

G08b

P. 164227

20.07.1973

Zgłoszen i e

dodatkowe do zgł oszenia P. 161322
Zakład y Urządzeń Jądrowych, "Balon"
Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, Fol-

Zjednoczone
Zakład

ska (Roman Landowski).
Układ połączeń

czujki sygnalizatora ognia

Przedmiotem wynalazku jest ulepszony układ poJą
czeń czujki sygnalizatora ognia, przeznaczonej
do
współpracy z typową centralką sygn alizacji pożaru.
UkŁad według wynalazku posiada czuły na podczerwień przetwornik (P), który przetwarza padające promienie podczerwieni na proporcjonalny do natężenia

6
-.
'·

l

l
l__

tego promieniowania prąd elektryczny. Za przetwornikiem znajduje się w układzie filtr (F) typu RC
a dalej stopień dopasowujący (E) wysoką rezystancję
przetwornika (P) i filtru (F) do małej rezystancji wejściowej wzmacniacza (W). Wyjście wzmacniacza (W)
jest połączone z integratorem o odpowiednio dobranej
stałej czasowej, złożonym z elementów RC i diod
(Dl, D2).
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Stopień WSJSC!Owy na dwóch tranzystorach (Tl, T2)
sterowany z integratora posiada układ dodatkowego
sprzężenia zwrotnego (R2, C3 i R3) zape wniaj ący sko kową zm.lamę stanu pracy przy przekro~zeniu przez
sygnał sterujący odpowiedniego progu. Temperaturowe zmiany rezystancji oraz czułości przetwornika
podczerwieni są kompensowane zmianami czułych m1
temperaturę
elementów oporowych. Dobrane elementy bierne stopni układu od wejścia do integratora włącznie zapewniają jednakowy czas reakcji czujki w całym pasmie roboczym.
(7 zastrzeżeń)

przy czym punkty (41), (4J, ... (4nl łączące rezystory
(2 1), (~1), ... (2") z termistorami (1 1), (lz), ". (ln) podłączon·e są poprzez diody (5 1), (52 ), •••• (5Jl) do elektronkznego \nmacniacza o działanlu progowym (6).
Wyjście wzmacniacza (6) podłączone jest d{) cewki
przekaźnika · (7), którego styki (8) sygnalizują przekroczenie zadanej
temperatury przez którykolwiek
z termistorów (1 1), (1 2), ••• Un).
(l zastr2leżenie)

74b;
74b; G08c

P. 163835

04.07.1973

Kopalnia Węgla Kami•enneg.Q "Zofiówka", Jastrzę
bie, Polska (Roman Trzaskalik, Alfred Widenka, Paweł Pośpiech, Tadeusz Galisz).
Układ

elektroniczny do kontroli pracy lub postoju
maszyn i urządzeń elektrycznych

Układ według wynalazku wykonany jest w formie
czujnika nałożonego na powierzchni wielofazowego
kabla (10) zasilającego maszyny i urządzenia elektryczne, którego element indukcyjny (l) przylegaj ący
podłużnie do powierzchnl kabla . (10), w którym indukowane jegt napięcie na skutek obecności w niesymetrycznym polu elektromagnetycz.nym WYWOłanym
przez przepływ pradu elektrycznego w przewodach
umieszczonych w niejednakowej odle głości od powierzchni kabla (10), połąc zony jest poprzez wzmacniacz
(A), prostownik (B) i klucz tranzystorowy (C) z obwodem sterowania (St) systemu te1emetryc.znego, przy
czym element indukcyjny (l) stanowi wzdłużna płas
ka cewka nav:inięta na rdzeniu najlepiej fenamagnetycznym o przekroju znacznie mniejszym od przekroju kabla (10).
(l zastrzeżenie)

74b;

P. 164116

GOSc

Urządzenie

P. 165739

G08c

08.10.1973

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jan Mrozowski, Józef Czucha, Maciej Sajlllacki, Jacek Żybor
ski).
Układ

sygnalizacji

włączenia

Przedmiotem wynalazku jest elelttroniczny układ
sygnalizacji włączenia przeznaczony do tyrystorowych wyłączników szybkich lub regulatorów tyrystor{)wych, zwłaszcza prądu stałego.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że napięcie stałe z odbiornika przyłożone jest na zaciski (l, 2) i poprzez ogranicznik prądu zbudowany
z rezystora (3), diody Zenera (4) i rezystora (5) zasila
bazę tranzystora (6). Równo~egle do złącza baza emiter tranzystora (6) włączony jest rezystor polaryzujący (7). Do kolektora tranzystora (6) poprzez uzwojenie kontaktrenu (8) o stykach (9, 10) doprowadzone jest stabilizowane napięcie z d iody Zenera (11),
która poprzez rezystor (12) ograniczający prąd, zasilana jest napięciem częściowo wygładzonym na kondensatorze (13) i wy prostowanym przez diodę (14). Na
zaciski (15 i 16) doprowadzone jest napięcie prze-.
mienne ze źródła prądu.
Zaletą układu według wynalazku jest uzyskanie
pełnej informacji o stanie pracy, to jest o włączeniu
lub wyłączeniu ty.rystorowy~h wyłączników szybkich
lub tyrystorowych regulatorów, niezależnic od wielkości napięcia na odbiorniku.
(l zastrzeżooie)

16.07.1973

Kopalnia Węgla Kamiennego "Michar', Siemianowice SI. Polska (Karol Goszyk, Klaudiusz Kacy, Rajnold Sołowski).
Urządzenie
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do sygnalizacji temperatury

do

sygnali7.acji temperatury posiada
dzielniki napięć utworzone z regulowanych rezystorów (2,}, 22), .•.• (2n) i termistorów (11 ) , (22), •... (1n),
..

l
l

fl

ł.!

\ .L

\.!.

74b;

G08c

P. 165909

13.10.1973

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 163764
PKP Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska
(Zenon Gara).

Elektryczny układ bezstykowy sygnalizacji optycznej
w grupach odbiorników jednofazowych
Przedmiotem wynalazku jest układ sygnalizacji
uszkodzen w urządzeniach elektrycznego ogrzewania
zwrotnic kolejowych. Istota wynalazku polega na
tym, że do części (9) dzielnika OSipięcia (8, 9) przyłll
czona jest neonówka {10) oraz końcówki wtórnego uzwojenia (6) przekładnika (4). Napięcie uzyskane
z wtórnego uzwojenia (6) obniża napięcie na części
(9) dzielnika napięcia do wartości mniejszej od napięcia zapłonu neonówki (10) w czasie, gdy przez
pierwotne uzwojenie (5) przekładnika (<l) płyn ie suma
prądów
kompletu przyłączonych odbiorników (7).
Przy awarii całego kompletu odbiorników lub zamiku
napięcia ich zasilania neonówka osiąga maksymalną
jaskrawość świecenia.
(l zastrzeżenie)
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Układ ten w porównaniu z układami konwencjonalnymi charakteryzuje się dużą jasnością błysku,
niewielkim poborem energii, wysoką sprawnością oraz
trwałością i niezawodnością pracy.
(l zastrzeżenie)

74b;

GOSc

P. 166294

02.11.1973

Zgłoszenie

dodatkowe do zgłoszenia nr P. 159626
Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa,
Folska (Andrzej Machalski, Marian Rządziński, Marek Bieńkowski).
Zakłady

Sposób zwiększania pewności działania wielotonowych
systemów zdalnego oddziaływania oraz układ do
stosowania tego sposobu
Sposób zwiększania pewności działania wielotonowych systemów zdaLnego oddziaływania polega na
tym, że sygnały informacyjne z części nadawczej (N)
do części odbiorczej (0) są przesyłane poprzez łącza
wraz z dodatkowym sygnałem kontrolnym (F), który
w części odbiorczej poddaje się z detektora (Do) do·
układu sygnalizacji (Us) poprzez układ opóźniający
(to) i jednocześnie przesyła się do układów iloczynów
logicznych (I 1•••In), które zapewniają, że na wyjściach
(Wy 1•••Wy 0 ) pojawiają się sygnały informacyjne tylko
w przypadku równoczesnego odebrania sygnałów
(F1••• fn) i sygnału kontrolnego (fo).
Układ do stosowania sposobu według wynalazku
posiada część odbimczą (o) w której zastosowany jest
dodatkowo układ opóźniający (to) połączony z ukła
dem syg1nalizacji (Us) i pierwszymi wejściami ukł:;
dów iloczynów logicznych (1 1•••In) przy czym drug1e
wejścia iloczynów logicznych (1 1 ••• In) połączone są
do wejść detektorów (D 1 ••• Dn) poprzez układy opóź
Jt·iające (t1 ••• tn).

74d;

GOSb
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18.04.1973

Krakowska Spółdzielnia Gospodarcza, Wytwórnia
Wyrobów Szklanyych, Spółdzielnia Pracy, Kraków,
Folska (Wojciech Korzynow).
Urządzenie do dozowania elektrolitów, zwłaszcza rozsrebrzącego do szklanych ozdób choinkowych

tworu

Urządzenie wg wynalazku posiada zbiornik ciśnie
niowy (l) do którego, w górnej części podłączony jest
przewód pneumatyczny (2), który poprzez zawór odcinający (3) łączy się z rozdzielaczem elektromagne- ·
tycznym dwudrożnym (4). Do wejścia rozdzielacza (4)
podłączona jest obustronnie pompa rotacyjna łopat
kowa (5) posiadająca w obwodzie zawór zwrotny (6)
o regulowanym obciążeniu. Do części dolnej zbiornika (l) jest podłączony przewód -hydrauliczny (8) włą
czony pomiędzy zawór tłoczący (9) i zawór zwrotny
ssący (10). Oba zawory (9 i lO) ustawione pionowo zasilane są roztworem srebrzącym poprzez przewód hydrauliczny (11) ze zbiornika bezciśnieniowego (12).
Do zaworu tłoczącego (9) jest przyłączony elastyczny przewód hydrauliczny (13) z wypływem kapilarnym (14). W górnej części zbiornika (l) są osadzone
dwie elektrody (15) o stałym zanurzeniu oraz jedna
elektroda przesuwna (16).
Obwód roboczy pompy (5) i rozdzielacza (4) zasilany jest prądem zmiennym o napięciu sieciowym, natomiast obwód sterowania zasilany jest prądem zmiennym o napięciu 'bezpiecznym pobieranym z transformatora bezpieczeństwa (17).
(2 zastrzeżenia)

05.10.1973

PKP Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Kolejnictwa, Warszawa, Folska (Jan Pabiańczyk, Bolesław
Lischa, Włodzimierz Wasilewicz).
Układ

do wYtwarzania migowego światła sygnalizacyjnego o dużej jasności

...

lł-L~'fki

Przedmiotem wynalazku jest układ do wytwarzania
migowego światła sygnalizacyjnego o dużej jasności,
zasilanego z przenośnych źródeł energii elektrycznej,
zwłaszcza do sygnalizacji końca pociągu, przeznaczony do stosowania w urządzeniach wymagających widocznego z daleka światła sygnalizacyjnego i przeznaczonych do długotrwałej pracy.
Układ według wynalazku składa się z lampy wyła
dowczej (4) zasilanej przez przetwornik (3), wyłączni
ka (2) i z przenośnego źródła energii (1).

M;hya"SJ

~__..."""""""

Fr,._,d /ydn!N/iccnv

75c;

B44d

P. 165245

14.09.1973

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn, Polska
(Brunon Piotrowicz, Fryderyk Fuchs).
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do lakierowania papieru

Urządzenie
do lakierowania papieru stosowane
w przemyśle poligraficznym do powlekania powierzchni ·papieru bezbarwnym lakierem spirytusowym,
celem nadania mu połysku i stworzenia ochronnej powłoki, posiada zespół lakierujący w postaci wymiennej przystawki z dwoma walcami: jednym walcem
przybierająco-rozprowadzającym i jednym lakierują
cym. Przystawka wspiera się na sterującym wałku
(6) i jest umiejscowiona, patrząc w kierunku biegu
papieru, za cylindrem (3).
Wałki (11) i ·(12) przystawki napędzane są za pomocą zębatych kół (16), (17) i (18) umiejscowionych
w osiach tych wałków oraz na osi cylindra (3).
(3 zastrzeżenia)

także przelot (11) w celu uzyskania kształtu walcowego, po czym po wykonaniu otworów gwintowych
(22) i po zamocowaniu na wrzecionie dysk nagrzewa
się na całej cylindrycznej pobocznicy do temperatury 1500°C, przy jednoczesnym @hłodzeniu od wewnątrz
dysku i utrzymaniu prędkości obrotowej dysku od
3Q00-6000 obr/min.
(2 zastrzeżenia)

76b;
76b;

D01g

P. 169135 T

27.02.1974

Pomorskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych "Izopol", Trzemeszno, Folska (Stefan ślimak, Wojciech
Michalak).
Urządzenie do wytwarzania włókien ze stopionej lazwłaszcza wełny mineralnej i sposób wykonyWania dysków do rozwłókniania

wy,

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
że organy rozwłókniające w postaci dysków skła
dają się z części mocującej (chwytowej) i części zamykającej, połączonych
nierozłącznie
symetrycznie
rozłoźon& spoiną (6) na cylindrycznej pobocznit-y dysku, umieszczoną w zulmsowaniach '(19) i (20) korpusów (9) i (17) oraz sworzniami zabezpieczającymi (21).

tym,

Część

mocująca

ma postać pierścienia i od strony
chwytowej wrzeciona (wałka obrotowego) ma osiowo
usytuowane gniazdo złożone z płaskiego walca (7) na
którym spoczywa ścięty stożek (8).
Część zamykająca dysku ma postać krążka mają
cego wydrążenie (14) usytuowane osiowo i najkorzystniej o średnicy wewnętrznej równej średnicy części
cylindrycznej wyżłobienia (12) usytuowanego w części
mocującej dysku, przy czym korpus części zamykają
cej od strony wydrążenia ma cienką ściankę (wypust centrujący) ·(18) wchodząca w wycięcie (13) czę
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D01g

P. 169827 T
Ośrodek

Centralny

26.03.1974

Badawczo-Rozwojowy Maszyn

Włókienniczych, Łódź, Folska (Józef świątek, Zbigniew
Wrocławski).

Urządzenie

opóźniające, regulujące zmianami
gu taśmy włókienniczej

razcią

Urządzenie opóźniające, regulujące zmianami razciągu włókienniczej taśmy, składające się z bębna (15)
z szeregiem nastawnych prętów (11) i przekładni bezstopniowej charakteryzuje się tym, że bęben (15) jest
osadzony nieobrotowo na wałku (13) i ma na obwodzie wybranie, lub jest osadzony mimośrodowo.
Bęben (15) jest zamknięty nieobrotowym korpusem
(7), podpartym w osi na suwliwym wałku (19), zakończonym
tarczą (20), zaopatrzoną
na obwodzie

rolkę (21), posiadającą
pomocą sprężyny (22).

w

kontakt z

prętami (11) za
(l zastrzeżenie)

21

ści mocującej.

Sposób wykonywania dysków do rozwłókniania
charakteryzuje się tym, że wytoczona część mocująca
i zamykająca z tego samego materiału (stal.i konstrukcyjnej) lub różnych materiałów składa się na
zamek, w którym wpust centrujący (18) oddziela wydrążenia (14) i wyżłobienia (12) od rowka utworzonego przez zukosowanie (19) i (20), po czym dokonuje
się zespawania czołowego przez wypełnienie rowka
spoiną (6), obniża się temperatura spoiny (6) do temperatury otoczenia ale nie niższej niż 5°C, wykonuje
się otwory na szpilki (sworznie zabezpieczające) (21)
i następnie wspawa się w ~ciankę czołową (16)
i rdzeń (10) szpilki (21} a po osiągnięciu skurczu pohoc:r.nicy dysku a w konsekwencji maksymalnej wypukłości powierzchni zewnętrznych poddaje się obróbce powi.:-rzchniowej, powierzchnię zewnętrzną częś c; i
mocującej i zamykającej w celu uzyskania postaci
okrągłej tarczy oraz PC?ddaje się obróbce skrawaniem

76c;

D01h;

P. 165624

04.10.1973

John Heathcoat and Company Limited, a British
Company of Tiverton, Devon, Wielka Brytania.
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Sposób wytwarzania pogrubionej i karbikowanej
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

przędzy

Sposób

wytwarzania pogrubionej i karbikowanej
o zasadniczo jednakowej jakości przez zastosowanie urŻądzenia pogrubiającego i karbikującego,
zawierającego
układ
przeznaczony do odbierania
przędzy i popychania jej ku przodowi tak aby utworzyć podłużny pakiet, przy czym przędzę dodaje się
do jednego końca pakietu i odbiera się z drugiego
końca pakietu w stanie pogrubionym i skarbikowanym, charakteryzuje się tym, że odchylenie położenia
odbieranego końca pakietu do uprzednio określonego
zadanego położenia wytwarza się przez sygnał zawierający informacje o wielkości tego odchylenia, przy
czym sygnał ten stosuje się do sterowania temperatury przędzy doprowadzanej do pakietu.
Urządzenie do wytwarzania pogrubionej i skarbikowanej przędzy o regulowanej jakości, charakteryzuje się tym, że zawiera układ do wyczuwania poło
żenia odbieranego końca pakietu przędzy i do wytwarzania odpowiedniego sygnału oraz układ przeznaczony do odbierania tego sygnału i wywierania
wpływu na działanie wymiennika ciepła zgodnie z informacją zawartą w tym sygnale.
(27 zastrzeżeń)

przędzy

76d;

B65h

P. 170252 T
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Talerz oporowy (2) i tarcza (l) do układania pętli
względem siebie wzajemnie przesuwne w kierunku osiowo-równoległym i są względem siebie elastycznie dociskane.
Urządzenie ma krążek (12) do obciągu nitki (F), który jest uło~yskowany swobodnie obrotowo na uchwycie (13), umieszczonym na korpusie maszyny oraz toczy się po zabraniu ze sobą nitki (F) po powierzchni
obwodowej (111) korpusu (11) do prowadzenia krą
żka (12).
Korpus (11) do prowadzenia krążka (12) jest umieszczony współosiowo względem tarczy (l) do ukła
dania pętli oraz obraca się razem z tą tarczą (1).
są

(13

zastrzeżeń)

08.04.1974

Eddybel S. A., Chur, Szwajcaria.
Urządzenie do zwijania motków, zwłaszcza do wytwarzania bezrdzenioWYch motków z surowca włókien
niczego
Urządzenie według

wynalazku posiada talerzyk motkawy (2) zamocowany przesuwnie na kolumnie prowadzącej (7) i mogący poruszać się w kierunku do
góry i na dół. Kolumna (7) wyposażona jest w występ
wchodzący w wycięcie (10) talerzyka motkawego (2).
Kolumna wchodzi do otworu (5) motka (ł).
(10 zastrzeżeń)
l

76d;

P. 170321

B65h

Pierwszeństwo:

12.04.1973 -

Włochy

Urządzenie

zwijające

(nr 12573-A/73)

do wytwarzania
w pętle

układanej

P. 167878 T

A63c

Stanisław

Gryglewicz, Warszawa, Folska

02.01.1974
(Stanisław

Gryglewicz).
Wrotka

napędzana sił~ mięśni

Wrotka według wynalazku posiada ramę (l) w której przedniej części umocowana jest wahliwie na
wałku (2) płytka (3) z obejmami na but. Płytka (3)
połączona jest z pasem (9) nawiniętym na ułożysko
wanym w łożysku (6), wałku (7).
Na wałku ,(7) osadzone jest zębate koło (10) wolnego biegu połączone łańcuchem z mniejszym kołem zę
batym (11) osadzonym na kole jezdnym wrotki.
Naciskanie stopą płytki (3) powoduje obrót kół jezdnych wrotki.
(2 zastrzeżenia)

12.04.1974

Eddybel S. A., Chur, Szwajcaria.
rdzeniowych z nitki,

77b;

kłębków bezpierścieniowe

Urządzenie według wynalazku składa się z talerza
oporowego (Z), obracającego si~ wokół swej osi (A)
i z rownoległej do niego, lecz mimośrodowej tarczy (ll
do układania pętli, obracającej się wokół swej osi
(B), przy czym tarcza ta posiada mimośrodowy otwór
wlotowy (8) do prowadzenia układanej w pętle nitki
(F), obciąganej z cewki lub z tym podobnego elementu.

78e;

P. 161799

C06e

09.04.1973

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Folska
(Wiktor Załachowski, Róża Przybylik, Horst Kandzia,
Czesław Śliwiński, Kazimierz Stryjek).
Mieszanki

opóźniające

do zapalników elektrycznych

zwłocznych

Przedmiotem wynalazku są mieszanki pirotechniczne, opóźniające, małogazowe, nadające się do wyrobu opóźniaczy w zapalnikach elektrycznych zwło
cznych, używanych powszechnie w górnictwie i robotach minerskich.
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Mieszanki te, oparte na zasadzie "reduktor-utleniacz", zawierają, obok znanych metalicznych reduktorów, jako utleniacz nietoksyczną mieszaninę tlenków metali z grupy żelazowców lub manganowców
z solami tlenowymi metali alkalicznych.
(2 zastrzeżenia)
SOa;

B28b

P.

1648~9

23.08.1973

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Węglo
wego, Katowice, Folska (Faulin Pluteckl, Albin Durczok, Zygfryd Bartosz, Czesław Huebner).

FATENTOWEGO
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rozbieralna część górna wkładu (l) zaopatrzona jest
w swej dolnej płaszczyźnie w pionowe trzpienie (2)
z otworami a rozbieralna część dolna składa się z elementów (4) i (5) pasa górnego, zaopatrzonego w otwory (10) i elementów pasa dolnego wkładu, przy czym
na tych elementach osadzone są pionowo tuleje (8)
z otworami, które stanowią wraz z trzpieniami (2)
i klinami (9) blokadę scalającą obie części wkładu
formującego węgarki.

Wkład według wynalazku ma zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym podczas wykonywania zewnętrznych elementów wielkopłytowych
z got ową fah-turą.
(2 zastrzeżenia)

Sp~sób WYkonywania żelbetowych rur kielichowych
położeniu pionowym, zwłaszcza o długości 2,00 m
i urządzenie do stosowania tego sposobu

w

Sposób według · wynalazku polega na tym, że na
zagłębionym stole wibracyjnym, na głębokość równą
wysokości stołu, przymocowuje się pi r.rścień, w który wstowia się rdzeń, na pierścieniu stawia się formę
dwudzielną ze sworzniami centrującymi, której czę
ści łączy się dźwignią i usztywnia się mimośrodOW)'
mi zaciskami. Na s tępni e formę przymocowuje się do
pierścienia, wkłada zbrojenie ru1·y, zasypuje masę
betonową i uruchamia s ię wibrator zagęszczający masę .. Fo za gęs zczeniu masy betonowej w;~-·bija się kli-

-;t

ll•
4

;;}

hlczące formę z pierścieniem, formę z zag ęszc zo
n ą masą h~tonową podnosi się ku górze i pr7.ewozi
s uwnicą na miejsce składowania. Tu otwiera się zaciski u sztywniające formę dwuczęściową i rozwi~a
sie ją za pomocą dźwigni, podnosi ku górze, a po
odsunięciu jej i opu~zczeniu w dół zwiera się formę
ponowni e, ściąga.h~c- ją pokrętłem i usztYWOiając za-

ny

ciskami mimo ś rodowymi.
lirzadzenie do sto~owania ~ posobu wg wynalazku
charakterywje ::;ię tym, że zagłębienie wibracyjnego
!' tołu (l) iest równe jeg,o wy s okości a położenie pieriicienla (6) na wibracyjnym stole (l) jest u stalone
tr7.pieniami (3), natomiast położenie formy (11) w stosunku do rdzenia (9) jest ustalone 5worzn iami (12).
Dwuczę ściowa forma (11) jest zwierana i rozwierana za pomocą dźwigni (13) i jest połączona z pierścieniem (6) za pomocą klina i obejmy.

jj

l

/
l

l

(5 zastrzeżeń)
40

SOa;

B28b;

f. 169682 T

19.03.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Marian Robakowski, Mieczysław
Dyczkowski).
Sposób wytwarzania

płyt

budowlanych

Sposób wytwarzania płyt budowlanych, zwłaszcza
do izolacji termicznych, dźwiękochłonnych, izolacyjno-konstrukcyjnych na ścianki działowe polega na
tym, że płyty wykonuje się z odpadów folii aluminiowej laminowanej.
Folię po pocięciu w maszynie rolniczej wprowadza
się do formy gdzie poddaje się ją sprasowaniu z jednoczesnym nagrzewaniem. W trakcie formowania
formę wykłada się folią aluminiową laminowaną polietylenem lub tapetą papierową laminowaną polietylenem.
(4 zastrzeżenia)

80a;
80a;

B28b

P. 165844

Kombinat Budownictwa
Polska (Jan Łukomski).

13.10.1973

Mieszkaniowego, Kraków,

Wkład według wynalazku składa się
części górnej i rozbieralnej części

z nierozbiedolnej. Nie-

P. 169683

T

20.03.1974

Frzedsiqbi.or stwo Produkcji Betonów Budownictwa
Rolniczego "KOMBET", Kornorniki k. Działdowa, Folska (Andrzej Oz imiński ).
Automatyczny

Wkład formujący węgarki przy produkcji betonowych
lub żelbetowych prefabrykowanych ścian zewnętrznych

ralnej

B28c

układ dozujący wodę

do mieszarek

Przedmiotem wynalazku jest automatyczny układ
dozui<ICY wodę do mie!'zarck Wyll'alazek przeznaczony jest w szczególności dó mieszarek pracujących
w węzłach betoniarskich, sterowanych automatycznie

~r
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i półautomaty c znie, wytw arz ającyc h m asy betonowe
o różnej konsyste n cj i. Ukł ad wy posa żony jes t w je dnolampo,vy w;.macn iacz, w k tórym w obwód pierw szy siatki la mpy elektronowej (V1) włączone są cle Idrody (2) zn p o$r edn ictwem potencjomet ru (3) lu b
odpowiednio dobranych oporów stały ch , a w o bwód
prą du anodowego (la) włączana jest cewka przekaż.nl ka głównego (Pl). S tyki tego przekaźnik a znajduj ą się w obwod zie prądu prze miennego, wraz z cew ką przekaźn ik a (P2), powodu jącego otwieran ie ?.aw oru (.t) dopro w adzaj <1Cego w o d ę do m ieszark i, w k t ór ej
zanu rzone są elek tr od y (2).
(l za strz eżeni e)

80a;

20.03.1974

P. 169711 T

B28c

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa
R olniczego "KOMBET", Kornorniki k. Dz i ał dow a , Folska (Andrzej Ozimiński).
Układ

Przedmiotem wynalazku jest układ do zabezpieczania klap otwieranych siłownikami zasilanymi za poś r e dnictwem zaworu elektromagnetycznego. Wynalazek przeznaczony jest w szczególności do zabezpieczania klap dozowników kruszyw przed zadazowaniem do mieszarki kruszywa zbyt wilgotnego, do zabezpieczenia klap spustowych mieszarek i innych klap
wys tępujących w węzłach betoniarskich.
Zawór elektromagnetyczny (3) włączany jest w obw ód prądowy przez przekaźnik (P2), którego cewka
włączona jest w obwód prądu przemiennego ze stykami normalnie zwartymi przekaźnika głównego (Pl),
zasilanego prądem stałym, przez opór stały lub nastawny (R1) i opór zmienny. Opór zmienny stanowią
elektrody (l) umieszczone w pojemniku (2) z kruszyw em, m asą betonową lub innym materiałem.
(l

SOa;

B28c

P. 169684

T

siłowni

do zabezpieczania klap otwieranych
kami

zastrzeżenie)

20.03.1974

P r zed s iębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa
Rolniczego "KOMBET", Kornorniki k. Działdowa, Folska (Andrzej Ozimiński).

Automatyczny

układ dozujący wodę

do mieszarek

Przedrolotern wynalazku jest układ dozując y wodę
do m iesza re k , pracującyc h w sz czególnoś ci w autom atycznych i półautom aty c zn ych cyklach wytwarz an ia mas b et on owych o różny ch ko n ~y stencjach .
Układ zaopatrzony jest w opor y (Rl, R2, R3, R4,
R5), dobra n e zależn ie od przewidy w anych do wytwarzania rodzajów m ies;:ane k , poł ą czon e za pomocą ł ą
czników (Wl, W2, W3, W4, W5) lub styków styczników równolegle między sobą i szeregowo z cewką
prze ka źn ik a
główne go
(P1) , zasil a ną r ównoczesm e
przez równoległy op ór zmienny, któr y s tanow ią elektr ody (2) zan urzone w mieszanej masie. Ponadt o
układ wy posażony j e:; t w przekaźnilt
(P3) , którego
cewka włączona jest w obwód ze stykami przekaźni
ka głównego (Pl), normalnie zwartymi, a jego styki
z ałączają w obwód prądu elektromagnes zaworu elektromagnetycznego (4) , zamykanego sprężyną w stanie bezprądowym. W obwód styków przekaźnika głó
wnego (P1) i cewki przekaźnika (P3), załączającego
elektromagnes zaworu (4), włączone są styki przekaźnika (P2), załączanego przez włączenie zasilania prą
du stałego.
(8 zastrzeżeń)

80a;

B28b

P. 169818

Folitechnika Krakowska,
mierz Piwowarczyk).

T

Kraków,

25.03.1974

Folska

Sposób wykonywania miejsc pustych w

(Kazi-

materiałach

twardniejących

Sposób wykonywania otworów w materiałach twarw betonie polega na urpieszczebetonu elementu o kształcie odpowiadającym
kształtowi
żądanego
otworu, a po
stwardnięciu
otaczają ce go
materi ału, usunięciu elementu k s ztałtującego przez rozpuszczenie, stopienie
lub wypalenie.
(2 zastrzeżen i a)
dni ejących zwłaszcza
niu w płynnej masie

80a;

B28b

P. 169864

Pierws zeństwo:

27.03.1974

27.03.1973 - Republika Federalna
miec (nr P 23 15 136.2)
22.01.1974 - Republika Federalna Niemiec
(nr P 24 02 788.1)

~ie

Rheiner Maschinenfabrik Windhoff Akt.-Ges., Rheine, Republika Federalna ~iem i ec.
Sposób automatycznego wytwarzania sc1an prefabrykowanych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Sposób wg wynalazku polega na tym, że najpierw
(6, 6a) doprowadza si ę
(9) ustawia się je powierzchniami pionowego styku poziomo, a następnie
umieszcza się je przylegle podstawami, przy czym nanosi się zaprawę na górne powierzchnie pionowego
styku i przegrupowuj e s i ę cegły do położenia, w któr ym przylegają powierzchniami pionowego styku do
cegły z miejsca składowania
do urządzenia odwracają c ego
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:-;iebie, potem kładzie się je podstawami poziomo, a. następnie na podstawy cegieł tej warstwy nanosi
się zaprawę i warstwy cegieł {15) zaopatrzone w zaprawę układa się jedną na drugiej.
Urządzenie do stosowania sposobu zawiera urządze
nie przenośnikowe (7, 7a), hydrauliczny poprzeczny
przenośnik

urządzenie przenośnikowe

(S),

(10),

urządze

nie odwracające (9) sprzężone z urządzeniom przenoś ni
kowym (10) i urządzenie do nanoszenia zaprawy (11),
przy czym na końcu urządzenia przenośnikowego znajduje się przechylny przenośnik spadowy (12) a z przenośnikiem spadowym jest sprzęgane urżądzenie (13) do
nakładania cegieł końcowych (14).
(8 zastrzeżeiJ)

W trakcie rozdrabniania
rozpad emulsji z
na powierzchni ziarn.
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Otulina blaszana dla ogniotrwałych kształtek zasadowych zwłaszcza wypalanych

r'

l

P. 169713 T

C04b

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Wiesław Piątkowski, Jerzy Piech,
Zygmunt Piotrowski, Janusz Suszczyński, Leopold
Kowar, Stanisław Karczewski).

[, J.EfcB!Irrrrm.rnrmrif
,_
I r
l~

materiału mineralnego nawytrąceniem fazy olejowej

Zobojętnioną fazę wodną, jak również dostatecznie
rozdrobniony materiał mineralny, usuwa się w miarę postępu procesu mielenia z urządzenia mielącego.
Woda może być utrzymywana w obiegu zamkniętym,
służąc dalej do rozcieńczania emulsji, natomiast mą
czkę mineralną w postaci szlamu odprowadza się na
ś rodki transportowe lub na skład.
(l zastrzeżenie)

80b;

l
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Otulina blaszana dla ogniotrwałych kształtek zasadowych, zwłaszcza wypalanych składa się z dwóch
ścian (l) tworzących między sobą kąt prosty, o dłu..
gościach
odpowiadających wymiarom kształtki (3).
Każda ze ścian (l) posiada po trzy lub więcej wytło
czeń (2), z których co hajmniej dwa umieszczone .są
bliżej pracującego końca kształtki (3). Otulina jest ł.ą
czona z dwiema sąsiednimi ścianami kształtki (3) za
pomocą znanych klejów organicznych lub nieorganicznych.
(2 zastrzeżenia)

]"

f

P. 169531

13.03.1974

1

Szwecja (nr 73 03581-8)
MoDoKemi AB, Stenungsund, Szwecja (Bernt Sture
Jorgen Ericson).
14.03.1973 -

Sposób wytwarzania dodatków do tynku gipsowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
dodatków do tynku gipsowego, mających zdolność zatrzymywania wody i opóźniania wiązania tynku. Dodatki te zawierają rozpuszczalny w wodzie eter celulozy, otrzymany przez działanie odpowiednimi odczynnikami na celulozę merceryzowaną wodorotlenkiem metalu alkalicznego oraz opóźniacz.
Cechą sposobu według wynalazku- jest to, że do
otrzymanego eteru celulozy, zanieczyszczonego wodorotlenkiem alkalicznym, bez usuwania tego wodorotlenku dodaje się kwas, którego sól może być stosowana jako opóźniacz w tynku gipsowym. Kwas ten
dodaje się w ilości praktycznie biorąc równoważnej
ilości wodorotlenku alkalicznego zawartego w eterze
celulozy.
·
(5 zastrzeżeń)
80b;
SOb;

C04b

P. 169701 T

21.03.1974

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska (Ryszard Raci_!'orski, Zbigniew Niedzielski).
Sposób bezpyłowej produkcji mączek mineralnych
aktywizowanych
Materiał mineralny o naturalnej wilgotności podaje się równomiernie do urządzenia mielącego z równoczesnym proporcjonalnym dożowaniem rozcieńczonej
emulsji bitumicznej. Ilość dodawanej emulsji mieści
s ię w takich granicach, że zawartość bitumu w gotowej mączce aktywizowanej wynosi 1,0+8,00fo, korzystnie 2,0+4,p0fo Ciężarowo. Rozcieńczenie emulsji
bitumicznej przyjmuje się także, by materiał mineralny w trakcie mielenia był zanurzony w płynnym
środowisku aktywizującym, korzystnie w proporcji:
jedna część emulsji na przynajmniej d.ziesięć części
wody. Do rozcieńczenia emulsji stosuje się wodę
o wartości pH równej lub zbliżonej do pH aldualnie
stosowan_ej emulsji bitumicznej.

P. 169826 T

C04b

26.03.1974

Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych, Kielce, Polska (Stanisław Kular, Kazimierz Wójcik, Alina Falkiewicz, Jan Pachowski).
Sposób wytwarzania betonów i stabilizacJI gruntów
W celu poprawienia jakości świeżego betonu, uła
twienia produkcji w warunkach zimowych, albo nadania ·betonowi po stwardnieniu szczególnych właści
wości, w czasie jego zarabiania dodawane są niewielkie ilości innych materiałów w formie domieszek, np.
pyły przemysłowe.

Pyły przemysłowe dodawane w formie dodatków
uszlachetniających do betonu winny odpowiadać określonym parametrom fizyko-chemicznym, a zwłaszcza
powinny posiadać współczynnik emulgacji 0,18---U,20
oraz takie uziarnienie, że na sicie o prześwicie 10

_pozostaje -

Ofo; 40 - 0,5-lOJo; 50 0,4-1,2»/o; 100 - 0,4-1,20/o; 200 -

%; 20 -

0,42,5-4,5%1 a przechodzi przez sito o prześwicie 200 92-96%. Pyły przemysłowe dodawane do betonu

-1,2%; 80 -

w formie domieszek
ny skłB.d chemiczny.

uszlachetniających mają określo
(3 zastrzeżenia)
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C04b

P. 169844
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T

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Folska (Marian Pałys , Stanisław Kryński)
Spoiwo
Spoiwo stanowi raptownie ostudzoną lawę z żużla
stalowniczego o składzie chemicznym podstawowych
związków w procentach wagowych: 30+60 CaO, 1,5+
+14 MgO, 10+22 Si0 2, 1,5+10 Al 20 3, 0,4+10 MnO,
0+30 FeO+Fe 20 3 i 0+2 S, bez, lub z dodatkami aktywizującymi takimi, jak na przykład : cement, wapno
bądż inne materiały wiążące .
Spoiwo według wynalazku służy do wykonywania
nawierzchni bądź elementów prefabrykowanych.
(l

zastrzeżenie)
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na folię (3) oraz teleskopowy wysięgnik (4) do zawieszania na nim znanych wieszaków ubraniowych z pakowaną odzieżą (5), posiada w górnej części korpusu
(l) przymocowaną prostokątną płaską ramę (6).
Wewnątrz ramy (6) jest umieszczona pozioma ,.listwa i dwie listwy łączące dolne naroża ramy (6) z listwą poziomą. Do listwy poziomej jest przymocowane piłowe ostrze otoczone po obu stronach elastyczną
\vykładziną. Do górnej krawędzi ramy (6) jest przymocowana płaski mi przegubami druga prostokątna
rama (12).
Wewnątrz ramy (12) są umieszczone listwy, przy
czym listwy te są tak usytuowane, że stanowią lustrzane odbicie listew ramy (6).
D6datkowo rama (12) jest połączona za pośrednic
twem wspornika oraz przegubu z tłoczyskiem siło
wnika ·(21) przymocowanego do korpusu (1).
(l

8la;

B65b;

P.

1659ąl

zastrzeżenie)

20.10.1973

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spo"Spomasz", Pleszew, Folska (Czesław Grygiel).

żywczego

Sposób dzielenia i dozowania chałwy w opakowania
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek dotyczy sposobu dzielenia i dozowania
w którym masa chałwowa (l) podawana jest
do gardzieli {4) urządzenia dozującego, gdzie pasmo
masy jest dz ielone na batony nożami obrotowymi (5)
leżącymi w płaszczyznach równoległych do kierunku
pr zesuwu pasma. W dals zym ciągu procesu na wyj ściu gardzieli batony te są cięte na porcje przez przes uwający się prostopadle do osi gardzieli nóż odcinający (8), mogący jako całość lub swym elementem
wykonywać ruch drgający w płaszczyźnie prostopadłej do osi gardzieli.
Urządzenie do stosowania sposobu wg wynalazku
posiada pojemnik (2) z walcami podającymi (3) masę chałwow ą (l) w dó ł do gardzieli (4), w której umieszczone są noże obrotowe (5) dzielą ce gardziel na
części, które poniżej noży (5) rozdzielone są przegrodami (7) leżącymi w płaszczyznach noży (5). U wylotu gardzieli urządzenie posiada nóż odcinający (8),
mogący przemieszczać się w płaszczyźnie prostopadłej do osi gardzieli i mogący wykonywać w tej pła
s z czyźnie drgania.
(4 zastrzeżenia)
c hałwy,

81a;

B65b

P. 169567 T

14.03.1974

Lubuskie Fabryki Mebli, świebodzin, Folska (Romuald Kaptur, Bolesław Jasiński).
Urządzenie do zabezpieczania płyt przed przewróceniem w wagonie kolejowym, w innych środkach transportu oraz w pomieszczeniach magazynow-ych

Urządzenie do zabezpieczania płyt przed przewróceniem w wagonie kolejowym oraz w innych środ
kach transportu i pomieszczeniach magazynowych
charakteryzuje się tym, że stanowi je rura ·(4) zamocowana do ścian bocznych wagonu za pomocą kąta-

8

81a;

B65b

P. 169524 T

13.03.1974

Centralne Laboratorium OdzieżowniCtwa,
ska (Leszek Wagner, Edward Niedzielko).
Urządzenie

do pakowania

Łódź,

Fol-

odzieży

Urządzenie do pakowania odzieży w rurę z folii ze
sztucznego tworzywa jest wyposażone w pionowo usytuowaną ramę, stanowiącą jej korpus (1), wałek (2)

wych zaczepów (5) oraz śruby (2). Na rurze (4) osadzony jest zapadkowy mechanizm (6) z blokującym
prętem (9), służącym do
zabezpieczania płyt przed
przewróceniem. Urządzenie ma zastosowanie przede
wszystkim przy załadunku
wyładunku płyt z wagonu towarowego krytego.
(3 zastrzeżenia)
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B65g

P. 163827
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03.07.1973

Krakowskie Z akła d y Prze my s łu Wapienniczego, Pła
za pow. Chrzan ów, Polska (Franciszek Kopacz, Kazimierz Mikunda, Adol f Bi gaj) .
Urządzenie

opróżniania
teriałów pylistych

wysypowe do

zbiorników ma-

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że do króćca wysypowego (l) przymocowany jest
elastyczny przewód wysypowy, którego dolny koniec
usytuowany jest teleskopowo w prowadnicy trwale
przymocowanej do końcówki pływającej (5), przy
czym elastyczny przewód wraz z, prowadnicą umieszczone są wewn1!trz rękawa filtracyjnego (6).
Rękaw filtracyjny (6) górnym swym końcem wspiera się o końcówkę pływającą (5), przy czym prowadnica wypo s ażona jest w kołnierz. Końców k a pływa
jąca (5) p odwieszona jest do dna zbiornil•a za pośre
dnic twe m elastycznyc h cięgien (7).
(4 zastrz eże nia)
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z nośną ramą krzyżak (9) o ruchu posuwisto-zwrotnym z napędem w postaci dwóch siłowników (10)
w układzie poziomym, połączonych przegubowo jednym końcem z wałem (5), łączącym odchylne poziome ramiona (6), a drugim z ramionami krzyżaka (9).
Na obu ramionach krzyżaka (9) ułożyskowane są niezależnie parami wewnętrzne i zewnętrzne rolki (7)
i (8), służące .do podnoszenia i opuszczania odchylnych
poziomych ramion (6), zaś poza nośną ramą (12) zabudowane są na stałe do szyn zderzaki (1), jak również
jednokierunkowe odchylne odbojniki (3).
(2 zastrzeżenia)
81e;

B65g;

P. 165168

12.09.1973

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ZREMB",
Warszawa, Folska (Jan Płoski).
Pneumatyczne Urządzenie do sygnalizacji poziomu
napełnienia i/lub przerywania załadunku materiałów
rozdrobnionych do zbiorników
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sygnalizacji poziomu napełniania i/lub przerywania zała
dunku materiałów rozdrobn ionych a zwłaszcza sproszkowanych, pylistych i drobno ziarnistych do zbiorników zamontowanych na pojazdach, silosów, podajników komorowych itp.
Urządzenie wyposażone jest w przeponę (7) lub tło
czek z komorą powietrzną (6) sygnału pneumatycznego, która jest połączona z przewodem zasilającym
(3) w pobliżu jego wylotu zanurzonego w napełnia
n ym zbiorniku, oraz z komorą powietrzną (8) wyrównawczą, połączoną z n ap e łnianym zbiornikiem lub rę
kawem zasypowym urządzenia załadowczego. Przepona (7), podtrzymywana od strony komory powietr znej (8) wyrównawczej przez sprężynę (14), powoduje przesterowan ie łącznika elektrycznego (13), włą
czonego w obwód ur ządzenia załadowcze go, z chwilą
zanurzeni a się w napehlianym materiale w ylotu przewodu z a silaj ąceg o (3), podłączonego do i nstalacji sprę
żonego powietrza, wentylatora lub innego źródła zasilania.
(2 zastrze żenia)

8le;

B65g

P. 164902

Przedsiębiorstwo Projektowania
Dostaw
słu Obrabiarek i Narzędzi "Ponar-Bipron"

28.08.1973

Przemy-

w Zabrzu, Zabrze, Folska (Józef Dudek, Jerzy
ki, Maciej Staszel, Michał Rudzki).
Mechanizm

Oddział
Dębic

zatrzymująco-podający

Mechanizm zatrzymująco-podający, szczególnie do
zestawów kołowych pojazdów szynowych przem ieszczanych skokowo po poziomym torze jezdnym szynowym za pomocą zestawu jednoramiennych dźwi-

81e;

B65g

P. 165184

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Łódź, Folska (Mirosław ścibiorski,
Urządzenie

do
przedmiotów

gni ma nośną ramę (12), na której przegubowo osadzone są w łożyskach (11) poprzez w ał (5) wiążący je
sztywno ze s obą dwa odchylne poziome ramiona (6)
oraz prowadzony w p ro w adnicy związanej na stałe

12.09.1973

Obróbki
Leonard

ściernej,
Ociński) .

układania równoległego i warstwowego
wydłużonych przy produkcji masowej

Urządzenie według wynalazku służy do równoległe
go i warstwowego układania przedmiotów o kształcie
wydłużonym podczas wytwarzania tych przedmiotów.
Może być ono stosowane przy prasach, automatach
tokarskich, szlifierkach bezkołowych itp.

BIULETYN
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Urżądzenie składa się z rynny (2), po której zsuwają się przedmioty wydłużone (l) na bęben łopat
kowy (3), który jest ułożyskowa n y w pojemniku (:łl
r ównolegle i blisko jego śc i any c zołowej . Bęben ło

patkowy (3) wykonuje ruch obrotowo-zwrotny i jednocześnie przerywano- obrotowy powodujący ukła
danie się przedmiotów wydłużonych (l) najpierw
w mniejszej przestrzeni, tj . między bębnem (3) a ścia
ną czołową pojemnika (<1}, które następnie są przegarniane do większej przestrzeni po drugiej stron ie
bębna

(3).

Ruch bębna (3) wywołuje koło zapadkowe napędza
ne przez zapadki, dociskane przez sprężyny, a zamocowane na dźwigni , która jest poruszana prętem ,
przy czym kąt obrotu koła zapadkowego, napędza
nego zapadką, której zakres wzęb ienia jest ogran iczony osłoną, jest mniejszy od kąta obrotu w przeciwnym kierunku.
(6 zastrzeżeń)

8lc;

B03b;

P.l66047
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Sposób i urządzenie do jego stosowania przy wytwarz:miu jednakowycli pojemników z zatyczkami
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do
w ytwarzania pojemników z za tyczkami.
Sposób według wynalazku polega na tym, że dwie
długie tasmy z. folii wytła cz a s ię tak, aby otrzymać
o dpowiadające sobie połówki pojemników jako wzajemne lustrzane odbicia, po czym powierzchnie tych
pojemników zwrócone do siebie pokrywa się zgrze·walnymi warstwami tworzywa.
Na s tępnie na stanowisku zgrzewania między połówki pojemników wprowadza się włókna przy pomocy przyrządu do wprowadzania włókien , po czym
powierzchnie (19) p ołówek tych pojemników zgrzewa s ię z jednoczesnym wtapianiem włókna. Urządze
nie w e dług wynalazku, charakteryzuje się tym, że
przyrząd do wprowadzania włókien jest powiązany
ruchowo z urządzeniem do zgrzewania i porusza się
on w kierunku urządzenia do zgrzewania, przy czym
urządzenie składa się z układu transportu włókna
i mechanizmu obcinającego . Mechanizmy i przyrządy
urządzenia są sterowane i ustawione czasowo tak, że
najpierw taśma z folii (4) przesuwa się o określoną
podziałkę, następnie przyrząd do wprowadzania włó
kna jest poruszany w kierunku urządzenia do wstę
pnego ogrzewania, potem włókna (5) są wprowadzane do pojemników i na powierzchniach (13) są wstę
pnie zgrzewane przy jednoczesnym wtapianiu części
włókna i wreszcie włókna są od szpuli odcinane, przy
czym przyrząd do wprowadzania włókien jest ponownie odprowadzany a taśmą z folii jest dalej przesuwana.
(7 zastrzeżeń)

22.10.1973

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze "Lubin", Lubin, Folska (Jan Kryś, Stanisław
Buczyński, Stanisław Metz.~er, Edward Pirus).
Sprzęg

wozu kopalnianego

Przedmiotem wynalazku jest sprzęg do samoczynnego spinania wozów kopalnianyzh.
Sprzęg ma zderzak, w którego ścianie czołowej WYkonany jest otwór (2), z umocowaną w dnie spręż y 
ną amortyzującą. Do wnętrza otworu (2), otworami
w korpusie, wprowadzone s ą zapadki (5, 6), stanowią
ce zatrzask dla spinki (7) łączącej zderzaki. Zapadki.
(5, 6) połączone są ze sobą układem dźwigni (8, 9),
zaopatrzonym w uchwyt. Spinlta (7) wykonana jest
w kształcie pręta o przekroju okrągłym, zakończone 
go obustronnie stożkarni odwrócony mi podstawami
do wewnątrz.
(2 zastr zeżen ia )

8le;

B65g

P. 169336 T

06.03.1974

Przeds iqbior~two

P r oj ektowan ia i Dostaw PrzemyObrabiarek i Narzędzi "PONAR-BIPRON" Oddział
w Zabrzu, Zabrze, Folska (Emil D'u dek, Maciej Staszel, Eugeniusz Niemczyk, Wacław Kozłowski).
słu

Przenośnikowe

8le;

B65d

Pierwszeństwo:

P. 169244

04.03.1974

03.03.1973 - Republika Federalna Niemiec (nr P 23 10 787.1)
Dr Karl Thomae Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Biberach an der Riss, Republika Federalna
Niemiec.

urządzenie

do przemieszczania przedmiotów

Przeno śnikowe
urządzenie
do
przemieszczania
przedmiotów zwłaszcza obudów kasztowych dla górnictwa w liniach technologicznych w postaci transportera rolkowego charakteryzuje się tym, że ma wzdłuż
sw ej obudowy (l) lużno ułożyskowane rolki (2), obok
których umieszczone są zabierakowe układy (3), z których każdy składa się z dwóch odcinków połączonych
na końcach łańcuchami (9) opasującymi koła napę
dowe (8) i napinające (11). Odcinki te wykonane są
z cięgien (12) o różnej, najkorzystniej kolejno narastającej lub malejącej
długości i łączone ze sobą
w znany sposób za pomocą łączników (13), z których
każdy ma prowadzące rolki (14) usytuowane w pro\vadnicach (15) oraz klinowego kształtu pochylony
skośnie zbierak (10).
(3 zastrzeżenia)
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trowe składają się z belek nośnych, do których prźy 
mocowane są o rozpiętości szerokości pojazdu pionono,vo kłonice z wystającymi poniżej belek końców
kami oraz z żeber, przy czym końcówki !'ą wiożon c
w gniazda kłonic zabezpieczone zatyczkami. Urządze 
nie według wynalazku może znaleźć za~ tosowanic
w transporcie elementów budowlanych.
(l zastrzeżenie)

8le;

B65g

P. 169363

T

07.03.1974

Biuro Pro:iektowan ia Dokumentacji T echnologiczno-Konstrukcyjnej Przemysłu Lekkiego "PROTEX",
Łó dź ,
Polska, Zakłady Urządze1i Transportowych
Przemysłu Włók ienniczego "TRANSPORTECH" Zgierz.,
Folska (Bogdan Strejczek, Stani s ław Krajewski, Jer z:; G uw k) .
Przenośnik okrężny

do transportu nosiwa

Wynalazek dotyczy przenośnika okrężnego z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem zawieszek
(5), przymocowanych wychylnie do nośnych łańcuchów
(8) bez końca, przeznaczonego do transportowania nosiwa (20), zwłaszcza pojemników, skrzyń, paczek i palet w przemysłowych budynkach wielokondygnacyjnych.
Przenośnik okrężny stanowi pionowy przenośnik (4)
wyposażony w zawieszki (5) o podstawach (7) wykonanych w kształcie wężownicy, przechwytujących nosiwo (20) z odchylonego do wewnątrz szybu widło
wego podajnika (3) urządzenia załadowczego i przekazujących nosiwo na odchylony po drugiej stronie
szybu widłowy odbierak (l) urządzenia rozładowcze
go, przy czym zawieszki (5) współpracują dwustronnie z podajnikiem i odbierakiem, które są usytuowane w płaszczyznach bocznych szybu.
(3 zastrzeżenia)

81e;

P. 169377 T

B65g

09.03.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "SOSNOWIEC", Sosl!lOwiec, Folska (Jerzy Rogacz, Stanisław Rutka, Henryk Trzepietowski, Tad•eusz Mia~ra).
ostrogą ładującą dla ścianowych
przenośników zgrzebłowych

Blacha denna z

Blacha denna z ostrogą ładującą według wynalazku
charakleryzuje się tym, że stanowi ją płat blachy (3),
której czołowa płaszczyzna od strony przegubu podgięta Jest promieniowo i posiada w tej części wypusty,
z których wykonane są tuleje (9) i (9') przegubu lub
ma wypusty ścięte ukośnie celem połączenia blachy
(3) z tulejkami tego pr-.~:egubu, którego wewnętrzna
część połączona jest z ostrogą ładującą (2) poprzez tulej,kę (6) i trLpień (5), zaś cały przegub znajduj e sie
wewnątrz ostrogi ładującej (2).
(l zastrzeżenie)

6

2

l

i
l

l
l
~

l
_j

81e;

B65g

P. 169376

T

09.03.1974

Przedsiębimstwa
Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego, Bydgos·zcz, Folska (Zbigniew Gotowicz, Bernard Bobrowski, Zbi~iew Mroczek, Kazimierz Kujawa).
Urządzenie

do przewozu

płyt

zwłaszcza

panwiowych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przewozu płyt zwłaszcza panwiowych.
Urządzenie wy:posażone jest w stojaki dolne, które
składają się z belek dolnych, do których przymocowane są pionowo kłonice (2) o rozpiętości szerokości
pojazdu oraz stopy, przy czym do górnego czoła kło
nic (2) przymocowane są płyty siodła (9). Stojaki pię-

8le;

B65g

P. 169482 T

06.03.1974

Gdańska
Stocznia Remontowa, Gdańsk-Ostrów,
Folska (Zygmunt KoŁeczek, Jan Stanowicki).

Sposób zwijania rolek do transportera rolkowego
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób zwijania rolek do transportera rolkmvego
polega na tym, że żeberkmvą blachę układa się w matrycy i za pomocą steropla (7) tłoczy się do połowy
średnicy
rolki. Następnie zakłada się dwudzielne
wałki (4) z rozpierającym klinem (5). Po 7.ałożeniu
dwudziellllych wałków (4) i rozpierającego klina (5ł
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nakłada s ię grzebieniowe dźwignie, po czym za pomocą stempla (6) blachę odgina się do kształtu rolki.
Urządzenie do stosowania spo3obu według wynalazku charakteryzuje się tym, że stanowi je matryca

oraz stempel (6) z obrotowymi rolkami (7). Do marycy są zamocowane przegubowe grzebieniowe dżwig
nie (2).
(2 zastrzeżenia)

6
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Zespół

podpór dla długich, sztywnych ładunków
transportowanych na kilku wagonlich kolejowych

Zespół podpór dla długich, sztywnych ładunków
tra'Ilsportowanych na dwóch wagonach kolejowych lub
większej ich liczbie, charakteryzuje się tym, że poszczególne podpory tego zespołu wyposażone są w pło
zy, które wskutek działania sił pochodzących od sztywności ładunku mogą prze s uwać się po wspornikach
w kierunku poprzecznym do podłużnej osi wagonu.
Jedna płoza każdej podpory przesuwa się po powierzchni wspornika nachylonej do pła s zczyzny poziomej, dzięki czemu powrót płóz do współos iowego
położenia z pl~tformą wagonu zachodzi samoczynnie
pod działani.em na nie i ładunek sił ciążenia .
Ze s pół podpór we dług wynalazku przeznaczony j est
do wyposażenia zestawu wagonów s łużących do transportu długich ładunków, wymagających zabezpieczenia przed odkształceniami takich jak np. przęseł torowych, członów rozjazdów itp.
(2 zastrzeżenia)

81e; · B65g
81e; B65g

P. 169487 T

06.03.1974

Zgłoszenie

dodatkowe do zgłoszenia nr P . 159651
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama", Rybnik,
Polska (Władysław Koś, Re1nhold Solich).
Prowadnik

napinający

do

łańcucha

napędowego

Prowadnik napinający ogniowego lub łubkowego
łańcucha napędowego służącego do przenoszenia mocy w urządzeniach transportowych, którego parame try i usy tuowanie v.74ględem koła lańcuchowe go na pędzającego określone są w opisie patent owym i za s trze żeniach zgłos zenia wy nalazku ł!lumer P-1 596:i l
charakter y zuje się tym, że 0lementem napinajqq m
laiJcuch (5) jest nieruchoma krzywka (l) lub obrotow a 1·olka usvtuowane w takim położeniu w zglt: dem

koła napę d zającego (4) , że k ą t odchylenia toru !n i l-
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P. 169812

Słupskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, Słupsk,

Fol-

ska (Ryszard Szostak).
Elektrobęben

Przedmiotem wynalazku jest elektrobęben stos•o wany zwłaszcza w przenośnikach taśmowych.
W elektrabębnie według 'wynalazku zastosowano
silnik elektryczny do wbudowania, który umieszczony w odpowiedniej obudowi•e, połączony jest z przekładnią obiegową. Moment obrotowy silnika elektrycznego (12) przenoszOilly jest poprzez koło słonecz
n e (l) na koło obiegowe pierwsze (3) i drugie (4).
Koło obiegowe drugie (4) współpracuje z kołem
koronowym (9), a pierwsZle koło obiegowe (3) zazębia
si ę z kołem koronowym (10) sprzężonym sztywno
z bębnem (11) powodując jego obrót. Koło kpronowe
(9) osadzone jest pływająco na pólosi (7).

cucha (5) wynosi arc sin _t_, gdzie t jest podziałką
2R
łańcucha (5), zaś R promieniem podziałowym zakrzywi·enia toru łańcucha (5) dobranym zgodnie z· zastrzeżeniem 2 zgłos·zenia wynalazku numer P-159651.
(l

25.03.1974

T

(l

zastrzeżenie)

zastrzeżenie)

81e;

P. 169830

B65g

T

26.03.1974

Zakład y
Konstrukcyjno-Me chanizacyjne Przemys łu Węglowego, Gliwice, Polska (J·e rzy Stachurski,
Stanis ław Walkiewicz, Jerzy Słomski).

Urządzenie

81e;

B65g

P. 169791

T

25.03.1974

Zakład Badań i Doświadczeń 1 Budownictwa Kolejowego przy Zjedno~zeniu Przedsiębiorstw Robót Kolejowych, Warszawa, Folska (Bohdan Kowalski, Wiktor Łabudziński, Antoni Cała)

do wywracania wozów

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma przeciwciężar (11) w postaci płyty przesuwne j w pionowych prowadnicach (12) umieszczon ych wzdłuż cylindra (8), zaopatrzonej w uchylne zaczepy (13). Na cylindrze znajdują się sworznie (14).
o które zahaczają zaczepy (13) podczas obrotu cy lindra.
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Zaczepy zwalniane są zderzakiem (15) przy dalszym
obrocie cylindra a zatrzask z ryglem (16) unieruchamia paletę (2) w położeniu poziomym. Zatrzask skła
da się z rygla zaskokowego (16) oraz z układu dźwi
gniowego (17) służącego do odryglowywania. Układ
dźwigniowy (17) połączony jest ze znanym zespołem
(6, 7) służącym do blokowania wozu na pal>ecic.
(l zastrzeżenie)
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Urządzenie

do przesuwania szklanych przedmiotów
z jednego przenośnika taśmowego na drugi

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do równoczes;nego przesuwania wi.elu przedmiotów szklanych
z jednego przenośnika taśmowego na drugi przenoś
nik taśmowy, który umieszczony jest poprzecznie do
pierwszego i porusza się z mniejszą prędkością za pomocą przesuwnej belki (70). Belka ta zawieszona na
dwóch wodzikach i napędzana mechanizmem korbowym, wyklonuje ruch poprzeczny w kierUinku ruchu
dJ:ugiego przenośnika i ruch wzdłużny superpozycyjny w kierunku ruchu pierwszego przenośnil:a.
Układ składający się z przesuwnej belki (70) i wodzików połączony j·est z korbowym mechanizmem za
pomocą korbowodu. Wodziki w położeniu spoczynkowym belki (70) tworzą z nią w przybliżeniu kąt prosty a w ich końcowym położeniu roboczym tworzą
z kierUinkiem ruchu drugiego taśmowego przenośnika
(33) co najmniej kąt prosty.
(5 zastrzeżeń)

110 13 30'10 ~
1.8

67
8le;

B65g

P. 169847

T

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "Delta-Mielec", Mielec woj. rzeszowskie, Polska (Mariusz Błę
dowski, Bogumił Dziados, Tomasz Główka, Stanisław
Górka, Wiesław Makowski, Kazimierz Majek, Zygmunt S•zczeciński, Seweryn To~zek).
Paleta

... ,3

26.03.1974

przemysłowa

Przedmiotem wynalazku jest paleta przemysłowa
przeZillaczona do gromadzenia przedmiotów na stanowisku roboczym, która charakteryzuje się tym, że
stanowi zamkniętą skrzynkę utworzoną przynajmniej
z dwóch elementów: płyty (l) nośnej, płyty (2) dodatkowej lub płyty pośredniej, mocowanych między sobą
trwale lub rozłącznie przy pomocy elementów złącz
nych. Płyta nośna (1), dodatkowa (2) i pośrednia posiadają szereg otworów (13) dostosowanych do gabaJ:ytów układanych części. Poszczególne elementy konstrukcyjne palety wykonane są korzystnie z tworzyw
sztucznych odpornych na działanie czynników chemicznych oraz temperatur.
(4 zastrzeżenia)

Sie;

B65g

P. 170064

Centralne Laboratmium
Folska (Kazimierz Podgórski)
Koło

B65g

Urządzenie
01.0~.1974

Pierwszeństwo:

03.04.1973 - Republika Federalna
Niemiec (P 23 16 467.2)

Firma Hermann Heye, Obernkirchen Allee, Republika Federalna Niemiec.

Łódż,

jezdne

06.06.1974

dodatkowe do patentu n.r 71303

Główny
Instytut
(Józef Kowal, Karol

P. 170013

Odzieżownictwa,

P. 171707

Zgłoszenie

B65g

03.04.1974

Koło jezdne prZienośnika posiada bieżnię, w ksztaŁcie
rowka pryzmaty.cznego, złożoną z dwóch części (l)
i (2). Części (l) i (2) bieżni są ułożyskowane na osi (3)
koła za pomocą tocznych łożysk skośny•ch (4) i (5).
Obie części (l) i (2) bieŻilli koła podczas przętacza
nia po torowisku (6), na odcinku prostoliniowym poruszają się z równą prędkością obrotową, zaś na odcinku krzywoliniowym torowiska (6) ich prędkości
obrotowe są różne.
(l zastrzeżenie)

Sle;

8le;

T

Górnictwa,
Mitręga,

Katowice, Folska
Jacek)

StaJDisław

do mocowania cylindrycznych
w taśmie transportera

kołków

Udoskonalone urządzenie do" mocowania cylindryczny.ch kołków w taśmie transportera według patentu
głównego nr 71303, jest zaopatrzone w dwie mocujące
szyny (l, 2). Dolna mocująca szyna (l) ma rowki (4)
biegnące pod otworami (5) dla kołków (6) wykonanymi na całej długości górnej mocującej szyny (2) z do-

~r

•
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datkowymi otworami dla nitów oraz jest połqczona
z grzebieniem (9), do którego częściowo są wsunięte
spinacze (10) taśmy (11) transportera, przy czym otwory dla k>ołłtów górnej szyny stanowią jednocześnie
zębatkę sprzęgniętą z zespoł·em pos u'I\'U osadzonego
na tej szynie mechanil'Jrnu wciskowego.
(1

zastr zeżenie)

PATE~TOWEGO
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przez głowicę zaciskową wirnika (80) sprężonym powietrzem. Bęben wirówki (30) ma przymocowany
drążek .(45) do prowadzenia tulei (50) luźno pasowanej ,
na której opiera s ię korpus zamykając~· (60). Głowica
zac!skO\va· wirnika (80) jest nasadzona na wolny koniec drążka prowadząceg<> (•15) zaś prz\>V>'Ody łączące
(81, 82) ma w drążku prowadzącym między głowicą
zaciskową wirl1'ika a korpusem mies zków amortyzatorów powietrznych.
Pierwszy mieszek amo.r tyzatcra powietrznego (120)
jes t zarnOC'Owa.ny między tulej ą (50) lużno pasowaną
i wolnym końcem dr ążka (45) prowadzącego, a dn1gi
· mieszek (12~) między wuln ym końcem drążka prowadzącego i jarzmem (111) przymocowanym do tulei.
(14 zas trzeżeń)

81e;

B65j

P. 172321

T

Biuro Projektów Przemysłu Metali
"Bipromet" Katowice, Folska (Henryk
r yk Kotula, Jerzy Swoboda)

29.06.1974
~ieżelaznych
Małek, Hen-

Kontener jezdny
Wynalaz!Jk stosowany jest w biurach projektowych
i innych instytucjach, do przewożenia i przechowywania mat.~iałów arkuszowych np. dokumentacji
technicznej, kalki technicznej w rulonach, maszyny
biurowe itp. Składa się ramy (l), do której przy mocowane są .półki (4) i kola (2), jak też podpora (7) wyposażona na swoim wolnym kor~cu w toczny element
(3), którego położenie względem ramy (l) jest nastawialne. Półki (4) są ażurowe , składające się z przeosuwnych prętów (11), przy czym pręty w sąsiadują
cych ze sobą pólka·ch (4) są względem siebie usytuowane pod kątem prostym.
(2 zastrzeżenia)

84a.;

E02b

P. 166079

Centrum Badawczo-Projektowe żeglugi
wej, Wrocław, Folska (Marian Władyka)
Hydrauliczne

urządzenie

25.10.1973
Śródlądo

do podnoszenia i opuszczania

szczudła pogłębiarki ssąco-refolującej
Urządzenie według wynalazku zaopatrzone w hydrauliczny siłownik (l) dwustronnego dzi ałania, ma
mechanizm samowyzwalaj ą cy szcwdło, który składa

82b;

B04b

P. 172229

27.06.1974

Pierws·zeństwo: 29.06,1973 RFN (P2333 122.8)
Salzgitter Maschinen Aktiengesellschaft, Salzgitter,
Republika Federalna Niemiec (Wolfgang Werner).

Urządze•lie

do uruchamiania zamknięcia dna
wirówki

bębna

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do uruchamiania zamknięcia ot\voru w dnie bębna wirówki
umieszczonego w korpusie obudowy, szczególnie wirówki do cukru.
Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie
między bębnem wirówki (30) i korpusem zamy!{ają
cym (60) ma jeden lub kilka tnieszków (70, 75, 120, 123,
127) amortyzatorów powietrznych z doprowadzanym

BIULETYN
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z

d ź\vig n i (6) obrotowo osadzonej w e wgporn i!w
pr zyl eg ającej do elementu (1 2) ze spręży n~ (13)
oraz z układu dwóch ki erują c~·ch k r~ żków ('l) i zwrotnego k r<ri:ka (5). Pt·zez krążki pr z<'wi nięta jest lina
(3), zamocowana jed nym ko ńccm do łoży ska sile wni ka (1), a drugim do d źwigni (6), przy czym dłu gość
liny (3) jest tak dobrana, że po prz es un ięc i u tłoczy~ka
w kier unku jego dolnego skra jn ego p ołożeni a , o skok
równy :~ /4 maksym alnego :;kok u, nastQpu je obr ót
dźwigni (6) i zwolnie n ie obejm y (!l) zamontowam•j na
się

(11) i

szczud le (10), któr a w czasie przesuwania tloc;:ysl-:a
spoczyw a na dźwigni (6). Po zwoln ieni u obejmy
szczudło grawitacyjnie opada.
(l z a s trzeżen ie)
84c;

P. 166081

EOZd

PATENTOWEGO

Nr 5/I (47) 1975

z pompą (3) i dolną komorą cylindra siłownika (2)
poprzez przełącz ający blok (4). Blok (4) j-est sterowany ci śnieniem pompy (3), za pośre dnictwem dzielnika ciśnienia (5), który wraz z akumulatorem (6)
stanowi człon czasowy układu.
W czasie podmoszenia bijaka, w hydroakumulatorze
(l) magazynowana jest energia, która w fazie roboczej, to znaczy przy opuszczaniu bijaka, wykorzystywana j.est do nadania prędkości początkowej . Dla zapewni:Jnia wła śc iwej prędkości .ruchu bijalt a wy kor ;: ~·s ty wan y j-est st.l·umień powro tny, wy mus zan~· ruchem tło ka oraz \Vy dajnosć ;pom py i pojemność hydroakumulatora.
(l zastrze że ni e)

25.10.1973

Centrum Badawczo-Projek towe
wej, Wrocław, Folska (Marian
Wójcik)

żeglugi

Sródlądo

Władyka,

Marian

Urządzenie kafarowe o napędzie hydraulicznym
z młotem grawitacyjnym opadającym

Urzą dzeni e kafarowe, maj ą ce mło t (1), wew n ąt r ;.
którego umieszczony jest siło wn ik hy dr auliczny (2).
zaopatrzone jest w mechanizm zapadlmwy sk ła daj ą c ~·
s i ę z dwóch par zapadek (4 i 5) ws półpracujących od powiednio z dwoma uks ztałtowan ymi gniazdam i (8)
i (9). Zapadki (4 i 5} są wahliwie osadzon~ na wał1m
(3) połączonym z tłoczyski€m siłownika hydraulicznego (2) i umjeszczonym w ewnC) trz. tulei (6) m a ją c e j
z d wóch przeci Wl egły ch s tron wyci ę c ia (7). Dzi ęk i odpowiedni o uksz tałt o wanym wycięci em w tulei, mogącej ·wy konywać względem wałk a z zap adkarn i jedynie ruch obrotowy, zapadki na zm ian ę w ~ pó lpra
cują z uks ztałtowan ~· m i gnia zdami.
Ponadto u rzą dze:1 ie karafowe m a ukł ad trzech krą 
żk ów linowych z których. -dwa s ą osadzone w głowicy
kafara, a trze ci krążek jest 7-amocowany do jednego
z gniazd ws półpracuj ą c ego z · j edną par ą zapadek.
Przez krążki przewi ni ę ta jest lina, zamocowa na i•cdnym końcem do młota (l) kafara, a drugim do tło
czyska siłownika hydraulicznego (2).
(l zastrz·eżeni e )

84d;

E02f

P. 164527

08.08.1973

Ośrod ek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, Warszawa, Folska (Andrzej Dudczak, Wiktor
Balas)
tłoczyska cylindra chwytaka
zwłaszcza do uniwersalnych koparek

Uchwyt

hydraulicznego,
hydraulicznych

Uchw yt tłoczyska cylindra chwytaka hydraulicznego, zwłaszcza do uniwersalnych koparek hydraulicznych umożliwia prawidłowe zamocowanie tło
czyska ·c ylindra w głowicy chwytaka.

84c;

P. 169362

E02d

T

07.03.1974

Centr um Bada wczo-Projektowe Żeglugi śródląd o 
wej, Wrocław, Folska (Janusz Z at op i ański, Ma rian
Władyka).
Układ

hydrauliczny

napędu

bijaka

Układ hydrauliczn y napę du bijaka ur-1.ąd zer'l kafa rowych zawiera hydroalmm ulator (l) który jest p o ł<l
czony z górną kom orą cyl ind r a siło wn ika (2) oraz

Uchwyt tłoczyska cylindra chwytaka hydraulicznego charakteryzuje się tym, że posiada przegub kulisty składający się z czopa przegubu (11) or az gnia.<:da przegubu kulistego (9) i (10), przy czym czop przegubu (11) jest zabezpieczony przez obrotem wzglę
dem gniazda przegubu kulistego (9) i (10), wokół osi
tłoczyska cylillldra (12) za pomocą kółka (15) znajdującego się w wyd ęciu gniazda przegubu kulistego
(9) i (10).
(2 zastrz-eżenia)
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02.03.1973 - Wielka Brytania
(nr 10248/73)

SVEN ERIK J0RGENSEN,

Va·ęrl0se,

Dallia

Wymieniacz jonowy i sposób usuwania ze ścieków
wysokocząsteczkowych związków organicznych,
jonów amonowych i fosforanowych
Przedmiotem wynalazku jest wymieniacz jonowy
do usuwania rozpuszczonych w wodzie wysokoczą
steczkowych związków organicznych, jonów amonowych i jonów fosforanowych oraz sposób usuwania
ze ścieków rozpuszczonych wysokocząsteczkowych
związków organicznych, jonów amonowych i jonów
fosforanowych.
Cechą wymieniacza według wy\Ilalazku jest to, że
składa się on z celulozowego wymieniacza jonowego
impregnowanego y-dwutlenkiem manganu. Jako wymi.eniacz celulozowy korzystnie stosuje się korę
drzewną, zwłaszcza sulfonowaną. Wymieniacz można
regenerować przez wymywanie go, korzystnie wodtnym roztworem wodorotlenku sodowego.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że ścieki
najpierw traktuje się środkami chemicznymi powodującymi strącenie i Hokulację, a następnie przepuszcza przez złoże zawierające celulozowy wymieniacz jonowy impregnowany y-dwutlenkiem manganu. Ciecz przepuszczoną przez to z:o±e można ewentualnie, w celu dalszego oczyszczania, przepuszczać
przez złoże zawie-rające aktywowany węgiel, impregnowany y-dwutlenkiem manganu.
(5 zastrzeżeń)
85c;

P. 169820

C02c

T

25.03.1974

Warszawskie Zakłady Radiowe, Warszawa, Folska
(Tadeusz Kozak, Zygmunt Tadeusiak).
Układ

kontroli neutralizacji

ścieków

Układ kontroli
neutralizacji
rejestrację kolejnych czasów

ścieków rozpoczyna
procesu neutralizacji:
dozowanie reagentów, mieszanie ścieków i odstanie
ścieków, w jednym odstojniku, od momentu, gdy na
cewce przekaźnika pośredniczącego (Kl) pojawia się
napięcie sieci. Napięcie to pojawia się, gdy zawór
gómy (ZG1) pierwszego odstojnika oraz zawór dolny
(ZD2) drugiego ·odstojnika są zamknięte, zawór górny
(ZG2) drugiego odstojnika jest otwarty, a pływak (P1)
w pi.erwszym odstojniku sygnalizuje wypełnienie
ściekami. W tym układz;e przełączniki zaworów (ZG1,

____
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W analogiczny sposób jest sygnalizowany układ zaworów dla procesu neutralizacji ścieków w drugim odstojniku przez podanie napięcia na przekaźnik pośred
niczący (K2). Czasy procesu neutralizacji ścieków są
odmierzone przez wyłączniki czasowe i rejestrowane
przez rejestrator pisakowy. Wypełnienie obu odstojników jest sygnalizowane przez pływak i obu odstojników, które powodują wyłączenie napięcia zasilającego
zawory elel;:tryczne doprowadzające wodę do galwanizerni i ich zamknięcie.
(2 zastrzeżenia)

85c;

C02c

P. 172197

26.06.1974

Pierwszeństwo:

3.07.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 2333668.7)
Ruchrchemie Aktiengesellschaft Oberhausen, Republika Federalna Niemiec (Sebastian Speth, Georg
Kuppenbender, Willi Jansen)

Sposób oczyszczania ścieków zawierających
zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne
Przedmiotem wynalaŻku jest sposób oddzielania zawartych w ściekach zanieczyszcz.eń w fazie mieszanej,
złożonych z nierozpuszczalnych w wodzie cieczy o cię
żarze właściwym mniejszym niż woda i z adsorbują
cych te ciecze, nie.rozpuszczalnych w wodzie mate-riałów stałych występujących w postaci koloidalnej lub
zawiesi1nowej i mających ciężar właściwy większy niż
woda, w znanych osadnikach grawitacyjnych z wkła
dami płytkowymi.
Istota tego sposobu po1ega na tym, że materiały
w stanie stałym prz·ed wejściem ścieków do osadnika
grawitacyjnego w znany sposób flokułuje się, a w otoczeniu miejsca wejścia ścieków do osadnika grawitacyjnego wprowadza się dodatkowo wodę o temperaturze większej niż temperatura ścieków .
Osadzone zanieczyszczenia fa zy mieszanej w celu oddzielenia cieczy nieroz.puszczalnych w wodzie poddaj e
się destylacji z parą wodną, a gromadzący się na dnie
kolumny destylacyjnej materiał w stanie stałym uwalnia się od wody przez oddzielanie odśrodkowe , przy
czym uzyskiwaną przy tym gorącą wodę doprowadza
się z powrotem do osadnika w otoczeniu miejsca "·lotu
ścieków.

(:l zus tr:r.eżenia)

l

l

.....;..~

l
l
l

,'
l

,
l

t

'
85c;

C02c

P. 172248 T

27.06.1974

Zaldad Projelktowa:nia i Kons.trukcji Galwand.zemi i
Lakierni "Zugil", Łódź, Folska (Jerzy Moszczyński).
Sposób

11
ll

ZG2, ZD2) oraz wyłącznika krańcowego (WK1) uruchamianego przez pływak (P1), mają w jednym torze
zwarte styki.

przepływowego

oczyszczania
galwanizerskich

ścieków

Sposób przepływowego oczyszczania ścieków galwanizerskich z odzyskiem wody polega na tym, że popłuczyny po procesach chromowania, po uprzedniej
redukcji chromu, neutralizuje się łącznie z popłuczy
nami cyjankowymi, po uprzednim utlenieniu cyjanków
i kieruje poprzez zbiornik retencyjny do płukania po
procesach kwaśnych i alkalicznych, zaś zużyte kąpiele
chromowe, po oddzielnej redukcji chromu, miesza się
z zużytymi kąpielami kwaśnymi i dozuje się do spuszczonych popłuczyn kwaśno-alkalicznych, do których
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dozuje się również zużyte kąpiele cyjankowe, po oddzielnym utlenieniu cy janków i po zmieszaniu z ką
pielami alkalicznymi, po czym po ostatecznej neutralizacji kieruje się poprzez osadnik do kanalizacji.
(2 zastrzeżenia)

85dt;

P. 169618

E03b

T

16.03.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego "POLTEGOR", Wrocław, Polska (Jan
Mazur, Jan Sozański, Ryszard Zajączkiewicz, Jan Malczew,ski, Czesław Maćkowiak, Adam Marek, Antonina
Kowalik, Edward Lubecki, Marian Rataj).
Sposób wykonania filtru studziennego do odwadniania
kopalń oraz ujęć wód pitnych i przemysłowych
Sposób wykonania filtru polega na tym, że porowate tworzywo sztuczne granulowane wsypuje się do formy, zagęszcza mechanicznie i komprymuje za pomocą
pokryw czołowych. Wymiar i kształt formy jest dobrany do wymiarów i kształtu filtru . Formę z tak
przygotowanym tworzywem umieszcza się w temperaturze 60° do 250° C, w wyniku czego granulki tworzywa w następstwie ,s piekania wytwarzają porowaty
filtr o odpowiednio wysokiej wytrzymałości mechanicznej i przepuszczalny dla wody. Wielkość i rodzaj
granulek, stopień ich zagęszczania, grubość ścianki i
średnicę filtru oraz temperaturę spiekania dobiera się
w zależności od właściwości tworzywa i warunków
hydrogeologicznych w jakich ma być zabudowany i
eksploatowany.
Do wykonania filtru niezbędna jest forma o konstrukcji pozwalającej na łatwe wyjęcie filtru z formy,
z uwagi na skurcz masy spiekanej. Tworzywo pod
wpływem podwyższonej temperatury zlepia się tworząc jednorodną masę porowato-filtrującą. Z uwagi
na technologię wytwarzania filtru, do czego wymagana jest podwyższona temperatura, płaszcze rur po
wypełnieniu wolnej przestrzeni zamykane są pokrywami utrzymującymi symetryczne ich ustawienie, zapewniając

równocześnie

jednakową

grubość

ścianki

filtru. Po wyprażeniu filtru formę rozbiera się i przygotowuje do dalszej produkcji filtrów. Tak wykonany
filtr nie wymaga żadnej obróbki.
(l zastrzeżenie)

85e;

E03f

Pierwszeństwo:

P. 169235

02.03.1973 -
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przechylny zamontowany w obudowie, w którym jest
zanurzona rura umieszczona w króćcu wlotowym,
przez co najmniej jedną gałkę manipulacyjną zamontowaną na osi przenikającej przez ściankę" boczną oraz
przez części współpracujące zamocowane z jednej stro_
ny na wewnętrznym końcu tej osi i ukształtowane,
z drugiej strony, na ścianie bocznej kubła. Kubeł (7)
jest przechylny tylko w jednym kierunku od swojej
pozycji normalnej, przy czym w swojej pozycji odzyskiwania ma położenie ukośne, pośrednie pomiędzy
swoją pozycją normalną a pozycją upustową, zaś oś
obrotu kubła jest usytuowana w końcowej części kubła przeciwległej jego końcowi upustowemu. Części
współpracujące ze sobą stanowią część wewnętrzną
i tzewnątrzną (13), wsunięte jedna w drugą i tworzą
ce trwałe połączenie obrotowe pomiędzy osią a kubłem (1).
(18 zastrzeżeń)

85e;

P. 172250

E03c

Fabryka

Łożysk

Tocznych,

28.06.1974

T

Kraśnik,

Polska (Antoni

Dżugaj).

Przebijak do usuwania zatorów w przewodach
kanalizacyjnych
Przedmiotem wynalazku jest przebijak do usuwania
zatorów w przewodach kanalizacyjnych, posiadający
napęd hydrauliczny. Samoczynnie będzie przesuwał
się w przewodzie kanalizacyjnym i napotkane na swej
drodze zatory będzie przebijał i jednocześnie strumieniem wody zanieczyszczenia wypłukiwał. Przebijak
składa się z cylindra (1), od przodu zamknięty jest
głowicą (2) w kształcie stożka ściętego, zaś tylna część
cylindra (l) jest zamknięta korkiem walcowym (6),
który w swej osi posiada giętki wąż gumowy doprowadzający czynnik hydrauliczny do napędu przebijaka. W wewnętrznej części przebijaka jest umieszczony tłoko-bijak (9), który na skutek uderzeń o napotykające na swej drodze kowadełko (10) powoduje
przesuni ę cie się przebijaka do przodu ruchem przerywanym. Czynnikiem napędzającym przebijak jest
najlepiej woda.
(5 zastrzeżeń)

02.03.1974

Szwajcaria (nr 003071/73)

Jacques CHANTRIEUX, Nicea, Francja (Jacques
CHANTRIEUX).
Upust umywalki i innych

urządzeń

podobnych

Przedmiotem umywalki jest upust umywalki, który
ma obudowę, górny króciec wlotowy, boczny króciec
upustowy, jeden boczny otwór do odzyskiwania, kubeł

86c;

D03d

P. 165914

17.10.,1973

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Polska (Józef Kaczmarek, Stanisław Musiał).

Łódź,

Wózek do transportu i

zakładania

osnów na krosna

Przedmiotem wynalazku jest wózek do transportu i
osnów na krosna, zwłaszcza do transportu

zakładania

wewnątrzzakładowego zakładów włókienniczych.

Wózek ma dzielony łącznik (3, 4) z rozłącznym po(5), usytuowany pomiędzy nośnymi ramami, przesuwne podpory (13) spoczywające na nośnych
dźwigniach (12) zaopatrzonych w występy, a na biernych członach (9) przekładni ma dźwignie (10), współ
pracujące z nośnymi dźwigniami.
(3 zastrzeżenia)

łączeniem
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do automatycznego nachylenia charakterystyki
gotowania cukrzyc

Układ według

wynalazku zawiera po stronie warzadanej regulatora (10), elementy automatyki
pneumatycznej, przystawkę mnożącą i sumującą (6) i
(8), które w zależności od poziomu roztworu w warze,
mierzonęgo przetwornikiem poziomu (5), odtwarzają w
funkcji poziomu kąt a nachylenia krzywej gotowania
cukrzycy. Nastawy nastawnika (7) decydują o kącie
nachylenia a krzywej gotowania waru a nastawnika
(9) o początku gotowania.
(l zastrzeżenie)
tości

89d;

Cl3f

Cukrownie
bowski).

P. 169905 T
Gdańskie,

29.03.1974

Malbork, Polska (Hubert Gra-

II. WZORY UŻYTKOWE
2b;

A2lc

w.

50926

08.10.1973

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne WZSP, Kielce,
Folska (Jan Boratyński, Ludwik Mackiewicz, Zdzisław
Rukat).
Forma o wielokrotnym

użyciu

do wyrobu

Od strony doprowadzania gazu korpus (l) ma gwint
(2) a w śr-Odkowej części korpusu (l) od zewną tr z wykonane są wycięcia (3).
(l zastrzeżenie)

pierożków

Forma według wzoru użytkowego ma postać prostokątnej płyty (l) z wytłoczonymi wgłębieniami (2) w
kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie prostokątne j.
Wgłębi e nia (2) ułożone są regularnie w rzędy i szeregi pomiędzy którymi znajdują się wzdłużne i poprzeczne wypusty (3) i (4). Forma ma zastosowanie w gospodarstwie domowym.
(l zastrzeżenie)

Sa;

E2lb

w.

51873

30.04.1974

Zakład Doświadczalny Fabryki Maszyn Wiertniczych
i Górniczych " Glinik", Gorlice, Folska (Czesław Wilczkie~cz, Stanisław Kurek, Wiesław Witek).

Kulowy zawór

bezpieczeństwa

do przewodu

wiertniczego
Przedmiotem w zoru użytkowego jest kulowy zawór
do przewodu wiertniczego stosowany
dla zabezpieczenia otworu przed wyrzuceniem płuczki

b e zpieczeństwa

4g;

F23d

w.

51875

02.05.1974

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2, Wrocław, Folska (Zygmunt Krawiec,
Stanisław Krowicki, Stefan Lubański, Kazimierz Buz-

dygan, Ryszard Rolla).
Palnik gazowy do agregatów grzewczych
ogrzewania poWietrza

zwłaszcza

do

Falnik gazowy do agregatów grzewczych przeznaczony głównie do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robót wykończeniowych w
budownictwie posiada korpus (1), którego zarys jest
zbieżny i w poszerzonej swej części zakończony jest
tarczą (6). Na obw odzie tej tarcz y równomiernie skoś
nie rozmieszczone s ą kanaliki (5) łączące wylot palnika z komorą (4), jeden zaś z kanalików (5) znajduje
się 'w osi palnika.

przez przewód w czasie erupcji. Kulowy zawór bezpiecze ństwa wy posażony jest w gniazdo kuli (4), którego
część wklęsła posiada przywulkanizowany materiał
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elastyczny (8) na przykład gumę lub tworzywo sztuczne. Gniazdo zaworu (2) posiada stożkowy przelot (9).
(l zastrzeżenie)

5a;

E2lb

w.

51935

PATENTOWEGO

171

rakteryzuje się tym, że zabezpieczenie ładunków kumulacyjnych przed wysokimi c1smeniami stanowią
szklane osłony (l) ze szkła borowo-krzemowego.
·
(l zastrzeżenie)

13.05.1974

Ak:ademia GórniaZJo-Hu!tnicza im. Stani!slawa StaKraków, Folska (Stanisław Bednarz, Stanisław
Kurlic, Prokop środa).

~zica,

Uszczelnienie

łożyska narzędzia

wiertniczego

gryzowego
Uszczelnienie łożyska narzędzia wiertniczego gryzowego zawiera osadzony na czopie łożyska (2) pakiet
pierścieni uszczelniających (1). Pierścienie (l) mają na
obwodzie zewnętrznym takie same nacięcia promieniowe (3), przesunięte wzgl~dem sobie o połowę podziałki w sąsiednich pierścieniach (1). Pierścienie (l)
na głębokości nacięć są odgięte w stronę powierzchni
gryza (4) tak, że przylegają do niej sprężyście.
(l zastrzeżenie)

5a;

21b

w.

31.05.1974

52004

Instytut Naftowy, Kraków, Folska (Władysław Klara, Kazimierz Griesgraber, Józef Stanek, Edward Godzik, Edward Topolewicz).
Głowica strzałowa do
okładzinowych w

ucinania rur zwłaszcza rur
otworach wiertniczych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica do
ucinania rur zwłaszcza rur okładzinowych w otworach
wiertniczych stosowana prżez służby geofizyczne przy
robotach wiertniczych związanych z orurowaniem
otworu lub przy likwidacji otworu wiertniczego dla
odzysku rur okładzinowych.
Dotychczas wycinanie rur okładzinowych w otworach wientniczych WJnkJOnywane było tol"lpedami detonacyjnymi odpalanymi elektrycznie lub przyrządem
strzałowym stosowanym przy uwalnianiu przewodu
wiertniczego.

.Ji

5a;

E2lb

w.

51953

18.05.1974

Instytut Naftowy, Kraków, Folska (Władysław Klara, Kazimierz Griesiraber, Józef Stanek, Edward Godzi~).

Bezkorpusowy, bezpociskowy perforator z ładunkami
w szklanych osłonach do otworów wiertniczych,
zwłaszcza do otworów o wysokich ciśnieniach
Bezkorpusowy, bezpociskowy perforator z ładunkami
szklanych osłonach do otworów wiertniczych,
zwłaszcza do otwor!iw o wysokich ciśnieniach. Cha-

w

W obydwu przypadkach zabieg wycinania rur był
najczęściej mało skuteczny, a nieraz stwarzał dodatkowe niebezpieczeństwo dla załogi wiertniczej ze
względu na konieczność stosowania przy tym dużych
sił napinających.
Głowica strzałowa według wzoru użytkowego znamienna tym, że składa się z pokrywy górnej (5) z zewnętrznym wytoczeniem i środkowym kanałem przelo-
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towym, pokrywy dolnej (7) najkorzystniej ze stożko
wym zak~ńczeniet? z _jednej strony, międ'?Y któryrui
osadzony Jest w pu~rś c1eniu centruj ą cym (10) - pierś
cieniowy ładunek kumulacyjny (11), wydrążony wzdłuż
boczne~ powierz..~i i zamknięty od zewnątrz osłoną
(6), naJkorzystrueJ metalową, wygiętą na zewną.tn. i
spłaszczoną pośrodku na obwodzie oraz przymocowaną po obu stronach wkrętami (8) do pokryw (5 i 7),
przy cr:ym odmianą tej osłony (6) może być tuleja tylko z wewnętrznym środkowym wytoczeniem na obwodzie.
(l zastrzeżenie)

5c;

E2ld

w.

51871

30.04.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Adolf Drewnik, Zbigniew
Rączka, Janusz Smużyński).

Obudowa górnicza z

łącznikiem

7c;

11.05.1974

51908

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "Delta Świd
nik", Świdnik, Folska (Roman Łaszyca).

linowym

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa górn icza składająca się ze stojaków hydraulicznych i
stropnicy mocowanych razem łącznikiem linowym.
Stalowa lina (3), stanowiąca łącznik zaopatrzona jest
na obydwóch końcach w zacisk (4) ze śrubą (5).
Zacisk (4) ma otwory (7) umieszczone współosiowo
z gwintowanym otworem (6) śruby (5). Wkręcając śru
bę (5) w kierunku prostopadłym do wzdłużnej osi liny (3) powoduje się wgniatanie liny do otworu (7),
dzięlti czemu uzysk uje się pewne i wytrzymałe połą
czenie stojaków hydraulicznych ze stropnicą.
(l zastrzeżenie)

w.

B2ld

Mat:-yca do wyciskania odkuwek tarcz wirnika

Matryca do wyciskania odkuwek tarcz wirników
posiada kształtującą wkładkę (l) wyposażoną w dolnej
części w kołnierz (15), którym opiera się o dno wnęki
(14) oprawy (4). Górna płaszczyzna wkładki (l) posiada wybrania kształtujące (5). Na wkładce (l) jest
osadzona kształtująca wkładka (2) dolnym występem
(10) opierająca się na kołnierzu (15). Górna płaszczy
zna wkładki (2) zaopatrzona jest w kształtujące wycięcia (13). Wkładki (1, 2) są dociśnięte pierścieniem
(3). Wynalazek znajduje zastosowanie szczególnie do
odkuwek wirników pomp wirowych.
(3 zastrzeżenia)

_7c;

w.

B2ld

29.05.1974

51988

Zakład
Kożuchów,

Fabryka Samochodów Osobowych "Polmo"
Sprzęgieł,

Przedsiębiorstwo

Folska (Zenon
Surma).

Młynarczyk,

Giętarka

do

Państwowe,

Tadeusz Mazur,
gięcia

Sławomir

profili

Przedmiotem wzoru użytkowego jest giętarka do
profili, stosowana do gięcia profili o kształcie
zbliżonym do liter C, U, L.

gięcia

5d;

E21f

w.

51911

13.05.1974

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Katowice, Folska (Hilary Szymański, Lech Łyscarz, Stefan Danch).

Górniczy zbiornik urobku

Przedmiotem wzoru użytkowego jest górniczy zbiornik m:obku - zwłaszcza węgla kamiennego - oraz
urządzenie służące do załadunku zbiornika.
Zbiornik składa się z części wgłębnej o skośnym
dnie w kształcie niecki, i części nadpoziomowej znajdującej się nad częścią wgłębną - będącej wyrobiskiem korytarzowym, wykorzystanym do magazynowania urobku.
Urządzenie do załadunku stanowi ruchomy wysięg
nik zabudowany w przedłużeniu przenośnika taśmo
wego, podającego urobek do zbiornika. Wysięgnik
przesuwa się w ramie prowadniczej
przes uwanie
odbywa się za pomocą kołowrotu.
(2 zastrzeżenia)
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Giętarka według ntnJCJ AZego wzoru wyposażona jest
siłowniki pneumat-yczne, j e dnocześnie napełniane
i opróżniane ze wspólnej sieci sprężonego powietrza,

w

przy czym głowica giętarki
takimi siłownikami. Ponadto

napędzana jest dwoma
siłowniki tworzące parę

poruszaj<lcą jedną glo-\Vicę ułożone są względem siebie
róv...'llolegle i połączone z głowicą w jej najniższym
i naj\vy ższym punkcie.
(2 zastrzeżenia)

7g;

w.

B21j

06.02.1974

51478

Zakłady
mysłowej,

Urządzeń Chemicznych i Armatury PrzeKielce, Folska (Józef Horecki, Janusz Arabski, Tadeusz Jóźwik).

Picc gazowy do podgrzewania,
przy odpuszczaniu zaogonowania
matryc kuźniczych

zwłaszcza

Piec gazowy według wzoru użytkowego przeznaczony jest do odpuszczania zaogonowania matryc kuźni
czych i charakteryzuje się tym, że korpus pieca posiada dwie komory (1), na których w górnej płycie (5)
zabudowane są elementy grzejne (2), natomiast od góry na komorach (l) ustawiona jest ażurowa rama
nośna

(3).

(l

zastrzeżenie)

naramiennego o podstawach łukowych ma umieszczone wkładki gumowe (6) w kształcie litery "U". Fiasta (7) tarczy (4) stanowi oparcie dla wkładek gumowych (6).
Sprzęgło według wzoru ma zastosowanie przy połą
czeniu sprzęgła indukcyjnego z przekładnią zębatą
w napędzie barwiarki zwrotnej dla zapewnienia jej
równomiernej pracy.
(l zastrzeżenie)

Sf;

w.

B65h

51752

05.04.1974

Józef Klimczak, Łask-Kolumna, Polska, Jerzy Klimczak, Łask-Kolumna, Polska (Józef Klimczak, Jerzy
Klimczak).

Urządzenie

do mierzenia, kontroli
i przewijania pasmanterii

Sa;

w.

B05c

52126

27.06.1974

Dolnoślą s ka Fabryka Maszyn Włókienniczych, Kamienna Góra, Folska (Henryk Lawenda, Lesław Hamer).

Sprzęgło

zwłaszcza

do

jakości

Urządzenie do mierzenia, kontroli jakości i przewijania pasmanterii ma postać prostopadłościennej
obudowy (2) z pokrywą z tym, że na zewnętrznej
stronie płyty (l) obudowy (2), wzdłuż jej podłużnej osi,
są rozmieszczone: naprężacz (3) w postaci pręta wygiętego w kształt litery "U", którego jeden koniec jest
zamocowany w tulei (4) przytwierdzonej do wystę-

podatne,
barwiarek zwrotnych

włókienniczych

Sprzęgło podatne, zwłaszcza do włókienniczych barwiarek zwrotnych pomiędzy dwoma tarczami posiadającymi zęby kłowe (3) i (5) w kształcie trapezu rów-

pów (5), podświetlony ekran (6), dwie pary wałków
(8), (9) i (10), (11). Wałki (8) i (10) są usytuowane nad
płytą {l) i zakryte obudową (12), zaś wałki (9) i {11)
są usytuowane pod płytą (1). Wysięgniki (24) zamocowane są rozłącznie do płyty (l) w pobliżu miejsc zamocowania naprężaczy (3), a licznik ·(16) usytuowany
w górnej części płyty (l) i połączony sztywnym sprzę
głem (15) z wałkiem (8).
(4 zastrzeżenia)

174

12d;

BIULETYN

w.

BOld

Zakłady
(Czesław

Urządzeń
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Przemysłowych,
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Nysa,

Polska

Bernady).
Wał
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się na dno (3) ociekowe elementy (10), układ (9) sącz.:
ków zabezpiecza wnętrze odpływowego króćca (8) i rurociągów zewnętrznych przed zatykaniem się elementami (10) względnie ich okruchami.
(l zastrzeżenie)

filtru tarczowego

Wał filtru wczowego sldacta się ze znanych elementów : rury nośnej, zaopatrzonej w rurowe nasadki
dla rur odprowadzających filtrat, w którym to wale
mry (2) odprowadzające filtrat są umieszczone wewnątrz nośnej rury (l) o znacznej średnicy i są przy··
twierdzone do nośnej rury (l) za pomocą rurow ych
nasadek (3), osadzonych w nośnej rurze (l) i przechodzących przez ściankę rury (1).
(l zastrzeżenie)

17f;

w.

F25h

Biuro
Gdańsk,

51690

Projektowo-Technologiczne
Folska (Wacław Adamski).

Uniwersalny podgrzewacz

25.03.1974

"Biprotechma",

pojemnościowy

wody

Univ.-ersalny pojemnościowy podgrzewacz wody dla
celów użytkowych, zwłaszcza w zakładach przemysło
wych, składa się z obudowy (l) i wymiennych elementów grzejnych na parę lub wodę (2) oraz dodatkowo
wyposażony w elektryczny element grzejny (4).
(l zastrzeżenie)

8
12g;

BOlj

w.

52111

24.06.1974

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
"Bipromet" Katowice, Polska (Czesław Seweryn).
Wymiennik masy
Wymiennik mający postać wieży wypełnionej elementami ociekowymi, np. pierś~ieniami Raschiga, stosowany jest w fabrykach kwasu siarkowego. Służy
on do suszenia gazu technologicznego, jak również do
absorpcji trójtlenku siarki SOa zawartego w tym gazie, za pomocą stężonego kwasu siarkowego. Na dnie
(3) wymiennika zabudowany jest rozgałęziony układ

sączków o kształcie odcinków rur z otworkami
ściankach. Układ ten stanowi połączenie drożne
sączków z odpływowym króćcem (8) cieczy obiegowej.
W przypadku. gdy w czasie awarii rusztu (5), zsypują

(9)
w

19c;

w.

EOlc

51645

15.03.1974

Łódzka wytwórnia Farb i Lakierów "POLIF ARB",
Łódź, Folska (Wojciech Madej, Jan Sieradzki, Stefan
Ogrodowczyk, Tadeusz Książek).
Urządzenie

do

pasów na
jezdni

nakładania

powierzchnię

Urządzenie do nakładania pasów na powierzchnię
jezdni posiada prostokątną platformę (l) z jezdnymi
kółkami (2), na której jest zamocowany cylindryczny
zbiornik (4) z mieszadłem (5) podgrzewany od dołu
za pomocą gazowego palnika (6), przy czym u dołu

zbiornika (4), poziomo i stycznie do jego obwodu oraz
prostopadle do podłużnej osi platformy (1), jest usytuowany rurowy przewód z zaworem, zaś do zaworu
jest zamocowany obrotowo i rozłącznie zagięty dr:>
dołu pod kątem prostym drugi rurowy przewód (12)
zakończony nakładającą głowicą (13).
{4 zastrzeżenia)
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w.

EOlc

51693
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26.03.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi

Zakład

Do-

Świadczainy "Cuprum", Lublin, Folska (Andrzej Bro-

da, Edward Jońca, Jerzy W ę grzynowski, Kazimierz
Mrozek, Zenon Tomkiel, Stefan Kamiński).
Kocioł przewoźny

2la4;

(12).

(3

zastrzeżenia)

175

w.

HOlg

51482

12.04.1973

Zakład Mechaniczno-Elektroniczny "Polkat",
cław, Folska (Wiesław Mróz, Edward Makieła).

Wro-

Masztowy uchwyt przewodów

do produkcji asfaltu

Kocioł przewoźny do produkcji asfaltu lanego stanowi us ytuowany na ty powym podwoziu dwupłaszczo
wy zbiornik U). wyposażony w elektryczne elementy
grzejne (5) umieszczone pod wewnętrznym płaszczem
(4) po stronie dolnej zbiornika, przy czym elementy te
chronione są klapami uchylnymi (3) zewnętrznego
płaszcza (7) zbiornika.
Otwór spustowy zamykany jest zasuwą (10) osadzoną wahliwie na czołowej ścianie zbiornika (l), sterowaną typowym siłownikiem hydraulicznym (11) za pomocą układu dźwigni

PATENTOWEGO

Masztowy

uchwyt przewodów ma zastosowanie
instalacjach zewnętrznych linii przesyodbiorczych pracujących w zakresie fal
u!trakrótkich a szczególnie do odbiorników telewizyjnych przeznaczonych do odbioru wielu programów
er.1itowanych na różn y ch częstotliwościach fal. Masztowy uchwyt przewodów rozwiązuje problem uniwersalności w sensie możliwości zastosowania go do poszerzonego przedziału średnic masztów i jednocześnie
uproszczenie wykonawstwa przez racjonalniejsze roz~iązanie. moc~wania wsporników z usytuowanymi na
mch zaciskami przewodów. Uchwyt zawiera nakładkę
(3), która posiada po jednym nagwintowanym otworze
na je~ koń~ach, w które są wkręcone wsporniki (4)
z .zaciskam.!. przewodów (5). Symetrycznie względem
OSI symetrn . r:a~ł1l;dki
znajdują się dwa otwory
owalne, umozhwiaJące połączenie z jednym z kabłą
ków (l) z określonego przedziału o zróżnicowanych
rozstawach ramion, przy czym na ich nagwintowane
końcówki są nakręcone nakrętki (2) dociskające nakładkę (3) do masztu (7) oraz nakrętki wysokie (6)
mocujące wsporniki (4) z zaciskami przewodów (5).
(l zastrzeżenie)
zwłaszcza w
łowych anten

m

19e;

EOlf

w.

51964

22.05.1974

Agenor Krygler, Warszawa, Polska.
Słupek

drogowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest słupek drogowy. Słupek drogowy stanowi spiralna sprężyna (l)
w postaci pręta prostego z osadzonym w jej górnej
części trzonem (2) w postaci wydrążonego walca zamkniętego od góry, stanowiącego jednolitą całość z odblaskową tarczą (::!). Trzon (2) zaopatrzony jest na powierzchni bocznej w otwór przeznaczony do osadzania
w nim wy stającego końca (5) spirali sprężyny (l) po

2lc;

w.

HOlr

51608

08.03.1974

·Zakłady
Węglowego

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
- Zakła~ Elektroniki Górniczej, Tychy,
Folska (Jerzy Gdowsk1, Roman ścierski).
Obudowa

umieszczeniu w meJ trzonu (2).

średnica

trzonu (2)

:noże .być mniejsza od średnicy wewnętrznej sprężyny
1 ':" mą wpuszczana, lub średnica trzonu (2) może być
większa od średnicy zewnętrznej sprężyny i na nią
nakładana.
(2 zastrzeżenia)

86-krotnego typ "Socapex"
(254 DF 43 A w v7B)

złącza

. Obud~wa złącza . składa , się z połówek: lewej (l)
1. praweJ (2), ceo:y-mka ze srubą dociskającą kable (3),
~ruby . do aretac31 (4), wkrętów (5) z nakrętkami słu
zą~ymi do złączenia połówek i wkładki (6) stanowią
CeJ nakrętkę dla śruby dociskającej kabel. Połówki
le.wa i p~awa posiadają wewnątrz po dwa symetryczn.Ie rozmieszczone gniazda (7) i (8), w których osadza:
się złącza "SOCAPEX" bez stosowania dodatkowych
części łącznych.

Ob:udowa stosowana jest w międzynarodowym systemie urządzeń techniki jądrowej "CAMAC".
(2 zastrzeżenia)
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uziemiacza przenośnego, z przyspana pierwszym wygięciu nakrętką (4) do umocowania akustycznego wskaźnika napięcia. Poniżej tej
nakrętki jest przyspawany wygięty palec (5) do zakła
dania zacisku uziemiacza przenośnego na przewodzie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
dokręcaniu

waną

(l

2lc;

w.

HOlr

Zakłady Sprzętu
Notecią, Folska (Jan

51628

Instalacyjnego A-4,
Trybuszewski).

Łącznik

zastrzeżenie)

11.03.1974
Nakło

nad

wtyczkowy

2lc;

Łącznik

wtyczkowy według wzoru użytkowego zbudowany jest w ten sposób, że każdy zespół łącznika
to jest gniazdo wtyczkowe lub wtyczka składa się
z dwóch części połączonych czołowo w znany sposób
np. za pomocą połączenia gwintowego, przy czym
w gnieździe wtyczkowym stałyrń (l) i wtyczce odbiornikowej stałej (2), cz.ęść (3) służąca do zamocowania
jest identycznej budowy, natomiast część wtyczkowa
(4) jest identycznej budowy zarówno przy wtyczce
przenośnej jak i przy wtyczce odbiornikowej stałej(2),
przy czym część chwytna jest identycznej obudowy zarówno w gnieździe wtyczkowym przenośnym, jak i
wtyczce przenośnej, zaś gniazdo wtyczkowe stałe (l)
i gniazdo wtyczkowe przenośne, ma identyczną część
gniazdową, przy czym część wtykowa (4) i część gniazdowa (8) ma wykonane w ściance tylnej otwory umożliwjające zamocowanie na tablicy.
(l zastrzeżenie)

w.

H02p

51906

Gdyńska
Stocznia Remontowa,
(Henryk Dombrowski).

Elektroniczny regulator

napięcia

04.05.1974

Gdynia,

Polska

do alternatorów

Elektroniczny regulator napięci a do alternatorów
z obudowy, wewnątrz której są zamontowane na płytce obwodu drukowanego tranzystory
(1), diody (2), rezystory (3) i termistor (4). Elementy
regulatora napięcia znajdujące się w obudowie są
zalane żywicą epoksydową, która je zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami i wpływami atmosferycznymi.
Obudowa regulatora stanowi radiator.

składa się

(l zastrzeżenie)

}-'
2lc;

w.

H02b

51737

02.04.1974

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warszawa, Folska (Julian Ignaczak).

Zaczep do

drlłżków

izolacyjnych wysokiego

napięcia

Przedmiotem do wzoru jest uniwersalny zaczep do
izolacyjnych wysokiego napięcia, używanych
przez monterów sieciowych przy eksploatacji i konserwacji sieci.
Zaczep jest przystosowany do szybkiego umocowania w drążku izolacyjnym za pomocą uchwytu (2).
Jest zaopatrzony u góry w podwójnie wygiętą koń
cówkę (3) do otwierania i zamykania odłączników
drążków

H02b

w.

Warszawskie

Przedsiębiorstwo

2lc;

51966

mysłowego "BUDOMONTAŻ",

nusz Bacciarelli).

23.05.1974

Budownictwa PrzeWarszawa, Folska (Ja-
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Skrzynka sterownlczo-zabezpiecza.Jąca,
do ma.szyn l urządzeń budowlanych

177
oświetleniowa świetlówek

zwłaszcza

Skrzynka sterowniczo-zabezpieczająca, zwłaszcza do
maszyn i urządzeń budowlanych, składa się z wymiennej części (2) połączonej ze stałą częścią
skrzyni (l) za pomocą mocującego zaczepu (3)
oraz kątowych płaskowników (4) i śrub mocujących
(5), przy czym miejsce połączenia części (l) i (2) posiada przeciwopadowe zabezpieczenie korytkowe (6).
Wymienna część (2) jest zaopatrzona w sterowniczy
przycisk (1) lub rączkę wyłącznika (8), która jest zabezpieczona odpowiednim materiałem izolacyjnym, a
wlot rączki wyłącznika (8) posiada przeciwzaciekewy
daszek (12).
(2 zastrzeżenia)

2lf;

w.

F2lv

Oprawa oświetleniowa świetlówek posiada korpus
(l) i pokrywę (2) połączone ze sobą wkrętami (3) oraz
klosz (20} umocowany sprężyście na zewnętrznej powierzchni korpusu (1), przy czym pokrywa (2) posiada na obu krańcach specjalnie ukształtowane ścianki
(15) osłaniające oprawl~:i (10), a na powierzchni weV>"nętrznej posiada wgłębienia (17) na osadzenie specjalnego odbłyśnika (18) o dużym współczynniku
odbicia. Korpus (l) ma na górnych krawędziach
przewężenia (19) tak ukształtowane, że po połączeniu
ze sobą korpusu (l) i pokrywy (2) tworzą się między
rumi kanałki do osadzenia klosza (20). Klosz (20) ma
ścianki boczne nachylone ku środkowi, zakończone
prostopadle zagiętymi obrzeżami oraz powierzchnię
czołową ukształtowaną łukowo.
(3 zastrzeżenia)

19.03.1974

51666

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych "Mostostal", Warszawa, Polskę. (Stanisław Sztajerwald).
2lg;

Raster do rozpraszania

światła

Raster do rozpraszania światła składa się ze wsporników nośnych (l) rozmieszczonych równolegle, które
są zaopatrzone na obu swych krawędziach w wycięcia (2) oraz z listew (3) wyprofilowanych w kształ
cie litery "V" z szeroko rozwartymi ramionami, które na jednej swej krawędzi mają wycięcia wykonane
pod minimalnym kątem w celu zakleszczenia się z
.;obą tych elementów składowych.
(l zastrzeżenie)

21f;

w.

F2lv

Północne

Zakłady

51884

Przemysłu

GOlt

w.

51341

03.01.1974

Instytut Badań Jądrowych, świerk-Otwock, Polska
(Remigiusz Post, Kazimierz Gryn, Ludwik Jeżewski).
Dyfraktometr neutronów

Dyfraktometr neutronów posiada podstawę (13), zaopatrzoną w koła jezdne, ustawioną na szynach prosloliniowych lub radialnych. Na słupie (26) podstawy
(13) osadzone jest obrotowo ramię (l), do ustawienia

03.05.1974

Elektrotechnicznego,
Wilkasy, Polska (Henryk Szarejko, Bogdan Czartoryski).

ciężkiej osłony z licznikiem neutronów (3), wsparte
na łożysku wzdłużnym (28) oraz zaopatrzone w silnik (10), który napędza ślimak (11) współpracujący
z kołem ślimakowym (12) przytwierdzonym do pod-
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stawy (13). Stół obrotowy (2) do ustawlenia próbek
jest również osadzony obrotowo na słupie (26) i wsparty poprzez łożysko '\\r;.dłużne (21) na ramieniu (l).
Stół obrotowy (:!) mfl koło ślimakowe (17) współpra
cujące ze ślimakiem (ll:i) napędzanym przez silnik (15)
zamocowany ru1 wsporniku (14), który trwale pÓłą
czony jest z podstawą (13).
Ponadto ramię (l) i stół (2) mają niezależne napędy
przekładni
ciernych (Pl i P2) przenoszących ruch
obrotowy rami<:nia i stołu próbki do przetworników
. cyfro-w-ych (-1 i 5).
{3 zastrzeżenia)
2lg;

HOlj

w.

51960
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ich w położeniu podstawowym a naSitępnie przesuwnie zgodnie z rodzajem dzianego wzoru charakteryzuje
slę tym, że mechamizmowi przesuwającemu (11, 4, 15)
służącemu do nasta,viania przesum.ięcia jest przyporządkowany oddzielny mechanizm (12, 13, 14) do ustawiania dziewiarki w położe,niu po,d stawowym. Organ
uruchamiający składa się z dwóch ruchomych wzglę
dem siEbie części (11, lZ), z których jedna jest połą
czona nieruchomo z ele-mentem przenoszącym ruch
oraz za pośrednictwem odpowiedni-ch środków jesi
połączona czynnie z drugą częścią przy czym obie
części są wprowadzone w z góry określone względem
siebie położenie.
(4 zastrzeżenia)

21.05.1974

Prwmysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Folska (Wojciech Gregorczyk, Krzysztof Nowakowski,
Jerzy Malickri).
Przyrząd

przy

do formowania katod, stosowanych zwłaszcza
zasilaniu źródeł par

elektronowiązkowYro

Przyrząd

do formowania katod, stosow!llllych zwła
ele'ktronowiązkowym zasilaniu źródeł par
składa się z głównego t1·zpieni.a (l) w postaci wydrą
żonego walca zako1i.czonego u dołu kołnierzem, z P<J-

szcza przy

mocniczych trzpieni (2) umieszczo·n ych symetrycznie
z obu stron główego trzpienia (l), z dwu lub większej
ilości płaskich formujących płytek (3) mających symetryczne dwa wypusty, z których to płytek (3) każda ma
wycięty otwór główny oraz po dwa otwol"y dodatkowe, umożliwiające zakładooie tych płyte.k (3) na
główny t rzpień (l) i pomocnicze trzpienie (2), wreszcie
z klina (4) wbij!llllego prostopadle qo osi walca głów
nego trzpienia (l) w opowie dni otwór w celu dociśnię
cia poszczególnych formujących płytek (3) do siebie
oraz do koł·nlierza st!llllowiącego podsta;wę główne'go
trzpienia (1), _przy czym pomiędzy płaskimi formują
cymi płytkami (3) Zlllajdują się wykona·ne z drutu
wolframowego poszczególne pierścienie katod (5).
(4 zastrzeżenia)

~ •1
12-...._""l~i
lli 1]], o
,. 7 ~l
13 "

-'<J

8

li

!f

l

-~

7)/
25e;

D04g

w.

21.11.1972

51783

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Folska (Witold
Strzyźewski, Włodzimierz Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej ~wandowski, Stanisław PrUffer, Jerzy

Wa·w rzcmows·k i, Grzegorz Zdziebkowski).

"

Łącznik taś~

11

?

•
l

~
6

25a;

D04b

w.

51355

08.01.1974

Pierwszeństwo:

29.05.1973 - Niemiecka Republika
Demokratyczna. ~nr WP D 04b/171 141)

VEB Nahmaschinenwerk Wittenberge, Wittenberge,
Niemiecka Republika Demokratycz:na.
Urządzenie do nastawiania wzajemnego przesunięcia
igieł w dziewiarkach szydełkujących
Urządzenie według wzoru użytkowego, składające
się z elementów zmieniających położenie łożysk igło
wych względem sie'bie i umożliwiających ustawienie

sieci

~ybackich

Lącmik taśm sieci rybackich mających postać nitu
zespalającego krzyżujące się taśmy, ma postać stożka
o podstawie kołowej (1), którego tworząca jest częścio
wo przecięta dwoma cięciami (2) w talki sposób, że
cięcia te tworzą łatwo odginane języczld (3), mające
ostre zakończenie w ilości czterech sztuk, przy czym
języczki te są odginane pod kątem 90° obejmując
łączone taś my w miejscu krzyżowania. (l zastrzeżenei)
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w.

DOłg

51785

21.11.1972

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Witold
Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej Lewandowski, Stani•sław Priiffer, Jerzy
Wawrzonowski, Grzegor.z Zdziebkowski).

Strzyżewski, Włodzimierz

l l

l

Łącznik

nitowy

taśm

sieci rybackich

Łącznl·k nitowy taśm sieci rybackich, mający postać
nitu zespalającego krzyżujące się taśmy i zaopatr:wnego w pomocniczy płaski krążek z otworem stanowiący

25e;

w.

DOłg

51784

21.11.1972

Morski In.s tytut Rybacki, Gdy•nia, Folska (Witold
Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej Lewal!1dowski, Stanisław Priiffer, Jerzy
Wawrzonowslti, Grzegorz Zdzie.bkowski).
Strzyżewski, Włodzimierz

Łącznik taśm
Łąc:?Jnik

taśm

spodlilią

podkładkę

połączenia,

składa

się

z trze ch elementów, to jest z nitu (1), mającego płaski
okrągły łeb (ł) i cylindryczny trzpień symetrycznej
krzyżowej podkładki nałożonej na trzpień, mającej
w śrocl:ku otwór średlild,cy nieco większej niż średnica
trzpienia i krążka pomocniczego (3) o średnicy najkorzystniej odpowiadającej średnicy łba nitu, mają
cego otwór w środku o średlnicy nieco większej niż
średnica trzpienia.
(l zastrzeżenie)

sieci rybackich

sieci rybackich

mający

postać

nitu

zespalającego krzyżującego się taśmy ma postać stożka
o podstawie kołowej (1), ·którego tworząca jest częś
ciowo przedęta jednym cięciem w taki sposób, że

\ 1...
:v,>e;
45h;
cięcie

to tworzy

łatwo od~nane języczkli mające

ostre

zakoń· czeonie w ilości dwu sztuk, przy czym języczki

te są odginane pod kątem 90°
my w miejscu krzyżowania.

obejmując łączone taś
(l zastrzeżenie)

DOłg

w.

51787

21.11.1972

A01k

Morski Instytut Rybacki, GdyiJJia, Polska (Witold
Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej Lew=dowslci, Stanisław Priiffer, Jerzy
Wawrzonowski, Grzegorz Zdziebkowski).

Strzyżewski, Włodzimierz
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oczek sieci rybackiej

Mecha·nic;(;ne połącz011ie oczek prostokątnych sieci
rybackiej wykonanej ze sznurków i z taśmy szczególnie sieci ciągniooej, charakteryzuje się tym, że na
sz.nurek nałożony jest pierścień łąc?l!likowy, na który
z kolei nałożona jest taśma przeprowadzona w mie-jscu
skrzyżowania pod sznurkiem i wyprowadzona z powrotem nad pierścieniem.
(l zastrzeżenie)

w płaszczyznach osi przekątnej będąc pod skrzyżo
waniem dogięte parami przeciwległych ramion ku sobie. Klamra posiada zaokrąglone zakończenie ramion,
a każde z jej ramion jest zaopatrzone w ostre występy (12) ukierunkowane prostopadle do płaszczyzn
ramion stanowiące kolce, pogrążone w. krzyżujących
się taśmach dla lepszej stabilizacji połączenia.
25e;

D04g

w. 51788

(l

21.11.1972

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Witold
Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej Lewandowski, Stanisław Pruffer, Jerzy
Wawrzonowski, Grzegorz Zdziebkowski).
Strzyżewski, Włodzimierz

Połączenie prostokątnych oczek sieci rybackich
klamrą krzyżakową czteroramienną

Połączenie
prostokątnych
oczek sieci rybackich
klamrą krzyżową czteroramienną, mocującą krzyżu
jące się pod kątem prostym taśmy stanowi łączni
kowa klamra (7) mająca postać krzyża, którego cztery wydłużone ramiona (8, 9, 10, 11), są zagięte wszystkie w jedną stronę opasując miejsce krzyżowania taśm

2se;
45h;

D04g

w.

A01k

51789

zastrzeżenie)

21.11.1972

Morski Instytut Rybacki,. Gdynia, Polska (Zbigniew
Kfajewski, Andrzej Lewandowski, Jerzy Wawrzonowski, Władysław Burawa, Stanisław Priiffer, Grzegorz
Zdziebkowski, Witold Strzyżewski).
Połączenie

prostokątnych

oczek sieci rybackiej

Połączenie
prostokątnych
oczek sieci rybackich
klamrą krzyżową czteroramienną krzyżującą się pod

kątem

ma

prostym, polega na tym, że łącznikowa klamra
którego cztery wydłużone ramiona

postać krzyża,

są zagięte . wszystkie w jedną stronę. ,Będąc pod
skrzyżowaniem dogięte są parami przeciwległych ramion ku sobie. Klamra ma zaokrąglo~e zakończenia
ramion oraz wypukły trzpień centralny.
(l zastrzeżenie)
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21.11.1972

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Folska (Zbigniew
Krajewski, Witold Strzyżewski, Andrzej Lewandowski, Jerzy Wawrzonowski, Władysław Burawa, Stanisław Priiffer, Grzegorz Zdziebkowski).
Połączenie prostokątnych oczek sieci rybackich
kłamrą krzyżakową czteroramienną owalną
Połączenie
prostokątnych
oczek sieci rybackich
klamrą krzyżową czteroramienną trzpieniową, mocującą krzyżujące się pod kątem prostym taśmy polega na tym, że łącznikowa klamra (7) ma postać krzyża, którego cztery wydłużone ramiona są zagięte wszystkie w jedną stronę, opasując miejsce krzyżowania
taśm w płaszczyznach osi przekątnej, będąc pod skrzyżowaniem dogięte parami przeciwległych ramion ku
:;obie. Klamra jest zaopatrzona na końcach ramion
w ostre występy. Występy ukierunkowane są prostopadle do płaszczyzn ramion, stanowiąc ostre kolce.
(l zastrzeżenie)
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łopatek

wirników (5 i 6) w cylindryczne wykładziny
(7) i (8) połączone spoczynkowo z płaszczami (2 i 3),
natomiast między owiewkami kadłubów (l i 4) obudowy a wieńcami w irników są pierścieniowe napoiny
lub elementy (10) i (13) połączone spoczynkowo z
wieńcami wirników (5 i 6) lub kadłubami (l i 4) obudowy, a pomiędzy sąsiednimi wi e ńcami dwóch przeciwbieżnych wirników jest co najmniej jedna pierście
niowa napoina lub pierścieniowy element (11) połą
czony spoczynkowo z wieńcem jednego z wirników.
Wykładziny oraz napoiny lub elementy (11) są wykonane z tworzywa nie dającego iskier zapalających
metan, podczas gdy wirniki i obudowa wentylatora
są wykonane z jednakowego tworzywa o małej skłon
ności do iskrzenia zapalającego metan.
(l zastrzeżenie)

29a;

DOlb

w.

52058

14.06.1974

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań,
Folska (Włodzimierz Miiller-Czarnek, Władysław Rynduch, Aleksander Borowiak).
Przyrząd

do oznaczania stopnia wyroszenia
lnianej słomy słońcowej

Przyrząd do wyznaczania stopnia wyroszenia sło
my lnianej roszonej sposobem słania stanowią dwa
zespoły listew (l) i (5) połączonych ze sobą przegubowymi łącznikami (4), tworząc równoległobok przegubowy, przy czym równoległobok ten jest zaopatrzony
w uchwyt lub korbę do zwierania listew (l) i (5).
(2 zastrzeżenia)

27c;

F04d

w.

50465

08.06.1973

Główny Instytut Górnictwa, Katowice oraz Zabrzań
ska Fabryka Maszyn Górniczych .,Powen", Zabrze,
Folska (Janusz Kosiba).

30a;

A6lb

W. 52019

Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych,
Milanówek, Folska (Stanisław Więcław) .
Igła

Osiowy wentylator lutniowy z

napędem

04.06.1974

iniekcyjna

elektrycznym
Igła

Wentylator według wzoru posiada stalową obudowę, która składa się z wlotowego kadłuba (1), z płasz
czy (2 i 3) oraz z wylotowego kadłuba (4). Stalowe
płaszcze (2 i 3) są zaopatrzone od stro-ny stalowych

iniekcyjna ma nasadkę (l) części chwytowej
kołnierz (5) posiadającą w przekroju prostopadłym do osi igły kształt wieloboku foremnego
o liczbie boków równej lub większej od sześciu.
(l zastrzeżenie)
(11) i
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30d; A61f

f~
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'

5

30b;

A6lc

Poznańskie

w.

51859

30.04.1974

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne "Telmed" Pracy, Warszawa, Folska (Witold Sierant,
Piklewicz).
przenośny

w.

16.11.1973

51115

Przedsiębiorstwo

Instalacji Przemysło
Krzysztof Ro-

Kończal,

Maska spawalnicza trzymana w

Spółdzielnia
Mieczysław

Uniwersalny

Nr 5/I (47) 1975

wych, Poznań, Folska (Maciej
zumski) .

Ił
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ręce

Przedmiotem wzoru użytkowego jest maska spawalnicza trzymana w ręce przeznaczona do ochrony twarzy, a zwłaszcza oczu przy prowadzeniu prac spawalniczych elektrycznych, zaopatrzona w J~echanizm przesuwu szybki zaciemniającej , w związku z czym istnieje możliwość obserwacji wykonanej spoiny bez konieczności odkładania maski. Maska posiada ramkę (3)
z szybą zaCiemniającą (4) umieszczoną na zewnątrz
okienka (2). Do doLnej ·krawędz.i ramki pll'zymocowane są górne końce ramion (5, 6) układu nożycowego,
dolny zaś koniec ramienia pociągowego (6) zamocowany jest do pokrywy (7), a koniec ramienia (5) umieszczony jest w otworze w pokrywie (7), stanowiącym
jego tor przesuwu. Do ramienia pociągowego (6) przymocowany jest pociągacz (9) zakończony przyciskiem
(10) umieszczonym na rękojeści . Na ramionach (5, 6)
umieszczona jest sprężyna (8) stabilizująca układ nożycowy w położeniu górnym lub dolnym.
(2

zastrzeżenia)

zestaw dentystyczny

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalny
przeno ś ny zestaw dentystyczny. W skład tego zestawu
wchod zą dwa pojemniki (l i 2), z których pojemnik (l)
podłączon y do sieci elektryczn e j zawiera zestaw niezbędnych przyrządów stomatologicznych, a pojemnik
(2) zawiera

wytwornicę sprężonego powietrza. W skład
pojemnika (l) wchodzi korpus (6) i pokrywa (7), przy
czym korpus (6) wyposażony jest w rozkła dany wysięgnik (8), na którym w czasie pracy zawiesza się
przyrządy stomatologiczne, takie jak ślinociąg (23)
wraz ze zbiornikiem (24), wodno-powie trzną strzykawkę (25), turbinową wiertarkę (26) oraz mikrosilnik (~7) .
które to prz yrządy w czasie transportu zestawu
umieszczane są w korpusie (6) w specjalnych kieszeniach (22).

30d;

A61f

w.

51554

22.02.1974

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu
Nieżelazlllych "ZAM", Kęty, FolSka (·E dmund
Harężlak, Stanisław Romański).

Me!tali

Maska spawalnicza
Przedmiotem wzoru użytkowego jest maska spawalnicza ochrania j ąca twarz i oczy spawacza podczas spawania i czyszczenia spawów.

W skład wyposażenia zestawu wchodzą jeszcze elementy pomocnicze, takie jak diafanoskop (32), próbnik (33) do badania żywotności miazgi i przenośny reflektorek mocowany w czasie pracy na czole lekarza.
W czasie transportu zestawu elem enty te są umieszczane w kieszeni (31) znajduj ą cej si ę w pokrywie (7)
pojemnika (1).
(3 zastrzeżenia)
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Maska charakteryzuje się tym, że wizjer maski ma
trwale zamocowaną bezbarwną szybę (2), zaś do wewnętrżnej strony korpusu (l) jest przytwierdzona prowadtn.ica (3), a w nliej suwliwie osadzona ramka (4) z
zamocowaną w niej zabarwioną szybą (5) oraz nad nią
mniej zaciemnioną szybą (6), przy czym ramka (4) jest
od góry podwieszona na dwóch sprężynach (7), zaś od
dołu jest ściągana linką (8) nawiniętą na oś zębatki (9)
napędioonej sWolLHliem (10), natomiast . u dołu je<
s t spust
zębatki (11) i sprężyna (12), które zwalniają ramkę (4)
w górne położenie korpusu (l).
(l zastrzeżenie)

30g;

A61j

w.

52008
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przed przesunięciem przy ustawieniu pojemników jeden na drugim.
6 zastrzeżeń)
4

Pojemnik izotermiczny do transport.u krwi
o pojemności sześciu litrów
Pojemnik izotermiczny do transportu krwi o pojemsześciu litrów ma kształt prostopadłościennej
skrz)'lni złożonej z powłoki zewnętrznej (l) i wewnętrz
nej (2), między którymi umieszczona jest warstwa termoizolacyjna (3). Wnętrze powłoki wewnętrznej podzielone jest ściankami (4) na dwanaście przegród (5)
mieszczących butelki z krwią i jedną przegrodę mieszczącą akumulatory (7) chłodu. Na górnej powierzchni pojemodka wyikonana jest wypukłość (9) o kształ
cie krzyżowym pasująca do wykonanego ~a dolnej
powierzchni pojemnika prostokątnego zagłębienia (8).
Odpowiadające sobie wypukłość (9) i zagłębienie (8)
zabezpieczają
pojemnik przed przesunięciem przy
ustawieniu pojemników jeden na drugim.
ności

(6

zastrzeżeń)

g

..!:......
-lO ,
11
--....

.!..../

03.06.1974

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Folska (Zofia Sochacka, Stanisław Augustynowicz, Jerzy Stryjecki, Włodzimierz Szmurło, Romuald Nowakowski, Kazimierz Włas).
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30k;

A6lm

w.

51567

25.02.1974

Zakład Doświadczalny "Medipan" Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Polska Akademia
Nauk, Warszawa, Folska (Józef Bogusławski, Andrzej
Huszczuk, Jerzy Izdebski).

Pompa oddechowa
Pompa oddechowa, z orgaJnem roboczym w postaci
miecha, ma do regulowania częstotliwości oddechów
przekładnię bezstopniową w postaci dwóch stożków
(l, 2) o 10'siach równoległych i przesuwaneg.o poosiowo
w szczelinie między nimi gumowego pierścienia (4).
Stożek (l) jest dociskany elastycznie za pomocą sprę
żyn (14), co zabezpiecza pierścień (4) przed uszkodzeniami. Pierścień (4) jest przesuwany poosiowo za pomocą karetki (18) z trzema rolkami (19, 20, 21), które
powodują przegięcie pierścienia w przeciwnym kierunku i dobre prowadzenie w szczelinie (3).
(3

30g;

A61j

w.

52009

zastrzeżenia)

03.06.1974

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Folska (Zofia Sochacka, Stanisław Augustynowicz, Jerzy Stryjecki, Włodzimierz Szmurło, Romuald Nowakowski, Kazimierz Włas).
Pojemnik izotermiczny do transportu krwi
o pojemności dwóch litrów
Pojemnik izotermic2lny do transportu krwi o pojemności dwóch litrów ma kształt prostopadłościennej
skrzyni złożonej z powłoki zewnętrznej (l) i wewnętrz
nej (2), między którymi umieszczona jest warstwa ter-

moizolacyjna (3). Wnętrze powłoki wewnętrzne'j podzielone jest ściankami (4) na cztery przegrody (5)
m..i e nczące butelki z krwią i jedną przegrodę, mieszc z ącą Akumulatory (7) chłodni. Na górnej powierzchni pojemnika wykonane są wypukłości (9) pasujące do
wykonanego zagłębienia (8). Odpowiadające sobie wypukłości (9) i zagłębienie (8) zabezpieczają pojemnik

3laa;

F27d

w.

51551

20.02.1974

Bocheńskie Zakłady Terenowe Ceramiki Budowlanej, Bochn<ia, Folska (Kazimierz Makowski).

Zasypnik do pieców tunelowych
opalanych miałem węglowym
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zasypnik miału
węglowego dla pieców tunelowych w szczególności do
wypału ceramiki budowlanej.
Zasypnik według wzoru użytkowego ma element podający w postaci wirni·k a z łopatkami (13) osadzonymi
na wałku (10) przy pomocy tulei (12). Wałek (10)
wprawiany jest w ruch obrotowy przy pomocy koła
zębatego poruszanego drążK:iem regulacyjnym z zębem
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zapadkowym. Drążek regulacyjny połączony jest
z dźwignią regulacyjną łączącą się przy pomocy pręta
stalowego z systemem lin napędowych.
(l zastrz e żeni e )

z
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dy chłodzącej. Kanały te łączą umieszcrone na przeciwległych końcach chłodnicy komory służące do doprowadzania względnie odprowadzania wody chło
dzącej.
Krystalizator umożliwia
równoczesne odlewanie
dwóch płaskowników usytuowanych jeden nad drugim. Nadaje się do zastosowania w istniejących urzą
dzendach do ciągłego odlewania pła-skowników.
(3

tO

13

3lb2;

w.

51433

28.01.1974

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, Folska
Kowalczyk, Witold Bożym).

(Bolesław

Urządzenie

do odwracania

ciężkich

form odlewniczych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
odwracania ciężki:ch form odlewniczych współpracu
jące z suwndcą.
Urządzenie wg wzoru składa się z ramy (1), na
której znajduje się platforma stała (2) oraz dwie platformy ruchome (3) i (4), umieszczone obrotowo na
trzpieniu osadzonym na wsporoliku połączonym z ramą (1). Fiatformy (3) i (4) posiadają otwory (7), do
których wprowadzane są sworzmie, ustalające pozycję
pionową platformy (3) względem platformy (4). Na
platformach (2), (3), (4), ułożone są równoległe kloce
drewniane, obudowane kątownikami, osadzone suwHwie na sworzniach. Fiatformy (3) i (4) posiadają zaczepy służące do założenia haka suwnicy.
(2 zastrzeżenia)

w.

B22d

51932

10.05.1974

Krystalizator wielownękowy
odlewania płaskowników

ciągłego

chło.dnicy jest zgrupowany w trzy odrębne
z możliwością re·g ulacji przepływu wody.

Krystalizator wielownękowy
odlewania płaskowników

ciągłego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest krystalizator
wieJownękowy do ciągłego odlewania płaskowników.
Stanowi on pakiet składający się z dwóch grafitowych

przepływowych
przedzielonych chłodnicą.
Całość połą·crona jest ze sobą śrubami. Chłodnica odprowadzająca ciepło z wlewnic, wykonana jest w formie bloku metalowego z kanałowym przepływem wo-

wlewnic

sektory

Między dwoma chłodnicami umieszczone są dwie
grafitowe wle wnice przepływowe, a całość , to jest
wlewnice przepływowe i chłodnice połącwne są w
pakiet za pomocą śrub. Krystalizator nadaje się do
zastosowa•r ua w istniejących oraz w nowo budowanych urządzeniach do ciągłego odlewania płaskowni
ków.
f2 zastrzeżenia)

C03b

w.

51811

16.04.1974

Gdyń.ska Stoc;mia Remontowa, Gdynia, Folska (Bernard Kalinowski).
Wiertło

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Folska (Józef
Suchoń , Józef Bigaj, Jan Golonka).
do

10.05.1974

Przedmiotem wzoru użytkowego jest krystalizator
wieJownękowy do ciągłego odlewania płaskowników.
Składa się on z dwóch chłodnic, przez które systemem
kanałów przepływa woda chłodząca. System każdej

32a;

3lb2;

51933

Suchoń,

do
B22d

w.

B22d

zastrzeżenia)

Ins.t ytut Metali Nieżelaznych, GHwice, Folska (Józef
Józef Bigaj, Jan Golonka).

15

3lb2;
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------------------------------------

do wiercenia otworów w szkle

Wi e rtło do wiercenia otworów w szkle składa się
z trzpienia (l) i głowicy (2). W głowicy (2) znajdują
się rowki wpustowe, w których są wlutowane na lu't
tward y płytki (3) wykonane z węglika spiekanego.

(l zastrzeżenie)

Nr 5/I (47) 1975
33b;
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A45c

52079
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Pojemnik do chleba

19.06.1974

Hanna Krassowska, Warszawa, Polska (Hanna Krassowska).
Ramka dla pojemników
Pl'zedmiotem wzoru jest ramlka dla podemnilków stanowdących papierośnicę, pudernic7.k.ę, torbę
dam5ką
łub
teez~kę . Ramka
.skla<la się rL dwóch
jednakowych elementów wygiętych w kształcie litery
U. Ramka ma dwa sworznie (3) oraz osadzone w
gniazdach (4) cztery sprężyny (5. 6) wygięte w kształ
cie litery V, przy czym każdy element (1, 2) posiada
dwa ukośne ścięcia.
(l zastrzeżenie)

185

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik do
chleba wykonany z blachy, używany w gospodarstwie
domowym.
Pojemnik według wzoru charakteryzuje się tym, że
na podstawie w kształcie prostokątnej płyty obciąg
niętej uszczelką, osadzona jest dwuczęściowa obudowa
w kształcie zbliżonym do leżącego półwalca, składająca
się z częś ci stałej (3) przymocowanej do podstawy oraz
części uchylnej (4) połączonej obrotowo z częścią stałą
(3) za pomoc ą czopów (6), przy czym objętość części
obudowy uchylnej (4) stanowi około d\vie trzecie całej
objętości pojemnika, a
część obudowy uchylna (4)
znajduje się nad częścią obudowy stałej (3) w pozycji
otwartej pojemnika.
(2 zastrzeżenia)

1

2

33d;

w.

A45f

51733

02.04.1974

Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego, Le(Zakład Doświadczalny ,.Chedom" Ośrodek Wdrażania Nowych Wyrobów Rynkowych
Przemysłu Chemicznego, Łódź, Polska (Tomasz Bretsznajder, Bożena Dłubak, Jadwiga Wasylkowska, Ry-

gionowo, Folska

szard

Wilczyński, Włodzimierz Budziński).
Naciąg-amortyzator

A47j

w.

51084

Prodiż

08.11.1973

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne WZSP, Kielce,
Polska (Stefan Antoszewski, Kazimierz Kubicki, Ludwik: Mackiewicz).

w.

A47j

51455

02.02.1974

Huta Szkła im. F. Paplińskiego, Wolomin, Polska
(Alojzy Hilgertner, Zygmunt Werstler, Józef Bugaj,
Alicja Papier, Andrzej Olszewski).

do namiotów

Naciąg-amortyzator, wykonany z elastyczmcgo tworzywa i przeznaczony do naciągu tropiku, do zawieszania sypialni na stelażu oraz do podtrzymywania
zwiniętych zasłon i drzwi namiotowych, stanowi linka
(l) o przekroju kołowym, mająca na jednym końcu
kuliste zgrubienie (2), zaś na drugim końcu owalne
zgrubienie (3) o kołowym przekroju poprzecznym, przy
czym wewnątrz owalnego zgrublenia (2) znajduje się
owalna komora (4) połączona z podłużnym wycięciem
(5) zakończonym kolistym otworem (6) z tym, że szerokość podłużnego wycięcia (5) jest mniejsza od grubości linki (l), a średnica kolistego otworu · (6)
jest
mniejsza od średnicy owalnego zgrubienia (3).
(l zastrzeżenie)

34b;

34b;

ze

szkła

ogrzewany elektrycznie

Prodiż według wzoru użytkowego ogrzewany elektrycznie charakteryzuje się tym , że składa się z dwóch
zasadniczych części: pokrywy i pojemnika, wykonanych ze szkła. Wewnętrzna powierzchnia dolnej części
pokrywy (l) oraz wewnętrzna powierzchnia zewnętrz
nego ·naczynia części dolnej pokryte są półprzewodni
kową przezroczystą warstwą grzejną (2), naniesioną
przez naparowywanie lub napylanie i posiadają elektrody metaliczne o dużej przewodności elektrycznej.
Elementy szklane pokrywy czy też pojemnika połą
czone są ze sobą trwale poprzez spojenia za pomocą
lutowia szklanego.
(6 zastrzeżeń)

34b;

A22c

w.

51839

25.04.1974

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Jerzy Arcisz, Andrzej Nalewajski, Józef Janowski, Ryszard Motowidło).
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Urządzenie

do glazurowania bloków ryb

posiada poziomo osadzone w łożyskach
ze ~obą walce (l) i (2) .o jednakowej średnicy i różnej prędkości obrotowej, przy
czym powierzchnia zewnętrzna każdego walca (l) i (2)
paslada uzębienie (24), zaś poniżej walców (l) I (2) w
płaszczyźnie równoległej do ich osJ syme trii umieszerone są Pl'zesu\1\TTile w plaszcz.yż.n i c pio nowej u2:ę b i-o
ne zgarniacze (7). Kosz zasypowy (9} wykonany jako
monolityczny odlew w kształcie ostrosłupa ścięt ego
ma y; dolnej częś ci wycięcia (11) w ścianach (10) usytuowanych poprzecznie do osi symetrii walców (l) i (2).
'
(2 zastrzeżenia)
(3) dwa wspóŁpracujące

Urządzenie do glazurowania bloków ryb ma stół (13)
utworzony z szeregu rozstawionych osi (14), na których osadzone są obrotowo rolki (15). W poprzek stołu
(13), równolegle do osi (14), umieszczone są liniowe
dysze (20).
(2 zastrzeżenia)
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30.04.1974

51857

Piotr Paweł Nowicki, Konstancin-Jeziorna, Folska
(Piotr Paweł Nowicki).
Wieszak uniwersalny
Wieszak uniwersalny do wieszania garderoby do
dwóch pałąkowato wygiętych ramion (l) ma zamocowany pręt (3) z uformowanq na jednym końcu spiralą (5), w której osadzony jest wychylnie wałek (2).
Drugi koniec wałka (2) jest osadzony wyjmowalnie
w siodełkowym wygi(!ciu (6) wyprofilowanym na drugim końcu pręta (3).
(l zastrzeżenie)

3łb;

A47j

'if~• ·;i

~.C ''-: ,"T -~~-

W. 52038 ~ .... _ . _

10.06.1974

. · Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej
Wytwórczości, Warszawa, Folska (Tadeusz Zagórzycki,
Stanisław Wijas).
Dozownik
Dozownik zwłaszcza do cukru
tykułów spoŻ}'Wczych posiada co

i innych. sypkich arnajmniej jeden otwór
przelotowy (2) umieszczony wewnątrz korpusu (1), w

34b;

A47j

w.

51868

Andmej Nowak, Blachow.n ia k .
(Andrzej Nowak).

Częstochowy,

Urządzenie do rozdrabniania
zwłaszcza do maku

Pol&ka

nasion,

Urządzenie do rozdrabniania nasion zwłaszcza
do
rozdrabn iania malm ma zastosoWanie szczególnie w
niewielkicl1 zakładach produkcyjnych piekarniczo-cukierniczych.

_!/

/ll
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którym znajduje się ruchoma przesłona (7) zamykają
ca w każdym położeniu jeden z otworów (2), zaś nad
nim usytuowany jest zbiornik (13) wypasazony
w
zsyp (11),
(l zastrzeżenie)
34b;

A47j
Zgłoszenie

w.

52128

dodatkowe do

zgłoszenia

28.06.1974

Trzepaczka mieszarki do malaksera

w.

RO\\'e!t (5) pierścieniowy wykonany na zalanym
w obsadzie {l) trzepaków końcu każdego z wałków (3)
zabezpiecza go przed wypadnięciem z obsady.
Na swobodnych końcach wałków (3) są osadzone obrotowo trzepaki (2), zabezpieczone przed spadnięciem
z wałka podkładką (·1) wykonaną z materiału elastycznego, wciśniętą w rowek (5) pierścieniowy wykonany
na obwodzie wałka (3).
(l zastrzeżenie)

52129

3<łc;

A471

w.

51770

08.04.1974

Huta Baildon, Katowice, Polska (Ryszard Bartyzel).

Trzepak (2) na piaście na zewnątrz powierzchni czatowej od strony ramki ma ukształtowany występ (5)
?ierścieniowy, którego otwór ma średnicę mniejszą od
u·ednicy wałka (3). Na swobodny koniec wałka (3) jes t
nasadzony trzepak (2) tak, że występ (5) pierścieniowy
,.a trzaskuje się elastycznie w rowku (4) pierścienio
·.vym, którego kształt odpowiada kształtowi występu
(5) pierścieniowego i zabezpiecza trzepak (2) przed
.;padnięciem z vv;ałka (3),
(l zastrzeżenie)

A47j

187

W. 52129

Zakłady Metalowe "Predom-Mesko", Skarżysko, Folska (Tadeusz Materek, Tadeus'Z Zachara).

Mb;
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Komplet do zmywania pomieszczeń
składający się ze zmywaka i kubła
Kompiel do zmywania pomieszczeń składający się
ze zmywaka w po.~tacl szczotki z końcówką z tworzywa wyżymalnego i kubła, ma ułożyskowane w kuble
dwa wałki gumowe (6, 7), z których jeden wałek (7)
ułożyskowany jest na ramieniu dżwigni (10), zakończo
nej pedałem (14).
W odmienny m rozwiązaniu kompletu w skład jego
wchodzi wózek (15) zaopatrzony w dy.~zel (16).
(2 zastrzeżenia)

/

28.06.1974

:L ,L
/

Zakłady Metalowe "Predom-Mesko", Skarżysko, Folska (Tadeusz Materek, Tadeusz Zachara).

/

J1.
14

~

Trzepaczka mieszarki do malaksera
Trzepaczka mieszarki do malaksera przeznaczona
jest do ubijania piany z jaj, lekkich ciast, itp., zwłasz
cza w gospodarstwie domowym.

34c;

A471

w.

51829

23.04.1974

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego,
Lublin, Folska (Józef Moczybroda, Henryk Stasiewicz,
Józef Farion, Janusz Dąbrowski, Stanisław świda).
Maszyna do mycia

.trzepaczka mieszarki w obsadzie (l) wykonanej
;.:; Lworzywa ma zalane jednymi końcami cztery metalowe wałki (3), których oba końce są zaopatrzone
w rowki pierścieniowe (5),

Wzór uzytkowy dotyczy maszyny do mycia zwłasz
cza okrągłych puszek, przy zastosowaniu obrotowych
szczotek oraz natrysku.
Maszyna wyposażona jest w pokrywę (9), na której
osadzone są tuleje (10) i (11), przy czym jedna z nich
zamocowana jest pr.~:esuwnie.
W tulejach (10) i (11) umieszczone są obrotowo
~zczotki {13), napędzane za pośrednictwem pasa klinowego (15). Prowadnica mytych przedmiotów wykonana je ~ t z prętów (6) zaopatrzonych w uchwyty (7)
i ;-.amocowanych prze~uwnle do obrzeża wlotu (14)
i w:dotu (5). Pomiędzy szczotkami (13) umieszczona
jest perforowana rura (16).
(2 zastrzeżenia)
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tycznych (1), (2) i (3) o różnych osiach i jednym wspólnym ognisku, spiętych pałąkiem (7). KrzywJ(a eliptyczna (3) w części dolnej stanowi płozę, a w części
górnej opa rcie. Sledzenie bujaka w raz z opa rciem (5)
pr zy twierdzone jeRt do łuku (4) krzywki eliptycznej (l)
o najmniejszej osi, a oparcie w punkcie (6) wspólnego
zbiegu krzywek eliptycznych (l), (2) i (3). Wolno stojący podnóżek składa się z podstawy w ks ztałcie paraboli (9), której końce połączone są wypukłym wsparciem (8).
(l zastrzeżenie)
34g;

w.

A47c

51611

09.03.1974

Fabryka Mebli Giętych, Jasienica pow. Bielsko-BiaPolska. (Michał Przybyła, Wojciech Skorupski).

ła,

Bujak

34c;

w.

A471

52032

07.06.1974

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marek BoraWojciech Kien, Andrzej Mamet, Wiesław Zakrzewski).

Bujak według wzoru użytkowego charakteryzuje się
tym, że konstrukcja każdego z jego dwóch boków
składa się z dwóch ks ztałtek eliptycznych (l) i (2), przy
czym ks ztałtka eliptyczna (l) stanowi płozę (4) i poręcz
(3) łącząc część przedni ą s iedzenia (5) z częścią dolną
oparcia (7). Kształtka eliptyczna (2) łączy górną część
oparcia (7) z tylną częścią siedzenia (5) i podparta jest
w punkcie bezwładności (6) na płozie (4).
(l zastrzeżenie)

tyński,

Urządzenie

do oczyszczania powierzchni,
tkanin

zwłaszcza

Urządzenie do oczyszczania powierzchni ma postać
szczotki walcowej obrotowej poł ączonej z napędzają
cymi ją kołami jezdnymi z tym, że szczotka (2) i kola
(4) ułożyskowane są w kor:J,Jusie (l) pneumatyczne j
ssawy, połączonej króćcem (5) z przewodem podciś
nieniowym.
(l zastrzeżenie)

34g;

w.

A47c

Pierwszeństwo:

5.1705

25.10.1973 - Targi Krajowe
(nr 15/73)

28.03.1974
"Jesień

73"

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek
Rozwoju Techniki i Organizacji, Poznań, Polska (Romuald Ferens).
Mebel wielofunkcyjny
34g;

w.

A47c

51610

09.03.1974

Fabryka Mebli Giętych, Jasienica pow. Bielsko-BiaPolska (Michał Przybyła, Wojciech Skorupski, Wanda Caputa).
·

Mebel wielofunkcyjny zawiera podstawę w postaci
kasetonu. Do dwóch przeciwległych wewn ę trznych ścian podstawy przymocowane są
prostopadłościennego

ła,

Bujak

sprężynujący

z

podnóżkiem

Bujak sprężynujący z podnóżkiem charakteryzuje
się tym, że każdy z jego boków stanowi konstrukcję
sprężynującą, składającą się z trzech krzywek elip-

\
pionowo prowadnice, w które wchodzą końce ramion
wystające z podłokietników, przy czym osadzenia ramion opierają się o górne krawędzie podstawy. Opar-
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cie wyposażone jest w dolny ramiak zaopatrzony w
dwa zaczepy w postaci nierównoramiennych kąto
wników, których krótsze ramiona, o które opiera się
dolna część wewnętrznej ściany podstawy, wystają
poza dolny ramiak i w górny ramiak.
W górnym ramiaku wykonane są dwa wpusty,
w które wchodzą ramiona łączników w postaci ceownika. Drugie ramiona łączników opierają się o górną część wewnętrznej ściany podstawy.
(4 zastrzeżenia)

34g;

w.

A47c

Powiatowa
wych im. F.
Magiera).

51822

20.04.1974

Spółdzielnia Pracy Usług
Dzierżyńskiego, Gliwice,

Turystyczny

składany

komplet

Wielobranżo

Folska (Jerzy

stołu

i

krzeseł

komplet stołu i krzeseł jest
blatów (l) ze wzmocnieniami (2) twow której pod blatem (l) w punktach
obrotu (5) zamocowane są nogi (3) stołu z zastrzałami
(4). Pod blatem (l) są umieszczone uchwyty (11), w
których mocuje się krzesła (6-7) tak, że nogi jednego
krzesła wchodzą między nogi drugiego krzesła. Krzesła
wykonane są tak, że ich nogi (6) tworzą literę "X",
a u góry otwarte ramy nóg (6) są zwieńczone pokryciem (7). Nogi (3) stołu zamykają się w kierunku (9)
i mieszczą się w obrysie ramy utworzonej ze wzmocnień. Obie ramy są połączone jednym z boków zawiasem (8), a po zamknięciu blatów, blaty (l) i ramy
wzmocnień (2) tworzą walizkę.
(l zastrzeżenie)
Turystyczny

składany

złożony z dwu
rzącymi ramę,

'

X_
..!

!i.

.!!

34h;

A47c

w.

18.06.1974

Biuro

Konstrukcyjno-Technologiczne
"Kontech"
Pracy, Warszawa, Folska (Helena Adamska, Zofia Kramer, Marianna Kawka).
Fotelik tapicerski w formie

zwierzęcia

Wzór użytkowy dotyczy fotelika tapicerskiego
w formie zwierzęcia dla małych dzieci.
Do podstawy (l) wykonanej ze sklejki, przyklejone
są cz.tery warstwy gąbki spienionej tworząc siedzenie (2), a dio górnej części oparci'a (3) pr.zyklejona jest
kształtka z gąbki w formie głowy (8) zwierzęcia. Poręcz (7) stanowi pas z gąbki przyklejonej do górnej
warstwy (6), imitującej jednocześnie łapy zwierzęcia.
Na tak wykonany fotelik z gąbki naciągnięty jest pokrowiec z tkaniny, a następnie do głowy (8) zwierzę
cia przyszyte są uszy, naklejony nos, oczy i języczek.
Do podstawy (l) przymocowane są cztery kółka (5),
dzięki którym dziecko siedzące może z łatwością poruszać się po podłodze.
(l zastrzeżenie)

...

fw ..!.

52136

29.06.1974

Jeleniogórskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Jelenia Góra, Folska (Kazimierz Wieczorek).
Tapczan

52068

Spółdzielnia

34k;
34g;

w.

A47d

składany

Zbigniew

Żebrowski).

Żebrowski,

Podajnik do

03.04.1974

51741

Warszawa, Folska (Zbigniew

ręczników

papierowych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podajnik do
papierowych.
Podajnik posiada korpus (l) ukształtowany w postaci
poziomej litery (C). W przedniej części półek korpusu (l) zamocowana jest obrotowo w sworzniach (5)
rolka prowadząca (2), służąca do mocowania na niej
rolki papieru wstęgowego (8).
W tylnej części korpusu (l) zamocowany jest obrotowo w sworzniach (6) element odcinający (3) wykonany w postaci dociskowej dźwigni o kształcie litery (C).
Eleme1nt odcinający (3) w pTzedniej swej części, w miejscu
ze,tknięcia się z zewnętr.zną powier:zchnlią rolki papieru wstęgowego (8) ma nacięte ząbki (4) wzdłuż linii
poprzecznej do wstęgi papieru. Podajnik mocowany
jest do ściany przy pomocy otworów (7).
(l zastrzeżenie)
ręczników

Tapczan składany posiada poduchy (l) i (3) i oparcie (13) o kształcie wałka o średnicy korzystnie równej sumie wysokości poduch (l) i (3). Elementy (1, 3,
13), połączone są w całość łącznickarni (2) z końców
kami (4) i uchwytem dwuramiennym (14) z ramionami (15). Końcówki (4) i ramiona 15) osadzone są obrotowo na czopach (5) śrub (6), które łączone są z nakrętkami
(7) połączonymi nie'[)ozłąoznie z wkład
kami metalowymi (8) umieszczonymi za pomocą nakładek (9) w ściankach bocznych poduch (l) i (3) oraz
oparcia (13). Przesunięcie poduchy (l) na poduchę (3)
i oparci~ (13) na poduchę (l) tworzy fotel, natomiast
przesunięcie tylko opar6a (13) tworzy kanapkę dwustronną.
(3 z.astrzeżooia).

w.

A47k

190
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Urządzenie chroni pracownrków przed działaniem
szkodliwych gazów i par podczas wykonywania prac
o duźej dokładności, wymagającej stałego .obserwowania pola operacyjnego.
(2 zastrzeżenia)

l

~-~------

\

-"]· -

'\
\

.

' . . t..-'
l

/

l

'

'

'

36d;

w.

F24f

52028

06.06.1974

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Folska (Marian Witkoś, Marek Sidor, Adam Duch, Julian Taurogiński).

Urządzenie do odciągania zapylonych gazów

36c;

w.

F24h

zwłaszcza z przesypów
przemieszczających się w poziomie

01.02.1974

51453

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
"Miastoprojekt" Łódź Miasto", Łódź, Folska (Wawrzyniec Silwrski).
Grzejnik z blachy stalowej do centralnego
ogrzewania wodnego budynków
budownictwa ogólnego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie odciągające zapyłone gazy, zwłaszcza z przesypów będą
cych w ruchu, posiadające element z zamknięciem
cieczowym, pozwalający na s·w obodne przesuwanie instalacji odciągowej wzdłuż trasy przenośnika, co z kolei umożliwia usytuowanie ssawy odciągowej na drodze unosu zapylonego gazu.
(l zastrzeżenie)

Grzejnik z. blachy stalowej do centralnego ogrzewawania wodnego budynków budownictwa ogólnego wykonany jest z blachy czołowej (1), wygiętej w kształ
cie powtarzających się profili trapezowych, które wypełniają odpowiednio wycięcia
w połączonej z nią
blasze tylnej, tworząc zamknięcia grzejnika . Blachę
tylną zaopatrzoną w kolektory z dnami (3), których
dwa posia dają króćce do przyjmowania i oddawania
czynnika grzejnego z instalacji.
(l zastrzeżenie)

36e;
36d;

w.

F24f

22.02.1974

51555

Instytut Biologii Doświadczalnej Folska Akademia
Nauk, Warszawa, Folska (Anna Kosmal, Jerzy Sikora,
Mieczysław Okołowicz).

Urządzenie

Urządzenie

wentylacyjne

F24g

w.

51928

15.05.1974

Mysłowickic Zakłady Urządzeń Elektromechanicznych "Zelmech-Domgos", Mysłowice, Polska. (Włodzi
mierz Wawrzynowicz, Edward Kramarczyk, Zygmunt
Nowacki, Jó-zef ściora , Malmyroman Ltpa, Władysław
Piwowarczyk, He•nryk Kopka, Andr,z ej Michalak).

Akumulacyjny ogrzewacz wody
WYCiągowe

ma szczelną obudowę przystosowaną do
ustawienia na stole lub biurku i połączenia z przewodem ssącym instalacji wentylacyjnej. W pionowej
przedniej ścianie (l) o nlewlel·k iej wysokości jes t wykonany szeroki otwór (2) o ·wy miarach umożliwiają
cych operowanie obydwiema rękami wewnątrz ur~
dzenia. Dalszy odcinek (3) przedniej ściany jest pochylony ku tyłowi i zaopa•trzony w szybę (4). Urządzenie
ma .przesuwną przegrodę (9) do regulowania szerokości szczelin wyciągowych.

Akumulacyjny ogrzewacz wody wykonany w ten
sposób, że na zbiornik wodny nałożona jest odpowiedniej grubości warstwa tworzywa poliuretanowego. Zewnętrzna warstwa tworzywa poliuretanowego WYkonana jest jako gładka skorupka tworzywa i spełnia rolę
obudowy zewnętrznej.
Ogrzewacze te znajdują zastosowanie jako ogrzewacze
w gospodarstwie domowym i pomieszc-z eniach sanitarnych.
(l zastrzeżenie)
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E04b

W. 52017
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Główne
Biuro Studiów i Projektów Górniczych
BiuTo Projektów Górniczych KTaków, K.raków, Folska (Józef Łukaszewicz).

Schemat prefabrykowanej

ściany
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rzona celowo szczelina (8) kierująca z kanału wentylacyjnego do wnętrza obiektu budowlanego· strugi
zimnego lub gorącego powietrza.
(3 zastrzeżenia)

osłonowej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest segment prefabrykowanej ściany osłonowej przeznaczonej dla budowli przemysłowych.
Segment prefabrykowanej ściany osłonowej według
wzoru zbudowany ,iest z 'poziomych pasów (l) posiadających kształt litery zet oraz skrajnych i środko
wych słupków (3 i 4) tworzących wspólną ramę nośną,
która jest wypełniona izolacyjnymi matami (8), przy
czym między dwustronnie rozmieszczonymi warstwami izolacyjnych mat (8) umicsz·czone są krzyżowa
wz.mt:cniające ściągacze (2) połączone z ramą nośnq.
Tal{ przygotowany zestaw jest obustronnie osłonięty
falistymi elementami (7) spiętymi wspólnie za pomocą
spinelt (6) dociskanych śrubami (9) osadzonymi na zetowych pasa('h (l) ramy nośnej.
Otr;:ymany w ten sposób układ tworzy wysoce stabilny' i samonośny segment prefabrykowanej ściany
osłonowej .

(l zastrzeżenie)

37b;

E04c

W. 51986

29.05.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych "Mostostal", Warszawa, Folska (Mieczy:: ław Sztejerwald ).
Rurowe

płatwie ciągłe

z blach cienkich
budynków nieocieplonych

zwłaszcza

do

Rurowe płatw i e ciągle z blach cienkich, zwłas.zcza
do budynków nieocieplonych, zestawione z elementów
połączonych tele~kopowo na zakładkę, przy czym połączenia te są usytuowane nad podporami charakteryzują się tym, że łączone z sobą elementy (1, 2) z cienkiej blachy giętej na zimno, mają w przekroju poprzecznym zamknięty profil w kształcie prostokąta.
(l zastrzeżenie)

rL

1
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:~c:;; :u

s
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l

37b;

E04c

w.

51592

2

c

r

f

:::4 :/i

t

04.03.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych ,.MOSTOSTAL", Warszawa, Folska
(Jerzy Boruta, Zdzisław Paczyński, Mieczysław Ptak).
Budowlany element wsporczy do stalowej
szkieletowej budynku

konstruk!łji

Budowlany- element wsporczy do stalowej konstrukcij szkieletow~j budynku, stanowiący słup o przekroju poprzecznym w kształcie litery "C" z wydłużo
nymi ramionami charakteryzuje się tym, że jest zaopatrzony wewm)tn: w przeponę (4) usytuowaną w .pła
szczyinie szyb okiennych (3), utrzymywanych w oś
cieżnicach
(2) przymocowanych do ceowego słupa
wspo!'czego (1). Przepona (4) wygradza wewnętrzną
część tego słupa (l) na część zewnętrzną (5), WYStającą na zewnątrz budynku i wypełnioną dowolnym
materiałem termoizolacyjnym, oraz na część wewnę
trzną (6), przesłoniętą dodatkowym elementem profilowym (1), stanowiącą nawiewny kanał wentylacyjny,
przy czym w miejscu połączenia krawędzi słupa (l)
z przesłaniającym elementem profiloWYm, jest utwo-

37d;

E04f

w.

51365

09.01.,1974

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2, Wll'Oclaw, Balsika (Zygmunt Krawiec,
Stanisław Krowicki).

Pistolet natryskowy do nanoszenia akrylowych mas
tynkarskich
Przedmiotem wzoru jest pistolet natryskowy specj?.lnie przystosowany do natryskiwania mas akrylow::ch stosowany jako tynki, zwłaszcza tynki barwione,
wwnętrzne i wewnętrzne w budownictwie.
Pistolet natryskowy ma komorę (l) do doprowadzenia masy akrylowej, przez którą osiowo przeprowadzony jest przewód (2) do doprowadzenia sprężonego
powietrza, lttórego wylot usytuowany jest na wprost
końcówki wylotowej (3).
·
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Końcówkę

kąt wylotu wynosi
zbieżne w grani-

stanowi dysza, której

110+130°, a ściany komory dyszy są
cach ok. 60°, wewnątrz tych ścian

bruzdy

skrętne
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Urządzenie

do formowania silosów przejazdowych

Urządzenie do formowania silosów przejazdowych
zwłaszcza w rolnictwie przy kiszeniu paszy
składa się z jednakowych segmentów ustawionych
naprzeciwko si,ebie w odległości zależnej od wielkości
silosu. Segment ma drewnianą ścianę (l) opartą o konstrukcję rurową złożoną z trzech belek (2, 3, 4), na
które nasunięte są wsporniki. Każdy ze wsporników

stosowane

ma dwa ramiona (9, 10) z tulejami (5, 6, 1, 8) i podporę (11).
Ramiona (9, lO) na poprzeczce (3) środkowej połą.,.
czone są zawiasowo.
(3 zastrzeżenia)

37e;

E04g

w.

51886

04.0~.1974

Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Wrocław, Polska (Zenon
Graczy k.

Lekkie rusztowanie

przenośne

Lekki1e rusztowanie przenośne przeznaczone do wykonywania robót murowych i wykończeniowych prowadzonych na wysokości do około 4 metrów stanowi
konstrukcja z elementów rozłącznych zawierająca
poziome teleskopowe belki (l) o zmiennej regulowanej
długości posiadające w przekroju poprzecznym kształt
prostokątny.

Belki (l) wsparte są na rozpórkach (2) umocowanych do wygiętych w górnej swojej części rur teleskopowych (3) osadzonych skokowo przesuwnie w prowadnicach (4). Prowadnice te połączone są za pomocą
rozpórek (5, 6) z zastrzałami (7) połączonymi ze sobą
w dolnej części ściągiem (8).
Zastrzały (7) zaopatrzone są w podkładki (15) zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem.
(3 zastrzeżenia)

37f;

E04h

w.

51931

.

37f;

w.

E04h

02.02.1974

Stocznia "Ustka", Ustka, Folska (Jan Młodzianow
ski, Andrzej Gross, Jan Zaliński, Józef Wyszyńsk;J.,
Ryszard Pukniel, Józef Rzeszutek).
Segment

pomieszczeń

ze zbrojonego tworzywa

sztuczn~go

Segment pomieszczeń ze zbrojonego tworzywa sztucznego składa się z elementów połączonych ze sobą
przez nasunięcie jednego na drugi i ma postać prostopadłościanu o rzucie poziomym w kształcie prostokąta.
Element (2) wewnętrzny zawiera S\.lfit (4) a element
(l) zewnętrzny stanowi jedną całość z płaskim dacherri (3). Obydwa elementy są połączone u dołu śru
bami i przytwierdzone nimi do dolnej ramy fundamentowej.
(l zastrzeżenie)

16.05.1974

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa, Polska (Jerzy Cegiełka, Andrzej Roszkow~ki, Tomasz Marszałek, Kazimierz Goć).

51454

37gl;

E06b

w.

51950

Wyższa Szkoła Inżynierska

17.05.1974

im. J. Gagari:na, Zielona
Góra, Polska (Józef Czachorowski).
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z nożami stałymi przymocowanymi do skrzynki
nożowej oraz l!loże poziome współpracujące z nożami (18) stałymi przymocowanymi do kołpaka (12}

cujące

(10)

Przedmiotem wzoru użytkowego są uchylne drzwi
jednoskrzydłowe, zwłaszcza dla otworów o dużych powierzchniach. Na pionowych krawędziach drzwi zamocowane są dwie pary rolek, które przesuwają się

zaopatrzonego we wsyp (13) z otworem (14) wsypowym.
(2 zastrzeżenia) '

w dwóch parach prowadnic poziomych i pionowych
wykonanych w obudowie drzwi.
Mechanizm pionowego uchylania drzwi jest wyposażo:ly w obciążniki przymocowane linkami poprowadzonymi poprzez zawieszone nad drzwiami zblocza do
pionowych krawędzi drzwi, poniżej linii przechodzącej
pr-Lcz środek ich ciężkości
{1 zastrz-eżenie)

.!...

39a3;

w.

B29d

52029

06.06.1974

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa, Folska (Roman Malec, Augustyn Faf.ara,
Ryszard Kowalik).
Urządzenie

38e;

w.

B25h

Zakłady

Cienfuegos,
Pomes).

51427

26.01.1974

Naprawcze Taboru Kolejowego im. Camilo
Mińsk
Mazowiecki, Folska (Stanisław

Osłona noży

strugarek do drewna

Osłona no:ży strugarek do drewna, wykonama z drewna lub tworzywa sztucznego, posiada segmenty (l)
o jednakowej długQści, które poza pierwszym mają od
spodu kanałowe wycięcia (4), których brzegami opierają się o blat stołu (6), a w górnej części połączone są
zawiasami (2).
W pierwszym segmencie znajduje się trzpień (3)- do
mo.cowania osłony nad wrzecionem (7) w tulei (8), natomiast w ostatnim segmencie jest uchwyt (5) do ods łaniania roboczej szcz.eliny nad wrzecionem (7) w zależności od szero:wści obrabianej tarcicy.
(l zastrze ż enie)

do formowania końców rur z tworzyw
sztucznych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
:5ormowania końców rur z tworzyw sztucznych, umoż
liWiających ich szczelne łączenie ze sobą w celu wykonywania z nich rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych itp.
Urządzenie na podstawie (l) ma osadzony z jednej
strony stały uchwyt (4), w którym jest umocowane
zakończenie poddawanej foDmowaniu rury (35), a z drugiej strony jest osadzony ruchomy uchwyt (3), w którym jest umieszczony trzpień (7) z umocowanymi na
nim przesuwnie i obrotowo palnikarni (9) połączonymi
za pomocą przewodów (10) z butlą (11) z gaz•em. Obydwa uchwyty (3) i (4) są połączone układem dźwignio
wym (5) zapewniającym zbliżenie uchwytu (3) do uchwytu (4) i docisk formującej kształtki {36) do z·akoń
czenia rury (35).
(4 zastrzeżenia)

5
39a7;

w.

51623

11.03.1974

Fabryka Obuwia Sportowego "Polsport", Krosno,
Folska (Adolf Cwiąkała, Stanisław Kucza, Edward
Hawrot, Franciszek Kozubal, Józef Gadzała).
Urządzenie
Urządzenie

B29j

w.

52065

17.06.1974

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego-Fa
ludnie, Bielsko-Biała, Folska (Jan Frank!, Wiesław
Hyrnik, Elżbieta Rybka, Marian Zając).
Płyta

okładzinowa

z wielofunkcyjnym zastosowaniem
w budownictwie

do rozdrabniania tworzyw sztucznych

do rozdrabniania tworzyw sztuczmych,
termoplastycznych i termoutward1Jalnych posiada gło
wicę (l) osadzoną
na wałku (2) ułożyskowanym
w skrzynce (3) napędu, w której koło pasowe (6) bierne
przekładni (4) pasowej jest kołem zamachowym. Do
głoWicy (l) przymocowane są noże pionowe wspólpra-

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta okładzi
nowa z wielofunkcyjnym zastosowaniem w budownictwie ze szczególnym przeznaczeniem do wykładania
ścian i podłóg, jako materiał izolacyjny termiczny
i akustyczny.
Płyta
okładzinowa
charakteryzuje się wysokimi
wskaźnikami izolacyjnymi termicznymi i akustycznymi
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się dużymi walorami cstetycznymL Płyty
okładzinowe stanowią odpadki włókiennicze wykładzin
podłogowych impregnowanych, lateskowanych, podgumowanych, .filco-po:lobnych, odpadki z pianką poliuretanową oraz inne odpadki włókiennicze nie stanowiące wartości użytkowych dla przemysłu włókienni
czego zmieszane z klejem.
(l zastrzeżenie)

oraz odznacza

42a;

B43k

w.

51581

28.02.1974

Spółdzielnia Inwalidów "Renoma", Bydgoszcz, Folska (Czesław Szlachta, Kazimierz Okruciński, Jerzy
Tomaszewski).
Długopis podświetlany

W długopisie według wzoru użytkowego wkład O>
osadzony jest w stożkowej części przedniej (5) wykonanej z przezroczystego tworzywa. W korpusie (2)
umieszczona jest iarówka (6) w1·az :z.e sprężymą (3) oraz
ogniwo (7). Korpus zamknięty jest dławjldem (l) umoż
llwiajqcym zaświecenie żarówek (6) przez docisk ogniwa (7).
(2 za s trzeżenia)

42a;

B43k

w.· 51582

PATENTOWEGO
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W korpusie (5) umieszcrona jest żarówka (8) wraz
z elementami oprawki oraz ogniwa (11). Korpus zamlmięty jest dła wiltlem (14), którego obrót u_ruoż liwia
zamkinięcie obwodu elektrycznego
zaświecenie ża.!'ÓWki.
(2 zastrzeżenia)
42a;

w.

B43l

51730

01.04.1974

świdnicka Fabryka Urządzeń
nica, Folska (Ryszard Korczak).

Pr2lemysłowych, Świd

Przyrząd

do kontroli średnic kierownic i wirników
pomp wirowych o nieparzystej ilości łopatek

Przyrząd według wzoru użytkowego pos.iada podstawę (1), do której mocowana jest wymienna pryzma (2)
i trwale połączony s łupek (3), na którym jest przesuw-

nie osadzony czujnik (4).
Pryzma (2) ma symetryczne wy·cięcie kątowe o kącie
360"
.
rozwarcia tp=-gdz1e
n jest nieparzystą ilością łon

patek kierownicy.
Do ustawienia przyrządu służy przymiar wycięty
z koła o mierzonej średnicy kierownicy pompy.
(2 ""'ilstrzeżenia)

28.02.1974

Spółdzielnia Inwalidów "Renoma", Bydgoszcz, Folska (Kazimierz Okruciń ski, Czesław Szlachta, Jerzy
Tomaszewski).
Długopis podświetlany

W długopisie według wzoru użytkowego wkład (6)
osadzony jest w stożkowej części przedniej (7) wykonanej z przezroczystego tworzywa.

42a;

w.

B43l

Folitechnika
Filipowicz).
Szablon

Gdańska,

kreślarski

Gdańsk,

17.04.1~74

Folska

(Bernard

do wykonywania napisów

do wykonywania liter stanowiący
płytkę (1), która zawiera otwory (2) spłaszczone czte!1ostronnie i usytuowane w równ::le?:łv~h rzędach i szeregach.
(l zastrzeżenie)
Szablon

k.reślarski

51815
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GOlb

w.

51921
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10.05.1974

Zakłady

M€talowe Przemysłu Gumowego "Stomil",
Wielkopolska, Polska (Maria Nowak, Tomasz
Stawicki).

środa

PATENTOWEGO
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się
się

tym, że· zawiera mechamizm napędowy składający
ze znanej przekładni zębatej k orzystnie o przełoże
niu l : 150 i silnika asynchronicznego (l) z elektrycznym układem zmiany prędkości obrotowej.
(2 zastrzeżenia)

Kalibrownik gwintów zaworów
Kalibrownik gwintów zaworów składa się z cylindryc=ego korpusu (l) stanowiącego narzynkę o.r az
z trzpienia (5) stanowiącego gwintownik i pokrętło,
przy czym korpus (l) jest zaopatrzony w uchwyt (2)
i ma na obr:ze.żu w dolnej części wykonane dwa pmstokątne wycięcia (3) usytuowane w jednej osi , zaś w dnie
korpusu (l) jest wykona ny profilowy otwór (4), natomiast t rzpie11 {5) jest w ś rodkowej części s płas zczony
z tym, że przekrój poprzeczny tej częśc i trzpienia (5)
odpowiada kształtowi otwo.r u (4), a na k01'lcu trzpienia
(5) jest wykonane zagłębieni-e (6) oraz pros tokąbne wycięcie (7) usytuowane prostopadle do osi trzpi·enia (5).
(l zas trze żenie)

42f;

w.

GOlg

Spółdzielnia

"Automat",

51915

Pracy Wagarsko-Slusarsko-Mechaniczna
Polska (Stanisław Złioch).

Słupsk,

Wagowskaz przesuwnikowy

42d;

GOld

w.

51973

24.05.1974

"Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych,
Warszawa, Polska (Henryk Lachowicz, Eugeniusz
Lipiec).
Uchwyt lusterka układu optycznego elektrycznego
przyrządu pomiarowego

13.05.1974

nośności

5-40 Mg

Wzór u.żytkowy dotyczy wagowskazu przesuwnikowego nośności 5-40 Mg.
Wagowskaz przesuwnikowy nie odbiega od ogólnej
zasady konstrukcyjOJej produlrowanych wagowskazów
znamienny jest natomiast przesuwnik i obsada noży.
W p.r zesuwniku (l) zlikwidowamo sprężynę rąbka
skali głównej a zastosowano ułożyskowany zespół podnośnikowo-prowadzący (6) posiadający cztery ło,żyska
kulkowe i mos.iężny ślizgacz z podkładką smarującą.

Przedmiotem wzo.ru jest uchwyt lusterka układu optycznego przyrządu pomiarowego, który stanowi rynienka (l) zamknięta czę ś ciowo płaszczyzną (4) przy
czym na końcu ramiom (2, 3) ryni enki znajdują się
półkoliste występy (5, 6, 7, 8).
(l zas trze że nie )

42d;

GOld

w.

52002

Zakłady
ław

Azotowe "Puławy",
Choina, Lech Bogusz).

Rejestrator pneumatyczny
posuwu

Puławy,

że zmienną
taśmy

31.05.1974
Folska (Wacprędkością

Rejestrator pneumatyczny ze zmienną prędk·ością posuwu taśmy do pomiaru wielkości przetwarzanych na
21normalizowany sygnął pneumatyczny chacrakteryzuje

W przesuwniku (l) umieszczono zamek (7) blo'mjąey
podnośnik, a w aparade drukującym zastosowany został przegubowy dociskacz (12) mocowany na sworzniu (14). Bilet wkłada się po prowadnicy (15) uniemoż
liwiającej jego zakleszczanie się.
(4 zastrzeżemia)

BIULETYN
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G02b

w.

51601
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05.03.1974

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Folska (Zbigniew, Parzonko.)
Klin do nasadek celowniczych lustrzanek
dwuobiektywowych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klln do nasadek
celowniczych lu strzan ek dwuobiektywowych wykonany
z tworzywa s7,_tuc21ncgo, na przykład z polimetakrylanu
metylu.
Klin posiada element ustalający (l) wierzchołek klina oraz d ys tansową tulejkę (2) znajdującą się na tylnej powierzchni (4) k.lina stanowiącą jedną calość
ż klinem, przy czym element u stalający (l) znajduje
się na wierzchołku klina
(2 zastrzeżenia)

Uchwyt głowicy defektoskopu rurowego do badania
radiograficznego spoin czołowych w rurociągach
technologicznych ogrzewanych

Uchwyt według wzoru użytkowego charakteryzuje
tym, że zawiera dwie obejmy (1, 2) obchwytujące
badany rurociąg (3), które są połączone z sobą za pomocą śruby z 111akrętką motylkową oraz śruby (6) z kolni·erzem oporowym (7) i z .przetyczką (8), współpracu
jącej t. nakrętką (9). Do obejmy (l) jest przymocowany
trwale wspornik (1,0) z żebrem (11), który utrzymuje
ramkę tarczową (12), zaopatrzoną w zaczepy (13) słu
żące do mocowania głowicy (H) defektoskopu rurowego.
(2 zastrzeżenia)
się

42k;

ł2k;

GOim

w.

51493

08.02.1974

Urządzenie według wroru użytkowego składa się
z ruchomego podestu (1), na którym układane są. badane butle przed doprowadzeniem do nich powietrza
pod ci śni<'niem , z otwartego zbionnika (2) z wodą, przesuwnych ldinów (3) do podnoszenia ruchomego podestu
(l) oraz z ochronnej ścianki otaczajqcej ze wszystkich
stron ruchomy podest i otwarty zbiornik.
Elementy sterujące ruchem przesuwnych klinów oraz
zawory i reduktory sterujące dopływem sprężonego powietrza do badanycl1 butli znajdują się po zewnętrz
nej stronie ochronnej ścianki
(2 zastrzeżenia)

GOln

w.

51542

20.02.1974

Gdańskie Prz-edsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", Gdańsk, Folska (Henryk: Różalski).

Zakłady Przemy sł u Precyzyj n.ego "Pred,om-Milmet",
Sos:nowiec, Folska (Zdzisław Pióro, Wiesław Warchalski, Marian Hacik, Władys ław Nir, Stanisław Czapla).
Urządzenie do badania szczelności przenośnych
zbiorników ciśnieniowych zwłaszcza butli stalowych
przeznaczonych na gazy sprężone

Nr 5/I (47) 19'75
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Urządzenie do badania radiograficznego spoin
czołowych w rurociągach o małych średnicach
za pomocą defektoskopu izotopowego
Urządzenie według wzoru użytltowego charakteryzuje się tym, że do tulei (l) zaopatrzonej w swej górnej części w kołnierz oporowy (2), zaś w dolnej części
w podłużny kanał (3), jest przymocowany trwale z1:1
pomocą tulei dystansowej '(12) uchwyt (13) głowicy typowego defektoskopu izotopowego, zawierający kolimator z okienkiem i maską ołowianą . Wewnątrz tulei
(l) jest osadzony suwliwie trzon (4), który na swym

•-a-·-·-·

l

s\

42k;

GOln

w.

51541

20.02.1974

Gdallskie Przedsięb iorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", Gdańsk,
Folska (Stanisław Wrób€!).

dolnym koncu jest zaopatrzony w szczękę ruchomą (5),
przemieszczając się w kanale podłużnym (3), zaś w górnej swej części zawiera gwint (6), współpracujący z nakrętką (7) z rękojeściami (8). W połowJe długości tulei
jest przymocowana do niej trwale tuleja wsporcza
(9) z nieruchomymi szczękami.
(3 zastrzeżenia)

(1)

BIULETYN
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42k;

w.

GOln

51543
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20.02.1974

Gdańskie Prz·edsiębiorstwo Kionstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", Gdańsk Folska (Henryk Różalski).
Urządzenie do badania radiograficznego spoin
czołowych w rurociągach technologicznych
ogrzewanych płaszczowo lub rurociągach
o dużej grubości ścianek, przy użyciu

PATENTOWEGO
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(9), natomiast jej króciec tłocząc y w połączeniu z zaworem bezpiecz.eństwa (17) i zaworem (20), ocaz przewodami stanowią prowadnicę dla cieczy dopływającej
do króćca przyłącza kołnierzowego badanego zaworu .
Urządzenie posiada konstrukcję wsporczą (l) zabudowaną na podwoziu kołowym (2) oraz posiada os łon y
boczne (5) przymocowane rozłącznie do kon strukcji
wsporczej (1). Urządzenie ma szczeg61ne zaBtoHowanic
do badania szczelności zaworów włókienniczy ch aparatów farbiarskich.
(7 zastrzeileń)

defektoskopów izotopowych
Urządzenie według wzoru użytkoweg-o charakteryzuje się tym, że zawiera tuleję (l) zaopatrzoną w swej
dolnej części w kołnierz oporowy (2) oraz w tuleję
wsporczą (9) z dwoma nieruchomymi szczękami (10),
zaś w górnej części tulei (1) przymocowany jest wysięgnik (12) z uchwytem (13) typowej głowicy defektoskoPU izotopowego. Uchwyt (13) zawieTa kolimator
z maską ołowianą i okienkiem.
Wewnątrz tulei (l) jest osadzony trzon (4) zakończo
ny od góry ruchomą szczęką (5). przemieszczaną stiwliwie w kanale (3), znajdującym się w części środkowej
tulei (1). Dolna część trzonu (4) ma gwint (6) współ
pracujący z nakrętką zaopatrzoną w rękojeście (8).

(l zastrzeżenie)

42k;

GOln

w.

51626

42k;

GOln

w.

51874

1

30.04.1974

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urz<jdzez\
Ochrony Powietrza "OPAM" Katowice, Polska (Ernest
Nowak, Piotr Berżowski, Ernest Zgrzeja, Leszek Mazur).
Urządzenie

do badania tkanin filtracyjnych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
badania tkanin filtracyjnych dla ustalenia optymalnego procesu filtracji dla konkretnych warunków technologicznych, przy czym urządzeniem m-ożna badać
przydatność rodzaju tkaniny, jej obciążenie gazowe
i pyłowe O.raz określać intensywność procesu iiltracji
i regeneracji. Urządzenie do badania tkanin filtracyjnych według wzoru posiada agregat ssący, filtr koń
cowy i przewody z przepustnicami odcinającymi dopływ gazu i jest wyposażone w podajnik pyłu i 'pyło
mierze fotometryczne, nagrzewnicę powietrza oraz filtr
doświadczalny z układem pomiaru oporu filtru wyposażonym w miernik, wagę pierścieniową i elektroniczny
rejestrator kompensacyjny, przy czym urządzenie posiada układ pomiaru natężenia przepływu gazu przed
filtrem oraz za filtrem wyposażone w kryzę pomiarową
i miernik wagę pierścieniową. W urządzeniu dzięki
zastosowaniu elementów przemysłowych instalacji odp y lającej i symulowanie warunków zbliżonych do rzeczywistych procesu technologicznego oraz wyposażeniu
urządzenia w zestaw przyrządów pomiarowo kontrolnych można dokonywać pomiarów i badań przydatności tkaniny filtracyjnej oraz częstotliwość je regeneracji
(l zastrzeżenie)

11.03.1974

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka'm1enna Góra, Folska {Czesław Opara).
Urządzenie

do badania

szczelności

zaworów

Urządzenie do badania szczelności zaworów zawiera instalację hydrauliczną (4), pneumatyczną (3) oraz
elementy mocują.ce zawory, znajdujące się na prz;e-

42k;

GOln

w.

51930

16.05.1974

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń
Ochrony Powietrza "Opam", Katowice, Folska (Ernest
Nowak, Ernest Zgraja, Leszek Mazur).
Przenośna

jezdnym wózku. W przewodach instalacji hydraulicznej zabudowano pompkę ciśnieniową (6), której króciec ssący (10) połączony jest ze zbiornikiem wodnym

stacja badania i doboru tkaniny filtracyjnej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośna stacja badania i draboru filtrów tkaninowych, wyposażo
·na w znaną apa·raturę pomiaru ciśnienia, różnicy ciś
nień, temperatury, wilgotności i stężenia pyłu oraz
wentylator ciągu, jak ;również w znane systemy regeneracji przez strZJepywanie lub mechanizm przedmuchu ciągłego względnie posiada kieszenie filtracyjne,
przy czym posiada obudowę filtra w której można wym~ennie instalować różne mecha.nizmy regeneracji.
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Dzięki

wzorowi uzyskano konstrukcję przenośnej stacji badania i doboru filtrów tkaninowych, które montuje się wprost na miejscu i .w warunkach przemysło
wych odpylanego gazu, a przez dobór rodzaju tkaniny,
systemu regeneracji sposobu mocowania worków oraz
dokonywanie pomiarów kontl"olnych parametrów gazu
odpylanego i bilansowanie pyłu z oczyszczonego gazu
uzyskuje się dane zezwalaj ą ce na właściwe zaprojektowanie filtru tkaninowego dla określonej technologii
o.czy.szczani·e gazu.
.(1 zastrzeżenie)
42k;

w.

GOlm

52022
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z górnym korpusem (1). Ramię (8) os adzone w górn r rn
korpusie (l) łączy się z czujnikiem (9). Wewnątrz obudowy (lO) umieszczon.o telemetryczn·e łącza (11) połą 
czone •pr7.e\vodami z czujnikiem (4 i 9) oraz spiralną
antenę (12).

(l zastrzeżenie)

05.06.1974

Ośrod e k Badawczo-Rozwojowy ~oparek i Hydrauliki, Warszawa, Folska (Jerzy Broniek, Aleksander
Sarnowski).
Urządzenie

do

badań

na ciśnienie elementów
hydra ulicznych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urząd ze nie do
na ciśnienie elementów hydraulicznych, zwłasz
cza elementów stosowanych w koparkach i maszynach
roboczych. zaopatrzone w pompę (l) hydrauliczn ą napędzaną silnikiem elektrycznym, która zasila cylinder
(5) o dużej średnicy, którego tłoczysko ~O) jest połą
czone osiowo z Uoczyskiem drugiego cylindra (9) o małej średnicy. Cylinder ten jest napełniany z pompy
poprzez rozdzielacz (4) i zawór (7) redukcyjny, przy
czym przy wlocie do cylindra znajduje się zawór (8)
odcinający. Wylot cylindra (9) połąc1.ony jest z badanym elementem (12) umieszczonym w stanowisku (15)
prób. Talta konstrukcja urządz'<!nia pozwala na uzyskanie ciśnienia roboczego w cylindrze (9) o małej śred
nicy proporcjonalnie większego od ciśnienia podawanego przez pompę (l) do cylindra (5) o dużej średnicy.
Wzór użytkowy ma zastosowanie- jako urządzenie
kontrolujące elementy hydrauliczne wytrzymałe na
wysokie ciśnienie.
(l zastrzeżenie)
badań

42k;

GOli

w.

51976

GOln

w.

51508

11.02.1974

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Belska (J.erzy Ostrowski, Czesław Kozłowski, Józef Franczyk, Włady
sław Gruczyńs ki).
'
Aparat do oznaczania

wilgotności

mas formierskich

Aparat do oznaczania wilgotności mas formierskiclt
sldada się z manometru (l) i pojemnika (2) w kształcie
walca, połączonych ze sobą za pomocą tulei szybkomocującej (7) wkręconej w loorpus zaworu (8), osadzon:r
w górnej części pojemnika (2) i zakot1czony w dolnej
części filtrem (9). Pojemnik (2) podzielony jest na dwie
części siatką (3) i glilnową uszczelką (4) i umocowan~·
jest w st!'zemieniu (5) zaopatnonym w śrubę dociskową ·(6), przy czym w dolnej części pojemnika (2)
umieszczone są kulki (10) i waliki (11) do rozbijat)ia
badanego materiału.
(2 zastrzeżenia)

23.05.1974

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków,
(Apoloniusz Belko, Andrzej Dzierżanowski,
Wandas).
Telemetryczny dynamometr

421;

Polska
Wiesław

dwuskładnikowy

Przedmiotem wzoru jest telemetryczny dYlilamometr
do pomiaru siły osiowej i momentu
obrotowego w procesie obróbki skrawaniem.
W górnym korpusie (l) umieszczono kulkę (2) stykającą się z membraną (3) oddziałującą na czujnik (4).
Czujnik (4) osadzono w nakrętce (5) przy czym membrana. (3) wraz z czujnikiem (4) i nakrętką (5) umieszczona w dolnym ltorpusie (6) połączonym śrupami (7)
dwuskładnikowy

421;

GOln

w.

52061

15.06.1974

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych Mera-KF AP Kraków, Folska (Roman Zyguła, Jerzy Kryza,
Janusz żurek).
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Elektryczny analizator gazów
Elektryczny analizator gazów przeznaczony jest do
ciągłego pomiaru procentowej zawartości dwutlenku
węgla i niedopałów mieszaniny tlenku wągla i w:>doru

w gazach.

Elektryczny analizator gazów wyposażony w dwa
mostki pomiarowe Wheastsone'a,
dwa zasila•cze oraz dwa mikroamperomierze prądu stałego ma mostki pomiarowe C0 2 i CO+H 2 zasilane ze
stabilizowanych zasilaczy prądowych (6) zbudowanych
w oparciu o krzemowe elementy półprzewodnikowe,
przy czym ·zasilacze te są włączone bezpośrednio
w przekątne mostków pomiarowych analizatora.
Ka,żdy ze stabilizowanych zasilaczy prądowych posiada w układzie stabilizacji (18) napięcia odniesienia,
złożonym z tranzystora szeregowego 1(19), rezystora (20)
i diody Zenera (21), dołącZJoną do emitera tranzystora
szeregowego (19), przez rezystor (2) skompensowaną
termicznie diodę Zenera (23).
(2 zastrzeżenia)
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cie (4) lampa (5) do wytwarzania w ognisku temperatury powodującej spalenie próbki.. W m <'chanizmie
sterowania jest umieszczony elektroniczny sterowni!;:
czasu
z
płynną
regulacją
nastawienia
czasu
naświetlania lampy (5) oraz układ przekaźnikowy do
automatyc.z nego skokowego obracania bębna (1).
(l

zastrzeżenie)

niezrównoważone

421;

w.

GOln

52120

26.06.1974

Ośrodek Badawczo-Hozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej "Mera-Elimat", Wrocław, Folska
(Rajner Jarzombek, Henryk Stybel).
Głowica

solomierza

Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica solomierza przeznacz.ona do pomiaru przewodności roztworów wodnych ..Jest ona utworzona z zewnc;:trznej
cylindrycznej elektrorly (l) do której jest w:puszczony
di·e lektrycz-ny, cylindryczny korpus (.l) dociśnięty pierś
cieniową nakrętką (12) do kołnierza (10) , utworzonego
wewnątrz elektrody (1). W otworze poosiowo usytuowanym wewnątrz korpusu (1). zaopatrzonym w dwa
przewężenia (5 i 6) znajduje się cylindryczna, wewnętrzna elektroda (2) zamocowana do korpusu (4) za
pomocą nakrętki (7).

421;
421;

G01n

w.

52088

21.06 ..1974

Folska Akademia Nauk- Instytut Biologii Doświad
czalnej Warszawa, Folska (Janusz Bęczkowski, Kazimierz Myszkowski, Tomasz ~amiiiski).
Urządzenie

do spalania próbek dla
chemicznych

w.

GOln

52121

26.06.1974

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu
Nieżelaznych "ZAM", Kęty, Rolska (JóZief Gosidło, Stanis~aw Knapik, Kazimierz Dziubek).

Metali

Urządzenie

do p'omiarów

stc:żenia

zapylenia w gazach

przemysłowych

oznaczeń

Urządzenie ma bęben (l) obracany skokowo. a na
obwodzie bębna znajduje się kilkadziesiąt gniazd (2)
do umieszczenia w nich naczyń szklanych z próbkami.
WeWil'lątrz obwodu bębna jest umi·eszczona na uchwy-

(1 zastrzeżenie)

Urządzenie
schładacz

wedlug wzoru użytkowe go ma sondy
gazu (2), cy klon mierniczy (3), filtr
mierniczy (4)~ z wężkę pomiarową (5~ zespół do porriiaru wilgotności (6), zawór (7), urządzenie ssące (8), gło(1),
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wicę pomiarową (9) i miernik natężenia przepływu gazu (10). Głowicę pomiarową (9) stanowi korpus (11) w
.postaci stożka, w którego podstawie jest osadzony, na
pierścleniu z siatką (12) ,krążel~ (13) z materiału filtracyjnego dociskan y z drugiej strony pierścieniem (14) z
osłoną, zaś uszcZielka (15) i uszczelka (16) u szczelniają
układ.
Mi.ernik natężenia prz-epływu gazu (10) sitlada się ze
znanych elementów połączonych sze.r egowo w postaci

Nr 5/I (47) 1975
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z ramion (2) jest przymocowane nieruchomo do podstawy (1), a drugie r.amię (3) jest zamocowane za
pomocą zawiasów do podstawy (l) i dociskane sprę
ży,ną (4). Pomiędzy ramionami umieszczony jest wałek
(5) z koll!l!ierzem (6), a na nim krążek z taśmą perforowaną. Oś wałka (7) ułożyskowana jest na dwu ło
żyskach (8). Odwijarka umożliwia odwijanie i łatwe
zdejmowanie nawet bardz:o duri;yoh ltrążków z taśmą.
(l

Zlastrzeżende)

gazomierza (17), termometru (18), manometru (19), I'Otametru (20) i zaworu regulacyjnego (21) umieszczonych w obwodzie (22).
(3 zastrzeżenia)
421;

w.

GOln

52135

29.06.1974

Fabryka Sprzętu Ratunk{)wego i Lamp Górniczych
.,Faser", Tar.nowskie Gó,ry, Folska (Bronisław Gał
kowski, Horst Lassek, Marian Próba, Jan Bartoszewski,
Stefania Gutowska, EdwaDd Pyź, Leopold Dorobczyński, Janusz Hummer).
·
Aparat do kontroli

zawartości

dwutlenku
sie absorbcyjnej

węgla

w ma-

w.

Gllb

51459

Instytut Badań Jądrowych,
(WLkto:r Tuchorwski).
Odwijarka

taśmy

G07b

w.

19.02.1974

51537

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Panstwowej KomUinikacji Samochodowej Oddział w Kii.elcach, Kii.elce, Folska (Edward Fastęrnak, Jerzy Kx~awczyk).
Kasownik do biletów

miesięcznych

i pracowniczych

Kasownik do bile·tów mieS!ięcmych i prac{)wniczych
z obudowy (3), z przymacorwanym kor<pttsem
(1), w którego otworze umieszczony jest su:wliwie
uchwyt (4), z zamocowanym w dolej części wycinakiem
(5) oraz ogranlc7..nikiem skoku (6), zaś w górnej części
posiadający przyc-isk (12) ·i sprężynę (7) po.WTotną.
W dolnej częśoi ko!l.'.pusu (l) umieszczona jest tulejka
(13) oraz blaszka (14) prowadząca, zamocowana do korpus:u (l) Śll"UUbą (15).
W d{)lne.i części obudowy (3) znajduje się pojemnik
(16), zamocowany wachl<iwie na swor:zJniu {17) w tylnej części obudowy. Pojemndk (16) w przedniej części
posiada zatrzasl< (19) kulowy , a do dna ma zam.ncowa n y
języczek (20). W górnej C?.ęści korpusu (l) znajduj e
się skośny otwór, do którego włożona jest żarówka (8)
z oprawką (9), dociskaną nagwintowaną tule·Jką (10) ,
wewnątrz której :majduje się tulejka (11) •izolacyjna.
(l za:S'tr,zeżenie)
skŁada się

Aparat do kontroli zawartości dwutlenku węgla
w masie absot'lbcyjnej zwłaszcza w wapnie sodowanym do pochlani·a czy tlenowych aparatów oddechowych, składający się z mieszalnika odmierzonych ilości
masy absor:bcyjnej i ·k waau solnego oraz mierndka
przyrostu objętości .g azu wydzielonego w czasie ZJnieszania, posiada otv.•i€ratną przenośną obudowę (1), na
ściankach któx.ej znajdują się elementy (4), (6), (7) , (8),
mocujące części aparatu oraz wagę (15) i zamknięte
naczyn ia (18) z odmierzoną ilością kwasu solnego.
(l zastrzeżenie)

42t1;

43e1;

04.02.1974

świerk-Otwock,

Folska

perforowanej zwłaszcza do czytników teletypów

Odwijm-<ka wedŁug wzoru użytkowego , składa się
z masyWJnej podstawy (l) i dwu ramion (2 i 3). Jedno

3
4432;

AUc

Władysław Zieliński,
Ziełińskli)

w.

51732

WaJI'szawa, Folsika

02.04.1974
(Władysław

Brelok

Przedmiotem wzoru użytkowego jest brelok zaopatrwny w sprężynujący uchwyt z łańcuszkiem.
Brel-ok składa się z płaskiego pudełka {l) o zaokrąg
lonych narożach, zamykanego W!iecz;kiem (2) zamocowanym du pudełka (l) nitem (3), przy czym wieczko (2)
w~sażone jest na krawędzi w odpowiednio wygiętą blaszkę (4) z Wklęśnięciem, natomiast pudełko (l)
ma wystający element stanowJący zatrzaskowe zamknięcie. Pudełko (l) ma w denku wycięty otwór (6),
przez który widoczna jest wkładka stanowiąca kalendarz.
(l zastrzeżenie)
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A-

45h;

A01k

w. 51800

Zdzisław

Chróścicki,

Warszarwa, Folska

11.04.1974
(Zdzisław

Chróśai,cki).

45f;

A01g

w. 51562

23.02.1974

Instytut Up11awy Narwożen1ia .i Gleboznawstwa, Fuławy, F'o lska (Tadeusz Zaorski, Zy.gmunt Sajnaga).
Maszyna do zbioru chmielu

Maszy:na do zbioru chmielu składa s,ią z czterech
zasadniczych zespołów, a mi,anowicie: zespołu z;rywa.iącego, który zawiera wstępnie ZU"ywający bęben (2)
oraz dwie pary bębnów (3) i(4) posiadających obroty
przeciwne do kierunku podawania łodyg roślin o~raz
zespołu podającego, który sta'IlOwi reńcu,chowy przenośnik (5) zaopatrzony w chwytaki (6) i zespołu sortującego, w skład któr.e go wchodzi : dorywacz ~8), przenośndk (7) odsiewający liście i. szy;s~ki, wzdłuzny przenośnik (9) i taśmowy przenośnik
odbierający (10).
Ostatni zespół to przewoźne podwozie (11) wielokołowe,
na którym jest zamontowana całość u:rządzeń wraz
z obudową (1).
(l zastrzeżende)

Uchwyt

kołowrotka wędkarskiego

Uchwyt kołowrotka wędk,arskdego wykonany jest z metalu', wyposażony w dwa odpowiednio wypTofilowane
gni,azda.
Uchwyt kołowrotka stanowi płaslrowrliik (l) wyposażony w końce (2), (3) oraz wgłębdenie (4), przy czym
ruchome gniazd<J (5) wyposażone jest w sprężystą
blaszkę (7), której koniec {8) wygięty jest w stro,nę
zą-bkowanej powdertchni (9) pła~ kownd,ka (1), oraz w
ściągającą klamrę (10) z wystającą częścią (11) usytuowaną nad wyoblonym końcem (8) blaszkii (7).
(l zastrzeżenie\

45h;

A01k

W. 51828

23.04.1974

I:nstytut Mechaniz.acji ;i Elektryj'ikac}i Rolnictwa,
Warszawa, Folska (Zbigniew Borowiecki, Zbysław Rauszer).
ł(

Przenośnik

~

45g;

A01j

w. - 51820

19.04.1974

zgarniakowy do usuwania nawozu z bezściółkowych obór i chlewni

Przedmiotem wzoru jest p:rzcnoś:lllik zgarniakowy d?
usuwaoda nawozu z bezściółkowych obór i chlewni,
składający się z dwóch zespołów zgarni:ający·ch, za-

Wytwórnia Sprzętu K'omuni,k acyjnego, Krosno nad
Pol'Ska (Edward Kłeczek).

Wisłokiem,

Wanna do

schładzalnika

mleka tYPU zbiornikowego

W81I1Jna (1) do schładzalaika mleka typu zbiOl"'likowego
osadzona w zbiorniku wody chłodzącej (2) S'kłada się
z połączo.nych wzajemnie, Wjl'tło.COOIJlych segmentów
(5), (6), (7), (8) d (9) z blachy cienkościennej. Ściany
wanny oraz dno mają kształt wypukły, przy czym dno
jest lekko nachylone w kierunku otworu spustowego.
{l zastr~żenie)

A

mocowanych do
zespołu

tańcUJcha (9) oraz z napędzającego
Fr~nośnik porusza s,ię ru<:hem posuwistow nawozowych kanałach (1), usytuowanych

(15).

-zwrotnym
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----------------------------------efekt s sąco-tłoczący, dzięki któremu powietrze, a t ym
samym tlen, jest transportowany do wspólnego dla
obu pompek (6) przewodu Uocznego i dalej do akwar iów lub innych zbiorników z żywym i okazami wód.
Zaopatrzenie zestawu napowietrzającego w podstawę (2) z wys,ięgnikiem teleskopowym umożliwia łatwe
sprzęgl11i ęcie tego zestawu z k<Jnwencjonalnym i :z;nanym
napędem na przykład sillllikdem elektrycznym prądu
przemiennego
(l zastrzeżenie)

za stanowiskami (14) zwierząt. W osi symetrii kaidego
kanału (l) jest wykonany rowek (2), a w nim znajduje
się c.eowa prowadnica (3), w której jest umieszczona
przęsuwnie płoza (4). Do płozy (4) jest przytwdcrdwny
s worzeń (5), na którym są zaw iasowo osadzone dwa
ograniczający całkowite składanie się ramion (6) w
rami<JIDa (6). Do .płozy (4) jest zamocowany zderzak (8),
ograniczający cołkowiete składanie się ramion (6) w
czasie ruchu jałowego. Na dmtgim mońcu płozy (4)
jes t ułożyskowany w ś cianach (12) wał (11), na którym jest osadzone łańcuchowe k<Jlo (10) do napinanJa
łańcucha (9),
(2 zastrzeżenia)
45h;

w.

AOlk

51853

30.04.1974

I·nstytut Mechanizacji i Elektryfikacj i Rolnictwa,
Warszawa, Polska (Krzysztof WąstlkQ'\Vs~).
Wózek do zadawania pasz

treściWYch

Wózek do zadawania pasz treściwych ma zastosowanie .przy karmieniu z;wJerząt w t uczarniach, bukaoiarniach itp. Wózek przetaczany jest ręcznie, zaś zadawanie paszy odbywa s.ię mechanic7.lnie. Posia:da on
pojemni k (l) umies zczony na rozsuwanych ·wspornikach
(2, 3) połączonych z kołami jezdnymi. W dnie pojemnika (l) znajduje s,ię śUmakowy transporter (7) napę
dzany korbą (13) poprze;: łańcuchową przekładnię (9,
10, 11). Z przodu wózka umieszc:rony jest obrotomierz
(17) połączony z osią (12) korby (13) ślimakową przekładnią

45h;

(3 zastrzeżenia)

(15, 16),

w.

AOlk

52026

45h;

w.

AOlk

Pierwszeństwo:

52124

28.06.1974

29.06.1973 - RepubEka Federalna Niemiec (G7324158.4)

Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius Brunilng, Frankfurt n{Menem, Republiika Federalna Niemiec.
Ruszt gnojowy
Pr;:edmiotem w.zoru użytkowego j.est ruszt gnojowy,
tym, że ma otulinę z tworzywa

charakteryzujący się

05.06.1974

tMo:rski Instytut Rybac,kd, GdY'nia, Polska ' (Tadeusz
Miziorko).
Zestaw

napowietrzający

Zespół napowdetrzaaący słwży do zasilania w powietrze, a tym samym w tlen s·tacjonarnych zestawów
altwaryjnyeh lub zbiorników służący.ch do transportu
tywych okazów wód. W komor7.e centralnej (4) korpusu (l) znajduje ~ię wał mimo!h·odow:y (3). R;uch o~ro-:
towy wałka roimasrodowego (3) uzyskiwany Jest dz1ę~1
sprzęgnięci'u ze znanym urządzeniem napędzadącym
powoduje obrM mimośrodu (5), · a tym samym ruchy
posuwisto-'-zwrotne trzpieni (7) pompek membranowych
(6). Te ruchy trzpieni (7) wywołują w pompkach _(6)

a

b

c

d

sztucznego J że wielkość jego oczek jest dopasowana
do wi elkości kopyt zwi erząt, przy czym kształt oczek
jest kwadr·atowy, rąbowy lub o~rągły, a otulina j.es t
wykonana ;: tworzywa sztucznego, korzystnie z polichlorku wi·nylu.
(3 zasttrzeżenia)
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Pierwszeńs'two:

7.10.1966 - .Stany Zjedn,oczone Ameryki (nr 585 023)
Amell"ic·a n Velcro, Inc. Manchester, Stany Zjednoczone
Ameryki
Zespół

elementów

łączących

Zespół elementów łączących, składający się z elementów zaczepowych wykonanych z elastycznego sprę
żystego materiału i tworzących haczyki i pętelkd, zawiera półelastyczną listwę (21) z tworzywa sztucznego
o Łukowym przekroj:u poprzecznym utworzonym przez
wklęsłą podstawę i wypukłą ;porwderzchnię zewnętrzną
oraz elementy zaczepowe w postaci pętlek i hacz.yków
(29) zamocowanych do wypukłej powierzchni listwy
(21).
(5 zastrzeże1i)

~--·- · --·
28

10

A~ ((\;{'~~~s;~

26

A

21

47d;

w.

Fl6g

Centrałne
Łódź, Folska

51697
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z rozdzielaczem napędzającą cylinde·r (3) hydrauliczny, którego tłoczysko wciska sworzeń w otwory łą
czo:Iych, krańcowych ogniw (10, 11) łańcucha, dzięki
zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji trawesu (4)'
połączonego z belką (16) cięgnami (17). Urządzenie
posiada ze"'pół (18) centrujący pozwalający na szybkie i łatwe centrowanie wspomnianych otworów
w ogniwach (10, 11) łańcucha, składające się z·e śru
bowego dociągacza · (19) zamocowanego do podstawy
(21) za pomocą przegubu (20) oraz ze spec}aln-ej nakrętki (24) z popychaczem, który opiera się o spinane
ogniwo (10) łańcucha (14) gąsienicowego leżące na
kole (25) napinającym pojazdu.
Zamocowany do podstawy (21) zespołu dociskacz
(26), dociska do koła napinającego drugie krańcowe
spinane ogniwo (11), a następne z kolei ogniwo (27)
łańcucha jest przytwierdzone nieruchomo do pojstawy (21) uchwytami (28) mocującymi. Zaletą urządze
nia jest możliwość szybkiego spinani11- łańcucha gąsie
nicowego na kole napinającym, przy czym spinanie
może odbywać się zarówno na taśmie monta:ilowej,
jak i w terenie. Inną zaletą urządzenia jest moźli
wo:ić spinania ogniw o różnych szero~ościach po dokonaniu wymiany niektórych elementów urządzenia .
Urządzenie może znaleźć zastosowanie przy wytwarzaniu pojazdów i maszyn na podwoziu gąsienicowym
jak również przy remontach i naprawach takich pojazdów.
(2 zastrzeżenia)

27.03.1974

Laborato11ium Przemysłu WeŁnd:anego,
(T·a deusz Gazewski, Witold Caban).

Ogniwo łańcuchowe na czop wieszadła i koło napędo
we do tego ogniwa w urządzeniu dźwigowo-transportowym
Wzór użytkowy do-ty,c zy zagadndeni.·a z dziedZliny
masz)'in włókieillniczych d posiada za,stosowanie w urzą
dze!lli:ach transportowo-dźwigowych s~użących do magazynowania wałów osnowowych.
Istotą wzor.u jest to, że ogn•iwo (l), przeZJnaczone do
zawieszenia czopu wieszadła, posi,ada otwór umieszcrony w geome'try.cznym środku ogni;w;a •i znajduje się
w osi wzdłu±nej łańcucha, który wraz z ogniwami
(l i 2) n.a.pędz;any jest kołem łańcuchowym (4) z dostosowanyrod wycięciami.
(l zastrzeżenie)

.l

l

l

.l ..,.---·

..,...---·

~--·- · --ł-11-1

-~

·~·-.._

..........
·-,

47d;

Fl6~

w.

47f1;
52021

05.06.1974

Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, Warszawa, Folska (Jerzy Browiek, Aleksander
Sarnowski).
Urządzenie

do spinania

łańcucha gąsienicowego

Pi·zedmiotem wZJoru użytkowego jest urządz,eni·e do
spinania łańcucha gąsienicowego na kole napinają
cym pojazdu, zaopatrzone w pompę (l) hydrauliczną

w.

Fl61

51085

Kieleckie Przedsiębiorstwo Instalacji
wych, Kielce, Folska (Wiesław Bakalarz).
Łącznik

do

węży

08.11.1973
Przemysło

spawalniczych

l:;i e,,nik według wzoru uży tkowego stanowi ś ruba
d w.ustr.onna (l) z otwore m przelotowym (7), na któfl'.i o sadzone są d wie nakrętki (2), przy czym jed11a
strona śruby z nakrętką ma gwint pra1;vy a dr ug a
lewy. Sruba (l) jest zakońc:llona k0!1c6 wkami s tożka-
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wymi (6).

Nalrrętki (2) na pewnej długości od strony
węża spawalniczego (3) mają powiększony
otwór przelotowy (4) , na powierzchni którego są W)' konane rowki obwodowe (9) o przekroju prostokąt
końcówki

nym.

47ft;

(l

w. 52102

Fl61

zastrz.eżenie)
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opiera się. tuleja uszczelniająca wału (5), która dociskana jest sprężyną (6), a ta z kolei nakrętJ.t ą (4) wkrę
coną w korpus pompy (2). Tuleja na obwodzie posiada 1 pierścień us zczelniający (9), który współpracuje z
korpusem (2).
(2 zastrzeżenia)

22.06.1974

Chemicznych i Armatury PrzeKielce, Folska (Wiktor Piotrowski, Jan
Fabian, Ryszard Kubalski).

Zakłady
mysłowej,

Urząd21eń

Zawieszenie
z

rurociągu wieJokrążkowe
przeciwciężarem

Zawieszenie złożone jest z zblocza dolnego (2) podwieszonego na linie (6) do zblocza górnego (l), które
przymoeowane jest do konstrukcji nośnej (11) oraz
z zblocza kierującego (3) przymocowanego również do
konstrukcji nośnej (11).
Lina (6) nawinięta jest na wszystkich krążkach (7)
zbloczy (1), (2), (3) z tym, że jeden koniec liny (6)
przymocąwany jest do zblocza (l) za pomocą uchwytu
samozaciskowego (4) a na drugim końcu liny podwieszony jest przeciwciężar (5) przy pomocy drugiego uchwytu samozaciskowego (4). Krążki (7) osadzone są obrótowo na łożys kach tocznych (8).
Zawieszenie przezna<Czone jest do mocowamia rurociągów energetycznych w elektrowniach C-ieplnych.
(l zastrz·eżenie)

47f2;

Fl6j

w.

52010

03.06.1974

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Pomp Chemoodpornych "Metalchem", Warszawa, Folska (Tadeusz
Sadowski, Krzysztof Wagner).

Uszczelnienie

wału

47f2;

W. 52024

Fl6j

05.06.1974

Kopalnia Węgla Brunatnego "TuJ"ów", Turoszów,
Folska (Bogusław Drabik, Jan Rumianowski, Zdzisław Osiński).
Dławica

oponowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dławica oponowa uszczelniająca, która posiada kołek (6) osadzony
w pierścieniu metalowym (1) i pierścieniu metalowym
(8) zawulkanizowane w kołni e rzach (5) i (l) s tożkowo
zbieżnie połączone przez powłoki wklęsłe (2) i (4) oraz
powłokę wypukłą (3).
(l zastrzeżenie)

47f2;

w.

Fl6j

Fabryka
(Zdzisław

52027

Lokomotyw . "Fablok" Chorzów,
Kosobudzki, Stanisław Domagała).
Cylinder

sterujący

06.06.1974

Folska

pneumatyczny

w pompach wirowych

Na przedrrLej części wału (l) 10s·a dzony jest wirnik
(3) zabezpieczony przed obrotem wpustem (7), a przed
spadnięciem nakrętką (8). O czoło piasty wirnika (3)

Przedmiotem wzoru użytkowego j.est cylinder pneumatyczny sterujący , przeznaczony zwłaszcza do sterowania pracą sprzęgła wentylatora lokomotywy spalLnowej.
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pneumatyczny \vedług wzoru
zawiera tuleję cylindra (l) osadzoną przegubowo na dwóch lapach mocujących (2) a w niej
tłok (3) z pierści•eni·ami uszczelniającymi (4) połączony
sztywno z tłoczyskiem (5), połącz;onym z kolei obrotowo z d:T.wignią sterującą (6), przy czym między koł
nierzem tł.oczysita (7) i kołnierzem tulei (8) o~adzona
jest sprężyna v;yłączająca (9).
(l za!;tr:reżenie)
Cylinder

sterujący

użytkowego,

205
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wietrze do komory cylindra, które przesuwa tuleję
tłokową, a ta za posrednictwem rożysk przesuwa tuleję kołnierzową, która poprzez kulki wywiera nacisk
na tuleję wewnętrzną. Tuleja we\VU1ętrzna przesuwając się do przodu stożkiem zaciska tuleję zaciskową.
Tuleję zac'i skową zabezpiecza nakrętka.
(I zastrzeżenie)
49h;

B23k

W. 51722

30.03.1974

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Przemysłu Betonów "Reprobet", Olsztyn, Folska (Kazimierz

Wójciki, Witold Wysocki).
Przyrząd do mocowania wzorników w automatach
cięcia palnikiem elementów z blachy stalowej

do

Przyrząd według wynalazku, osadzony obrotowo na
kolumnie (l) automatu (2), ma dwa ramiona (5, 7)
połączone ze sobą za pomocą przegubu (8), zaopatrzonego w gwintowany sworzeń (14) z nakrętką (15)
z pokrętłam (16), służący do zaciskowego ustalania
położenia względem sJebie obu tych ramion. Na swobodnym końcu drugiego ramienia (7), zaopatrzonego
w rękojeść (9), jest osadzona na śrubie, stanowiącej
oś obrotu, płyta wsporcza (10), służąca do mocowania
wzorników (11).
(l zastrzeżenie)

49a;

B23b

w.

51907

11.05.1974

Kombinat Przemysłu Narzędziowego Szczecińska
Fabryka Narzędzi, Szczeciln, Folska (Tadeusz Musiał
Stefan Komoda).
Uchwyt pneumatyczny
Uclnvyt pneumatyczny .może być stosowany w toka.rkach rewolwerowych do mocowania prętów prostych ciągnionych o różnym profilu poddanych obróbce
skrawaniem.
Zaciskanie i zwalnianie uchwytu odbywa się za pomocą sprężonego powietrza, a urządzenie pneumatyczne stanowiące zespół nie wirujący obudowuje mechanizm zaciskowy.
Uchwyt połączony jest z wrzecionem tokarki w przedniej jego części i nie ogranicza prześwitu wrzeciona.
Prze łączeniem dźwigni doprowadza s ię sprężone po-

49h;

w.

B23k

52003

31.05.1974

Centrum Technik! Wytwarzania Prze mysłu Okręto
wego "Promor" Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne w Gdańsk.u, Gdańsk- Wrzeszcz, Folska Michał Chi'Obak, Zbi·g niew Foltyn, Alfons Konieczka).
Przyrząd śrubowy

do

montażu usztywnień

pod

kątem

Przyrząd śrubowy do montażu usztywni·eń pod ką
tem, składa się z elektromagnesu (l) do którego zamocowany jest wachliwie na osi (2) stojak (3) z ?..amocowaną przesuwnie w prowadnicach (4) głowicę
(5), wyposażoną w zaciskowe śruby (6 i 7) oraz regulacyj,nych śrub (8), służących do ustawilmia przyrzą
du pod żądanym kątem.
(l zastrzeżenie)
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Otwieracz wg wzoru użytkowego charakteryz.uje
tym, że jego powier.~:chnia zewnętrzna r-o>iada
pionowe wyżłobienia w k sz tałcie linii prostych, natomiast jego powi (.'rzchnia wewnętrzna posiada wyżło
bienia poziom e w kształde okręgów rozmieszczonych
symetryczne.
(l zastrzeże01ie)

się

Instytut Obróbki
(Adarrn Junger).

Skrawaniem,

Samoczynny regulator

ciśnienia

Kraków,
zawiesiny

Folska
ściernej

Samoczynny .regulator ciśnienia zawiesiny ściernej
zawiera membranowy 5iłownik (l), którego membrana (2) jest połączona łącznikiem (3) z grzybkiem (ł)
r-eg-ul acyjnego membrano·wego zaworu (5). Siłowni k
(l) wyposażony jest w c·iśni •eniowy k róciec (6), natomiast regulacyjny membranowy zawór (5) ma wejściowy przepływowy k•r óciec (7). wyjściowy przepły
wowy króciec (8) i jest \Vyposażony w regulacyjną
śrubę (9) z d0eisk ową sprężyną (10).
(l za s trzeże nie)

52a;

w.

D05b

10.06.1974

52007

Zakłady Aparatury Spawalniczej "ASFA" Kraków,
Folska (Andrzej Janerka).

Uchwyt

mocujący

silnik napędowy do
maszyny do szycia

główki

Uchwyt (l) mocując y silnik napędowy do główki
maszyny do szycia zaopatrzony jest w dwie nakładk i
(2) i (3) w miej scu mocowania do główki maszyny.
Wkładki te posiada,ią profilowe występy na swoich
powierzchniach bocznych l mocowane są rozłącznie
do uchwytu za pomocą występów wchodzących w otwory na powierzchniach czołowych nakładek.
Zmianę szerokości wgłębienia uchwytu uzyskuje się
przez zmianę płaszczyzny przylegania jednej lub
dwóch nakładek do .uchwytu, stosownie do szerokości występu na główce maszyny do szycia w mi$cu
mocowania uchwytu.
(l zas trzeżenie)

53b;

Ja:n

w.

B65d
Gabryś, Krakó~,

Otwieracz do

słoików

19.02.1974

51548

Folska (J310

Gabryś).

typu "Feniks" o
tzw, "Twist-Off"

zamknięciach

Przedmiotem wzoru użytkowego jest otwieracz wykonany z gumy w kształcie stożka, przeznaczony do
otwierania słoików typu "Feniks" o zamknięciach
tzw. .,Twist-Off".

57a;

G03b

Akademia
Nowak).

w.
Medyczna,

51809
Gdańsk,

13.04.1974

Folska

(Hepryk

Uchwyt spustowy do aparatu fotograficznego
Uchwyt spustowy do aparatu fotograficznego posiada rączkę ,( l), wewnątrz której umieszczony jest
mechanizm wyzwalający migawkę aparatu fotograficznego poprzez wężyk spustowy (3). Rączka (l) zamocowana j.est trwale do ramki (2) do której umocowany jest na stałe uchwyt (7) korzystnie w kształcie
wydrążonego stożka przylegającego mniejszą podstawą do raml(i (1).
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W osiowym otworze uchwytu (7) znajduje się śru
ba (8) mocująca wkręcana do n,agwintowanego otwo~u w sto:ilku dociskowym (9) zamocowanym trwale do
aparatu rotograficznego (4). Ponadto na zewnętrznej
powierzchni rączki (l) znajduje się warstwa materiału elastycznego (10).
(l zastrzeżenie)

60a;

F15b

G03d

Akademia
Nowak).
Uchwyt do

w.
Medyczna,

52036
Gdańsk

wywoływania

08.06.1974
Polska

(Henryk

klisz fotograficznych

Uchwyt do wywoływania k1isz fotograficznych stanowi belka (l) zakończona wygiętymi łukowato ramiOI!lami (2), 'Illa których znajdują się gniazda (3) usy tuowane prostopadle do tych ram1on. Uchwyt wYkonany jest ze sprężystego tworzywa sztucznego.
(l zastrzeżenie)

w.

21.05.1974

51963

Wytwómia Maszyn Górnkzych "Niwka" im. M.
Nowotki, Sosnowiec, Polska (Roman Służałek, Stanisław Piłat, Ka:zimi€1I"z Koźbiał).
Urządzenie

57c;
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do wyciszania

ładowarek

do wyciszania ładowarek przeznaczone
układów sterowniczych górniczych łado
warek pneumatyczny,cb. Urządzenie składa się z pneumaty.cznych rozdzielaczy (l) i tłumików hałasu (4),
zestawionych ze sobą w ten sposób, że wylotowe kanały (2) bezpośredniego wylotu powietrza do atmosfery z rozdzielaczy (l) połączone są końcówkami
(3 i 4) oraz rurą (5), a w końcówki (4) wkręcane są
tłumiki (6).
{2 zastrzeżenia)
Urządz.enie
zwłaszcza do

61a;

A62b

w.

51102

Zakłady
Mechaniki
Precyzyjnej
Gdańsk, Polska (Stanisław Karwacki,
Płyta osłaniająca

27.03.1974
"Mera-Wag",
Jan Szwarc).

powietrznego aparatu

izolującego

59a;

FOłb

w.

22.05.1974

51965

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górnkzych "Powen",
Zabrze, Polska (Andrzej Łuszkiewicz, Karol Maleski).
Urządzenie mocujące napęd

pompy

Urządzenie
mocujące
napęd
pompy składa się
z użebrowanej tulei (l) przykręconej do korpusu
.pompy (4) :za pomocą śrub (2). W tulei (1) na napę
dzanym waLe (6) pompy (4) osadza się wiertarkę {5)
i zabezpiecza śrubami (3).
{l zastrzeżenie)

Płyta osłaniająca powietrznego aparatu izolujące
go, stanowiąca jego układ nośny, ma dolne zakoń
czenie w postaci łukowatego wygięcia (4), osłaniają
cego zawór aparatu, zagięte do wewnątrz pod ką
tem 180° i zaopatrzone we wgłębieni·e (5) na pokrę
tło zaworu odcinają-cego aparatu. Płyta jest wyposażona w ·Otwory (3) do mocowania pasów Jlośnych
oraz w otwory (2) na obejmę, mocującą butlę.
(l zastrzeże11i c)

63c;

B60s

w.

50597

10.07.1973

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne, Kielce, Polska (Zdzisław Rukat, Bolesław Rutczyński, Stanisław Nowak).
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Podpora do ustawiania samochodu osobowego przy
zdejmowaniu kół

Podpora według wzoru skł.a da się z podstawy (3)
kolumny st.alej (l) po~<1czonej teleskopowo z kolumną
ruchom E! (2), która utrzymywana jest w pozycji pionowej przy pomocy składanej konstrukcji wsporczej
utworzonej w tulei ruchomej (4), wsporników (5), ·r amion bocznych (12) i podstawy (3), przy czym elementy tworzące konstrukcję wsporczą polączone są
ze sobą w sposób przegubowy przy pomocy swor:;;ni
(11, 14, 16).

Kolumna ruchoma (2) od góry zakończona jest sto(6) oraz posiada otwory boczne, które ;:;ą
prL.eznaczone do regulacji wysokości podpory przez
w.suwanie kolumny (2) do kolumny (l) i przełożenic
przez otwory sworznia (7).
(2 zastrzeżenia)

pką gumową

63c;

w.

B62d

51591

04.03.1974

Biuro Konstrukcji Technologii i Model'Ilizacji "Plan
proj1ekt" Spółdziellllia Pracy, Gdańsk, l?olska (Henryk
Tessar, Olgierd Dziewałtowski, Bernard Gawrych).
Samochodowe

~rzwi

przesuwne

Samochodowe drzwi przesuwne przeznaczone są do
bo::znej ściany nadwozia, od którego jest wymagane
dobre uszczeLnienie. Płyta drzwiowa (3) jest wyposażona w pionowe pręty (6), zakończone mimośrodami
(8) i (9), w dźwignię jednoramienną (10) z rolką (11)
przylegającą do pilowadnicy górnej ·(2), w dźwignie
dwuramienne (12), których jeden koniec ramienia jest
przyciągany sprężyną (13) do uchwytu (U), koni·ec
drugiego ramienia jest zaopatrzony w rolkę (15) dociskaną do o9ni·eży.cy (5).
(l za s trzeże'l'lie)

63c;

w.

B60s

Miejskie
ska (Adam

Zakłady

51382

16.01.1974

Komunikacyjne, Warszawa, FolTraut,

Fryś, Wojciech Kręcisz, Bronisław
Stanisław Zieliń ski) .

Myjnia ruchoma do mycia pojazdów szynowych
i autobusów

Przedmiotem wzoru użytkowego jest myjnia ruchoma do mycia pojazdow szynowych i autobusów znajdująca zastmowanie w transporcie kolejowym, samochodowym i komunaln~·m.
Myjnia posiada jako element jezdny typowy wózek
akumulatorowy (l) z komorą (2) akumulatorów jazdy.
Na .w ózku (l) zamontowana jest instalacja wodna
składająca się z głównego zbiornika wody (3) i do~
datkawego zbiornika wody (4), pompy (5), rury (6)
doprowadzającej wodę do zbiorników, ssącej rury (7)
doprowadzającej wodę ze zbiorników (3) i (4) do
pompy (5), dwu tryskaczy (8) oraz giętkich przewodów (9) doprowadzających wodę od pompy (5) do
tryskaczy (8). Zespół napędu szczotki i pompy skła
da się z siLr1ika (10) naJpędu szczotki i pompy, wyposażonego w pas klir10wy (11) do pompy (5) i pas klinowy (12) do wału pośredniego (13) napędu szczotki,
oraz z komory akumulatorów (34) napędu s?;czotki
l pompy. Ramię obrotu szczotki w.raz z dwoma obrotowymi wspornikami (21), rurą v:spo·rczą (26) i dwoma uchwytami (27) wału szczotki (24) tworzą pantograf i z apewniają sta* ułożenie równoległe osłony
(28), rolek (29) i szczotki (23) do .powierzchni mytej
pojazdu. Ramię obrotu szczotki i sworzeń, tworzące
przegub ·wraz ze sprężyną dociskową zapewniają stały docisk rolek (28) i szczotkl (23) oo mytej powierzchni.
(4 zastrzeżenia)

63c;

w.

B60s

Biuro

51609

09.03.1974

Konstrukcyjno-Technologicze
"Telmud"
Pracy, Warszawa, Folska (Jerzy Dębski,

Spółdzielnia

Ryszard

Sabała).

Urządzenie

do mycia samochodów

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
mycia samochodu przeznaczone dla indywiduaLnego
użytkownika.

Urządzenie według wzoru składa się z silnika prą
du stałego (l) zasiLanego bate.rią samochodową połą
czonego z pompą (2), gumowego przewodu (3) doprowadzającego poprzez :filtr (4) wodę ze .z biornika (5)
do pompy (2), gumowego przewodu (6) doprowadzają
cego wodę z pompy (2) do szczotki (7) oraz zbiorniczka (8) na płyn myjący doprowadzony przewodem po·
przez zawór (9) do pompy (2).
(l zastrzeżenie)
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63c;

B60r

w.

51651

19.03.1974

Wiesław Finkelstein, Radom, Folska (Wiesław Finkelst€in).
Pokrowiec ochronny na lampy, zwłaszcza
samochodowe
Pokrowiec ochronny na lampy, zwłaszcza samo::hodowe składający się z części (l) o kształcie lampy
i obrzeża (2) charakteryzuj.e się tym, że jest wykonarrany z elastycznej gumy i na wcwnątrznej części pokrowca (l) .posiada szereg żeberek (3) i rowków (4) .

(l

63c;

B62d

w.

51681

zastrzeżenie)

22.03.1974

Zakłady Urządzeń Transportowych- Przemysłu Włó
kienniczego "Transportech", Zgierz, Folska (Zb.ig.n iew
Chudziilski, Henryk Cybulski, Michał Małachows-ki,
Piotr Owsienko, Bogdan Strejczek).
·

Urządzenie

do hamowania oraz blokowania
jezdnego koła skrętnego

skrętu

Urządzenie
do hamowania oraz do blokowania
skrętu jezdnego koła skrętnego, stosowane szczególnie przy jezdnych skrętnych kołach wózków transportowych w przemyśle włókienniczym , obciążonych
dużą masą towarową, jest wyposażone w monolityczną profilowaną dźwignię osadzoną na zamocowanym
w widelcu (l) sworZJLiu (2), którego oś jest równoległa do osi obrotu jezdnego skrętnego koła (3). Jedno
ramię (4)' dźwigni jest zakończone zapadkami współ
pracującymi z zębatym pierścieniem (5) umieszczonym
na wspólej osi z widelcem (1). Między zapadkami ramienia (4) dźwigni , najkorzystniej poniźej ich dolnej powierzchni j.est usytuowane dociskowe ramię (9)

dźwigni ws.półpracujące z płaską sprężyną (8), której
jeden koniec jest połączony na stałe z górną częścią
widelca (1). Ra~ię (10) dźwigni przeciwległe do ramienia (4) dźwigni zakoilcwnego ..zapadkami i do dociskowego ramienia (9) dźwigni, stanowi element uruchamiający urządzenie.
(l zastrzeżenie)

63c;

B60p

w.

51796

10.04.1974

Przedsiębiorstwo
Transportowe Handlu Wewnetrznego, Kraków, Folska (Jerzy Guniewicz, Zbignie~v
Kuć , Leon Kolarczyk).

Samochodowe nadwozie załadowcze do przewozu
p:eczywa. lub wyrobów mięsnych
Przedmiotem wzoru użytkowego, jest samochodowe
nadwozie załadowcze do przewozu pieczywa lub wyrobów mię snych.
Do stalowych kabłąków (l) nadwozia średniotona
żowego samochodu ŻUK A 11 stanowiącego jego
szkielet, zamocowane są trwaLe od strony wewnę
trznej wzdłuż burt nadwozia (2) i na całej wysokości
kabłąków (1), drewniane listwy (3) w równych odstępach od siebie, oraz w takich samych odst<;pach
drewniane listwy (3) zamocowane poprzeczn ie na kabłąku (l) od strony kabiny kierowcy, do których zamocowana jest nierdzewna blacha (4) najkorzystniej
aluminiowa.
Wnętrze nadwozia zabezpieczone jest przed m echanicznymi uszkodzeniami obudowy z blachy (4), za pomocą dr.e wnianych .listew (5) zamocowanych do obudowy z blachy (4), w takich samych odstępach jal'
drewniane listwy (3), do których zamo::owana jest
blacha obudowy.
W przedrniej części nadwozia, która znajduj e się
w pewnym od stępie od tylnej ściany kabiny kie·r owc~·. wykonany jest w górnej jej części otwór (6), zabezpieczony metalową siatką (7), którym grawitacyjnie dopływa świ•eże powi·etrze do wnętrza nadwozia .
Od stron y tylnej nadwozia. zamocowane są do dododatkowego kabłąka (8) wykonanego ze stali kształtowej, dwuskrzydłowe drzwi (9) konstrukcji drewnianej , które są dwustronnie wybite nier dz ewną blachą.

210

BIULETYN

URZĘDU

(4). Drzwi zaopatrzone są w zamek dźwigniowy (10),
który gwarantuje szczelność zamknięcia.
Na kabłąki (l) i (8) od strony zewnętrznej, naciąg
nięta jest opończa (11), która w dolnej swojej części
zamocowana jest rozłącz.nie do uchwytów (12) znajdujących się w dolnej części bocznych burt (2) nadwozia o.raz dachu kabiny kie·rowcy.
Warstwa powietrza jaka znajduje się pomiędzy
opończą (11) a zewnętrzną częścią blachy obudowy
(4), nadwozia, oraz sama opończa, tworzą termiczną
izolację zabezpieczającą wnętrze nadwozia przed jej
nadmiernym nagrzewani,em się w porze letniej.
(l zastrzeżenie)
63e;

w.

B60g

Spółdzielnia

wych,

Poznań,

Urządzenie

51564

25.02.1974

Pracy Artykułów Techniczno-MetaloFolska (Grzegorz Nowicki).

do sygnalizacji świateł stop w pojazdach
mechanicznych

Urządzenie do sygnalizacji świateł stop w pojazdach mechanicznych składa się z przekarolka i listwy
trójzaciskowej (6). Przekaźnik ma korpus (2), na którym nawinięte są dwa uzwojenia główne (3) i pomocnicze (4). Wewnątrz korpusu (2) jest umieszczóny
kontaktran (5) połączony z jednej strony z uzwojeniem pomocniczym ('l) i lampką kontrolną, zaś z drugiej strony z uzwojeniem głównym (3) połączonym
z lampkami świateł stop. Całość urządzenia jest zamontowana na wspólnej podstawie (l) z listwą trójzaciskową (6).
(l zastrzeżenie)
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w.

64b; B67b
Józef

Tabaczyńsk,i,

51758

04.04.1974

Warszawa, Folska (Józef Taba-

czyński).
Przyrząd

do otwierania i zamykania butelek

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do
otwierania i zamykania kapslowanych butelek, znajdujących
zastosowanie w gospodarstwie domowym
i gastronomid.
Przyrząd według wzoru składa się ze znanego otwieracza (l) ora:z zatyczki (2) połączonych złączem
przegubowym (3). Otwieracz (l) posiada kształt trójkąta i posiada wycięcie (4) w kształci.e serca zakoń
czonego u podstawy półokrągłym występem (5) stanowiącym zaczep do kapsli, przy czym między dwoma
zaokrągleniami wycięcie stanowi ramię dźwigni. Otwieracz (l) posiac;Ia na całym obwodzie skierowane
ku dołow,i proste ścianki (6), które przy przegubowym
złączu (3) pr.Z€chodzą w
półkoliste zgrubienie (7)
i wyposażony jest w zaczep (8) posiadający na końcu
zagięcia (9). Zatyczka (2) posiada kształt okrągły.
przechodzący w prostokątny występ (10), zakończo-ny
prostą krawędzią (11) posiadającą na całej długości
wygięty do środka ko'nierz (12). Zatyczka (2) po-siada
na w.iększej części obwodu wygięty brzeg (13) obejmują·cy korek (14). W przedniej części wygięty brzeg
(13) zakończony jest półokTągłą obejmą (15) posiadającą w środkowej części na całym obwodzie wygięcie
(16) skterowane do wewnątrz. Wygięci.e (16) obejmy
(15) znajduje się na tej samej wysokości co zag,ięcie
(9) zaczepu (8) i stanowią razem zespół szczelnego
zamknięcia butelki.
(l zastrzeżenie)

65a;

B63b

w.

51613

09.03.1974

Stocznia "Ustka", Folska (Zdzisław Foltyn, Tadeusz Przewoźny, Kazimierz Stelmach, Zbigniew Kryk,
Jerzy Straszyński, Zbigniew Samborski, Zbigniew
Kuński).
Mały

trawler rybacki,

Mały

64a;

A47g

w.

Arkadiusz Wójtowicz,
Wójtowicz).

50770
Mielec,

28.08.1973
Folska

(Arkadiusz

Kieliszek
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kieliszek, który posiada dwa pojemniki osadzone na nóżce odwrócone względem siebie o 180°.
(l zastrzeżenie)

zwłaszcza

do

połowu

z rufy

trawler rybacki, zwłaszcza do połowów z rufy, posiada nadbudówkę (l) zlokalizowaną centralnie pomiędzy siłownią (2) umieszczoną na rufie i ła
downią (3) znajdującą się w części dziobowej trawlera. Pod nadbudówką (l) trawler ma mieszkaLne
'pomieszczenie (4). Pod uskokiem (9) pokładu części
dziobowej trawlera z,najduje ·się luk (5) ładowni (3).
Pod ładownią znajduje się niski zbiornik (6) paliwa,
a między ładownią i skrajnikiem dziobowym - wysoki zbiornik (7) paliwa. W skrajniku rufowym jest
usytuowany zbiornik (8) wody.
(2 zastrzeżenia)
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67a;

w.

B24b

Instytut
(Władysław

51946

Obróbki Skrawaniem,
Bednarski).
Imadło

URZĘDU

17.05.1974
Kraków,

Po~ska

szlifierskie

Przedmiotem wzoru użytkowego jest imadło szlifi.erskie do szlifowania kątowego i profilowego.
~orpus (l)
ma ustawczy uchwyt (2) blokowany
wycięciem w kółoku (3). Do ustawczego uchwytu (2)
wkręcono

rr.o::ująeą śrubę (4) zakończoną stopką (5).
płaszczyzny (6)
i (7) są prostopadłe do
płaszczyzmy , (8). Korpus (l) ma wszystkie stykające
się płaszczyzny prostopadł>e względem siebie.
(l zastrzeżenie)

Oporowe

75c;

B44d

w.

51738

PATENTOWEGO
75c;

wysokość

51739

02.04.1974

Urządzenie
wysokość

do nanoszenia powłok na wymaganą
baniek lamp elektrycznych sposobem
tłoczenia

Urządzenie jest przewidziane zwłaszcza do nanoszenia powłok opalizujących na wymaganą wysokość
w żarówkach fasonowych.
Urządzenie
to zawiera hermetycznie zamknięty
zbiornik (l) i suspensję (2), do którego dołączony jest
przewód główny (3) zaopatrzony w dwustanowy elektromagnetyczmy zawór (4) sterowany elektronicznie.
Ustawienie z·a woru (4) w położeniu włączającym
dopływ gazu pod zwięksZJorrym ciśnieniem jest sterowane przez elektroniczny układ (6) połączony ze
zwierającym elementem (7), którego styki ~łączone
są przez membranę (8), połączoną z systemem uszczelniania. Urządzenie wyposażone jest w rurki (15)
odprowadzające
powietrz.e z pokrywanych ba111iek
(14). Ustawieni•e zaworu w położeniu zapowietrzają
cym zbi'O·rnik (l) jest sterowane przez elektron:iczny
·układ (18) połączony ze źródłem światła (19) i fotoelementem (20).
(4 zastrzeżenia)

02.04.1974

"

do nanoszenia powłok na wymaganą
baniek lamp elektrycznych sposobem
ssania

Urządzenie j·est przewidziane zwłaszcza do nanoszenia powłok opalizujących na wymaganą wysokość
w żarówkach fasonowych.
Urządzenie to zawiera zbiornik (l) z suspensją (2),
w której zanur:rone są przewody (3) doprowadzające
suspensję do poszczególnych pozycji z bańkami {4).
Wewnątrz przewodów (3) przechodzą rurki (5) pompowe, które doprowadzone są do wspólnego przewodu (8), połączonego z awaryjnym zbiornikiem (9) .
Hermetycznie zamknięty awaryjny zbio-:nik (9) jest
połączony z próżniową pompą (10) poprzez dwustanowy elektromagnetyc·z ny zawór (11), połączOil'ly ze
zWiierającym elementem (13), którego styki włączane
są przez membranę (14) połączoną z systemem uszczelniania. Zapowietrzanie baniek (4) jest sterowane pr.zez elektre::~iczny układ (19), połączony ze źró
dłem światła (20) i fotoelementem (21).
(4 zastrzeżenia)

19

w.

Kombinat Techniki świetlnej "Polam" śląska
Fabryka Lamp żarowy·ch, Katowice, Folska (Andrzej Bednarski Stanisław Borówka, Gera·rd Szramek).

Kombinat Techniki świetLnej "Polam" śląska
Fabryka Lamp żarowych, Katowice, Folska (Andrzej Bednarski, Stanisław Borówka, Gerard Szramek).
Urządzenie

B44d

211

76b;

DOlg

w.

51798

10.04.1974

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych
Maszyn Przędzalniczych "Lumatex", Zielona Góra,
Folska (Jan Waszkowski, Zbigniew Wiśniewski, Eugeniusz Grabke, Ryszard Miksa).

Zgrzeblarka pokrywkowa do bawełny i
chemic:llnych

włókien

Zgrzeblarka pokrywkowa do bawełny i włókien
chemicznych. Celem zneutralizowania gromadzą,cych
się na runie (l) ładunków elektrostatycznych ma mię
dzy zdejmującym runo urządzeniem (3), a zgęszcza
jącym lejkdem (6) neutralizator (5) ładunków elektrostatycznych.
(l zastrzeżenie)

BIULETYN
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DOlh
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04.04.1974

Centralne Laboratorium Przemy s łu .Bawełniunego,
Folska (Maksymilian Kanawiec, Janusz Cogiel,
.fulian T'ietrzykowski, Józef Mak~ymowicz, Jerzy Wie-

Łódź,

czorel~).

Obrotowa krzywka
nizmu nawijającego

płaskiego krzywkowego mechaukładu przędzących i skręcają-

cych maszyn

DOlh

w.

51867

30.04.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włól{iennic.zych, Łódż, Folska (Jan Pacholski, Tadeusz
Filipczak, Ryszard Jańczyk, Mari8JO Bartczak).
Urządzenie

do pneumatycznego wytwarzania
z luźnych włókien

przędzy

Urządzenie do pneumatycznego wytwarzania przc;luźnych włókien posiada nieobrotową, dzieloną
przędzącą komorę (6) w kształcie walca zamkniętą

dzy z

Nr 5/I (47) HJ75

z jednej strony wypuklą wkładką (7) zao patrzon ą
w osiowy kanał (8) odprowadzający przędzę, a z drug·iej podłączoną do żródła podciśnienia r: owietrza .
Przędz <! c a komora (6) ma na obwodzie stycznie doprowadzone dolotowe kanał y (10) pO\Yietrza oraz doprowadwjący przędzę kanał (11) , przy czym doprowadzaj ą cy przędz~ lmnał (11) jc~t osłonięty uchylną
płytką

(l za s trzeżenie)

(12).

-

Krzywka ma maksymalny promień krzywizny (R~)
i minimalny promiet'1 krzywiz.ny (R 1) pierwszego odcinka krzywej linii zarysu krzywki większy od mal{.symalnego pt'omienia krzywizny (R 2') i minimalnego
pt·omienia krzywizny (R1') drugiego odduka krzywej
linii zarysu krzywki. Różnica długości tych promieni
krzywJzny w·ynosi od I do 20 :mm. Poszczególne promienie krzywimy zarysu krzywej linii o':.:>wodu
kaywki zm ni ·ejszają się r ównomiernic od maksymalnych promi·emi krzywizny (RJ i (R ~') w obu klerunkach po tworzącej krzywlti do minimalnych promieni
lcrznvizny (R1 ) i (R1'). Odcinld krzywej linii zarysu
krzywid pomiędzy minimalnymi promieniami kn.ywizny (R 1 ') i (R 1) i maksymalnymi promieniami l<;:rzywizny
(R 2') i (lt.!) obejmująca kąt (tt) wynoszący od 30° do 90°
Podczas jednego obrotu tej krzywki następują dwa
c~·kle ruchów posuwisto-zwrotnych obrączkowej lawy i nawinięcie czte rech warstw nawoju przęd zy.
(l zastrzeżenie)

76c;

P A TENTOWEGO

77e;

w.

A63g

52069

18.06.1974

.Biuro

Konstrukcyjno-Technologiczne
"Kontcch"
Pracy, Warszawa, Pol~ka (Helena Adamska, Zofia Kramer, Marianna Kawka).
Spółdz ielnia

Zabawka w postaci iwnia na .biegunach
Sldada się z wewnętrznego szkieletu (l) wylwnanego z cienkich deseczek i drążków, obłożonego odpowiednio prz y c ię tymi płatami (2) meltoprcnu, klejonymi klejem "Butapren" i 1-0'.;:rytych pokrowcem.
Bieguny (3) wykonane z rurek metalowyc h maj ą
przytwi erdzone podpórki(<!.) pod nogi dziecka. W szyj i
konia przymocuw.an() ~ą drt?wniane uchwyty (5). Do
:r; o'crowca s ~'lwetki konia wklejone są oczy (7), przyszyte uszy (8) i (9) oraz pospinana .z kitkami kaletniczymi uprząż (6) wykonana ze skaju.
(l zastrzeżenie)

77f;

w.

A63h

Spółdzielnia

Pracy

51466

"Bumet",

02.02.1974

Warszawa,

Folska

(Janusz Gnyp).
Za.bawka w postaci kolejki " Colorado"
Zabawka w postaci kolejki "Colorado" wykonana
z kolorowego tworzywa sztucznego jest zabawl'ą dla
dzieci w wie ku do lat 5, posiada oryginalny wygląd
kolei z XIX wieku i jest rozbieralna.
Składa się z parowozu, węglarki i kilku wagonów.
Podwozie parowozu po3iada zde;rzak (l) oraz ścianę
uporową (2), do której mocowany jest kocioł (4) wraz
z kabiną {5) maszynisty, wy.konan<e jako jedna wypraska. Skrzynia (11) ładownicza węglarki i obudowa
(13) wagonu mocowane są do podwozia zatrzaskowo.
Podwozi•e (12) wagonu wykonane z siedzeniami jako
j.cdna wypraska posiada po obu stronach ukształto
w ane schodki (15). Daszek (6) komina i daszek (7)
kabiny maszynisty oraz dach (14) wagOillu mocowane
sq na wcisk.
(3 zas trzeżenia)
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A63h

w.

51491
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07 .02.1974

Marek Becker, Kraków, Polska (Marek Beckei:).
Zabawka
Zabawka wg wzoru użytko-;vego charakteryzuje się
tym, że składa się z dwóch części połączonych ze sobą sprężyną.
(2 zastrzdenia)

PATENTOWEGO

metodą
rozdmuchu na
wytłaczarko-dmucharkach
i przyk!rycia (2) kabiny kierowcy, wykonanego metodą wtrysku. Przykrycie (2) mocowane jest do korpusu (l) na wcisk, za pomocą zawiasy (4) usytuowanej z przodu, a zamykane za pomocą zatrzasku (5).
Otwieranie kabiny następuje za pomocą ciśnienia powietrza lub przez odchylenie ręką.
(2 zastrzeżenia)

77f;

w.

A63h

Toruńskie

Zakłady

Polska ·(Marian
Sionkowski).
Urządzenie

77f;

A63h

w.

51606

08.03.1974

Chemi<:zna Spółdzielnia Pracy im. 22 Lipca, Łuków,
Folska (Elżbieta Rybicka, Henryk Wójcik, Kazimierz
Kirch).
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52125

25.06.1974

Przemysłu

Terenowego, Toruń,
Kowalski, Edward

Niewicz,

Jerzy

samosterujące

do zabawki jezdnej

Urządzemie sterujące do zabawki jezdnej np. samochodu do podwozia ma zamontowaną suwliwie listwę (l) z wycięciami (2) oraz wycięciem w kształ
cie litery (V), w którym to wyciędu umieszczony jest
czop (5) drążka kierowniczego (10).
Do listwy (l) przymocowane są styki (6), które łą
czą się z stykami stałymi (8) przymocowanymi- do
podwozia. Styki (8) połączone są przewodami z silnikiem (9) i w z·ależności od połączenia zmieniają jego
ki-erunek obrotów.
(l zastrze:benii!)

Zabawka w postaci samochodu
Zabawka w postaci samochodu wywrotki charakteryzuje się tym, że skrzynia ładunkowa (l) sprzężona
jest rozłącznie z poprzeczkami (2), przy czym do
dwóch równoległych do siebi•e ścian (7) skrzyni ła
dunkowej (l) przymocowany jest uchwyt (8) w kształ
cie pałąka.
Koła (9) samochodu osadzone są parami na walcach a środkową część podwozia samochodu stanowi
sitko (l) do przesiewania piask.u.
(3 zastrzeżenia)

\1

80a;
77f;

A63h

Zakłady

nia Ptt-acy,
bkki).

w.

w.

B28b

Pi-erwszeństwo:

51827

23.04.1974

Tworzyw Sztucznych "Spójnia", Spółdziel
Łódź, Folska (Edward Flirski, Janusz Ry-

51481

29.04.1967
Republika
Ni•emiec (Nr A 55 590 V/BOa)

21.02.1968

Federalna

Atlas-Mak Maschinenbau GmbH, Kilonia, Republika F ederalna Niemiec.

Zabawka w postaci samochodu osobowego

Prasa hydrauliczna do wytwarzania kształtek
zwłaszcza wapienno-krzemowych

Zabawka w postaci samochodu osobowego, wykonana z twarzywa sztucznego skł.ada się z dwóch zasadniczych elementów: z korpusu (l) wykonanego

Pr:z;edmiotem wzoru użykowego jest pr.asa o napę
dzie
hydraulicznym, zwłaszcza do
wytwarzania
kształtek wapienno-krzemowych. w prasie tej wszys-
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tkie zabiegi
rzymują

zwJązane z wytwarzaniem kształtek otnapęd mechaniczny od jednego wspólnego

(7), napędzanego hydraulicznie.
Ten ostatni napęd składa się z silnika elektrycznego sprzężone·go z nas.tawną pompą, zasilającą hydrauliczny silnik z tłokamJ pl10mieniowyhli, o stałym
momencie obrotowym. Wydatek pampy jest regulowany p1-zez mechanizm sterujący (5), połączony z wał
kiem głównym (7) i uzależniony jest od okresowego
cykl'll robo~zego prasy.
(3 zastr zeżenia)
wałka

Sle;

B65g

w.

51624

11.03.1974

Fabryka Obuwia Sportowego "POLSPORT", Klrosno, Folska (Adolf ćwiąkała, Józef Gadzała, Edward Hawrot).
Urządzenie

do podnoszenia beczek z cieczami, ich
przemieszczania oraz przelewania

Urządzenie służy do podnoszenia beczek celem ich
przetransportowanJa na miejsce składowania lub celem przelania ich zawartości do innego zbiornika.
Składa się ono z ramy (l) zawierającej prowadnice
(2), w których unoszona jest na dowolną wyso:cość,
za pomocą lin (13) przewijający.ch się przez ruchome
bloczki (11) i nawijanych na bęben linowy, obejma
(3) wraz z dyskami (6) i (9), służącymi do mocowania
w nich beczek. Rama (l) urządzenia wsparta jest na
cztel'ech kółkach (18) skrętnych, umożliwiających
jazdę we wszystkich kierunkach.
(l zastrzeżenie)

w.

8la; B65b,

Folitechnika Gdańska,
(Tadeusz Matuszek).

51981

27.05.1974

Gdańsk-Wrzeszcz,

Folska

Rolki do zamykania opakowań metalowych,
zwłaszcza z blachy aluminiowej
Rolki do zamykania opakowań metalowych, zwła
szcza z blachy aluminiowej mają powierzchnie robocze (l) pokryte warstwą tworzywa (4) sztucz.nego;
charakteryzują się pewną miękkością tej warstwy
w stoswnku do blachy, a tym samym nie powodują

n

"płynięcia" materiału .

Sle;

w.

B65g

zastrzeżenie)

8le;
51565

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej OZ, Warszawa, Folska
(Marian Turliński, Józef Pańkowski, Zbigniew Pawłowski).

Paleta do

ładunków

ładunków
nóżkami
przeciwległych boków

drzwiowych

drzwiowych składa się z pod(2) oraz z odchylonych dwóch
wyposażony·ch w słupki kielichowe i w nastawne listwy (7).
(2 zastrzeżenia)
Paleta do
stawy (l) z

B65g

w.

51688

25.03.1974

25.02.1974

Biu.ro Projektów P.rzemysłu Cukrowniczego "Cukrop['ojekt", Warszawa, Folska (Jerzy Leszczyński,
Wojciech Sarankiewicz).
Wziernik w instalacji transportu pneumatycznego
Przedmiotem wzocu jest wziernik w instalacji
transportu pneumatycznego, ssącego, niskociśnienio
wego.
Wziernik jest wypasarżany w pokrywę stanowiącą
odlew gumowy, uzbrojony drutem metalowym. Na
jednym końcu pokrywy jest umieszczony pręt meta-

~r
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lawy, którego końce wchodzą w zaczepy na rurocią
gu. Na prz•eciwległym końcu pokrywy jest umieszczony metalowy uchwyt, który po naprężeniu pokrywy
zostaje założony na zaczep na rurociągu.
(l zastrzeżenie)

PATENTOWEGO
8le;
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w.

B65j

51961

20.05.1974

Kombinat Gó.Nl1cro-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Mi·edzi "Cuprum", Wrocław,
Folska '(Leszek Gajosiński, Hieronim Kaźmierski,
Eugen1usz Szachnowicz). ,
Pojemnik do transportu kontenerowego lub w paletach materiału wybuchowego i pasek do przenoszenia
tego pojemnika
Pojemnik do transportu kontenerowego lub w paletach materiałów wybuchowych jest wykonany
w kształcie graniastosłupa o podstawie pro;tokątnej
z żywicy trudno palnej zbrojonej włóknem szklanym.
W.szelkie przetłoczenia (2, 3, 7) materiaŁu skierowane
są do wnętrza. Pojemnik (l) ma wręgę (7) przechodzącą również przez pokrywę (5) s~użącą do umieszczenia w niej zaczepów (4) dla paska (9) oraz dla pomieszczenia samego paska. Fasek ten ma na końcach
klamry (13, 14), które tworzą sprzężeni·e umoiLiwiające zamknięcie plojemnika na małą kłódkę.
(2

8le;

w.

B65g

Zakłady

51878

zastrzeżenia)

03.05.1974

Chemiczne "Police", Police, Szczecin.

Urządzenie zabezpieczające

do przewodów

przesypowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie zado przewodów przesypowych może być
stosowane w transporcie materiałów sypkich we
wszelkiego rodzaju przesypach i rurociągach.
Na wewnętrznej części przewodu przesypowego
umieszczona jest tarcza, chroniona osłoną elastyczną, ,
nad którą zamocowany jest daszek. Tarcza osadzalila
jest na trzpieniu mikrowyłącznika, który w szczelnej
pokrywie przytwierdzony jest do zeW\llętrznej strony
przewodu przesypowego. W chwili zatkania przesypu,
materiał sypki naciska na elastyczną osłonę i tarczę,
która poprzez trzpień powoduje rozwarcie styków
biemy.ch ,i zwarcie styków czynnych mikrowyłączni
ka. Sygnał elektryczny z mikrowyłącznika jest przekazany na wyłączenie urządzenia podającego materiał i na sygnalizowanie tego stanu. (2 zastrzeżenia)
bezpieczające

8le;

w.

B65g

51990

29.05.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemy s łu
Węglowego, Gliwice, Folska (Antoni Krzyżanowski,

Stefan Zei:fiert, Jan Dybko\Wki, Alojzy Mróczek).
Złącze

rynien

przenośnika zgrzebłowego

Złącz.e rynien przenośnika zgrzebłowego składa się
ze sworznia (l) przewleczonego przez otwór w korytkowym elemencie (5) przymocowanym do jednej
z łączonych ryn1en i przez otwór we wsporniku (7)
przytwierdzonym do drugiej rynny. Sworzeń (l) ma
łeb (2) a na trzpieniu ma podtoczenie (3), w którym
mieści się owall!la płytka (4). W płytce (4) zńajduje
się otwór w kształcie dWóch częściow,o nakładających
się kół, z których jedno koło ma średnicę równą
średnicy podtoczenia, a drugie ltoło ma średnicę
większą od średnicy trzpienia.
(l zastrzeżenie)

BIULETYN
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B65g
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Zakłady
Węglowego,

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Folska (Antoni Krzyżanowski
Stefan Zeifert, Jan Dybkowski, Alojzy Mrozek).
Złącze

ryrnien

PATENTOWEGO
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Skrobak (2) posiada wysięg R, regulowany odpowie dnim ustawieniem przesuwnej nakładki (5) nie
większy od odległości między os•ią jego obrotu a powierzchnią filtracyjną bębna (1), co gwarantuje pracę
wirówki bez niebezpieczeństwa us·zkodzcnia sita przez
wygal1ni•acz.
(l zastrzeżenie)

przenośnika zgrzebłowego

Złąc2le rynien pr2lenośnika zgrzebłowego składa się
ze sworzn:a (l) o spłasz·czonym trzpieniu zakończone
go dwoma kołowymi łbami (2) i (3). W czołowej
ściance korytkowego elementu (5) znajduje się otwór
(6) z wycięciem (8). We wsporniku (7) przymocowanym do przeciwnej rynny :z.najduje s-ię taki sam otwór .(9) z wycięciem (10). Wy>cięcia (8) i (10) są nieco
większe niż grubość spłaszc2Jonego trzpienia. Łeb (3)
ma dżwignię (4) us y tuowaną skośn•ie do spłaszczeń.
(l zastrze~nic)

.L·.
81e;

B65g

l

_n_,~

w.

L§_

52100

22.06.1974

CentraLne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Folska (Alndrzej Augustyniak).

P o znań,

N osiłki do przenoszenia butli z gazami technicznymi
Przedmiotem wzoru użytkowego są nosiłki do przenoszenia butli z gazami technicznymi, które cechują
się tym, że dwie identyc:z.ne i niezależnie obejmy
umieszcrone równolegle do siebie ma butli zawier·ają
elementy mocujące śrubowo butle oraz samonastawne uchwyty obrotowe.
(2 zastrzeżenia)

82b;

B04b

w.

51989

E02d

w.

51975

23.05.1974

Główne
Biuro Studiów i Projektów Górniczych
Biuro Projektów Górniczych Kraków, Kraków, Folska (Józef Miksa, Mieczysław Bedna~t1czyk, Jacek
Piotrowski).

Konstrukcja fundamentów zespołu hal
przemysłowych połączonych przewiązkami
Przedmiotem ro zw ią zania jest konstrukcja fundamentów ze społu hal przemy s łowych połączonych
przewiązkam i, przystosowane od terenów zagrożo
nych szkodami górniczymi, w którym każda hala
i każda przewiązka stanowią samodzielny zespól
konstrukcyjny. W konstrukcji tej, f undament (5)
przewiązki posadowiony jest na fundamencie (2) hali
przy czym fundam ent przewiązki oddzielony jest od
fundamentu hali w pionie d y la tacją (7), a w poziomie wa:rstwą poślizgową (8) .
(l zastrzeżenie)

29.05.1974

Swi dn icka
Fabryka
Urządzeń
Przemysłowych ,
Folska (Stanisław Bańczak, Stanisław
Bielaszka, Karol G['ubiak, Zbigni•ew Sikiewicz).

ś widn i(!a,

Wygarniacz do wirówki wolnowiszącej
cukrowniczej

84c;

zwłaszcza

85e;

E03f

w.

52014

03.06.1974

Ministerstwo Ochrony Narodowej Główne Kwatermistr7Jostwo Wojska Polskiego, Polska, Warszawa
{Ryszard Chlewiński).
Umywalka

Wygarniacz do wiirówki wolnowiszącej, zwłaszc·za
cukrowniC2Jej składa się z loolumny (4) z wysuwnym
trzpie niem (3), na którym osadzony jest sitrobak (2),
wprowadzony w położenie pracy .pr7lez obrót wokół
osi przechodz ącej przez wnętrze bębna (1).

Przedmiotem wzoru użytkowego jest umywalka,
przeznaczona szczególlllie jako element wyposażenia
sanitarnego dla większych zbiorowości jak koszary,
obozy, campingi i schroniska.
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Umywalka według wzoru składa się z płaskiego
dl!la (l) nachylonego do poziomu pod kątem a, przedniej śoiank.i (2) nachylonej do poziomu pod kątem {J,
dwu .ścianek bocznych (3) o kształtach przylegającego
trapezu i trójkąta, nóg (4) oraz ścianki nadurnywał
kowej (5). Kąt nachylenia dna do poziomu a kształ
tować się .może w g.ranicach od 10° do 20°, kąt nachylenia przedniej ścianki do poziomu p kształtować
s·ię może w granicach od 40° do 55°. Stosunek szeroItóści umywalki L w stosunku do całkowitej wysokości H najkorzystniej równy jest jedności.
(l zastrZieżenie)

PATENTOWEGO
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w.

B25c

51927

15.05.1974

ToTUńsk·ie Zakłady Urządzeń Młyńsk~ch
Toruń, Polska (Piotr Mileszko).

Skrobak do usuwania ostrych
z blach

"Spomasz",

krawędzi zwłaszcza

Skrobak składa się · z wymiennej płytki skrawają
cej (l) usytuowanej pod kątem 95° do 1:20° w stosunku do rączki (3). Rączka (3) posiada od strony krawędzi skrawających(2) płytki
w kształcie eJ.iptycznej, która

(l) osłonę metalową (4)

zabezpiecza palce przed
uszkodzellliem podczas pr.acy o ścinane ostre krawę
dzie materiału obrabianego. Płytka skrawająca (l)
jest wymienną i pos~ada kilka różnej wielkości wy-

'
Ił----

L.

---..r

l

l

cięć skrawających.
Każde wycięcie skrawające ma kształt litery V
względnie inac:!)ej uprofilowa.ne wydęcie skrawające
(2) na przykład po łuku dostosowane odpowLednio do

gruboki obrabianych blach.

(l zastn.eż{!nie)

4 H

l
87a;

B25b

w.

51982

28.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnic.z a im. Stalllisława Staszica, Kraków, Polska (Czesław Bilski, Andrzej
Tyka).
Zacisk statywu
Zacisk statywu zawiera korpus walcowy (1), połą
czony złączem skrętkowym (2) z jaTzmem walcowym
(3), wyposażonym w śrubę dociskową (4). W korpusie
walcowym (l) jest wykonane łoże (5) jednej belki
wysięgnikowej (6) oraz gniazdo cylill.'ldryczne (7) talerzowego elementu dociskowego (8), wyposażdnego
w prowadnik (9) o przekroju prostokątnym. Natomiast w jarzmie walcowym (3) jest wykonane łoże
(10) prowadll.'lika (9) oraz okno p17.elotowe (11) drugiej
belki wysięg·nikowej (12). Część czołowa nakrętki
złącza skrętkawego (2), ma wycięcie w którym jest
usytuowana belka wysięgnikowa (6).
Os·i e belek (6 i 12) leżą w płaszczyznach prostopadłych do osi talerzoweg.o elementu dociskowego (8)
i prowadnika (9) oraz do osi śruby dociskowej (4).
W łożu (10), pomiędzy śl.lubą dociskową (4) i drugą
belką wysięgnikową (12), jest usytuowana podkładka
(13).
(2 zastrzeże-n ia)

89d;

w.

Cl3f

52034

07.06.1974

świdni·cka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Stanisław Bańczak, Karol Grubiak,
Zbigniew S.ikiewicz).
Bęben

ciągłej

bezwładnościowej wirówki
zwłaszcza cukrowniczej

filtracyjnej

Bęben ciągłej bezwładnościowej wirówki filtracyjzwłaszcza cukrowniczej, o kształci e odwrócon·ego
stożka ściętego, składa się z kosza nośnego (1), sita
podkładowego (2) i sita filtracyjnego (3).
W koszu nośnym (l) utworzone są dwie strefy odprowadzenia odcieków górna (6), leżąca przy
górnej krawędzi kosza (l) i dolna (7), leżąca na wy-

nej,

s okości

(h) ró\vnej 20 do 30 Ofo
kosza (1).

części stożkowej

wysokości

(l

(H)

całej

zastrz.eżenił:!)
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Swidnicka
Fabryka
Urządzeń
Pr.zemysłowych,
Polska (Stan•isł.aw Bończak, Karol Grubiak,
Zbigniew Sikiewicz).

Świdnica,
Układ

zalewowy

ciągłej

wirówki cukrowniczej

Układ
zalewowy ciągłej wirówk·i cultrowniczej
składa się z mieszadła rozdziekzego (1), rynny zale wowej (2) z zasuwą odcinającą (3) i stoźkowego leja
zalewowego (4), który jest obudowany koncentryczną
komorą wodno-parową (7) z pierścienio wą dyszą (11)
otaczającą wylot leja zalewowego (10).
Par.a i w oda z komory (4) . dostają się równpmiernie
do s!lrugi cukrzycy i mieszają się z nią w układzie

rozprowadzenia (5) cukrzycy na sito (6).
(l

zastrzeżenie)
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89e;

w.

Cl3g

26.08.1974

52115

świdnicka
Fabryka
Urządzeń
Przemysłowych,
śwj dnica,
Folska (Aleksand& Dwo.renko-Dworkin,

Bogdan

Trzciński).

Warnik z

wymuszoną cyrkulacją

o

napędzie

górnym

Warnik z wymuszoną cyrkulacją, o napędze górnym. W ·warniku zastosowano centralne umieszczenie
oparowego króćca (8) kolanowo zakrzywionego na pokry wie (3) warnika, wewnątrz którego na rurze (12),
przymocowanej do dławnicy <(9) uszczelnienia wału
(7), podwieszono łapacz kropli (13).
(l zastrzeżenie)

Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 5/1/47/1975 r.
w układzie nume!owym
Nr

zgłoszenia

l
161143
161223
161224
161305
161325
161397
161399
161539
161600
161601
161771
161798
161799
161926
161938
161959
161996
162033T
162105
162106
162223
162366
162368
162380
162412
162539
162540
162545
162608T
162645
162709
162727 T
162785T
162842
162845
162852
162867
162871
162910
162961
162995
163025
163074
163102
163118
163253
163333
163377
163431
163596
163665
163706
163740
163742
163766
163827
163833

Klasy

l

2
49h; B23k
12q; C07f
32a; C03b
21g; HOll
65a; B63b
42i; GOlk;
63c; B60r
48d2; C23g
2le; GOlr
48b; C23c
42h; G02b
5d; E2lc
78e; C06e
50c; B68c
21a 4 ; H03c
7h; B2lk
12p; C07d
75c; B44d
2lf; H05b
21g; HOll
42k ; GOll
55f; D21h
55f; D21h
21g; GOlt
67a; B24b
42i; G01k
42i; G01k
21e; GOlr
42e; GOlf
421; GOln
21a4; H02m
39bs; COBg
39b5 ; C08g
_5d; E2lf
63h; B62k
21g; HOlf
47c; F16d
42r3; G05f
30d; A61f
23b; ClOg
23e; Clld
12p; C07d
12g; BOlj
12g; BOlj
35a; B66b
12o; C07c
47ft; F16l
42o; GOlp
42r1; G05b
49e; B23g
49h; B23k
42t2 ; Gile
21c; HOlr
7c; B21d
61a; A62c
8le; B65g
42r'; G05f

l

Strona
3
137
35
81
64
146
106
143
133
61
132
104
9
165
139
52
17
28
153
63
65
106
140
140
65
149
106
106
61
102
109
52
97
98
9
145
65
123
116
75
70
70
29
22
22
84
24
124
114
115
136
137
118
56
14
142
160
116

1

:=N==r=z=g-ł_o-_s_z_e~n~i-a~~:~======K=l=:-s_y~~~===~ - _Str:na
163835
163852
163890
163945
163985
164002
164051
164116
164161
164167
164175T
164184
164210
164227
164228
164252
164277
164315
164318
164319
164347
164396
164465
164506
164527
164528
164580
164603
164619
164662
164692
164734
164764
164820
164829
164880
164898
164902
164911
165002
165008
165034
165088
165093
165095
165102
165113
165114
165122
165137
165140
165160
165168
165184
16520~

165209
165228

74b; G08c
12p; C07d
39b4 ; COBf
21c; H02h
22g; C09d
30h; A6lk
21e; GOlr
74b; GOBc
48b; C23c
48c; C23d
35b; B66c
42e; GOlf
12o; C07c
74a; GOBb
2lg; G01t
2lg; HOls
63g; B62j
5a; E21b
12q; C07c
12q; C07c
63h ; E62k
48a ; C23b
42k; G01n
5a; E2lb
84d; E02f
47f1; Fl61
39b5 ; COBg
21c; H02p
42d; GOłd
12g; BOlj
42c; GOlv
2la2; H04m
12p; C07d
2lc; H05k
BOa; B28b
42h; G02b
12p; C07d
Ble; B65g
12q; C07d
19f; EOlg
42t1; GUb
66b; A22c
49h; B23k
2lc; H02b
63c; B60q
Sc; E2ld
65h; B63h
65a; B63b
65a; B63b
15k; B41m
40a; C22b
34i; A47b
8le; B65g
Ble; B65g
47g1; F16k
65a; B63b
14c; FOld

152
29
97
56
69
75
61
152
132
133
86
103
24
151
66
66
145
2
35
35
146
132
107
2
166
124
98
56
102
22
101
51
29
56
156
105
29
160
36
46
117
148
137
57
143
6
148
146
147
42
99
84
160
161
127
147
40

220

BIULETYN

l
165238
165245
165265
165290
165317
165343
165352
165353
166366
165384
165385
165390
165407
165417
165485
166486
165489
165493
165497
165519
165535
165554
165561
165570
165572
Hl5580
165586
165586
165592
166593
166594
166597
166602
165604
165612
166613
165619
165624
166629
165631
165632
165636
165643
166649
165654
165666
165656
166667
165659
165662
166667
165669
166678
166687
165688
165689
165693
165697
166702
165704
165709
165710
165711
166712
166719

l

l

2
42m3; G06f
75c; B44d
451; A01n
21g; HOli
5d; E21f
21g ; H05h
20a; B61b
30a; A61b
30a ; A61b
57e; G03g
63c; B62d
42m7; G06m
5d; E21f
12q; C07c
42e; GOlf
30h; A61k
5d; E21f
30h; C12d
33d; A45f
30d; A6lf
5a; E21b
lOa; ClOb
21a1; H03k
47ft; F161
42b; G01b
19d; EOld
35b; B66c
12o; C07c
49b ; B23c
421; GOln
39b5 ; C08g
47gt; F16k
69; B26
35a; B66b
491; B23p
16c; C05d
28a; C14c
76c; D01h
47gt; F16k
31a3; F27d
42rs; G05f
21g; HOlj
47e; F16n
20d; B60b
74d ; G08b
20i; B611
20i; B611
20i; B611
21d2; H02k
5d; E21f
12g; BOlj
63c; B62d
12q; C07c
12o; C07f
49h; B23k
38b; B27c
31b1; B22c
451; AOln
30h; C12d
4Ba ; C23b
Ba; BOSe
18c; C21d
37b; E04c
12q; C07c
35a; B66b

•

3
111
153
119
66
9
66
46
74
74
141
143
112
lO
36
103
75
lO
76
82
75
2
20
48
125
100
46
87
24
135
109
98
127
160
84
138
42
73
164
127
78
117
66
123
47
153
47
47
48
59
lO
22
144
36
25
138
96
79
119
76
132
18
45
92
36
85

URZĘDU

PATENTOWEGO

l

165731
165739
165741
165764
165765
165778
165787
165797
166808
165815
166818
166834
165835
165837
165844
166862
166856
165863
165864
l 65866
165871
166879
166880
165886
165887
165891
165892
166898
166899
165909
165914
165916
165917
165921
165941
165948
165949
165953
165958
165968
165981
165991
166003
166016
166022
166024
166025
166026
166027
166029
166035
166041
166045
166047
166052
166053
166070
166071
166079
166080
166081
166094
166095
166107
166108

Nr 5/I (47) 1975

l

2
1b; B03b
74b; GOBc
48b; C23c
21g; C21d
21at; H03k
42b; G01b
35c; B66d
21g; C21c
47h; Fl6h
2lc; H02b
421; G01n
21e; GOlr
21e; GOlr
65; B63b
BOa; B28b
12g; B01j
48a; C23b
29b; DOlf
8k; D06m
47h; E16h
12o; C07c
47ft; F161
31b2 ; B22d
42tl; Gllb
42tl; Gllb
37e; E04g
12g; BOlj
421; G01n
42k; G01n
74b; GOle
86c; D03d
21g; HOli
40d; C22f
12p; C07d
22g; C09d
39a3; B29d
42d; GOłd
21g; HOlj
42r1~ G05b
63e; F04b
17f; F28d
8la; B65b
21aa; H04m
48b ; C23c
37f; E04h
21h; H05b
21h; H05b
36b; H05b
12p; C07d
2le; GOlr
12p; C07d
20d ; B61f
18a; C21b
Ble; B03b
35a;· B66b
21c ; H05f
21f; H01k
7c; B21d
84a; E02b
47c; F16d
84c; E02d
12o; C07c
47f2; F16j
38h; B27k
25a; D04b

l

3
l
152
132
67
48
100
87
67
129
67
109
61
62
146
156
23
132
74
20
130
25
126
79
117
117
93
23
110
107
152
168
67
99
30
69
96
102
67
115
145
43
159
52
132
95
68
68
89
30
62
30
47
43
161
85
57
64
15
166
123
166
25
126
96
72

BIULETYN

Nr 5/I (47) 1975

l

l
166109
166114
166115
166124
166139
166143
166144
. 166145
166150
166152
166171
166172
166198
166199
166210
166220
166221
166225
166227
166232
166233
166247
166261
166262
166263
166282
166293
166294
166608
166641
166997
167066
167085
167159
167237
167329
167399
167340
167413
167419
167450
167561
167567
167671
167678
167722
167767
167870
167878
167897
167950
167953
1117028
168089
168097
168148
168251
168252
168256
168306
168399
168400
168444
168484
168498

T
T
T

T

T

T

T
T

T

T
T
T
T
T
T

2
25a ; D04b
21c; HOlb
21c ; HOlb
21f; F21s
12k ; COle
47h; F16h
47h; F16h
47h ; F16h
35c; B66d
49c; B23d
39a2; B29c
5d ; E21f
66b ; A22c
21c ; H01b
37e; E04b
21a2; H04m
21d2; H04b
12o; C07c
29a ; D01b
12n; COlg
40a ; C22b
12e; B03c
66b ; B02c
Ba ; B05c
42d ; G01d
12p; C07d
12o; C07c
74b; G08c
45c ; AOld
39a3; B29d
12o ; C07c
46b ; B67b
12o; C07c
12o; C07c
34b; A47j
451; AOln
451 ; AOln
2lc ; H01r
2Ia1 ; H03k
la; B02c
lla ; BOSe
63c ; B60j
12q; C07d
47g1; F16k
22a ; C09b
31b2; B22d
42ms ; G06f
21e; G01r
77b; A63c
42m•; G02f
39aT; B29j
12q ; C07c
12o; <;07c
39bS; COSg
63d ; B60r
39at; B29d
39bS; COSg
42m•; G06f
46a; C101
21a4; H03j
30h; A61k
12p; C07d
12o; C07c
53c ; A23b
6c; C12g

l

URZĘDU

PATENTOWEGO

3

l

72
57
58
64
23
130
130
131
88
136
95
10
148
58
91
51
60
<5
73
24
99
21
148
18
102
30
25
153
118
96
25
121
25
25
82
119
119
58
49

168525
168529
168593
168610
168669
168691
168723
168774
168779
168780
168815
168864
168877
168857
168904
168938
168944
168948
168963
169001
169003
169009
169015
169025
169033
169035
160127
169132
169135
169151
169166
169201
169207
169221
169233
169235
169236
169238
169244
169249
169251
169253
169270
169278
169284
169294
169297
169298
169299
169300
169305
169307
169308
169316
169318
169320
169322
169323
169327
169334
169336
169338
169351
169362
169363

l

18
144
37
128
69
80
111
62
165
111
97
37
26
98
144
96
98
111
120
53
76
31
26
139
14

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

221

2

3

12q; C07d
12c; B01f
63b ; B62b
12q; C07c
23e ; Cllb
5d; E21f
10a ; C10b
12g; BOlj
24a ; F23b
42k; GOll
54a1; B31b
37b; E04c
21e; G01r
30h; A61k
12p ; C07d
12p; C07d
36c; F24h
12p; C07d
21a 4 ; H03b
31b2 ; B22d
40a; C22b
5d; E2lf
46k; F02p
46a ; F02b
12p; C07d
12p ; C07d
22g ; C09k
12p ; C07d
76b; D01g
70d; B43m
45b ; A01c
5d ; E2lf
37a; E04b
37b; E04c
69; B26
85e; E03f
85c ; C02c
12o; C07c
81e; B65d
39b2 ; C08c
5c; E21d
5a ; E2lb
7h; B2lk
2la2; H04r
36d; F24h
34c; A471
5b; E21C;
39bS; COBg
7h; B21k
5c; E21d
21a4 ; HOlg
5a ; E21b
18a; C21b
34b; A22c
7g ; B21j .
37e; E04g
12q ; C07d
47f1; F161
451; AOln
5d; E21f
81e; B65g
7c ; B21d
37a; E04b
84c; E02d
Ble; B65g

37
20
142
38
70
11
20
22
70
107
140
92
63
76
31
31
89
32
53
80
99
11
122
120
32
32
69
33
154
151
118
11

91
93
150
168
167
26
161
97
6
3
17
61
90
83
4
98
17
6
53
3
43
82
17
93
38
125
119
11
161
15
91
166
162

222

BIULETYN

l

169365 T
169366 T
169369 T
169370 T
169376 T
169377 T
169378 T
169381 T
169398 T
169404 T
169428 ·T
169430 T
169460 T
169463 T
169467 T
169469 T
169478 T
169482 T
169484 T
169486 T
169487 T
169490 T
169508 T
169512
169516 T
169524 T
169528 T
169531
169532
169536
169538
169544
169548
169555 T
169558 T
169561 T
169566 T
169567 T
169569 T
169570 T
169579 T
169581 T
169592
169596
169597
169600
169601 T
169603 T
169610 T
169611 T
169614 T
169618 T
169622 T
169634
169645 T
169650 T
169658
169660
169662
169668 T
169674 T
169682 T
169683 T
1696B4 T
169685 T

l

2
5b; E21c
5d; E2lf
37e; EO':lg
37d; E04f
81e; B65g
Ble; B65g
27c; F04d
5a; E2lb
24g; F23j
36d; F24f
21a 4 ; G01s
151; B41h
21a1 ; H03k
42o; G01p
42k; GOim
42r2; GOłd
34b; A22c
Ble; B65g
36c; F24d
36c; F24d
Ble; B65g
5d; E21f
81; COBh
12p; C07d
21d2; H02k
81a; B65b
5d; E21f
BOb; C04b
14d; FOli
12o; C07c
7b; B21c
12q; C07c
39bt; COBb
32a; C03b
21a 4 ; HOlq
39b4 ; C08g
37e; E04g
81a; B65b
5c; E21d
5b; E21c
5d; E21f
7c; B21d
34b; A47j
451; AOln
53g; A23k
12e; B01d
36d; B66f
12i; COlb
16b; C05c
21a4; H03b
6a C12c
85dt; E03b
26b; D01f
12p; C07d
7d; B21f
34i; A47b
Bk; D06m
8i; D061
14b; FOle
37a; E04b
39b5; C08g
BOa; B28b
BOa; B28c
BOa; B28c
21at; H03k

l

l

URZĘDU

PATENTOWEGO

3
4
12
94
93
162
162
73
3
72
90
54
42
49
114
107
115
83
162
89
90
163
12
20
33
60
159
12
158
41
27
14
39
97
81
54
97
94
159
7
4
12
15
83
120
139
21
89
23
42
54
13
168
72
33
16
84
20
19
40
92
98
166
156
157
49

169686
169687
169688
169690
169691
169692
169693
169701
169704
169707
169710
169711
169713
169716
169718
169735
169741
169746
169750
169752
169753
169756
169771
169776
169784
169786
169791
169792
169793
169794
169800
169802
169804
169807
169809
169810
169811
169812
169813
169814
169818
169820
169826
169827
169830
169834
169835
169836
169842
169843
169844
169847
169848
169850
169852
169853
169855
169856
16985'1
169859
169860
169862
169863
169864
169866

T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Nr 5/I (47) 1975

2

3

21at; H041
2lat; łi04l
Zlat; rt04l
5b; E21c
5c; E21d
5c; E21d
5c; E21d
80b; C04b
12o; C07f
12p; C07d
31at; F27b
80a; B28c
BOb; C04b
22g; C09d
21a4 ; H05k
lb; B03c
24b; F23d
4Bd1 ; C23f
7c; B21d
12p; C07d
53g; A23k\
19c; EOlc
35c; B66d
31b 1 ; B22c
37a; E04b
18a; C21b
81e; B65g
21at; H03k
lBb; c21c
5c; E21d
12m; COlf
12p; C07d
12q; C07d
24c; F23f
42k; GOlb
47ft; F161
14h; FOlk
81e; B65g
451; AOln
14k; FOln
BOa; B2Bh
B5c; C02c
BOb; C04b
76b; DOlg
Ble; B65g
12d; BOld
21a4; HOlq
42e; GOlf
55d; D21f
12o; C07c
BOb; C04b
8le; B65g
5c; E21d
42h; G02b
5c; E21d
5c; E21d
26d; C10k
21a4; H03b
22a; C09b ·
14d; FOll
49h; B23k
12q; C07c
12q; C07c
BOa; B28b
30a; A6lb

49
49
50
5
7
7
7
158
27
33
76
157
15B
69
55
l
71
133
15
34
140
45
88
79
92
44
163
50
44
8
24
34
39
71
lOB
126
41
163
120
42
157
167
158
154
163
21
55
103
140
27
159
164
B
105
8
8
73
55
69
41
138
39
39
157
75

·~

BIULETYN

Nr 5/1 (47) 1975

l

l
169867
169868
169869
169871
169873
169875
169876
169878
169884
169885
169886
169889
169891
169893
169896
169897
169898
169899
169901
169904
169905
169907
169909
169912
169914
169917
169922
169924
169928
169932
169942
169943
169944
169948
169950
169951
119954
169965
169968
169960
169961
169964
169969
169973
169975
169984
169996
170012
170013
170029
170051
170053
170064
170065
170080
170086
170088
170093
180094
170104
170117
170120
170121
170126
170134

T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T

2
47h; F16h.
47e; F16d
451; AOln
71a; A43b
12o; C07e
42e; GOle
21a1; H03k
42rz; G05d
21e; HOlh
19b; EOlh
19b; EOlh
23e; C11d
36d; F24f
22g; C09d
35b; B66e
5b; E21e
23a; C11b
451; AOln
12h; BOlk
27e; F04d
89d; C13f
6a; C12e
7b; B2le
39b5 ; COBg
35a; B66b
32a; C03b
12p; C07d
12o; C07e
62a3; B64e
65a; B63b
31a1; F27b
65a; B63b
3Ial; F27b
16e; C05g
46b; F02d
46b; F02d
21az; H04b
21a4 ; H03b
12i; COlb
42e; GOlr
3la1; F27b
47b; F16e
7e; B21d
42e; GOle
Ba; BOSe
3lb2; B22d
42o; GOlp
49a; B23b
Ble; B65g
42d; G01d
31a1; F27b
47gl; F16h
81e; B65g
8d; D06f
35a; B66b
49m; B23g
42k; GOln
35b; B66e
67a; B24b
42e; GOlf
31a3; F27d
3lb2; B2.2d
31b2; B22d
47g1; F16k
67a; B24b

l

URZĘDU

223

PATENTOWEGO

3

l

131
123
120
151
28
101
60
115
58
45
45
70
91
69
87
5
70
120
23
73
169
14
14
98
85
82
35
28
142
147
76
147
77
43
121
121
52
55
23
104
77
122
16
101
19
80
114
133
164
102
77
128
164
19
85
139
108
87
149
104
78
80
81
129
149

170137
170140
170145
170148
170162
170173
170197
170201
170210
170213
170224
170231
170235
170237
170249
170252
170258
170261
170264
170266
170267
170284
J70293
170311
170318
170319
170321
170322
170328
170329
170331
170333
170344
170372
170801
171063
171633
171707
171767
171847
171876
171885
172044
172186
172188
172191
172197
172200
172205
172215
172217
172223
172225
172229
172235
172238
172240
172248
172250
172255
172261
.172263
172269
172270
172271

l
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T

T
T

T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
,T
T
T

2
49m ; B23g
31al; F27b
42n; G09b
57b; G03e
31al; F27h
42rz; G05b
42b; G01b
47a4 ; F16p
67a; B24b
29a; D01b
. 67a; B24b
55b ; D21e
42e; GOlf
47g 1 ; F16k
49a; B23b
76d; B65h
421; GOln
49e; B23g
421; G01n
42k; G01n
35a; B66b
47f2; F16j
421; G01n
40a; C22b
31b1; B22e
59e; F04e
76d; B65h
42t1; GUb
42k ; G01n
42tl; Gllb
47f2 ; F16j
49h; B23k
42k; G01m
21c; H02p
21c; HOlh
21e; H02h
47h; F16h
81e; B65g
42n; G09b
12q; C07e
21d2; H02p
2b; A21e
42m4 ; G06g
49a; B23b
31b2; B22d.
12q; C07d
85e; C02e
35e; B66d
47e; F16n
21e; GOlr
47e; F16n
18b; C21e
42r2; G05d
82b; B04b
18b; C21e
19b; EOlh
35a; B66b
85e; C02e
85e; E03e
37e; E04g
2le; GOlr
5b; E21e
42n; G09b
42n; G09b
42n; G09b

l

3
139
78
113
141
78
116
100
122
149
74
149
140
104
129
133
155
110
136
110
108
86
126
110
99
79
141
155
117
108
118
127
138
109
58
59
59
131
164
i11
39
60
2
112
134
81
40
167
88
124
63
124
44
116
166
44
45
86
167
168
94
63
5
113
113
113

l
l

224

BIULETYN

l
172272
172275
172283
172287
172297
172301
172305
172309
172310
1'12314
172316
172316

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

URZĘDU

Nr 5/I (47) 1975

PATENTOWEGO

2

3

l

42n; G09b
5d; E2lf
5a; E2lb
5d; E2lf
18b; C21c
21n7; H04n
7f; B2lh
5d; E2lf
60a; F15b
49a; B23b
49a; ..B23b
47g1 ; Fl6k

114
13
4
13
45
68
16
13
141
134
134
129

172317
1'12318
172321
1'12322
172326
172327
172328
172332
172334
172337
172342
172343

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2

3

49a; B23b
60a; Fl5b
8le; B65j
47h; F16h
47ft; Fl61
42b; G01n
42e; GOlf
68a; E05b
49a; B23b
42h; GOll
24e; ClOj
60a; Fl5b

135
141
165
131
!26
101
104
150
135
105
71
142

Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych opublikowanych w BUP nr 5/1 (47) 1975 r.
w układzie numerowym
l

Nr

Nr

zgłoszenia

Klasy

Klasy

Strona

l

2

3

l

2

50438
50465
50597
50770
50926
51084
51085
51115
51341
51356
51366
51382
51427
51433
51453
51454
51455
51459
51466
51478
51481
51482
51491
51493
51602
51508
51637
51541
51542
51543
51548
51551
51564
51565
51562
51564
51565
51567
51581
51582
51591
51592
61601
51606
51608
51609
51610
51611
51613
51623
51624
61626
51628
51645
51651

491; B23p
27c; F04d
63c; B60s
64a; A47g
2b; A21c
34b; A47j
47f1; F161
30d; A61f
21g; GOlt
25a; D04b
37d; E04f
63c; B60s
3Be; B25h
31b2; B22d
36c; F24h
37f; E04h
34b; A47j
42t1; Gllb
77f; A63h
7g; B21j
BOa; B28b
21a4 ; HOlg
77f; A63h
42k; GOlm
47a1; F16b
421; GOln
43e1; G07b
42k; GOln
42k; GOln
42k; GOln
53b; B65d
31a3; F27d
30d; A61f
36d; F24f
45f; AOlg
63e; B60g
8le; B65g
30k; A61m
42a; B43k
42a; B43k
63c; B62d
37b; E04c
42h; G02b
77f; A63h
21c; H01r
63c; B60s
34g; A47c
34g; A47c
65a; B63b
39a2; B29c
81e;, B65g
42k; G01n
21c; HOlr
19c; E01c
63c; B60r

206
181
207
210
170
185
203
182
177
178
191
208
193
184
190
192
185
200
212
173
213
175
213
196
203
198
200
196
196
197
206
183
182
190
201
210
214
183
194
194
208
191
196
213
175
208
188
188
210
193
214
19'7
176
174
209

51666
51681
51688
51690
51693
51697
51702
517il5
51722
51730
51732
51733
51737
111'738
51739
51741
51752
517157
51758
51770
51783
51784
51785
51787

2lf; F21v
63c; B62d
81e; B65g
17f; F25h
19c; E01c
47d; F16g
61a; A62b
34g; A47c
49h; B23k
42a; B431
44a2; A44c
33d; A45f

zgłoszenia

'

l
l

51788
51789
51790
51797
51'798
51800
51809
51810
51811
51815
51820
51822
51827
51828
51829
51839
51853
51857
51859
51867
51868
51871
61873
51874
51875
51878
51884
51886

21c; H02b
75c; B44d
75c; B44d
34k; A47k
8f; B65h
76c; D01h
64b; B67b
34c; A471
25e; D04;g
25e; D04g
25e; D04g
25e; D04g
45h; A01k
25e; D04g
25e; D04g
45h; AOlk
25e; D04g
45h; AOlk
63c; B60p
76b; DOlg
45h; A01k
57a; G03b
12d; BOld
32a; C03b
42a; B431
45g; A01j
34g; A47c
77f; A63h
45h; A01k
34c; A471
34b; A22c
45h; A01k
34b; A47j
30b; A61c
76c; D01h
34b; A47j
5c; E21d
5a; E21b
42k; G01n
4g; F23d
81e; B65g
21f; E21v
37e; E04g

l st•:na
177
209
214
174
175
203
207
188
205
194
200
186
176
211
211
189
173
212
210
18'7
178
178
179
179
180
180
181
209
211
201
206
174
184
194
201
189
213
201
187
185
202
186
182
212
186
172
170
197
170
215
177
192

226

BIULETYN
l

51906
51907
51908
51911
51915
51921
51927
51928
51930
51931
51932
51933
51935
51946
51950
51953
51960
51961
51963
51964
51965
51966
51973
51975
51976
51981
51982
51986
51988
51989
51990
51991
52002
52003
52004
52007
52008

l

2
2lc; H02p
49a; B23b
7c; B21d
5d; E21f
42f; GOlg
42b; GOlb
87b; B25c
36e; F24g
42k; GOin
37f; E04h
31b2; B22d
31b2; B22d
5a; E21b
67a; B24b
37g1; E06b
5a; E21b
21g; HOlj
Sle; B65j
60a; F15b
19e; EOlf
59a; F04b
21c; H02b
42d; G01d
84c; E02d
42k; GOli
81a; B65b
87a; B25b
37b; E04c
7c; B21d
82b; B04b
81e; B65g
81e; B65g
42d; G01d.
49h; B23k
5a; E21b
52a; D05b30g; A61j

l

URZĘDU

3
176
205
172
172
195
195
217
190
197
192
184
184
171
211
192
171
178
215
207
175
207
176
195
216
198
214
217
191
172
216
215
216
195
205
171
206
183

PATENTOWEGO

l

52009
52010
52014
52017
52019
52021
51022
52024
52026
52027
52028
52029
52032
52034
52035
52036
52038
52058
52061
52065
52068
52069
52079
52088
52100
52102
52111
51115
52120
52121
52124
52125
52126
52128
52129
52135
52136

Nr 5/I (47) 1975

2

3

30g; A61j
47f2; F16j
85e; E03f
37a; E04b
30a; A61b
47d; F16g
42k; GOim
42f2; F16j
45h; AOlk
47f2; F16j
36d; F24f
39aa; B29d
34c; A471
89d; C13f
89d; C13f
57c; G03d
34b; A47j
29a; D01b
421; G01n
39a7; B29j
34h; A47d
77e; A63g
33b; A45c
421; GOln
Sle; B65g
47f1; F16l
12q; B01j
89e; C13g
421; G01n
421; GOln
45h; A01k
77f;' A63h
Sa; B05c
34b; A47j
34b; A47j
421; G01n
34g; A47c

183
204
216
191
181
203
198
204
202
204
190
193
188
217
218
207
186
181
198
193
189
212
185
199
216
204
174
218
199
199
202
213
173
187
187
210
·189

l

l

SPIS TRESCI
I. WYNALAZKI

Przygotowanie rud, paliwa i i nnych minerałów
oraz pozostałosm paleniskowy·ch
h.las a 2 P.ieka.rstwo .
K tasa 5 Górn ictwo
. . . . . . . . . .
Kla sa 6 Przemysł fermentacy jny, alkohol, w ó dka, piwo ,
oce t, drożdże , j a k rowuleż i nne czynniKt w y wołujące
! crmt!ntację,
produ kt y termcntacJi,
enzymy . . . . . . . .
Kl.a sa 7 Wyró b i obróbka blachy, rur metalowych, drutu oraz waicowa<llie met ali . . . . . . .
K1asa 8 Bielenie, pranie, barwienie, ct.rukowani e tkanin
i t apet, wykańczanie .
Klasa 10 Pali wa . . . . . . . . . . .
.
h.la·s a 12 Chemiczne procesy i aparaty nie wymienione
w s pecjalnych kl'ru>ach • . . . . . . .
Klasa 14 lSiłnik i parowe, sHownie par·owe i niezależne
do kotła parowego zasobnik·i pary s wicż ej
i otUotoWCJ
. . . . . .
. .
K1asa 15 DruJcarstwo, maszyny do liniowania, maszyny
do pisania, stemple . . . . . . .
K la s a 16 Przyrządz anie .nawozó w l przeróbka pa dliny .
Klasa 17 Wytwarzanie lodu i chłodu, przechawywarue
loou, wyrol ana Clcpła , s kra planie arogą anec .. a:
mczuą
u ·uano konaens UJ<tCYCh siC: gazow 1
rnic"zanln gazów, np. powtetrza
Klasa 18 Hutnictwo żelaza . . . . . . . .
Klasa 19 Budowa dróg, ld.nii lrolejowych i mostów .
Klasa 20 Kolejnidwa
Klasa 21 Elektrotechnika
.
. .
Klasa 22 Barwni ki, pokosty , lakiery, materiały powlekające,
kileiwa
. . . . .
Klasa 23 Przemysł tłuszczowy i olejowy
KIJasa 24 Instalacja polenis kowa . . .
Klasa 25 Splata nde, wYrób kor.onck, dzian ie, wyrób pasmantcrill, tka•ctwo dekoracyjne i dywanowe
wiązanie s ieCi .
. . . . . . .
..
np. gazu paLnego sposobe m mokrym; wytwaKJa ,; n 26 w ytwarzani e ga:tu przez odgazowanie pa liw ,
np . g nzu swietlnego i ·g uzu 01ej owe go ; wytwarzanic guzu p a lnego sposobem mo ... rym; wytwarzanie gazu pamego przez nawęg i arue ; oczys zczanie gazu dcstyl!lcy j nego 1 acet y l enu .
Klas o 27 DmuchawY, pompy powJc trzne wzgl. sp"rężarki
. . . . . . . .
. . · ·
Klasa 28 Grabarstwo, obl'ób·k a skór surowych, obróbka
i przeróbka skór y .
Klasa 29 Włókna przędzallnkze
Klasa 3.0 Lecznictwo
. . . . . . . . .
Klasa 31 Piece do wypa'lania, pi ece do prażenia, piece,
retorty, odlewnictwo, me\llllurgia pros zkow .
Klasa 32 Szklo, wełna m ineralna l zużłowa .
Klasa 33 Przybory osobiste ;i !POdró:!me . . •
. .
Klasa 34 Maszyny, przybory l wszelkiego r.odwju przct.lmloty do gospot.lal·s twa domowego o r az meble .
Klasa 35 Dżw.ignlcc . . . . . . . . . .
Klasa 36 ogrzewa·n ie, przewietrzanie, zaopatrywanie budynltów w ciepl<! wodę .
Kiasa 37 Budownict wo lądowe
. . . .
K lasa 38 Mechunlczna ł chemiczna obró bka drewna .
Klasa 39 Przeróbka mas p lastycznych, kauczuku l rogopodobnych two-r zyw , nie przeWil.dzlana na
innym m iejscu; wytwarzanie produ·któw polik ondensacji, poUuddY'cji l polimeryzacji
. .
Klas a 40 Hutodetwa metałl. (·p rócz żelazu) ; s t·OPY łączn·le
ze stopar.ni żelaza .
Kla s a l

Klasa 42
Kla ~a

13
14
18
20
20

40
42
42

•3

43

45

46
48

69
70
7 ()

72

72

73
73

73

74

76
81
82
82
84

89
91

95

95
99

Przyrządy

.

.

.

. (,

.

•

•

•

45 .RoJ.Dictwo łącznie z leśmctwem; hodowla zwie-

polowanie ~ zakładanie pułapek; ryoołówstwo . . . • . . . • .. .
.
Kl asa 46 Silniki s),Jai.Lnowe, na sprężone powietrze, sprę
ż;ynowe l inne
. . . . . . .
Klasa 47 ";temc.nty maszyn, materiały izolujące, hamUlce, urządzenia do smarowania, urządzenla zamykające do elementow wytrzymałych na ciś
n.ienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne mechaniki precyzyJneJ, zwijanie i nawJjanie
W ogolnQSCi
. . , , , . . . . . ,
Klas a 48 Obrobka i trakt<>waJl'llie metaH sposobami innymi niż mechaniczne .
.
Klasa 49 Obróbka mecha<Diczna metali . . .
.
Klas a 50 Mielenie i rozdrabnianie łą·cz·nie z przygotowaniem przemiału, dalsza oo.róbka mlewa przez
odsiewanie i mieszan.ie ·o.raz oddzielacie pyłu
mącz.ne~o od użytego powietrza .
. .
Klasa 53 środdd. spożywcze i używki, o ile łllie należą d·o
klas specjalnych, również pasze . . . . .
Klasa 54 Przerób papl eru i tektury i wyl'oby z nich,
o ile chodZI o sposoby ich wytwarzania, rów-nież reklama
. . . . . . . .
Klasa 55 Wyrób celulooy, papieru i. tektury . • •
Klasa 57 Fotograf·i a, .k.incmatogl'alia i film obrazowodźwiękowy
. . : . . . . . . .
Klasa 59 Pompy i inlile urządzenia do podnoszenia
cleczy
. . . . . . . . . . . .
Klasa 60 Regulatory do si1nlków, serwomotory- silniki
nastawcze- do ogólnego zru;tosowania
ich
włączanic
. . • . .
.
Klasa 61 Ratownict wo i pożarnictwo .
Klasa 62 Lotr..i·ctwo, poduszkowce, astronautyka
K1asa 63 P.ojazdy bezszyilOwe . • . .
Klasa 65 l::luaowa okrętów i żeglarstwo
Klasa 66 Rzeżnictwa i. przerób mięsa
Klasa 67 SzlifoWBJilie i pol erowaruie •
K Lasa 68 Wyroby ślusarskie
Klasa 69 Narzędzia do cięcia łącznie z bronią sieczną
i kolną • . . .
K lasa 70 Przybory do pisa.nia i rysowania .
Klasa 7l Obuwie •
K lasa 74 Sygnallzacja
.
. . . . . .
Klasa 75 Rzeżbillil'stwo, malarstwo, ozdabian.ie powierzchni
. .
Klasa 76 Przędzalr.J.ctwo
. . . . .
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe . . • .
Klasa 78 Wyrób materiałów zapałowych, materiały wybuchowe, rozsadzan.ie za pomocą materiołów
wybu·chowych, ogn.te sztuczne, światło błysko
we, wytwarzanie sztucznej mgły . . .
.
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, cementu,
gips , asfalt, również prasy do brykietów . •
Klasa 81 Transport l opakowaDlic . . . . . . . .
Klas o 82 Suszarnictwo, także pra:tenle, piecyki do paleniu kawy , wirówkil do ogólnego zastosowaniu •
Klas a 84 Budownictwo woc1ne i fundamentowanie . .
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie wody, wodociągi ~ kanalizac}a
Klasa 86 TkaCtW<O
Klasa 89 Ot·r zymywand.e cukru i skro·b l • . . . . .
Wykaz zgłoszeń wynalazków w układzie numerowym

100

uąt ;

118
120

122

132

13a
139
139
140
140

141
141

141

142
142

143
14U
148

149

150
150
151
151
151

153
154

155

155
156
159
165
165
167
168
169
219

II. WZORY UZYTKOWE

Klasa 2 Piekarstwo .
Klasa 4 Oświetlenie za pomocą ~at&ialów' palnych
i palniki grzejne w ogólności
Klasa 5 GóritlCtW•O , . , . . , . , . . . .
Klasa 7 Wyr ób i obróbka blachy, rur meta lowych,
cLt·utu oraz walcowanic metal! • . . . . .
:K!Iasa 8 Bielenle, prarue, barwienie, drukowonic tkanin
i tapet , wykańczanic . . .
. . . . . .
Klasa 12 Chemiczne procesy l aparaty nie wymienione
w specjalnych klasach . . . . . . . .
Klasa 17 Wytwarzanie lodu i chłodu , przechowywanie
lodu, wymhma ciepła , !lkraplan'ie drogą mechonicz.ną trudno kondensujących sic: gazów l
mieszanin gazów, np. powietrza . . .
Klasa 19 Budowa dróg, llnll kolcjO\It)'Ch i mostów .
Klasa 29 Włókna przędzalnicze
Klasa 21 Ele-ktrotechnika
. . . . . .
. .
Klasa 25 Splatanie, wyrób koron ek, dzia·n ie, wyrób
p:~~manter1i, tkactwo dekoracyjne i dywanowe
wiązanie siecł
. . . . . . . .
.
Klasa 27 Dmucba.w y , pompy pow~etrzne wzgl. sprężarki.
Klasa 29 Włó.kna prcędzalnicze . . . . . . . . r .
Kllasa 30 Lecznictwo , . . . . . . . . . . .
Klas a 31 Pi ece do wypalania, piece do p<ażenia , piece,
retorty, ·odlewni·ctwo, metalurgia proszków .

170
170
170
172

173
174

174
174
181
175

178
181
181
181
183

Klasa 32 S:z;kło, wełn:a m vneralna i żużlowa .
Klasa 33 Przybory osobiste i podróme . . . . • .
Klasa 36 Ogrzewanie, przewietrzanie, ·zaopatrywanie budynków w ciepłą wodę . . • • •
Klasa 37 Budownictwo lądowe
• . , • • . . .
Klasa 3.8 MechnniC7!Illl i chemiczna obróbka drewna •
Klasa 39 PrzeróbkB mas plastycZnych, kauczuku l rogopodobnych tworzyw, •n ie przewadziana na
innym miejscu ; wytwarzanie produktów poHkondcnsacj i, polladdycji i polimeryzacjl
Klasa 42 Przyrządy . , . . . . . . . .
Klasa 43 Urządzenia kontrolne i samoinka~ujące • •
Klasa 44 Towary galanteryjne, biżuteria . . . . .
Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla zwierzqt; polowanie l zakładunie pułapek; rybołówstwo .
. .
. . .
. . . • .
Klasa 47 E lementy maszyn, materiały Iz-oluJące, hamulce, urządzenia do smarowaniu , urządzenia zamykające
do elementóW wYtrzymałych na
cilmlenle, przekładnie, zespoły konstrukcyjne
mechaniki precyzyj nej, zwljanie 1 nawijanie
w ogólności
. . .
Klasa 49 Obróbka mecha<Dlczna metali
Klasa 52 Szycie i haftowanie .

1114
185
190
191
193

193
194
200
200

201

203

205
206

BIULETYN
Klasa 53 Srodki spotywcze i używki, o He nie nnletą
do klas specjalnych, - również pasze . . . .
Klasa 57 Fotografia, k1nemntogra!ia l Cllm obrazowodtwlęką.wy .
. . . • • . . . . . .
KJ.asa 59 Pompy l Inne urządzenia do podnoszenia cieczy · . . . . . . . . . • . • . .
Klasa 60 Regulatory do silnlków, serwomotory~ silniki
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. . . . . .
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Klasa 76 PrzędzaLnictwo
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Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe
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Wydawnictwo

Urzędu

Patentowego

P o l ski ej Rzec z y p o s p olitej L u d o w ej

Nr 5/11 (47)

•

Warszawa 1975

Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 paździer
nika 1972 r. o wynalazczośC' i (Dz. U . PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia
w "Biuletynie Urzędu Patentowcgo" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytko
wych. Zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia
21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z· 1973 r .
nr l, poz. 4) ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" zawierają
następujące dane:
oznaczenie klasy i podklasy według klasyfikacji patentowej narodowej oraz
międzynarodowej,

wynalazku lub wzoru użytkowego,
wynalazku lub wzoru użytkowego,
datę i. kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za
granicą lub oznaczenie wystawy jeżeli je zastrzeżono,
imie 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
l stycznia 1973 r. niezależne zastrzeżenia patentowe lub ochronne zgłoszenia,
numer

zgłoszenia

datę zgłoszen i a

-

liczbę zastrzeżeń.

• • •
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o patenty tymczasowe zostały oznaczone literą · T
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·

ll

zapoznać się
żeniami

ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru
patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz

użytkowego,
sporządzać

zastrzez nich

odpisy:
terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co
do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym, uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188.
Informuje się że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. l
można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy cżym w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia
o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
bl wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytko
wego.
2) w

Urz11d Patentowy PRL podaje do

wiadomości

konta w NBP:

1. Urząd Patentowy PRL -

konto:

2.

Urząd

konto:

3. Urząd
konto:

NBP V O •M w Warszawie
1529-91-53856 cz. 54 dZ. 91 rozdz. 9111 § 17 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzro:ów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skarg! l odwol~nla:
Patentowy PRL, Centralny Ośrodek ln1ormacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
1529-91-53856 cz. 5i dz. 74 rozdz. 7511
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 tvplaty za usługi poligraficzne l mikrofilmowe
Patentowy PRL - NBP V 0/M w Warszawie
1529-98-53856 - wpłaty za powolanie biegłego.

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywac w Urzędzie 'Patentowym PRL Informacji Patentowej, 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188

Cenłralny Ośrodek

URZĄD PATENTOWY POLSKIJCJ. RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Numer oddano do składu w styczniu 1975 r. Podp. do druku w kwietniu 1975 r . Ark. wyd. 33,61 ark.
druk. 28. Papier druk. sa t. V kl. 70 g, 61 X86. Nakład 2725+ 25 egz.

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego -

10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 249
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Warszawa, dnia 02.05.1975 r.
Ogłoszenia

o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

l. WYNALAZKI

•
la;

B03b

24.05.1974

P. 171406 T

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Pols.ka (Adam
Fiszcr, Jan SajldewJcz, R yszard Kazimierczak, Marian Sikora, Wiesław Zaborowski).
Odśrodkowy

klasyfikator sitowy

Przedmiotem ·wynalazku jest odśrodkowy klasyfikator sitowy, stosowany do klasyftkacji ·i wzbogacania drobnych su'l·owców mineralnych. Istota wynalazku polega na tym, że klasyfikowany suroNice
doprowadza się do zasypowego leja (6) o dowolnej
kons tTukcji, którego ujście połączone jest z kierownicą (5), umieszczoną w górnej części obudowy klasyfikatora. Kierownica (5) połączona jest z dyszą (7)
doprowadzającą wodę pod ci ś nieniem, która wprowadza nadawę do wnętrza k.lasyfi'katora.
(l

v.oda

B06

P. 171711

zastrzeżenie)

ł I"''Cdawa

l

la;

T

06.06.1974

Folitechnika Swiętokrzyska, Kielce, Polska (Stefan
Nachyla).
Sposó.b tu1dawania dużych prędkości zw!aszcza
materiałom sypkim i gruboziarnistym, i urządzenie
do nadawania dużych prędkości ;:włas :.:cza
materiałom sypkim i gruboziarnistym
Sposób nadawania dużych prędkości zwłaszcza
mate:riałom sypkim i gruboziarnis tym, i urządzenie
do ~tasowania tego sposobu. Istotą wyJlalazku j cs.t
sposób nadawania dużych prędkości materiałom sypkim i grubozia·mistym polegający na tym, że pręd
koś.ć

to s kłada si ę z kilku pionowych v.rirników (l) osadzo tych w jarzmie (6) na obwodzie kola i wykonujących Tuch wirowy wokół własnej osi oraz o' tym
samym kierunku ruch obiegowy wokół osi jarzma.
Wirniki posiadają olm·ągłe poziomo usytuowane
tarcze do których przymocowane są łopatki (4),
służące do ro :pędzania ziaren materiału. Urządzenie
wy posażone jest w obrotowy podajnik (8), obracający
się razem z jarzm.ero i podający materi ał w ściśle
określone miejsca na tarczy, co zapewnia ciągłą
pracę wszystkich ta:rcz, lub może mieć podajnik
nieruchomy (9), co powoduje, że praca tarcz jest
przer)·wana, ale wtedy materiał opuszcza urządzenie
w kilku ściśle określo:1y>eh miejscach i w postaci
strugi (10).
(l zastrzeżenie)

unoszenia elementu mechanicznego rozpędzają
cego ziarna materiału jest ruchem złożonym, składa
jącym się z ruchu obiegowego i
wirowego ornz
urządzenie do stosowania tego sposobu. Urządzenie

la;

B06

P. 171729

T

Kopalnia Węgla Kamiennego
Folska (Zdzisław Opaliński).

07.06.1974

"Rozbark",

Bytom,

ciał

sypkich

Sito do klasyfikacji granulometrycznej

Prz€dmiotem wyna1azku jest .sito przeznaczone
do klasyfikacji granulometrycznej
ciał
sypkich,
a zwłaszcza do pr7.esiewania frakcj i drobnych i zawilgoconych z domieszką części ilastych.
Ist ota sita według wynalazku polega na zastosowani u jako elementu roboczego igieł (l) zamocowanych na płycie lub na poprzeczkach (2) usytuowa-

BIULETYN
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nych poprzecznie lub równolegie do boków sita.
Z as to ~owane w sicie igły (l) są zalrończone ostrym
wierzchołkiem
skierowanym !Prostopad1e lub pod
kątem do ki·erunku ruchu nadawy. Poza tym igły te
są umieszczone w wierzchołkach kwadratów stanowiących oczka sita i są oddalone od siebie w jednakowy.ch odległościach odpowiadających jednej tylko,
ściśle o'rreślonej klą s i.e ziarnowej.
Odmianą sita igłowego jest sito płytkowe, w którym elementem roboczym są płytki o jednakowej
długości "1".
Sito wedł-ug wynalazku
klasyfikacji wstępnej jak

nej.

nadaje się zarówno do
i do klasyfikacji dokład
(5 zastrzeżeń)
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wilgoci najlepiej 15% wagowych i podgrzewa się do
temperatury 100-320°C, po czym następuj.e rozdział
sia11czków żelaza od paliwa stałego na drodze filotacji lub podziału grawitacyjnego paliwa. Następnie
regulację co :lanych związków żelaza prowadzi się
przez procesy utleniania siarczków żelaza powietrzem atmosferycznym do uzyskania wolnej siarki.
(l zastrzeżenie)

2b;

A21c

P. 171461

Zbigniew Sadlak,
lak) .

Wrocław,

27.05.1974

T

Folska (Zbigtniew Sad-

Sposób formowania pierogów oraz przyrząd
do stosowania tego sposobu

.J
1

Sposób po'ega na tym, że na warstwie ciasta uło
na płycie z otworami w kształcie formowanych
pierogów rozdzielany jest farsz poprzez nałożenie
drugiej płyty z otwooami w kształcie formowanych
pierogów i wypełnianie farszem tych otworów,
a następnie po zdjęciu tej drugiej płyty i nałożeniu
drugiej warstwy ciasta wykonywane jest sklejanie
obu warstw ciasta przez do.ciśnięcie ich płytą z otworami w kształcie formowanych pierogów, a wycięcie pierogów wykonywane jest przez dociśnięcie
do dolnej płyty poprzez Wa.["lstwy ciasta wykrojnika
z ostrzami tnącymi w kształcie obwodów formo-Nanych pierogów.
Brzyrząd wg wynalazku składa się z kilku płyt
z otworami w kształcie formowany•ch pierogów oraz
wykrojnika "z oskzaroi w kształcie obwodów formowanych pierogów.
(7 zastrzeżeń)
żonej

[f
l .
v

lb;

B03c

P. 172121

21.06.1974

T

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Marek Szczerbińs:ki).
Sposób elektromagnetycznego rozdzielania
mieszanin proszkowych, zwłaszcza minerałów
Sposób dotyczy elektrodynamiczonego rozdzielania
m1eszamn proszkowych, zwłaszcza minerałów. Sposób polega na tym, że mieszaninę proszkową poddaje się najpierw dziaŁaniu przemiennego pola elektrycznego o dowoLnym przebiegu, korzystnie prostokątnym, o oklresie wziętym dowoLnie z podziału od
0,1 Q1 e1 do 10 Qz e2 kovzys.tnie od lO Q1 e1 do 0,1 Q2 E2
gdzie:
g1 oznacza OIPOrność właściwą składnika l
e1 oznacza proonikalność dieliekkyczną
składnika l
Q~ oznacza oporność właściwą składnika 2
E2
omacza przenikalność
dielektryczną
składnika 2,
po czym mies=inę, znajdującą się w prZtemiennym
polu elektrycznym, kontaktuje się równocześnie
z jedną z elektrod wytwarzających to pole.
(l zastrzeżenie)

1b;

B03b

P. 171792

10.06.1974

T

Instytut Gazownictwa, Kraków,
Regulska, Adam Boznański, Antoni
bara Jędrzejczyk).
Sposób odsiarczania paliw

Polska

(Hanna
Bar-

Bałczewski,

stałych

Sposób przeznaczony jest do odsiarczania paliw
staiych. Sposób polega na tym, że paliwo stałe rozdrabnia się do granulacji poniżej 10 mm ziarna
i miesza mechanicznie z odpadowymi związkami
żelaza podanymi w ilości od 2% do 5%, a zawierającymi uwodnio:ne tlenki żelaza takie jak szlamy
poanilinowe, osady z trawi•enia żelaza, wypadki pirytowe oraz inne formy żelaza a:ktyWI!lego. Następnie
mieszaninę nawilża się parą wodną do zawartości

4g;

P. 171775

F23d

08.06.1974

T

Instytut Gazownictwa, Kraków,
Radwan, Jerzy Dudek).

Polska

(Wiesław

.

~~

Palnik gazowy do obróbki plastycznej
sodowego

f

l

,. l

~f
l

l'

'

szkła

/ l!f

·~

•

Nr 5/II (47) 1975

BIULETYN

URZĘDU

FaLnik gazowy do obróbki plastycznej szkła sodowego posiada podstawę z osadzonym na niej korpusem z dwoma zaworami regulacyjno-odcinającymi,
jak również wyposażony jest w wymienne dysze (6)
oraz w wielootworowe głowice (7) z żebrowaną
chłodnicą, hamulcem stabilizacyjnym (8) i wymiennymi nasadkami •(9). Otwory stabilizacyjne głowicy
(7) ukształtowane są pod kątem 15-40° do osi podłużnej głowicy (7) a osie otworów hamulca stabilizacyjnego (8) są prostopadłe do osi podłuimej głowicy
(7).
(2 zastrzeżenia)

Sa;

E2lb

P. 171119

T

10.05.1974

FATENTOWEGO

. 3

Sposób uszczelniania odwiertów, zwłaszcza
w metodzie podziemnego wytopu siarki
Spo:ób uszczelniania odwiertów, zwłaszcza w metodzie podziemnego wytopu siarki polega na przestrzennym połączeniu między górotworem nadkładu
serii złożowej (2), a kolumną techniczną rur okładzi
nowych (5).
Uzyskuje się to po wykonaniu w ścian.ach odwiertu kawern (6) za pomocą hydroperfo:acji, a następ
nie wtłoczenie do przestrzeni pozarurowej (7) zaczynu uszczelniającego po uprzednim wyparciu z niej
sprężonym powietrzem płuczki wiertniczej.
Sposób ten może znaleźć zastosowanie do zapobiegania wypływom wód technologicznych (złożowych)
na rpow1erzchnię terenu w metodzie podziemnego
wytopu si•a•r ki.
(2 zastrzeżenia)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Stanisław Dawidowicz, Czesław R.ybicki).
Sposób eltsploatacji

złóż

wielohoryzontowych gazu
ziemnego

Spo:;ób cks plo 1tacji złóż wielohoryzontowych gazu
ziemnego polega na tym, że na rurkach syfonowych,
umiqszcza się elementy dławiące tak dobrane, aby
spadki ciśnienia gazu na przewężeniach przekroju,
przy określonych wydajnościach ho.ryzo:ntów leżą
cych niżej były równe odpowiadającym tym wydajnościom różnicom ciśnień między sąsiednimi horyzontami.
(l zastrze<Żenie)

Sa;

P. 170797

E2lb

T

03.05.1974

Akademi·a Techniczna im. Jarosława
Wa.rszawa, Folska (Zdzisław Dyląg,
Waldemar Cudny, Janusz Snoch).
Wojskowa

Dąbrowskiego,

Urządzenie

do wykrywania oraz pomiaru szczelin
i uskoków w odwiertach

Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie
sondę składa się z cylindrycznej głowicy
obrotowej (l) posiadającej stalowe sprężyste wąsy
(2), o różnej długości, osadzone w otwo.rach (7) obrotowo na osiach równoległych do osi głowicy (1).
Wąsy (2) przemi•eszczają się w płas·zc.zyźnie prostopadłej do osi głowicy (1), która osadzona jest przesuwnie na trzpieniu (5) w cylindry·cz.nej tulei (3),
stanowiącej trzon sondy. Ponadto urządzenie zawiera żerdż prowadzącą (6), •po':ączoną sztywno z trzpieniem (5) oraz skrzydełka (4) i (8) zamocowane odpowiednio na trzpieniu (5) i tulei (3), zapewniając osiowe prowadzenie sondy w odw1ercie oraz silnik
pneumaty•czny lub elektry•czny umieszczony wewnątrz tulei (3) napędzający głowicę (l) i przedmuchujący odwiert.
Urządzeni·e
znajduje zastosowanie w górnictwie
i badaniach geolozicznych zaJrówno poszukiwawczych
jak i związanych z posadowieniem bu.dowli.
(l zas.tJrzeżenie)
stanowią·ce

5a;

E2lb

P. 171354

T

22.05.1974

Ośrod ek Badawczo-Rozwoj'Owy Przemysłu SiarkoFolska
(Stanisław
wego "Siark::>pol",
Machów,
Szmyd).

5a;

E21b

P. 171723

T

07.06.1974

Frzedsiębi•orstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego,
To.ruń,
Folska (Ludwik Król, Roman Roz.esłaniec,
Stanisław

Sondej).

Sposób orientacji świdra w kierunkowym wierceniu
głębokich otworów oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
Sposób orientacji świdra w kierunkowym wierceniu głębokich otworów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób ori•entacji świdra w kierunkowym wi-erc.e niu głębokich otworów. polega na tym,
że urządzenie służą•ce do orientacji świdra wiertniczego umieszcza się w niemagm.etycznym obciążniku
wiertniczym w ściśle oh-;reślo .1ym położeniu, odpowiednim do usytuowania kirzywizny krzywego łącz
nika i wykonuje się pomiar azymutu (i połoienia
ramki inklinometru oraz pomiar kąta rt obrotu teJ
ramki względem ustalonego punktu na obudowie
UJrządzenia. W oparciu o otrzymane war1 o· c:i z tych
pomiarów określa się azymut y, stanowiący kierunek przypadkowego usytuowania świdra w otworze.
U['ządzenie dto orientacji świdra w kie[·unkowym
wier-ceniu głębokich otworów charakte['yzuj.e się tym,
że prowadnik (4) ;posiada wzdłużne wyżłobienie (9)
zapewniające
jednoznaczne umieszczenie urządzenia
w niemagnetycznym obciążniku wiertniczym (6) za
pomocą trzpienia oporowego (7), zaś inklinometr (l)
zawiera dodatkowy potencjometr (P2) umożliwiający
pomiar kąta a obrotu ramki tego inklinometru
względem
ustalonego punktu leżącego na osi symetrii wzdłużnego wyżłobienia (9) w prowadniku (4).
(2 zastrzeżenia)
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Sb;

P. 170966

E21c

T

09.05.1974

Z a kłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglo w ego, Gliwice, Folska (Wojdech świder, Do-

nat Forst, Jerzy Jendrysik, Tadeusz Piskorski, Karol
Skrzypek).
Urządzenie

do nawrotnego sterowania strugiem
węglowym

5a;

E2lb

P. 172067

T

19.06.1974

Zgłoszenie dodatkowe do patentu n:r 53920
Ins.tytut Naftowy, Klraków, Polska (Józef Ostaszewski, Edward Bucrek, Ryszard Bilik).

Zawór syfonowy stosowany przy wysokich
zwłaszcza na otworach gazowych
i ropnych

ciśnieniach

Przedmiotem wynalazku jest zawór syfonowy stosowany przy wysokich ciśnieniach zwłaszcza na odwiertach gazowych i ropnych, który jest ulepszeniem
zawoo-u syfonowego według patentu nr 53920. Zawór
syfonowy wedrug opisanego wynalazku charakteryzuje się tym, że tłok (8) posiadający obrzeże (1), na
którym OIPre:ra się pierścień (2) z wrębami (3) po jednej stronie, wykonany najkorzystniej z tworzywa
typu żywic fluorowęglowodorowych, poddawany jest
wstępnie zgniotowi i ma kontvolowany dociąg sprę
żynowy, najkorzystniej sprężyną talerzową (5) osadzoną między pieTścienirem podkładkowyro (4) a nakrętką (6) zabezpieczoną przed od!m-ęceniem kołkiem
(9) na obejmie sprężynującej (7).
(l zastrzeilenie)

Znane urządzenia do nawrotnego sterowania strugiem węglowym mają przy końcach drogi stiruga po
dwa czujniki, które uruchamiane magnesem zam::>cow~nym _do _silruga wysyłaj ą sygna ł do dwó~h urzą 
?zen p am1 ęc 10\vy ch. Urzą dzenia p ami ęcio we pow'OduJą wylączenie z opóźni en ie m silników napędowy ch
s tru ga , ~ n ~st~pnie po określonej zwło ce czasowe j
zal.ączeme silników w przeciw n ym k ia-unku ruchu.
U!!:zqdzcni e w edlug wy nalazku zawiera po jednym
czujJJih.-u. Styki (CKl i CK2) czuj n ików połączone są
z ur ządzen ie m pa mięciowym P, które przekazuje
sygnał do bloku (Bl) opóżniającego przejście sygnału
powodujące
wyłąc zenie
silnika poprzez wyłącznik
(PSI) lub (PS2). Sygnał z (Bl) przechodzi popwiz (X)
do bloku (B2) . vv-ysyłając e go z opóźnieniem s ygnał
u~·uch o;nie.nia s~ik ó w napędowy ch w przeci w nym
k:e ~unku. Wz? luz ~ rogi struga w:z ąd Zie nie ma nadajmln, któr ymi mozna rę czole s tero wać nawrotami
silru ga poprzez styki (nr l i nr 2). Urządzenie ma
ta kż e przekaźnik (Z), którym dostosow uje się d ziałani e mz ą d:zcni a do róż ny ch p rędkośc i pra cy ~ t rug a .
(4 zastl.'zeżenia)

5b;

P. 170896

E21c

T

07.05.1974

Główny
Instytut Górnictwa, Katowice, Folska
(Andrzej Raczyński, Michał Fels, Leonard Kempny,
Leon Guzy, Stanisław Łaboński , Władysław Miłkow
ski, Józef Wyciszczek, Joachim Wejner).

Sposób zabezpieczania prawidłowej pracy urządzeń
ściany zmechanizowanej na miękkich · spągach
Spmób zabezpieezen ia prawidłowej pracy urządzeń
zmechanizow ane j na miękkich spągach polega na tym, ż.e pod pozostawioną ławą (9) minerału
użytecznego odciętą kombajnrem (6) podłoże piaskościany

11
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we (12) utv.>ardza się na całej !POWie:rzchni lub lokalnie środkami utwardzającymi , które to środki wprowadza się do podlo~a (12) s ko śnymi otworami (13)
wyprzedzającymi, wierconymi w
czole przodlta (l)
lub z chodników przyścianowych, z tym, że grubość
utwardzonego podłoża (12) wynosi korzystnie 0,30,5 metr.a, a sumaryczna grubość scalonego spągu
wraz z ławą (9) wynosi korzystnie O.S-0,8 metra,
podczas gdy działani u scalającemu śro:lka utwardzają cego poddaje się ławę (9) na płaszczyżnie styku (14)
elementu obudowy drewnianej (15) dolnej warstwy
(5).
(3 za s lrzeżenia)

Sb;

E21c

P. 171179

16.05.1974

T

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (lVIarcin Steindoo-, Zyg-

munt Jaromin, KazlmieTz Franczak).
Dzielony

nóż

maszyny

urabiającej

Dzielony · nóż strugOV\'Y skła dający się z trzonka
(l) i wymiennego ostrza (2), którego boczne skrzydła
(3) widlasto uk.ształtow<mej końcówki ostrza w pr.zekroju swym stanowią płaskie figury geometxyczne
utworz01!1e przez ograniczenie przestr1..eni jedną linią
prost ą prostopadłą do osi narzędzia oraz jedną linią
krzywą . Sinzydla (3) końcówki ostrza (2) zakładane
są w odpowiadające im wycięcia (4) znajdujące się
w trzonku (l) noża. Wycięcia te nadają przekrojowi
trzon ka noża kształt połąc zonych ze sobą dwóch
stylizowanych liter T.
(l zastrzeżenie)

Sb;

E21c

P. 171355 T

PATENTOWEGO
Układ

5

do bezprzewodowego sterowania maszyn
roboczych, zwłaszcza górniczych

Układ
pozw·ala na bezzakłóceniowe przesyłanie
rozkazów sterujących do maszyn lub ich zespołów,
szczególnie w warunkach górnictwa podziemnego.
Układ składa się z nadajnika i odbiornika. NadajnUt ma podwójną modulację, tj. modulację amplitud y i modulację częstotliwości . Generatory akustyczne (l) i (2}, są połączone z modulatorami amplitud
(4), wzmacniaczami liniowymi (5) i filtrami pasmowymi (6), które razem stanowią kanały (K), wyposażone w oddzielne generatory kwarcowe (3). Kanały
współdziałają z modulatorem częstotliwości (8), który
jest sprzężony z układem automatycznej regulacji
częstotliwości .(9).
Odbiornik ma kanały wykonawcze <Kw), wyposażone w układ filtrów pasmowych (19-23), sprzężo
nych z mieszaczami (24--28) oraz z detektorami amplitudy (29), filtrami rezonansowymi (30, 30') i ukła
dami wykonaw;czymi (34, 34'). Ponadto odbiornik ma
uk~ad blokady szumów (18) oraz układ automatycznej regulacji wzmocnienia (14).
(5 zastrze:beń)
ł

I@RJ------fł---(J:=; r,

' ~~-b

C51
l

22.05.1974

Ośrodeik Badawczo-Rozwojowy Przemysłu SiarkoWiego "Siarkopol", Machów, Polska (Julian Gilewski,
Teodor ćwild ik, Tadeusz Tyniec).

Sposób przygotowania wody złożowej do ponownego
wykorzystania jej zwłaszcza w górnictwie
otworowym
Dla umożliwienia ponownego wykorzystania wody
złożowej w górnictwie otworowym siarki przez wyeliminowanie zjawiska tworzenia się kamienictwórczych osadów w czasi.e jej podgrzewania dodaje się
do VI.'Ojy przed urządzeniami grzewczymi drobnoziaTniste substancje, jak : piasek, ił, gips lub inne
rozdr•obnione substancje skalne.
Substancje te tworzą w ,ZJmineralizowanej wodzie
złożowej ośrodek krystalizacji rozpuszczonych w niej
soli, stając się zaJtazem nośnikiem tychże w strumieniu wody. Ponadto substancje te działają erozyjnie wywołując działani e sarr o ~ zy szczące powierzchni
u:rządzeń przepływowych.
(3 zastrzeżenia)

Sb;

E2lc

P. 171558 T

30.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława -Staszica, Kraków, Folska (Józef świstak, Zdzisław Maciejasz, Józef Dubiniec, Stmisław Wojtas).

5c;

E2ld

P. 170823 T

03.05.1974

Przedsiębiorstwo
Robót Górniczych, Wałbrzych,
Stąazek, Bolesław Węgrzyn).

Folska (Witold

Klamra do usztywniania obudowy górniczej
z elementów korytkowych
Przedmiotem wynalaz.lru jest klamra służąca do
usztywniania obudowy górniczej z -elementów korytko~')'ch przy prowadzeniu robót strzałowych.
Klamra (l) wykonana jest z pręta o przekll'oju
kołowym i ma kształt litery "U", której końce (Z)
ramion są odgięte prostopadle do pł.aszczywy ramion. K'Ońcami (2) klamra wchodzi w otwory (4)
wykonane na końcach rozpór korytkowych (5) przylegaj·ących z obu stron do łulru ociosowego. Jeden
z końców klamry ma zgrubienie o średnicy większej
-niż średnica otworu (4) w mzporze, która jest tak
dobrana aby zagięcia klamry dały się przez ten
otwór przesunąć.
(l zastrzeżenie)

BIULETYN
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5c;

P. 171281

E2ld

T

20.05.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Marian Przybyła).
Urządzenie

do mechanicznego kotwienia stropu

PrZJed:miotem wynalazku jest urządzenie do mechanicznego kotwienia stropów w wyll"obiskach ścia
nowych. Wynalazek polega na umieszczeniu górniczej wiertarki (6) oraz montażowego zakrętaka (7) na
zakrzyw; 0:1ym końcu nośnej ramy (4), na ktorej
przeciwległym zakrzywionym końcu umocowany jest
demonta:ilowy zakrętak (8). Rama (4) wraz z narzę
dziami podwieszona jest za pośrednictwem rolki (5)
na podstropowym jezdnym torze (3), który zamocowany jest do lrotwowych podpór stropnicowych (1).
(5 zastrzeżeń)

5c;

E2ld

P. 171425

27.05.1974

Pi,erwszeństwo:

01.06.1973 Republika F·ederalna
Niemiec (nr 2327845.7)
Salzgitter Maschinen Aktieng,esellschaft, Salzgitter,
Republika Federalna Niemiec (Leo Schmid, Heinrich
Kotyza).
Kroczący mechanizm drążarki chodnikowej,
uruchamianej za pomocą sprężonego czynnika
P11zedmiotem wynalazku jest kro~zący mechanizm
chodnikowej, uruchamianej za pomocą sprę
żonego czynnika i służącej do przebijania chodników
i sztolni za pomocą stanowiącego całość z drążarką
elementu zewnętrznego i prowadzoneg·o w elemencie
zewnętrznym
elementu wewnętrznego, przy czym
element wewnętrzny i zewnętrzny stykają się ze
spodkiem chodnika albo sztolni i są przesuwane
względem siebie zarówno w kierunku kroczenia za
pomocą siłowników kroczenia połączonych z zewnętrznym elementem jak i w kierunku pionowym za
pomocą sUowników podnoszących.
Istota wynalazku polega na tym, że cylindry (45 i 46)
każdego siłownika podnoszącego są umieszczone na
zewnątrz kroczącego mechanizmu (20) i zamocowane
na elemencie zewnętrznym (21). Tłoczyska (57 i 58)
każdego siłownika podnoszącego (48 i 49) opierają się
poprzez rolkę (63 i 64) na bieżni (65) powierzchni wewnętrznej elementu wewnętrznego (23). Element wewnętrzny (23) jest podnoszony i opuszczany za pomocą siłownika podnoszącego (48 i 49) poprzez osadzone
zbieraki, na przykład rolki (85) albo sworznie (78 i 79).
(5 zastrzeżeń)
drą.żarki

33

5c;

P. 171616 T

E2ld

01.06.1974

71

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górnicre "Lubin", Lubin, Folska (Wiesław Trzak, Jan
Sadecki, Stanisław Stec).
Osłona czołowa

hydraulicmej obudowy
zmechanizowanej

Osłona

czołowa

hydraulicznej obudowy
w rejonie eksploatacji
złóż minerałów, urabianych materiałami wybuchowymi, składa się z eLementu górnego (l) w postaci
podatnej maty mocowanej na wychylnej stropnicy
(3) od strony stropu Oll"az elementu. dolnego (2) w postaci sztywnei płyty, mocowanej przegubowo do
spągownicy (4) i za pomocą dźwigni (9) połączonej
te stojakiem (10).
(l zastrzeżenie)

zmechanizowanej,

gó!l"niczej

pracującej

5c;

E21d

P , 171568

T

31.05.1974

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Folska (Bronisław Podgórski,
Zbigniew Klonow'ski, Jerzy Cieślik, Zbigniew Rączka).
Zakłady

Węglawego,

~r
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Obudowa do

pokładów tąpiących

Obudowa do pokładów tąpiących jest podatna elastycznie dzięki umieszczeniu jej pionowych lub prawie że pionowych elementów nośnych na sprężynach
o postaci ściany obwodowej stożka ściętego o dużym
kącie wierzchołkowym. Sprężyna spoczywa na dowolnej płycie podstawowej. Element, który się opiera na
sprężynie ma końcówkę tak ukształtowaną, aby jej
część środkowa wystająca w dół wchodziła luźno do
górnego otworu sprężyny a ciężar był przenoszony na
górną krawędź lub na ścianę sprężyny przy jej ~ó.r~
nej krawędzi za pomocą kołnierza albo płyty. D.ztęki
zamknięciu dolnego otworu płytą podstawową, a górnego końców.ką wspierającego się elementu, wnętrze
sprężyny jest niedostępne dla urobku.
(l zastrzeżenie)

Sc;

E2ld

P. 171566

T

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Polska (Bronisław Podgórski,
Zbigniew Klonowski, Jerzy Cieślik, Zbigniew Rączka).
Obudowa górnicza elastycznie podatna
Obudowa górnicza elastycznie podatna przeznaczon~
dla pokładów tąpiących, której elastyczną podatnośc
uzyskano za pomocą gumy, ma taśmy gumowe o przekroju klinowatym osadzone we wgłębieniach korytkowych, w które są zaopatrzone elementy nośne. Wymiary taśmy (2) i korytek (l) są tak dobrane, że taś
ma węższą stroną zagłębia się w korytku nie sięga
jąc do dna, a jej szersza część wystaje na zewnątrz.
W przy·padku obudowy chodnikowej stosov.:anie
kształtowników korytkowych jest rozpowszechmone,
wobec czego do Uladania elastycznej podatności wystarczy założenie taśmy gumowej. W przypa9ku obu-;
dowy ścianowej kształtowniki korytkowe wmny byc
włączone do konstr-ukcji stropnicowej z otworami korytek skierowanymi do stropu. Taśma gumowa osadzona według wynalazku zachowuje połorenie korzys tne do pracy w przeówieństwie do płyt gumowych,
które s ię z obudowy wysuwają .
(l zastrzeżenie)

E2ld

P. 171617

T

wyroi, składa się z dwu elementów; górnego (l) w
postaci ażurowej zasłony zawieszanej na pobocznicy
stropnicy oraz dolnego (2) w postaci sztywnej płyty
przymocowanej rozłącznie do spągownicy.
(4 zastrzeżenia)

31.05.1974

Zakłady
Węglowego,

5c;

7

Sc;

E2ld

P. 171644 T

03.06.1974

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik", Gorlice, Polska (Kazimierz Kotwica, Jan Darniczek, Stanisław Dziadowiec, Stanisław Zimowski, Józef Feruś, Anzelm Gościmiński, Jerzy Moskal, Czesław Wolski, Bogumił Brzozowski).
Układ

hydrauliczny zestawu obudowy
zmechanizowanej

Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny zestawu obudowy zmechanizowanej stosowanej w gór,nictwie węglowym zwłaszcza do pokładów wysokich.
Układ hydrauliczny zestawu obudowy zmechanizo'W anej wyposażony w rozdzielacze i bloki zaworowe
posiada w zestawie kasztowym rozdzielacze (6) umieszczone, co najmniej na przedniej i tylnej podporze
hydraulicznej (l) i (3), przy c.zym rozdzielacze (6) sterujące tylnymi
podporami hydraulic~nymi (3) i (4)
umieszczone są na p·r zedniej podporze (1), a rozdzielacze (6) sterująee przednimi podporami hydraulicznymi
(l) i (2) umieszczone są na tylnej podporze hydraulicznej (3).
Układ hydrauliczny według wynalazku może by~
zastosowany do różnych hydraulicznych obudów zmechanizowanych, a w szczególności pracujących w pokładach wysokich.
(l zastrzeżenie)

01.06.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górnicze "Lubin" Lubin, Polska (Wiesław Trzak, Jan
Sadecki, Stanisław Stec).
Osłona

Osłona

boczna hydraulicznej obudowy
zmechanizowanej

boczna sekcji górniczej hydraulicznej obudowy .zmechanizowanej, pracując:ej w rejonie eksploatacji złóż minerałÓw, urabiahych materiałami wybucho-

Sc;

E2ld

P. 171671

T

05.06.1974

Kombinat Górnkzo-Hutnkzy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław,
Polska (Bogdan Długosz, Janusz Sza:mlicki, Andrzej
Borkowski).

8
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Urządzenie zabezpieczające

instalację podsadzkowej
sieci hydraulicznej w kopalni głębinowej przed
rozerwaniem

polega na wyłą czeniu automatycznego układ u pr zygotowy wania mieszaniny podsadzkowej w podsadzkowni. Ws półpracuje ono z czujnikami ciśni enia {1, 2) zains talo wanymi w ruxociągu
najkorzystniej na podszybiu za kolanem gł ó wnego rurociągu. Dwa ·niezale żne układy A i B reagują jeden na wzrost a drugi na spadek ciśnienia mieszaniny podsadzkowej w rurociągu .
Każdy czujnik (1, 2) mfl us tawialny organ do pomiaru wielkości cl~nienia w postaci dzielonego korpusu (4, 7) w komorze, k tór.ego umieszczona na tłocz
kiem (5) uruchamiającym przełącznik (Sl, 82) w danym układzie {A, B) sprężyna (6) jest wstępn i e odciążona poprzez zakr~enie pokrywy (7) czujn ika (1,
2) na jego korpusie (4).
(2 zas trzeże nia)
Działanie urzą dzenia

~Sfl

5c;

E2ld

P. 171688 T

5c;

E2lb

P. 171689 T

Zgłoszenie
Zakłady

dodatkowe do

05.06.1974

zgłoszenia

P-168840

Kon ~ trukcyjno-Mechanizacyjne

W ęglowego, Gli wice,
Zbigniew Rączka).

Folska

Osłonowa

(Stanisław

Przemysłu

Romanowicz,

obudowa górnicza

Osłonowa obudowa górnicza według zgłoszenia nr
P . 168840 ma na górnym końcu osłony przeciwzawało
wej przymocowapy krótki h ydrauliczny stojak niosący
stropnicę. Podparcie tej stropnicy stojakiem w jednym punkcie powoduje jej niekorzystne pochylanie
przy zetknięciu z nierównomiernościami stropu.
Wadę tę usuwa zas tosowa nie :;iłownika (5) połączo
nego uchylnie ze stropnicą (l) i z górnym końcem
osłony (3). Siłownik (5) służy do ustalania wymaganego położenia stropnicy (l) wspartej na pionowym
stojaku (2).
(l zastrzeżenie)

05.06.1974

Zakłady Konstr ukcyjno-Mechanizacyjne Przemys łu
Węglowego, Gli...,ice, Folska (Stanisław Roma:nowicz,
Zbigniew Rączka, Kazimierz Herdzik).
Osłonowa
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obudowa górnicza

Przedmiotem wynalazku jest osłonowa obudowa
górnicza przezn,a czona do stosowania, zwłaszcza w pokładach o dużej grubości i zwięzłych stropach, ·k tóra
składa się z zespołu osłonowego (l) ·i umieszczonego
na nim zespoł-u pod1)orowego (2.). Regulacja wysokości zespołu osłonowego (l) pozwala na łatwe dostosowanie obudowy do pokładów o różne,j grubości.
(4 .zastrzeżenia)

5c;

P. 171975

E2ld

17.06.1974

20.06.1973 - RFN (nr P 2331 309.9)
Bachumer Eisenhiitte Heint zmann und CO, Bochum,
Republika Federalna Niemiec (Giinter Blumenthal,
Ernst Gebehart).
Pierwszeństwo:

Stojak obudowy tarczowej
Stojak obudowy tarczowej przeznaczony jest dla
podziemnych robót górniczych. Stojak posiada przy naj mniej jedną sp ą gnicę oraz zamocowaną przegubowo

w tytnej części końcowej spągnicy tarczę zawałową,
sk ie rowaną do prżodka i podpartą stojakiem hydra ulicznym, stropnicę zamocowaną obrotowo na wolnym
końcu tarczy zawałowej oraz ~anki ·prowadzące spr zę
gane z ułożoną w kierunk.u ·wzdłuż ściany przep orą,
przesu·w ane za ·pomocą cylindra powrotnego, w przybliżen i·u równolegle do spągnicy .
Sanki prowadzące {8) połą czone w tylnej czę ś ci koń
cowej za skierowanym do pod:;a:dzki wolnym odcink ic<m końcowym (14) tłoczyska (15) cylln.dra (16) siłowni ka zwrotnego (19) przymocowanego przegubow o
do spą gnicy {2) w swej są si adującej z przyporą (18)
pr.zedni ej części końcowej (17) posiadają wysuw ane
teleskopowo :pr ze dłużenie (23) , regulowane w kilku położeniach wysunięcia. Sanki prowadzące (8) są urniesz<:zone pom ię d zy są siednimi płozami dzielonej s pąg
n icy (2) .i s ą wykonane z prof ili slazy nkowych, a wym iary zevmętrzne przedłużenia (2·3 ) są w przybliżeniu
r6wne wymiarom wewnętrznym prof ilu skrzynkc;wego.
·

·

·

·

(6

z astrzeżeń)
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5c;

E2ld

9

P. 171940 T

15.06.1974

l

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków Folska (Henryk Filcek, Tadeusz Cynii,
Franciszek Skudrzyk).
Kotew badawcza
Kotew badawcza przeznaczona jest do pomiaru naw stropie wyrobiska. Kotew badawcza osadzona w uwarstwionym górotworze (7), zawiera ko!'pus
(1), który ma jeden koniec z gwintem zewnętrznym,
na którym znajduje się nakrętka (2) z przedkładką
(3). Drugi koniec z gwintem wewnętrznym ma wkrę
coną końcówkę stożkową (4). Wewnątrz korpusu (l)
są umieszczone
osiowo w dowolnych odległościach
szereg tensometrów (5). Wnętrze korpusu (l) jest
wypełnione s.ubstancją (6) przenoszącą odkształcania
korpusu (1).
(l zastrzeżenie)
prężeń

2

E2ld

5c;

P. 171786 T

08.06.1974

Konstmkcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Folska (Henryk Leśkiewicz, Andrzej Grzywak, Stefan Biolik, Kazimierz Indyka, Stanisław Foltyński, Zbigniew Antoniszyn).
Zakłady
Węglowego,

Pneumatyczny

układ
obudową ścianową

grupowego sterowania górniczą
ze stopniową automatyzacją
czynności

Wynalazek dotyczy pneumatycznego układu służą
c.ego do grupowego sterowania górniczą obudową
ścianową. Zastępuje on znany układ sterowania indywidualnego poszczególnymi czynnościami w kolejnych sterowanych kasztach obudowy.
W bloku 3 umieszczonym na kaszcie Zinajduje się
bierna negacja jednowejściowa (32) otrzymująca sygnał z przyporządkowanego danemu kasztowi adresowego elementu (22) umieszczonego w pulpicie ste-

l
l

l

l-L

l
l
l
l

l

Lr.! ________l,
11

l

l
l
l

1

L'-_-----=--=--'- -- - - --- - ·~ - - - - -

rowniczyrn. Bierna negacja (32) pokazuje sygnał do
elementu (33), który powoduje działanie siłownika
rozdzielacza · (37) służącego do wywołania pierwszej
czynności kasztu. Jednocześnie z elementu (33) sygnał
poprzez bierną negację jednowejściową (34) i układ
opóźnienia czasowego (35) przekazuje sygnał do następnego
elementu (33) wywołującego wykonanie
przez kaszt następnej czynności.
Z elementu (33) przechodzi sygnał do trzeciego elementu (33) sterującego trzecią czynnością kasztu.
Przyjśde tego sygnału jest także opóźnione w stosunku do działania zaworu (37). Opóźnienie to wywołuje układ (35) związany z bierną negacją jednowejściową (34). Układ sterowania trzecią czynnością zawiera te same elementy co układ sterowania czynnością drugą.
.(3 zastrzeżenia)

5c;

E2ld

P. 172045 T

19.06.1974

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Folska
(Joachim Glombik, Konrad Kuczyński, Teodor Kuś,
Stefan Lala, Rudolf Makiołka).

Sposób drążenia korytarzowych wyrobisk górniczych
oraz zestaw urządzeń do drążenia korytarzowych
wyrobisk górniczych
Sposób drążenia korytarzowych wyrobisk górniczych
oraz układ mechanizacyjny dla stosowania tego sposobu polega na tym, źe urobiona skała przy pomocy
materiałów wybuchowych załadowywana jest do zestawu dużych wozów kopalnianych ustawionych na
pojedynczym torze za ładowarką zasięrzutną będącą
również ciągnikiem dla tych wozów, za pomocą łado
warki bocznie wysypującej i ładowarki zasięrzutnej.
Ładowarka zasięrzutna ładuje urobek do pierwszego
zesprzęglonego z nią wozu a ładowarka bocznie rwysypująca poruszająca się na gąsiennkach ładuje równolegle urobek do pozostałych wozów.
.Po załadowaniu zestaw wozów zostaje odciągnięty
poprzez płytę manewrową za pomocą kołowrotu manewrowego, a następnie za pomocą transportowego
kołowrotu odciągnięty na jeden z podwójnych torów
ułożonych za płytą manewrową z tym, że kierunek
·ruchu wozów pełnych i próżnych przedąganych koło
wrotem regulowany jest krążkiem zabudowanym na
międzytorzu wyrobiska. W miarę oddaLania się przodku płyta manewrowa podciągana jest wraz z jego
postępem na odległość wyznaczoną odcinkiem toru
pojedynczego.
(2 zastrzeżenia)

lO
5d;

BIULETYN
E2lf

P. 171567

T
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31.05.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, GHwice, Folska (Andrzej Górecki, Jan
ŁGgowski,

Eugeniusz Klarputek) .

Wciągarka

linowa o napędzie hydraulicznym
zabezpieczona zapadką

Wciągarka linowa o napędzie hydraulicznym zabezpieczona przed niekontrolowanym opadaniem ciężaru
zapadką. Zapadkę dociska sprężyna (5) siłownika (4)
a luzuje ciśnienie w przestrzeni (6) sił-ownika (4).
Siłownik (4) zapadki jest włączony do układu hydraulicznego napędu silnika wciągarki poprzez zawór
(9} łączący siłownik zapadki naprzemian z odpływem
(12) do zbiornika lub z przestrzenią (10) za suwakiem
(11) za•w oru (9), przy czym ta przestrzeń jest połączo
na z układem hydraulicznym w miejscu pomiędzy sil-nikiem wciągarki a zaworem (8) ograniczającym wypływ z silnika, a przestrzeń (13) z przeciwnej strony
suwaka jest połączona z układem hydraulicznym w
miejscu pomiędzy zaworem (8) a rozdzi.e1aczem (7).
(2 zastrzeżenia)

wzajemnie

połączone obrotowo oczkami (3) i (4) które
stanowią obejmę łuku (12) obudowy. Zaczep ma hak
(7), którego część (13) jest wygięta w kształcie zbliżonym do półokręgu.
Część (9) haka (7) odgięta na zewnątrz w stosunku
do części o kształcie półokręgu ma przymocowany poprzecznie wspornik (10), który przy obciążeniu zaczepu jest do_C iskany do obrzeży łuku obudowy powodując zakleszczenie zacze-pu.
(l zastrzeżenie)

5d;

E21f

P. 171882

T

12.06.1974

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Folska (Jan
Gruszka, Jan Janota).

Sposób zwalczania zapylenia powietrza
w korytarzowych wyrobiskach górniczych,
wykonywanych techniką strzelniczą

Sposób zwalczania zapylenia powietrza w korytarzowych wyrobiskach górniczych wykonywanych techni-k ą strzelniczą polega na tym, że przed każdym
odstrzałem danego zabiom przed frontem wyrobiska
w pełnym jego przekroju tworzy się korek pianowy
(4) na długoś ci najkorzystniej 15 metrów.
(l zastrzeżenie)

~

L ..

5d;

E21f

P. 171634

T

03.06.1974

Zakłady Konstmkcyj no- Mechanizacyj n e Przemysłu
Węglowego , Gll wice, Folska (Leon Sikorski, Zdzisław
Golls, Włodzimierz Kucharski, Felicja Hryń, Jan Wie-

czorek).
Zaczep

Zaczep przeznaczony jest do zawieszania kabli, u:ui elementów maszyn na łukach obudowy chodnikowej. Zaczep ma dwa kabłąki (l) i (2)

rociągów, sprzętu

6a;

4

_/ -

3

C12c

P. 171957

T

15.06.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 166598
Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych, Poznań, Folska (Franciszek Kwaśny,

Stanisław Hofmański).

Sposób obróbki szyszek chmielowych

Sposób obróbki szyszek chmielowych polegający na
tym, że poddaje się je działaniu dowolnej siły dociskowej, na przykład odśrodkowej lub innej za p~ocą
wirówki lub dowolnych znanych elementów dociskowych w celu przeciśnięcia masy chmielowej przez perferowaną ściankę charakteryzujący się tym, że surowiec prowadzi się pod wpływem wywieranej siły
przez otwory o gładkiej ściance na drodze o długości
60-90 mm, po czym oderwane od otwbr6w po strt~-
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-300C, korzystnie 20°C, najlepiej w strumieniu owiewającego

powietrza

odznaczającego

6a;

30h;

się

(l

nością wzgl ę dną.

C07q
ASik

niską

wilgot-

zastrzeżenie )

27.06.1974

P. 172236

Pierwszeństwo :

27.06.1973 Włochy (nr 25894 A/73)
24.05.1974 - Włochy (nr 23148 A/74)

Errekappa Euroterapici S.a.S., Mediolan,

Włochy.

PATENTOWEGO
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dzaj ~wego czynnik gazowy. W dolnej części pojemnika
drugieRo j est umieszczony element napowietrzający
poł<jcz o n y z przewodem do doprowadzania czynnika
gaznwf·go. Dna obu pojemników są połączone rurą
cyr k ula c yjną, zaopatrz o ną w wylot kanału odprowadzaji] cego c-iecz.
Po napełnieniu pojemnika oraz rury cyrkulacyjnej
cieczą
t:odowlaną przepuszcza się przez pojemnik
czynnik gazowy, który zapewnia połączenie procesu
mieszania cieczy z intensywnym jej napowietrzeniem.
Napowietrzona ciecz przemieszczana jest do elementu
oddzielaj;icego ciecz, umieszczonego w pierwszym pojemniku, gdzie oddzielono od powietrza spływa z powrotem do drugi,ego pojemnika.
(l zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania nowej soli enzymatycznej
6a;

Sposób wytwarzania podwójnych soli S-adenozylo-L-metioniny (SAM) z kwasem siarkowym i kwasem
p-toluenosulfonowym polegający na tym, że przygotowuje się stężony roztwór wodny SAM, z roztworu
wodnego strąca się SAM za pomocą dodatku roztworu kwasu pikrolonowego, sól SAM z kwasem pikrolonowym rozpuszcza się w mieszaninie zawierającej
równe objętości roztworu wodnego kwasu siarkowego
i p-toluenosulfonowego o takiej samej normalno śc i
oraz częściowo mieszającego się z wodą rozpuszczalnika organicznego, sól SAM strąca się z roztworu wodnego za pomocą dodatku ketonu lub alkoholu całko
wicie rozpuszczalnego w wodzie, wytrąconą sól rozpuszcza się w roztworze kwasu p-toluenosulfonow.ego w metanolu, wytrąca się podwójną sól SAM
z kwasem siarkowym i p-toluenosulfonowym za pomocą dodatku odpowiedniego rozpuszczalnika organicznego.
·
(13 zastrzeżeń)

6a;

Cl2b

P. 172336

Polite.c hnika Łódzka,
man, Adam Pizło).
Urządzenie

Łódź,

T

Folska

C12b

P. 172566 T

09.07.1974

Pierwszeństwo:

09.07.1973 - Szwecja .(nr 7309617-4)
Alfa-Laval AB, Tumba, Szwecja.

Sposób prowadzenia

ciągłej

fermentacji

Sposób prowadzenia ciągłej fermentacji mikroorganizmów w brzeczce, którą wprowadza się w sposób
ciągły do wydłużonego, zamkniętego kanału, polegają
cy na tym że po fermentacji mieszaninę brzeczki i
masy ·komórkowej rozdziela się na drodze odwirowania na trzy składniki: przefermentowaną brzeczkę,
żywą masę komórkową i zanieczyszczenia, które odbiera się z układu.
Pozwala to na stałe usuwanie zanieczyszczeń np .
martwy.c h komórek z obwodu i prowadzenie procesu
przez praktycznie nieograniczony ok·res czasu.
(8 zastrze·żeń)

29.06.1974
(Bolesław

Bach-

do hodowli drobnoustrojów

Urządzenie do hodowli drobnoustrojów jest złożone
z dwóch pojemników usytuowanych w ten sposób, że
dno pierwszego pojemnika jest umieszczone w pobliżu
górnej części drugiego pojemnika, połączonego z górną częścią piel"wszego pojemnika w miejscu umieszczenia el~mentu oddzielającego ciecz. Nadto w górnej
części pierwszego poj.emnika znajduje się wlot kanału
doprowadzającego ciecz oraz wylot kanału odprawa-

6a;

C12c

P. 173098

T

29.07.1974

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Folska (Kazimierz Kornacki, Jerzy Rymaszewski, Stefan Poznań
ski, Bronisław Habaj, Zbigniew Smietana).
Sposób utrwalania żywych mikroorganizmów
i preparatów enzymatycznych
Wynalazek dotyczy sposobu utrV~alania żywych mi~
kroorganizmów głównie bakterii, drożdży i pleśni
oraz preparatów enzymatycznych metodą suszenia
rozpyłowego.

Sposób według wynalazku polegająey na przygotov,raniu podł-oża, zaszczepian iu juoculum mikroorgani zmów, namnażaniu komórek drobnoustrojów, odwirowan iu, rozproszeniu w nośniku, schłodzeniu i suszeniu na wieży rozpyłowej, charakteryzuje się tym,
że koncentrat żywych mikroorganizmów lub preparatów enzymatycznych s us zy s ! ę w czasie kilku sekund jałowy m i suchym powietrzem o wilgotnośc i
względn ej po niżej 20% i ogrzanym do temperatury
poniżej D0°C . Wilgotnoś ć względn ą powi etrza atmosfer ycznego, k tóra \vy nosi od 70 do 950/c obn iża si ę d o
j)Oziomu poniżej 20% przy użyciu absorbentót\' wilgoci np. żelu krzem ionkowego, tlenku \\'a'pnia, kwasu
s iarkowego itp.
(l żastrzeżenie)

BIULETYN
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Cl2c

P. 172859

Instytut Przemysłu
Folska (Jerzy Beer).
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Warszawa,

Sposób otrzymywania piwa o małej zawartości
alkoholu oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymy;w-ania
piwa o małej zawartości alkoholu oraz urządzenie do
stosowania tego sposobu. Sposób według wynalazku
polega na tym, że przez ·piwo przygotowane według
dotychczas z.nanycb metod, ~tępnie przefiltrowane,
nieleżakowane, po osią gnięciu temperatury 60°C przepuszcza się dwutlenek węgla w ilości nie mniejszej
niż 20 l min na 100 l piwa, przy czym podgrzewanie
kontynuuje się do uzyskania temp. 75-7B°C utrzymując tę temperaturę do momentu zako1'lc.zenia prowadzonego procesu.
Urządzenie do stosowania tego sposobu wyposażone
jest w destylacyjny kocioł (l) zaopatrzony w nagrzewmcę (7) oraz wmontowany w niego przewód (8) widełkowato zakończony, przy czym kocioł (l) połączony
jest bezpośrednio z chłodnicą (2), która połączona jest
z kolei szczelnie z odbieralnikiem (3), do którego podłączone '><! szeregowo płuczki (4), (5) i (6), na wyjściu których wmontowany jest osuszacz (9), z którego
wylot gazu skierowany jest do -p ompy ssącotłoczącej
(10), tworząc obieg zamknięty w ciągu trwania procesu
destylacji.
{3 zastrzeżenia)

Fig2
7b;

BZlc

P. 171585

T

01.06.1974

Bi·uro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
"Bipromet'' Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice,
Folska (Marian Raduj, Marian Wrężlewicz).
Bęben nawojowy zwijarki
Bęben przeznaczony jest do zwijarki lub narzucarki służącej do beznaciągowego zwijania w kręgi drutu, prętów, cienkich rur i kształtowników. Bęben
składa się z ramion ce ntruj ą cych (3), rozmieszczonych
równomiernie wokół pionowego trzonu nośnego, których górne końce są połączone przegubowo z pierście
niowym jarzmem (2) osadzonym przesuwnie na górnym końcu nośnego trzonu (1).
Dolne końce centrujących ramion (3) są połączone
również przegubowo z nośnymi ramionami (7), usytuowanymi promieniowo, przy czym kof1ce ich zwrócone do osi bębna są połączone przegubowo z d-olnym
końcem trzonu (l).
(2 zastrzeżenia)

7b;

B2lc

P. 170808

T

03.05.1974

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Folska (MieOlszews'ki, Marek Romanowski).

czysław

Przyrząd do kształtowania uzębień wałków,
zwłaszcza wałków . wielowypustowych

Przedmiotem wynalazku jest przy.rząd rolkowy do
plastycznego kształtowania uzębień wałków, zwłaszcza
wałków wi.elowypustowych, w wałkach przepychanych
przez ten przyrząd przy pomocy prasy.
Przyrząd śkłada się z płyty dolnej (3) z dośrodko
wymi prow,adni<:ami i płyty górnej (4) pomiędzy którymi osadzone s ą suwaki (l)
rolkami kształtującymi
(2). Każdy su-wak {l) posiada otwór przeloto'Wy, w
który ustawiony jest wałek mimośrodowy (6) z występującym końcem do przesuwania i l'egulowanla
położenia rolki kształtującej (Z),
Dolna płyta (3) i górna (ł) połączone ~ą śrubami (7),
których skręcanie powoduje docis·kanie suwaków (l)
płyt~;~mi (3, 4) i zabezpieczenie ich przed przesuwaniem.
·
(l zastrzeżenie)

z
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7b;

B2lc
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Instytut Obróbki Plastycznej; P.oznań, Folska (MieOlszewski, Ma.rek Romano:wski).

czysław

Samoczynny zacisk

wałów obciążonych dużą siłą
poosiową

Przedmiotem wynalazku jest samoczynny

zacisk

PATENTOWEGO
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P. 171872

T

12.06.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Ryszard Wierzbicki, Andrzej
Dziadoń, Stanisław Nowa·k).
Sposób wytwarzania płaskowników metalowych oraz
układ do stosowania tego sposobu

wałków obciążonych dużą silą poosiową np. przy przepychaniu lub spęczaniu. W zacisku wykorzystano do
zaciskania siłę poosiową występującą w wałku, Pl'ZY
czym. przenoszenie tej siły rozłożono odpowiednio na
opór czołowy i siły tarcia, wynikające z działania za-

Sposób wytwarzania płaskowników metalowych, polega na tym, że półprodukt w postaci walcówki lub
drutu poddaje się w sposób ciągły procesov.;i ciągnie
nia, walcowania zgniatającego i walcowania kalibru-

cisku.
Samoczynny zacisk

Układ do stosowania tego sposobu, zawiera kolejno
usytuowane elementy: bęben nawojowy (2), ciągadło
(3), poziome walce
zgniatające (4), prowadnicę (5),
pionowe walce kalibrujące (6) z wykrojami oraz ~ęb~n
nawojowy (8).
(2 zastrzezema)

wałków

wyposażony

w

tul~ję

(4) postada ruchome tłoczysko (7) podparte sprężyn_ą (8), ~tóre
połączone jest z tuleją wewnętrzną (4) c1ęgnan:1 ~6)
poprzez amortyzatory (11).
{l zastrzezeme)
rozpręmą

(3)

zaciskaną

tuleją

wewnętrzną

jącego.

7c;

B2ld

P. 170872

T

06.05.1974

Wytwórni-a Maszyn Górniczych ,,Niwka" im. Marcelego Nowotki, Sosnowiec, Polska (Marian Juzala).
Narzędzie do wyciskania i kalibrowania tulei
stalowych na zimno, zwłaszcza tulei hydraulicznych
stojaków kopalnianych

7b;

B2lc

P. 171768 T

08.06.1974

Zgłoszenie

dodatkowe do zgłoszenia P-162077
"Controstal" Rejonowy Oddział Stali Zwykłej, Katowice, Folska (Stanisław Sąsiadek, Leszek Chamicki,
Karol Kandziora, Adam Zdrach, Henryk Krzystolik).
Jtoz~arka

drutu

Rozwijarka drutu ma bęben (5) obrotowy osadzony
na wale (7), na któryrn osadzona jest obrotowo wodząca płyta (6) zaopatrzona na końcu w d"l\oie pary
rolek prowadzących (10) i parę rolek docis·kową (11)
·i hamującą (12). Zarówno bęben (5) jak i hamująca
roLka są zaopatrzone w hamulcowe szczęki (9) l (13)
z regulowanym dociskiem. Między rozwijakiem ~4) .a
odbiorem, na przykład zwijarką zwitek (l) znaJdUJe
się prowadnica (3) dla drutu (15), która ma kształt
odpowiadający torowi jaki zakreśla na:wojo'Yy tr.~pie~
(2) zwijarki (1). Korzystnie gdy dla JedneJ ZWIJarki
są wykonane dwie rozwijarki (4).
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest narzędzie do wyciskania i kolibrawania tulei stalowych na zimno, zwłasz
cza tulei hydraulicznych stojaków kopalnianych. Narzędzie składa się z mocującego trzpi·enia (l)
na
które·go odpowiednich stoczeniach osadzony jest kalibrujący pierś cień (2) wykonany ze stali narzędzio
wej, s topowej lub w ęglików spiekanych. Do pierśc ie
nia (2) przylega redukcyjna podkładka (3) osadzona
na stoczeniu o średnicy (d:V dociskająca pierścień (2)
do powierzchni oporowej za pomocą tulei (4) nakręco
n.ej na gwintową ko1'lcówkę {5) trzpienia (1).
(l zastrzeżenie)

l
l

·~=r

l
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7c;

B21d

P. 170897 T

07.05.1974

Folitechnika W·rocławska, Wrocław, Folska (CzeBanasiak, Jerzy Gronostajski).

sław

Sposób wytwarzania
elementów

półfabrykatów pierścieniowych
tnących wykrojników

Przedmiotem wynalazku

jest sposób wytwarzania
elementów tnących
wykrojników, a zwłaszcza elementów tnących wykrojników do wycinania z blachy stalowej dużych
wyrobów o zarysie kołowym lub zblironym do niego.
Sposób polega na tym, że odcinki prętów ze stali
narzędziowej do pracy na zimno NCL lub NC4 o odpowiedniej długości i przekroju kwadratowym lub
prostąkątnym kształtuje się jedną ze znanych metod
w pierścienie lub półpierścienie, które poddaje się wyżarzaniu dla usunięda naprężeń, a następnie pierście
nie spawa się w temperaturze 600-650°C elektrodą
EN600B, zaś półpieDścienie zgrzewa jedną ze znanych
metod, po czym tak otrzymane pierścienie prostuje
się w temperaturze 850-900°C i poddaje wyżarzaniu
ujednorodniającemu
w temperaturze 800-820°C, a
następnie schładza do temperatury 600 z piecem, a
dalej na wolnym powietrzu.
(l zastrzeżenie)

półfabrykatów

7c;

B2ld

pier.ścieniowych

P. 170990

T

10.05.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej
Metali "Plasomet", Warszawa, Folska (Władysław
Nagel).
Sposób kształtowania wie!kogabarytowych
wyrobów w postaci ramion wielokątnych
prasa do
stosowania tego sposobu

PATENTOWEGO
7c;

B21d

Nr 5/II (47) 1971i
P. 171358

T

22.05.1974

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zi.elona
Góra, Folska (Stanisław Hejmej, Mieczysław Steliga,
Feliks Szlęzak).

Sposób dziurkowania profili zamkniętych, zwłaszcza
rur profilowych i urządzenie do stosowania tego
sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób dziurkowania
profili zamk niętych i urządzenie do stosowania tego
sposobu zwłaszcza do wykrawania otworów w rurach
o dowolny.ch wymiarach i kształtach przekroju poprzecznego. Sposób polega na tym, że ściankę unieruchomionej profilowej rury dziurkuje się stemplem
o kształcie i wymiarach odpowiadających wykrawanemu otworowi, przy czym stempel wykonuje jednocześnie ruch drgający i postępowy o odpowi.ednio dobranych amplitudach.
Urządzente
do dziurkowania według wynalazku
?.:budowane jest z generatora drgań mechanicznych,
który przekazuje drgania na stempel tnący za poś
rednictwem sztywnego łącznika w postaci płyty gło
wicowej prowadz·onej na słupach. Płyta głowicowa
umieszczona jest pomiędzy elementami sprężystymi
o regulowanej amplitudzie drgań. Zmiana częstotliwo
ści drgań mechanicznych generatora odbywa się na
drodze elektry.cznej.
Ruch postępowy stempla uzyskiwany jest poprzez
łącznik znanego siłownika znajdującego się na zewnątrz urządzenia. Do dziurkowania rur profilowych o
większym przekroju umożliwiającym stosowanie matrycy urządzenie według wynalazku wyposażone jest
w matrycę mocowaną siłownikiem wewnątrz dziurkowanej ·rury.
(3 zastrzeżenia)

Sposób według wynalazku przeznaczony jest do
kształtowania wielkogabarytowych wyrobów w postaci ramion wielokątnych. Sposób polega na tym, że pas
materiału kształtuje się od końców ku środkowi za
pomocą narzędzi przesuwanych co najmniej w dwóch
płaszczyznach prostopadłych względem siebie, o ruchach wzajemnie skoordynowanych w czasie.

Ie;
' ..-,/ // " '. _.·. / .- ' -.-/ /

.· ' .{' . ·..- / ..r-,; ' /~ . . ,F"'

,· " ./ ... - ,/

•

B21d

P. 171763

Wyższa Szkoła Inżynierska
Szlęzak).

T

07.06.1974

im. J. Gagarina, Zielona

Góra, Folska (Feliks

Sposób perforacji rur i profili zamkniętych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób perforacji cienrur i profili zamkniętych o różnych prze·krojach i znacznych długościach oraz urządzenie do
stosowania tego sposobu.
Sposób perforacji według wynalazku polega na
wprowadzeniu do wnętrza umieszczonej w matrycach
rury prowadnic z ruchomymi stemplami, których nacisk na ścianki rury uzyskuje się przez osiowy ruch
zakończonego klinem przeciągacza.
J:cościennych

Prasa do kształtowania ma zunifikowane jednostki
(1-9) zgrupowane w bloki. Blok centralny, nieprzesuwny, ma dociskacz (l), górne narzędzia (2, 3)
i foremnik (10). Każdy ze skrajnych bloków, samodzielnie przesuwany względem centralnego, ma dolne
narzędzia (6, 8) o ruchu prostopadłym Względem kierunku ruchu narzędzi górnych (4, 9). (6 zastrzeżeń)

siłowe

~r
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Urządzenie składa się z dwóch matryc naciskających
obrabianą rurę oraz umieszczonych wewnątrz rury

prowadnic ze stemplami rozmieszczonymi prostopadle
do osi rury. Do wnętrza prowadnic połączonych listwami na całej długości wprowadzony zostaje przecią
gacz z zakończeniem w postaci klina, którego wzdłuż
ne przesuwanie powoduje ruch stempli i wykonanie
operacji wycinania otworów w ściankach rury. Powrót stempli uzyskuje się za pomocą sprężyn umieszczonych w gniazdach zabezpieczonych specjalnymi
wkładkami.
(2 zastrzeżenia)
Sa;

B05c

P. 172669

Pierwszeństwo: 14.07.1973
~Lemiec (nr

-

12.07.1974

Republika Federalna

P 2335993.5)
Republika Federalna ~iemiec
.(nr P 2412731.9)
D. Dupuis u. Co. Mi:inchengladbach, Republika Federalna ~iemiec.
Urządzenie do obróbki w szczególności materiałów
16.03.1974 -

włókienniczych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obróbki
zwłaszcza parzenia i utl'walania, farbowania, odgotowywania, bielenia, prania, płukania jak również wykańczania szczególnie materiałów włókienniczych, charakteryzujące się tym, że posiada co najmniej dwa,
umieszczone w odstępie od siebie i wsuwane jeden w
drugi, cyUndry (3), (7), przy czym utworzona przestrzeń pierścieniowa (9) pomiędzy obydwoma cylindrami stanowi przestrzeń obróbczą dla materiałów,
zamykaną od strony czołowej przez obiegające pierścienie uszczelni.ające (12) i posiadającą doprowadzenie
(13) dla czynnika obróbczego, przy czym cylinder wewnętrzny (3) umieszczony jest nieruchomo, a cylinder zewnętrzny umieszczony jest przesuwnie.
Profil pierścienia uszc.zelniającego pos.iada kształt
litery (T).
(23 z-astrzeżenia)

6

7g;

B2lh

P. 171319

T

21.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polsk·a (Robert Szyndler, Zbigniew
Go gółka).
Klin matrycoWY
Klin matrycowy przeznaczony jest do zamocowania
matrycy w poduszce i matrycy w bijaku. Klin matrycowy zawiera dwa kliny (l i 2) o kształcie graniastosłupa ściętego skośnie. Kliny (l i 2) są osadzone
naprzeciw siebie, gwintowo, na rzymskiej śrubie (3),
ułożyskowanej w obudowi<e skrzynkowej (4). Do górnej powierzchni roboczej klinów (l i 2) przylega korpus podwójnego :klina górnego (5), wy,pełniony materiałem sprężystym (6).
~a materiale sprężystym (6) jest usytuowana przykrywa (7) luźno osadzona w lwrpusle podwójnego
klina .~órnego (5). Pomiędzy przykr y wą (7) i ścianą
górną obudowy skrzyJ+kowej (4) są usytuowane dociskowe kołki różnicowe (8). Kołki (8) są luźno osadzone w gniazdach przelotowych (9), wykonanych w
ścianie górnej obudowy skrzynkowej (4).
(l zastrzeżenie)

16

3
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Urządzenie

z

nakładania
taśmą tkaniny

do

Wynalazek dotyczy

kleju i sklejania skóry
podszewkowej

urządzenia

do

nakładania

kleju

i sklcja!lia skóry z tka11im1. Składa się ono z rolki
(2) nawojowej, z której odwija się taśma {l) tkaniny

podszewkowej, przewija poprzez rollu~ (3) zwrotną
przes uw a po segmencie (4) zanurzonym w zbiomiku .(5) z klejem zabie,raj ąc za sobą wa,rstwę kleju,
którego grubość na taśntie (l) jest uregulowana re-

1

społem

zagarrniając,vm (6). Następnie taśma (l) powarstwą kleju przesuwa się w tunelu (9) o~u
s zaj ą c.l'm, po-ączc:in y m z wyciągiem (10) i przechodzi
na urz ą dzenie (11) transportowe, na którym przy klejane są, a później dociskane rolkami (13) docisko-wv-

kr yta

(2 zastrzeżenia)

mi elementy (12) sltóry.
Sa;

B05c

Centralne

P. 172912

Laboratorium

T

18.07.1974

Technicznych

Wyrobów

Włókienniczych Łódź, Folska (Eugeniusz Wesołowski,
Eugen1usz Łysek, Krzysztof Janczyk, Antoni Sołtys).

Sposób zwiększania przyczepności powłoki
z termoplastycznego tworzywa sztucznego do nośnika
włókienniczego

Sposób zwiększania przyczepności powłoki z termoplastycznego tw::>rzywa sztucznego do nośnika włó
kiennkzeg·o polega na nadaniu powierzchni nośnika
odpowiedniej faktury w celu zwiększenia o 30-1000/o
obszaru kontaktu między warstwami (a), (b) wyznaczonego umowną linią (A 2B 2). Faktura taka umożliwia
korzystne przenikania pasty w przestrzenie (c) między
elementy (d) nośnika.
(2 zastrzeżenia)

d

l

A~~~~~~~~~ ,ą
8c;

B4lf ·

P. 17314.4.

T

30.07.1974

Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im.
Bojowników Rewolucji 1905 R. "Pamotex", Pabianice, Folska (Jerzy Ciesielski, Zbigniew Nowak, Magdalena Bo.rkiewicz, Zofia Misiak)..
Sposób drukowania wyrobów

włókienniczych

Sposób drukowania wyrobów włókienniczych przy
wałów lub szablonów cl.I"ukarskich przygotowywanych metodą fo ~ograficzną przez ic4 naświetla
uile z klisz pozytywowych ostatecznych charakteryzuje się tym~ że wały lub szablony przygotowywane
metodą fotograficzną maświetla się z klisz pozytywowych ostatecznych i jednej kliszy megatywowej
podstawowego rysunku wzoru, przy czym punkt raportowy kliszy negaty'-' ONej po wykonaniu z niej
kliszy pozytywowej a p.r;zed naświetlaniem wału lub
szab~onu zostaje przesunięty
wzdłuż prostopadłych
krawędzi kliszy o ściś1e określoną wartość, albo wały
lub s.zablony przygotowane metoią fotograficzną naświetla się z klisz pozytywowych ostatecznych i co
najmniej jednej kLiszy zawierającej wartość przesunięcia kliszy pozytywowej
względem
negatywowej
podstawowego rysunku wzoru oraz punkt raportowy pochoizący z kliszy pozytywow,ej. (2 zastrzeżenia)
użyciu

8h; D04h

P. 172323

T

29.06.1974

Biuro , Opracowań Techni·c znych Państwowe P.rze'I'I:!renowego, Rzeszów, Folska (Wiktor Braun,
Edward Hawrot, Adolf Cwiękała, Gadzała Józef).
mysłiu

8h;

D04h

P. 173083

T

27.07.1974

Centralne Laboratorium Prz·emy s łu
Arty kułów
Technicznych
Galanteryjlllych, Łódź, Folska (Zy gmunt Demus, Zbigniew Andrzejczak, Włady s ław
Osbojewsiki, Jan Bielicki).
Sposób wytwarzania pierścieni uszczelniających
z tkaniny azbestowej

Sposób wytwarzania pierścieni uszczelniających
z tkaliliny azbestowej, według wynalazku, polega na
impregnowaniu tkaniny azbestowej lateksem kauczuku naturalnego o stęileniu od 10-500/o suchej masy
lub też z domieszką - w ilości do 250fo, lateksu butadienowo-styrenow,ego, nitryłowego lub chloroprenowego o takim samym stężeniu, a następnie suszeniu impregnowanej tkaniny w temperaturze równej
100°C w czasie 60 minut oraz :łiormowaniu pierścieni
z pociętych odpowiednio pasków tkaniny przygotowanej w opisany wyżej sposób.
(l zastrzeżenie)

8k;

D06m

P. 1724.38

04.07.1974

T

Centralne

Laboratorium Technicznych Wyrobów
Łódź, Polska (Eugeniusz W esołow
ski, Janina Zgagacz, Kazimiera Skibińska, Wanda
Skalska, Eugeniusz Łysek, Zbigniew Kieler).
Włókienniczych,

Sposób

wykończania

tkanin

Sposób wykończania tkanin z ciągłych włókien
syntetycznych przeznaczonych na sprzęt turystyczny,
a zwłaszcza na plecaki i chlebaki polega na podda-
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niu tkanin o odpowiednich parametrach fizyko-mechanicznych procesom wykończalniczym mok;rym
w kolejności: pranie, stabilizacja, barwienie, suszenie, po czym tkaniny te impregnuje się w roztworrze
silikonu o stężeniu 100-150 g silikonu/l rozpuszczalnika lub odpowiednio silikon w dyspersji wodnej
w stos. 75-100 g/l, po czym poddaje się je leżakowa
niu lub obróbce termicznej, bądź obu operacjom kolejno.
(l zastrzeż~nie)

81;

D06p

Pierwszeństwo:

P. 169870
30.03.1973 -

28.03.1974

Szwajcaria (nr 4600/73)

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób sklejania
Sposób sklejania

włókien

włókien

w
w

materiałach

materiałach

runowych
runowych,

polegający na tym, że włókniste ;runo impregnuje
się dyspersją spoiwa zawierającą jeden lub większą
liczbę związków o ogólnym wzmze przedstawionym

na rysun.ku, w którym R oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik alki'oNy lub al~enylowy o 10-24
atomach węgla, ewentualnie podstawiony grupami
wodorotlenowymi, · A
oznacza grupę o wzorze
-O-CH 2-CH2- lub -O-CH 2-CHOH-CH2-, X
oznacza grupę o ogólnym wzorze -[CxH2x-O]r-H,
Y 1 oznacza grupę o ogólnym wzorze -[CyH 2y-0]s---H
lub R- (A)p.=-1, Z 1 oznacza grupę o ogólnym wzorze
-[CzH 2.---0]t-H lub R-(A)p=~. m oznacza liczbę 1-6,
n. oznacza liczbę 2-6, p oznacza liczbę l lub 2, przy
czym g,rupy o ogólnych wzorach CxH 2x, CyH 2y i CzH2z
niezależnie od si-ebie oznaczają rodniki etylenowe
C 2H 4, 1; 2-propylenowe C 3H 6 lub l, 2-butylenowe C 4H 0 ,
a ~rupy X, Y 1 i Z 1 mogą zawierać kombinacje tych
rodn~ków alkilenowych, zaś każdy z symboli r, s i t
oznacza liczbę wynoszącą co najmniej l, a ich suma
wynosi najwyżej 200, przy czym związek ten zawiera
co najmn1ej jedną grupę o wzorze [CxH 2x0lrH,
[CyH 2yO]sH lub [CzH~zOltH, albo też soli addycyjnych tych związków z kwasami albo ich czwartorzędowych so"i amoniowych, po czym włókniste runo suszy się w temperattlirze do 200°C.
(15 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO
81; D06n
39b5; C08g
39b7; C08h

D06n

P. 172389

02.07.1974

Pierwszeństwo:

09.07.1973 - Stany Zfednoczone
Ameryki (nr 377885)
Rohm and Haas Company, Philadelphia, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania wykończonych skór
lub substytutów skóry
Sposób wykańczania skór i materiałów skóropodobnych polega na nanoszeniu dającego się spieniać
lateksu na niskogatunkową skórę lub substytut skóry, suszeniu i spienianiu podłoża powlekanego lateksem, zgniataniu powłoki piankowej i nanoszeniu
powłoki wykańczającej na pokTyte zgniecioną pianką
niskogatunkowe skóry i materiały skóroro:lobne.
Uzyskuje się w ten sposób skórę
substytuty skóry
o lepszych własnościach niż skóry substytuty skóry
powLekane zwykłym sposobem.
(7 zastrzeżet1)

P. 172998 T

25.07.1974

Pierwszeństwo:

25.07.1073
W. Bryt. (:nr 35469/73)
Porvair Limited, Estuary Road, Norfolk, Wielka
Brytania.
Przepuszczalne dla pary wodnej tworzywo
w arkuszach i sposób wytwarzania arkuszy
tego tworzywa
Przepuszczalne dla parry '\A:O:inej, elastyczne tworzywo skóropodobne składające się co najmniej z 3
ściśle przyLegających do siebie warstw, wolne od
włóknistego
wzmocnienia, wykazujące wydłużenie
przy rwan1u ponad 200°/o, o znacznej porowatości,
przy czym mikroparowata struktura zawiera wolne
pr.zestrzenie do'\A: o:nie ro:mni.eszczone, o nieregularnym kształcie połączone między sobą parami p;rzenikającymi przez ścianki otaczające wo1ne przestrzenie. Tworzywo to wykonuje się przez nałożenie na
siebie 3 warstw polimeru w formie elastomeru ;rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym wraz
z rOIZpuszczalnym wypeŁniaczem i następną kolgul.acją. Two·rzywo charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i bardzo dobr.ą przepuszczalnością pary
wodnej.
(12 zastrzeżeń)

8m;

D06p

P. 170935

T

09.05.1974

Pierwszeństwo:

23,.01.1974 Republika Federalna
Niemiec (nr P 22 54 983.3)
Bruckner Apparatebau GmbH, Erbach, Republika
Federalna Ni•emiec.
Sposób barwienia materiałów włókienniczych
z syntetycznych włókien

Sposób
barwieni•a
materiałów
włókienniczych
syntetycznych włókien zwłaszcza poliestrowych, za
pomocą alifatycznych chliQrowcowęglowodorów polega na tym, że materiały włókiennicze poddaje się
działaniu chlOII'owcowanych węglowodorów w fazle
ciekłej, takich jak chlorowcowane pochodne metanu
i chlorowcowane pochodne etanu i etylenu, zawierające tylko dwa atomy wodoru podstawione chlorowcem, o temperaturze wrzenia niżsZlej od 85°C, razem
z wodnym roztworem lub wodną zawiesiną barwnika. Proces ten prowadzi ~ię metodą o·~resową.
(16 zastrzeżeń)
.11

12a; B01d
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P. 171255 T

18.05.1974

Przemysłowy
Instytut Automatyki
Pomiarów
"Mera-PIAP", Warszawa, Folska (Marek Stas.zczak,
Jerzy Kaweciki, Daniela Borowicz).

Sposób sterowania

kolumną -destylacyjną

w systemie

predykcyjnym
Sterowanie kolumną destylacyjną odbywa się
w ten sposób, ż~ porównuj.e się w urządz2niach (R1),
(R2) i (R3), wartość zadaną przyl o ;tu entalpii surowca (1\iF,) z wartością pomierzoną entalpii (liiF ml oraz
wartość zadaną natężenia przepływu orosienia wewnętrznego
górnego (LGz) z wartością pomierzoną
orosienia (LGm) i wartość zadaną natężenia pr2lepły
wu pozostałości (Wz) z warto3cią pomierzoną pozostałości (Wm). Otrzymane w wyniku tego porównania sygnały różnicowe (iliFz-1\iFm) oraz (LGz-LGm)
i (Wz-Wm), kształtuje się dynamiocznie i następnie
podaje na organy wykonawcze sterujące natężeniem
przepływu pary gnewczej do podgrzewacza surowca
oraz natężeniem przepływu orosienia zewnętJ:"znego
i natężeniem przepływu pozosta!oki. (l zastrzeżenie)
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PATENTOWEGO
12a; B01d
Pierwszeństwo:

P. 172664

12.07.1974

29.11.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 420357)

HoOiker Chemieais and Plastics Corporation, Niagarr-a Falls, Stany Zjednoczone Ameryki.
Aparat wyparny oraz wielodziałowa bateria wyparek
do odparowywania roztworów wodorotlenków metali
alkalicznych
Aparat wyparny stosowany do odparowywania, zatężania i/lub oczyszcza nia roztworów zawierających
wodorotlenki i chlorki metali alkalicznych, posiadający . ko;noa·ę odbierającą przerabianą ciecz, prz;eplyw ową strefę grzejną zawierają cą wymienniki ciepła,
komorę
rozdzielczą
do wytwarzania mieszaniny
ci;ecz para z przerablanego roztworu, pnewody
łączą ce wymienione kom ory, przegrody i urządzenia
rozd zielające
umieszczone wewnątrz komór, stref
t/lub przewodów, w którym przynajmniej część tych
powierzchni wymienników ciepła, komór, stre·f, przewodów, urządzeń rozdzielczych i przegród, które
stykają się z roztworem wodorotlenku i chlorku
metalu alkalicznego w temperaturach powyżej 50°C,
wykon ana jest z feru:ytycznej stali nierdzewnej
o następująCY\01 składzie podanym w Ofo wagowych:
węgiel do 0,01 Ofo, mangan do 0,400fo, fosfor do 0,020fo,
siarka do 0,020fo, krzem do 0,40n/o, azot do 0,015°/o,
mf.edź do 0,200fo, nikiel+miedź do 0,50°/u, chrom
25,0-27,5%, molibden 0,75-1,5% oraz żelazo do
zrównoważenia bilansu.
(6 zastrzeżeil)

PCDF

12a; B01d

P. 172538

08.07.1974

Pierwszeństwo:

13.07.1973 - Republika Fede·r alna
Niemiec (nr P 23 35 673.2)
Farbwerk·e Hoechst Aktiengesellschaft vormals
Meister Lucius u. Briining, Frankfurt nad Menem,
Republika Federalna Niemiec.
Sposób destylacyjnego oddzielania wody
z organicznych mieszanin wieloskładnikowych
Sposób destylacyjnego oddzielania wody z organicznych mieszanin wieloskładni:kowy·ch, które zawiwają przynajmniej jeden składnik ~ieszający się
tylko częściowo z wodą, przez destylacJę .azeo!ropową tego składnika z zawartą wodą, r.o zdz1eleme fazowe destylatu i zawlt'ócenie czynnika tworzącego
azeotrop do kolumny, polega na tym, że fazę organiczną dzieli się przed rzawrócenrem do kolumn;y,
jedną jej część przez głowicę kolumny zawraca s~ę
do kolumny a drugą część zawraca się przy wlocie
mieszaniny alto poniżej wlotu m~eszaniny do kolumny.
(3 zastrzeżenia)

12a; B01d

P. 171601

T

03.06.1974

Poznańskie
Zakłady
P.r.zemysłu
Spirytusowego
Poznań, Folska (Stefan Grys).

"Polmos",

Sposób prowadzenia rektyfikacji spirytusu, zwłaszcza
surowego i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób prowadzenia rektyfikacji spirytusu zwłasz
cza. S'uJ·owego na d,rodze uguwania zanieczyszczeń
przedgonowych w kolumnie epiuracyjnej polega na
tym, że ze strefy :od drugiej do dziesiątej półki na
dopływem spirytusu surowego (4) odbiera się poprzez kolektor dodatko•vą frakcję spirytusową, nas tępni~ alkaliczny epiurat wprowadza się w s posób
ciągły do zbio·r nika O), tak aby wydłużenie czasu
prz.ebywania estrów w alkalicznym środowisku spowodowało całlkowite ich .z mydlenie.
Urządzenie do stosowania sposobu sta nowi zb' o : nik (7) wyposażon y w przegrody, lub układ rur (8),
które zapobiegają wymieszaniu się epiu~·atu. Zbio~
nik (7) połączony jest rurociągiem (6) z dolną częśCI<\
kolumny epiuracyjnej (l) oraz rurociągiem (9) z kolumną rektyfikacyjną.
(3 zastrzeżenia)
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P. 171301
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21.05.1974

RFN (nr P 23 25 925.8)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, RFN.

Pi,erwszeństwo:

22.05.1973 -

Sposób wytwarzania iglastych, ferrimagnetycznych
tlenków żelaza zawierających kobalt

Sposób wytwarzania iglastych, ferrimagnetycznych
tlenków żelaza zaw1erających kobalt, wysoce koercyjnych, przez strącanie pigmentu u- (Fe, Co)OOH
z wodnych roztworów zawierających jony żelaza
dwuwartościowego i kobaltu dwuwartościowego za
pomocą zasadowych środków strącających, z dodatkiem środka utleniającego i w obecności zarodkowych kryształów u-(Fe, Co)OOH, przy wartości pH
około 4-6, przy czym zasadowy środek strącający
i środek utleniający dodaje się z taką prędkością,
aby wartość pH wahała się najwyżej o ±0,2 jednostek pH i pigment wytwa=ł się w ilości około 215 g na litr <l'oztworu w ciągu l godziny.
~astępnie ntrzymany pigment odwadnia się, redukuje i ewentualnie ponownie utlenia do y-F 20 3•
(5 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO

19

Sposób oddzielania cieczy z mieszaniny ciał stałych
i płynnych oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania
cieczy z mieszaniny ciał stały,ch i płynnych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu.
Oddzielenie cieczy z mieszaniny następuj.e przez
umieszczenie tej mieszaniny na prl'Jepuszczającej pły
ny płaszczyżnie rozdzielającej. Flaszczyzna rozdzielająca (3) podlega wibracji, a ruchy wibracyjne powodują ruch transportowy dla cząsteczek ciał stałych
osadzonych na płaszczyźnie rozdzielającej, przy czym
część cieczy przechodząca przez tę płaszczyznę skie ..
rowywana jest do następnego urządzenia rozdzielczego.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku tworny płaszczyzna rOIZdzielająca (3) w kształ
cie si•ta, a przez dodanie ścianek bocznych stanowi
rynnę
transportującą.
Flaszczyzna
rozdzie~ająca
o powi,erzchni wibracyjnej połączona jest z napędem
drgań (2), który odchylony jest o 90° w stosuniku do
płaszczyzny
dzi,elącej, przy czym amplituda drgań
wyn03i najwyżej 20 mm.
(16 zastrreżeń)

,.,-.
12c;

BOlf

P. 169931

30.03.1974

Belgia (nr 797.596)
Raffineric tir1ementaise S.A. Bruksela, Belgia.
Pi erws ze ństwo:

Urządzenie

produktów

30.03.1973 -

do ekstrakcji za pomocą cieczy
połączonych z ciałami stałymi

Urządzenie zawiera co najmniej przenośnik śrubo
wy AB do pr:zenoszenia w przeciwprądzie materiałów stałych i ciekłych, który jest podzielony na komory J' .. ~', J" .. N" osiowymi ściankami (6) przepuszczalnymi dla cieczy.
W ceLu utworzenia przedziału zasilania w materiały stałe, bęben jest przedłużony poza ostatni zwój
przenośnika
bez znacznej różnicy średnic, przez
część obwodow.e j osłony (8) przepuszczalnej dla cieczy. Osłona (8) jest usytuowana aż do końcowej
ścianJki (9) zaopatrzonej w.e wlotowy otwór (10) dla
materiałów stałych. Komora zasilająca (O) zawiera co·
najmniej jedną ściankę osiową (13') prZ<epuszczalną
dla cieczy, połączoną z nachylonym kanałem (~4~
prowadzącym materiały stałe z zasilacza do ostatnieJ
komory przeno3nika.
Wynalazek ma zastosowanie do ekstrakcji za pomocą cieczy produktów po~ączonych z materiał:'lrr;i
stałymi.
(9 zastrzezen)
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15.02.1967

Folska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa, Folska (Stanisław Br·e tsznajder, Wanda
Pasiuk).
Sposób intensyfikacji procesu absorpcji gazów
w cieczach za pomocą pulsacji
Sposób intensyfikacji procesu absorpcji gazów
w cieczach za pomocą pulsacji, znamienny tym, że
ciecz zawierająca pęcherzyki z absorbowanym ga--...::=:~--
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12d;
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BOld

Pierwsze ństwo:

P. 171552
02.06.1973 -

Klockner-Humboldt-Deutz
lonia, R epublika Fedeo:-alna

T

31.05,1974

(nr P 23 28 258.8)
Aktiengesellschaft, KoRF~

~iemiec.

BIULETYN
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zem i stykającą się na swobodnej powierzchni
z absorbowanym gruzem, który znajduje s1ę w przestrzeni ograniczonej od góry sitem zalanym cieczą,
poddaje się pulsacjom czyli ruchom posuwisto-zwrotnym o częstości rzędu setek i tysięcy ·drga'ń na min;ltę i amplitudzie rzędu ułamków milimetra i milimetrów.
(2 zastrzeżenia)
12e;

BOlf

P. 171664

05.06.1974

•05.06.1973 - Finlandia (nr 1823/73)
Outokumpu Oy, a Finnish Joint Stock Company,
Outokumpu, Finlandia.
Sposób rozpraszania gazów w cieczy i urządzenie
do rozpraszania gazów w cieczy
Pierwszeństwo :

Sposób rozpraszania gazów w cieczy lub ciekłej
mieszaninie znajdującej się w ruchu, charakteryzuje
się tym, że gaz doprowadzony jest pod ciśni~niem
do cieczy, która jest rozpraszana na wyrównanej powierzchni za pomocą kompensacji tworzącej zmianę
hydrostatycznego ciśnienia zastosowanego na rozprasz ającą powierzchnię i przenikającą do głębi przez
zasto ;owanie dynamicznej siły ciśnienia wytwarzanej przy przepływie cieczy, której szybkość przepły
wu j1est zmieniana w dowolny sposób wzdłuż zagłę
bienia na skutek dokonywanej zmiany ilości przepływającej
cieczy i ukształtowania powierzchni
nasycanej powietrzem.
Urządzenie do roopraszania gazów przeznaczonych
do nasycania deczy lub mieszaniny cieczy przy róż
nych hydrostatycznych ciśnieniach, charakteryzuje
się tym, że zawiera rozpraszającą powierzchnię i elementy przystosowa ne do wytwarzania przepływu
i kierowania cieczy, Móre są ukształtowane w taki
sposób, że część cieczy o hydrostatycznym ciśnieniu
kierowana jest na powierzchnię o zmiennej głębo
kości
przystosowanej do kompensacji zmienionego
dynamicznego ciśnienia, w sposób taki, że cali- ONi te
ciśnienie gazu skierowanego ria ciecz przystosowa.ne
jest do rozpraszania warstwy cieczy w przynajmniej
większej części powierzchni cieczy.
(21 zastrz.eżeń)

12e;

P. 171929

BOld

15.06.1974

22.06.1973 - RFN (m P 2331784.2)
Klockner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft, Kolonia, Niemiecka Republika Federalna.
Pierwszeństwo:

Oddzielacz, zwłaszcza do oddzielania z czynnika
gazowego drobnoziarnistych i/lub mających postać
pyłu cząsteczek

l_
n

..,

~r

PATENTOWEGO

5/II (47) 1975

Przedmiotem wynalazku jes.t oddzielacz, zwłaszcza
do oddzielania z czynnika gazowego drobnoziarnistych i/lub mających postać pyłu cząsteczek, który
składa się rz. górnej obudowy cylindrycznej, ze stycznym wlotem oraz z dolnej stożkowej obudowy wylotu dla cząsteczek pyłu, przy czym ścianki (4, 10)
obudowy i pokrywa (6) obudowy są wykonane częś
dowo jako elementy sprężyśde ojkształcone i wykonane są z materiałów takich jak sztuczne tworzywo, wykazujące cechy termoizolacyjne, antyadhezyjne i antystatyczne. Usztywniające żebra
(11),
prz ewa żnie żebra karbowe są umieszczone na zewnętrzn y ch ściankach cylindrycznej obudowy (l) i obudowy (9) ·wylotu.
(5 zastrzeżeń)

12e;

P. 171938

BOlj

Zakłady Azotowe im. F.
Folska (Eustachy Kruczała) .

Element pakietowy,

służący

14.06.1974

T

Dzierżyńskiego,

jako

Tarnów,

wypełnienie

apara-

tury
Element pakietowy służący jako wypełnienie aparatury stanowi zwiniętą w spiralę Archimedesa taś
mę metalową lub z tworzywa sztucznego z wycięty
mi w niej otworami, korzystnie w kształcie trójką
tów, przy czym wycinki z sąsiadujących ze sobą
otworów, łączą się z taśmą na przemian przeciwległymi odcinkami swych obwodów i odgięte są od
powierzchni taśmy pod kątem mierzonym w stosunku
'do niezwini~tej taśmy, większym od 10° korzystnie
pod kątem 15°, przy czym wycinki te krzyżując się
wzajemnie sięgają swymi końcami sąsiedniego zwoju
spirali oraz tworzą wraz z odpowiadającymi im otworami rzędy skierowane ukośnie do krawędzi taśmy,
korzystnie pod kątem 30°.
(4 zastrzeżenia)

12e;

BOld

P. 171949

T

15.06.1974

Michał Michalczyk, Jerzy Podgórski, Tadeusz Ki. ciński, Jastrzębie, Folska (Michał Michalczyk, Jerzy
Podgórski, Tadeusz Kiciński).

Metoda unieszkodliwiania dymów

przemysłowych

Dymy przemysłowe gromadzone są w zbiornikach
ciśnieniowych skąd rurociągami odprowadza się je na
stację oczyszczenia wyposażoną w elektrofiltry odpylające oraz szereg skraplaczy, gdzie poszczególne gazy ulegają razfrakcjonowaniu i skierowaniu · do ewentualnego wtórnego wykorzystania. Dymy wychwycone są i unieszkodliwione bez ich kontaktu z atmosferą.
(l zastrzeżenie)

8
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12e;

BOld

P. 171950

T

15.06.1974

Folitechnika Łódzka, Łódź, Polska (Mieczysław SerJan Kwaśniak, Andrzej Rumocki).

wiński,

~-----------11!;!1

J

n.

Odkra.placz cieczy w aerozolu
Odkraplacz cieczy z aerozolu jest wyposażony
w przegrodę z otworami umieszczoną w przewodzie,
przez który płynie aerozol. W otworach przegrody (l)
osadzone są odcinki rurowe (2) o konfuzurowo ro zszerzonych wylotach (3), wewnątrz których są umieszczone wzdłuż ich osi przegrody (4), z których każda
stanowi powierzchnię helikoidalną, której jeden koniec posiada dośrodkowe wycięcie (5) w kierunku osi,
a drugi koniec jest zaopatrzony w występ oporowy
(6), przy czym długość przegrody (4) jest nie większa
niż połowa długości odcinka rurowego (2), ponadto
vdcinki rurowe (2) są tak usytuowane w przegrodzie
(1), by konfuzorewy wylot (3) kolejnego odcinka (2)
znajdował się przed konfuzorowym wylotem (3) następującego po nim odcinka rurowego (2).

~r

21

BIULETY~ URZĘDU PATE~TOWEGO

5/II (47) 1975

Odcinki rurowe osadzone w przegrodzie dzielą doprowadzany aerozol na równoległe strumienie, zaś
umieszczone w nich przegrody o powierzchni helikoidalncj nadają strumieniom ruch wirowy. Powstająca
przy tym siła odśrodkowa działa na zawieszone
w strumieniu kropelki cieczy, powodując ich wytrą
cenie z aerozolu.
(l zastrzeżenie)

Koło zębate wrzeciona głowicy obiega po nieruchomym kole zębatym umieszczonym na nieruchomej
osi. W rezultacie mieszadło zamocowane we wrzecionie wykonuje równocześnic ruchy radialne względem
wrzeciona i obwiedniowe względem zarysu kołowego
zbiornika kleju.
(3 zastrzeżenia)

12c;

BOlf

P. 172353

01.07.1974

T

Instytut ~awozów Sztucznych,
nusz Cwalina, .Józef Kubicki).

Puławy,

Folska (.Ja-

dwutlenku węgla i siarkowodoru z mieszanin gazowych
Dwutlenek węgla i siarkowodór z mieszanin gazowych wyodrębnia się w cyklicznym procesie za pomocą alkalicznego roztworu wymywającego (roztwór
węglanu potasowego) aktywowanego dodatkiem hydroksyloaminy w postaci wolnej lub w postaci soli
(chlorowodorek, siarczan).
Dodatek 0,5-lOu/o wagowych hydroksyleaminy daje wyższy stopień oczyszczania gazu niż np. użyta
w charakterze aktywatora roztworu węglanowego
dwuetanoloamina, przy równoczesnym zwiększaniu
szybkości absorpcji kwaśnych gazów. (4 zastrzeżenia)
Sposób

2
~

'

wyodrębniania

12e; BOlf

P. 172488

T

05.07.1974

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Folska (Zbigniew Hubicki, Stanisław .Tusiak).
12e;

B01d

P. 172032 T

18.06.1974

Ośrodek
Urządzeń

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Chemicznych "CeBeA", Kraków, Folska
(Aleksander Teleśnicki, Leszek Pałasiński, Barbara
Mędrycka).

Sposób oczyszczania gazów przemysłowych oraz urzą
dzenie do oczyszczania gazów przemysłowych
Sposób oczyszczania gazów przemysłowych z zaniesubstancjami gazowymi, ciekłymi i stałymi
lub jednym z wymienionych zanieczyszczeń, zwłasz
cza gazów powstających w procesie elektrolizy aluminium metodą suchej adsorpcji i chemisorpcji przy
pomocy sypkich adsorbentów takich jak tlenek aluminium, w którym do pionowego strumienia zanieczyszczonego gazu dodaje się "czysty" i częściowo
przereagowany tlenek aluminium, następnie strumień gazowo-pyłowy zostaje podzielony na
szereg
strumieni elementarnych, posiadających jednakowe
warunki przepływu, stopień rozprężenia przy systematycznie malejącej liniowej prędkości przepływu.
Urządzenie do oczyszczania gazów przemysłowych,
7.właszcza gazów powstających w procesie elektrolizy aluminium, metodą suchej adsorpcji i chemisorpcji, składające się z pionowego dyfuzora zwężające
go się ku dołowi, połączonego z pro~tokątną gardzielą wewnątrz której umieszczone są ślimakowe dozowniki i połączoną z rurą doprowadzającą zanieczyszczony gaz, w górnej części dyfuzora są zamontowane odśrodkowe oddzielacze połączone przewodami zesypowymi z gardzielą, wewnątrz dyfuzora
znajduje się urządzenie rozdzielcze dzięki któremu
strumień gazu zostaje podzielony na szereg strumieni
elementarnych.
(4 zastrzeżenia)
czyszczeń

12e;

BOlf

P. 172051 T

20.06.1974

Zakłady Stolarki Budowlanej, Gorzów Wlkp., Folska (Zygmunt Borkowski, Stanisław Tokarski).
Urządzenie

do mieszania kleju

Urządzenie do mieszania kleju wyposażone jest
w zbiornik z korpusem na którym tuż nad górną
krawędzią zbiornika umieszczona jest głowica mieszadła swoją osią nieruchomą, W2:gl"ędem którel jest
ona napędzana w znan y sposób od źr6dła zasilania.

Sposób oddzielania niklu i/lub miedzi od kobaltu
Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania niIdu i/lub miedzi od soli kobaltu metodą jonowymienną . .Tako wymieniacz jonowy w sposobie według wynalazku zastosowano złoże z jonitem chelatującym,
korzystnie iminodwuoctowym. W przykładzie wykonania zastosowano jonit Wofatit MC-50.
Sposób według wynalazku polega na przepuszczeniu wodnego roztworu dowolnej soli kobaltu zanieczyszczonej solami niklu i/lub miedzi przez kolumnę
ze złożem jonitu chelatującego, który selektywnie
wiąże nikiel i/lub miedż, natomiast z wycieku uzyskuje się wysokiej czystości sól kobaltu. Zaletą sposobu jest możliwość uzyskania w prosty sposób dowolnej soli kobaltu o wysokiej czystości.
(l zastrzeżenie)
12g;

C07c

P. 169068

25.02.1974

Pierwszeństwo:

26.02.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 335594)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.

Sposób wytwarzania nowych związków organicznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych związków organicznych o wzorze l, w którym R 1 i R 2 są jednakowe lub różne i oznaczają
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, albo R 1 i R 2
razem z atomem azotu, z którym są związane, Ozn!lczają grupę pirolidynylową, piperydynylową, morfolinylową, niższą grupę N' -alkilopiperazynylową lub
grupę ~' ~(hydroksyalkilo)-piperazynylową, w której
rodnik alkilowy zawiera 2-4 atomy węgla, a grupa
hydroksylowa nie występuje przy atomie węgla są
siadującym z atomem azotu, a R 3 i R 4 są jednakowe
lub różne i oznaczają atom wodoru, fluoru, chloru,
bromu, grupę nitrową, niższy rodnik alkilowy, niższą
grupę alkoksylową lub niższą grupę trójfluoroalkilową, albo R3 i R 4 w przypadku, gdy znajdują się przy
sąsiedni ch atomach węgla, tworzą razem grupę metylenodwuoksy z tym, że przynajmniej jeden z podstawników RH R 2, R~ i R 4 nia znaczenie inne niż
atom wodoru, polegający na tym, że związki o wzorze 2, w którym R u i R 4 mają znaczenie wyżej podane, poddaje s ię reakcji z solami addycyjnymi z kwasami związków o wzorze 3, w którym R 1 i R 2 mają
znaczenie wyżej podane.
Związki o wzorze l wykazują działanie farmakodynamiczne, zwłaszcza uspokajająco-nasenne.
_
(l -zastrzeżenie)

BIULETYN
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Sposób nadaje się szczególnie do zapobiegania tworzeniu się powłok (osadów) w procesach emulsyjnej
i zawiesinowo-strąceniowej polimeryzacji akrylonitrylu i odpowiednich komonomerów.
(7 zastrzeżeń)

k3

PQo
~-R2

RA

.

R1
WZdR 1

12g;

R4

Sposób wytwarzania katalizatora wanadowego stosowanego do utleniania S0 2 do S0 3 w procesie produkcji kwasu siarkowego polega na tym, że ziemię
krzemionkową jako nośnik o optymalnym uziarnieniu 10 000 A miesza się z roztworem związków wanadu, metali alkalicznych, aktywatorów i roztworem
kwasu siarkowego przy zachowaniu stosunku wagowego nośnika do roztworu związków wanadu i potasu lub do roztworu kwasu siarkowego od 0,8 do 1,4.
(2 zastrzeżenia)

OH

P. 169511

Pierwszeństwo:

08.03.1974

09.03.1973 28.07.1973 -

RFN (nr P
RFN (nr P
i nr P
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach nad
blika Federalna Niemiec.

23 11 637.2)
23 38 408.9
23 38 409.0)
Riss, Repu-

Sposób wytwarzania benzyloamin
Sposób wytwarzania benzyloamin o wzorze ogólnym l, w którym Hal oznacza atom chloru lub bromu, R 1 oznaczą atom wodoru, chloru lub bromu, R 2
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową o 13 atomach węgla, R 3 oznacza grupę cykloheksylową
lub hydroksycykloheksylową, a R 4 oznacza atom wodoru lub R 3 oznacza grupę izopropyloaminokarbonylometylową albo morfolinokarbonylometylową, a R 4
oznacza atom wodoru lub grupę benzoilową oraz ich
fizjologicznie dopuszczalnych soli z nieorganicznymi
lub organicznymi kwasami, przez reakcję odpowiednio podstawionego alkoholu benzylowego z cykloheksyloaminą.

Otrzymane związki wykazują
wości farmakologiczne.

wartościowe właści(9 zastrzeżeń)

12g;

B01j

l

Hal

c~-<:'
NH-R4

P. 170879

Pierwszeństwo:

07.05.1974

09.05.1973 RFN (P 23 23 262.4)
14.03.1974 RFN (P 24 12 162.8)

Knapsack Aktiengesellschaft, Knapsack, Kolonia,
RFN.
Katalizator na nośniku i sposób jego WYtwarzania
Katalizator na nośniku składający się z mieszaniny
glinianów miedzi, manganu i niklu jako składników
aktywnych oraz z czystego tlenku glinowego jako
nośnika. Sumaryczna zawartość glinianów wynosi 1045% wagowych. Katalizator na nośniku może zawierać miedź, mangan i nikiel w stosunku wagowym
2-4 : 1-2 : 0,1-1. Ponadto na katalizator może być
naniesione do 100fo wagowych ceru w postaci tlenku.
(19 zastrzeżeń)

12g;

BOlj

P. 170929 T

09.05.1974

Vyzkumny Ustav Anorganickie Chemie, Usti, Czechosłowacja.

Pionowe

Rp:,

06.05.1974

Sposób WYtwarzania katalizatora wanadowego

WZdR 2

C07c

P 170869 T

B01j

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Folska
(Teresa Gapińska, Aleksandra Dziewanowska).

F/3~ o

12g;
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urządzenie

do

rozkładania

amalgamatów

Urządzenie pionowe do rozdzielania amalgamatu,
charakteryzuje się tym, że zawiera kilka pionowo
rozmieszczonych . prętów substancji aktywnej, takiej
jak grafit, węglik tytanu lub innej, na powierzchni
których nawinięte są zwoje substancji takiej jak stal,
która jest opłukiwana przez amalgamat.
(l zastrzeżenie)

R1

WZdR 1
12g; B01j
12g;

B01j

P. 170783

03.05.1974

P. 170931 T

Pierwszeństwo:

Pierwszeństwo:

11.05.1973 (PV 3375-73)

09.05.1974
Czechosłowacja

04.05.1973 RFN (nr P 2322405.7)
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem,
RFN.
Sposób zapobiegaula powstawaniu powłok

Urządzenie

Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania
tworzeniu się powłok na powierzchniach metalicznych stosowanych w układach wodnych przez elektrolityczne wytwarzanie wodoru na tych powierzchniach. W odpowiednim reaktorze podłącza się powierzchni~: m:etału jako katodę, a jako anodę stosl,lje
się przynajmniej jedną anodę nierozpuszczalną w
układzie wodnym.

Urządzenie
do rozdzielania amalgamatów metali
alkalicznych, charakterystyczne tym, że czynnikiem
reakcji są poziomo rozmieszczone warstwy metalu
reagującego z amalgamatem korzystnie siatki stalowe poprzekładane warstwami materiału niereagują
cego z amalgamatem korzystnie takiego jak grafit lub
węgl'ik tytanu.
·
(l z~:~strzeżentt~) ,

Vyzkumny Ustav Anorganickie Chemie, Usti, Czec~osłowacja.

do rozdzielania amalgamatów metali alkalicznych
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P. 171000
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11.05.1974

Pierwszeństwo: 14.05.1973 RFN (P. 23 24 365.4)
Siemens Aktiengesellschaft, D-8000 Miinchen, RFN.
Urządzenie

do wytwarzania elementarnego krzemu

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania elementarnego krzemu wydzielanego z odpowiedniego gazu reakcyjnego przepływającego przez
to urządzenie.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że srebrne płyty lub srebrna talerzowa podstawa (l) oraz klosz z kwarcu lub ze szkła (9) umieszczone są wewnątrz zbiornika ciśnieniowego (8, 12).
Podczas procesu wydzielania się krzemu zbiornik
ciśnieniowy (8, 12) jest zamknięty i napełniony gazem obojętnym zwłaszcza azotem pod takim ciśnie
niem, że mimo obecności gazu reakcyjnego we wnę
trzu jego występuje gazoszczelne zamknięcie pomię
dzy podstawą (l) i krawędzią klosza (9) z kwarcu
lub szkła.
(5 zastrzeżeń)
14

13

7a
15

9

12

7

10
12g;

P. 171578 T

BOlj

31.05.1974

Folitechnika Krakowska, Kraków, Folska
Maciej Zieliński, Michał Pyć).

(Michał

Dyląg,

Srubowy mieszalnik statyczny
12g;

P. 171288

BOlj

21.05.1974

Pierwszeństwo:

21.05.1973 - Szwecja (nr 7307 105-2)
Alfa-Laval AB, Postfack S-14700 Tumba, Szwecja.

Urządzenie

do obróbki

płynnej

substancji,

śrubowy

mieszalnik statyczny do mieszania ciągłe
go cieczy lub zawiesin, zwłaszcza cieczy lepkich, stosowany w przemyśle chemicznym, składa się z wielopowierzchniowych elementów mieszających (2) i (3)
umieszczonych w rurze (l) mieszalnika. Każdy ele-

zwłaszcza

cieczy
Urządzenie do obróbki substancji, która w czasie
przejścia przez strefę obróbki otoczona jest powłoką,
zawiera układ (2, 3, 5, 45, 62-70) do ciągłegb wpro-

1

2

wadzania rury (6, 47, 62) do strefy obróbki (12, 40,
41, 42), oraz układ (7, 49, 71) ciągłego napełniania rury (6, 47, 62) substancją obrabianą. Rura (6, 47, 62)

wykonana jest z materiału elastycznego. Urządzenie
ma takźe układ (11, 22, 31-36) dla w:Ywoływania
względnego ruchu między elastyczną rurą a znajdującą się wewnątrz niej substancją, oraz układ (25-4ł
i 50-53) dla obróbki cieplnej substancji w strefie
obróbki.
(22 zastrzeżenia)

u

u

u

ment mieszający (2) i (3) zawiera co najmniej dwie
powierzchnie śrubowe równooddalone od siebie, dzielące powierzchnię przekroju poprzecznego rury (l) na
równe pola. W rurze (l) kolejno są ułoźone prawoskrętne (2) i lewoskrętne (3), elementy mieszające
o całkowity:m kącie skręcenią 180°, p~;zy czyn;1 krą
wędzie czohJwe sąsiednich elementów tw.ot:;z:ą ~ąt
prosty.
(3 zastrzezenia)

24
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31.08.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 393605)
Cluett, Peabody and Co., Inc., Troy, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób odzyskiwania amoniaku

Pierwszeństwo:

Urząd ze n i e do odzyskiwania amoniaku pos iada ze ~
spół do obiegu pły nu chłodzącego przez część rurową
w celu w ymiany c iepła chłodzą cego płynu bez st ykania się z kąpi elą wodną, połączony z płuczką (28)
um ieszczoną
powyżej
i połąc zoną przepływem ze
skraplacza (18), z zespołem odpowietrzającym umieszczonym powyżej, połączonym przepływem z płuczką
(28) zespołem do doprowadzania mieszaniny do części

rurowej skraplacza (18) dla przeprowadzenia jej w
w postaci pęcherzyków pr zez kąpiel wodną (22)
wsirutek czego część amoniaku zostaje przez nią zaabsorbowana i częś ciowo amonifikuje kąpiel wodną
(22), jak również do przesyłania pozostalej częściowo
pozbawionej amoniaku m ieszaniny gazów w górę do
płuczki (28) z zespołem natryskującym w płuczce (28)
wprowadzającym czystą wodę przepływającą przez
nią- w dół w bezpośrednim styku z mieszaniną ga:zów
· częściowo pozbawioną amoniaku w celu dodatkowej
absorbcjl z niej amoniaku i pozbawienia zasadniczo
bez amoniaku mieszaniny gazów, która przepływa
w gór~ do zespołu odpowietrzającego i w którym
pozostała cz~ściowo zamonifiltawana woda przepływa
w dół do kąpieli wodnej w strefie skraplania i zespołem do usuwania, jako produktu, części kąpieli wodnej (22) amoniaku.
(13 zastrzeżeń)
górę ,

--

"·' ----~-~--

\l

12g;

BOlj

P. 172704

13.07.1974

Pierwszeństwo:

13.07.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 35 712.2)
Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria.
Sposób regeneracji metali szlachetnych

Sposób regeneracji metali szlachetnych, w szczególplatynowców, które przy reakcjach egzotermicznych w fazie gazowej, przeprowadzanych pod ciśnie
niem co najmniej l atm., w szczeg6lnosci przy spalaniu . amoniaku, odparowują z powi.e rzchni metalu lub
oddzielają się w postaci silnie rozdrobnionej, przy
czym mieszanina reakcyjna, po minięciu katalizatora
z metalu szlachetnego przechodzi przez umieszczoną
w piecu w obszarze niZszych temperatur, ziarnista
dobrze przepuszczająca gazy obsypkę wychwytującą,
składającą się z roZpuszczalnych w kwasach tlenków
metali alkalicznych lub metali ciężkich, charakteryzuje się tym, że · zwrócona w stronę katalizatora
z metalu szlachetnego zewnętrzna powi~zchnia ogran iczająca obsypki wychwytującej
jest 1,5-20 razy
większa
niż
powi.erzchnia przekroj u poprzecznego
loża katalizatora, a gruboś ć warstwy wychwytującej
wynosi 20-40 mm, przy czym zwiększenie zewnętrz
nej powierzchni ograniczającej osiąga się przez wgłę
bieni,e i wypukłości ob.sypki wychwytującej, przy
cóńi. strumień gazów re8kcyjnych w obsypc~ jest
pn'ynąjmniej przez p-ewien czas .prowadZony równolegle-do ~la.Szczyzn;sr siatki.
ności

b
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do regeneracji metali szlachetnych

Urządzenie do regeneracji metali szlache't nych posiada spoczywającą na podstawie po d trzym ującej
warstwG z ziarnistych, rozpuszczalnych w kwasach
tlenków metali ziem alkalicznych lub metali ciężkich
charakteryzuje się tym, że przynajmniej większość
materiału
ziarnistego jest umieszczona pomiędzy
przepuszczalnymi dla gazu ścianami, spoczywającymi
na podstawie podtrzymującej i ustawionymi pionowo,
rozmieszczonymi na przekroju poprzecznym pieca
gwiażdziście,
pasmowo, komórkowo lub świecowo,
1:1 pomiędzy nimi rozmieszczone są regularnie komory
(4, 5), które otwarte są na zmianę, tylko dla wlotu
lub wylotu gazu, wymuszając w ten sposób przepływ
gazu równoległy do podstawy podtrzymującej, przy
czym odstęp pomiędzy otaczającymi ziarnisty materiał i przepuszczalnymi dla gazu ścianami wynosi
20-40 mm.
(8 zastrzeżeń)

12g;

B01j

P. 173065

27.07.1974

Pierwszeństwo:

27.07.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 38 338.2)
Siemens Aktiengesellschaft, Mi.inchen, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób sterowanego wprowadzania materiałów domieszkowych do półprzewodników krystalicznych przy
beztopnikowym topieniu strefowym i urządzenie do
stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowanego
wprowadzania materiałów domieszkowych do pół
przewodników krystalicznych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Beztopnikowe strefowe topnienie pręta półprzewodnika znajdującego się w recypiencie odbywa się w strefie topnienia wytwarzanego
przez indukcyjną cewkę grzejną, która otacza pręt
półprzewodnika. Cechą znamienną jest to, że żródłO'
materiału domieszkowego stanowi pręt półprzewod
nika krystalicznego, który jest ukształtowany jako
pręcik zawierający domieszki i który wprowadzany
jest przy wtapianiu w ruch obrotowy, przy czym odpowiednio do szybkości przesuwu wtapiany jest
w pręt półprzewodnika.
Urządzenie do wykonywania sposobu według wynalazku posiada recypient próżniowy (2) zaopatrzony
w otwór wlotowy (17) i wylotowy (18) dla gazu. Poza
tym w ścianie recypienta (2) umieszczony jest gazoszczelny przewód rurowy (9) służący dla doprowadzenia pręcika domieszkowego (10) a w pokrywie
i dnie umieszczone są uchwyty (3, 4) dla pionowego
zamocowania pręta półprzewodnika krystalicznego (5).
(14 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO
12h; B01k

P. 169061

25.02.1974

26.02.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 335975)
Hookcr Chemical Corporation, Niagara Falls, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Elektrolizer i sposób elektrolitycznego rozkładania
wodnych roztworów z"'ązków chemicznych podatnych do jonizacji
Pierwszeństwo:

Przedmiotem wynalazku jest elektrolizer i sposób
elektrolitycznego rozkładania wodnych roztworów
związków chemicznych podatnych do
jonizacji, a
zwłaszcza sposób wytwarzania chloru i wodorotlenku
sodowego o małej zawartości chlorku sodowego na
drodze elektrolizy roztworów chlorku sodowego.
Sposobem według wynalazku elektrolizę prowadzi
się w dwudziałowym elektrolizerze mającym anodę
i katodę, które są rozdzielone selektywnie przepuszczalną przegrodą. Cechą wynalazku jest to, że stosuje się przegrodę złożoną z co najmniej dwóch
warstw zhydrolizowanego kopolimeru czterofluoroetylenu i sulfonowanego eteru perfluorowinylowego,
o wzorze FS0 2CF 2CF 20CF(CF 3)CF 2 0CF=CF 2, mające
go ciężar cząsteczkowy około 900-1600.- Warstwy te
mogą być przedzielone porowatą przeponą.
Stosowanie złożonej, wielowarstwowej przegrody
umożliwia osiąganie wydajności procesu wyższej niż
przy użyciu przegrody jednowarstwowej, a równocześnie otrzymane produkty są czyściejsze.
(40 zastrzeżeń)

HCI
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12h;

B01k

P. 171109

16.05.1974

Pierwszeństwo: 18.05.1973 Francja (nr 73 18805)
Rhone-Progil, Courbevoie, Francja.

Sposób wytwarzania porowatych membran z osadzanego azbestu
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania porowatych membran z osadzanego azbestu włóknistego,
wzmocnionego żywicą fluorową, i polega na tym, że
tworzy się jednorodną i trwałą zawiesinę przez dodanie do zawiesiny włókien azbestowych w wodzie,
w obecności anionowego czynnika powierzchniowo
czynnego typu sulfonowego, lateksu żywicy fluorowej i poroforu, następnie formuje się zawiesinę przez
odsączenie cieczy i suszy, po czym spieka się w tem·peraturze wyższej od temperatury topnienia żywicy
fluorowej w stanie krystalicznym i usuwa porofor
przez jego rozkład.
Membrany wytwarzane sposobem według wynalazku mogą mieć różną porowatość, w zależności od potrzeb i są przeznaczone do stosowania w elektrolizerach.
(8 zastrzeżeń)
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16.05.1974

Główny Instytut G(irnictwa, Katowic:e, Folska (Ireneu sz Tanza).
Elektrolizer do wzbogacania wody w tryt

Elektrolizer jest zbudowany z trzech cylindrycznych
elektrod (l, 5), dwóch skrajnych (l) stanowiących
• anody i wewnętrznej (5), która wykonana z perforowanej i pofosforanowanej rury i stanowi katodę . Katoda przykr~;cona jest do górnej pokrywy (6) elektrolizera, w której zamocowany jest odprowadzający gazy kurek (7) oraz doprowadzający prąd zacisk (8).
Pokrywa (6) odizolowana jest elektrycznie od anody
(l) za pomocą uszczelki (9) i u sz czelniającego pierś
cienia (10). Dzięki znacznemu zwiększeniu powierzchni czynnej elektrod, między innymi obniżono opór
prądu, a tym samym zapotrzebowanie na energię
d;ktryczną, zmniejszono powierzchniową gęstość prą
du, przez co uzyskuje się lepsze parametry pracy
elektrolizerów.
(l zastrzeżenie)
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sób ten polega na tym, ż e wodny roztwór kwasu
ekstrahuje się organicznym rozpuszczalnikiem, oddzida w~·ciąg zawierający H 3 P0 4 i działa nań wodą
lub wodnym roztworem za ~ ady, powodując oddzielc nie kwasu fosforowego o cz ys tości większej niż kwasu wy]scwwe!?)o. Cechą charakterystyczną sposobu
według wynalazku jest to, że jako organiczny rozpuszczalnik ekstrahując y stosuj e się keton dwualkilowy o 5 lub 6 atomach węgla.
Otrzymany oczyszczony kwas oczyszcza się ewentualnie dalej, stężając go do zawartości co najmniej
850fo H 3P0 4 , po czym chłodzi, poWlOdując wydzielanie s i ę kryształ ów H ,P0 4• 1/ 2 H 20, któr.e oddziela się
od ługu macierzystego.
(11 zastrzeżeń)

12i;

COlb

P. 170844

T

06.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (And!'zej Kwatera, Andrzej
Bednarek).
Sposób otrzymywania bezpostaciowej krzemionki
z gazów odpadowych

B

·..

~._!_

4

Sposób otrzymywania b ezpostaciowej krze mionki
z ga'ZÓW ·odpadowych, zawierających związki krzemu,
polega na tym , że koagulację gazów odpadowych
prz,eprowadza się za pomocą tlenku wapnia z dodatkiem wody lub mleka wapiennego.
Optymalny stosunek molowy gazów odpadowych
do tlenku wapnia i Wody, przy którym zachodzi proces koagulacji wynosi około l :1,3:75. (3 zastrzeżenia)

l2i;

COlb

P. 171132

T

11.05.1974

Uniwersvtet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin,
Folska (Stanisław Żytomirski, Andrzej Król, Lucjan
Pawłowski).

Sposób otrzymywania wody zwłaszcza do celów
laboratoryjnych o dwóch stopniach czystości metodą
jonitową i urządzenie do stosowania tego sposobu

12i ;

COlb

P. 166093

25.10.1973

Albright and Wilson Limitcd, Oldbury, Wielka
Brytania.
Sposób oczyszczania kwasu fosforowego

Do odmineralizowania wody według wynalazku
zastosowano urządzenie składające się z dwóch cią
gów kationitowo-anionitowych (l, 2) pracujących zamiennie połączonych z kolummą doczyszczającą ze
złożem dwujonitowym.

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
kwa su fosforowego otrzymanego . metodą mokrą,
przez działanic kwas em si arkowym na fosforyt. Spo77,3 1/h
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Woda po przepuszczeniu przez ciąg kationitowo-anionitowo posiadającą stopień czystości równy
czystości wody destyLowanej pozbawionej dodatkowo części lotnych i amoniaku kie;rowana jest w zależności od potrzeb albo do odbieralników albo na
kolumnę doczyszczającą.

Woda o pierwszym stopniu czystości schodząca
z ciągów kationitowo-anionitowych odprowadzona
jest do odbieralników przewodem (26) znajdującym
się w przewodzie łączącym ciągi kationitowo-anioni1Jowe z kolumną doczyszczającą. Przewód (26) poprzedzony jest zaworem zabezpiieczającym sterowanym przez urządzenie kontrolno-sygnalizacyjne (2"i)
sygnałami uzyskiwanymi z naczyniek konduktometrycznych (16 i 24) z których jedno znajduje się na
WYJSCIU ciągu kationowo-anionitowego a drugie na
wyjściu kolumny doczyszczającej.
Woda po ciągu kati!onitowo-anionitowym tylko
w minimalnym stopniu obciąża złoże dwujonitowe
w rezultacie czego, bardziej opłacalna jest wymiana
cał-ego złoża nie stosowana dotychczas regeneracja.
Urządzenie dzięki swojej prostej budowie powinno
znaleźć zastosowanłe zwłaszcza w laboratoriach.
(3 zastrzeżenia)
12i; COlb
la; B03b

14.06.1974

P. 171904

Pierwszeństwo: 18.06.1973 USA (nr 371006)
Stauffer Chemical Company, Westpo-rt, Connecticut, Stany Zjednocwne Ameryki.

Sposób zestalania

płynnej

siarld

F,rzedmiotem wynalazku j.est sposób zestalania
siarki. Spo>ób wEdług wynalazku polega na
do złoża z rozdrobnionej stałej siarki, poddawanego wzburzaniu, korzystnie przez bębnowanie,
wprowadza się płynną siarkę, która powleka stałe
cząstki siarki, a jednocześnie do złoża wprowadza
się wodę w ilości dostateczmej do utrzymania temperatury złoża poniżej temperatury krzepnięcia płynnej
siarki.
Regulując
temperattlirę
wzburzonego złoża rozdrobnionej siaJrki, morzna wytwarzać ro2'ldrobnioną
siarkę zawierającą tylko nieznaczną ilość wilgoci.
Otrzymany projukt ma cząstki w pm:ybliżeniu kuliste, jest łatwo płynący i zasadniczo nie zawiera
pyłu.
(13 zastrzeżeń)
płynnej
tym, że

12i;

C01b

P. 172282

T

Instytut Kawozów Sztucznych, Puławy,
(Kazimierz Kozłowski, Andrzej Skalski).

28.C6.1974
Polska

Sposób zmniejszania strat azotu związanego
w procesie produkcji kwasu azotowego
Sposób zmniejszenia strat azotu związanego w procesie produkcji kwasu azotowego według wynalazku
polega na neutralizacji lub nawet zakwaszeniu kondensatu (przed użyciem go do wytwarzania kwasu
aZJotowego) w wyniku jednoczesnej desorpcH amoniaku z kondensatu i absorpcji w kondensacie tlenków azotu z gazów resztkowych z instalacji kwasu
azotowego emitowanych do atmosfery.
(3 zastrzeżenia)

12i;

C01b

P. 172471

T

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa,
(Bohdan Kalinowski, Wilhelma Raabe).

05.07.1974
Polska

Sposób wytwarzania grafitu pirolitycznego,
stosowanego zwłaszcza w monochromatorach
neutronów i promieni X
Węgiel pirolityczny umies.zcza się pomiędzy dwiema elektrodami, w komorze pieca wypełnionej gazem szlachetnym. Przez próbkę przepuszcza się prąd

PATENTOWEGO

27

stały

o natężeniu 6-12 A/h mm 2 , dobranym do gruobrabianego materiału, w kieruniku prostopaddo płaszczyzny odkładania. Po ustaleniu tempC'ratury około 3000°C, materiał poddaje się naciskowi
100-500 kG/cm 2 w ciągu kilku godzin, a następnie'
studzi się do temperatury pokojowej. (l zastrzeżenie)
bo.~ci
łym

12i;

COlb

Pierwszeństwo :

P. 172975
26.07.1973
14.05.1974
17.05.1974
26.06.1974

-

Compagnie IndustrielLe des
Cit-Akatel, Paryż, Francja.

24.07.1974

Francja
Francja
Francja
Francja

(nr
(nr
(nr
(nr

7327426)
7416616)
7420910)
7422251)

Telerommunications

Sposób odpylania dymów i gazów oraz sposób
prcdukcji kwasu siarkowego
Sposób oczyszczania gazów spalinowych przez usubezwodnika siarkawego w nich zawartego oraz
wytwarzania kwasu siarkowego, który to sposób obejmuje przemywanie za pomocą roztworu wodnego
zdolnego do utlenienia bezwodnika siarkawego, przy
czym przemywanie prowadzi się w obecności tlenu,
charakteryzuje się tym, że roztwór wodny do przemywania zawiera co najmniej jeden taki pierwiastek
jak nikiel, kobalt lub korzystnie mangan, który łączy
się z bezwodnikiem siarkawym tworząc w roztworze
wodnym, w obecności kwasu siarkowego pośredni
kompleksowy związek koordynacyjny typu siarkowego :?Jdolny do reagowania z tlenem i z użytym pierwiastkiem w celu wytworzenia co najmniej jednego
związku utleniającego zdolnego do utlenienia bezwodnika siarkowego z dużą prędkością.
Roztwór wodny do przemywania sporządza się jako
mieszaninę
zawierającą 0,5-10
g/1 tlenku użytego
pierwiastka, 20-500 g/1 siarczanu tego pierwiastka,
100-1000 g/1 kwasu siarkowego, mieszając w ciągu
30 minut, poczem razcięczając wodą lub roztworem
kwasu siarkowego, tak aby roztwór wodny zawierał
I0-20 g/1 siarczanu i co najmniej 100 gil kwasu siarkowego.
Urządzenie do stosowania sposobu zawiera kocioł
11) rzasilany olejem opałowym, gazy spalinowe zawieraiące bezwodnik siarkowy kierowane są do wymiennika ciepła (2) i dalei kanałem (F2) do komory
13), w ktfn'Pi mieszane są z rowietrzem podawanym
kanałem (F3) z wentylatora (4). Mieszanina ta jest
odprowadzana kanałem (F4) do kolumny do przemvwania (5), do g61rnej części której doprowadzony jest
roztwór do prz,emywania pompą (6). Kolumna (5)
wypeŁniona jest pierścieniami Raschiga. Część roznięcie
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Sposób oczyszczania zanieczyszczonego czterochlorku
tytanu

tworu do przemywania pobierana jest z .dołu kolumny· (5) i kierowana do filtra (7) zatrzymującego sadzę
odprowadzoną na zewnątrz kaJnałem (FS). Roztwór
jest kierowany kanałem (F9) do zbiornika (8) a następnie kanałem (F10) do pi€rwszej wyparki (9) do
zatężenia roztworu, który jest następnie kierowany
kanałem (Fll) do zbiornika (10) i drugiej wyparki
(11). Zatężony roztwór, kanalem (F13) kierowany jest
do zbiornika (12) poczem kaJna1em (F14) do filtra (13),
który oddziela siarezan manganu od kwasu sial'lkowego. Siarczan manganu jest kierowany do komory
(14) a stężony kwas siarkowy kanałem (F16) do
zbiornika (15). Kanałami (F17) doprowadzane jest
ciepło odpylonych dymów i gazów do wymiennika
(2) i wyparek (9 oraz 11).
(24 zastrzeżenia)

Sposób oczyszczania zanieczyszczonego czterochlorku tytanu przez dodanie do niego odpowiedniego
czynnika i następnie oddestylowanie oczyszczonego
czterochlorku tytanu, przy czym zanieczyszezenia
pozostają w pozostałości podestylacyjnej, polegający
na zastosowaniu w charakterze wymLenionego czynnika oo najmniej jednej aminy o wzorze ogólnym
przedstawionym na rysunku, w 1którym R 1 i R 2 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, rodnik
alkilowy lub alkenylowy, zawierający do 6 atomów
węgla, rodnik cykloalkilowy o 5-7 atomach węgla,
lub rodnik aryloWy albo R2 razem z R 3 oznaczają
rodnik butylenowy, pentylenowy lub heksylenowy,
pmy czym w tym przypadrou R 1 o:macza atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający do 6 atomów węgla
lub rodnik arylowy.
Najkoi1Zystniejszymi czynnikami są anilina, cykloheksyloamina, N, N'-dwumetyloamina, dwufenyloaJmina, 2, 3-dwumetyloanilina i 2,6-dwumetyloanilina. Sposób stosuje się do usuwania zanieczyszczeń
wanadowych.
(7 zastrz,eżeń)

-N

12n;
12i;

C01b

P. 173161

T

C01g

P. 171575

T

<S1.05.1974

01.08.1974

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice,
(Leon Jańczyk, Marek Jarzynowski).

Folska

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska .(Zbigniew Bagdach, Henryik Nowak, Zbigniew Reglewicz,
Andrzej Stępień).

Sposób granulowania siarki

Sposób odzysku miedzi z roztworów amoniakalnych

Sposób !!iranuliowania siarki, według prz.edstawionego wynalazku polega na schładzaniu kropel ciekłej siarki w wodzi,e z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego, obniżającego napięcie powierzchmiowe wody. Realizacja metody według przedstaw: o lJegD wynalazkill pozwala na osiągnięcie dużej
wydajności aparatury produkcyjnej, PTZY jednocz.esnym uzyskiwaniu !!iranulelk siarki o kształcie prawie
idealnie kulistym i wymaganych wymiarach.
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku
miedzi z roztworów pochodzących z amoniakalnego
ługowania
surowców miedzionośnych takich jak
Dudy, produkty flotacji, odpady poflotacyjne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że amoniakalny roztwór miedzi pochodzący z amoniakalnego ługowania surowców miedzionośnych traktuje się
czynnikiem strącającym w postaci gazowego siarkowodoru lub roztworu rozpuszczalnego siarczku me~
talu jak np. siarczku sodu, wprowadzonego w ilości
w przybliżeniu stechiometrycznej w stos!Unku do
ilości miedzi zawartej w amoniakalnym roztworze,
a najlepiej w ilości stechiometrycznej, w wyniku
czego wytrąca się siarczek miedzi, po czym roztwór
po· oddzieleniu osadu siarczku miedzi uzupełnia się
amoniakiem do stężenia pierwotnego i kieruje pomownie do ługowania.
(l zastrzeżenie)

12n; · C01g

P. 171703

07.06.1973 Bayer Aktiengesellschaft,
F'ederalna Niemiec.
Pierwsz.eństwo:

06.06.1974

RFN (1111" P 23 29 045.1)
Leverkusen, Republika

Sposób oczyszczania czterochlorku tytanu

12n;

C01g

P. 171271

20.05.1974

22.05.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 25 924.7)
Bayer AktiengeseUschaft, Leverkusen, Republika
Federalna Niemiec.
Pierwszeństwo:

Spo3ób oczyszczania surowego lub technicznego
czterochlocku tytanu przez traktowanie organicznymi związkami i oddestylowanie oczyszczonego czterochlorku tytanu, polegający na tym, że czterochlorek tytanu traktuje się w temperaturze 25-136°C
cyklicznym alifatycznym lub aromatycznym związ
kiem z szeregu antracenu, furfurolu, Cykloheksanolu
i/lub ksylenu, albo dowolną kombinacją tych z·wiąz
ków.
(3 zastrzeżenia)
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28.06.1974

Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Permedia", Lublin,
Folska (Jeremi Pawłowski, Andrzej Statkiewicz,
Bogdan Szczepanik, Władysław Drozd).
Sposób otrzymywania wysokiej czystości tlenków
niektórych metali
Sposób wytwarzania wysokiej czystości tlenków
niektórych metali, a w szcZJególnośd tlenków kobaltu i kadmu, charakteryzujący się tym, że roztwory
rozpuszczalnych soli tych metali rozpyla się i rO:?;PYlone poddaje się działaniu strumirenia gorącego powietrza 1ub gazu spalinowego. Tempetratura tego
gazu lub powietrza jes-t wyższa od temperatury termiczmego rozkładu soli.
Proces przebiega w dwóch etapach. W pierwszym
zostaje odparrowana woja, w drugim następuje ter.miczny rozkład soli do tlenku. Tak otrcZymany produkt jest sypki, bardzo czysty i nie wymaga dalszej
obróbki chemicznej lub fizyczrnrej.
(2 zastrzeżenia)
12m;

COlf

P. 172226

T

27.06.1974

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Luboń
k/Poznania, Folska (Bohdan ·Zawadzki, Ryszard Łoń
ski, Zenon Szulc, Jerzy Tomczak).

Sposób wytwarzania uwodnionego tlenku glinowego
z zasadowych siarczanów glinowych
Si)osób według wynalazku polega na tym, że na zasadowe siarczany glinowe działa się obiegowym wodnym roztworem amoniaku, przeprowadzając do roztworu jony NH 1, K, Na, S0 4, po czym z ro7tworu tego
wytrąca się zawarte w nim sole nasycaJąc rozt:vór
amoniakiem. Po oddzieleniu wytrąconych krystalicznych soli, z roztworu odpędza się_ .na~miar amo?iaku
i kieruje go ponownie do hydrolizy 1 ekstrakcJi zasadowych siarczanów glinowych. Uzyskuje się w ten
sposób uwodniony tlenek glinowy, oraz _s iarczan. amo~
nowy i potasowy lub sodowy, w postac1 .kryst~liczneJ
bez odprowadzania wody. Woda w tym ukladZle. k~ą
ży w obiegu zamkniętym.
(4 zastrzezenJa)
12o;

C07c

P. 168936

19.02.1974

Pierwszeństwo:

19.02.1973 - Wielka Brytania
(nr 7984/73)
Albrigcht, and Wilson Limited, Worley, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych estrów i środek do
utrwalania żywic zawierających chlorowiec, zawierający te estry
Przedmio~em

Wzor l

wynalazku jest sposób wy~warzaJ?-ia
nowych e:;trów i środek do utrwalania żyWlC zawierających chlorowiec, zawiera:jący oprócz związków
cynoorganicznych co najmniej jeden z tych estrów.
Sposobem według wynalazku wytwarza się estJ:y
o ogólnym wzorze l, w którym x i y są jednak_owe
lub różne i oznaczają liczby całkowite 1-6, R4 1 R9
są jednakowe lub różne i oznaczają rodniki alkilowe
o 1-21 atomach węgla, rodniki alkenylewe o 2-21
atomach węgla, rodniki cykloalkilowe, rodniki arylowe, aralkilowe lub aralkenylowe, ewentualnie zawierające obojętne podstawniki, R 3 i R 5 są jednakowe
lub różne i mają znaczenie podane wyżej dla R 4 i R 9
lub oznaczają atomy wodoru, albo R 3 i R 5 razem
z atomem węgla, z którym są połączone, tworzą rodnik cykloalkilowy. Związki te wytwarza się przez reakcję
zasadniczo równomolowych ilości związku
o ogólnym wzorze R 4COOCH 2CHOH CH 2 00CCyH,.ySH,
w którym R 4 i y mają wyżej podane znaczenie,
związku o ogólnym wzorze R 3R,CO, w którym R3 i R,
mają wyżej podane znaczenie i związku o ogólnym
wzorze RuOOCCxH 2 xSH, w którym R 9 i x mają wyżej
podane znaczenie, albo przez re akcję związku o ogólnym wzorze 7, w którym R 3, R 4, R 5, x i y mają wyżej
podane znaczenie, ze związkiem o wzorze R 9 0H lub
R 9Hal, w których to wzorach R 9 ma wyżej podane
znaczenie, a Hal w drugim z nich oznacza atom
chloru, bromu lub jodu.
(11 zastrzeżeń)

12o;

BOlj

P. 169929 T

29.03.1974

Vsesojuzny ardena Trudovogo Krasnogo Znameni
Nauchno-Issledovatelsky Institut sinteza Mineralnogo syrya, Alexandrov Vladimirskol oblasti, Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Sposób otrzymywania monokryształów
syntetycznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania monokryształów syntetycznych z roztworów hydrotermalnych za pomocą metody różnicy temperatur
z wykorzystaniem zarodkowych płytek krystalicznych zawieszonych na elementach mocujących w
autoklawie. Zarodkowe płytki krystaliczne ustawia
się w autoklawie tak, że ich podstawowe powierzchnie wzrostu tworzą z wektorem siły ciążenia kąt
90°-45° co daje możliwość tworzenia się na dolnej
podstawie powierzchni wzrostu płytki zarodkowej,
wysokojakościowego materiału krystalicznego. Sposób ten stosuje się na przykład przy wytwarzaniu
wysokojakościowego kwarcu.
(4 zastrzeżenia)
12o;

C07c

P. 170817

04.05.1973

Pierwszeń·stwo: 04.05.1973- USA nr (357301)
Atlantk Richfield Company, Los Angeles, Stany
ZjednaCeZone Am€ryki.

Sposób wytwarzania izocyjanianów
Sposób wytwarzania izocyjanianów z estrów kwasów
karbaminowych (uretanów), na drodze rozkładu termicznego estru kwasu karbamtnowego, rozpuszczonego w odpowiednim, obojętnym rozpuszczalnlku, do izocyjanianu i alkoholu oddzielnie wyodrębnianych.
r(8 zastrzeżeń)
12o;

C07c

P. 170854

Warszawskie Zakłady
siębiorstwo Państwowe,
piński, Andrzej Pac).

16.07.1969

Farmaceutyczne "Polfa" PrzedWarszawa, Folska (Leon Kru-

Sposób wytwarzania 2-metylo-1, 4-naftochinonu
Wynalazek dotyczy wydztelenia 2-metylo-1, 4-naftochinonu z osadu wieloskładnikowej mieszaniny produktów częściowego utlenienia 2-metylo-naftalenu.
Sposób polega na rekrystalizacJi mieszaniny z wytworzeniem wodzianów, które następnie poddaje się
selektywnej ekstrakcji za pomocą mieszanin etanolu
i wody lub metanolu i wody. W osadzie po ekstrakcji
pozostaje 2-metylo-1,4-naftochinon.
(l zastrzeżenie)
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ClOg

P. 170895
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07.05.1974

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Folska (Emanuel Rusin).
Sposób oddzielania części stałych od surowych produktów ekstrakcji uwodornienia i piroJizy węgla oraz
urządzenie do stosowania tego ·sposobu

Sposób polega na prowadzeni u filtracji w temperaturze 200-350°C, najkorzystniej w 240-270°C, pod ciśnieniem 2-:l,B atn., · po kt6r·e j opróżnia s-ię całk-owi
cie fdltry z surowca lub oleju płuczącego przez spływ
grawitacyjny i wprowadzeniu do filtrów sprężonego
gazu obojętnego. Następnie nierazszlamowany "suchy"
placek U6uwa się z filtrów przez odbijanie go przy
zamkniętej pokrywie filtra s prężonym gazem obojętnym przepuszczanym w k ierunku odwrotnym do
kierunku filtracji i/lub przez odbijanie placka, pr-Ly
równoczesnym działaniu siły odśrodkowej, sprężonym
gazem obojętnym wprowadzanym w kilku miejscach
filtra, a mianowicie w klerunku odwrotnym do kierunku filtt·acji, poziomo w kilku miejscach wysoko.ki
filtra i pionowo od góry do dołu wzdłuż wewnętrznej
pionowej ści any filtra oraz ukośnie od góry ku dołowi
wzdłuż ukośnej dolnej częk i filtra.
Urządzen i e do stosowania sposobu zawiera filtry
(6, 7 .i 8) wyposużonc w wy mienne przegrody filtracyjne, usytuowune na wyż s r.y m poziomie uiź zbiorniki
(1, 2 i !l), a za~adn.icz'" pnegrody .rurowe, ł<1czące filtry i chłodnice od gazów ze r. L>iornikami prowadr.one
są pionowo i ukosn.ie . Przegrody filtracyjne w kształ 
oie rur zamocowane są w filtrze świecowym (6) u dołu na kolektorze choinkowym (26), a końcówka (27)
przewodu doprowadzającego surowiec lub olej umiej~ cowiona jest we wgłębieni u (28) dna filtra.
(8 zastrzeżeń)
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heterocyklicznych związków o pięciu atomach, poddaje
się epoksydowania, a następnie otrzymany produkt
reakcji epoksydowania poddaje się reakcji z kwasem
cyjanowodorowym lub cyjankiem i jednocześnie hydrolizuje się powstałą pochodną nitrylową.
(l

zastrzeżenie)
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12o;

C07c

P. 171002

T

11.05.1974

Pierwszeńestwo:

11.05.1973- F·rancj.a (nr 7317156)
Rhone-Poulenc, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania antrachinonu
Sposób wytwarzania antrachinonu z antracenu na
dr·odze utleniania antracenu tlenem lub gazem zawierającym tlen w fazie ciekłej, w obojętnym rozpuszczalniku w obecności pochodnej mi edzi, nie zawierającej chlorowca związanego be zpośr·ednio z
metalem, korzystnie w obecności aktywatora takiego jak
mocne kwasy lub chlorowcopochodne żelaza, glLnu lub
pierwiastków z grupy III-A, IV-A i' V-A układu okresowego pierwiastków. ~
(11 zastrzeżeń)

12o

P. 171003

C07c
Pierwszeństwo:

Rhone-Poulenc,

11.05.1974

T

11.05.1973- Fmncja (nr 7317154)
Francja.

Paryż,

Sposób wytwarzania antrachinonu
Sposób wytwarzania antrachinonu na dr·odze utlenienia antracenu tlenem lub gazem zawierającym tlen,
w fazie ciekłej, w obecności ·chl-orku miedziowego w
środowisku rozpuszczalnika
organicznego o wzorze
HO-[R-O]n-H, w którym R oznacza alifatycwą grupę dwuwartościową o 1-10 atomów węgla w cząstecz
ce korzystnie w obecności aktywatora wybranego
z grupy chlorowcopochodnych żelaza, glinu i pierwiastków III-A, IV-A i V-A grupy układu okresowego pierwiastków.
(6 zastrzeżeń)
12o C07c
P.ierwszeństwo:

P. 170922
09.05.1973 -

08.05.1974

Włochy

Snam Progetti S.p.A., Mediolan,

(nr 23863/A/73)

Włochy.

Sposób wytwarzania kwasu cytrynowego
chodnych

jego po-

12o;

C07c

P. 171004

T

11.05.1974

Pierws;z:e ń stwo: 11.05.1973- Francja nr 7317155)
Rhó.ne-Poulenc S.A. Paryż, Francja

Sposób wytwarzania antrachinonu
Spo$ób wytwarzania kwas u cytrynowego 1 Jego pochodnych polegający na tym, że pochodną kwasu itakonowego o wzorze przedstawionym na ry ~ unku, w
którym R i R,. lakie same lub różne. oznacz<Jją atom
wodoru. grutH~ alkilową, arylową lub cykloalkilową,
X i X', tak.ie same lub różne, oznaczają g.rupę -CN,
-COOR, -COOH, -COOMe lub -CONH2 , przy czym Me
oznacza jednowartościowy metal a R ma poprze-dnio
podane znaczenie, lub ·Oznaczają dwuwartościowe rodniki zdolne do reagowania ze sobą w celu utworzenia

S uosób wytwarzania antrachinonu przez utlenienie
ar, •• acenu tlenem lub gazem zawierającym tlen, prov,.ad:.wnego w fazie ciekłej w śorodow.isku obojętnego
:rozpuszczalnika, polegający na tym, że prowadzony
jest w obecności br·omku miedziowego i ewentualnie
aktywat:)ra wybranego z grupy mocnych kwasów z
wyłączeniem chlorowodoru lub chlorowcopochodnych
żelaza, glinu i p.ierwiastków z grup III-A, IV-A i V-A
układu okresowego pierwias tków.
(9 zastrzeżeń)

~r

12o;
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13.05.1974

N- G-H
l R
u-'
N C-NH-CS-NH--f '~

Instytut Chemii Przemysłowej , Warszawa, Folska
(Jerzy, Umiilski, Alojzy Kłopotek, Gabr.i ela Działa
WJesł awa Jakubowska).
Sposób wytwarzania preparatów

:n

's/

''o.=/

INzcir l

myjąco-dezynfeku

jących

N- C-H

N
. C-NH
'
t

Sposób wytwarzania preparatów myjąco-dezynfeku
polega na zastosowaniu, obok znanych środków
pomocniczych (jak: kwasy, halogenki alkaliczne itp),
jako podstawowego składnika chlorojodowego kompleks·owego związku z niejonowymi lub ani·onowymi
związkami powierzchniowo-czynnymi, otrzymywanego
przez działanie na bezwodne lub mało uwodnione
niejonowe lub anionowe związki powierzchniowo-czynne (!hlorkiem jodu JCl lub chlorojodowym jonem
kompleksowym (JC1 2)- w ilościach nie większych niż
jedna gramocząsteczka chlorku jodu JCl lub jonu chiarojodowego (JC1 2)- na 2 gramocząste(!zki zwjązków
powjerzchnlowo-czynnych.
(2 z astrzeżeni a)
jących

'·S

Wzór 2

C }--NH-CS-Cl
Wzór J

Wzór 5

12o;

C07c

P. 171019

T

13.05.1974

Instytut Chemii Przemysł-owej, Warszawa, Folska
(Alojzy Kłopotek, Jerzy Umińsk i, Gabriela Działa,
Urszula Jakubowska),
Sposób wytwarzania alkalicznych preparatów

myjąco

12o;

C07e

Pi·erwszeństwo:

P. 171054

14.05.1974

14.05.1973- Stany Zjednoczone Ameryki (nr 360258)

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki.

dezynfekujących

Sposób alkilowania izoparafin olefinami
Sposób wytwarzania alkalicznych preparatów myjąco-dezynfekujących polega na zastosowaniu jako podstawowego składnika- obok znanych środków pomocniczych- jak ani·onowe śro dki powi.e rzchniowo-czynne, stabilizatory itp- chlorojodowego związk u kom.?leksowego z polif osforanarnl, który otrzymuje siq przez
działanie chlorojodowego jonu kompleksowego (JCl,)lub chlorku jodu JCl lub chlorojodowych związków
kompleksowych z niejono\vymi związkami powierzchniowo-czynnymi, na po1i!osforany.
(2 zastrzeżenia )

12o;

451;

C07c
A01n

P. 171042

13.05. 1974

Pierwszeństwo: 14.05.1973 RF~ (nr P 2324732.7)
Schering Aktiengesellschaft, Berlin i Bergkamen,
Berlin Zachodni.

Sposób WYtwarzania nowego N-fenylo-N' -1, 2,
3-tiadiazolylo-5-tiomocznika oraz środek chwastobójczy zawierający ten związek
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowego N-fenylo-N'-1, 2, 3-tiadiazolylo-5-tiomocznlka
o wzorze l polegający na tym, że 5-amino-1, 2, 3-tiadiazol o wzorze 2 poddaje slę reakcji z chlorkiem kwasu tiokar.banilowego o wzorze 3 w obecności a·k ceptora kwasów korzystnie nieorganiemej lub trzec iorzędo
wej zasady organicznej lub poddaje się reakcji z 0-alkilostrem kwasu chh>rotiomrówkowego o w:wrze
Cl-CS-OR, w którym R oznacza niiszą resztę alkilową najpierw otrzymując 0-alkiloester kwasu N-[1 ,
2, 3-tiodiazolylo-5) -tiokarbami dowego, który następnie
poddaje się reakcji z an iliną lub 5-ami,no-1, 2, 3-tiadiaz.ol poddaje się reakcji z tiofosgenem o wzorze
CL--Cs-CI w obecności nieorgan,icznego akce,i)tooo
kwasów otrzymując najpierw chlorek N-(1, 2, 3-tiadiazolylo-5-)-tiokarbazollu lub odpowiedni izotiocyjanian tiadiazolu, które następnie poddaje się reakcj i
1. aniliną w ·obecności katalitycznycll ilości trójdyloaminy lub poddaje s.ię reakcji z feny lo.i..:otiocyj ani anem
,, wzorze 5 ·w obecności katalizatora korzystnie organicznej zasady .
Przedmiotem wynalazku jest również ś rodek chwastobójczy (równocześnie przyśp.i·cszający wzrost roślin)
zawierający w 1w związek.
(2 zastrzeżenia)

Sposób alk.ilowania izoparafin olefinami, w obecnofluorowodoru jako katalizatora, z wytworzeniem
produktu alkilawania ciekłego w normalnych warunkach, polega na tym, że .izoparafin ę poddaje się w
reaktorze alkilawania r eakcji z olefiną w mdeszaninie
z katalizatorem, wytwa;:-zając odciek z reaktora zawierający alkilat, nieprzereagowane paraf·Lny, katalizator
i po!Jmer, co najmniej część tego odcisku wprowadza
się do pierwszej strefy rozdzielania, odzyskując z niej
fazę węglawodorową .i fazę fluorowod·orową zawierającą polimer. Co najmniej część odzysltanej fazy fluorowodorowej zawraca się do reaktora a co najmniej
część p ozostałej fazy fluorowodorowej ! co najmn.iej
część fazy węglowodorowej wprowa·d za s ię do drugiej
strefy rozdzielania i ze strefy tej ·odzysk uj e sic; nieprzereagowaną .izopa rafinę i produkt alkilowania, zav.':ierający pol·imer.
(12 zastrzeże!J)
ści

12o;

C07c

P. 171104

16.05.1974

Pierwszeńs two:

16.05.1973 - Włochy (nr 24161 A/73)
Guanos y Fertilizantes de Mexico S. A., Mexico,
Meksyk.
Sposób obniżania ilości biuretu w moczniku
Sposób ·obniżania iloścJ biuretu w mocznilm stopionym lub w roztworze zawierają cym biuret ewfrntualnie w postaci kompleksu przez kontaktowanie stopionego mocznika lub w t·ozt \vorze z żywicą jonowymienną.
(6 z a st rzeżeń)
12o;

C07c

P.

171289

21.05.1973

Pierwszeńst wo: 21.05 .1973 USA (nr 361991)
The Upjohn Company , Kalamazoo, Michigan, Stany
Zjednoczone Ameryki.

Sposób wytwarzania nowych analogi1w prostag·Iandyn
Sposób wytwarzania nowycll analogów prastagiandyn o wzone 167, w ktl1rym Q, 07.ll acza grupt; !J wzorze 15 lub grupę o wzurz~ 16, w którym R., i R 1
oznaczają atom y
wodnru lub grupy alkilowe, R 3
oznacza atom w-odoru, grup<; alkilową lub atom fiu-

BIULETYN
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oru, R 2 oznacza atom wodoru lub fluoru, R 4 i R 5
oznaczają atomy wodoru lub grupy alkilowe, R 25
oznacza grupę o wzorze 17, w którym CgH 2 g o:zmacza
grupQ alkilenową, R 8 i R 9 oznaczają atomy wodoru,
grupy alkilowe lub atomy fluoru lub R 25 oznacza
grupę o wzorze 18 a R 26 oznacza grupę alkilową polegający na redukcji związku o wzorze 168, w którym Q 3 oznacza grupę o wwrze 97 lub grupę o wzorze 98, R 13 oznacza grupę blokującą a R 25 ma wyżej
podane znaczel!li·e, kondensacji otrzymanego produktu
ze związkiem o wzorze 170, w którym Hal oznacza
atom chloru, bromu lub j.odu a R 2, R 3 , R 4 , Rs i R2s
mają wyżej podane znaczenie a następnie hydrolizie
do związku o wzorze 171, w którym Q 3, R 2, R 3, R 4 , Rs,
R 13 , R 25 i R 26 mają wyżej podane znaczenie .i w którym grupy blokujące zastępuje się atomem wodoru
drogą hydrolizy.
Związki te stosuje się do celów farmakDlogicznych,
w tym jako środki przeciwwrzodowe, środki zapobiegające agregacji płytek krwi, środki do zwiększania
drożności nosa, do wywoływania porodu w terminie
oraz środki gojące rany.
(l zastrzeżenie)

PATENTOWEGO
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Pierwszeństwo:

wzor
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,CH CH -0-C- C -C -COOR
l

l

l

H

.
HO

. C=C~

H

'

'
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Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
mocznika przez reakcję amoniaku z dwutlenkiem wę
gla w strefie reakcyjnej i rozkład otrzymanego karbaminianu amonu w strefie odpędzania, przy czym
strefa reakcyjna mieści w sobie strefę odpędzania
i obie te strefy pracują pod jednakowym ciśnieniem
i stykają się za pomocą co najmniej jednej powierzchni umożliwiającej wymianę cieplną, zaś produkty reakcji są ze strefy odpędzania wypychane za pomocą
gazowego dwutlenku węgla, amońiaku, obojętnego
gazu lub mieszaniny co najmniej 2 tych gazowych
czynników.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że w strefie reakcyjnej utrzymuje się temper,:~turę 210-245°C
i ciśnienie 250-600 atm, stosunek molowy NH 3 : CO"
w ciekłej fazie w strefie reakcyjnej wynosi od 2,5 : l
do 8 : l i co najmniej części gazowej mieszaniny odprowadzanej ze strefy odpędzania zawraca się do dolnej części strefy reakcyjnej.
(8 zastrzeżeń)
C07c

P. 171294

T

21.05.1974

z'

12o;

C07c

P. 171298

21.05.1974

Pierwszeństwo: 21.05.1973 USA (nr 361990)
The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, Stany
Zjednoczone Ameryki.

C-RZ5

61

Wzor 16i

Sposób wytwarzania nowych analogów
prostaglandyn

~5 ~4 ~3
Hol- c- c- c-c (OR 2,)~

H H R2
Wzor 170

wzor

Holandia (nr 7307036)

:ówumetylo- lub trójmetylobenzen, ewentualnie
w rozpuszczalniku utlenia się tlenem cząsteczkowym
w temperaturze 130-275°C w obecności katalizatora,
złożonego ze związków metali o zmiennej wartościo
wości takich, jak mangan i/lub kobalt i związków
bromu z dodatkiem związków cyrkonu jako jedynego
metalicznego składnika katalizatora o niezmiennej
wartościowości.
(6 zastrzeżeń)

Wzór 98

97

21.05.1973 -

21.05.1974

Pierwszeństwo: 21.05.1973 --L USA (nr 362464)
Standart Oil Company, Chicago, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób katalitycznego utbniania dwumetylo- lub
trójmetylobenzenu do kwasów benzenokarboksylowych

Wzór 18

17

P. 171291

Unie Van Kunstmestfabrieken B. V., Utrecht, Holandia.
Sposób wytwarzania mocznika z amoniaku
i dwutlenku węgla

12o;

wzor

C07c
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Sposób wytwarzania nowych analogów prostaglandyn
o wzorze 167, w którym Z oznacza atom tlenu lub gni.pę o wzorze CiH2 i stanowiącą wiązanie walencyjne
lub grupę alkilenową ewentualnie podstawioną 1-2
atomami fluoru, T oznacza grupę alkilową, atom fluoru, chloru, grupę trójfluorometylową lub grupę o wzorze -OR 10, w którym R 10 oznacza atom wodoru lub
grupę alkilową, s oznacza liczbę całkowitą od 0-3,
Q 1 oznacza grupę o wzorze 15 lub grupę o wzorze 16,
w którym R 6 i R 7 oznaczają atomy wodoru lub grupy
alkilowe, R 8 i R 9 oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe lub atomy fluoru, R 3 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową lub atom fluoru, :Ęt 2 oznacza atom wodoru lub atom fluoru, R 4 i R 5 oznaczają atomy wodoru
lub grupy alkilowe, R 26 oznacza grupę alkilową polegający na redukcji związku o wzorze 168, w którym
Q 3 oznacza grupę o wzorze 97 lub grupę o wzorze 98,
R 13 oznacza grupę blokującą, Z, T, s, R 8 i R 9 mają
wyżej
podane znaczenie, kondensacji otrzymanego
produktu ze związkiem o wzorze 170, w którym Hal
ozn<".cza atom chloru, bromu lub jodu, a R 2 , R:J> R 4 , R5
i R, 6 mają wyżej podane znaczenie a nastt:pnie hydrolizie produktu kondensacji do związku o wzorze 171,
w którym Q3 , R 2, R 3 , R 4 , Rs, R 8 , R 9 , R1 3 , Z, T, s i R 2s
mają wyżej podane znaczenie, w którym grupy blokujące zastępuje się atomem wodoru na drodze hydrolizr.
·

~r

BIULETY~ URZĘDU

5/II (47) 1975

Związki te są stosowane w megycynie, w tym jako
środki przeciwwrzodowe, środki zapobiegające agregacji płytek krwi, środki zwiększające drożność nosa,
wywołują•ce w terminie oraz środki gojące rany.

(l

zastrzeżenie)
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P. 171411 T

C07c

24.05.1974

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Adam Korczyński, Longina Piszczek,
Józef Świderski).
Sposób elektrochemicznej redukcji D-rybono-y-Iaktonu
do D-rybozy w roztworze siarczanu amonowego

/' ....

R~~7

WliJf 15

Wror f6

R6

OR7

/'

H

...

(JQI)

)Vzdr 97

Sposób elektrochemicznej redukcji D-rybono-y-laktonu do D-rybozy w roztworze siarczanu amonowego
polega na tym, że elektrolizie poddaje się roztwór za~
wierający w l dm 3 150-250 g · D-rybono-y-laktonu
i 50 g siarczanu amonowego przy czym stosuje się
cyrkulację katolitu ze średnią prędkością liniową roztworu nad powierzchnią katody rtęciowej równą 0,08
do 0,2 m/sek, do korygowania pH katolitu podczas
elektrolizy stosuje się stężony kwas siarkowy w warunkach intensywnego mieszania. Elektrolizę prowadzi
się przy katodowej gęstości prądu 10 do 20 A/dm2 •

"""

H

OR 1s

Wzor SB

(2 zastr2eżenia)

12o;

P. 171516

C07c

30.05.1974

Pierwszeństwo: 01.06.1973 USA (nr 366999}
The Upjohn Company, Kalamazoo, Stan Michigan,
Stany Zjednoczone Ameryki.

Sposób wytwarzania nowych pochodnych
N -hydrokarbonylosulfenylowych N -alkilo-Nt-aryloformamidyn oraz ich soli addycyjnych z kwasami
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
o wzorze ogólnym l, w którym A oznacza
chlorowiec, niższy alkil, niższy alkil podstawiony chlorowcem, niższy alkoksyl i niższy tioalkil, B, C, D, i E
oznaczają wodór, R oznacza niższy alkil, a Y oznacza
hydrokarbyl, hydrokarbył podstawiony wodorem, feny! podstawiony niższym alkilem, fenyl podstawiony
niższym alkoksylem, na drodze reakcji ~-alkilo-~'
fenyloformamidyny o wzorze 3, w którym A, B, C, D,
E, i R określono powyżej z chlorkiem sulfenylu o wzorze Y-S-Cl, w którym Y określono powyżej,
a otrzymany produkt w postaci wolnej zasady ewentualnie przeprowadza w sól addycyjną z kwasem.
Otrzymane związki nadają się do zwalczania szkodników bezkręgowych, zwłaszcza owadów i roztoczy.
związków

(l zastrzeżenie)

B

A

*
*

C

H R

l l
N=C-N-S-Y

D E
B A

12o;

C07f

P. 171338 T

23.05.1974

C

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź, Polska (Marian Mikołaj<%yk, Jan Omelanczuk, Aleksandra Skowrońska, Jan Michalski),

H R

li
N=C-N-H

D E

Sposób wytwarzania chlorotionofosforanów
dwualkilowych
Sposób wytwarzania chlorotionQfosforanów dwualkilowych o wzorze (ROh PSCL, w którym R oznacza
rodnik alifatyczn y C 1--C, przez działania na odpowiednie alkohole trójchlorkiem fosforu oraz dwuchlorkiem
siarki. W wyniku procesu prowadzonego jednoetapowo
otrzymuje si ę z dużą wydajnością produkty znajdujące zastosowanie do s·wregu dalszych syntez w szczegolności do w:rtwarzania insektycydów fosforoorganicznych.
(2 zastrzeżenia)

Wcór i

12o;

C07c

Zakłady
Spółdzielnia

P. 171650

T

04.06.1974

Chemiczno-Farmaceutyczne
"Farmapol"
Pracy, Poznań, Folska (Henryk Marciniak, Jerzy Tułecki, Tadeusz Witkowski, Joachim
Kajzerski, St€f·an Palacz)~
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SposQb wytwarzania N. N-krotonylo, etylo-o-toluidyny
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania krotonyloN-etylo-o-toluidyny stosowanej w dermatologii do
zwalczania pasożytów skóry oraz jako środek przeciwświądowy. Nowość metody polega na doborze niestosowanych w tym przypadku reakcji chemicznych oraz
sposobu ich przeprowadzenia.
Trójetapowa synteza stanowi jeden proces nie wymagający wyodrębniania produktów pośrednich. Poszczególne etapy syntezy stanowią krotonian sodowy
z kwasu krotonowego i wodorotlenku sodowego, bezwodnik krotonowy z krotonianu sodowego i tlenochlorku fosforu, krotonylo N-etylo-ó-toluidyna z Netylo-o-toluidyny i bezwodnika krotonowego. Efekty
metody polegają na odpowiedniej czystości produktu,
wysokiej wydajności oraz bezpiecznych i wygodnych
warunkach prowadzenia procesu.
(2 2'astrzeżenia)

.-

WZdR 1
12o;

C07d

P. 171743

07.06.1974

Pierwszeństwo:

12o;

C07c

P. 171657

05.06.1974

Pierwszeństwo: 05.06.1973 Japonia (nr 64200/73)
Kanegafuchi Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha,
Osaka, Japonia.
Sposób rafinowania surowego monomeru chlorku
winylu

Przedmiotem wynalazku jest sposób rafinowania surowego monomeru chlorku winylu, otrzymanego na
drodze pirolizy dwuchlorku etylenu i zawierającego
butadien.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że na surowy monomer chlorku winylu działa się chlorem
w obecności organicznej substancji łatwo ulegającej
chlorowaniu, powodując selektywne chlor~wanie butadienu, przy czym produkt tego chlorowama ma temperaturę wrzenia znacznie wyższą niż temperatura
wrzenia chlorku winylu, toteż może być oddzielony
drogą frakcjonowanej destylacji.
Proces według wynalazku korzystnie prowadzi się
w fazie ciekłej i jako substancję łatwo ulegającą chlorowaniu stosuje się chloropren, buteny lub winyloacetylen.
(6 zastrzeżeń)
12o;

C07c

P. 171659

21.06.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 372 308)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób odchlorowcowanie w pozycji lla
11a-halogeno-6-:-metylenotetracyklin
Odchlorowcowanie w pozycji lla-halogeno-6-metyleno-tetracyklin przez działanie drugo- lub trzeciorzę_
dowymi fosfinami lub trzeciorzędowymi fosforynanu.
(2 zastrzeżenia)
C07c

P. 171702

Sposób

wytwarzania

u-6-dezoksy-5-oksytetracykliny

S~o>ób wytwarzania a-6-dezoksy-5-oksytetracyklitny
przez uwodornianie pochodnych tektracykliny o wzorze ogólnym prz;edstawionym na rysunku, w którym
X oznacza atom wodoru lub chlorowca, albo s-o li tych
związków ;polegający na tym, że prowadzi się selektywne uwodornienie stosując katalizator w postaci
stopu zawierający przynajmniej jeden pierwiastek
z grupy platyny i przynajmniej jeden pierwiastek
z grupy Ib układu okresowego.
(4 zastrzeżenia)

05.06.1974

Pierwszeństwo:

12o;

08.06.1973 - Węgry (nr CJ-1387)
Chinoin Gyogyszer es Vegyszeti Termekek Gayra
RT, Budapeszt, Węgry.

06.06.1974

Pierwszeństwo:

07.06.1973 - RFN (nr P 23 28 973.8)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach nad Riss, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych bifenyli
Sposób wytwarzania nowych pochodnych bifenyli
o wzorze ogólnym l, w którym R, oznacza atom wodoru lub chlorowca R 2 oznacza atom wodoru lub niż
szą grupę alkilową o 1-3 atomach węgla i R 3 oznacza atom wodoru lub organiczną grupę acylową, przy
czym R 1 i R 2 nie mogą oznaczać równocześnie atomu
wodoru, w przypadku gdy R 3 oznacza atom wodoru
lub grupę acetylową oraz ich optycznie czynnych antypodów, przez hydrolizę eteru •molowego w obecności kwasu lub przez rozkład dwuazometyloketonu,
róWl!lież w obecności kwasu.
Nowe związki wykazują w szczególności działanie
przeciwzapaleniowe, przy niezwykle słabym działaniu
powodującym powstawanie wrzodów.
(8 zastrzeżeń)

12o; C07c

P. 171822 T

11.06.1974

Pierwszeństwo: 11.06.1973 USA (111r 368.569)
Stauffer Chemical Company, Westport, USA.

Sposób wYtwarzania 1,2-dwuchloroetanu
Sposób wytwarzania 1,2-dwuchloroetanu na drodze
reakcji chloru i ety1enu w krążącym ciekłym środo
wi:sk!U, w temperaturze i pod ciśnieniem, w których
środowisko reakcji jest utrzymane w fazie ciekłej.
Następnie utworzony 1,2-dwuchloroetan wraz z krążącq
cieczą przechodzi do strefy o obniżonym ciśnieniu .
gdzie zanieczyszczony produkt odparowuje za pomocą
ciepła reakcji i kieruje się go dalej do frakcjonowanej destylacji, gdzie produkt oczyszcza się również
z wykorzystaniem ciepła reakcji chloru z etylenem,
a k,rążącą ciecz zawraca się do strefy reakcji.
(6 zastrzeżeń)
12o; C07c

P. 171894 T

12.06.1974

Uniwersytet MaJrii Curie Skłodowskiej, Lublin, Polska (Tadeusz Matynia, Piotr Penczek, Wojciech
Zgrajka, Grażyna Cynkowska).
Sposób wytwarzania plastyfikatorów astrowych
Sposób wytwarzania
plastyfikatorów estro-.vych
przez reakcję kwasów karboksylowych lub ich estrów
ze związkami zawierającymi grupy alkohol<lwe.
Pląstyfikatory e~tJ·owe w sposobie według wynalazku WYtwarza się Pl'Zez reakcję Pl'Oduldów uboczn ych
poWstających przy produ•kcji
kwasu tereftalewego

•
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i tereftalanu dwumetylowego z wyższymi alko'wlami
w obecności katalizatora, którym jest co najmniej
dwuskładnikowy układ katalitycmy; którego jednym
ze składników j·est tlenek lub octan metalu z II, IV,
V, VII lub VIII grupy układu o1kresowego pierwiastków korzystnie octan wapnia, trójtlenek antymonu, octan ołowiawy i/lub octan kobaltawy w ilości
0,01 do l% wagowych w stosunku do masy produktu.
Drugim natomiast składnikiem jest kwas siarkowy
zastosowany w ilości od 0,1 do 2% wagowych w stosunku co masy produktu ubocznego.
Zastosowamie co najmniej dwóch układów katalitycznych macznie skiraca czas reakcji w po:równaniu
do układów jednoskładnikowych oraz pozwala na
zmniejszenie iloąci katalizatora kwasowego ograniczając dzięki temu jego ko•rodujące działanie na materiał reaktora.
(3 zastrzeżenia)
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12o;

P. 172028

C07c

19.06.1974

Pierwszeństwo:

20.06.1973 - Włochy (nr 25640 A/73)
Montedison S.p.A., Mediolan, Włochy.
Sposób wytwarzania kwasu 3-ketoglutarowego

12o;

C07d

P. 171903

14.06.1974

Piorw~zeństv,

o: 14.06.1973 - Francja (nr 7321666)
Rhonc-Poulcnc SA., Paryż, Francja.
Sposób epoksydowa.tda olefin

Sposób katalitycznego epoksydowania olefin przy
wodoronadtlenku, w obecności katalizatora cynowego w ogólnym wzorze RmSnXp, w któ!l"ym m i p
oznaczają liczby całkowite, m +p=4, p oznacza l, korzystnie 2 lub 3, X oznacza atom chlorowca, R oznacza jednowartościową grupę organiczną, dwie grupy
R mogą ewentualnie tworzyć dwuwartościo·.vą grupę
R", oznaczającą grupę alkilenową lub arylenową,
ewentualnie zakończoną grupami -C0-0- oraz
grupą pol1oksymetylenową przy czym grupa ta może
być przyłączona do tego samego lub dwóch atomów
cyny.
(49 zastrzeżeń)
użyciu

Sposób wytwarzania kwasu 3-ketoglutarowego przez
acetonu w obecności fenolanów metali
alkalicznych, polegający na tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się co najmniej jeden glin o ogólnym
wzorze R-0-(CH 2-CH 2-)nR, w którym R oznacza
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla korzystnie
rodnik metylowy, a n oznacza liczbę 1-10, korzystnie
3 lub 4, przy .czym po zakończeniu karboksylacji masę reakcyjną odgazowuje się z C0 2 rozpuszczonego
i/lub tworzącego kompleks z fenolanem metalu alkalicznego przez dodanie pod zmniejszonym ciśnieniem
fenolu zasadniczo w ilości stechiometry·cznej w stosunku do kom.oleksu i wydziela się sól metalu alkalicznego kwasu 3-ketoglutarowego, z której otrzymuje
się żądany kwas znanymi metodami.
(2 zastrzeżenia)
karboksylację

12o;

P. 1720U

C07c

Instytut Nawozów
(Henryk Ryszawy).

Sztucznych,

Sposób otrzymywania formaliny z
metanolu
12o;

C07c

P. 171931

15.06.1974

Pierwszeństwo:

16.06.1973 - RFN (nr P 23 30 838.5)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach nad Riss, Republika Federalna Niemiec.

Sposób wytwarzania nowych estrów kwasu karboksylowego 3-/4-bifenylilo/-butanoli-1
3-/4-bifenylilo/-2-butenoli-1
Sposób wytwarzania nowych ·estrów 3-/4-bifenylilo/-butanoli-1 i 3-/4-bifenylilo/-2-butenoli-1 kwasu
karboksylowego, o wzo:ze ogólnym l, w którym R 1
oznacza atom wodoru, gi'!Wpę alkilową o 1-9 atomach
węgla,
ewentualnie podstawioną grupą alkilową
o 1-3 atomach węgla grupę cykloalkilo- lub cykloa1kenylową, o 5-7 atomach węgla w
pierścieniu,
grupę fenylawą ewentualnie podstawioną jedną lub
kilkoma grupami alkilowymi, atomami chlorowca,
grupami trójfluorometylowymi lub alko'rsylowymi,
przy czym grupy alkilowe 1ub alkoksylowe mogą zawierać 1-3 atomów węgla, grupę fenylo- lub bifenyloalkilową o 1-3 atomach węgla w części alkilenowej,
przy czym aromatyczne pierścienie ewentualnie mogą
być ~o:lstawione grupą alkilową o 1-3 atomach węgla
lub atomem chlorowca, grupę III-rz. butylową, grupę
3- lub 4-pirydylową ewentualnie podstawioną grupą
alkilową o 1-3 atomach węgla, grupę o-acetoksyfenylową, dwuwartościową gr.upę o wzorze 12, 13 lub
14, R 2 oznacza atom wo:loru lub chlorowca, zwłasz
cza atom fluoru lub chloru, przez estryfikację odpowiednio podstawionych 3-/4-bifenylilo/-karbinoli lub
przez transestryfikację odpowiedniego estru kwasu
karboksylowego z karbinolem.
No.ve estry wykazują wartościow.e właściwości terapeutyczne, zwłaszcza działanie przeciwzapaleniowe.
(22 zastrzeżenia)

19.06.1971

T
Puławy,

małą

Folska

zawartością

Sposób otrzymywania formaliny według wynalazku
polega na tym, że gazy po katalitycznym utlenianiu
metanolu w temperaturze 11C-180°C wprowadza się
do absorbera l zrasza:nego cyrkulującą formaliną,
przy czym z absorbera l odprowadza się formalinę
o temperaturze 75-90°0 i tłoczy przy pomocy pompy
5 poprzez wyparkę 6 kolumny destylacyjnej 9 gdzie
formalina obniża swą temperaturę od 55-75°0 na
szczyt absorbera l, a nadmiar powstałej w wyniku
absorbcji formaliny o stężeniu 30-45% formaldehydu,

l/
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3-12% metanolu i 51-67% wody poddaje się procesowi destylacjd w kolurnnie destylacyjnej 9 pracującej pod ciśnieniem 50-250 mm słupa rtęci w temperaturze 38-60°C, przy czym kolumnę ogrzewa się
cyrkulującą poprzez absorber formaliną.
Powstałe w kolumnie opary o temperaturze 37590C zawierające 5-lOOfo formaldehydu, 20-30% metanolu i 60-70% wody skrapla się po czym cŻęść
powstałych wykroplin zawraca sdę na szczyt kolumny 9 destylacyjnej jako orosienie, a po:wstałą ilość
poddaje się ponownie procesowi destylacji na dodatkowej kolumnie 22 ogrzewanej paxą pracującej pod
ciśnieniem atmosfery-cznym przy zachowaniu stosunku oros.ienia do destylatu 2:1 - 4:1. (l zastrzeżenie)

12o;

P. 172070

C07c

T

19.06.1974

Folitechnika Łódzka, Łódź, Folska (Janusz Kulesza,
Józef Kula).
Sposób otrzymywania aldehydu 2,2-dwumetylo-3etyloacyklobutylooctowego
Sposób otrzymywania aldehydu 2,2-dwumetylo-3etyloacyklobutylooctowego polega na tym, że aldehyd
pinonowy poddaje się selektywnej acetalizacji stechiometryczną ilością środka acetalizującego, na przykład ortomrówczanu etylu, glikolu etylenowego w
obecności katalitycznych ilości katalizatorów kwasowych, jak azotan amonu lub kwas p-toluenosulfonowy w temperaturze nie przekraczającej 100°C.
Następni-e w
otrzymanym acetalu aldehydu 2,2-dwumetylo-3-acetylocyklobutylooctowego przeprowadza się redukcję grupy karbonylowej za pomocą hydrazyny w· środowisku glikolu etylenowego i ługu
potasowego. W wyniku redukcj.i otrzymuje się acetal
aldehydu
2,2-dwumetylo-3-etylocyklobutylooctowego,
który poddaje s:ę w znany sposób łagodnej hydrolizie kwasowej.
(l zastrzeżenie)
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P A TENTOWEGO
wemu

otrzymany absorbent bogaty w dwutlenek
dla otrzymania strumienia parowego zawierawęglowodór i ubogiego w węglowodór a bogatego w dwutlenek węgla absorbatu, który odpędza
się w strefie odpędzania dla uzyskania strumienia
dwutlenku węgla zasadniczo pozbawionego węglowo
doru. Sposób według wynalazku pozwala na ekonomiczne wykorzystanie węglowodoru.
(17 zastrzeżeń)

węgla
jąeego

12o;

C07c

P. 172813

T

17.07.1974

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Folska
(Witold Tęcza, Jacek Kwiatkowski, Rajmund Chojnacki, Zygmunt Lisicki, Zofia Pokorska, Henryk
Boebel, Kazimierz Szałański).
Sposób otrzymywania estru metylowego kwasu
tereftalowego i estru metylowego kwasu
p-toluilowego z pozostałości po destylacji surowych
eslrów, otrzymywanych w procesie wytwarzania
dwumetylotereftalanu
Sposób otrzymywania estru metylowego kwasu tereftalowego i estru metylowego kwasu p-toluilowego
z pozostałości po destylacji surowych estrów <?trzymywanych przez ~tlenianie w fazie ciekłej m~e~_za
niny p-ksylenu i estru metylowego kwasu p-toluilowego gazem zawierającym tlen polega na p~ddamu
ww. pozostałości procesowi rozkładu termn:znego
w temperaturze 250-75.0°C pod obniżonym ciśnie
niem lub normalnym lub (i) estryfikacji znanymi sposobami a następnie poddaniu produktów rozkładu
lub (i) estryfikacji procesowi destylacji. Produkty rozkładu zawracane są do procesu utleniania lub estryf.ikacjL
(7 zastrzeżeń)

12o;

C07c

P. 172885

19.07.1974

Pierwszeństwo:

20.07.1973 - Włochy (nr 26816 A/73)
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy.

12p;
12o;

P. 172672

C07d
C07c

12.07.1974

Pderwszeństwo: 14.07.1973 RFN (nr 2335990.2)
Deutsche Gold-und Silber Scheideanstalt, vormals
Roessler, Frankfurt, Republika Federalna Niemiec.

Sposób formylowania
Sposób

formylowania organicznych zasadowych
azotu w obecności bezwodnika kwasu octoweg{l przy zastosowari.iu . zv.•iązków azotu · w pos!ac·i
soli i prowadzeniu formylowania za pom{lcą mrowczanu metalu alkalicznego lub mrówczanu amonu
w rozpuszczalniku organicznym mieszającym się
z wodą w sposób ograniczony.
(2 zastrzeżenia)
związków

Sposób oddzielania dwuolefin z mieszanin
zawierających te związki
Sposób oddzielania dwuolefin z mieszanitli zawierających te związki metodą ekstrakcji cieczy_ cieczą
i/lub metodą destylacji ekstrakcyjnej, polegaJący na
tym, że jako rozpuszczalnik stosuj~ się jeden lub
większą liczbę związków heterocyklicznych o 5 ato-

mach, nasyconych lub nienasyconych, z 2 atomami
azotu w pierścieniu w pozycji niesąsiadującej, ewentualnie z jednym lub większą liczbą atomów tlenu
zw.iązaiQych z atomami węgla, jedno- lub dwualkilowane z co najmniej jednym rodnikiem alkilowym
7.Wią~anym z atomem azotu, takim jak rodnik metylowy lub etylowy.
(5 zastrzeżeń)

12o;
12o;

C07d

P. 172741

15.07.1974

Pierwszeństwo:

16.07.1973 - USA (m 379279)
Shell International Research Maatschappij B.V.,
Haga, Holandiu.
Sposób

zatężania

i oczyszczania tlenku etylenu

Wynalazek dotyczy sposobu zatężania i oczyszczania tlenku etylenu otrzymanego przez utlenianie etylenu tlenem cząsteczlmwym, przez traktowanie mieszanLny reakcyjnej wodnym roztworem w strefie
absorpcji i przerabiania dalej absorbatu wodnego
zawierającego tlenek etylenu, który polega na tym,
że przynajmniej część :otrumienia eórnego ze strefy
absorpcji kontaktuje sit; z wodnym absorbentem
dwutlenku węgla w strefie przemywania, dzięki czemu otrzymuje się górny strumień bogaty w węglo
wodór i absorbat bogaty w dwutlenek węg·la, zawierający węglowodór, poddaje się odparowaniu rzuto-

C07c

P.

172980

24.07.1974

Pierwszeństwo:

26.07.1973 - Węgry (nr RJ-517)
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyyar R.T., Budapeszt,
Węgry.

Sposób wytwarzania nowych podstawionych pochodnych nitrobenzofenonu
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych
podstawionych pochodnych nitrobenzenofenonu o ogólnym wzorze l, w którym R 1 i R 2 niezależnie od siebie
oznaczają nasyconą lub nienasyconą, prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową, grupę aralkilową, nasyconą
lub niena~yconą grupę cyklcalkilową lub grupę arylową, lub R 1 i R 2 wspólnie i razem z sąsiadującym atomem azotu tworzą ewentualnie podstawiony pierścieil,
ewentualnie zawierający jako dalsze heteroatomy
atom azotu i tlenu, pod warunkiem, że jeżeli R 1
oznacza grupę metylową to R 2 ma inne znaczenie niż

R 1 , oraz ich soli addycyjnych z kwasami i czwartorzędowych soli amoniowych tych związków.
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Cechą sposobu według wynalazku jest to, że 3-nitrobenzofenon o ogólnym wzorze 2, w którym X oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji z drugorzę
dową aminą o ogólnym wzorze 3, w którym R 1 i R 2
mają wyżej podane znaczenie, a otrzymany produkt
ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem lub w czwartorzędową sól amoniową, lub otrzymaną sól addycyjną z kwaserr.. ewentualnie przekształca się w wolną zasadę i/lub .z;~.sadę przeprowadza się w inną sól addycyjną z kwasem lub w czwartorzędową sól amoniową .
(16 zastrzeżeń)
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3 lub jego reaktywnych pochodnych z alkoholem, odpowiadającym mu halogenkiem lub arylosulfonianem
o wzorze 2, w którym R, R 1 i R 2 mają wyżej podane
znaczl"nie, natomiast A oznacza grupę hy drok sy lową,
atom chlorowca lub grupę arylosulfoksylową. Sroaek
szkodnikobój czy typu perytrydów zawierający jako
składnik aktywny efektywną ilość estrów kwasu cyklopropanokarboksylowego charakteryzujący się niską toksycznością w stosunku do ssaków, doskonałą
skutecznością w zwalczaniu szkodników w składach
zboża, rolnictwie, le ś nictwie, stosowany w szerokim
zakresie do zapobiegania epidemiom.
(7 zastrzeżeń)

Wzflr 1
Wzór J
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12o;

C07c

P. 173008

CH, CHs

25.07.1974

Wzór j

Pierwszeństwo:

27.07.1970 - USA (nr 58682)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwlt.rzania nowych steroidów
Sposób wytwarzania nowych steroidów o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza
rodnik metylowy, etylowy lub n-propylowy, a R 1 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy, grupę acetoacetylową lub grupę alkanoilową zawierającą 2-4 atomów węgla, polegający na tym, że przegrupowuje się
odpowiednie pochodne.
(2 zastrzeżenia)

R

12o; C07c
451; A01n

P.

173141

Surnitorno Cheroical Company Limited, Osaka, Japonia.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych fenylodwuaminy oraz środek szkodnikobójczy zawierający te
pochodne
Sposób wytwarzania nowych pochodnych fenylenodwuaminy o ogólnym wzorze l, w którym Rt oznacza
niższą grupę alkilową lub grupę fenylawą zawierają
cą ewentualnie od l do 5 podstawników, R 1 oznacza

OR1

---CH-C-CH

2

o
12o; C07c
451; AOln

P. 173064

31.07.1974

27.07.1974

Pierwszeństwo:

28.07.1973 -· Japonia (nr 85223/73)
Surnitorno Cheroical Company Limited, Osaka, Japonia.
Sposób wytw&rzania estrów kwasu cyklopropanokarboksylowego oraz środek szkodnikobójczy, zawierający
te związki
Sposób wytwarzania nowych estrów kwasu pyklopropanokarboksylowego o wzorze l, w którym R oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę metylową
lub metpk sylową R 1 i R 2 oznaczają atomy wodoru,
grupy metylowe lub atomy chloró~a polegający na
reakcji k w a su · cyklopropanokarboksylowego o w:rorzc

o
11

R~ OCNCS
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nli.s ~ą grup ę alkilową, A oznacza gr:up ę alkilową, alkcnyl <J wą, a lltiuylową, chlorow eoalkilow ą , grupę fenylową, cyjanoalkilową, n iżs zą gr upę alkilotioalkllową , grupę chlorow coalkenylową, niższą grupę alkoksyalkilową , niższ ą grupP, · alkoksykarb,o nyloalkilow<),
niższą grupę alltil okarbam o iloalkilową lub grupę fenyloalkilową zawierającą od
l do 5 podstawników
w pierścieniu benzenowym a X oznacza atom tlenu

lub siarki na drodze reakcji estru amidofosforowego
o ogólnym wzorze 2, w którym Rt. A .i X mają WYŻej
podane znaczenie, z izotiocyjanianem alkoksykarbonylu o ogólny m wzorze 3, w którym R: ma wyżej podane znaczenie.
Sradek s zkodn ikobójczy według wynalazku zawiera
jako substancję czynną nowe pochodne fenylenodwuaminy o wzorze l , w którym w szystkie symbole mają
wyżej podane znaczenie.
(B zastrzeżeń)

WZÓR 1

Q;;
12o; C07c
12o; C07d
Pierwszeństwo:

P. 173168
02.08.1973 -

;---\

01.08.1974

4

5

V\A,CHR .YR

ć+l

W. Brytania (nr 36691/73)

wzoR 3

Imperial Cheroical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
prostanowego
Wynalazek dotyczy sposobu wytwar.zania związków
o ogólnym wzorze l, w którym Rl oznacza rodnik
hydroksymetylowy, karboksylowy lub alkoksykarbonylowy, R 2 oznacza rodnik hydroksylowy, alkoksylowy lub alkanoiloksylowy a R 3 oznacza atom wodoru,
ll1b Ra i Rl razem tworzą rodnik ketonowy, R4 i R~
każdy oznacza rodnik hydroksylowy lub alkoksylowy, A oznacza rodnik etylenowy lub trans-winylenowy, X oznacza rodnik etylenowy lub winylenowy, Y
oznacza bezpośrednie Wiązanie lub rodnik alkilenewy
lub alkilenoksylowy, a RS oznacza rodnik fenyłowy
lub naftylowy, ewentualnie podstawiony i ewentualnie
zwi ązek o \\TZOrze 1 zawiera podstawnik alkilowy przy
atomie węgla w pozycji 2, 3 lub 4, polegającego na
tym, że:
a) poddaje się hydrolizie' związek o wzorze 2, w którym R7 oznacza rodnik alkoksylowy lub czterowodoropiranyloksylowy, R 8 oznacza rodnik czterowodoropiranyloksylowy, a Rt, R 3 i R5 mają wyżej podane znaczen ie; lub
b) związelt o wzorze 2, w którym Rt oznacza rodnik
karboksylowy poddaje się estryfi kacji z dwuazoalkanem, lub sól powyższego zWiązku o wzorze 2 poddaje
się reakcji z halogenkiem alkilu ; l.u b
c) związek o wzorze l poddaje się hydrolizie mocnym
kwasem w środowisku alkanolu; lub
d) ester o wzorze 2, w którym Rl oznacza rodnik
alkoksykarbonylowy, poddaje się redukcji kompleksowym wodorkiem metalu; lub
e) laktal o wzorze 3 poddaje się reakcji z solą trójfenylofosfoniową; lub
f) związek o wzorze 4 poddaje się redukcji, gdzie R9
i R 10 każdy oznacza rodnik hydroksylowy ewentualnie
zawierający grupę ochronną ; lub
g) oddziela się izomer 5-trans związku i wzorze l
z mieszaniny izomerów cis, trans związku o wzorze
l; lub
h) estel". związku o wzorze l, w którym Rt oznacza
rodnik alkoksykarbonylowy, a R2, R' i R' ożnaczają
rodniki hydroksylowe, puddaje się reakcji z halogenkiem alkilu w obecnośCi_ mocnej zasady; lub
.i) poddaje się hydrolizie związek o wzorze l, w którym Rl oznacza rodnik cztero-0-alkanoiloglikopiranozylowy; lub
j) .u Uenia się związek o wzorze l, w którym R2 oznacza rodnik hydroksylowy, a RJ oznacza atom wodoru.
Związki wytwar:zane sposobem według wynalazku są
ulepszbnymi środkami o aktywności lutdolitycznej.
(20 zastrzeżeń)

WZÓ~ 4

12o;

P.

C07c

173184 T

30.07.1974

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Polska (Werner Kuszka, Jan Cichowski, Józef Hensel, R,oman Pawłowski, Stefan Włbczyk).

Sposób wytwarzania metanolu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
meta,nolu przez katalityczne uwodorn ianie mieszaniny
tlenków węgla w układz ie obiegowym, polegający na
tym, że tworzy się gazowe mieszaniny substratów o
różnej wartośc i współczynnika K, równej stosunkowi
stężeń objętościowych wodoru do sumy Uenków wę
gla, zwłaszcza. wykorzystując do tego celu bogate w
tlenki węgla gazy odpadowe, po czym mieszaniny te
wprowadza się w stałej lub ·zmiennej ilości razem
lub oddzielnie do uk~adu obiegowego, przy czym co
najmniej w jednej strudze substratów utrzymuje się
zmienną w czasie wartość . współczynnika K lub co
najmniej jedną strugę substratów o niższym współ
czynniku K dodaje się do pośrednich lub końcowych
obszarów złoża katalizatora. Odmiany wynalazku
przewidują wykorzystanie zmian stężenia wodoru w
układzie do regulacji wymiany ciepła oraz cykliczną
zmianę ilości gazu wydmuchowego.
(4 zastrzeżenia)

12p;

C07d

P.

168647

07.02.1974

Pierwszeństwo:

0"8.02.1973 - Szwajcaria (nr l 799/73)
La Roche und Co., Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
F. Hof~mann -

Sposób wytwarzania pochodnych dwuazepiny
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych dwuazepiny, w szczególności tienotriazolodwuazepiny o ogólnym wzorze l, w którym n oznacza
liczbę O lub l, R 1 oznacza atom wodoru lub chlorowca lub grupę nitrową, <!fkilową, alkanoilową lub amirrowQ, R~ ózna.cta grupę lenylową, o-trójfłuońlmetylo
fenylową, o-chlorowcofenylową, 0;0' -d'Wuchlorowcofe-

~r

.

5/II (47) 1975

BIULETY~ URZĘDU PATE~TOWEGO

39

---------------------·----------~---------------------------------=

nylową lub o-nitrofcnyi.ową, lub grupę pirydylową
~ub t~c~ylową, która może tyć pod:Jtawiona w poblizu mlCJI.iC złączenia ·tej grup:r z pierścieniem dwuazepinowym, R:1 oznacza atom wodoru lub grupę hydrol~srlO\vą, alkoksykarbonylową lub alkanoiloksylową,
;(ai; R, oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, alkanollową, h~·droksyalkilową, mcrkaptoalkilową, alkoksykarbonylową, amlnokarbonylową, (h!orowcoalkilową, alkoksyalkilową, alkilotioalkilową, aryloalkoksyalkilową,
cyjanoalłtilową, alkoksykarbonyloalkilową.
allwksykarbonyloaminoalkilową lub alkoksykarbonyloksyalkilową lub grupę aminokarbonyloksyalkUową,
która może być dwualkilowana, grupę cyjanową lub
grupę
o wzorze -alkil-Z, -COO-alkil-Z lub

-CC?-NH-alkil-Z, w których Z oznacza ugrupowama -NIR 5 /RJ, w którym R 5 i R 6, każde niezależ
nie od siebie, ozmacza atom wodoru lub grupę alkilową lub hydroksyalkilową lub R, i Rd wraz
atomem
azotu, do którego są przyłączone tworzą monocykliczny, 5-6-członowy pierśeień heterocykliczny, który
może zawierać dalszy atom azoht lub tlenu jak również dotyczący soli addycyjnych tych związkÓw z kwasami.
Powyższe związki wykazują działanie przeciwskur~zowe, uśmierzające, rozluźniające mięśnie, uspakajaJące lub przeciw lękowe.
Sposób według wynalazku polega na tym że cyklizuje się związek o ogólnym wzorze 2, w którym n
R1, ~. R 3 i R~ mają wyżej podane znaczenie lub
w celu wytwarzania związków o wz()r7.e l, w którym
n oznacza liczbę O, cyklizuje związek o ogólnym wzorze 3, w którym R~r R,_, R 3 i R~ mają wyżej podane
znaczenie, lub w celu wytworzenia związK'u o wzorze
l,_ w którym R 1 oznacza atom chlorowca lub grupę
mtrylową, chlorowcuje lub nitruje odpowiedni zwią
zek, w którym R 1 oznacza atom wod.o ru, lub w celu
wytworzenia związku o wzorze l, w którym R 4 oznacza grupę alkanoilową, utlenia odpowiedni związek,
w którym R~ oznacza grupę alfa-hydroksyalkilową,
lub w celu wytworzenia związku o wzorze l, w którym R 4 oznacza grupę alkilokarbonyloksyalkilową
lub aminokarbonyloksyalkilową, estryfikuje środ
kiem
alkanoilującym
lub
izocyjanianem
odpowiedni związek, w którym R 4 oznacza grupę
hydroksyalkilową; lub w celu wytworzenia związku
o wzorze l, w którym R 4 oznacza grupę alkoksyalkilową, aryloalkoksyall{ilową, alkilotioalkilową lub grupę -alkil-Z, przy czym Z ma wyżej wymienione
zn_a~zenie, poddaje się odpowiedni związek, który w
mieJsce R 4 zawiera grupę -alkil-A, reakcji ze zwią
zkiem o ogólnym wzorze BR, przy czym z reszty A
i B jedna oznacza grupę hydroksylową, merkaptanową lub grupę -NH-R3 , przy czym Rs ma wyżej podane znaczenie, zaś druga stanowi resztę odchodzacą
a R oznacza grupę alkilową, przy czym w przypadku,
gdy B oznacza grupę -NH-R5 , R może 0znaczać dodatkowo atom wodoru lub grupę hydroksyalkilową
lub razem z R 5 i atomem azotu moźe tworzyć jednopierścieniowy, nasycony, 5-6-członowy pierścień heterocykliczny z co najwyżej jednym dalszym atomem
azotu lub tlenu, zaś w przypadku gdy z reszt A i B
jedna oznacza grupę hydroksylową, R może oznaczać
dodatkowo grupę aryloalkilową, lub w celu wytworzenia związku o wzorze l, w którym R 4 oznacza grupę
alkilokarbonyloksyalkilową
lub dwualkilowaną
grupę aminokarbonyloksyalkilową, poddaje się odpowiedni związek o wzorze l, w którym R 4 oznacza
grupę hydroksyalkilową, reakcji z odpowiednią reaktywną pochodną kwasu o wzorze HO-CO-alkil lub
HO-CO-N(alk.ilh, lub w cl!lu wytworzenia związku
o wzorze l, w którym R 4 omacza grupę alkoksykarbonyloaminoalkilową, poddaje się odpowiedni zw~ą
zek, który w miejsce R 4 zawiera grupę -alkil-K
reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze L-C0-0__:
-alkil, przy czym z reszt K i L jedna .oznacza grupę
aminową za.ś druga stanowi resztę odchodzącą, lub w
celu wytworzenia związku o wzorze l, w którym R 4
oznacza pierwRzorzędową gr1 .pę bydroksyalkilową, redukuje slę odpowiedni związek o wzorze l, w którym
R, oznacza grupę alkoksyk:u-bonylową lub alkoksykarbonyloalkilową, i w pożądanym przypadku, otrzymany z\viąiek przeprowadza w sól ad.dycy;lną z kwasem.
(51 zastrzeżeń)
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15.02.1974

Pierwszeństwo:

16.02.1973 - Szwajcaria (nr 2326/73)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych stylbenu

Sposób WYtwarzania pochodnych stylbenu o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 1 oznacza atom wodoru, chlorowca do liczby atomowej 35
lub niższy rodnik alkilowy, R~ oznacza atom wodoru
lub rodnik metylowy, R 3 oznacza grupę cyjanową lub
grupę o wzorze -CO-~(R 7 )(R 8 ), R~ i R 5 oznaczają
niższy, zawierający co najmniej 2 atomy węgla rodnik alkilowy lub hydroksyalkilowy, albo R 4 i Rs wraz
z sąsiednim atomem azotu oznaczają pierścień heterocykliczny, Ru oznacza atom wodoru lub niźszy rodnik
alkilowy ewentualnie podstawiony grupami hydroksylowymi, cyjanowymi lub aminokarbonylowymi, R 7
i R 8 oznaczają atom wodoru, niższy rodnik alkilowy
lub hydroksyalkilowy albo R 7 i R 8 wraz z Sąsiednim
atomem azotu oznaczają pierścień pirolidynowy, piperydynowy lub morfolmowy, X oznacza grupę
-CH:r-, -0-, -8-, -NR,- albo bezpośrednie
wiązanie li, Ru oznacza niższy rodnik alkilowy lub
hydroksyalkilowy, N ozn~cza atom wodoru lub równoważnik bezbarwnego kationu, Anione oznacza równoważnik bezbarwnego anionu, m oznacza 2 lub 3,
a n oznacza l lub 2, przy czym w przypadku gdy n
oznacza 2, Ru związany jest z atomem azotu, aibo gdy
grupa o wzorze -N(R 4)(R;) oznacza pierścień tiomorfolinowy, ewentualnie również z atomem siarki w celu wytworzenia jonu sulfoniowego, a cyfry 4 i 5 w
aromatycznym pierścieniu A oznaczają, że druga grupa ~0 3 H związana jest w jednym z tych położeń, polegaJący na tym, ze w dowolnej kolejności 2 mole
halogenku cyjanuru poddaje się reakcji z 2 molaml
odpowiedniej aminy, l molem związku nienasyconego, 2 molami aminy i 2(n -l) molami odpowiadającego
pods~awnik~wi R 6 środka czwartorzędującego lub protonuJącego 1 ewentualnie Anion9 w'y'mienia na inny
Anion. e.
Związki te moża stosować jako wybielacze optyczne;
(10 zastrże:leń)
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23.02.1973 - RFN (nr P. 23 08 883.7)
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim nad Renem, Republika Federalna Niemiec.
Pierwszeńs two :

Sposób wytwarzania nowych podstawionych
2-fenyloaminoimidazolin-(2)
Sposób wytwarzania nowych podstawionych 2-fenyloaminoimidazolin- (2) o wzorze ogólnym l, w którym
R 1, R 2 i R,1 są takie same lub różne i oznaczają atom
wodoru lub atom fluoru lub chloru lub bromu, albo
grupę metylową, etylową mcteiksylową, trójfiiloromctylową lub cyjanową, R~ i R~ , które muszą być róż
nymi od siebie, oznaczają atom wodoru lub grup\l
o wzorze 9, przy czym R~ oznacza atom wodoru lub
grupę metylową lub etylową, przez alkilowanie fenyloaminoimidazolin lub ich soli metalu lub przez
reakcję poc:hodnych izocyjanku fenylu lub fenylocyjanamidu z etylodwuaminą .
Nowe związki zarówno jako zasady jak i ich sole
addycyjne z kwasami, wykazują wartościowe właści
wości analgetyczne i obniżające ciśnienie krwi.
(10 zastrzeżeń)

Wzor 1

-CH2 ~R6

s

Wzor 9
12p; C07d

P. 169109 T
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Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób przekształcanil!. ~strów p-nltrobenzylowych
kwasów /l3-cefalosporynowych w odpowiednie wolne
kwasy

12p;

C07d

P.

04.05.1973 - W. Brytania (nr 21203/73)
Beecham Group Limited, Brentford, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania penicylin

Sposób wytwarzania penicyliny o ogól nym wzorze
1 lub jej farmaceutycz.nie dozwolonej soli lub estru,
w kt órym to wzorze l R oznacza grupę fenylową, i enylową podstaw ioną jedną lub więcej grupą f unltcyjną takll jak grupa h ydroksylowa, atom chlorowca,
grupa n itrowa, alkoksylowa za\vieraiąca 1-3 atomów
węgla i grllpa aminewa, grupę 2- lub 3-ticnylową,
cyklcalkilową zawierającą 3-7 atomów węgla, cykloalkenylawą zawierającą 5-7 atomów węgla lub alkilową zawierającą 1--4 atomów węgla, Rl oznacza
atom wodoru albo rodnik organiczny zawierający nie
wi~cej niż 20 atomów węgla, R2 ·oznacza grupę o wzorze 2 lub 3, w których R" oznacza grupę aminową,
mono-albo dwualkilaminową, w których grupy alkilowe zawierają 1--4 atomów węgla, cykloheksyloaminewą, atom wodoru, grupę alkilową zawiel'ającą 1--4
atomów węgla lub fenylową, a RG oznacza grupę aminową lub mono- albo dwualkilową, w których grupy
alkilowe zaw ierają 1--4 atomów węgla, lub cyklo.heksyloaminowa, RJ oznacza atom wodoru albo grupę alkilową zawierającą 1-3 atomów węgla, polega•
jący na tym, że kwas 6-aminopcnicylanowy, lub Jego
sól, ester lub pochodną silileiwą poddaje się reakcji
z N-acylującą pochodną kwasu o wzorze 4, w której
reaktywne podstawniki można zablokować, w którym
to wzorze 4R, RJ , R~ i Rl mają wyżej podane znaczenie, a następnie w razie potrzeby przeprowadza
się jedno lub więcej z takich stadióW jak usunięcie
grup sililowych przy pomocy hydrolizy lub alkoholizy,
przekształcenie estru w wolny kwas lub jego sól,
przekształcenie soli w wolny kwas, albo wolnego kwasu w sól, usunięcie grup blokujących z t1wolnieniem
żądanej grupy .funkcyjnej, przekształcenie wolnego
kwasu w ester, albo poddaje się zwią zek o wzorze 5
lub jego sól, ester lub po.chodną sil il ową, w którym
RJ, R2 i R 3 mają wyżej podane znaczenie, reakcji ze
związkiem o wzorze 6 a następnie w raz.ie potrz~by
przeprowadza się jedno lub więcej z taktch stadt?w
jak usunięcie grup siliłowych przy pomocy hydrohzy
lub alkoholizy, przekształcenie estru w wolny kwas
lub jego sól, przekształcenie soli w wolny kwas, albo
wolnego kwasu w sól, usunięcie grup blokujących z
uwolnieniem żądanej grupy funkcyjnej, przekształce
nie wolnego kWasu w ester, albo poddaje się związek
o wzorze 7 lub jego sól, ester lub pochodną sililową,
w którym R 1 , RJ i R~ mają wyżej podane znaczenie,
a którego reaktywne podstawniki można zablokować,
reakcji z jonem cyjanianowym, CH-alkiloizocyjanianem, cykloheksyloizocyjanianem, czynnikiem formylującym, lub N-acylującą pochodną kwasu R 6 COOH,

R-

NH

\-----('

}-N-

l

02.05.1974

i
l 2
R-CH-C-R
2

Sposób wytwarzania 2-hydroksy-1,8-naftyrydyny
polega na poddaniu 2-amiilD-6-hydroksyp.irydyny albo
2,6~dwuaminę pirydyny reakcji z gliceryną, w obecności kwasu siarkowcg1:1, soli sodowej kwasu m-nit!'obenzenosulfonowego, kwasu borowego, siarczanu że
lazawego oraz wody, po czym mieszan i nę poreak cyjną
ogrzewa się przez kilka godzin w temperaturze 1~5"C
energicznie miesz;J.jąc, . a po ochłodzeniu alkalizuje się
zasadą amonową. Wydzielony osad odsącza si~ i ekstrahuje chloroformem, a po odpędzeniu rOZp\lszczalnika poddaje się krystalizacji z wody z dodatkiem
węgla aktywnego.
(2 zastrzeżenia)

o

CH
3
COOH

13

R •

Folitechnika Krakowska, Kraków, Polska (Witold
Roszkiewicz, W~adysław Czuba,. Marian Woźniak).
Sposób wytwarzania 2-hydroksy-1, 8-naftyrydyny

=(CH3

~H- CO-NH

co

P. 170778 T

04.05.1974

Pierwszeństwo:

Sposób przekształcania estrów p-nitroben:zylowycl1
kwasów tll-cefalosporynowych w odpowiednie wolne
kwasy, na drodze reakcji estru z dwutioninem w śro
dowisku kwaśnym.
(7 zastrzeżeń)

12p; C07d

170814

wzOR

-NH

'-c-R5

1

-NH

'-c-R6

~

l
o

WZÓR 2

WZóR 3

R2

l

1

R-CH- · C-CO-NH-CH-COOH
2

l

13

R

R
WZÓR 4
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mach węgla, X oznacza atom tlenu lub siarki, A oznacza atom wodoru, grupę acetoksy, metylotio, metaksy, azydo lub grupę o wzorze S Het, w którym
Het oznacza 5 lub 6 członowy pierścień heterocykliczny zawir>rający atom węgla oraz 1-4 atomów azotu,
tlenu lub siarl-;:i, ewentualnie podstawiony jedną lub
dwoma grupami alkilowyrai o 1-6 atomach węgla,
alkoksylowymi o 1-6 atomach węgla, alliloksylowymi,
tlenowymi, chlorowcowymi, karboksyamidowymi, karboksylowymi, karboalkoksylowymi o 1-6 atomach
węgla, merkaptowymi, metylotio, trójfluorometylowymi, hydroksylowymi, aminowymi, alkiloaminowymi
lub dwualkiloaminowymi, z tym że każda grupa alkilowa zawiera 1-6 atomów węgla, polegający na
tym, że żwiązek o wzorze 2, w którym A ma wyżej
podane znaczenie lub A ożnacza ewentualnie chronioną grupę karboksylową poddaje się acylowaniu substancją acylującą lub aktywowaną pochodną związku
o wzorze 3, w którym R i X mają wyżej podane znaczenie poddaje się acylowaniu, przy czym chroni się

WZÓR 5
Ra

l

1

PATENTOWEGO

R- CH-C-COOH
2 l
R3

WZÓR 6

grupę.

Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania
o wzorze 5, w którym grupa R 2NCXNR znajw położeniu para lub meta, R oznacza atom
wodoru lub niższą grupę alkilową o 1-4 atomach
węgla, X oznacza atom tlenu lub siarki, a Y oznacza
łatwą do odszczepienia grupę chroniącą polegającego
na tym, że związek o wzorze 6, w którym R ma wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji z jonem
izccyjanianianowym, izocyjanianem alkilowym o 1-4
atomach węgla w grupie alkilowej, chlorkiem dwualkilokarbamylowym o 1-4 atomach węgla lub izocyjanianem IIIrz.-butylowym, wydziela grupę chronią
cą z podstawnika fenylu i ewentualnie chroni grupę
aminową glicyny.
(38 zastrzeżeń)
związku
duje się

WZÓR ?

w którym R6 oznacza grupę fenylawą lub alkilową
zawierającą 1-4 atomów węgla, i w razie potrzeby
przeprowadzenie jednego lub więcej takich stadiów
jak usunięcie grup sililowych przy pomocy alkoholizy lub hydrolizy, przekształcenie estru w wolny kw.as
lub jego sól, przekształcenie soli w wolny kwas, lub
wolnego kwasu w sól, usunięcie grup blokujących
z uwolnieniem żądanej grupy funkcyjnej, przekształ
cenie wolnego kwasu w ester.
(4 zastrzeżenia)

12p

C07d

P.

170858

T

06.05.1974

Folitechnika Rzeszowska, Rzeszów, Folska (MieczyKucharski, Edward Rokaszewski, Aleksandra
Rokaszewska).

sław

Sposób oczyszczania kwasu cyjanurowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
kwasu cyjanurowego, umożliwiający całkowite usunięcie zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych z
surowego kwasu cyjanurowego.
Sposób oczyszczania kwasu cyjanurowego według
wynalazku polega na rozpuszczeniu surowego kwasu
w formalinie, odsączeniu zanieczyszczeń, odwodnieniu
roztworu trójmetylolopochodnej kwasu izocyjanurowego i rozpuszczeniu trójmetylolopochodnej w odpowiednim alkoholu. W wyniku równowagowej reakcji
tworzenia się półacetali z ·roztworów alkoholowych
wytrąca się czysty kwas cyjanurowy. ślady formaldehydu z osadu tego kwasu usuwa się przez ogrzewanie z wodą lub wodnym roztworem chlorku amonu,
a następnie kwas cyjanurowy sączy się, przemywa
wodą i suszy.
Proces oczyszczania według wynalazku umożliwia
regenerację użytej formaliny i użytego alkoholu i może być prowadzony w typowej instalacji technologicznej, stosowanej przy syntezie żywic formaidehydowych.
(2 zastrzeżenia)

12p;

C07d
Pierwszeństwo:

P.

08.05.1974

170921

09.05.1973 -

Węgry

(nr RJ-508)

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT., Budapeszt,
12p;

C07d

P.

170885

07.05.1974

Pierw~zeństwo:

07.05. 1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 357 763)
Smithkline Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
cefalosporyny

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cefalospoo ogólnym wzorze 1, w którym grupa R~CXNR
z-najduje się w położeniu para lub_ meta, R oznacza
atom wodoru 1ub niż:szą grupę alkilową o 1-4· atotY·n~

Węgry.

Sposób wytwarzania nowych p·ochodnych
benzimidazolu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimidazolu o ogólnym wzorze l, w którym R 1 i R 2 niezależnie od siebie oznaczają 'atom wodoru lub grupę
metylową a R, i R 6 łącznie oznaczają wiązanie chemiczne, przy czym R 3 i R 4 łącznie oznaczają grupę
o wzorze ogólnym 2, w którym n ma wartość O lub
l, lub R 4 , R 5 i R 6 łącznie oznaczają grupę o wzorze
3 a R 3 oznacza grupę benzylową, ewentualnie w postaci soli addycyjnych z kwasami tych związków, polegając·y na tym, że związek o ogólnym wzorze 4,
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w którym R 7 oznacza atom wodoru lub grupę benzylową, a R 1 , R 2 i n mają wyżej podane znaczenie, ewentualnie w postaci soli addycyjnej z kwasem, w obecności zasady, korzystnie w obecności wodorotlenku
metalu alkalicznego poddaje się reakcji z epichlorohydryną a następnie ewentualnie otrzymaną wolną
zasadę przekształca się w jej sól albo otrzymaną sól
przekształca się w wolną zasadę.
(6 zastrzeżeń)

Wzór

- CH 2 - TH-CH2 - NH -(CH 2 )n-

OH
Wzór

=N-C~-TH -cH 2 -

OH
Wzór

12p;

C07d

P. 170932

09.05.1974

Nr 5/II (47)

197~

wiązaniem tworzą pierścień
cień benzenowy poi:l.stawiony

benzenowy, lub pierś
chlorem, bromem, fluorem, rodnikiem trójfluorometylowym, niższym rodnik·iem alkilowym, niższą grupą alkoksylową lub niższą
grupą alkilotio, albo gdy A oznacza atom siarki,
a A .i B razem z podwójnym wiązaniem tworzą
pierścień tiofenowy, lub pierścień tiofemowy podstaw.i·ony w położeniu a. w stosunku do atomu siarki
chlorem, bromem lub niższym rodnikiem alkilowym,
albo Y oznacza atom tlenu, grupę metylenoksylową,
grupę metylenotio lub grupę o wzorze 8, w którym
R 4 i R 5 oznaczają niższe rodniki allilowe, gdy A i B
razem z podwójnym wiązaniem tworzą pierścień benzenowy, albo pierścień benzenowy podstawiony chlorem, bromem, fluorem, rodnikiem trójfluorometyJ.owym, niższym irodnikiem alkilowym, niższą grupą
alkoksylową lub niższą grupą alkilotio, albo też Y
oznacza atom siarki, gdy A oznacza atom siarki,
a A .i B razem z podwójnym wiązaniem tworzą
pierścień tiofenowy, jak równiież soli addycyjnych
tych związków z kwasami, polegający na tym, że
związki o wzorze 2, w którym A, B, Y i R 3 mają
wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze
związkami o wzorze 3, w którym R 1 ma wyżej podane znaczeniie, a Z oznacza grupę o wzorze
X~(CH 2 ln-CHR 2 , w którym R 2 i n mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza resztę kwas·ową zdolnego do reakcji estru, albo grupę o wzorze CH 2 = CR 2 ,
w którym R 2 ma wyżej podane znaczenie, po ·czym
otrzymane zw.iązki o wzorze l ewentualnie przeprowadza się w sole addycyjne z kwasami.
Związki o wzorze l mają cenne właściwości farmakoJ.og.Iczne, toteż mogą, być stosowane jako środki
lecznicze. W szczególności związki te wykazują
właściwości
uspokajająco-neuroleptyczne
i nasenne
oraz rozluźniające mięśnie.
(l zastrzeżenie)

Pierwszeństwo:

,<x)C:)
o

10.05.1973 - W. Brytania (nr 22380/73)
Glaxo Laboratories Ltd., Gre.enford, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
cefalosporyny

Y

Przedmiotem wynalazku jest sposób N-deacylacji

(CH2kCH- CO-R.

7~-fenoksyacetarnldocefałosporyny.
Sposób według wynalazku polega na tym, że cefalosporyn ę poddaje się dzi ałaniu enzymu amidohydrolazy pochodzącego ze źró dła baktery,jnego Erwinia aro-

l

R:-

WZC5R 1

ideae, który jest pozbawiony komórek i szkodliwych
enzymów, stabilizowan y w roztworze obecnością jonów żelazaw y ch i efektywny dla optymalnej N-deacyla cji przy Ph od 3,5 do 6,5.
(17 zas trzeżeń)

12p;

C07d

P. 171089

15.05.1974

Pierwszeństwo:

17.05.1973 - Szwajcarda (nr 7048/73,
7051/73, 7053/73, 7054/73, 7055/73, 7056/73, 7057/73
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych
hetergcyklicznych

Z-CO-R,
WZC5R 3

związków

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o wzorze l, w którym n oznacza liczbę
l, 2 lub 3, R 1 oznacza n iżs zy r odnik alkilowy , R 2 oznacza atom wodoru lub niżs zy ·rodnik a lkilowy, R 3
oznacza atom wodoru, chloru, bromu lub fluoru , ·r odnik trój:fluorometylowy, niżs zy rodnik alkilowy, ni ż
szą grupę alkoks yJ.ową lub niższą grupę ałldloti o ,
A i B razem z podwójnym w,iązaniem oznaczają
pierścień benzenowy lub pierścień benzenowy podstawiony chlorem, bromem, fluorem, rodnikiem trójfluorometyJ.owym, niższym rodnikiem alkilowym, niż
szą grupą alkoksylową lub niższą grupą alkilotio,
albo A oznacza atom siarki, a A i B razem z podwójnym wiązaniem tworzą pierścień tiofenowy, albo
podstawiony w pozycji a. w stosunku do atomu siarki
chlorem, bromem lub niższym r·odnikiem alkilowym
pJ.erścień tiofe.nowy, a Y o2inacza rodnik etylenowy
lub winylenowy, gdy A i B razem z podwójnym

12p;

C07d

451;

AOln

P. 171093

15.05.1974

16.05.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 360 740)
National Patent bevelopment Co"r"poration, Nowy
Jork , ·Stany Zjednoczone Atnet•yki.
Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania nowych triazyn oraz środek
szkodnikobójczy zawierający te związki jako
substancję czynną
·
Sposób wytwarzania nowych tr.iazyn o wzorze l,
w którym n oznacza liczbę l lub 2, X oznacza atom
chlorowca, R 1 oznacza atom wodoru lub chlorowca,
rodnik alki1owy, alkenylowy, ar~ilowy lub cykloalkilowy', R 2 oznacza reninik alkilowy, . alkenylowy,
cyjanoalkilowy, ar·alkilowY lub Ar, przy czym Ar
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oznacza rodnik fenylowy, dwufenylowy, naftylawy
lub fenantrylowy, ewentualnie podstawiony r-o dnikiem węglowodorowym alifatycznym, arylowym, endoalifatycznym lub atomem chlorowca z tym, że co
najmniej jeden z podstawników R 1 oznacza atom
chlorowca, polegający na tym, że sól kwasu podchlorowcawego poddaje się reakcji z triazyną o wzorze 3, w którym n oznacza liczbę l lub 2, X oznacza
atom chiorowca, R 5 oznacza atom wodoru, rQdnik alkilowy, alkenylowy, aralkilowy lub cykloalkilowy,
a R 6 oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, aralkilowy, cykloalkilowy lub Ar, przy czym Ar oznacza
rodn-i k fenylowy, dwufenylowy, naftylawy lub fenantrylewy , ewentualnie podstawi ony rodnikiem wr:glowodorowym alifatycznym, arylowym, endcalifa tycznym lub atomem chlorowca.
środek
Przedmiotem wynalazku jest również
szkodnikobójczy, zawierający jako substancję czynną
(19 zastrzeżeń)
związek o wzorze l.

V'I7.Ór

q

Wzór
12p;

C07d

P. 171105

16.05.1974

Pierwszeństwo:

16.05.1973 - Francja (nr 73 17698)
Centve d'Etudes pour l'Industrie Pharmaceutique,
Tuluza, Francja.
Sposób wytwarzania pochodnych 2-aminotiazolu

Wzór

12p;

C07d

P. 171103

Pierwszeństwo:

Rhone-Poulenc S.A.,

3

15.05.1974

15.05.1973 - Francja
(m SC 4256 73 17516)
14.03.1974 - Francja
(nr SC 4387 74 08728
sc 4389 74 08730)

Paryż,

Francja.

Sposób wytwarzania nowych pochodnych naftyrydyny
Sposób wytwarza•nia nowych pochodnych naftyrydyny o ogólnym wzorze l, w którym =X- oznacza
=~- i trzy pozostałe symbole X ·oznaczają grupę
=C- , w której Y oznacza atom wodoru lub chlal

Y

rowca albo grupę alkHową, alkiloksylową, cyjanową
lub nitrową, symbole =A- i =A 1- oznaczają grupę
=CH- lub =~-. przy czym jeśli =A- oznacza
=CH- to =A 1oznacza =CH- lub =~- i jeśli
A oznacza =~- to =A 1- o~nacza =~-. symbole Z
oznaczają takie same lub różne atomy albo grupy,
takie jak atom wodoru lub chlorowca albo grupę alkilową, alkiloksylową lub nitrową oraz (l) n o:zmacza
o, R oznacU1 atom wodoru lub grupę alkilową, alkenylową , alki.-nylową, hydroks y alkilową lub fenylow·ą
albo (2) n omacza l, R oznacza grupę allllilową.
hy drok s yalkilową lub fenylową, polega na poddaniu
chlorokarbonylopiperazyny o ogólnym wzorze 2 z naftyrydyną o ogólnym wzorze 3 lub na poddaniu reakcji pochodnej piperazyny o wzorze 8 z mieszanym
węglanem o wzorze 9 lub utlenieniu związku o ogólnym wzorze l i przeprowadzeniu uzyskanego produktu w sól addycyjną z kwasem, przy czym symbole
X, A, A 1, Z, R i n we wzorach 2, 3, 8 ii 9 mają wyżej
podane znaczenie.
Nowe te p~hoone można wykorzystać jako śrcdki
uspokajające i przeciwkonwulsyjne.
(4 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania pochodnych 2-aminotiazolu
o ogólnym wzorze l, w którym R oznacza grupę
o wzorze -CH 2-C=CH- lub -CH 2-CH-CH2przyłączoną
do atomu siarki poprzez drugi atom
węgla, R 1 i R:z stanowią takie s_
a me lub różne g.r upy
i oznaczają atom wodoru lub grupę, ewentualnie podstawioną atomem chlorowca i/lub grupą hydroksylową , alkenylową, aLkilową, cykloalki.lową, arylową lub
aryloalkHową albo łącZJnie z atomem azotu, do którego są przyłączone tworzą nasycony pierścień heterocykliczny składający się z 4-8 atomów i ewentualnie
zawiierający drugi heteroatom, to jest atom azotu,
siarki lub tlenu i ewentualnie podstawiony grupą alkHową ·o raz R 3 i R 4 stanowią takie same lub różne
grupy i oznaczają atom wodoru, grupę alkilową lub
cykloalkilową albo łącznie z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą nasycony pierścień he~ero 
cykliczny o 5 lub 6 atomach zawierających ewentualnie hete.roatom, to jest atom tlenu lub azotu, przy
czym ten ostatni atom azotu może mieć przyłączoną
grupę
arylową,
ewentualnie podstawiony atomem
chlorowca, grupą trójfluorometylową lub grupą alk·ilową
albo alkoksylową, ewentualnie podstawioną
atomem chlorowca .i/lub grupą hydroksylową, polegający na tym, że aminę AH poddaje się z izotiocyjanin.ianem B-~=C=S, przy czym A oznacza -~
-N(R1R 2) jeśli B oznacza -CH 2-R 0-CHa-~(RsR4)
pod warunkiem, że R 2 ozna-c za atom wodoru, A oznacza ~{RJR 4 )--CH:r-Ra-CH:r-~H- j eśli B oznacza ~h
R 0 oznacza grupę winylenową -CH=CH- lub ebnylenową -c~e-. z wytworzeniem związku przejś
ciowego o og61nym wzorze 2, który ogrzewa się następnie w środowisku kwaśnym w celu wywołania
cyklizacji do pochodnej tiazollny o ogólnym wzorze
la, w którym R oznacza trójwartościową grupę nasyconą gdy R 0 oznacza grupę winylenową albo oznacza
niena s yconą grupę trójwartościową przyłą-czoną do
atomu azotu przez atom węgla nie przylegający do
podwójnego wiązania gdy R 0 oznacza grupę etinylenową oraz w celu wytworzenia pochodnej tiazoliny
o ogólnym wzorze l , w którym gr upa R przyłączona
jest do atom11 azotu poprzez atom węgla przyległy
do podwójnego wiązania, izomeryruje si ę pochodną
la, w której R ma pOdwójne w ią za-nia. (5 zastrzeżeń)
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alkilową, arylową lub aryloalkilową z tym zastrzeże
niem, że nie w~ zy stk i e grupy spoś ró d R 1 , R 2 , R 3 R 4
i R 3 stanowią atom wodoru , R~ nie oznacza gr!łpy
nitrowej gdy R,. R l , R 4 ..i R 5 oznac <: ają atomy wodoru, R 2 i R 4 nie oznaczają grupy nitrowej gdy R 1
R" i R, oznaczają atomy wodoru, polegający na tym',
że nitruje się związek o ogólnym wzorze 2, w którym
R,, Rz, R3, R 4 <i R 5 mają wyżej podane znaczenie
i ewentualnie WYSala uzyskany nitrozwiązek.
(6 zastrzeżeń)

Wzór

ła

12p;

C07d

Pierwszeństwo:

P. 171270
21.05.1973 -

20.05.1974

RFN (nr P 23 25 633.9)

C. H. Boehringer Sohn, lngelhe.im n. Renem, Republika Federalna Niemiec.

Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperazyny
12p;

C07d

P. 171108

16.05.1974

Pierwszeństwo:

17.05.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 361.120)
E. R. Squdbb and Sons, Inc .., Princetown, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
amino:pirazolopirydynoketonów

Sposób wytwarzania nowych pochodnych p,iperazyny o wzorze ogólnym l, w którym A oznacza g.rupę
trój- lub czterometylenową, trójmetylenoksylową,
metylenodwuoksylową lub etylenodwuoksylową i razem z pierś-cieniem benzenoWYm grupę {:l-.naftylową,
R 1 oznacza grupę alkilową o C 1-C 4, acylową o C 2-C 6,
alkilokarbamylową o C 1-C 4 i fenylokarbamylową,
R 2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o C 1-C 4 ,

Sposób wytwarzania nowych pochodnych aminopirazo1opirydynoketonów na drodze reakcji 5-benzoilo-4-alkoksy- lub chlorowco-1H-pirazolo[3,4-b)pirydyny
z aminą. Nowe z·wiązki wykazują działanie pl-zeciwzapaln_e.
(13 zastrzeżeń)
12p;

C07d

P. 171228

18.05.1974

WZÓR 1

Pierwszeństwo:

22.05.1973 - W. Brytania (24317/73)
Beecham Group Limited, Brentford, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania pochodnych związków
heterocyklicznych podstawionych grupą nitrową oraz
sposób wytwarzania środka farmaceutycznego
zawierającego ten związek
Sposób wytwarzania związku o działaniu przeciwuczuleniowym i o ogólnym wzorze l, lub jego dopuszczalnych z farmaceutycznego punktu widzenia
soli, w którym Rh R 2, R 3 i R 1 oznaczają atom wodoru
lub grupę alkilową , alkoksyl ową, aryloksy lową, aryloalkoksylow ą, ary lową , aryloalkilową, heterocykliczną, hydroksylową, nitrową lub atom chlorowca lub
w którym dowolne dwie grupy spośród R 11 R 2, R 3 i R 4
wraz z atomami węgla do których są przyłączone
sta.nowią podstaw.iony lub niepodstawiOilly pierścień
karbocykliczny, a R 5 oznacza atom wodoru lub grupę

grupę alkoksylową o C 1-C4, atom chlorowca lub
grupę trójfluorometylową, R 3 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową o C 1-C 4, lub atom chlorowca, ponadto Rz i R 3 mogą razem oznac,zać dokondensowany
pierścień

benzenowy, przez wprowadzeme grupy R 11
za pomocą bezwodnika kwasowego lub halogenku
acylu lub odpowiedniego izocyjari.ianu. Dla WYtworzenia eterów poddaje się i"eakcji odpowiedni alkohol z dwuaroalkanem w obecności zw<iązku kompleksowego eteru z trójfluorkiem boru.
Nowe związki wykazują wartościowe właściwości
terapeutyczne.
(l zastrzeżenie)

12p;

C07d

P. 171296

21.05.1974

Pierwszeństwo:

29.05.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki· (nr 364672)

Pfizer Inc., Nowy
Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania 2-fenylo-l,2,4-triazynodionów-3,5(2H,4H)
WZÓR 1

wzo~

2

Sposób wytwarzania 2-fenylo-1,2,4-triazynodionów-3,5(2H,4H) o ogólnym wzorze 1, w którym R 2 i R 6
oznaczają atomy wodoru, fluoru lub chloru, grupy
cyjanowe lub rodniki metylowe, przy czym co najmniej jeden z podstawników R 2 i R 6 oznacza atom
wodoru lub fluoru, R 3 i R 5 oznaczają atomy wodoru
lub chlorowca, grupy cyjanowe, trójfluorometylowe,
niższe
gr.upy alkilowe, alkoksylowe, alkHotio lub
nitrowe, a R 4 oznacza podstawione rodniki . arylowe
polega na dekarboksylacji lub reakcji z aminą drugorzędową.
· ·
Wytworzone związki są użyteczne jak'O kokcydio-

staty..

(l · żastrzrienie)
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Związki o
mają wyżej
bem według

wzorze l, w którym wszystkie symbole
podane znaczenie, wytwarza się sposowynalazku przez redukcję pochodnych
amidu kwasu benzodlopropionowego o ogólnym wzorze 4, w którym A, R 1 , R 2 , R 3 i X mają wyżej podane
znaczenie. Otrzymane związk.i wyosobnia się w znany sposób i ewentualnie przeprowadza w addycyjne
sole z kwasami.
(8 zastrzeżeń)

12p;

C07d

P. 171342

T

23.05.1974

Pierwszeństwo:

25.07.1973 - Włochy (nr 270 66A/73)
24.01.1974 - Włochy .(nr 197 74A/74)
Archifar Industrie .Chimiche del Trentino S.p.A.,
Rovereto, Włochy.
Sposób wytwarżania 1,3-oksazyno(5,6-c)-ryfamycyn

Wzór-f

12p;

C07d

P. 171341

26.10.1970

Pderwszeństwo:

04.11.1969 - Japonia (nr 88513/69)
03.02.1970 - Japonia (nr 9688/70)
06.02.1970 - Jap<mia (nr 10930/70)
Surnitorno Chem:ical Company, Ltd., Osaka, Japonia.
Sposób wytwarzania pochodnych fenylobutanolu

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pochodnych fenylobutanolu o ogólnym wzorze l,
w którym A oznacza wiązanie pojedyncze lub podwójne, R 1 oz.nacza atom wodoru lub rodndk alkilowy
o 1-4 atomach węgla, R 2 oznacza atom wodoru,
grupę hydroksylową lub rodnik alkilowy albo alkoksylowy o 1-4 atomach węgla, przy czym R 2 występuje we wzorze l tylko wtedy, gdy A oznacza
wiązanie pojedyncze R 3 ozmacza atom wodoru, grupę
pipe.rydynową, pirolidynową, morfolinową, furyJową
tienylową, grupę alkiloaminową o 1-4 atomach
węgla, grupę benzyloaminową, grupę o ogóLnym wzorze 2, w którym R 4 i R 5 oznaczają atomy wodoru,

lub

atomy 'chlorowca, rodniki alkilowe lub alkoksylowc
o 1-4 atomach węgla lub grupy trójfluorometylowe,
albo R 3 oznaeza grupę o ogóLnym wzorze 3, w którym
R 5 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla, a R 7 j R 1 ozna·czają atomy wodoru,
atomy .chlorowca, rodnlkl alkilowe lub alkoksylowc
o 1-4 atomach węgla, a X oznac·z a atom wodQru lub
chlorowca, r·odni k alkilowy lub alkoksylowy o 1-4
atomach węgla albo grupę trójfluorometylową.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
mają cenne właściwości lecznicze oraz stanowią produkty wyjś.ciowe do wytwarzania środków le c7.niczych, zwłaszcza d:ciałaj ących na środkowy układ
nerwowy.

Wzór 2

Wzór J

Wzór 4

Sposób wytwarzania 1,3-oksazyno(5,6-c)ryfamycyny
polegaji'!CY na tym, że ryfamycynę S poddaje się reakcji z bis-hydroksymetyloaminą lub bis alkoksymetyloaminą w rozpuszczalniku organicznym.
1,3-oksazyno(5,6-c)ryfamcyny są związkami o działaniu przeciwbakteryjnym. Stosuje się je również
jako produkty pośrednie do wytwarzania 3-iminometylowych pochodnych ryfamycyny SV.
(4 zastrzeżenia)
12p;

C07d

P. 171386

24.051974

Pierwszeństwo:

25.05.1973- W.Brytania (nr 25 163/73)
22.08.1973 - W.Brytania (nr 39 789/73)
Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy.

Sposób wytwarzania pochodnych s-triazolo(5,1-a)izochinoliny

Sposób
wytwarzania
s-triazolo[5,1-a]izochinoliny
o wzorze l, w którym A oznacza grupę -CH 2-CH 2
lub -CH=CH, R oznacza atom wodoru, grupę aminową, niższą alkiloaminową, niższą dwualkiloaminową, ·acyloaminową, dwuacyloaminową, ureidową, tioureidową, karboetoksytioreidową, benzoHotioureidową,
sulfhydrylową, niższą
alkilową, trójfluorometylową,
fenylową, pirydylową, metylopirydylową, dwumetylo-

pirydylową lub fenylawą zawierającą f-.3 podstawniki, takie jak niższa grupa alkilowa, niższa alkoksylowa, niższa alkenyloksylowa, niższa a1kinyloksylowa,
metylenodioksy, chlorowcowa, grupa trójfluorom:etylowa, hydroksylowa, cyklopropyloksylowa, cyklobutyloksylowa, cyklopentyloksylowa, cykloheksyloksylowa, benzyloksylowa, karboksymetoksylowa, karboniższoalkoksymet~ksy1owa, aminowa, niższa alkiloamilłowa, dwuniższoalkiloaminowa, acyloaminowa, nitrowa, każdy R 1 i R 2 oznacza atom wodoru lub niższą
grupę alkoksylową, polegający na tym, że związek
o wzorze 2, w którym R 1 i R 2 ma wyżej podane znaczenie, poddaj'e się reakcji ze związ,kiem o wzorze
R-Z, w którym R ma wyżej podane znaczenie, a Z
oznacza grupę -CN, grupę o wzorze 4, 5, 6, 7 lub 8,
w których R 3 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach
węgla, w temperaturze około 60-160°C, ewentualnie
w obecności kwaśnego katalizatora, otrzymując zwią
zek o wzorze 3, w którym R, R 1 i R 2 mają wyżej
podane znaczenie i który to związek poddaje się cyklizacji przez ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną
w organicznym rozpuszczalniku w "Obecności silnie
zasadowego katalizatora, przy czym uzyskuje siG
związek o wzorze l, . w którym A oznacza grupę
-CH2-CH 2- , który poddaje się odwodornieniu za
pomocą substancji odwodorniających, takich jak siarka, n-bromoacetamid, brom, czterooctan ołowiu, dwutlenek mangan u, octan rtęci, chiaranil i dwuchlorodwucyjanochinon, otrzymując związek o wzorze l,
w którym A oznacza grupę --CH 2 =CH 2- , jeżeli
natomiast wytwarza się związek o wzorze l, w którym
R oznacza grupę aminową wówczas ewentualnie
przekształca się go w związek o wzorze l, w którym
R oznacza grupę acyloaminową, dwuacyloaminową,
niższą

dwualkiloaminową,

dwuniższoalkiloaminową,
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•
karboetoksytioureidową,

benzoilotioureidową

Uourei~

dową i ureidową, za pomocą znanych sposobów acy~
lowania, alkilowania, tiokarbamylowania i karbamy~
lowania polegających na reakcji z acylehalogenkiem
i bezwodnikiem, redukcji pochodnej acyleaminowej
za pomocą g!in.owodorku metalu alkalicznego, katalitycznym uwodornianiu mieszaniny związku aminowego i niższego alifatycznego aldehydu, reakcji związ
ku aminowego z karboetoksyizocyjanianem lub benzoiloizccyjanianem, hydrolitycznym rozszczepieniu otrzymanej karboetoksy- lub benzoilo-tioureidowej pochodnej, a następnie odsiarczaniu związku tioureidowego za pomocą nadtlenku wodoru w rozcieńczonym
roztworze alkalicznym albo jeżeli otrzymuje się zwią~
zek o wzorze l, w którym R oznacza grupę fenylawą
podstawioną grupą nitrową
wówczas związek ten
przeprowadza się ewentualnie w odpowiadający zwią
zek o wzorze l, w którym podstawnik w pierścieniu
fenylewym stanowi niższą grupę alkiloaminową, dwuniższoalkiloaminową lub acyl<aaminową, na
drodze
katalitycznego uwodorniania grupy nitrowej przez
alkilowanie za pomocą halogenku lub siarczanu niższoalkHowego
albo acylawania halogenkiem lub
bezwodnikiem acylowym natomiast jeżeli otrzymuje
się związek o vnorze l, w którym R oznacza grupę
fenylawą podstawioną grupą benzyloksylową, ewentualnie przeprowadza się go w odpowiadający zwią
zek o wzorze l, w którym podstawnik grupy fenylewej stanowi grupa hydroksylowa, niższa alkoksylowa,
niższa alkenyloksylowa, niższa alkinyloksylowa, cyklopropyloksyl<Jwa, cyklobutyl,oksylowa, cyklopentyloksylowa, cykloheksyloksylowa, karboksymetyloksylowa, karbonjższoalkoksymetyloksylowa, na drodze
katalitycznej hydrogenolizy grupy benzyloksylowej
przez reakcję z substancją alkilującą, taką jak halogenki niższoalkilowe, niższoalkenylowe, niższoalkiny
lowe, cyklopropylowe, cyklobutyloowe, cyklopentylowe,
cykloheksylowe, tosylany lub mesylany, kwas u-chlorowcooctowy lub jego niższy ester alkilowy.
(8

12p;

C07d

Uniwersytet

P. 171496 T
Łódzki,

Łódź,

29.05.1974

P.olska (Witold Hahn,

Wiesław Strzyżewski).

Sposób wytwarzania odmiany y liniowego trans-chinakrydonn oraz odmiany
liniowego trans-6,13-dwuwodorochinakrydonu

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
odmiany y liniowego trans chinakrydonu, stanowią
cego pigment organiczny oraz odmiany (3 liniowego
trans 6,13-dwuwodoroohinakrydonu, będącego pólproduktem w syntezie Liniowego trans chinakrydonu.
Sposobem według wynalazku rozpuszcza się odmianę u 6,13-dwuwodorochinakrydonu w stężonym kwasie siarkowym w temperaturze 0-20° i działa otrzymanym roztworem na roztwór wodno-alkoholowy
w temperaturze 0---20°. Wydzielony znanym sposobem
nieznany dotychczas związek, siarczan 6,13-dwuwodorochinakrydonu o wzorze przedstawionym na rysunku, w postaci nie·b ieskiego proszku, poddaje się
przy pomocy m-nitr<abenzenosulfonianu sodowego
w wodno-alkoholowym roztworze wobec wodorotlenku sodowego w jednym etapie hydrolizie i utlenieniu
do y liniowego trans chinakrydonu albo hydrolizuje
w środowisku wodno-alkoh·olowym do (3 liniowbgo
trans 6,13-dwuwodorochinakrydonu. Wydajność syntezy y lini<Jwego trans chinakrydonu wynosi 92";o,
a syntezy (3 liniowego trans 6,13-dwuwodorochinakrydonu 95°/o.
(l zastrzeżenie)

$Oą

ee

zastrze;i;eń)

12p; C07d
451; A01n

P. 171970

17.06.1974

Pierwszeństwo:

Schemat

Wzór f

-c,.o

'N~
Wzór. 4

18.06.1973 - St. Zjednoczone Ameryki (nr 371106)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych oraz środek do regulowania wzrostu roślin zawierających te związki
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych, podstawionych grupą fluoroalkoksyfenylową i zawierających atom azotu polegający na reakcji
chlorowcopodstawionej pirazyny, pirydyny lub pirymidyny z ketonem i alkilem metalu alkalicznego,
podczas chłodzenia i w obecności polarnego rozpuszczalnika organicznego lub mieszaniny rozpuszczalników o niskiej temperaturze topnienia. środek do regulowania wzrostu roślin zawierający jako substancję czynną nowy związek heterocykliczny wytworzony sposobem według wynalazku.
(14 zastrzeżeń)

~c-"NH

""OR 5

12p; C07d
12q; C07d

fYzór S

P. 172029

19.06 .1974

Pierwszeństwo: 20.06.1973 Węgry (nr RJ-509)
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT., Budapeszt,
W ę gry.

Sposób

.~ ;:o,-

?

Wzór 8

wytwarzania nowych trójcyklicznych
densowanych pochodnych imidazolu

skon-

Sposób wytwarzania nowych trójcyklicznych skondensowanych pochodnych imidazolu o ogólnym wzorze l, w którym R 1 oznacza atom wodoru lub grupę
hydroksylową, n oznacza liczbę O lub l, m oznacza

~r
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liczbę O, l lub 2, a A oznacza grupę o ogólnym wzorze 2, w którym R 2 oznacza atom wodoru lub grupę
hydroksylową, R 3 oznacza atom wodoru lub grupę
aminową, a każdy z podstawników Q i Z oznacza
atom azotu lub grupę =CH-, bądż A oznacza grupę
o ogólnym wzorze 3, w którym każdy z podstawników R 4 i R 5 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy,
atom chloru lub grupę nitrową, polegający na poddaniu związku o ogólnym wzorze 4, w którym A i n
mają wyżej podane znaczenie, reakcji ze związkiem
o ogólnym wzorze 5, w którym X oznacza atom
chlorowca, R 6 oznacza atom wodoru, a R 7 oznacza
grupę o ogólnym wzorze 6, w którym m i X mają
wyżej podane znaczenie, bądź ~ i R 7 oznaczają łącz
nie atom tlenu. Reakcję prowadzi się ewentualnie
w obecności zasady. Związki o wzorze l mogą być
przekształcone w odpowiednie sole addycyjne z kwasami.
Związki o ogólnym wzorze l oraz ich sole addycyjne z kwasami wykazują działanie przeciwgorącz
kowe i przeciwzapalne, hamują reprodukcję wirusów
l chronią przed wstrząsem białkowym. (3 zastrzeżenia)

47

Sposób wytwarzania pochodnych tiokarbaminianu
0-(nitroimidazolilo)-etylu oraz ich soli addycyjnych
z kwasami

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pochodnych tiokarbaminianu 0-(nitroimidazolilo)-etylu o wzorze l, w którym R i Rt oznaczają niższe
rodniki alkilowe, oraz ich terapeutycznie czynnych
soli addycyjnych z kwasami polegający na tym, że
związek o wzorze 2 poddaje się reakcji w ilościach
równoważnych ze związkiem o wzorze Rl-N=C=S
w obecności zasady w aprotycznym rozpuszczalniku
organicznym i ewentualnie przeprowadza w terapeutycznie czynną sól addycyjną produktu z kwasem.
Związki wytworzone
sposobem według wynalazku
wykazuje działanie przeciwpasożytnicze, a zwłaszcza
przeciw pierwotniakom takim jak organizmy powodujące zakażenie rzęsistkiem, zapalenie jelit i wątro
by lub amebiaza.
(5 zastrzeżeń)

Wzór i

-c= o- c =Zl

l

R2

R3

Wzór 2
Wzór

2

12p; C07d
451; AOln

l

R4

Rs
Wzór

Sposób wytwarzania nowych pochodnych piryd:::zyny

3

Podano sposób wytwarzania nowych fenylopirydazyn o ogólnym wzorze l, w którym Hal oznacza ato:n
chloru lub bromu, R oznacza grupę alkilową o 1-18
atomach węgla o prostym lub rozgałęzionym łańcu-

.---rr-N

J__ _l
- - N)(,_ (CH ) H
2n

20.06.1974

Pierwszeństwo: 20.06.1973 RFN (nr P 2331398.6)
Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria.

-CH=C -C=CH-

1

172058 T

P.

A

SH

Wzór

X

O-C

Wzór

-(CH )

2 m

0-(=)-::R

S

WzÓr ł

-X

X

Wzór

Ci 12p; C07d
12o; (;07c
Pierwszeństwo:

P.

172057

22.06.1973
(nr 372566)

Janssen Pharmaceutica

~.V.,

/

T

St.

/

C

20.06.1974
Zjedn.

Ameryki

Beerse, Belgia

"""

Y-R

lNzÓr

3
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-chu, albo resztę fenylową, X i Y, każde niezależnie
oznacza atom tlenu lub siarki z tym że X i Y nie
mogą jednocześnie oznaczać atomów tlenu, polegają
cy na poddaniu reakcji odpowiedniej 3-fenylo-6-halogeno-4-hydroksypirydazyny, z chlorkiem kwasu o
wzorze 3, w którym X, Y i R mają wyżej podane
znaczenie.
(3 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
12p;

C07d

Nr 5/II (47) 1975
P.

Pierwszeństwo:

172111

T

21.06.1974

25.06.1973- Szwajcaria (nr 9240/73)
19.04.1974"
(nr 5438174)
22.05.1974(nr 7017174)

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 2,2,6,6-czterometylo-4-ketopiperydyny

12p;

P.

C07d

21.06.1974

172106

Pierwszeństwo:

23.06.1973 - Japonia (nr 70944/73)
30.05.1974 - Japonia
Sankyo Company Limited, Tokio, Japonia
Sposób wytwarzania trojaceton2.miny

Sposób wytwarzania trójacetoaminy przez reakcję
acetoniny z wodą w obecności co najmniej 12,5°/o
molowych w stosunku do acetoniny kwasu mineralnego, kwasu karboksylowego, organicznego tleno":ego kwasu fosforu, albo soli jednego z tych kwasow
z amoniakiem lub zasadą organiczną zawierającą
azot. Kwas dostarcza się w postaci addycyjnej soli
kwasu z acetoniną stosowaną w rcaln:ji.
(27 zastrzeżeń)

Wynalazek dotyczy sposo bu wytwarzania 2,2,6,6-czterometylo-4-ketopipery dyny z 2,2,4,4,6-pięciomety
lo-2,3,4,5-cztero"'.'odoropirymidyny (acetoniny).
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że acetoninę traktuje się , V.• przeliczeniu na ilość s ubstratu
acetoninowego, 0,2-12% molowymi kwasowego katalizatora, p rzy czym postępowanie prowadzi się bez
wody lub z ilością wody mniejszą od równomolowej
względem acetoniny l w obecności acetonu i/h1b alkoholu dwuacetonowego, albo postępowanie prowad~i
się z ilością wody co najmniej równomolową wzglę
dem acetoniny.
(37 za ~ trzeżeń)

12p;

C07d

172118

Pierwszeństwo :

22.06.1974

22.06.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 372 567)
18.04.1974 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 461 821) -

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgia.
Sposób wytwarzania pochodnych nitroimidazoli
12p;

C07d

Pierwswńs two:

P.

172107

21.06.1974

T

Sposób
29.06.1973 19.04.1974 22.05.1974 -

Szwajcaria (nr 9506/73)
Szwajcaria (nr 5440/74)
Szwajcaria (nr 7019/74)

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób

2,2,6,6-czterometylo-4-ketopipe-

wytwar~ania

:rydyny

Podano sposób wytwarzania 2,2,6,6-czterometylo-4ketopiperydyny z 2,2,4,4,6-pięciometylo-2,3,4,5-cztero
wodoropirymidyny (acetoniny), który polega na tym,
że acetoninę bezwodną z mniejszą od równoważnej,
z równoważną lub większą od równoważnej ilością
wody ogrzewa się ewentualnie pod zwiększonym ciśnieniem w obecności acetonu i/lub produktu jego
kondensacji jako współreagentów, ewentualnie w śro
dowisku organicznych rozpuszczalników.
(14 zastrzeżeń)

12p;

C07d

l'.

25.06.1973 - Szwajcaria
05.10.1973 - Szwajcaria
19.04.1974 - Szwajcaria
24.04.1974 - Szwajcaria
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria

dai S~)'d!

dalszc:go

ilv:ki

Ul:c lunu

-ORl , w któryrp X oznacza atom tlenu lub r,inrlti,
R 1 oznacza niższą grupę alkilową, niższą grupę alkenylową , grupę cykloalkilową . lub grupę niżs zą alko-

ksy- niżs zą alkilową lub ze zwlązkiem o wzorze
R 2-S-C(=X)-Q-R1, w którym X i Rt mają wyżej
podane znaczenie, a R~ oznacza rodnik organiczny.
Związki . te, ewentualnie w postaci addycyjnych soli
z kwasami, znajdują zastosowanie w leczeniu chorób
pasożytniczych, szczególnie rzęsistkowicy.
(20 zastrzeże1i)

9241/73)
(nr 14257/73)
(nr 5439/74)
(nr 5599/74)

dU(Jl'OW!lQZlJ

:i it;

Wzór 2
12p;

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 2,2,6,6-czterometylo-4-ketopiperydyny.
Cechą sposobu według w ynalazku jest lo. że ac·~
ton poddaje sil! re al<cji z amoniakiem w ob ec:1oś ci.
w przeliczeniu na ilość stosowanego acetonu, 0,2-12'1/o
molow ych kwa Howego katalizatora w temperatun~e
5 . -6ll' C, i •·t•akc·ji; wo lwl' dodU\van i a lub bt'Z dodnl'l'anta

N-(2-(2-R-5-nitro-1-

(nr

Sposób wytwarzania· 2,2,6,6-czterom~tylo-4-ketopiperydyny

dro&:e
l'zym

nowych

21.06.1974

172110 T

Pierwsz e ństwo :

wytwarzania

-imidazollło}ctylo)karbamin i anów i tiokarbamlnianów,
gdzie R oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową,
fenylową, chlorowcofeny.lową, chlorowcometylową lub
hydroksymetylową polegający na reakcji odpowiedniej aminy o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane
znaczenie ze związkiem o wzorze Halogen-C(=X)-

na

Of.'l'zcwania do zakoncze nia, przy
lrt cz ną
i'lt)~·:(; stosO\.VaJlt'go w reak cji aceton u
wzgl~dcm ilo śt:i st osowam•go .amoniaku utrzymuje sit:
w stosunku molowym równym lub większym od 1,0 :1.
(53 zastrzeżenia)

C07d

P.

172216 . T

26.06.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy,słu Barwników, Zgierz, Fol ska (Jerzy Gniłka) .

Sposób jednoetapowego wytwarzania 2-metylo-3-(4'-nitrofcnylo)- i 2'-metylo-3-(3' -nitrofenylo) -cblnazolonów-4

Pr7.0dmiotem wynalazku jest sposób jednoetapowego wytv.lnrzunia 2-mr·tyln-3-(4' -ni.troft;nyl o)- i 2-mety h>-3-(3 ' -mtrofenyło)-chinazolonów- •1 , stanowi ąc yrli pół
produkty do syn te7.y barwników.
Sposobem według wynalazku z masy poreakcyjnej,
uzyskanej w wyniku acetylawania kwasu antrannowego nadmiarem bezwodnika octowego w środowisku
chlorobeńzenu w temperaturze 80-130°, oddesty1owuje

'l

~r
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się w sposób ciągły kwas octowy wraz z częścią chlorobenzenu, chłodzi pozostałość do temperatury 100·-1050 i poddaje bez wyodrębniania kwasu ~-acetylo
antranilowego kondensacji z p-nitro- lub m-nitroaniliną
w obecności trójchlorku fosforowego, który
wkrapla się w temperaturze 80-90°. Masę reakcyjną
ogrzewa się następnie w ciągu 2 godzin w temperaturze 105-110°, chłodzi do temperatury 20° i odsącza
osad surowego produktu, który przeprowadza się
działaniem 800fo-owego kwasu siarkowego w siarczan.
Z siarczanu wyodrębnia się wolny 2-metylo-3-(4' -nitrofenylo)- lub 2-metylo-3-(3'-nitrofenylo)-chinazolon-4 za pomocą amoniaku lub sody.
(l zastrzeżenie)

12p; . C07d

P.

30.07.1973

1722<18

Sandoz, Aktdengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych 3-formyloksindoli
Sposób wytwarzania nowych 3-formyloksindoli o
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza atom fluoru, chloru lub grupę alkoksylową o
1-4 atomach węgla, a R 1 oznacza atom wodoru, fluoru lub chloru, przy czym R 1 ma znaczenie inne, niż
wodór lub chlor w pozycji 7 w przypadku, gdy R
oznacza chlor w pozycji 4, polegający na tym, że
pochodne oksindolu poddaje się reakcji z estrami
kwasu mrówkowego w obecności mocnej zasady.
(9 zastrzeżeń)

RWCHO
l _

12p; C07d
8i; D06b

Sposób wytwarzania trójacetonaminy
Sposób wytwarzania trójacetoniny· polega na poddaniu reakcji acetoniny z acetonem i/lub alkohelem
dwuacetonowym w środowisku bezwodnym i w obecności co najmniej 12,50fo molowych kwasu lub soli
amoniaku albo zasady organicznej zawierającej azot
z kwasem.
Kwas ten można stosować ewentualnie w postaci
soli addycyjnej z acetoniną stosowaną w reakcji.
(52 zastrzeżenia)

12p;
12p;

C07d
C07d

Pierwszeństwo:

P. 172501

06.07.1974

RF~

07.07.1973 -

(nr P 2334631.8

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem,
Republika Federalna ~iemiec.
Sposób wytwarzania estrów kwasu 5-fenylosulfinylo-2-b;mzimidazolokarbaminowego oraz środki przeciw
pasożytom jelitowym, zawierające te związki
Sposób wytwarzania estrów alkilowych kwasu 5-fenylosulfinylo-2-benzimidazolo-karbaminowego
o
wzorze l, w którym R oznacza rodnik alkilowy o
1-4 atomach węgla, R 1 oznacza wodór, alkil o 1-4
atomach węgla, chlor, brom albo metoksy, i R2 oznacza wodór, chlor brom albo metylo, polegający na
tym, że fenylotio-pochodną o wzorze 2, w którym R,
R 1 i R 2 mają wyżej podane znaczenie, traktuje się
środkiem utleniającym, oraz środki przeciw pasoży
tom jelitowym, zawierające związek o wzorze l.
(2 zastrzeżenia)

=O

/

N

R1
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H

P.

01.07.1974

172370

Pierwszeństwo: 02.07.1973 -

WZóR

Szwajcaria (nr 9599/73)

Sandoz, Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania

związków

stylbenu

Sposób wytwarzania związków stylbenu o wzorze
l, w którym R 1 oznacza atom wodoru lub rodnik
metylowy, R 2 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy
o 1-6 atomach węgla, rodnik cykloheksylowy ewentualnie podstawiony niższym rodnikiem alkilowym
lub rodnik benzylowy ewentualnie podstawiony chlorowcem, niższą grupą alkilową lub alkoksylową, a M
oznacza atom wodoru lub równoważnik kationu, polegający na tym, że 2 mole halogenku cyjanuru poddaje się reakcji w dowolnej kolejności z 2 molami
kwasu anilinodwusulfonowego lub jego soli, l molem
dwuaminy i 2 molami aminonitrylu.
(7 zastrzeżeń)

:&-oc>-~-COOR
H

WZóR 2

12p;

r

IM03 Sli@}-ł<f·ł~ .. d_<JJ,M ~ N;,{~-@(SO,MJ2
N"\Qj-CrK
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p

MO, S
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~9{

)'-CH;lH-CN
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R,

C07d

Pierwszeństwo:

P.

172500

P.

172531

T

08.07.1974

Folska Akademia ~auk, Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, Folska (Jerzy Wielgot, Ryszard Koliński, Zdzisław Domagała).

Sposób wytwarzania

pięciochloropirydyny

Przedmiotem wynalazku jest osposób wytwarzania

WZóR 1

12p;

C07d

06.07.1974

16.07.1973 Japonia (nr 80200/73,
80201/73, 80202/73, 80203/73)
30.05.1974 - Japonia

Sankyo Company Limited, Tokio, Japonia.

pięciachloropirydyny przez chlorowanie chlorem pirydyny, cechujący się użyciem prostej aparatury, niewielkiego nadmiaru chloru oraz wysoką wydajnością
i czystością gotowego produktu.
Sposób polega na prowadzeniu procesu pod ciśnie
niem autogennym o temperaturze 180-220°C, obniże
niu ciśnienia do atmosferycznego, wprowadzenie ciekłego chloru i ogrzewanie w temperaturze 280-320°C
w ciągu 10-30 godzin a następnie oddzieleniu gotowego produktu w znany s.posób.
(l zastrzeżenie)
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12p;

C07d

P.

172545

08.07.1974

Pierwszeństwo: 09.07.1973- Szwajcaria (nr 9354/73)

31.01.1974- 8zwajcaria (nr 1325/74)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania pochodnych ośmiowodoro- oksazolo -[3 ,2 -a]pirolo[2,1-c]pirazyny
Sposób wytwarzania pochodnych ośmiowodoro-ok
sazolo[3,2-a]pirolo[2,1-c]pirazyny o wzorze przedstawionym na rysunku, w kt6rym R 1 oznacza grupę
cyjanową albo grupę o wz-'lrze -C8X, w którym
X oznac::a grupę aminową albo niższy rodnik -O-alkilowy, R 2 oznacza niższą grupę alkilową, R3 oznacza
atom wodoru albo niższą grupę alkilową, R 4 oznacza atcm wodoru, niższą grupę alkilową, grupę fenylową, benzylową albo grupę benzylową jednopodstawioną niższą grupą alkoksylcwą, a R 5 oznacza
atom wodoru albo niższą grupę alkilową, polegający
na tym, że odpc:wiednic pochodne poddaje się kondensacji wewnątrzcząsteczkowej.
(5 zastrzeżeń)

12p;

C07d

P. 172603

PierwszeńsLwo:

12.07.1973 -

T
Węgry

10.07.1974
(nr G0-1241)

Egyt Gyogyszervegyeszeti Gyar, Budapeszt,

Węgry.

Spcsiib wytwarzania pochodnych 2-iminotiazolidyny
oraz ich soli addycyjnych z kwasami
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych 2-iminotiazolidynowych o wwrze ogólnym l,
w którym R 1 i R 2 oznaczają prostą lub rozgałęzioną
grupę alkilową o 1--4 atomach węgla oraz ich soli
z kwasami polegający na tym, że związek o w:oorze
ogólnym 2, w którym R 2 ma znaczenie podane powyżej, a Y oznacza atom chlorowca, poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3, w ktorym
R 1 ma znaczenie podane powyżej, w temperaturze od
100°C do 200°C. Sposób ten pozwala na otrzymywanie pożądanych produktów w prosty sposób i z dos!mnałą wydajnością.
(2 zastrzeżenia)

(l)

Wzffr 1

J.2p;

C07d

Pierwszeństwo:

P. 172546
11.07.1973 -

Wz~r

2

Wzttr

3

08.07.1974

RFN (nr P 2335193.1)

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem,
Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania bis-triazynobenzimidazoli
Sposób wytwarzania bis-triazynobenzimidazoli o
wzorze l, w którym R 1 oznacza prostołańcuchową
albo I'ozgałęzioną grupę (C 2-C 16)-alkilenową,. grupę
p,p' -dwucykloheksylometylenową o wzorze 2, grupę
1,3- albo 1,4-fenylenodwumetylenową albo grupę
1,4-dwu-(C 2-C 4 )-alkilopiperazynową, R 2 oznacza prostołańcuchową
albo rozgałęzioną grupę alkilową
o 1--4 atomach węgla, R 3 oznacza wodór albo chlorowiec, korzystnie chlor albo brom, R 4 oznacza wodór
albo ch16rowiec, korzystnie fluor, chlor albo brom,
albo grupę fenylotio, fenoksy, etoksy, metylową albo
cyjanową, R 5 oznacza wodór albo chl,orowiec, korzystnie chlor albo brom, i X oznacza tlen albo
siarkę, polegający na tym, że benzimidazol o wzorze
3 poddaje się reakcji z dwuaminą o WZJOrze
H 2 N-R 1 -NH2 i formaldehydem, oraz środek przeciw
pasożytom, zawierający związek o wzorze l.
(2 zastrzeżenia)

WZOR 1
Rs
R.

(

R{

)x~

o

>--NH---!-X-Rz

-

~,

WZOR

3

12p;

C07d

Pierwszeństwo:

P. 172743

15.07.1974

16.07.1973 - Szwajcaria (nr 10327/73,
10328/73)

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób

wytwarzania

nowych
klicznych

związków

heterocy-

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o wzorze l, w którym R 1 oznacza grupę
hydroksylową
lub grupę acetalową o wzorze
-(CH 2)n-CH(OR 3 )0R4, w którym n oznacza liczbą cał
kowitą 1-5, a R 3 i R 4 oznaczają grupę alkilową
o 1--4 atomach węgla, auJ·o razem ·oznaczają łańcuch
alkilenewy p 2 lub 3 atomach węgla, R 2 oznacza wodór, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla lub grupę
fenyloalkilową o 7-9 atomach węgla, ewentualnie
mono- lub dwupodstaw1oną w reszcie fenylewej chlorowcem, grupami alkilowymi o 1--4 atomach węg_a
lub grupami alkoksy}owymi o 1-4 atomach węgla,
X oznacza atom wodoru, a Y oznacza grupę metylową, albo X oznacza grupę metylotio lub grupę dwualkiloaminową, w której każdy łańcuch alkilowy zawiera 1--4 atomów węgla, a Y ·oznacza atom wodoru,
albo X oznacza atom chloru lub bromu, a Y oznacza
atom chloru, albo w przypadku, gdy R 1 oznacza
grupę acetalową, X oznacza również atom wodoru,
chloru, bromu lub grupę metylową, a Y oznacza atom
wodoru oraz ich soli addycyjnych z kwasami polegający na tym, że związki o WZJOrze 2, w którym
X, Y i R 2 mają wyżej podane znaczenie, a !'!-, ozna-
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grupę alkUową o 1-4
reakcji ze związkami o
ma wyżej podane znaczenie;
o wzorze l uzyskuje się w
sole addycyjne z kwasami.

cza
się
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atom:acb węg !a, poddaje
wzorze 3, w którym R,
i tak otrzyma ne związki
postaci zasad lub jako
(3 zastrzeżenia)
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wzor ze 3, w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, a prQdu kt rea ktii ewentualn ie przekszt a :ca
się
z kwasam i nieo rgan icznymi lub organ;czny m i
w sól addycyjną. Związki wytw arzane spooob ::m
wc ci l ~ g wynalazku wykazują cenne własności fa rrnalw l ogiczne.
(l zastrzeże1 1i e)

12p;

C07d

P. 172840

18.07.1974

Pierwszeiistwo: 19.07.1973 - W. Brytania
(nr 34337/73)
Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 7-u-amino. acetamidocefalosporanokarboksylowego-4
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
pochodnych kwasu 7-a-a min oacetamid-o cefalospcrynolGlr boksyLowego-4 o wła ściwościach przeciwbakteryjn ;; ch.

Cech(] sposobu w edl u g wynalazku jest to, że ester
k v, asu 7-am inoccfa losporynokarboksylowego-4 podd<! je się reakc ji ze zdolnym do r eakc ji kwasem
a-aminooctowym, którego grupa aminowa jest chroni,ona za pomocą grupy ~-dwukarbonylowej, po czym
grupę chronią c ą . grupę aminową usuwa się z produktu ac ylawania w obecności hydrazyny lub jej poch.odnej , użytej w takiej ilości, aby zapobiec ponowne j reakcji związku ~-dwilkarbonylQwego z cefalosporyną, a następnie otrzymany ester kwasu 7-a-amł
nc a cetamidocefalosporynokar boksy lowego-4 ewen tualnie odestryfikowuje się.
(5 zastrzeżeń)
12p;

C07d

P. 172838 T

19.08.1970

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolidynonu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolidynonu o wzorze l, w którym X oznacza atom wodoru, chloru, rodnik metylowy lub metoksylowy, R
oznacza niższy rodnik alkilowy zawierający 1--4
atomów węgla, a n oznacza liczbę 2 lub 3, oraz ich
soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi lub
organicznymi, polegający na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym X ma podane wyżej znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym

12p;

C07d

23.07.1974

Pierwszeństwo :

23.07.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 381470)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania estru 7-{3-amino-7 -a-metoksycefalosporyny
Sposób wytwarzania estrów 7-~-amino-7-a-metoksy
cefalosporyny polegający na metoksylowaniu w nis!dej temperaturze estru 7-(p-nitrobenzyloksykarbamido)-cefalosporyny w pozycji 7, redukcji produktu
metoksylowanego i działaniu żelem krzemionkowym
na pośredni zredukowany produkt. Estry metoksyamino wej pochodnej pierścienia cefalosporyn są
związkami pośrednimi stosowanymi w syntezie antybiotyków.
(7 zastrzeżeń)

12p; C07d
Wzór 1

P. 172932

Pierwszeństwo:

P. 173038

26.07.1974

27.07.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 383363)

F . Hoffmann-La Roche u . Co. Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania trlazolobenzodwuazepin

Wzór Z

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania triazolobenzodwuazepin o ogólnym wzorze l, w którym R
oznacza atom wodoru lub chlorowca lub grupę niższą
alkilową, trójfluorometylową nitrową, cyjanową, niż
szą alkoksylową

Wzór 3

lub niższą alkilotiolową, R 1 oznacza
atom wodoru lub chlorowca zaś R 2 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, który polega
na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym
R i R 1 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji z hydrazydem o ogólnym wzorze R 2CONHNH2, w którym R 2 ma wyżej podane znaczenia.
Otrzymane związki mają działanie uspakajające
i uśmierzające.
(6 zastrzeżeń)

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

Sposób otrzymywania soli kwasu 6-(N,N-1 ' , 6'-heksylenoforrnainidyno)-penicylanowego polega na realtcji kwasu 6-(N,N-1', 6' -heksylenoformamidyno)-penicylanowego z wodorotlenkiem sodowym, potasowym,
wapniowym lub amonowym w roztworze wodnym lub
wodno-alkoholowy m, w teroperaturze -50 +20°C
a utworzone sole izoluje się przez wy trącanie doda tkiem rozpuszczalników organicznych lub liofilizacją.
Sole te odznaczają się silnym działaniem antybiotycznym . Mają one większą trwałoś ć od wolnego kwasu.
(3 zastrzeżenia)

Wzor t

12q;

C07c

P. 168144 T

16.01.1974

Pierwszeństwo:

17.01.1973 Szwajcaria (nr 621/73)
26.10.1973 - Szwajcaria (nr 15164/73)
Ciba-Geigy, Bazylea, Szwajcaria.

Wzor 2

Sposób wytwarzania nowych amin oraz ich produktów
kondensacji

12p;

C07d

P. 173137

Pierwszeństwo:

31.07.1974

01.08.1973 -

St. Zjednoczone Ameryki
(nr 384 545)
28.05.1974 - St. Zjednoczone Ameryki
(nr 473 164)
Merok and Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania N-podstawionych pochodnych
cykloseryny

Sposób wytwarzania N-podstawionych pochodnych
cykloseryny polegający na tym, że pochodną cykloseryny o wzorze ogólnym 3, w którym R oznacza atom
wodoru lub grupę metylową, poddaje się reakcji
z pentanodionem-2,4 lub jego pochodnymi alkilowymi
o wzorze ogólnym 4, w którym X, Y i Z oznac-Lają
atomy wodoru lub grupy alkilowe, przy czym
powstaje odpowiednia N-podstawiona pochodna cykloseryny o wzorze ogólnym l, w którym R, X, Y i Z
mają podane powyżej znaczenie.
(8 zastrzeżeń)
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WZOR 4

WZÓR 3

12p;

l

X-CH-C-C-C-CH-Y
2 l
l 2

P. 173160 T

31.07.1974

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

Sposób wytwarzania nowych amin o wzorze l,
w którym Alk 1 oznacza niższy alkil, alk 2 niższy alkilen, Ph ewentualnie podstawiony p- fenylen, a R oznacza niższy alkil lub arylo niższy alkil oraz ich produktów kondensacj i z aldehydami, ketonami lub kwasem węglowym, polegający na tym, że związek
o wzorze 5, w którym Alk1, alk 2 i Ph posiadają powyższe znaczenie, a X 1 oznacza grupę hydroks ylową,
z zdolną do reakcji, zestryfikowaną grupę hydroksylową, lub X 1 i Z tworzą razero grupę epoksydową
poddaje się reakcji z aminą o wzorze NH 2-R, w którym R posiada powyższe znaczenie lub z jej produktem kondensacji z aldehydem, ketonem lub kwasem
węglowym, albo poddaje się reakcji związek o wzorze 6, w którym Alki> alk 2 i Ph mają powyższe znaczenie lub jego produkt kondensacji z aldehydem, ketonem lub kwasem węglowym ze związkiem o wzorze
z.-R, w którym Z i R posiadają powyższ e zna czenie,
lub poddaje się reakcji związek o wzorze 9, w którym
Alki> a~ i Ph posiadają powyższe znaczenie, ze
związkiem o wzorze 10, w którym Z, X 1 i R posiadają
powyższe zna.c zenie lub z
produktem kondensacji
związku .o wzorze 10, w którym X 1 oznacza grupę hydroltsylową, a Z zdolną do reakcji ze stryfikowa.ną
grupę hydroksylową, z aldehydem, ketonem lub kwasem węglowym, albo poddaje się reakcji związek
o wzorze l, w którym Alk1, alk 2, Ph i R posiadają
powyższe znaczenie i który przy atomie azotu grupy
aminowej i/lub przy grupie h ydroksylowej, posiada
odszczepialną res zt ę i resztę tę lub reszty odszczepia
się , albo poddaje się reakcji zasady Schiffa o wzorze
14 lub 15 albo odpowiadającą związkowi o wzorze 15
pierścieniową odmianę tautomeryczną o wzorze 16,
w którym Alk 11 Alk3 , Ph i R pos iadają powyższe
znaczenie, a R'H jest takie samo jak R, przy czy m
związki o wzorze 15 i 16 mogą znajdować się abak
siebie równocześnie lub sól irooniową- produkt kondensacji związku o wzorze 15 z aldehydem lub ketonem poddaje się redukcji albo poddaje s ię reakcji
związek o wzorze 18, w którym Pb i R posi ad a ją powyższe znaczenie lub jego produkt kondensacji z aldehydem, ketonem albo kwasem węglqwymJ ze związ 
kiem o wzorze 19, w którym Alk~o alk 2 i Z po s iadają
powyższe znaczenie, lub poddaje się reakcji związek
o wzorze 20 lub jego produkt kondensacji z aldeh ydem, ketonem lub kwasem węglowym ze zwią zkiem
o wwrze 21, w którym Alk 1, alk 2 , Ph i R posiadaj'l
powyższe znaczenie, a reszty Z 1 i Z: •oznaczają grupę
merkaptanową inne oznaczają z, przy czym Z posiada powyż sze znaczenie i ewentualnie do otrzy manych
związków wprowadza się podstawniki w rama ch d efinicji produktu końcowego, zmienia lub odszczepia albo
otrzymane związki przeprowadza w inne związki i/lub
otrzymane mieszanjny izomerów, przeprowadza w czyste nornery i 'lub otrzy mane racematy przeprowadza
w opt yczn e anty pody i/lub otrzymane wolne zasad y
w sole, lub otrzy mane sole przeprowadza w zasady.
(22 zastrzeżenia)
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OH

Wzór 1

Wzor 5

VVzór ó

-OH

Wzór 9

Wzór

nik alkilowy o 6-24 atomach węgla lub grupĘ: cykloewentualnie podstawioną grupami alkilowymi, alkioksylowymi lub atomami chlorowca, R 1
oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach wĘ:gla, R 2
oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, a X
oznacza - O - lub bezpośrednie wiązanie, przy czym
pierścień A może być podstawiony l lub 2 alomruni
chlorowca, grupami hydroksylowymi lub niższymi
grupami alkilowymi lub alkoksylowymi, polegający
na tym, ze związek o wzorze 4, w którym A, R, R 1,
R~ i X mają wyżej pGdane znaczenie, R' oznacza atom
wodoru lub grupę acylową, a R" oznacza atom wodoru
lub grupę acylową, przy czym przynajmniej jeden
z podstawnii{ÓW R 0 lub R" oznacza atom wodoru,
sulfonuje się, a+bo związek o wzorze 5, w którym A,
R~o R 2 i X mają wyżej podane znaczenie, a Rx oznacza pierwszarzędową grupę aminową lub rodnik reagujący z pierwszarzędową grupą aminową, ewentualnie w postaci leukozwiązku, poddaje się reakcji ze
związkiem o wzorze 6, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, a Ry oznacza atom chlorowca lub pierwszarzędową grupę aminową, przy czym przynajmniej jeden z podstawników Rx i Ry oznacza pierwszarzędową
grupę aminową i jeżeli wytworzony produkt wystę
puje częściowo lub w catości w leukopostaci, utlenia
się go do stopnia antrachinonu.
(14 zastrzeżeń)
beksylawą

Alk1S-otk 2 O-Ph-O-CH2CH-CH 2 NH R

Alk~- S- Glk1-D-Ph
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12q;

P. 168645

C07c

Pierwszeństwo:

07.02.1974

Szwajcaria (nr 1802/73)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
08.02.1974 -

12q;

C07d

P. 169108 T

27.02.1974

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania metabolitu A-27106

Sposób wytwarzania
zawierających

związków

antrachinonu
grupy sulfonowe

Sposób wytwarzania związków antrachinonu zawiegrupy sulfonowe odpowiadających w postaci
wolnego kwasu wzorowi l, w którym R oznacza roqrających

Sposób wytwarzania metabolitu A-27106 na drodze
hodowli Streptomyces Condidus NRRL 5449 w warunkach hodowli podpowierzchniowej z napowietrzaniem w ooec;ności moneozyny i glukozy.
.
(4

Z!l$trzeżenia)

BIULETYN
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28.02.1973 - RFN (nr P 23 09 887.5)
26.01.1974 - RFN (nr P 24 03 809.3)
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim nad Renem, Republika Federalna Niemiec.

Pierwszeń s two:

Sposób wytwarzania nowych
1-aryloksy-2-hydroksy-3-alkinyloaminopropanów
Sposób wytwarzanl.a nowYch 1-aryloksy-2-hydroksy3-alkinyloaminopropanów o wzorL.e ogólnym l, w którym R 1 oznacza atom wodoru lub chlor.owca, grupę
nit!'ową 1 alkilową o 1-5 atomach C, alkoksylową
o l-4 atomach C, alkenylawą lub alidnylawą
o 2--3 atom ach C, niżs zą grupę alkilo-(lub
dwualkilo-)am inową ,
ni ższą
grupę
:Ukoks~
alkilową lub niższą grupę alkilo-Oub dwualkllo)-amlnoalkilową, res ztę o wzorze -(CH,)x-CN, -(CH~)x

NH2 lub -(CH2)x-OH, przy czym x=O lub 1-3, gru-

-COOH, -COOR6 , przy czym R 6 oznacza grupę
alkilową o 1-4 atomach C, grupę alkenyloksylową lub
alkinylołtsylową o 3-6 at omach C, niższą alifatyczną,
pę

araUfa tyczną

lub aromatyczną grupę acylową, acylolub acyloaminową , grupę cykloalkilową
o 3-7 atomach C, grupę o wzorze -Q-CO-NI IR 7Ra,
przy czym Q oznacza wiązanie proste, atom wodoru,
grupę NH-, CH::- lub CH2-NH-, a R 7 i Re oznaczają wodór, niższą grupę alkilową lub razem z atomem N o znaczają heterocykl, jak grupa pirolidynowa,
piperydynowa lub morfolinowa lub grupę arylową lub
aryloksylową, (zwłaszcza feny lawą lub fenoksy.lową)
ewentualnie podstaw ioną chlorowcem, grupą alkilową,
alkoksylową, nitrową, nitryłową lub ltarboksylową, R 2
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę alkilow ą
lub alkoksylową o 1-4 atomach C, grupę acylową lub
alkenylawą o 2-4 a tomach C, grupę nitrylową, aminową lub nitrową, albo razem z R 1 oznaczają grupę
3,4-metylenodwuoksylową, n~ oznacza atom wodoru
lub chlorowca, grupę alkilową lub alkoksylową o 1-4
atomach C lub razem z R~ oznaczają ugrupowanie
o wzorze -CH=CH-CH=CH- lub -(CH 2)n(n=3-5) z wiązaniem wolnych wartościowości w położeniu orto, R, oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-3 atomach C i R5 oznacza grupę alkilową
o 1-3 atomach C lub razem z R 4 oznacza grupę
-(CH~p-, przy czym p=4-6, przez reakcję odpowiednio podstawionego propanu z aminą i ewentualne
przeprowadzenie produktu końcowego w jego fizjolo~
gicznie dopuszczalną sól addycyjną z nieorganicznym
lub organicznym kwasem.
Nowe związki wykazują działanie (3-adrenolityczne,
mogą więc znaleźć zastosowanie w leczeniu schorzeń
wieńcowych i arytmii serca.
(5 zastrzeżeń)
ksylową
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oznacza atom wodoru, a drugi z nich oznacza grupę
metylową, metoksylową, metylotio, dwumetylosulfamoilową, atom chloru, fluoru lub grupę .trójfluorometylową i w którym ponadto n o znacza liczb~ 2 ~ub 3,
m oznacza li czbę O lub l, X oznacza atom starkL, tlenu lub grupę iminową, niższą grupę alkilaiminową lub
grupę metylenową, R 5 i RG oznaczaj.ą at?mY wodoru
lub łącznie grupę o wzorze ll, a Wlązame oznaczone
linią przerywaną może być uwodornione, i soU tych
związków. Związki o wzorze ogólnym l wytwarzane
sposobem według "Wynalazku i i~h s~le, kt6r~ są _nowymi związkami, odznaczają s1ę s1lnym ~Zlałamem
hamującym na ośr<ldkowy układ nerwowY 1 neuroleptyczny. Sposób według wYnalazku polega na tym,
że w celu wytworzenia związku o wzorze .ogólnym l,
w którym wiązanie oznaczone linią przerywaną jest
uwodornione, poddaje się reakcji związek o wzorze
ogólnym 2, w którym R 11 R 2, R 3 i R 4 mają podane
powYżej znaczenia, a Y oznacza grupę poddawaną
eliminacji ze związkiem o wzorze ,ogólnym 3, w któ-

rym n, m: X, R~ i R 0 mają podane powYżej znaczenia,
a'l bo w celu wytworzenia związku o wzorze ogólnym
l , w którym wią zanie oznaczone linią przerywaną jest
uwodornione redukuje slę związek o wwrze ogólnym
4, w któryrr{ R1, R 2, R~, R4> R:;, R~, n, m i X ma~ą
podane powYżej znaczenia, albo w celu wytw~rze~
związku o wzorze ogólnym l , w którym Wlązame
ozuaczone linią przerywaną jest uwodornione, poddaje
s ię r eakcji związek o wzorze ogóln~~ 5, w k~órym
R 1, R 2, RJ i R 4 mają podane pOwYZeJ znaczerua, ze
związkiero o wzorze ogólnym 6, w którym ~ · n, m,
X , R 5 i Rs mają podane powyżej znaczema, albo
w celu wytworzenia związku o wzorze ogólnym ~·
w którym wiązanie oznaczone linią przerywaną me
jest uwodornione, poddaje się reakcji związek o wzorze ogólnym 7, w którym R., R 2, R 3 i R 4 mają podane
POwYżej znaczenia, ze związkiem ? wzorze ogóln~~
3, w którym n, m,' X, R 5 i R 0 maJą podane powyzeJ
znaczenia, i w razie potrzeby przeprowadza się uzyskany produkt w sól.
(11 zastrzeżeń)

WZóR1

()
WZOR 11
12q; BOlj
12q; C07d
12p; C07d

P. 169925

29.03.1974

Pierwszeństwo:

30.03.1973 - Szwajcaria (nr 4605/73)
Szwajcaria (nr 448/74)
14.01.1974 F. Hoffroann - La Roche und Co ., Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania

związków

trójpierścieniowych

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania związków
o wzorze ogólnym l, w którym
jeden z dwóch podstawników R 1 i R 2 albo R 3 i R4

trójpierścieniowych

P. 170777 T

02.05.1974

Biuro Pr<>jektów Gospodarki Wodnej i $Ciekawej
"B.iprowod", War~zawa, Folska (Lucjan Paw~o~ki,
·wta"dyslaw Kosinski, Tomasz Kuhn.ke, :Obigmew
Sch1mmelpfennig, Stanisław Jus.rak).
Urządzenie

do ciągłej wymiany jonowej, zwłaszcza
z wykorzystaniem stężonych roztworów
regeneracyjnych

Urządzenie do ciągłej viymiany jonowej, zwłaszc:a
z wYkorzystaniem s tężonych roztworów regenerac:pnych składa się z dwóch kolumn (l) l (31) wypełmo-:
n\·ch złożem, które są połączone ze sobą przewodamr
transportlllący.mi złoże przez zbiorniki poś.rednie (16)
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i (13) oraz {38) .i (40), które umożliwiają przygotowan ie zb2a do odmywania od stężonego regeneranta.
Układ obiegowy transport u cieczy do zbiornika (13)
i (40) posia da pompę (26) i (48) l urządzenie schła
dzaj :, ce (25) i (49). Zbiornik (13) ma przewód z zaworem (28) stanowiący połączenie ze zbiornikiem zasil ającym (20).
(3 zastrzeżenia)
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12q;

C07c

P. 170944

T

09.05.1974

Ośrodek Badawcz·o-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz, Polska (Lech Wojciechowski, Krzysztof
Wojciechowski, Romana Przegalińska).

Sposób otrzymywania nitrowych pochodnych
o-fenylenodwuaminy
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
ndtrowych pochodnych o-fenylenodwuaminy o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, w którym
X oznacza atom wodoru, .chloru lub bremu. Wymienione związki mogą być stosowane do syntezy po'chodnych chinoksaliny.
Sposobem według wynalazku otrzym uje s : ę wy mi<:~ 
nione wyżej związki na drodze znanej reakcj.i redukcjd dwunitromonoaminowych pochodnych benzenu
kwaśnym siarczkiem sodowym lub potasowym w śro
dowisku alkoholu etylowego, przy czym jako związr!k
wyjściowy
stosuje się 2,4-dwunitroanilinę lub 6-chloro- wzglę-dnie 6-bromo-2 ,4- clwuni troanilinę, prowadząc pl"oces w temperaturze 6t>-80°, przy uży ciu
jako środowiska xeakcji 3,5-5,5 c zęści wagowych
alkoholu na l ·Część wa go wą w yj ś ciowego związku .
Sposobem tym otrzymuje się z wysoką wy dajno ~ c i ą
950fo znaną 4-·nitro-1,2-fenylenodwuaminę oraz n.ieznane dotychczas jej pochodne chlorowcO\V2, 3-chloro. i 3-bromo-5-nltro-1,2-fe n ylenodwuaminę.
(l zastrzeżen.ic )

X
12q;

C07c

30h;

A61k

P. 170881

Pierwszeństwo:

07.05.1974

07.05.1973 -

St. Zjedn. Ameryki
(nr 357 892)
16.10.1973 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 406 821)
The Ohio State University, Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki.
12q;

Sposób wytwarzania autygenu
Sposób wytwarzania antygenu do aktywnej immunizacji, .polegający na tym, że modyfikuje się chemiewie strukturę polipe))tydu z grupy hormonowych
.protein, nie hormonowych protein i !ich fragmentów
w s topniu dostatecznym do nadan!i'8. polipeptydowi
właściwości wywoływania przeciwciał, które zobojęt
niają n ie tylko zmodyfikowany polipeptyd, lecz również polipeptyd naturalny.
(17 zastrzeżeń)

12q;

P. 170884

C07c

07.05.1974

Pierwszeństwo:

07.05.1973 - Holandioa (.nr 7306318)
Stamicarbon B. V., Geleen, Holandia.

Sposób

rozdziału

racemicznego suifaniłanu lizyny na
izomery optyczne

Sposób rozdziału racemicznego sul.fan.Jlanu lizyny
przeprowadza się przez dodawanie do przesyconego
roztworu racemicznego sulianilanu lizyny jednej lub
kilku substancji zapobiegającyeh wytrąceniu się
kryształów
racemiczneg.o sulfonianu lizyny. Jako
substancje zapobiegające wytrącaniu się kryształów
stosuje się lizy·nę, octan lizyny, węglan lizyny, kwas
aminooctowy i/lub glicerynę.
Stosując ten sposób rozdziału uzyskuje się wyższą
Wł'dajność czynnego optycznie suld'anilanu lizyny.
·

·

(3

zastr1;e~enia)

C07c

P. 171213 T

18.05.1974

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Ryszard Heropolitański,
Mieczysław
Malinowski,
Aleksandra Obarska, Wanda Bogdaniak-Sulińska,
Zdzisław Sieniawskl, Andrzej Cebulslti) .
Sposób usuwania fenoli i metali ciężkich
z odpadowych s~żonych roztworów wodnych soli
sodowych lub potasowych
Według wyn6lazku metale ciężkie usuwa s-ię przy
pomocy wymieniaczy jonowych kationowymiem1ych
w formie sodowej przy czym stwierdzono, źe usuwanie ·i ch przebiega nieporównywalnie lepiej w środo~
wjsku słabo zasadowym, fenole zaś usuwa się przy
pomocy żywic sorpcyjnych w środowf.sku słabo kwaś~
nym.
(2 zastrzeżenia)

12q;

C07d

P. 171297 T

21.05.1974

Pierwszeństwo:

22.05.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 362 700)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, · Stany Zjednoczone Amerykii.
Sposób otrzymywania aldozowych pochodnych kwasu
mykofenolowego
Przedmiotem wynalazku jes t sposób wytwarżania
aldozowych
pochodnych
kwasu rnyko!enolowego
o przęc;ista,y..rionyro na rrsunku wzorze, w którym :ą
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grupę OH, niższą g.rupę allmk sy lową o 1-5
węgla lub grupę aminową, a R' oznacza
grupę
(J-D-glukopiranozylową,
P-D-galaktopiranozylową,
/3-D-allopiranozylową,
~-D-gulopi.ranozylową ,
p-D-ryboiuranozylową,
(j-0-rybopi.ranozy!ową,
lub
~-D-ksyloplranozylową, a w przypadku gdy R oznacza n(ższą grupę alkoksylową, zde~in i o\vaną powyżej,
wówczas R' owacza jedną z wyżej wymienionych
grup nadacylową grupę alkanoilową o 2-4 atomach
węgla lub grupę benzonową oraz farmaecutycznie
dopuszczalne sole tych związków z metalami alkalicznymi ł metalami ziem alkalicznych, polegający na

oznacza
atomach

reakcji halogenku nad-0-acylogliltozylowego z estrem
kwasu mykofenolowego w obecności nienultleofilowej zasady.
(8 zastrzeżeń)

12q;

P. 171553

C07d

31.05.1974
'·

Pierwszeństwo:

25.07.1973 - Włochy (nr 27066 A/73)
24.01.1974 - Włochy (nr 19774 A/74)
ArchQfa.r Industrie Chiroiche del T<rentino S.p.A.,
Revereto, Włochy,
Sposób wYtwarzania pochodnych
3-imlnometyloryfamycyny SV

Wzór

12q;

P. 171393

C07c

24.05.1974

Pierwszeństwo:

24.05.1973 - J.apcmia (nr 58361/73)
02.06.1973 - J.aponia (nr 62258/73)
Ajinomoto Co., Incorporated, 'J.'Iokiio, Japonia.
Sposób wytwarzania l-lizyny
Sposób wytwarzania l-lizyny polegający na hodowli
mikroorganizmów produkujących l-lizynę na pożyw
ce z dodatkiem jednego lub więcej antybiotyków,
środków
powierzchniowo-czynnych i/lub środków
przeciwutleniających.
(9 zastrzeżeń)

12q;

C07d

P. 171426

12q;
12o;

27.05.1974

P·ierwszeństwo:

30.05.1973 - W. Brytania (nr 25678/73)
Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy.
Sposób wYtwarzania nowYch aminopropanoll

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych am1nopropanoli o ogólnym wzorze l, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla lub rodnik hydróksyalkilowy o 2-4
atomach węgla, R 2 d R 3 są jednakowe lub różne
i oznaczają atomy wodoru lub rod.nlki alltilowe o l
lub 2 atomach węgla, R 4 oznacza atom wodoru lub
;rodnik alkoksyJ.owy o 1-4 atomach węgla, a n
oznacza liczbę l lub 2.
Związki wytwarzane sposobem według w;malazku,
jak również kh addycyjne sole z kwasami, mają
właściwości farmakolog·iczne i mogą być .stosowane
do leczenia chorób serca i układu krążenia.
Zw.iązk,l o wzorze l, w którym wszystkie symbole
mają wyżej podane znaczenie, wytwarza się zgodnie
z wynalazkiem na drodze reakcj.i, których przebieg
przedstawia schemat podany na rysunku. Mianowicie,
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Rl> R~ j R 4
mają wyżej podane znaczenie, poddaje s-ię reakcji
z nadmiarem 1-chlorowco-2,3-epoksypropanu, korzystnie w obecnośc.i katalitycznych ilości organlc7.nej
zasady i otrzymany związek o og61ny.m wzorze 3,
w którym R2o R~, R 4 i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 4,
w którym R 1 i R~ mają wyżej podane znaczenie.
Otrzymany związek o ogólnym wżorze l, w którym
wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie,
ewentualn~e
przepmwadza się w addycyjną sól
z kwasem do~uszczalnym farmakologicznie.
·
·

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych 3-.iminometyloryfamycyrny SV w fazie homogenicznej i z wydajnością ilościową, stosowanych jako
środlct anty biotyczne.
Sposób według \\'Y·n alazku polega .n a tym, że ryfal'l;lycyn~ S poddaje się ·r eakcji ze związkiem o wzorze RL....N(CH 20R 2h w rozpuszczalniku organ-icznym
otrzy mując roztwór 1,3-oksazyno-(5,6-c)ryfa:mycyn, do
którego dodaje się rozpuszczalnik organiczny przy
wartości pH 4--6. Fazę wodną oddziela się, a do fazy
organicznej dodaje się w środowisku zasadowym aminę. Pożądane pochodne wydziela się z fazy organicznej znanymi sposobami.
,(10 zastrzeżeń)

(5 zastrzeżeń)

C07c
C07c

P. 171611

03.06.1974

04.06.1973 · ~ Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 366 764)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Pierwsz,eństwo:

Sposób wytwarzania nowych

związków

R,

WZdR 3

organicznych

~r
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Sposób wytwarzania nowych zwiążków organicznych o ogólnym wzorze l, w którym R 1 i R 2 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub
fluoru, a R 3 i R 4 są jednakowe lub różne i oznaczają
rodniki metylowe lub etylowe, polegający na tym, że
odszczepia się wodę od związków o wzorze 2, w którym Rl> R 2, RJ' i R 4 mają wyżej podane znaczenie,
albo związlci o wzorze 3, w którym Rh R 2, R 3 i R 4
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
z bromkiem metylotrójfenylofosfoniowym i wodork·iem sodowym w obecn·ości suifotlenku dwumetylu.
·
(3 zastrzeżenia)
12q;

P. 171701

C07c

06.06.1974

12q;
12p;

P. 171805

C07c
C07d

10.06.1974

Pierwszeństwo:

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach nad Riss, Reflublika Feder-alna Niemiec.

12.06.1973 - W. Brytania (nr 27836/73)
Shell Internati-onale Research Maatschappij B. V.,
Haga, Holandia.

Sposób wytwarzania 2-acyloaminobenzyloamin

Sposób wytwarzania dwu(hydroksyarylo)alkanów

Sposób wytwarzania 2-acyloami,n obenzyloamin o
wzorze ogólnym l, w którym Hal oznacza atom chloru lub bromu, R 1 oznacza niższą grupę alkilową
o 1-3 atomach węgla i R 2 oznacza grupę morfolinową lub izopropyloaminową przez alkilowanrie odpowiednio podstawionej benzyloaminy.
Otrzymane zw.iązkl posiadają wartościowe właściwości farmakologkzne.
(6 zastrzeżeń)

Wynalazek dotyczy spos·o bu wytwarzania nowych
dwu-(hydroksyarylo)alkanów takich jak Bisfenol A
(dwufenylopl'opan) ,i Bisfenol ł~ przez reakcję fenolu
z acetalem i/lub ketalem takim jak 2,2-dwumetylo1,3-dioksolan w obecności kwasowego katalizatora
kondensacji.
Korzystną cechą sposobu jest to, że nie jest potrzebne stos·owanie katalizatora s.i arczkoweg.o wspomagającego. Zna·c znie zostaje zmniejszony problem
korozji, ponieważ jako produkt uboczny tworzy się
glikol etylenowy.
Zwlązki wytwarzane sposobem według wynalazku
mają duże zastosowanie jako substancje wyjściowe
do produkcji żywic, materiałów plastycznych, farb
i lakierów.
(41 zastrzeżeli)

Pierwszeństwo:

07.06.1973 -

RF~

(nr P 23 28 972.7)

12q;

P. 171746

C07d

Pierwszeństwo:

08.06.1973 -

T

19.06.1974

cy Lachma.n, Halina Jakubaszek, Irena Balcerzak).

Sposób uwodorniania aldehydu furfuryJowego
do alkoholu furfuryJowego w fazie ciekłej

07.06.1974

Szwajcaria (nr 8354/73)

F. Hoffmann-La Roche und Co. Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcar.i•a.
Sposób wytwarzania

P. 172016

Instytut Chenui Przemysłowej, Warszawa, Folska
(Stanisław Ciborowski, Stanisław Mączeński, Stanisław Kurewski, Witold Celler, Józef Życzyński, Igna-

WZ<1R 1
12q;

C07d

związków trójpierścieniowych

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania związków
o wzorze ogólnym l, w którym X
oznacz,a atom tlenu lub siarki, R 1 i R 2 oznaczają
atom wodoru lub ,n,iższą grupę alk-ilową, R 3 oznacza
atom . wodoru lub razem z R 2 oznacza dodatkowe
wiązanie, a R~ i R~ oznaczają atom wodoru, niższą
trójpierścieniowych

g.rupę alkilową, niższą grupę hydroksyalkilową, grupę
alkanokarboksy(:niższą)alkilową lub razem oznaczają
nasycony pięcioczłonowy lub sześcioczłonowy pierś
cień heterocyklic:zmy, w szczególnym przypadku za-

wierający atpm tlenu, atom siarki lub dalszy atom
azotu, który to pierścień może być podstaw.iony nd.ższą
grupą alkilową, niższą grupą hydroksyalkilową, lub
grupą alkanokarboksy(niż.~z<l)allrilową, i 'W którym
ponadto R 0 oznacza niższą grupę alkHową, niższą
grupę alkoksy, niżs zą grupę alkilotio, niższą grupę
alkilosulfonylową, grupę dwu(,niższą)alkilosulfamoilo
wą, grupę hydroksylową , atom chlorowca, grupę trójfluorometylową, nitrową, aminową lub dwu(n.iższą)
alk.Uoamlnową, a każdy z symboli R 7 i R 8 oznaczają

oddz.ielnie atom wodoru lub jeden z podstawników
podanych przy R 6 , a także N -tlenków związków
o wzorze ogólnym l, w którym R 4 i R 5 mają znaczenie inne niż atom wodoru, oraz soli addycyjnych wymienionych związków.
Otrzymane związki wykazują dZiiałan.ie neuroleptyczne.
{15 zastrzeżeń)

Uwodornianie aldehydu furfurylewego do alkoholu
furfurylewego prowadzi się w obecności kataliizatorów stacjonamych zawierających miedź oraz tlenki
metali II-ej i III-ej grupy układu okresowego. Proces uwodorniania prowadzi się w fazie coiekłej w temperaturze 100-160°C pod ciśnieniem 1-15 atn.
w reaktorze wieżowym w \Varunkach adiabatycznych
rÓzc.ieńczając aldehyd kierowany do uwodorniania
produktem uwodorniony m. Czynnikiem uwodorniają
cym jest wodór lub gaz zawierający wodór. Produkt
mvodorn!ony po oddestylowa•niu sylwanu spełnia
warunk-i normy na alkohol furfuryłowy techniczny.
(2 zastrzeżenia)
12q;
23c;

C07d

P. 172021 T

19.06.1974

CłOm

Pierwszeństwo:

20.06.1973 - W. Brytania (29334/73)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcar~a.
Sposób wYtwarzania związków organicznych
oraz środków zawierających
te związki

zawierających siarkę

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
organlicznych zawierających siarkę oraz
środków zawierających zw.iązk.i o wzorze ogólnym l,
w którym R i R 1 są takie same lub różne i oznaczają
rodnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 5-12 atomach węgla, który ewentualnie
może być podstawiony grupami alkilowymd o 1-4
atomach węgla, r ·o dnik alkiloaryłowy o 7-14 atomach
węgla, a Y oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze
związków
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SR 2, w której R 2 oznacza rodnik alkilowy o 1-20
atomach węgla, cykloalkilowy o 5-12 atomach węgla,
alkenyłowy o 3-20 atomach węgla lub alkiloaryłowy
o 7-14 atomach węgla, polegający na tym, że alkilowany fenol o wzorze ogólnym 2, w którym R i R 1
posiadają
znaczenie podane powyżej, poddaje s.ię
reakcji z sdarką we wrzącym rozpuszczalniku całko
wicie nieczynnym w warunkach reakcji, w obecności
katalizatora zasadowego. Związki wytwarzane sposobem według wynalazku, dodane do olejów sma.r ownkzych, podwyższają odporność p owie.r zchni metali
na ścieranie, działają .równi·eż stabilizująco na substancję organiczną, szczególnie na smary i gumy.
(14 zastrzeżeń)

- - R~
OH Ri
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12q;

C07c

P. 172530

T

08.07.1974

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Naukowych Zakład Polimerów, Zabrze, Polska (Jerzy KuJawski, Zbigniew Jedliński, Danuta Sęk).
Sposób

oczyszczania

4,4-dwuhydroksydwunaftylu-1,1

Sposób oczyszczania 4,4'-dwuhydroksydwunaftylu-1,1' przez rozpuszczenie na gorąoo surowego bis
l-naftolu w odpowiednio dobranej mieszaninie rozpuszczalnika i nierozpuszczalnika, a następnie oddestylowaniu rozpuszczalnika, w wyniku czego nastę
puje krystalizacja 4,4'-dwuhydroksydwunaftylu-1,1'.
Uzyskuje .sJę produkty o wysokiej czystości z dużymi
wydajnośdami.
{l zastrzeżenie)

c:Y '

::",./

Y"-

(

12q; C07c
12p; C07d

S

24.08.1973 - Austria (nr A 7387173)
Gerot-Pharmazeutica Dr. Walter Otto KG, Wiedeń,
Austria.
Spcsób wytwarzania nowych pochodnych 2-amino-metylo-4,6-dwuchlorowcofenolu

Wzór 1

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych 2-aminometylo-4,6-dwuchlorowcofenolu o ogólnym wzorze l, w którym X oznacza jednakowy w obu położeniach chlorowiec, R1 oznacza
wodór albo niższą grupę alkilową, R 2 oznacza grupę
alkilową,
cykloalkilową,
arylową,
albo aralkilową,
albo R 1 i R 2 razem ;o; atomem azotu tworzą nasycony
pierścień heterocykliczny, który może być jeszcze
przerwany przez atom tlenu, azotu lub siarki i R 3
oznacza wodór, grupę alkilową, alkoks.yalkilową,

Wzór 2

C07c

P. 172043

09.07.1974

Pierwszeństwo:

s-s

12q;

P. 172563

T

19.06.1974

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

karboksyalkilową,
karbam.yloalkilową,
aralkilową,
acylową lub sulfonylawą albo rodnik zasadowy taki
jak atom metalu alkalicznego, jak również ich soli

z fizjologicznie tolerowanymi kwasami lub zasadami,
polegający na tym, że 2,4-dwucblorowcofenol o ogólnym wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z formaldehydem i aminą

Sposób wytwarzania .nowych (alkilotio) pochodnych
hydroksydwufenyloamin o wzorze ogóLnym l, w którym R oznacza niższą grupę alkilową, polegający na
tym, że dwuhydroksybenzen o wzorze ogólnym 2 'IJ{lddaje się reakcji z (alkilotio)anUiną o wzorze ogólnym
3, w którym R ma poda ne wyżej znaczenie,. w ob)c.nośc.i katalizatorów ltwaś n y ch .
·(l zastrzeżemeJ

RS

12q;

v-NH-(J

C07c

P. 172112 T

OH

•

21.06.1974

Pierwszeństwo:

23.06.1973 - RFN (nr P 23 32 064.1)
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, RepubLika
Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania kwasu 2-hydroksyńaftaleno-3-karboksylowego
Sposób wytwarzania kwasu 2-hydroksynaftaleno-3-karboksylowego przez ogr ze wanie mieszani.ny B-naftolanu potasowego i B-naftolanu sodowego do temperatury co najmniej 18Q°C, reakcję z dwutlenkiem
węgla i reakcję utworzo.nej soli z kwasem,
(3 zastrzeżenia)

Wzór 3

/
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o ogólnym wzorze 3, w którym R1 i R~ mają wyżej
podane znaczenie, korzystnie w obojętnym rozpuszczalniku i otrzymany 2-aminometylo-4,6-dwuchlorowcofenol o ogólnym wzorze 4, w którym X, R 1 i R~ mają wyżej podane znaczenie, alb;:. bezpośrednio przeprowadza się za pomocą fi~jologicznic tolerowanych
kwasów lub zasad w sole albo przez dalszą reakcję
wolnego sldacin1ka fenolowego o wzorze 4 lub jego
fenolanu metalu alkalicznego ze związkiem o ogólnym wzorze Y-R3, w którym R'j ma to samo znaczelllic co R 3 z wyjątkiem wodoru i rodnika zasadowego i Y oznacza reaktywne ugrupowanie, korzystnie
atom chlorowca, syntetyzuje się oqpowiednio O-podstawione pochodne o ogólnym wzorze l i te ewentualnie przeprowadza się w sól. Związki te wykazują
właściwości przydatne pod względem farmaceutycznym.
(4 zastrzeżenia)
12q; C07c
30h; A61k

P. 172564

09.07.1974

17.07.1973 - Szwajcaria (nr 10449173)
Bracco Industria Chimica S.p.A., Mediolan, Włochy.

Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania nowych kwasów
3-hydroksyacyloaminometylo-5-acyloamino-2,4.,6-trójjodobenzoesowych
Przedmiotem wy·nalazku jest sposób wytwarzania
stosowanych jako środki c.ienijuące w rentgenowskich
preparatach kontrastowych nowych kwasów 3-hydroksyacyloam:nometylo -5-a cyloamino -2,4,6-trójjociobenzoesowych o ogólnym wzorze l, w którym R oznacza
grupę metylową, R' grupę wodorotlenową a R" atom wodoru lub R oznacza grupę metylową, R' atom wodoru a
R" atom wodoru aibo R oznacza grupę metylową, R' grupę wodorotlenową aR" grupę metylową lub R oznacza
atom wodoru, R ' grupę wodorotlenową aR" atomwodoru albo R OZillacza atom wodoru, R' grupę wodorotlenoW:J a R" grupę metylową, oraz ich soli, polegający na
tym, że kwas 3-arninometylo-5-amino-2,4,6-trójjodobenzoesowy poddaje się reakcji z kwasem o ogólnym
wzorze 2, w którym R1-0- oznacza grupę acyloksylową, dającą się łatwo odszczepiać grupę eterową lub
dający się łatwo zmydlać atom chlorowca a R oz·na. cza atom wodoru albo grupę metylową, i ze środkami
odciągającymi wodę lub z bezwodnikiem albo chlorkiem tego kwasu, a otrzymany kwas 3-hydroksyacyloaminometylo-5-arnino-2,4,6-trójjodobenzoesowy z grupą wodorotlenową, zablokowaną funkcyjnie przez grupę acyloksylową, grupę eterową lub atom chlorowca,
poddaje dalszej reakcji z kwasem o ogólnym wzorze 3, w którym R' 1 oznacza atom wodoru, grupę
acyloksylową, dającą się łatwo odszczepiać grupę eterową lub dający się łatwo zmydlać atom chlorowca
a R" oznacza atom wodoru albo grupę metylową, i ze

W:zOr- i

~

R1G-CH-COOH
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środkami odciągającymi wodę lub z bezwodnikiem
albo chlorkiem tego kwasu, ·a następnie wyodrębnia
odpowiedni kwas 3-hydroksyacyloaminometylo-5-acyloamino, -2,4,6-trójjodobenzoesowy o ogólnym wzorze l, przy czym równocześnie odszczepia się przez
hydrolizę lub hydrogenolizę, korzystnie przez lekkie
ogrzewanie w środowisku alkalicznym, grupy ochronne blokujące funkcje grupy wodorotlenowej.
(6 zastrzeżeń)

12q;

C07d

P. 172793

17.07.1974

Pierwszeństwo:

02.08.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki ~nr 384969)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania 6,12-półketalu
lla-chloro-5-oksytetracykliny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
lla-chloro-5-oksytetracykliny lub jego
soli addycyjnej z kwasem przez chlorowanie S-oksytetracykliny lub jej soli addycyjnej w środowisku oboję1mego rozpuszczalnika. Produkty wytwarzane sposobem według wynalazku stanowJą produkty wyjściowe
przy wytwarzaniu na skalę przemysłową szeregu antybiotyków.
Sposób według wynalazku polega na tym, że proces chlorowania prowadzi się w temperaturze od
' -10°C do -40°C, przy wartości pH 6,5--7,7, w oboj ę tnym rozpuszczalniku mieszającym się z wodą i następnie do mieszaniny reakcyjnej dodaje się mocny
kwas, w celu zmniejszenia wartości pH mieszaniny
do wartości mniejszej niż 1,0, po czym wyodrębnia
się produkt, korzystnie w postaci soli addycyjnej
z kwasem.
(7 zastrzeżeń)
6,12-półketalu

12q;

C07d

17.07.1974

P. 172795

Pierwszeństwo:

19.07.1973 04.01.1974 -

St.
(nr
St.
(nr

Zjedn. Ameryki
380527)
Zjedn. Ameryki
430964)

The Standard Oil Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania akrylonitrylu
lub metakryłonitrytu
Sposób wytwarza•n ia akrylonitrylu lub metakrylanltrylu przez reakcję propylenu lub izobutylenu, molekularnego tlenu i amoniaku w temperaturze 2006000C, w obecności katalizatorów, aktywowanych metalami. Stwierdzono, że pewne katalizatory zawierające żelazo, bizmut l molibden oraz nikiel, kobalt,
magnez, cynk, kadm lub wapń dają w określonym
czasie szczególnie duże ilości akrylonitrylu lub metakrylonitrylu, jeśli katalizator zawiera również german,
cynę, miedż, srebro, chrom, ruten, tytan, wolfram,
beryl, bor, gal, ind, mangan, a•n tymon, tor, cyrkon, .
itr, lub dch mieszaninę.
(20 zastrzeżeń)

P. 172979

12q; C07c

24.07.1974

Pierwszeństwo:

Wzoy 2

26.07.1973 - Węgry (nr RJ-518)
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar, R.T., Budapeszt,
Węgry.

Rn
l

l

R~- CH-COOH
Wz.óY3

Sposób wytwarzania
nowych dwuaminobenzofenonów
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych
dwuamino-benzofenonów o ogólnym wzorze l, w którym R 1 i R 2 niezależnie od siebie oznaczają nasycone lub ruenasycone, proste lub rozgałęz.ione grupy
alkilowe; aralkilowe, nasycone lub ll!ienasycone grupy
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cykloalkilowe lub grupy arylowe, ponadto ~ i R~
wrm: z 1::1siednim atomem azotu oznaczają cwtmtualn ie podstawiony p icrściet'l zawierający ewentualnie
jako d a l ~:.2 heteroatomy nzot lub tlen, a R 3 oznacz.\
atom wodor u lub grupę acylową kwasu karboksylowego o 1-18 atomach węgla, a także soli addycyjnych tych związków z kwasami i ich czwartorzętlo
wych soli.
Cechą sposobu według w·ynalazku jest to, że redukuje się związek o ogólnym wzorze 2, w którym
R 1 i R 3 mają znaczenie wyżej podane, otrzymany produkt ewentualnie acyluje się kwasem karboksylowym
o 1-18 atomach węgla, albo reaktywną pochodną
tak·iego kwas.u, zredukowany lub acylowany produkt
przeprowadza się ewentualnie w sól addycyjną z kwasem lub w czwartorzędową sól amoniową, względnie
jeżeli produkt otrzymuje się w postaci soli. addycyjnej
z kwasem, z soli tej uwalnia się ewentualnie zasadę
i/lub z wolnej zasady wytwarza się sól addycyjną
z kwasem lub czwartorzędową sól amoniową.
(22 zastrzeżenia)

Wzrrr
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Sposób otrzymywania i stosowania środków
pochodnych i lignosulfonianów

dyspergujących

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
i stosowania środków dyspergującyc h pochodnych
i lignosulfonianów.
Istota wynalazku polega na tym, że w określonych
parametrach temperatury, czasu, pH itp., oraz przy
użyciu odpowiednich reagentów o właściwym stęże
niu, ługi posiarczynowe będące mieszaniną lli.gnosulfonianów z różnymi związkami chemicznymi ulegają całemu szeregowi reakcji chemicznych, w wyniku których część substancji będących zanieczyszczeniami
przechodzi w formę umożliwiającą łatwe ich oddzielenie, reszta zaś zostaje przeprowadzona w związki nie
przeszkadzające w procesie dyspergowania, a równocześnie lignosulfoniany ulegają modyfikacji dając wysoce efektywny śr odek dyspergujący, który :t.astosowany samodzielnie lub w mieszaninie z innymi ZJnanymi już dyspergatorami, przy czym ilość dyspergatora będącego przedmiotem wynalazku może się wahać
w tej mieszaninie w określonych granicach, pozwala
na otrzymanie stężonych zawiesin ciał nierozpuszczalnych w wodzie - główn ie barwników - trwałych
w szerokim przedziale stężeń, temperatur i zawartości
sohi nieorganicznych. Sposób według wynalazku może
znaleźć zastosowanie 'w przemyśle chemicznym.
(8 zastrzeżeń)

1

14b;

P. 170824 T

FOle

03.05.1974

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy "Hydropneumat"
przy Zjednoczonych Zakładach "Archimedes", Wrocław, Polska (Jan Galar, Mirosław Kopeć).

Wzrrr

Wz«

12s;

BOlf

Pierwszeństwo:

2

Maszyna z

3

P. 171347

23.05.1974

tłokiem obrotoWYm,
silnik pneumatyczny

zwłaszcza

Maszyna z tłokiem obrotowym, zwłaszcza silnik
pneumatyczny posiada wirnik (2) z co najmniej dwoma walcowymi gniazdami (5), w których osadzone są
wahliwie łopatki (6). Czynnik napędowy na przykład.
sprężone powietrze wprowadzany jest do silnika otworem (7), skąd po wykonaniu pracy w komorze (8) wydostaje się na zewnątrz · otworem (9).
Wynalazek ma głównie zastosowam.ie w ręcznych
obrotowych narzędziach pneumatycznych.
(l zastrzeżenie)

Francja (nr 18842)
Socil.!!te Nationale des Petroles d'Aquitaine, Tour
Aquitaine, Courbevoie, Francja.
24.05.1973 -

...•

-l

Sposób otrzymywania emulsji siarki w substancji
węglowodorowej

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania emulsji
siarki w substancji węglowodorowej.
Szczególnie wynalazek dotyczy rozproszenia stopionej siarlti w substancji węglowodorowej takiej, jak
asfalt, smoł.a, a zwłaszcz a bitum.
Rozpraszanie przeprowadza się w ten sposób, że
miesza się stopioną siarkę i substancję węglowodoro
wą liż do otrzymania emulsji siarki o bardzo drobnych
cząste czkach, o rozmiarach nie przekraczających 10
mikronów, w substancji węglowodorowej. Do osią g
nię cia tego celu stosuje si ę turbinę o szczelinie, której szerokość wynosi około 0,1 do 2,25 mm.
Otrzymane emulsje stosuje się zwłaszcza do pokrywnnia nawierzchni dróg.
(lO zastrzeżeń)

12s;

BOlf

P, 171632

T

/

1../

03.06.1974
14i;

Akademia Techniczno- Rolnicza, Bydgoszcz, Polska
(Zygmunt Kin, Tymateusz · Sznarkowski, Maria Dżu
maga, Urszula Lukiewska). ·

FOlm

P. 171272

T

20.05.1974

Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice", Zdzieszowice,
Polska (Zbigniew Kryn:icki, Kazimierz Majchrzak).
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Układ olejowy maszyn
szczególności dla ssaw

.URZĘDU

wirnikowych zamknięty
i dmuchaw koksowniczych

Układ olejowy maszyn wirnikowych zamknięty, w
szczególności dla ssaw i dmuchaw koksowniczych, których łożyska smarowane są pompą zębatą napędzaną
z wału tych maszyn, dostarcza do łożysk olej przy

normalnym i wstecznym kierunku obrotów wirnika.
Układ będący przedmiotem wynalazku zapewnia
ciągłość dostarczania oleju niezależnie od kierunku
obrotów wirnika maszyny.
Zależnie od kierunku wirowania otwarte są zawory
zwrotne (l) i n:ieoznaczony lub (2) i (3). Układ ma zastosowanie w urządzeniach, w. których zmiana kierunku wirowania może wystąpić bez wiedzy obsługi
lub gdy obsługa nie ma możliwości technic:z<nego przeciwdziałania ujemnym skutkom tego zjawiska.
(l

zastrzeżenie)
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C2lb

P. 170838

T

04.05.1974

Akademia Górni·czo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Jan Anioła, Józef Gęga , Henryk Gruszczyń ski, Włodzimierz Kowalski, Jan Wróbe1).
Sposób utylizacji szlamów żelazonośnych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób utyHzacji szlamów żelazonośnych oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu. Sposób polega na tym, że na taśmę bez
kol'IC<~ pokrywaną w sposób ciągły spiekiem zwrotnym
stanowiącym porowatą warstwę filtracyjną wprowadza się szlam żelazonośny, którego cząstki stale są zatrzymywane na spieku, a ściekająca ciecz jest odprowadzana. Spiek wraz z osadzonymi czą s tkami stałymi
szlamu poddaje się mieszaniu, a następnie po wprowa,dzeniu składników uzupełniających otrzymaną masę wykorzystuje się ponownie w procesie metalurg.icznym.
Urządzenie zawiera taśmę sitową bez końca (3), wyposażoną w pojemniki (4) nad którą jest usytuowany
dozownik spieku i podajnik szlamu (2), zaś pod taś
mą (3) znajduje się wanna ściekowa (5) z odpły·wem
(6). Na przedłużeniu kierunku ruchu taśmy (3) znajduje się wlot (7), mieszalnika (8), wyposażonego w dodatkowy wlot (9), nad którym umieszczony jest zbiornik składniMw uzupełniających (10). (2 zastrzeżenia)

.1.

16b;

C05c

P. 171600 T

Zakłady Azotowe im. F.
Folska (Jan Turlej).

01.06.1974

Dzierżyńskiego,

Tarnów,

Sposób wytwarzania nawozów mineralnych
typu saletrzaku
Sposób wytwarzania nawozów m~neralnych typu saletrzaku na bazie azotanu względnie azotanu i siarczanu amonowego polega na stosowaniu wypełniacza
w postaCii. fosfogipsu wprowadzanego w ilości 0,1 do
28% wagowych do stopu soli amonowych.
(l

zastrzeżenie)

18a;
17f;

F25h

P. 170955 T

Wyższa Szkoła Inżynierska,

09.05.1974

Lublin, Folska (Stefan

Słoniec).

Urządzenie

do chłodzenia, odwadniania i odoUwiania
powietrza, zwłaszcza do sprężarek powietrza

charakteryzuje się tym, że ma pęk rur
równolegle, zg.ll!iecionych tak, że prześwity (12) pomiędzy sąsiednimi rzędami rur maj-ą
kształt walca, oraz że kolejne rzędy prześwitów (12)
ułożone są do siebie pod kątem zbliżonym do 90° .

P. 171318

T

21.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Ryszard Benesch, Jan Janowski,
Eugeniusz Mazanek, Marek Jaworski, Roman Kopeć,
Andrzej Wilkosz, Jerzy Pikoń, Piotr Wasilewski, Kazimierz Sąda, Zdzisław Kośc.ielniak, Bolesław Mitka,
Stanisła'w Krasowski, Jerzy Bromer).
Sposób wdmuchiwania gazowego paliwa do
wielkiego pieca

Urządzenie

(6) ułożonych

(2 zastrzeżenia)

C2lb

Przedmiotem wynalazku jest sposób wdmuchiwania gazowego paliwa do wielkiego pieca, znajdujący
zastosowanie w technologii wielkopiecowej. Sposób
polega na tym, że do garu wielkiego pieca wdmuchuje
się gaz, uzyskany ze zgazowania węgli energetycznych
o temperaturze 400-600°C , zaw:ieraj:ący t knek w~gla
i w odór w ilości 60-70°/11 i n icrm:łoż·ony metan w ilośc i 30-40%.
Alternatywne ro związanie polega na
wdmuch iwaniu do dolnej c z ęści szybu w~·soko ·r adukcy jnego gazu, p ~ dgrzanego do tempera tury ll0U°C,
w którym metan jest całkowicie rozłożony.
(2 zastrzeżenia)

18b;

C2lc

P. 171428

27.05.1974

Pierwszeństwo:

28.05.1973 Francja (nr 73 19 340)
09.05.1974 - Francja (nr 74 16 090)

Pont-a-Mousson S.A., Nancy, Francja (Michel Louis
Degois, Jean-Pierre Albert Maquaire, Rio Bellocci).
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Substancja do sferoidyzacji grafitu w żeliwie
oraz sposób i unądzcnie do jej stosowania

ciekłym

Przedmiotem w ynalazku jest s ubs tancja d:~ sferoidyzacj i grafitu w ciekłym żeliwie , zawierająca żela
zo i czynnik sferoidy z ujący , charakteryzująca się tym ,
że zawiera czyste żelazo i czys ty czynnik sfc·roidy zujący, obydwa w stanie
sproszkowanym i w:spóln :e
zbrykietowanym, przy czym czynnik sferoidyzującr
dobiera się z pomiędzy magnesu, wapnia, ceru l innych metali z.iem rzadkich. Sposób st.Jsowania substancji polega na tym, że wlewa się surówkę do formy i wpro\vadza się ją w kontakt z wymienioną substancją wewnątrz formy.
(l8 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO

nego stanu, ułatwiający rozpuszczalność palonego wapna i/lub wapna dolomitowego w stopionym dwutlenku krzemu, otrzymanym przez utlenianie krzemu w
pierwszym etapie procesu świeżenia oraz pozwalający
na utrzy manie w kąpieli właściwego· stosunku zawa-rtości wapna do dwutlenku krzemu. środek kondycjonujący żużel, stosowany zgodnie z wynalazkiem
zawiera w procentach wagowych 5-iiO% tlenku żela
za, 2-20% tlenku manganu, 0-15% tlenku magnezu,
20-soo:n tlenku wapnia i B-25% dwutlenku krzemu.
'
(18 zastrzeżeń)

18b;
18b;

C2lc

P. 171554

T

31.05.1974

Pierwszeństwo: 31.05.1973 USA (nr 365 775)
Eisenwerk-Gesellschaft, Maximilian shiitte mbH, Sulzbach-Rosenberg, Republika Federalna Niemiec (Robert W. Smith).

Sposób odwęglania stali, zwłaszcza w pl.ecu
martenowskim oraz dysza jednorazowego użytku do
procesu odwęglania stali, zwłaszcza w piecu
martenowskim
Przedmiotem wynalazku jest sposób odwęglania
stali zwłaszcza w piecu martenowskim oraz dysza jednorazowego użytku przeznaczona do ·realizacji tego
sp.os·obu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
zawierającej stopiony metal kadzi z wykładziną ognioodporną, zaopatrzonej w otwór spustowy, wdmuchiwany jest czynnik rafinujący przez dyszę jednorazowego użycia a wdmuchiwanie odbywa s.ię poniżej
powierzchni stopionego metalu zaś po wstrzymaniu
nadmuchu czynnika rafinującego po zakończeniu procesu rafinacji stopu następuj.e !Przez ten otwór spustowy kadzi samoczynne wypłynięcie płynnego stopu.
Czynnikiem rafinującym jest korzystnie tlen otoczony
atmosferą czynnika osłaniającego, zaś metalem jest
stop zanieczyszczonego żelaza.
Wynalazek obejmuje liczne szczegóły proces'\l a także dyszę (26), która ma część wlotową (28) czynnika
rafinującego oraz czynnika osłaniającego (32) na. zewnątrz kadzi i odpowiednie króćce (36, 38). Wynalazek
obejmuje również liczne szczegóły konstrukcyjne dyszy a także korzystne jej odmiany dostosowane do
róż~ych materiałów rafinujących i różnych mater~ał?w
osłaniających.
{33 zastrzezema)
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P. 171845

12.06.1974

Pierwszeństwo:

15.06.1973 - Wielka Brytania
(nr 28568/73)
Murex Limited, Londyn, Wielka Brytania (Kenneth
Joseph Boaden, Brion John Edmondson).
Dodatek do metalicznej kąpieli przy wytwarzaniu
stali i sposób jego wytwarzania
Dodatek przeznaczony jest do metalicznej kąpieli
przy wytwarzaniu stali, w celu polepszenia jej właści
wości, a sposób dotyczy wytwarzania tego dodatku.
Dodatek według wynalazku zawiera 40-95°/u wagowych molibdenu, 10-5G% wagowych żelaza i 0,2-5%
wagowych węgla oraz spoiwo. Dodatek ten ma korzystnie postać granulatu, kulek itp.
Sposób według wynalazku polega na tym, że produkt" wyjściowy zawierający molibden miesza się z
produktem wyjściowym .zawierającym żelazo i z wę
glem o-raz spoiwem w takim stosunku, aby mieszanina zawierała 40-95°/o wagowych molibdenu, 10-50%
wagowych żelaza i 0,2-5% wagowych węgla, po czym
mieszaninę tę formuje s.ię, np. gmnuluje i ogrzewa w
temperaturze 850-1500°C w ciągu co najmniej l godziny.
Jako produkt zawierający molibden stosuje się trójtlenek molibdenu, a jako produkt zawierający żelazo
stosuje się tlenek żelaza, np. ~orzelinę, zaś jako spoiwo stosuje się 5 melasę, skrobię dekstyrynę lub
smołę.

19a;

E01b

(11

P. 171177

T

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węg.lowego, Gliwice, Folska (Stefan Oleś,

zastrzeżeń)

16.05.1974
Przemysłu

Eryk Ml:>-

czała).

~~o

Podwieszona kolejka szynowa

F

1.4

18b;

C2lc

P. 171693

06.06.1974

Pierwszeństwo:

08.06.1973 Stany Zjednoczone
Ameryki (368118)
Crawford Brown Murton Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób rafinowania stopów

żelaza

Przedmiotem wynalazku jest sposób rafinowania
stopów żelaza zawierających mniejsze ilości pie-rwiastków takich jak krzem, mangan, fosfor, siarka i wę
giel, rw celu otrzymania produktu, zwłaszcza stali, o z
góry określonej zawartości tych pierwiastków.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że w znanym urządzeniu metalurgicznym ogrzewa siQ kąpiel ze
stopu żelaza i utlenia w celu zmniejszenia zawartości
pJdanych wyżej pie-rwiastków, dodając składniki tworzące żużel, zwłaszcza palone wapno i/lub wapno dolomitowe oraz środek kondycjonujący żużel d:J żąda-

Kolejka mająca wózki pod podwieszoną szyną, po
której przetaczają się ich kółka jest przeznaczona do
montażu urządzeń w podziemiach kopalń. Każdy wózek jest zaopatrzony we wciągarkę zawierającą siło
vvnik hydrauliczny. Jednostka jezdna tej k·o1ejki skła
da się z połączenia dwóch wózków i zawiera te wózki po obu końcach a przynależne do nich siłowniki
między wózkami. Połączenie polega na przymocowailiu obu siłowników do wspólnej belki (Ił), przy czym
dobierając otwory w belce ustala siG odległość między
w·)zkami w obrębie jednostki.
(3 zastrzeżenia)

~r
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29.05.1974

Pierwszeństwo:

11.10.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr P 23 51 091.0)
Gunter Hieidt, Weingarten, Republika Federalna
Niemiec, (Gunter Heidt).
Urządzenie

skrobakowe dla maszyn do oczyszczania
ulic

Urządzenie sk·r oba:kowe według wynalazku przeznaczone jest do odrywania brudu, zwłaszcza z ulic. U.rzą
dzenie zamocowane jest za pomocą elementów spręży
nujących na jezdnej maszynie przeznaczonej do oczyszczania ulic, 'Przy czym nar.zędzie to jest przestawne
i ustawialne w plonie i w swym bocznym wy s ięgu.
Urządrenie zaopatrzone jest w krótkie noże skrobakowe (15) umieszczone na elemencie nośnym, poprzecznie do kie·r unku jazdy, przy czym każdy nóż siuohakowy zamocowany jest na osobnym uch'>~-':,·c ic zaopatrzonym w naprężony wstępnie element spn;iynujący

(13).

(6

zas tr z eże ń )

PATENTOWEGO

63

ustalające (35-37) położenie p.istoletów natryskowych (22) między tarczami konturują
cymi, osadzono przesuwnie na belce (16), usytu·:>wanej
na powi erzchni czołowej (21) ramion wahadłowych (12)
równolegle do osi wałka (13).
Ruch obrotowy tarcz konturujących (19) zapewniono
z kół jezdnych {3) za pomocą przekładni 1::-u'lcuchowcj
(15) przez sp-rzęgło (14) i wałek (13), a zbiorniki farby
(5) zaopatrzono w przestrzel'! pierścieniową (39) dla
rozpuszczalnika, umożliwiającego oczyszczenie przew()dów (38) i pistoletów natryskowych (22) z materiałów
malarskich w czasie eksploatacji urządzenia.

(19) oraz elementy

(2 zastrzeżenia)

20c;

B61d

P. 170785

T

03.05.1974

Pierwszeństwo:

03.05.1973 Republika Federalna
Niemiec - (nr 2322242.6)
Linke-Hofmann Busch Waggon-Fahrzeug-Maschinen
GmbH, Salzgitter, Republika Federalna Niemiec (Helmut Bohm).
Zamocowanie prefabrykowanego dachu pojazdu
szynowego

Przedmiotem wynalazku jest zamocowanie prefabrykowanego dachu pojazdu szynowego na odbojowym
słupie wsporczym szkieletu pudła pojazdu, w którym
przyłączenie zakrzywionej pachwiny dachowej usytuowane jest w zasięgu okien. Dach pojazdu szynowego
posiada odbojowy słup wsporczy (1), którego wewnę
trzna ścianka (la) jest prosta, natomiast ścianka zewnętrzna (1b) jest nachylona do wnętrza pudła pojazdu w zasięgu pachwiny dachowej (2), podtrzymuje
dach za pomocą konsoli (6) przymocowanej do pasa
blachownicy (5), który stanowi jarzmo (4) dachu i
obejmuje zakot'lczenie dachu od strony czołowej po,iazdu, a dach jest nal;:ladany na pudło pojazdu po
zb]C7.eniu odbojowego słupa wspo·r czego (l) z konsolą

19c;

E01c

P. 170764 T

(l zastrzeżenie)

(6).

02.05.1974

Wojskowe Zakłady Naprawcze, Elbląg, Folska (Zenon Lipowski, Ryszard Filar, Józef Pęcina).
Układ

roboczy urządzenia jezdnego do natryskiwania
znaków na powierzchniach drogowych zwłaszcza
lotnisk

Układ .roboczy urządzenia jezdnego do natryskiwania znaków na nawierzchniach drogowych składa się
z wałka (13) wyposażonego wi ęcej niż w dwie tarcze
konturujące (L9), ułożyskowanego w ramionach wahadłowych (12), ]{tórych drugi koniec o:;adzono na osi
(2) ramy nośnej (l) urządzenia. Węzły mechaniczne
(23) regulujące
ustawienie i docisk zgarniaczy (24)
farby ao powierzchni kołov:y ch tarcz kontumjqcych

:::oc; B61d

P. 170815

T

04.05.1974

05.05.1973 - Republika Federalna
Nieii).iec (nr 2322 727.2)
Linke - Hafmann Busch Waggon - Fahrzeug Maschinen GmbH, Sahgitter, Republika Federalna
Ni,emiec (Helmut Bohm).
Pierwszeństwo:

Okno do pojazdów,

:~;właszcza

szynowych

Przedmiotem wynalazku jest okno dla pojazdów,
szynowych, wyposażone w podwójną szybę
osadzam] w rat n ie okienn ej, a ulrzrm ywan<] w swym
położeniu od ~ trony w e wm;trzne j za pomocą elas tycznej kształt k i zacis kowej, natomiast od zew:ną trz za
pOm()Cq listwy ramy okiennej, przy czy m k s ztałtka
· zaciskową oraz listwa obejmuj:'! szybę z boku.
zwłaszcza
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posiada od :;trony wewnętrznej szybę (l)
w swoim położeniu za pośrednictwem
listwy (3), a od strony zcwm;trznej za po;~rt'dnictwem
ramienia (1b) ?.aci:;kowej kształtki (7), natomiast wokólbieżnie wypełniaczem (8) zaciskanym drucianą linką (9), lttórej koi'H~e przeprowadzone są przez otwór
(10) ! (11) w ramieniu (7b) zaciskowej kształtki (l)
i ram~· okiennej (2), przy czym jeden koniec drucianej
linki (9) jest przymocowany do nieruchomej części
(12), a dr·u gi do obrotowego wału (13). (l z.astrzeżenie)
Okno

utrzymywaną

ławnika (13) umieszczony jest dławik (31) połączony
z atmosferą, powodujący drobną oscylację w każdara
razowym położeniu równowagi układu.
Wynalazek może być stoso·wany w budowie taboru
kolejo\\·ego, a zwłaszcza unądzeli hamulcowych dla
jednostek trakcyjnych.
(2 zastrzeżenia)

20f;

20e;

BG1g

P. 170936

09.05.1974

T

Scharfenbergkupplung GmbH, Salzgitter, Republika
Federalna Niemiec (Wilhelm Gunther).
Sprzęg cięgłowo-zderzakowy

do pojazdów

szynowych
Przedmiotem wynalazku jest sprzęg cięgłowo-zde
rzelkowy do poje1zd6w szy.n owych, który zaopatrzony
jest na powierzchni (2) w ogrzewanie elektryczne zło
żone z dwóch elementów g·r zewczych (14, 15) osadzonych w płaszczyźnie sprzęgu, przy czym jeden element grzewczy (14) otacza półkoliście w określonym
odstępie stożek (J) drugi zaś element (15) tak samo
otacza otwór stożkowy (4). Wynalazek zapobiega skutkom oblodzenia sprzęgów zimą.
(5 zastrzeżeń)
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21.05.1974

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
Poznań, Folska (Alojzy Michalski).

Blok hamulcowy
mok hamulcowy według wynalazku posiada mechanizm nastawiający, który eliminuje luz powstały wskutek zużywania się klocka hamulcowego (8). Podstawową częścią mechanizmu jest \vałclt (17) łączący dźwig
nic (16) i {11) za pomocą !<.Owego i prawego gw-intu
wielokrotnego. W cza:;ie hamowania i odhamowania
następuje samoczynna regulacja luzu przy pomocy koła zapadkowego (18) osadzonego na gwintowanej koń
cówce wałka (17), oraz zapadki (20). Bezluzową pracę
mechanizmu nastawiającego zapewnia sprężyna (9).
Wynalazek może być stosowan~· w budowie pojazdów szynowych, zwłaszcza wózków pojazdów trakcyjnych, przeznaczonych do wyższych szybkości jazdy.
(3

20f;

B6lh

P. 171169

T

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
Poznań, Folska (Tadeusz Wiszniewski).

Szyno-

wych,

zastrzeżenia)

16.05.1974

Szyno-

wych,

Przetwornik

ciśnienia

Przetwornik ciśnienia na przesunięcie, obejmuje zezaworu wlotowo-wylotowego (l), zespół dźwigni
dwuramiennej (10) oraz zespół siłownika (13) ze sprę
żyną (12), która jest ściskana w zależności od poło
żenia tłoka (15) i obciąża jedno ramię (lOb) dźwigni
dwuramiennej (10), której punkt obrotu (11) jest przesuwany względem dźwigni. Drugie ramię dźwigni (lOa)
jest połączone z popychaczem (2). Na przewodzie (26),
łączącym zawór wlotowo-wylotowy (l) z ze3p·Jłem sispół

~Oi;

B6ll

Pierwszeństwo:

P. 171849

12.06.1974

15.06.1973 Federalna Republika
Niemiec (nr P 2330580.8)
Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, Republika
Federalna Niemiec.
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Urządzenie ułatwiające i upraszczające strojenie
rezonatorów aparatu odzewowego w mikrofalowym
układzie identyfikacji pojazdu kolejowego

iPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie ułatwiają
ce :i upr.aszczające dostrajanie .r ezona torów aparatu odzewoweg.a w mikrofalo·wym apa·r acie identyfikującym
pojazdu kolejowego.
·
Kolejn.a następujące po sobie zakresy (fbl i fb2)
pasma częs totliwe>Sci dla miejsc dziesiętny ch przenoszonej informacj.i są przyporządkowywane w ciągu
szeregowym (S12, SU i.t.d różniącym się od cią g u
dziesiętnego (S1, 82 !.t.d.) kolejnym miejscom dzie s ięt
nym. Rezonator::r (R301, R202 i.t.d.) są niezależnie od
ich rozmieszczenia sprzężone optymalnie pod wzglę
dem drgań z polem elektromagnetycznym linU wielkiej częstotliwości. W części odbiorczej (15) aparatn
wywołującego jest prze\v:ldziany
-nastawn-ik pozycji
{152) który sygnały rewnatorów wprowadza do pamięci miejsc według przewidzianych dla tych sygnałów uporządkowaniem dzi esiętnym.

Wynalazek

może być

zas tosowany '" mikrofalowym
układzie przesyłania informacji dotyczących pojazdó\v
·k olejowych lub punktów odcinków torów kolc jo\·:ych,
w którym to układzie aparat wy woł aw czy wys yła
sygnał w paśmie c zr:stotli-.;,·ościowym odbierany ponownie prz::z re zonatory aparatu odzewowego jako
modulowanie częstotliwościowo.
(4 zostrzeżcnia)

l

D
P. 171853

2lb; H01v
42i; GOlk

12.06.1974

Pie.rwszeństwo:

13.06.1973 - Południowa Afryka
(nr 4437/73)
03.01.1974 - P.ołudniowa Afryka (nr 0050174)
13.06.1973 - Południowa Afryka (nr 4002173)
03.08.1973 - Południowa Afryka (nr 5307 173)
Thermal Syndicate Limited, Wallsend, Wielka Brytania.
'
Sposób wytwarzania termoelementów i tennoclement
wytwarzany tym sposobem
Si)osób wytwarzania termoelem entu do mierzenia
temperatury w zakl"esie 1200°C lub wyższej przez
stosowanie sproszkowanych cząstek przewodowego
materiału umieszczonego mi~;dzy przęwodarni połączo
nymi te rmicznie w obszarze, w którym odbywa się
mierzenie temperatury, charakteryzuje się tym, że elektryczne połączenie zostaje osiągnięte za pomocą łą
czącego mostka utworzonego z cząstek materiału (8,
18, 2S) umieszczonego między km1cami termicznie połączonych przewodów (6, 16, 26 i 7, 17, 27).
(8 za:;trzeżeń )
.r
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17

27

04.05.1974
26

Kopa1nia Węgla Kamiennego "Szombierki", Bytom,
Folska {Mieczysław Bacil'J ski, Tadeusz Golisz, Wiktor
Kubicz, Aloojzy Kotusz).

a

2

Urządzenie ostrzegająco-blokuj ąc e dołową
lokomotywę elektryczną

Przedmiotem wynalazku jest urząd zenie ostrzegają
ce ki.'eruwcę dołowej lokomotywy el ektrycznej prze d
n iebezpiecznym wychyleniem się z kabiny oraz blo~
kujące tę lokomotyw ę z chwilą wy chylenia s ię kierowcy poza umowną linię bezpieczeństwa.
Istota tego urządzenia polega na włączeniu do ukia du elektry cznego lokomotywy szeregu elementów fotoelektrycznych tworzą cych układ y ostrzeżenia i hamowania awaryjnego. Układ ostr zc:i.:~n·ia te go urz<ldzenla skł-ada s ię z jcd.nego źródła świ atła (11) i fotoopornika (12) połącz on ego po przez przc}~a:i. nik z aku ~
stycznym sygnałem (13). Natomia st układ hamo•:.-ania
awaryjne~o ma kilka źródeł ś wiatła (14) i tyle .;amo
fotooporników (15) połączony ch poprzez przck 'i ż.nik
ze stvcznikiem (1). Calv uklad fot oelektr yczny j (;!s t
zasilany z akumulatora -!okomot.y \vy. Poza ty m u ;,;ład
ten z jednej strony jl)st połączony z nndpntdowym
\vyłącznikiem (2), a z drugiej strony z silnikami (6)
lokonwty.;vy poprzez stycznik {7) aw aryjnego hamowania. Urządzenie według w:;-.nalaz.ku nadaje s ię do
stosowania we wszystkich lokomotywach dołowych.
(2 zastrzeżenia)
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H02g

P. 171001

11.05.1974

Pierwszeństwo:

12.05.1973 - RF>N (nr P. 23 24 172.7)
Borwrr Boveri and Cie, Mannhe.im, Republika Federalna Niemiec (Friedbert W. Cors).
Elektroda

uziemiająca

Przedmiotem w ynalazku jest elektroda uziemiaJąca
stosowana w urzqd::eniach przesyłowych wysokiego
napięcia stałego, w -celu dołą-czenia przewodu powro-
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tnego prądu roboczego poprzez ziemię w przypadku
uszkodzenia jednego z przewodów linii :na•powietrznej
bicgm;cej nad dobrze przewodzącym gruntem. Elektroda uziem iająca s kłada s ię z kilku oddzielnych połącz:mych ze sobą pojedynczych elektrod (1), korzystnie w postaci pierśc1eni kołowych, lub gwiazdy,
które mogą być odłączone za pomocą odłączników (6).
(5 za s trze żeń)

21c;

H02h

P. 171115

T
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J'rzewód prowadzony jest w prowadnicy (17) urzą
dzenia podającego, które zawiera układ okres'Owo
włączający napr;d tarczy przesuwu (16) złożony z tarczy sterującej (19) i krzywki sterującej (23), osadzonych na walkach w układzie d;hvi gniowym będącym
pod napięciem sprężyny napinającej (24), do prowadnika (33) urządzenia tnąco-przecinającego. Noże osadzone w oprawie umieszczonej w saniach (35), wykonując ruch posuwisto-zwrotny, przecinają izolację na
całym jej obwodzie dzięki obrotowi, jaki wykonuje
przewód. Ruch obrotowy nadaje przewodowi przesuwająca się oprawa i same noże.
(2 zastrzeżenia)

16.05.1974

Zautomatyzowana Kopalnia Węgla Kamiennego
"JAN", Katowice, Folska (Andrzej "';;arcinkiewicz,
Wald.e mar Po1ak, Krzysztof Jedziniak, Ewaryst Janik).
21c;. H02h

P. 171447

T

27.05.1974

UI'ząd"'enie

do zabezpieczania odbiorników
elektrycznych przed przeciążeniem

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczne urządze
nie zabezpieczające odbiornik elektryczny przed przeci~żcnie>n zawierające układ RC opóźnienia czasowego. Lrządzeni.e zawiera więcej niż jeden układ RC z
tym, ż e drugi ko,n densator (13) i na s tępne połączone
są z masą za pośrednictwem elementu (18), którego
oporność wyjściowa w stosunku do masy Z'ależy rosnąco od wielkości napięcia
na wejściu urządzenia.
W szczególno~ci jako element (18) stosuje się przerzutnik Schmidta.
Ponadto urządzenie ma dzielnik (14), a między
dzielnikiem (14) a rezystorem (11) ma rezystor (10)
i równolegle kluczujący progowy wzmacniacz (15) łą
czący się poprzez diodę (16) z rezystorem (11). Urzą
dzenie ma także diody (25) łączące drugą stronę kondensatora (13) i dalszych z masą oraz równolegle do
rezystora (11) zawiera szeregowo włączone diodę (25)
rezystor (23).
(3 zastrzeżenia)

Woj skowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browsk iego, Warszawa, Folska (Kazimierz Pluciń s~;:i,
Jerzy Ignatjew).
Układ

H02g

P. 171135

T

11.05.1974

Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia, Folska (Wa1eria:n Stromski).
Urządzenie do samoczynnego cięcia izolowanych
przewodów elektrycznych z jednoczesnym
przecinaniem izolacji końcówek

i

w instalacjach

światła

Przedmiotem wynalazku jest uk!ad sygnalizacji pr ą 
dów upływu w :nstalacjach wnętrzowych si!y i :lwia tła. Układ zawi·era czujnik (l) prądu p r zemie nnego,
pł)·nącego na wejściu ins talacji, połączony poprzez
prostownik (2) z tranzystorow~·m wzmacniac;;cru pr:jdu
stalego (3), którego wyjście połączone jest z urządze
niem sygnalizacyjnym (4).
Układ znajduje zastosowanie do kontroli niezamierzonego poboru mocy przez ins t;;tl ację elektryczną w
budynkach pnz,o stawionych bez s tałego dozoru.
(l

H02g

P. 171182 T

zastrzeżeni.e)

17.05.1974

Bfuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą
Elektrycznych "Elektroprojekt", Warszawa, Folska, (Marian Kazubski, Jerzy Topol ski).

dzeń

Sposób zabezpieczenia przemysłowej instalacji
elektrycznej przed pożarem

Sposób przeznaczony jc ~ t do l abez;Jicczenia przen1y instalacji elektrycznej przed pożarem, zwłasz
cza spowodowan ym zwarci~m kabli i przewodów .
Sposób polega na tym że na w:-pornikacb mocujących
przemrsłową in,;talację elektryczną układa się 7. niepalnrch pł yt łączonych ze wbą na zakładkę- schodkowo dno koryta, na którym ul:;!ada się kable oraz
t1.Staw.la się boczne ścianki, op.ierając je płas zczymarni
o podtrzymujące wsporniki pi:zymoco\vanc do płyty .
~łowej

ur,;q dzenie do samocz ynnego c i ą da izolowanych
p rzewodów elektryczny ch ;; jednoczesnym przecinaniem km\cówek, przeznaczone jest dia małoseryjnej
produkcji aparatury elektronicznej. Ma ono zastosowanie do cięcia na odcinki od 10 do 200 mm i odizolowywania przewodów o grubości od 0,65 mm do
1,4 mm w izolacji termoplastycznej.

prądów upływu

wnętrzowych siły

21c;
21c;

sygnalizacji

~r
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Ułożone

w korycie kable zasypuje się piaskiem, którego warstwa o grubości kilku cm dostatecznie zabezpiecza kable przed pożarem wywołanym zwarciem, a
także
przed możliwością zapalenia się ich od innego
źródła ognia.
(l zastrzeżenie)

2lc;

HOlh

P. 171211

Zakłady
Aparatury
Łódź, Folska (Krzysztof

Rozłącznik

elektryczny o

Rozłącznik

tranzystorów (T 2) i (T 3) i ze złączonymi ujemnymi wejściami sterującymi kluczy (1{ 2 ) i (K 3). Uzwojenia wtórne (Z 3) i (Z 4) transformatora (Tr1) są połączone poprzez
klucze (K 2 ) i (K 3) z transformatorami zapłonowymi
(Tz 1), (Tz 2 ).
(l zastrzeżenie)

17.05.1974

T

Elektrycznej
Abramik).

67

"Ema-Elester",

dużej zdolności

pr:<epustowej

elektryczny jedno- lub wielobi2gunowy

o

dUJżej zdolności przepustowej, przeznaczony jest do
ciągłego przewodzenia prądu ciep:nego i krótkotrwa-

łego przewodzenia
prądów robcczych i zakłócenio
wych. Każdy biegun rozłącznika wyposażony jest w
znany zestyk zespołowy złożony z połączonych r0wnolegle zestyku podstawowego oraz zestyku opalnego.
Rozłącznik charakteryzuje się tym, że przy usta wieni u dźwigni napędowej (6) w położ2niu krańcowym
odpowiadającym
stanowi zamknięcia styków (1, 2)
zestyku podstawowego, styki (4, 5) zestyku opalnego
znajdują się w stanie otwarcia.
Napęd rozłącznika
jest tak zbudowany, że prędkość przestawiania styków ruchomych zestyku opalnego jest niez,ależna od
prędkości

dźwigni

napędowej.

(2

zastrzeżenia)

2:lć;

HOlb

P. 171254

T

18.05.1974

Folitechnika Sląska im. Wincentego Fstrowskiego,
Gliwice, Folska (Alfred Kałużny, Gerard Bartodziej,
Alfred Kaczmarek).
Okucie izolatora wysokiego

napięcia

napięcia zbudowane jest
część kołpaka (l) posiada
kształt stożka ściętego przechodzącego w dolnej czę
ści w walec, w której osiowo jest umieszczony stożek
(3). Na stożek nałożony jest pręt nośny (2), a wolna
przestrzeń pomiędzy kołpakiem (1), prętem nośnym
izolatora (2) i stożkiem (3) wypeŁniona jest materiałem wypełniającym i wiążącym (5). KoŁpak (l) w dolnej części posiada kies:z;eń (6) dla pomieszczenia czę
ści brzegowej osłony przeciwzabrudzeniowej izolatora.
Kołpak (l) i pręt nośny (2) połączone są przez zaprasowanie lub przez materiał wypełniający i wiążą

Okucie izolatora wysokiego
w ten sposób, że wewnętrzna

cy (5).
W innym rozwiązaniu 1 pręt nośny w części końco
wej posiada swobodne włókna wypełniające częścio
wo wewnętrzną część kołpaka (1).
(4 zastrzeżenia)

2lc;

H02j

P. 171230

T

17.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Kazimierz Bisztyga, Jacek Seń
kowski, Stanisław PiJ:"óg, Tadeusz Orzechowski, Marian Edler).
Układ włączania

kondensatorów łącznikiem
tyrystorowym na napięcie przemienne

Układ włączania
naj:lięcie

kondensatorów łącznikiem tyrystoprzemienne, zflwiera transformator
zas ilający (Tr,), którego uzwojenie wtórne (Z 2) jest
połączone z uzwojeniem pierwotnym tr:msformatora
(Tr 2 ) poprzez dwukierunkowy klucz tranzystorowo-diodowy (K 1). Ujemne wej,ście sterownicze klucza (Kl)
je ~ t p:J!ączone z cm :tL>n'm tranz;,•stora (T1 ) i ze złą
czonym.i njcmn~·mi wyj sciami prostowników (Pr 1), (Prz)
z kolektorem tranzystora (T 1) i poprzez rezystor (R1l
z wyjściem dodatnim prostownika (Pr1). B11za tranzystora (T 1) je~t pohwzona z wyj.kiem dodatnim prostownika (Pr,,,). Wtórne uzwoj enie transformatora (Tr~)
jest połączone z ::>rostownikitcm (Pr"), którego '>vyjscic
dodatnie jest polrj czon"" poprze7. rezy,,tory (R,) i (R 3)
z kolektorami tranzystorów \T) i (T;<) i ;,: oddzieln::mi
weJSCJami s terowniczymi clwakierunko'>-..'J'C.h kb-czy
tranzystorowo-diodowych (K 2) i (K 3). Wyjście ujemn2
prostownika (Pr 3) jest połączone z emiterami tych
rowym na

2lc; H02j
2lk9; HOlm

P. 111405

T

24.05.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka", Jastrzębie,
Folska (Krzysztof Gawliński, Zygfryd Libcrus, Michał
Liberus).
Układ połączeń do kontroli stanu przyłączenia baterii
akumulatorów do prostownika
Układ połączeń przeznaczony jest do ciągłej kontroli
stanu przyłączenia baterii (3) akumulatorów do prostownika (2) w rozdzielniach wysokiego napięcia. Układ
zawiera pomiarowy opornik (1), włączony szeregowo
w obwód pomiędzy prostownik (2) a baterię (3) akumulatorów. Opornik (l) zbocznikcwany jest prostowniczą diodą (4) mocy o kierunku przeciwsobnym do
kierunku prądu ładowania baterii (3). Równolegle do

BB
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pomiarowego opornika (l) przyłączony jest obwód prostowniczej diody (7) z kondensatorem (8), filtrującym
składową stalą sygnału proporcjonalnego do prądu
konserwującego, do którego przyłączony jest dzielnik
napięciowy złożony z oporników (9), (10) i (11) z diodą Zenera (12), ograniczającą wartość sygnału sterującego tra nzystorowy wzmacniacz (13) z przekaźni
kiem (14), sterujący m obwody alarmowej sygnalizacji
(15) optycznej i akustycznej.
(l zastrzeżenie)

2lc;

HOle

P. 171460

T

27.05.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (StaniJellonkowa, Edward Murawski, Lubomiła Król-

sława

Stępniewska).

Sposób wytwarzania rezystorów cienkowarstwowych
Przedmiotem WYnalazku jest srposób WYtwarzania
rezystorów cinkowarstwowych przez termiczne naparowywanie w próżni, na izolacyjne podłoże, warstwy
rezystywnej ze stopu złota z chromem, w temperaturze
od 250°C do 350°C, a następnie WYgrzewanie w czasie
kilku do stu godzin. Skład wagowy stopu: od 97%
do 900fo zbta i od 3% do lOOfo ·chromu, czas wyg·r zewania od 1,5 do 2,5 godzin. Inny skład wagoWY stopu:
od 20fo do lO% złota i od 900fo do 980fo chromu, czas
wygrzewania od 90 do 100 godzin. Uzyskane rezystory cienkowarstwowe charakteryzują się rezystancją
powierzchniową w granicach od l do 3 omów na kwadrat, ,i rezystancją nominalną od 0,01 oma wzwyż.
Znajdują
zastosowanie zwłaszcza w precyzyjnych
układach pomiarowych, pracujących w szerokim zakresie częstotliwości.
(2 zastrzeżenia)

2lc;

H02p

P . 171466
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zero, otrzymuje się przez transfo·rmowan.ie ;Jrą dów
zasilania pr zek ~ zt ałtnika, koj arzenie odpow ia dają cych
im prąd ó w wtórnych. Nas tę.pnie przez w ypros tow anie
otrzymuje się sygnał prądowy, którego chwilowe wartości są proporcjonalne do chwilowych wartości prą
du przekształtnika.
Układ regulacji prądu wzbudzenia, maszyny prądu
stałego zawiera dwa ·r egulatory (l) i (2), których weJścia są połączone ze źródłem sygnału wzorcowego (3)
1.. z wyjściem sterującym przetwornika sygnału prądo
wego (4). Wyjścia regulatorów (l) i (2) są połączone
z wejściami sterowników (5) i (6), których drugie wejścia są połączone z dwoma WYjściami członu blokady
(7). Wejście członu (7) jest połączone z przekładniami
prądowymi (8), skojarzonymi w gwiazdę, włączonymi
w obwód zasilania mostków przekształtnika (9) i (10).
Wyjścia sterowników (5) i (6) są· połączone z mostkami
(9) i (10) przekształtnika.
'(4 zastrzeżenia)

2lc;

H02p

P. 171478 T

29.05.1974

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa,
(Sławomir Łukjanow, Grzegorz Urbaniak).
Układ

Folska

do sterowania rozruchu silnika indukcyjnego
pierścieniowego

Przedmi-otem wynalazku jest układ służący do sterowania automatycznego rozruchu silni:ka elektrycznego indukcyjnego pierścieniowego w funkcji prądu.
Istota wynalazku poLega na kolejnym załączeniu
styczników podzielonych na parzyste i nieparzyste
przy pomocy zestyków pomocniczych, przy czym załączenie
danego stycznika powoduje równocześnie
przygotowanie do załączenia obwodu stycznika następnego stopnia rozruchowego silnika.
,(2 zastrzeżenia)

28.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Jerzy
Wyżga, Andrzej żur, Piotr Macko·, Stanisław Gąsiorek,
Andrzej Senderski).
Sposób regulacji prądu wzbudzenia maszyny prądu
stałego oraz układ do stosowania tego sposobu
Sposób regulacji prądu wzbudzenia maszyny prądu
stałego, mającej uzwojenie wzbudzenia zasilane z nawrotnego przekształtni:ka statycznego w połączeniu
przeciwrównoległym

z blokowaniem prądu wyrównawczego polega na tym, że oddzielnie r.e guluje się
prąd każdego m os tka p·rzekształtnika sygnałem proporcjonalnym do różnicy sygnałów wzorca i sprzęże
nia zwrotnego. Sygnał sterujący blokowaniem impulsów wyzwalających teg·o z dwu mostków przekształ
tnika, którego aktualna wartość prądu j.est równa

2lc;

H02b

P. 171501
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30.05.1974

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń
Elektrycznych "Elektroprojekt" Warszawa, Po-lska
(ZdzisŁaw Glinicki, Anatoliusz Prejs, Zygmunt Lipski).

BIULETYN
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Prefabrykowana rozdzielnica tablicowa dla
bud c;wnictwa

Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowana rozdzielmea tablicowa dla budownictwa, w postaci pojedynczej prefabrykowanej skrzynki, albo ich funkcjonalnego zestawu, przystosowana do zainstalowania
wewnątrz lub zewnątrz budynku wolnostojącego, albo
do umocowania we wnęce lub na ścianie.
·Pojedyncza prefebrykowana skrzynka ma stanowią
cy jedną całość konstrukcyjną metalowy szkielet skła
dający się z przedniej ramki z osadzonymi w niej
drzwiczkami z zamkiem, połączonej z tylną ramką
wiążącymi kształtownikami, do których są przymocowane wsporniki służące do umocowania zmontowanego na metalowe j płycie lub metalowych WSflOrnikach
wkładu z:1wierającego osprzęt elektryczny i aparaturę
rozdzielczą.

Prz'ednia ramka ma otwory pod śruby mocujące
szczeliny pomiędzy szkieletem rozdzielnicy i otworem wnęki, a wiążące kształto
wniki posiadają otwory pod rozpierające śruby do umocowania rozdzielnicy we wnęce, oraz, otwory pod
śruby mocujące pojedyncze skrzynki w zestawy, lub
pod nagwintowane sworznie przytwierdzone do bocznych osłon obudowy i mocujące te osłony do szkieletu rozdzielnicy.
maskownicę zakrywającą

2lc;

H02p
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29.05.1974

.AJkademia Górniczo Hutnicza .im. Stanisława Staszica,
Kraków, Folska (Jan Manitius, Henryk Zygmunt,
Jerzy Wyżga, Andrzej żur, Piotr Macko, Stanisław
Gąsiorek).

Sposób regulacji napędu przekształtnikowego w ukła
dzie przeciwrównoległym z blokowaniem prądu wyrównawczego oraz układ do stosowania tego sposobu

PATENTOWEGO
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łączone z WYJSClem sterowania przetwornika prądo
wego (11), którego wejście jest połączone z przekładni
kami prądowymi (12).
Wyjścia regulatorów (7), (9) są . połączone z wejścia
mi sterowników (13), (14), których drugie w.ejścia są
połączone poprzez człon blokady (15) z wyj.ściem blokowania przetwornika (11). Wyjścia sterowników są
połączone z mostkami (8), (10) przekształtnika.
(2 zastrzeżenia)

2lc;

H02p
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08.06.1974

Folitechnika śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Folska (Zygmunt Kuczewski, Zbigniew Mantorski,
Zbigniew Olszewski, Roman Nowak).
Sposób automatycznego przejścia do drugiej strefy
regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych
urządzenie do automatycznego przejścia- do dru;;-iej
strefy regulacji prędkości obrotowej silników
elektrycznych

Sposób automatycznego przejścia do drugiej strefy
regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych
prądu stałego polega na tym, że dokonuje się pomiaru
momentu obciążenia silnika poprzez pomiar prądu
silruika w chwili uzyskania przez układ napędowy
prędkości ustalonej w pierwszej strefie regulacji.
Urządzenie do automatycznego przejścia do drugiej
strefy regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych posiada układ śledząco-pamiętający (1),
który śledzi wartość sygnału prądu silnika w stanie
przejściowym. Z chwilą wykrycia stanu ustalonego
przez układ wykrywania stanu ustalonego (7), układ
śledząco-pamiętający (l) przechodzi w stan pamięci,
zapamiętując wartość sygnału prądu silnika.
(2 zastrzeż~nia)

Sposób regulacj i napę du przekształtn i kowego w poh:czeniu przeci wrównoległym z blokowaniem prądu
w yrówna wczego oraz z szere.gową regula cj ą prędko ś ci
lub ·nap ię cia ,j prądu twornika polega na tym, że
s ygna ł, proporcjonalny do b łędu wielkości regulowanej, prz ekształca s ię na dwa symetryczne syg nały o
przeciw n ej bieg unowości, stanowiące wzorzec prądu
dla każdego z dwu m ostków przekształtnika . Sygnał
prądu jednego mostka sumuje się z częścią sygnału
drugiego mostka oraz z sygnałem ujemnego sprzęże
nia prądowego, proporcjonalnym do wartości prądu
przekształtnika.
Układ do regulacji napędu prz;ekształtnika w ukła
dzie przeciwrównoległym z blokowaniem prądu wyrównawczego zawiera regulator prędkości (1), którego
wejście jest połączone z wzorcowym źródłem sygnału

(2) oraz z tachageneratorem (3) lub poprzez separator
napięcia (4) z rezystorem zmiennym (5). Nieinwertowane wyjście regulatora prędkości (l) jest połączone
poprzez d l odę (D 1) z wej ściem zadaj ą cym regula tora
prą du (7) oraz z wejściem kompen suj ącym regulatora
pr ą du (9). Wyjście inwertowane r egulatora (l) jest połączone poprzez diodę (D ~) z wej.ścl em zadaj ącym regulatora (9) oraz z wej ściem kompens ującym regulatora (7). Pozostałe wej ś cia regulatorów (7), (9) s ą po-

2lc;

H05k

P. 171668

T

05.06.1974

Zakłady
Maszyn i Urządzeń Technologicznych
"Unitra-Unima", Warszawa, Folska (Andrzej Kulik,
Tadeusz Tyszka, Janusz Jurkowski).
Urządzenie

do montażu elementów elektronicznych
na płytkach drukowanych

Urządzenie do montażu elerbentów elektronicznych
na płytkach drukowanych charakteryzuje się tym, że
składa się z płytki drukowanej oraz umieszczonych
pod nią przesłon i źródła światła. Jedna z przesłon
posiadająca otwory pokrywające się z otworami montażowymi płytki drukowanej, jest nieruchoma, zaś
druga z szeregiem otworów, przemieszcza się skokowo
i różni się wielkością pola montażowego od płytki
drukowanej. Po pokryciu się poszczególnych otworów
w płytce i przesłonach, następuje podświetlenie
miejsc włożenia wyprowadzeń elementu elektronicz.nego. Nieruchoma przesłona jednocześnie spełnia rolę
ekranu uniemożliwiającego pojawienie się punktów
świetlnych, w miejscach nie przewidzianych do montażu. Ilość skoków przesłony ruchomej zależna jest
od ilości montowanych elementów elektronicznych,
zaś wielkość przemieszczenia skokowego przesłony ruchomej ograniczona jest średnicą otworów, tak aby
po wykonaniu skoku poprzednio pokrywające się
9twory- nie zachodziły na siebie,
(1 zast~ze~enie)
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(49) w pozycji wyłączonej, po rozwarciu styków (11,
13). Krzywka (69) posiada płaszczyznę uskokową (71)
współpracującą z członem zwalniającym (49) w napię
tym położeniu sprężyn (29), a człon zwalniający (49)
posiada element zatrzaskowy w postaci kołka (67)
współpracującego z płaszczyzną uskokową (71) krzywki (69).
(5 zastrzeżeń)

21c;

H02h

P. 171871

T

Akademia Górniczo-Hutnicza im.
sz.ica, Kraków, Polska (Witold Rems).
2lc;

H02p

P. 171785

T

08.06.1974

Zaltłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węglowego,
Gliwice, Folska (Zbigniew

Henryk

Przemysłu

Kowalski,

Pudełko).

Układ

elektryczny programowego sterowania
górniczych łączników manewxowych

Układ elektryczny programowego sterowania górniczych łączników manewrowych złożony jest z szeregowego obwodu sterowania połączonego z bramką
tyrystora (l) zawierającego rezystor (11), diodę (12),
dwójnik RC (9, 10), dwójnik RC z rezystorem (18)
i łącznik (5.2) w jednej gałęzi oraz kondensator (6)
w drugiej gałęzi, przy czym łącznik (2.1) stycznika-przekaźnika (2) oraz łącznik sterowniczy (5.1) znajdują się szeregowo w obwodzie sterowania łącznika
manewrowego (7). Ponadto w obwodzie z kondensatorem (6) jest szeregowo włączony łącznik (2.2) stycznika - przekaźnika (2) oraz łącznik (8).

Układ tłumienia samowzbudnych drgań relaksacyjnych w sieciach elektroenergetycznych zawiera co
najmniej jeden rezystor tłumiący (l) wyposażony w
wyłącznik (2), którego zaciski załączające są połą
czone z zaciskami wyjściowymi układu sterującego
(3). Zaciski wejściowe układu sterującego (3) są włą
czone poprzez przekładnik prądowy (7) w obwód
pierwotnych uzwojeń kompletu przekładników napię
ciowych (8).
(3 zastrzeżenia)

9

- , r---r----------------1 -1r-t~----

,.-

.-2lc; HOlr

l

:5
HOlh

Pierwszeństwo :

Sta-

J.J

~--~------------------------~A

2lc;

Stanisława

Układ tłumienia samowzbudnych drgań
relaksacyjnych w sieciach elektroenergetycznych

(3 zastrzeżenia)

](c

12.06.1974

14.06.1974

14.06.1973 -- Stany Zjednoczone Ameryki (nr 370.037)

Bunker Ramo Corporation, Oal Brock, Stany Zjednoczone Ameryki.
Narzędzie do montowania przewodów elektrycznych
P. 171846

12.06.1974

Stany Zjednoczone Ameryki (nr 370 080)

14.06.1973 -

Westinghause Electric Corporatio:n, Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Nagar Jethabhai Patel).
Wyłącznik

Pierwszeństwo:

P. 171910

ze zwrotnym mechanizmem
przeciążeniowym

Narzędzie (80) do montażu przewodu (81) elektrycznego pokrytego izolacją (62) w elemencie zestyku (33)
złącza (30), przy czym element zestyku zawiera koń
cówkę (37) posiadającą wydłużony rowek mający jeden koniec ukształtowany do przyjęcia wolnego końca
przewodu i co najmniej jeden kołnierz końcówki (54,
55) z zewnętrznie otwartym karbem przecinającym
izolację do przecinania izolacji przewodu celem stworzenia w ten sposób połączenia elektrycznego w punkcie oddalonym od wolnego końca przewodu, ponadto zawiera elastyczną zewnętrznie otwartą komorę (75)

Wyłącznik ze zwrotnym mechanizmem przeciąże
niowym zawiera krzywkę (69) zamocowaną na wałku
krzywkowym (SI) unieruchamiającą człon zwalniający

34

31
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l~asującą odkształcenia dla
drugim końcu końcówki,

schwycenia przewodu przy
charakterystyczny tym, że
posiada ząb (81) trzymający dla wpuszczenia wolnego
końca przewodu i przyłożenia nacisku trzymającego
wolny koniec przewodu wpuszczonego do jednego
końca rowka końcówki oraz grzebień wsuwający (82)
połączony z zębem trzymającym dla wciśnięcia przewodu do rowka końcówki, do karbu przecinającego
izolację kołnierza końcówki i do komory kasującej
odkształcenia (75),
(12 zastrzeżeń)

21c;

H016

P. 171932 T

Zakłady
Budowy Sieci
Warszawa, Folska (Jerzy

15.06.1974

Elektrycznych

Felczyński ,
c ? yński, Czesław Błażejewski).

"ELBUD",
Ra-

Stanisław

Urządzenie do ogrzewania i napełniania olejem
elektroenergetycznych kabli olejowych wysokiego
napięcia

PATENTOWEGO
2lc;

71

H02p

P. 172048 T

19.06.1974

Zakłady Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni
Lakierni "ZUGiL", Łódź, Folska (Adam Pyć).
Układ

automatycznego przełącznika
elektrycznego

napięcia

Układ automatycznego przełącznika napięcia elek~
trycznego z możliwością niezależnej nastawy w szerokim zakresie czasów działania i niedziałania odbiorników, stosowany zwłaszcza do dozowania impulsowego w procesach unieszkodliwiania ścieków g 11wanizerskich lub do zmiany kierunku prądu przy
nakładaniu błyszczących powłok galwanizerskich, zawiera dwa przekaźniki czasowe ze zwłoką przy wzbudzeniu, których cewki jak również zwłoczne zestyki
są z jednej strony połączone ze sobą i podłączone do
źródła prądu, zaś z drugiej strony cewka pierwszego
przekaźnika (B) jest poł:Jczona z zestykiem r o:!.w,ernym (l c) drugiego przekaźnika (C) i cewka dru ~~ ie ~o
przekaźnika jest połączona z ze:;tylriem zwiernym (lb)
pierwszego przekaźnika (B), przez co uzyskuj ~' się
przebieg impulsowy napięcia.
(l zastrz ~ żenie)

Wynalazek dotyczy przewoźnego wieloczynnościo
weo go urządzenia - agregatu do odgazowywania i napełniania olejem elektroenergetycznych kabli olejowych wysokiego napięcia a także muf przelotowych
i głowic zamontowanych na kablu olejowym.
Urządzenie według wynalazku stanowi zestaw połączonych ze sobą przewodami elementów wykonawczych i pomiarowych, zamontowanych we wspólnej
obudowie w dwóch współpracujących obiegach, to
j1•st obiegu olejowym i obiegu próżniowym. W obiegu
olejowym urządzenia, pomiędzy zaworami (2 i 3), zamontowanymi na przewodzie łączącym centralny
zbiornik olejowy (l) ze zbiornikiem zewnętrznym (4),
je~t przyłączony przewód z pompą olejową (5), po-

2lc;

H05k

P. 172165 T

Wojskowa

Akademia Techniczna im.
Warszawa, Folska (Janusz
Lubomir Olejnik).

Dąbrowskiego,

Płytka montażowa

do

montażu

25.06.1974
Jarosława
Turczyński,

elementów scalonych

Płytka montażowa do montażu elementów scalonych ma drl,lk.owane wysepki metaliczne (1), które są
umieszczone szeregowo w kilku rzędach (2) w stalej
odległości, przy czym odstęp między rzędami wysepek
(l) jest dobrany do rozstawu wypro·wadzeń końcówek
elementów scalonych różnych typów, a między rzę
dami wysepek są umieszczone linie drukowane (4)

łączoną

kolejno przez zawór (6) z filtrem szczelinowym (7), grzejnikiem (8) i automatem bezpieczeństwa
(9), połączonym z kolei ze zbiornikiem (l) przez zawór
(11) oraz bezpośrednio rurką bezpieczeństwa (12).
Z obu stron zaworu odcinającego (6), znajdującego się
pon1iędzy pompą olejową (5) a filtrem szczelinowym
(7), jest przylączony na odgałęz ieniu z obu stron zaworu (6) kulowy iskiernik (14) z zaworami (15, 16)
z obu stron. Natomiast w obiegu próżniowym jest
zainstalowany klosz (19) stanowiący najkorzystniej
przezroczysty cylinder zaopatrzony w kurek spustowy
Cks) i kurek odpowietr..:enia (ko), przy czym klosz ten
jest połączony przez zawór (20) z wakuometrem (21)
i ze zbiornikiem olejowym (1). Urządzenie może znalEŹć szerokie zastosowanie przy montażu, naprawie
i konserwacji olejowych linii kablowych 110 kV oraz
przy wymianie, odgazowaniu odwadnianiu i filtrowaniu oleju kablowego i transformatorowego we wszelkich urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego
napięcia napełnianych tym olejem.
(1 zastrzeżenie)
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przykład napi~ć zasibjących. Jcdodległo:\ć między wysepkami (1), oraz między
wysepkami a liniami zasilania (•l) musi być mniejsza
od dlugo~ci zakrzywianej końcówki (5) \vy prowa dzcnia elementu scalonego. Każda wysepka (l) ma ponadto otwory (6), w których umieszcza się końcówki
(5).
{l zastrz eżeni e)

doprowadzania na
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H02k

P. 171628 T

03.06.1974

nnlrże

2lc;

H02p

P. 172182 T

25.06.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniwcyjne Przemysłu
Węglowego,
Gliwice, Folska (Zbigniew Kowalski,
Henryk Pudełko).

Układ

sterowania,

zwłaszcza

maszyn i systemów

Folitechnika

Wrocławska,

Wrocław,

Polska {Piotr

Zieliński).

Liniowy

siłnik

elektryczny

Przedmiotem wynalazku jest liniO\'v'Y silnik elektryczny prądu stałego lub zmiennego, przeznaczony
do napędu urz ądzeń o ruchu prostoliniowym i pręd
leości od 0,001 do 0,5 m/s.
S i Lnlk według wynalazku wyposażony jest w mechan,czne zaciski jednokierunkowego działania, osadzon ~ na bieżni z dowolnego materiału, przy cz,ym
co najmniej jeden z tych zacisków połączony jest poprze; element sprężysty z elektromagnesem.
(l

wiełonapędowych

zastrzeżenie)

Układ sterowania zawiera szeregowo po łączc ne źró
dło prądu przemiennego (1), przekażnik prą du stalego {2) i układ przekaźnika prądu stałego (5) z zestykiem (5.11) i prostownikiem o prostowaniu pełno
okresowym (5.1), łącznikiem (5.8) w gałęzi mostka oraz
sterujący łącznik załączający (4), przy czym układ
przekaźnika 'prądu stałego (5) zawiera dodatkowo
cewkę (5.2) przekaźnika (5) zbocznikcwaną obwodem
z kondensatorem (5.4) i szeregowo połączonymi rezystorami (5.5) i (5.6), a dodatkowo w jednej gałęzi
układu mostkawego znajduje się ł ą c~nik (5.8) połą

czony równolegle z rezystorem (5.7), przy czym szeregowo połączone rezystory (5.6) i (5. 7) zboc:mikowane
są diodą (5.10), zaś zestyk (5.11) jest podmagnesowany
magnesem stałym (5.3).
{2 zastrzeżenia)
2ld1;

H02k

P. 171815 T

Centrum Techniki Okrętowej,
Lont, Franciszek Jaszkul).
Połączenie

2ld1;

H02k

P. 170908 T

08.05.1974

MERA- ZAP-MONT Zakłady Automatyki Przemyim. Juliana Marchlewskicgo, Ostrów Wielkopolski, Polska {Włodzimierz Marcinkowski, Franciszek
Nowak).

11.06.1974

Gdańsk,

wirnika wentylatora z
elektrycznego

Folska (Lech

wałem

silnika

Połączenie wirnika wentylatora z wałem silnika
elektrycznego szczególnie silnika przystosowanego do
pracy w warunkach zalodzenia, stanowi sprzęgło
przeciążeniowe odśrodkowe, przy czym szczęki dźwig
niowe z klockami ciernymi umoco-wane są wahliwie
do piasty wirnika, a sam wirnik mocowany jest na
wale silnika poprzez łoźyllka ślizgowe i tuleję osa 7
dzoną trwale na wale silnika.
(l zastrzeżenie)

słowej

Sposób mocowania pokryw do stojana elektrycznych
maszyn
Sposób mocowania pokryw do stojana elektrycznych
maszyn, może być szczególnie przydatny w elektrycznych silnikach skokowych.
Istota wynalazku polega na tym, źe otwory (5) w
pokrywach (2) wraz z uzwoJeniem (4) stojana (l) wypdnia się termoutwardzalną masą (3).
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w zakładach
produkujących elektryczne
maszyny zwłaszcza małej mocy.
{l zastrzeżenie)

2ld2;

H02m, H02p

P. 170839 T

04.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Jerzy Wyżga, Andrzej żur, Piotr Macko).
Sposób regulacji napędu przekształtnikowego
układzie nawrotnym krzyżowym z zadawaniem
prądu Wyrównawczego oraz układ do stosowanią
·
tego sposobu
w

regulacji napędu przekształtnikowego w
nawrotnym krzyżowym z zadawaniem prą
du wyrównawczego polega na tym, że sumuje się
Sposób

układzie

BIULETYN
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sygnał zadający prąd twornika i sygnał zadai<iCY prąd
wyrównawczy. Otrzymany w wyniku sumowania sygnał porównuje się z sygnałem sprz~żenia zwrotnego,
proporcjonalnym do wartości prądu pn:eksztaltnH;:a.
Sygnał zadający prąd wyrt,wnawczy porównuje się
z częścią sygnału zadającego prąd twornika tak, że
dla sygnału zadającego prąd twornika mniejszego od
wybranej wartości, prąd przekształtnika jest sumą
prądu twornika i prądu wyrównawczego.
Układ do stosowania sposobu, zawiera generatory
napięć piłokształtnych (14) i (17) połączone z generatorami impulsów wyzwalających (15) i (18), które
z kolei są połączone z mostkami (16) i (19) przekształtnika oraz regulator prędkości (1), przy czym
jedno wejście regulatora (l) jest połączone ze źródł e m
wzorca prędkości (2) a drugie z tachageneratorem (3),
lub poprzez separator (5) z dzielnikiem napięcia (6).
Wyjścia regulatora prędkości (l) są połączone z wejściami (We 1) regulatorów prądu (7) i (8), których wejścia (We 2 ) s~ połączone z zadajniklem (9). Wejścia
(We 3) są pohwzone poprzez przetworniki sygnału prą
dowego (10) i (11) z przekładnikami prądowymi (12)
i (13). Wyjścia regulatorów prądu (7) i (8) są połą
cwne z generatorami napięć piłokształtnych (14) i (17).
(3 zastrzeżenia)
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wego (2) połączony jest z początkiem uzwojenia pomiarowego (7), a koniec uzwojenia (7), jak i katody,
anody i bramki tyrys torów (4), (5) połączone są z wyjściem układu reg ulacyjno-zapł onowego (8).
Wejście układu (8) zasilane jest z zasilacza napię
ciem stałym przez trzy pierścienie zasilające (9).
Sygnał sterujący prędkością obrotową sil:r;tika wprowadzany jest do układu (8) przez dwa pierścienie
sterujące (10).
(l zastrz eżenie)

2ld2;

H02m

11.05.1974

P. 171140 T

Folitechnika śląska im. Wincentego Fstrowskiego,
Gliwice, Folska (Jerzy Karol świerc).
tłumienia obwodów oscylacyjnych zwłaszcza
dla monostabilnej przetwornicy tranzystorowej

Układ

Układ tłumienia obwodów oscylacyjnych przeznaczony jest dla monostabilnej przetwornicy tranzystorowej. Układ posiada tranzystor (T) wysterowany rezystorem (R), który jest dołączony przez diodę (D)
do uzwojenia transformatora (Z) i tłumi drgania elektryczne tego uzwojenia (Z).
(l zastrzeżenie)

+

2ld2;

H02m

P. 171172

16.05.1974

T

Folitechnika śląska im. Wincentego Fstrowskiego,
Gliwice, Folska (Jerzy Karol świerc).
2ld2;

H02k

P. 171028

T

13.05.1974

Folitechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz,
(Kazimierz Koralewski, Józef Surzyński).

Folska

Wirnik silnika asynchronicznego
Przedmiotem wynalazku jest wirnik silnika asynchronicznego, stosowany zwłaszcza w napędach elektrycznych z regulacją prędkośCi obrotowej. Wewnątrz
wirnika silnika asynchronicznego uzwojonego parzystofazowo umieszczone są połączone przeciwsobnie
tyrystory (4), (5), które zwierają połączone równolegle
przeciwsobne uzwojenia fazowe (1), (2) poprzez szeregowo połączony rezystor pomiarowy (3). Foczątek
uzwojenia :fazowego (1), lub koniec uzwojenia fazo-

Układ

jednotaktowej przetwornicy tranzystorowej

Układ jednotaktowej przetwornicy tranzystorowej
jest złożony z transformatora z uzwojeniami, tranzystorów, rezystorów i posiada pomiędzy kolektorami
tranzystorów (T1 ) i (T~) dwójnik złożony z warystora
(War) l kondensatora (C) a między emiterem i kolektorami tranzystorów (T1) i (T 2) poprzez uzwojenia (Zd)
i (Z,/) ma włącz one diody (D) i (D').
(l zastrzeżenie)

Tr

E
2ld2;

H02m

P. 171283 T

21.05.1974

"EMA-ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej im. Bojowników FFR, Łódź, Folska
(Fiotr Graszkiewic~).
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Wielofazowy prostowniczy mostek diodowo-tyrystorowy
Przcdmiot~:>m ·wynalazku jest wielofazowy prestowniczy mostek diodowo-tyr ystonnvy o dowoln ej liczbie elementów prostowniczych rc'lwnoległych w gałę zi
mostka, mający zastosowanie do radiatoró\v wykonanych z ciągnione go pręta profilo\vego, chłodzonych
powietrzem o prze pływie wymuszonym, lub wodą.
Prostownic..ry most!".'k diodowo-tyrystorowy posiada
tylko dwa radiatory (1), (2), z których jeden (l) służy
do zamocowania w znany sposób diod (Dl, D2, D3)
w gałęziach fazowych (U, V, W) mostka i jednej lub
kilku diod zerowych (DO), a na drugim radiatorze (2)
są zamocowane tyrystory (Tl, T2, T3) z każdej gałęzi
mostka o polaryzacji względem obudów mechanicznych rewersyjnej w stosunku do polaryzacji diod.
(l zastrzeżenie)
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F olitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Władysław Ciążyński).
Układ elektroniczny do fazoczułego prostowania
napięć przemiennych o małych amplitudach

elektroniczny

do

fazoczułego

prostowania

pięcie

1-

8

-
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wzmacniacza operacyjnego (W 3) podawane jest na(U 4/t) z kolektora tranzystora (T1) przez opornik (R 9), a na nieodwracające fazy wejście wzmacniacza (W 3) napięcie (U:/t) z kolektora tramzystor a
{T2) przez opornik (R10), przy czym gdy opornik
R 9 =k·R11 , to oporniki (R 2) i (R 3) spełniają warunek
R 2 = (l+ k) · R 3 •
(l zastrzeżenie)
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napięć przemiennych o małych amplitudach, postadający trzy wzmacniacze operacyjne i dwa tranzystory kluczujące o przeciwnym typie przewodnictwa,
których bazy są sterowane z wyjścia drugiego
wzmacniacza, który dzięki włączeniu w obwodzie
ujemnego sprzężenia zwro1m.ego dwu diod Zenera,
rrzetwarza napięcie odniesienia na napięcie przebiegu prostokątnym. Na odwracające fazę wejście

-

V

..J..

..,..

r.;l;;:

Nr 5/II (47) 1975

opornik R 10 =2KR 9, a wzmacniacz (W3) ewentualnie
posiada włączony równolegle do opornika ujemnego
s przc:żenia
zwrotnego (R11 ) kondensator (C), który
zrn ntt:>J sza t~t nienia napięcia wyprostowanego (UJ.
W innym rozwiązaniu układ eleldroniczny posiada
dodatkowy opornik (R13) włączony tak, aby wzmacniacz (W 3 ) pracował w układzie sterowanego źródła
prądowego.
(2 zastrzeżenia)

Układ

111- rriY
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Folitechnika śląska im. Wincentego Pstro·w skiego,
Gliwice, Polska (Władysław Ciążyński).
Układ elektroniczny do
napięć przemiennych

Układ elektroniczny
napięć przemiennych o

fazoczułego prostowania
małych amplitudach

o

do fazoczułego prostowania
małych amplitudach posiada

wzmacniacze operacyjne (W1), (W 2), (W3), z których
wzmacniacz (W1) wzmacnia sygnał wejściowy (U1 ),
przy czym w obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego
ma włączone dwa tranzystory kluczujące o przeciwnym typie przewodnictwa (T1 ), (T2), których bazy są
stt~rowanc z wyjścia wzmacniacza (W 2 ), przy czym
wzmacniacz (W 2), dzięki włączeniu w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego dwu diod Zenera (DZ1 ),
(DZ 2), przetwarza napięcie odniesienia (U 2) na napię
cie o przebiegu prostokątnym (U 3). Na wejście
wzmacniacza operacyjnego {W:;) jest podawane napię
cie (U 4) z kolektora tranzystora kluczującego (T1)
przez opornik (R 9) oraz napięcie wejściowe (U 1) przez
opornik CR1 0), przy czym, gdy opornik ~ =KR 2 to

DZ1 DZ2
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Altademia TechnicZIIlo-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja
Bydgoszcz, Polska (Michał Tall).

Śn iadeckich,

Asynchroniczna maszyna liniowa z koncentrycznymi
cewkami

r ...

Przedmiotem wynalazku jest asynchroniczna maszyna liniowa z koncentrycznymi cewkami, przeznaczona zwłaszcza do napędów liniowych o niedługim
ruchu np. w strugarkach do napędów stołów, pompach
tłokowych. Maszyna zbudowana jest w ten sposób, że
w tworniku (2) i wzbudniku (l) lub tworniku (l)
i wzbudniku (2) znajdują się ułożone całkowicie lub
prawie całkowicie w żłobkach uzwojenia (3) i (4),
przy czym do uzwojeń twor.nika podłączona jest rezystancja lub impedancja rozruchowa R, którą może
także służyć do regulacji prędkości ruchu. Rezystancja
(R), gdy występuje jako rozrusznik, jest zwierana.
(2 zastrzeżenia)

~r
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Przekładnik prądowy

wysokiego

napięcia

Przedmiotem wynalazku jest przekładnik prądowy
wysokiego napięcia z uzwojeniem pierwotnym w
kształcie litery U, zamocowanym wewnątrz obudowy
izolacyjnej w postaci izolatora ceramicznego wypeł
nionego olejem. Poszczególne sekcje uzwojenia pierwotnego (l) przekładnika, są ułożone w oddzielnych
segmentach wspornika usztywniającego (2) o przekroju poprzecznym w kształcie wieloramiennej gwiazdy, przy czym uzwojenie pierwotne łą cznie ze wspomnianym w spornikiem usztywniającym jest owinięte
warstwą materiału izolacyjnego (4) w ten sposób, że
pomię d zy poszczególnymi sekcjaroi tego uzwojenia
i segmentami wspornika usztywniającego (2) oraz
warstwą i zolacyjną (4) są utworzone ka~nały cyrkulacyjne (5) dla przepływu oleju.
(l zastrzeżenie)
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P. 171435

Szkoła

Skwarna,

Inżynierska,

Kazimierz

Kawiak,

T

22.05.1974

Lublin, Folska (Jan
Zbigniew Stefański,

Mieczysław Łazarz).

Silnik elektryczny asynchroniczny indukcyjny
Przedmiotem wynalazku jest silnik elektryczny
asynchronicZIIly indukcyjny klatkowy, zwłaszcza na
największe prędkości obrotowe. Silnik posiada prę
tową klatkę wirnika (l) osadzoną w żłobkach pół
otwartych (3), których wolne przestrzenie wypełnione
S"! lutowiem (4).
(l zastrzeżenie)
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06.06.1974

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Zygmunt Kus zewski, Andrzej Bujakowsk i, Janusz Dziulak, Wiesław Jagła, Czesław
Myrciak).
Sposób pomiaru kąta obciążenia elektrycznej maszyny
synchronicznej i układ do pomiaru kąta obciążenia
ekstrycznej maszyny synchronicznej
Sposób pomiaru kąta obciążenia maszyny synchrorucznej polega na określaniu róim.icy odwzorowanych
dyskretnie dróg ką towych osi pola wirującego stojana i osi magneśnicy. Układ do pomiaru kąta obcią
ż e nia maszyny synchronicznej składa się z licznika
r(. wersyj nego (LR), dekodera kierunku liczenia wraz
z rejestrem znaku (DKL), dekodera stanów granicznych (DSG) układu antykoincydencyjnego (UAK),
przetwornika obrotowo-impulsowego (POI), generatora
sterującego (GS) i układu wyświetlania (UW).
Wynalazek przeznaczony jest dla układów automatycznej regulacji maszYlll synchronicznych w funkcji
k ąta obciążenia, jak również do pomiaru kąta obcią
żeni a.
(2 zastrzeżenia)

s

2

2ldB;
2le;

29.05.1974

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego ~apię
cia "ZWAR" im. G. Dymitrowa, Warszawa, Folska
(Jan Olak, Aleksander Stecki).
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04.05.1974

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja
Bydgoszcz, Folska (Lech Łaniewski, Józef Błaszkowski, Tadeusz Wysocki).
Śniadeckich,

Sposób bezpośredniego cyfrowego odczytu
procentowej odchyłki rezystancji mierzonej
mostkiem Thomsona
Przedmiotem wynalazku jest sposób bezpośredniego
cyfrowego odczytu procentowej odchyłki rezystancji
mierzonej mostkiem Thomsona. Sposób polega na
tym, że przy rezystancji rezystora wzorcowego (2)
równej rezystancji znamionowej mierzonego obiektu
(l) oraz przy dwu stałych rezystorach (3) i (4) o jednakowych wartościach rezystancji, równoważ enie
mostka odbywa się za pomocą równoczesnej zmiany
rezystancji dwu jednakowych rezystorów nasta\Wlych,
składających się z rezystorów jedno- lub wielodekadowych o pełnych lub niepełnych dekadach (17) i (18)
lub (19) i (20) przełącznik a (14) znaku odchyłki oraz
rezystorów stałych (15) i (16) o wartości rezystancji
zależnej od zakresu mierzonych odchyłek proc-:;ntowych. Po zrówoważeniu mostka za pomocą rezystorów
dekadowych (17) i (18) lub (19) i (20), odczyt z przełączników rezystorów podaje be zpo średnio bezwzględ
ną wartość odchyłki, a położenie przełącznika (14)
wskazuje znak odch y łki.
Przedmiot wynalazku może znaleźć szerokie zastosowanie do pomiaru rezystancji w zakładach przemysłowych produkujących rezystory.
(3

zastrzeżenia)

~
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Z elementu NOR sygnał wprowadzony jest na
wejście generatora pojedynczego impulsu (7) i równo cze śnie na wejście multiwi br a tor a monostabilnego
(!1), k tórego wyjś cie p ołącz one jest poprzez drugi elem ent (5) NOR z wejściem drugiego generatora pojedynczego impulsu (8). Wyjścia z obu generatorów
pojedynczego impulsu połączone są z wejściami trzeciego elementu (6) NOR, a z wyjścia tego elementu
uzyskuje się już impulsy do sterowam.ia generatora
schodkowego przebiegu parametryzującego.
(l

21e;

G01r
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zastrzeżenie)

09.05.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót
Elektrycznych "Elektromontaż", Warszawa, Folska
(Edward Zmarzłowski).
Elektroniczny sygnalizator strefy zagrożenia
dla dżwigów i koparek

napięciowego, zwłaszcza

\

Elektroniczny sygnalizator strefy zagrożenia napię
ciowego, zwłaszcza dla dźwigów i koparek zawiera
co najmniej dwa czujniki (anteny), przy czym dolny
czujnik (2) umieszczony jest u podstawy dźwigu (koparki), górny czujnik (l) na ramieniu dźwigu (koparki) (12), połączone przewodami ekranowanymi (3)
z urządzeniem elektronicznym składającym się ze
wzmacniacza operacyjnego {4) połączonego ze wzmacniaczem mocy (5), a ten z kolei z tyrystorem (6), który steruje układami blokady ruchu ramienia dźwigu
(koparki) (7), zapłonu silnika (8), blokady hamulców
(9) i sygnalizacji alarmowej (10).
(3 zastrzeżenia)

.9• 0,01 R1
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Folitechnika

P. 170892
Poznańska,

T

Poznań,

07.05.1974
Folska

(Cezary

Wyszyński).
Układ synchronizacji przebiegu parametryzującego
i analizującego w charakterografie do badania
elementów półprzewodnikowych

wynalazku przeznaczony do stosowania w charakterografach, zbudowany jest na elementach logicznych. Układ składa się z prostownika
dwupołówkowego, przesuwnika fazowego,
przerzutnika Schmitta, multiwibratora monostabilnego, dwóch
generatorów pojedynczego impulsu i trzech elementów logicznej sumy zanegowanej typu NOR. W ukła
dzie tym wyjście prostownika dwupołówkowego (l)
łączy się z wejściem przesuwnika fazowego (2), wyjście przesuwn1ka fazowego połączone jest z wejściem
przerzutnika Schmitta (3), a z jego wyjścia sygnał
podawany jest na element (4) typu NOR.
Układ

według

21e; GOlr

P. 170954 T

09.05.1974

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Folska (Tadeusz
Janowski, Jerzy Adamkiewicz, Jan Wawszczak).
Układ korekcji kompensacji błędu kątowego
powietrznego transformatora prądowo-napięciowego

Układ korekcji kompensacji błędu kątowego powietrznego
transformatora
prądowo-napięciowego
przeznaczony jest do stosowania w kompensacyjnych
przystawkach watomierzowych i watomierzach kompensacyjnych. Układ ma na rdzeń dławika (1), równolegle włączonego z głównym uzwojeniem transformatora (3), nawinięte dodatkowe uzwojenie kompensacyjne (5) z drutu o dowolnym przekroju, zwarte
przez opornik (4) o regulowanej rezystancji (R) w zakresie kompensacji błędu kątowego.
(l zastrzeżenie)
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Trzecie wyjście przetwornika jest doprowadzone
bezpośrednio na siatkę sterującą tej lampy. Tymi samymi połączeniami do elektrod odchylania pionowego
i poziomego lampy oscyloskopowej (13) są doprowadzone, sygnał okresowy z przerzutnika monostabilnego i sygnał liniowy podstawy czasu z urządzenia sterującego, Dekady liczące przelicznika częstotliwości
posiadają wyjście kalibrujące (17).
(l zastrzeżenie)
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14.05.1973 - Francja (nr 73 17364)
Thomson - CSF, Paryż, Francja (Jean Jacques
Thiebaut).
Cyfrowy komparator fazy i częstotliwości
Pierwszeństwo:

21e;

G01r
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09.05.1974

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Folska (Jarosław Kubiak, Michał Ostafin, Grzegorz Kienitz).
Układ do pomiaru i kalibracji indukcji ~agnetycznej
Układ według wynalazku przeznaczony jest zwłasz
cza do współpracy ze spektrometrami magnetycznego r1:!zonansu jonowego i magnetycznego rezonansu
elektronowego. Układ zawiera generator wielkiej
częstotliwości (1), w którego obwodzie rezonansowym
sondy jest umieszczona dioda pojemnośc~owa. Do tej
diody doprowadzone jest z jednego z wyjść urządze
nia sterującego {3) napięcie o przebiegu trójkątnym,
zmienne według zdefiniowanej funkcji czasowej, przemiatające częstotliwość generatora w całym zakresie
pomiarowym.
Dwa wyjścia generatora wielkiej częstotliwości są
odpowiednio połączone i tak jedno z przerzutnikiem
monostabilnym (5), którego wyjście łączy się z pierwszym przełącznikiem elektronicznym (6) i z wejściem
na układ wyzwalania przelicznika częstotliwości (7),
drugie wyjście natomiast, poprzez dzielnik częstotli
wości "przez dwa" (8) łączy się z wejściem pomiarowym przelicznika częstotliwości. Ponadto sygnał zerujący przelicznika uzyskiwany jest przez połączenie
wejścia zerującego przelicznika z urządzeniem sterującym. Na wyjściu przelicznika częstotliwości (7) jest
podłączony przetwornik alfanumeryczny (16), z którego dwóch wyjść są wykonane połączenia, pośrednie
przez przełączniki elektroniczne i wzmacniacze odchylania z elektrodami lampy oscyloskopowej (13).

Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy komparator
fazy i częstotliwości przeznaczony do wykorzystywania, jako element detekujący błąd w urządzeniu sterowania fazą dwóch sygnałów.
Komparator odbiera sygnał odniesiienia i sygnał dewiacji częstotliwości o dwóch wartościach, zawierających
informacje o znaku różnicy częstotliwości
dwóch odebranych sygnałów. Komparator, zawiera
ukła'd porównujący fazę dwóch sygnałów wykrywający znak ich przesunięcia fazowego dl~ określonej
fazy każdego drugiego sygnału.
Układ porównujący dostarcza sygnału dewtiacji fazy
o dwóch wartościach, a drugi układ (13) wykrywa
zmiany pomiędzy sygnałami dewiacji fazy, które zachodzą' przy fazie odniesienia zawartej w przedziale
pomiędzy określonymi ułamkami, zawierającymi wartośai O, lub II każdego cyklu sygnału odniesienia.
Wyjście (4) drugiego układu (13) dostarcza sygnał binarny o dwóch wartościach.
(3 zastrzeżenia)
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GOlr ·Go5g
Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa, Folska (Jerzy Harasimowicz).
Elektroniczny komparator sygnałów analogowych
z nastawianą strefą histerezy

Przedmiotem wynalazku jest komparator sygnałów
analogowych z nastawianą strefą histerezy stosowany
w detektorach przejścia zera oraz w sygnalizatorach
alarmu i stanu, które wykorzystywane są w systemach automatyki analogowej i w układach testują
cych i pomiarowych.
16
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Komparator wykonany jest w oparciu o wzmacniacz
operacyjny (l) posiadający dodatnie sprzężenie zwrotne. W obwodzie tego sprzężenia znajduje s i ę sterowane źródło (5) prądu, które dostarcza w zależności
od stanu wyjścia ·(4) wzmacniacza (l) określone wartośoi prądów niezal e żne od wartości napięcia na wejściu (2), przy czym co najmniej jedna wartość prądu
jest regulowana. Jako sterowane źródło (5) prądu
zastosowany jest układ składający się z tranzystora
14), dwóch diod (15) i (16) oraz potencjometru (13)
i oporników (17) i (18).
(2 zastrzeżenia)
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ny.m w nim kołem obiegowym (5), i kół koronowych - lewego (3) i prawego (4). Koło obiegowe (5)
połączone na stałe z ośką (6) o półkulistych końców
kach (7) osadzone jest w jarzmie (2) w przelotowym
okienku (8), z ośką (6) ułożyskowaną w gniazdach (9)
i przykrytą sprężystą ramką (10), której zatrzaski (11)
wchodzą w wybrania (12) w jarzmie (2).
(l

zastrze żenie)

2

23.05.1974

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki "MERAMAT", Warszawa, Folska (Jerzy Szalkiewicz,
Zbigniew Popławski).
Przyrząd

Przyrząd

do wykrywania

uszkodzeń

w kablach
·

wiełożyłowych

uszkodze ń
w kablach
napięcia stałego, dwa
sprzężone urządzenia
wybierające, zespół żarówek
sygnalizacyjnych oraz zespól diod półprzewodniko
wych. Zródło napięcia stałe go (U) połą c zone jest jed-

do

wiełożyłowych

wykrywania
zawiera żródło

nym biegunem z punktem o potencjale odniesienia
układu, drugjm biegunem poprzez rezystor (Rl) z wybiorczym stykiem (a) urządzenia wybierającego (Wl).
Styki bierne (l-n) tego urządz e nia (Wl) połączone są
z zaciskami przyłączen i owy m ! badanych przewodów.
Styki bierne (1'-n') urz ądzeni a wybierającego (W2)
połączone są poprzez żarówki (Zl-Zn) z drugimi zaCiskami przyłączeniowymi przewodów oraz poprzez
diody (Dl-Dn) ze wspólnym punktem połączonym
z układem blokady i poprzez rezystor ·(R2) z wybiorczym stykiem (b) urządzenia wybierającego (W2) oraz
z punktem o potencjale odniesienia układu. Do ukła
du blokady dołączony jest również styk wybiorczy (a)
urządzen.ia wybierającego (Wl).
(l zastrzeżenie)
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Zakłady
Zakład

P. 171599

Energetyczne
Energetyczny,

T

Okręgu

01.06.1974
Dolnośląskiego

Wałbrzych,

Folska

(Adam

Nitka)
Układ do stwierdzania źródła napięcia na szynach
prądu stałego zasilanych z baterii akumulatorów
i buforowo współpracującego prostownika
Układ według wynalazku składa się z przetwornika
oporowego, włączonego w obwód prądu stałego pomiędzy zabezpieczeniem głównym baterii a pozostałą
jego częścią, do zacisków którego przyłączony jest
układ przeciwsobny wzmacniaczy rewersyjnych, włą
czcmy wraz z wyjściem układu pomiarowego do kontroli stanu izolacji obwodów prądu stałego na wejście
układu pomiarowo-progowego zwłocznego przyłączo
nego do członu sygnalizacyjno-wykonawczego. Zadziałanie tego członu następuje w przypadku obniżenia
się prądu ładowania bater.ii poniżej ustalonej warto€.ci, całkowitego jego zaniku lub zmiany kierunku
jego prz e pływu.
(l zastrzeżenie)

'l,,.

:
.•.

2le;

l

l

G01r

P. 171710 T

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska,
Kielce, Folska (Zygmunt Warsza, Jan Galiński).

l

J

Teslomierz halotronowy o

u

H01r

układzie

ilorazowym

Przedmiotem wynalazku jest dużej dokładności
teslomierz halotronowy
o
układzie
ilorazowym
z mnożnikiem analogowym w pętli sprzężenia zwrotnego. Halotron pomiarowy i mnożnik oraz demodu-

III

2le;

06.06.1974

P. 171582

31.05.1974

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej "MERA-PAFAL", Swidnica Sląska, Folska (Adam Podgórski).

Mechanizm różnicowy, zwłaszcza do liczników
wielotaryfowych energii elektrycznej

Mechanizm różn i cowy, zwłaszcza do liczników wielotaryfowych energii elektrycznej składa się z osi
głównej (l) z osadzanym jarzmem (2), z ułożyskowa-

BIULETYN
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lator fazoczuły zas.ilan ~ są ze wspólnego źródła prądu
przez co może osiągnąć dokładność pomiaru O, l Ofo.
Układ taki powinien znaleźć zastosowanie bezpo śred
nio w dokładnych pomiarach pól magnetycznych najniższy zakres l Gs, dokładność 0,2% lub pośred
nie w przetwornikach halotronowych różnych
Teslomierz wyposażony jest w układ do kalibracji
przemiennego o niestabilizowanej amplitudzie, a wskazania teslomierza niezależne są od zmian tego prądu.
wielkości fizycznych.
(4 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO

dientu pola magnet ycz·nego. Omówiony sposób pomiaru ma zastosowanie przy pomiarach laboratoryjn ych dużych gradientó>;: pól magnetycznych zawartych w granicach od 500 Oe/cm do 50 000 Oe/cm.
(l zastrz eżenie)

2le;

GOlr

Folitechnika
Nowaczyk).
Układ

2le;

GOlr

P. 171756

T

08.06.1974

Zakład
Doświadczalny
Elektronicznej Aparatury
Pomiarowej "Eureka", Warszawa, Folska (H ~nryk
Gesztold).
Układ automatycznego równoważenia strat mierzcne.go
elementu w czteroramiennym mostku pomia:rowym
Układ automatycznego równoważenia strat mierzo nego elementu w czteroramiennym mostku pomiarowym, w którym układ automatyki steruje układe m
o zmiennej rezys tancji (A') włączone j r ównolegle ze
wzorcem (Cw), zawiera wzmacniacz selektywny (Wl)
przesuwający fazę napięcia niezrównoważenia o stały
kąt, dołączony do węzła (A) mostka. Wyjście wzmacniacza (Wl) połączone jest z wejściami ste rującymi (l)
detektorów fazowych (Dl) i (D2), wydzielających informacje o niezrównoważeniu składowych reaktancyjnej
i rzeczywis tej mierzonej wielkości (Cx). Wyjście (3)
detektora fazowego (D2) połączone jest z \Ye jściem
sterującym (l) układu o zmiennej r ezystancj.i (A ').
Układ v.-ytwarzania napięć kluczujących detektory
fazowe (Dl) i (D2) dołączony jest do węzła (B) mostka.
Z węzłem (B) mostka połączone jest wejście wzmacniacza (W2) przesuwającego fazę napięcia pa·nu j ąc ~g o
na pojemności wzorcowej (Cw) o stały kąt. Wyji;cie
wzmacniacza (W2) połączone jest z wejściem klLICZLljącym
(2) detektora fazowego (D2) oraz poprzez
wzmacniacz (W3) przesuwający fazę podawanego na
j('go wejście napięcia o kąt równy 90", z wejściem
kluczującym (2) detektora fazowego (Dl).

(l

GOlr

P. 172103

T

P. 172105

T

Wrocławska, Wrocław,

21.06.1974

Folska (Emilia

automatycznej regulacji czasu ustalania
wskazań woltomierza cyfrowego

się

Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznej
regulacji czasu ustalania się wskazań woltomierza
cyfrowego, zwłasz::za wyposażonego w prostownik
o~eracyjny i przeznaczonego do pomiaru napięć prze:nlennych \V systemach automatycznego sterowania
1 centralnej rejestrc.cji danych. Układ według wynalazku reali~u?e zmianę stałych czasowych filtru, bę
dące.go częsc1ą składową woltomierza cyfrowego, w
cz.asie. ustalania s1ę w nim napięć i ładunków odpoWiadaJących wartości napięcia mierzonego.
M~ment przełączenia stałych czasowych filtru jest
okreslony przez wstępnie dobrane opóźnienie w stosunku do rozpocz ęcia pomiaru. Opóźnienie to realizuje opóźniający człon (2), a prze ł ączenie stałych czasowych następuje w m omencie pojawienia się pierwszego impulsu na wyjściu detektora (6) zera składowej
pr~~mie?nej
napięcia
wejściowego
filtru. Wyjścia
opozntaJąc eg o członu (2) i detektora (6) zera połą czone
s':! z wejściami elementu (5) realiz ującego iloczyn logiczny, natomiast wyjście elementu (5) połączone jest
w st e rującym członem (1). Sterujący człon (l) steruje
opóźniając ym członem (2) oraz elektronicznymi kluczami ( ~ ), włączonymi w obwód filtru (8).
(l zastrzeżenie)

zastrze że nie)

2le;

2le;
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21.06.1974

Folska Akademia Nauk, Warszawa, Folska (Adam
Dzierżanowski).

Sposób pomiaru gradientu pola magnetycznego
Pomiar gradientu pola magnetycznego polega na
tym, że w płytce materiału jednoosioVIrego magnetycznie, umieszczonej w obszarze przcj~cia wartosCi pola
rnngnetycznego przez zero wytwarza !>ię prostą ~ci~nę
domerwW<\ przechodzącą przez ~rodck płytld i następ
nie obserwuje się zmianę położenia ściany domenowej w funkcji przesunięcia płytki w kierunku prostopadłym do tej ściany. Odczy tane wartości przesun i;;:ć
pozwalają odczytać z wykresu zależnoś ci siły działa
jącej na ścianę od pola magnetycznego wartość gra-

GOlr

P. 172120

T

21.06.1974

Akademia Górniczo -Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Kazimierz Bisztyga, Jacek Seń
kowski, Maciej Mickowski, Tadeusz Orzechowski, Stanisław Piróg).
Układ do pomiaru mocy biernej w trójfazowej sieci
prądu przemiennego
Układ do pomiaru
prądu przemiennego

mocy biernej w trójfazowej sieci
zaw iera h·zy przekładniki prą
P 1, 3), który ch uzwojenia wtórne są
r <.'zy storami (R 1, Rz, R 3). Foczątki

dowe (f'p 1, Pp 2,
zbocznikcwane
azwojeil \•;tórn lch przekładników (Pp1, Pp:!J PpJ) są
pr-'hlczonc z wejściami jednego trójfazowego mostka
(l\1. 1) a ko ńce z począ tknmi jednj•th z uzwojeń wtórn ych przd:ła dnil;: ów napięciowych (Pn 1, Pn~· Pn). któr ych ko(J t:0 srt s koj ar zon ~; w gw1azdę. Natomiast drugie uzw oj l' nia wto>rnc m<: h pocz~tki poląc ~' one z wej~IC:iami d:·ugicgo mostka (i\iJ a kot'lcc są skojarzone
w gwia z dę . Jedne wyj:ici:I mostków (!1-1 1, i\'l~) są połą·
czuue z . ;uwakiem potencjomdru (Pp) a drugie poprzez rezystory (R.1, R.J z tym potencjometrem (Pp)·
(l zastrzeżenie)
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świetlnych,

P. 170948

T

08.05. 1974

Układ przełączający

Przedsiębiorstwo
Instalacji
Reklam
Warszawa, Folska (Ryszard Zieliński).

do

oświetlenia

elektrycznego

układ przełączający
posiadający element
działania (A), (B), (C)
sterujące zespołem
oświetleniowym, których cewki
wzbudzające są połączone z odpowiednimi zestykami
przekaźników.

Układ daje zmienne efekty świetlne i ma zastosowanie zwłaszcza do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych.
(l zastrzeżenie)
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P. 172159

T

25.06.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki świetlnej
POLAM, Warszawa, Folska (Bogdan Lesiuk, Lech Mijakowski, Wacław Zator).
Układ zapłonowy

s

k_
'

21f;

zasilania wysokonapięciowych rur
jarzeniowych

Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania wysorur jarzeniowych. Układ zasilania
polega na tym, że do transformatora rozproszeniowego
(l) dołączone są obwody (2-4) i (3-5) zawierające
prostowniki (2, 3) oraz wysokonapięciowe rury jarzeniowe (4) i (5). Energia elektryczna prądu przemiennego po przejściu przez transformator rozproszeniowy (l) doprowadzana jest na przemian do obwodu
(2-4) lub (3-5) wysokonapięciowych rur jarzeniowych (4) i (5), zależnie od kierunku chwilowej wartości napięcia i zgodności tego kierunku z kierunkiem
przewodzenia prostownika (2) albo (3). Jako prostowniki mogą być użyte zawory-diody półprzewodnikowe
pojedyncze lub ich zestawy.
{l zastrzeżenie)

Przedmiotem wynalazku jest
do oświetlenia elektrycz•nego,
przełączający (P) oraz elementy

LW

25.06.1974

konapięciowych

Folitechnika śląska im. Wincentego PstroWskiego,
Gliwice, Folska (Bronisław Gwóźdź).

~· J...~

T

R\

Układ

21f;
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jest w oparciu o zastosowanie kantaktronu próżnio
wego jako elementu automatycznie zamykającego
i otwierającego swoje styki i składa się z dwóch równoległych gałęzi impulsowej (l) i sterującej (2) .
Gałąź impulsowa (l) zawiera kontaktran próżniowy
(3) połączony szeregowo z kondensatorem (4), a gałąź
sterująca ,(2) zawiera szeregowo połączone cewkę
sterującą (5) i jedną lampkę tlącą (6) w przypadku
napięcia zasilania 220V, lub dwie lampki tlące (6)
przy 380V. Kontaktran próżniowy (3) umieszczony
jest wewnątrz lub obok cewki sterującej (5).
(4 zastrzeżenia)

,.:J t.:

'•·'L:

PATEN'l'OWEGO

do

zaświecania

elektrycznej lampy

wyładowczej

Układ zapłonowy przeznaczony jest do zaświecJnia
lamp rtęciowo-halogenowych, sodowych i ksenonowych zasilanych z sieci o napięciu 220V lub 380V
i częstotliwości 50 Hz. Układ zapłonowy wykonany

/

"'l

21f;

HOlk

P. 171506

T

30.05.1974

Kombinat Techniki świetlnej "POLAM". Pabianicka Fabryka żarówek, Pabianice, Folska (!Bronisław
Klewin, Cezary Rud:iticki, Edward Kowal, Stefan Pasikowski).
Uxządzenie

do dozowania i nakładania tr.zonków na
elektryczne lampy miniaturowe

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dozowania i nakładania trzonków na elektryczne lampy
mi·niaturowe, zwłaszcza żarówki bateryjne, przystoso-

Nr 5/II (47) 1975
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wane do zamontowania szczególnie na obrotowej
przystawce trzonkarki w automatycznym procesie
trzonkowania lamp. Urządzenie zawiera tulejkę magazynującą (1), trzy pary szczęk trzymające (2),
podające (3), i oporowe (4), oraz tulejkę prowadzącą
(5), przy czym te elementy usytuowane są w pionowym rzędzie. Szczęki (2), (3) i (4) osadzone są na
dwóch połączonych ze sobą wałkach (6), zamocowanych na stałe w korpusie (7) i są sterowane krzywkami (8) i (9), osadzonymi na dwudzielnym wałku (iO),
natomiast tulejki (l) ·i (5) umocowane są na stałe w
korpusie (7). Dwudzielny wałek (10) zawiera sprzęgło,
korzystnie kłowe (11), sterowane korzystnie elektromagnesem (12), co stanowi układ blokujący.
(4 zastrzeżenia)

2lg;
ll9h;

P. 170971
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nia przez niego cech przekaźnika czasowego o wydłu
żonym czasie zwłoki przy zwalnianiu\ równolegle do
uzwojenia przekaźnika dołącza się obwód utworzony
z dwóch posobnie połączonych diod stabilizacyjnych
(D2) i (D3) skierowanych zaporowo w stosunku do
prostownika
zasilającego
uzwojenie
przekaźnika
przy czym jedna z diod zabocznikowana jest kondensatorem.
(2 zastrzeżenia)

10.05.1974

B23k

Folitechnika Wrocławska,
szard śmiechowicz).
Układ

Wrocław,

Polska

(Ry-

automatycznego sterowania wiązką elektronową
w urządzeniach elektrunowiązkowych

Pz

c

Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznego
sterowania wiązką elektronową w urządzeniach elektronowiązkowych, a zwłaszcza w spawarkach elektronowiązkowych.

Istota wynalazku polega na rejestrowaniu na taśmie
magnetycznej amplitudy napięcia, będącej odpowiednikiem toru elektronowej wiązki niespawającej i jej
położenia względem szczeliny między elementami spawanymi. Następnie odtwarza się zarejestrowany przebieg i sygnałem tym steruje się wartoś~ prądu stałego zasilającego cewki odchylające wiązkę elektronową urządzenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi
podłużnej linii spawu. Pozwala to na prowadzenie
wiązki spawającej wzdłuż szczeliny zgodnie z uprzednio zarejestrowanym torem.
Rejestrowana przez blok (4) zapisu i odtwarzania
magnetycznego amplituda napit;cia stanowi napiqcie
wyjściowe 1·6:i.nicowego wzmacniacza (5), na którego
wejście podawane są impulsy z kolektora (12) olektronów. Impulsy te przepuszczane są przez bramki (6),
które stero wane są przez blstabilnc pr~erzutniki (7),
połączone z wyjściem formującego członu (8), zasilanego z generatora (10) n a pl ~cia sinusoiclalneg9, poprzez przesuwnik (9) fazy.
(l za;;trzeźcnie)

...
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P. 171121 T

10.05.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i__ Projektowe Miedzi "CUPRUM", Wrocław,
Folska (Jerzy Kaćma).
Opóźniający człon

czasowy do

przekaźników

Przedmiotem wynalazku jest opóźniający człon czasowy do przekaźników, zwłaszcza do przekaźników
normalnych pracujących w układach zasilanych napięciem przemiennym.
Przekaźnik normalny prądu stałego lub przemiennego prac ujący w układz ie zasilanym napiąciem przemicnn:rm, zasilany jest przc7. prostowni.l;: pół lub
pełnookre sowy prądem pulsującym, a w celu m yska-

21g;

42h;
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P. 171371 T

24.05.1974

Folitechnika Warszawska, Warszawa,_ Folska (Andrzej Kalestyński, Halina Smolińska).
Sposób holograficznego rejestrowania i odtwarzania
obrazów wzorów mikromasek na warstwę
świa-tłoczułą

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie
w fotolitografii mikroelektronicznej. Rejestrowaruie
hologramu dokonuje się przez oświetlenie wzoru

Nr 5/II (47) 1975
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mikromaski (5) z b ieżml wiązką laserową, uformownną
w :znanym układ zie optyczn ym (4). Holograficzne projekcyjne odtwarzanie obrm.u na plytcc pólprzewod nikowej (14) dokonuje się, prz e puszczają t wi<] z kę laserową oświetlającą hologram (11) przez razspójniacz
(9) światła laserowego.
(l zastr zeżenie)
21g; H01s

P. 111539 T

30.05.1974

Wojskowa

Akademia Techniczna im. Jarosl3wa
Warszawa, Polska (Marian Buda, Wło
dzimierz Przybylski).

Dąbrowskiego,

Sposób odchylania laserowej

wiązki światła

2lg; G21c

Przedmiotem wynalazku jest sposób odchylania laserowej wi3,zki światła, przez odprowadzenie jej z l a sęra poprzez układ soczewek rozpra sza jącej i skupiającej do układu odchylającego i następnie wyprowa dzenie odchylonej wi ąz ki światła przez układ soczewek skup~aj ą cej i rozpraszaj ljcej, przy czym jako
układ odch ylający stosuk się płytkę z materiału magnetycznego o regularnej strukturze domenowej, kor zys tnie pasiastej , do której przykłada się pole magnetyczne w kierunku nostopad!ym lub ró w nol e g ł y m
do .p owierzchni płytki.. Przez zrui a n ę na tęże ni a prz;:. łożonego po ~a magne tycznego do bi era się pożqdan s
I{ąt ugięcia wiązki ś wiatla i poż:-tdnną ;; zy bkość odch;-·lania. Sposób ten mo że być stosowany np. do odczytu informacji z pamięci magnetooptycznej w EMC,
do modulacji światła, demonstracj~ i odchylania świ a
tła liniowo spolaryzowanego na strukturach magnetycznych oraz w telewti.zji kolorowej. (l zastrz e żenie)
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Termoemisyjne źródło jonów składa się z umocowa nych w r.Jcktro izola cyjn ej, korzystnie porcelanowej,
podstawie (.J. ) stalowych kolumienek utrzy mujących
elektroi zolacyjny mi kowy krążek (2) z roz piętą na
nim elektrodą (3), do której napięcie zarzenia doprowadzone jest przez kolumienki (1). Między kolumienkami znajduje się zamykana prowadnica (5) z umieszczoną wewnątrz próbką (6), z powierzchni której emitowane są jony badanych pierwiastków. Próbka (6)
ufoll!nowana w kształt ołówka dociskana jest w miarę
:iej ubytlm do żarzonej elektrody (3) miękką spręży nką (7).
.
P. 171621 T

03.06.1974

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Zygmunt B ieguszewski, Jan S. Górecki, Janusz Surała).
Kolumna jonowymienna do oczyszczania cieczy
zwłaszcza w obiegach wodnych reaktorów
jądrowych

Przedmiotem wynalazku jest kolumna jonowymienna do oczyszczania cie czy, zwłaszcza w obiegach wodnych reaktorów j ą drow y ch.
Kolumna jonowymieona (l) jest to zbiornik w
kszta~cie
cylindra zaopatrzony w części górnej
,,. otwór wlotowy (2), a w ezę :i ci dolnej w otwór wylotowy (3), nad którym umieszczona jest wkładka (4)
z otworami o średnicy mniejszej od wymiarów ziarna jonitu; Na wkładce (4) ułożona jest warstwa (5)
r. rozdrobnionego mute rialu odpornego na korozję
o gęs to ś ci 5--ll-krotnie więks ze j od gęstości jonitu.
'Wa rstw a (5) skł ada się z elementów o dowolnych
bztałt a ch geometrycznych o wymiarach li.niowych
lub ś re dni c ach od 0,5 mm do 10 mm. (3 zastrzeżenia)

·-~---

~

;

"·
2lg;

HOlj

P. 111594 T

01.06.1974
)·; ;·; ·~

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Folska (Bogdan Adamczyk, Bogusława Aramowicz).
Termoemisyjne

źródło

jonów

Przedmiotem wynalazku jest termoemis yjne żróc!ło
jonów, znajdujące szczególnie zastosowanie w sp.,ll:trometrii masowej i elektromagnetycznej separacji
izotopów.

21g;
49h;

H01j
B23k

P. 171627 T

03.06.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Polska {Ryszard
Smiechowicz, Alndrzej Hałas, Jan Felba).
Układ

w

_/
7

_J

5

8

do centrowania soczewki magnetycznej
urządzeniach elcktr onowi~zkowych

Przedmiotem wynalazku jest układ do centro wan ia
soczewki magnetycznej w urzą dzen ia ch elektronowiązkowych, a zwłaszcza w spawarkach elektronowiąz.kowych.
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Układ według

wynalazku składa się z metalowych
(9), które poprzez przełącznik (8) połączone są
z miernikami (10, 11) prądu stałego i z rezystorem (7),
połączonym ró\vnolcgle z płytkami odchylania pionowego oscyloskopowych lamp (l, 2). Płytki odchylania poziomego oscyloskopowych lamp (l, 2) zasilane
są z generatora (5) napięcia sinusoidaLnego poprzez
przesuwniki (3, 4, 6) fazy. W odmiennym układzie
według
wynalazku metalowe pręty połączone są
z miernil,ami prą d u stał ego i zamocowane są na metalowe j płytce, nad którą umieszczony jeśt kolektor
(20) elektronów. Kolektor elektronów połączony ;est
z siatką sterującą oscyloskopowej lampy (21) i poprzez równoległy układ rezystora i cyklicznie pracujący przełącznik z masą urządzenia elektronowiązko
wego.
:Płytki odchylania poziomego i pionowego lampy (l)
zasilane są z dwu oddzielnych generatorów (5, 24)
napięcia o różnych częstotliwościach poprzez przesuwniki fazy i drugi, cyklicznie pracujący przełącznik.
Proces centrowania soczewki magnetycznej przeprowadza się w dwóch etapach. Najpierw dopnw~1dza
sl;; do stanu, w którym oś clektronooptyczma renognis kowane j wiązki elektronowej pokrywa się z osi<!
syme trii u k ł adu pr ętów metalowych, a następnie
przez zmianę położe nia geometrycznego soczewki magne tycznej doprowa dza się do stnnu, w Jttórym oś
tej soczewki pokrywa się z osią elektranooptyczną
wiązki elektronowej.
(4 zastrzeżenia)
prętów
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Spqsób neutralizowania elektrycznośd statycznej
w materiałach rozwłóknionych, zwłaszcza w pierzu
Sposób neutralizowania statycznych ładunków elektrycznych wytwarzających się wskutek tarcia w mater.iałach rozwłóknionych, zwłaszcza w pierzu, polegaJący na wprowadzeniu do materiału związku chemicznego w postaci wodnego roztworu eteru alkilofenoksyetylenowego, korzystnie oksyetylenowagnego~
nonylofenolu o stężeniu 0,02-0,050fo w ilości nie więk
szej jak 1,2 kg na 1000 kg pierza, które w trakcie
tego utrzymuje się w ruchu fluidyzacyjnym w powietrzu, przy czym roztwór wprowadza się strunileniem ciągłym za pomocą znanych dysz ciśnieniowych
lub strumieniem pulsacyjnie przerywanym z zachowaniem warunku aby roztwór przed użyciem doprowadzony był do temperatury w granicach 20-40°C.
(l

2lg; HOU

P. 171739

T

07.06.1974

Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa Folska
(Krzysztof Sadźmirowski, Jan Pieńkos).
'

Sposób wytwarzania elektronicznych
scalonych

-

5

H05f

P. 171672 T

04.06.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa, Poznań, Folska (Jan Matyniak, Henryk Wcisło,
Jacek Jeske, Mirosława Stanisł<łwiak, Hieronim. Jusik).

układów

Sposób wytwarzania elektronicznych układów scalonych polegający na wytwarzaniu przy pomocy z;nanych zabiegów technologicznych w okrągłych płytkach
~ółprzewodnikowych, np. w płytkach krzemowych,
1dentycznych elementarnych struktur scalonych przylegających do siebie krawędziami, znamienny tym, że
tak wytworzone półprzewodnikowe płytki (l) bada
się najpierw w celu ustalenia rozmieszczenia w nich
wadliwti.e
wykonanych elementarnych
scalonych
struktur (3), następnie te przebadane płytki (l) nadcina się w ten sposób wzdłuż krawędzi ' (2) wspomnianych elementarnych scalonych struktur (3), ażeby
linie nadcięć obejmując maksymalną ilość poprawnie wykonanych elementarnych scalonych str.uktur
(3) utworzyły żądaną figurę lub figury geometryczne,
np. prostokąt lub kwadrat (4) albo dwa prostokąty
lub kwadraty (5), z kolei łamie się płytki (l) wzdłuż
wykonanych nadcięć oraz nanosi się na tak ukształ
towane płytki jednym ze znanych sposobów z zastosowaniem odpowiedniego maskowania cienkowarstwowe ścieżki przewodzące, łączące ze sobą według z góry określonego schematu połączeń poletka
wyjściowych kontaktów poszczególnych elementarnych
scalonych struktur (3).
(l zastrzeżenie)

.=..........-

2lg;

zastrzeżenie)
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TESLA, narodni podnik, Praga,
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Czechosłowacja.

Urządzenie do automatycznego wytwarzania
ciągłym ~arstw epitaksjalnych i· złącz

sposobem
p-n

Urządzenie do automatycznego wytwarzaQ.ia w spociągły warstw epitaksjalnych i złącz p-n z materiałów
półprzewod11ikowych
według
ustalonego
uprzednio programu, znamienne' tym, że posiada układ
transportowy (l) z podstawkami (3) które zawierają
żróclla i podłoża, nad którymi są umieszczone reaktory
(4), do których wprowadza się w położenie robocze

sób

podstawki (3) za pomocą cięgieł (6) urządzenia przesuwającego, przy czym reaktory (4) wykonane ze
szkła kwarcowego i mają doprowadzenia (7) dla mieszaniny gazowej.
(5 zastrzeżeń)

2lg;

HOlg

P. 111754 T

08.06.1974

Zakłady Ceramiki Radiowej "Unitra",
Warszawa,
Folska (Jerzy Matusiak, Zenon Kurbiel, Eugeniusz
Toporowski).
Kondensator zmienny

Kondensator zmienny ceramiczny składający się z
cylindrycznego statora i rotora połączonych obrotowo
nitem posiada w stntorze (l) dwa boczne promie niste
nacięcia (2 i 2'), pomiędzy którymi na spodniej powierzchni wspomnianego statora znajduje się uskok
(3). W nacięcia oraz uskok wmontowane jest odpowiednio wyprofilowane wyprowadzenie statora (6).
Spodnia powierzchnia łba nita (5) ma kształt ściętego
stożka.

Promieniste nacięcia {2 i 2') t\vorzą między sob<l
od 80° do 150°, <l kąt rozwarcia stożka spodniej
powierzchni łba nita (5) wynosi od 150° do 174°.
kąt

(·1 zastrzeżenia)

'[J/J-/0

turowmcze

2lg;

HOlg

P. 171753 T

08.06.1974

Zakłady Ceramiki Radiowej "Unitra", Warszawa,
Folska (Eugeniusz Strzyga, Edward Pawłowski).
Urządzenie

do znakowania podzespołów
elektro·n icznycb, zwłaszcza kondensatorów
ceramicznych
Urządzenie do znakowania podzespołów elektronicznych, zwłaszcza
kondensatorów ceramicznych
składające się ze stolika (1), na który nakłada się
farbę drukarską, gumowego wałka (2) rozprowadzają
cego farbę po stoliku i przenoszącego farbę na czcion-

ki (4) posiada głowicę stemplującą (5) wykonuje!<.:<!
cyklicznie przerywany ruch obrotowy oraz ruch
zwrotny pionowy. Głowica posiad<'! co najmnic:l dw•1
ramiona (6 i 6') zaopatrzone w elastycznie zamocowane stemple (7 i 71 ) przenoszące farbę drukar s lt<~
z czcionek (4) na podzespoly elektroniczne (0) zamocowane w listwach montażo·wych (10). Dolne l;;ot'lcówlti
stempli (7 i 7') zaopatrzone są w elastyczne, korzys tnie gumowe nakładld (S).
(l zastrzeżenie)

2lg;

HOlg

P. 111755 T

08.12.1974

Zakł ady Ceramiki Radiowej ,,Unitra",
Warszawa,
Pclska (Eugeniusz Strzyga, Jerzy Matusiak, Eugeniusz
Toporowski).
Urządzenie
zwłaszcza

do montażu półfabrykatów pł ytk owych,
kondensatorów ceramicznych foliowych

Urządzellie do montażu
zwłaszcza lmndensatorów

półfabrykatów

płytkowych

ceramicznych foliowych w
wyprowadzenia umieszczone w listwach montażowych
[Josiada głowict.; (5) wykonu.i<!C<J cykliczny przerywany ruch obrotowy zwrotny or<:~z ruch zwrotny pionowy, która ta g low Ł ca posiada co najmniej dwie przyssawki (•1 i <t') w y bie rnjąc e plytki pólfabrykatu (3)
z gniazd (2) zasobnika lwła wego (1). W zewnętrznej
i dolnej ściance J~ażdego gniazda znajduje się szczelina (12) poprzez którą przechodzi skupiona soc ze wką
(13) wiązka swiatla peldająca na fotoelement (15) sterujący ruchem wspo.m nianego zasobnika kołowego.
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W zasięgu przyssawek (4 i 4') umieszczony jest
stolik (6) posiadający z jednej strony suwak (7) w postaci odpowiednio ukształtowanej do kształtu płytki
półfabrykatu pryzmy, a z drugiej strony ruchomy
pomost (10) z wycięciem (11), w które wchodzi jedna
końcówka wyprowadzenia (8) umieszczonego w listwie
montażowej (9).
(l zastrzeżenie)

i
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P. 172056

T

20.06.1974

Jury Sergeevich Bokov, Valery Nikolaevich Gurzheev, Vladimir Ivanovich Zakharov, Vladimir Sergeevich Korsakov , Vadim Petrovich Lavirschev, Alla
Grigorievna Goron, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Mark Leonovich Glikman, Nikolai Nikolaevich Seemenov, Viktor Yakovlewich Matvienko, Saratow
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Sposób wytwarzania barwnych fotowzorników
Sposób wytwarzania barwnych fotowzorników charakteryzuje się tym, że powierzchnię . podłoża poddaje
się barwieniu metalem barwiącym drogą kilkakrotnych dyfuzji jonów metalu barwiącego, uzyskiwanych
z różnych stopów, przy jednoczesnej redukcji metalu
barwiącego w stopie. Tak zabarwioną warstwę podłoża szklanego pokrywa się z kolei warstwą ochronną,
odpowiadającą kształtowi żądanego obrazu, po czym
usuwa się niezabezpieczone części, zabarwionej warstwy, a w końcu usuwa się warstwę ochronną.
Sposób wytwarzania barwnych fotowzorników jest
stosowany głównie w celu otrzymywania płyt drukarskich oraz mikroukładów.
(l zastrzeżenie)

21g;

H01j

P. 171851

12.06.1974

13.06.1973 - Japonia (nr 65782/73)
Tokyo Shibaura Electric CO. LTD., Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Japonia.
Sposób wytwarzania paskowego ekranu w produkcji
kolorowych kinesk;opów

12

Sposób wytwarzania ekranu paskowego w produkcj~ kolorowych kineskopów zawierających w sobie
ustawiony w jednej linii - zespół wyrzutni elektronów
emitujący środkową wiązkę elektronową i parę wią
zek bocznych, ekran paskowy utworzony na wewnę
trznej powierzchni płyty cwłowej (2) i wmontowaną
w płytę czołową maskę cieniową (7) mającą dużą
ilość przeciętnych otworów, realizowany drogą naświetlania liniowym źródłem
światła
(21) poprz.ez
maskę cieniową (7) oraz soczewkę korekcyjną (2'8)
umieszczoną między źródłem światła i maską cieniową
charakterystyczny tym, że soczewka korekcyjna (28)
i liniowe iródło światła (21) są używane przy każdym
etapie wykonywania ekranu paskGwego, przy czym
względny azymut soczewki korekcyjnej między etapem naświetlania odpowiadającym wiązce środko
wej, a etapami naświetlania odpowiadającymi wspomnianym wiązkom bocznym różni się o kąt 90°, natomiast liniowe źródło światła, którego kierunek pokrywa się z kierunkiem pasków na ekranie ulega
przesunięciu
do położenia odpowiadającego każdej
wiązce elektronowej przy każdym etapie naświetlania.
(4 zastrzeżenia)

J.2

Pierwszeństwo:

Y

l
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2lg;

GOlt ·

P. 172184 T

26.06.1974

Urząd Energii Atomowej, Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej, Warszawa, Folska (Alojzy
Koczyński, Maria Wolska-Witer).

Ter~oluminescencyjny dawkomierz promieniowania
jonizującego, zwłaszcza niejednorodnego

Opracowano nowy typ dawkomierza termoluminescencyjnego, w którym zastosowano nieprzezroczysty
dla światła termoluminescencji detektor, wykonany
z mieszaniny wysokoczułego materiału termolumines-
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cencyjnego i substancji wygaszającej emitowane światło
z głębiej położonych warstw detektora oraz - dwa
układy rejestrujące dwa niezależne sygnały termoluminescencji z fotopowi elaczy umies:o:czon y ch po
obydwu stronach detektora nieprzezroczystego, ogrzewanego w czasie pomiaru termoluminescencji gorą
cym gazem obojętnym.
Dawkomierz tego typu umożliwia wykorzystanie
objętości detektora do wykonania odrębnego pomiaru.
Z jednej strony detektora odczytuje się dawki promieniowania padającego bezpośrednio na detektor w
czasie jego eskpozycji (np . beta plus gamma), z drugiej - dawki promieniowania, które przeszło przez
detej{tor (np. gamma).
(l zastrzeżenie)
2lg4;

G21f

P. 171622

T
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kształt kołowy i są rozmieszcz.one
wzdłuż okręgu.
Końce elementów (2), tworzących pobocznicę walca
są wyprowadzone poza końcowy krążek (3) i zespawane szeregowo przy powierzchni tego krążka, natomiast dwa wolne końce grzejnika są przyspawane
do prętów wyprowadzeniowych.
(l zastrzeżenie)

03.06.1974

Instytut Badań Jądrowych , Warszawa, Folska (Józef Lech, Hirnle, Andrzej Strupczewski).
Pojemnik ochronny, zwłaszcza na zasobniki
z materiałami radioaktywnymi

Przedmiotem wynalazku jest pojemnik ochronny,
na zasobniki z materiałami radioaktywnymi.
Zasobnik (l), otoczony osłoną biologiczną (2), zawierający materiał radioaktywny, umieszczony jest
w gnieździe (3). Pomiędzy gn ir~zde m (3) a ścianką zewnętrzną (4) z"najduje się te-rmoizolacyjna warstwa
(5), wykonana z materialu włóknistego nasyconego
cieczą lub roztworem, korzystnie o niskiej temperaturze krzepnięcia. Do ścianki zewnętrznej (4) przym o co\V ;-~ n c· są żebra ochronne (6) polQczon :e ze sobą
· k or zys mie opaską (7) i pochylone wzglę d~m stycznej
do ścianki zewnętrznej (4) pod kątem ostrym.
W ściance zewnętrznej (4) znajduje się otwór (9)
przeznaczony do wlewania cieczy i wydostawani a się
pary z termoizolacyjnej warstwy (5). Pojemnik zamykany jest pokrywą (8).
(2 zastrzeżenia)
zwłaszcza

2lh;

H05b

P. 171233 T

17.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Eugeniusz Horoszko, Wojciech
Sojka).
Urządzenie do indukcyjnego płaszczowego nagrzewania
przedmiotów stalowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do indukcyjnego płaszczowego nagrzewania przedmiotów stalowych. Urządzenie zawiera płaszcz grzewczy, który
stanowią przewody elektryczne (l) ułożone w półrur
kach (3), przylegających krawędziami do ogrzewanego
przedmiotu (4). Półrurki (11) z przewodami majl\
kształt wężownic. Przewody elektryczne (1)~ przewodzące prąd o dużym natężeniu, łączą się ze źródłem
napięcia jednofazowym lub trójfazowym.
(3

21h; RO!'Jb

~.

1708811

T

zastrzeżenia)

07.05.1974

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Folska
(Lech Foremski, Janusz Grzyb, Wojciech Sobaszek).
Elektryczny promiennik rurowy

Elektryczny promiennik rurowy przeznaczony jest
do stosowania jako element grzejny w piecach do
obróbki cieplnej z atmosferami regulowanymi. Promiennik składa się z rury zewnętrznej, elementów
oporowych, kształtek ceramicznych i tulejek dystansowy ch.
Elementy oporowe (2) mają kształt litery U i są
przewleczone t:~rttiz pojedyncze otwory, wykonan~ w
krątkaćh ceramicznych (3), które to otwory maJtt

alb;

H05b

P. 171884 T

12.06.1974

Instytut Naftowy, Kraków, Folska (Józef Nawrocki,

JózM

dihal~kl, ·~nesław żubik).
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Grzejnik elektryczny do wygrzewania
przewodów oponowych
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elektrochemicznych wewnątrz ogniwa pomiaże oparty jest na bezpolaryzacyjnym pomiar~e tej oporno ś ci wewnętrznej (Rx) o sile elektromotorycznej SEM, przyłc]czonej do obwodu siatki (S 1)
i anody (A) lampy elektrometrycznej, przy włączeniu
w obwód anodowy, zasilany z baterii (B 1), wyskalowanego miliamperomierza (M1) w jednostkach oporności. Urządzenie do stosowania tego sposobu, ma
wyprowadzenia ogniwa elektrochemicznego dołączone
do zacisków pomiarowych, które połączone są z anodą (A) i siatką (8 1 ) lampy elektrometrycznej.
(2 zastrzeżenia)
rowego,

Grzejnik elektryczny do wygrzewania złączy przewodów oponowych ma zastosowanie przy wykonywaniu szczelnych połączeń kabli, które pracują w cięż
kich warunkach otworowych, tj. zanurzone w ropie,
w wodzie i w warunkach ciśnieniowych.
Grzejnik według wynalazku składa się z dzielonego
korpusu (l) w kształcie graniastosłupa obejmującego
dzielony wkład (2), który ogrzewają cztery .grzejnlce
proste (3) składające się z elementu grzeJnego (6)
o kształcie spiralnym, który osadzony jest w tulei
izolacyjnej (7) i zasypany jest piaskiem ceramicznym
(8). Zabezpieczenie i zakończenie ich stanowią śruby
(10) i korki izolacyjne (9).
Grzejnice dostosowane są do pracy łącznie lub indywidualnie co umożliwia uzyskanie różnych mocy
a tym samym i temperatur. Nadmiar surowca usuwany jest ze szczeliny (l!l) a. wypływa on na skutek
docisku elementów obejmujących korpus.
{l zastrzeżenie)

2lk9;

HOlm

P. 1709<17

08.05.1974

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, P·o lska (Adam Gierek, Stanisław Wolf, Zenon Adamczyk, Jerzy Gierek, Krystian Stencel, Janusz
Gajda, Ryszard Skrzyś, Zdzisław Kwiek, Zygmunt
lVIorys).
Sposób przerobu

zużytych

akumulatorów

ołowiowych

Sposób przerobu zużytych akumulatorów ołowio
wych, w drodze przetapiania wstępnie rozkruszonego
złomu, zawierającego:
części metaliczne w postaci
stopu ołowiowo-antymonowego, masę wypełniającą
zawierającą siarczan i tlenki ołowiu, płyty izolacyjne,
obudowę z tworzyw sztucznych oraz inne materiały,
zwłaszcza pozostałości kwasu siarkowego, polega na
tym, że przetop złomu prowadzi się najkorzystniej
w tyglu, lub kotle ze stopu żelaza z odprowadz".niem
gazów, w obecności wodorotlenku sodowego, lub potasowego w temperaturze powyżej 450°C, wykorzystując powstałe gazy do redukcji związków ołowiu, zawartych w powstałym żużlu i intensyfikacji procesu
mięC:zy innymi przez zawracanie tych gazów do strefy przetopu oraz wykorzystując te gazy jako dodatek
do gazu koksowniczego lub ziemnego, lub do mieszaniny pyłu węglowego i powietrza dla celów grzewczych.
(l zastrzeżenie)

2lk9;

HOlm

P. 171620 T

03.06.1974

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Folska (Marian Paszkiewicz, Tadeusz Pałasik).

Poznań,

Sposób obróbki elektrod akumulatora zasadowego

P. 170900 T
2lk9; HOlm
21e; GOtr
Folski Komitet Normalizacji i Miar,
Polska (Józef BułaWa, Zenon Mikowski).

b7.05.1974
Warszawa,

Sposób pomiarów oporności wewnętrznej ogniw
elektro•hemiczDtCh oraz urządzenie do stosowania
tego spOilObU
Sposób

p~mi8.1'6W

Oporności

wewnętrmej

ogniw
elektroch~~czn:?~tl 1 ttn1o~Iiwiając:r przeprowad1.enle
pomlar6~ cl~giyc!h f:Ycz wymuszóńycl'! dOdatkowo pro-

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki elektrod spiekanych akumulatora zasadowego. Sposób polega na tym, że przed montażem akumulatora krawę
dzie elektrod i inne ich -ezęści narażone na zwarcis.
elektryczne pokrywa się elastyczną powłoką z ługo
odpornego tworzywa sztucznego. Jako tworzywo stosuje się kopolimer octanu winylu etylenu.
(2 zastrzeżenia)
2lk9;

HOlm

P. 171638 T

04.12.1974

Pi~rwszeństwo: 04.06.1973 Związek Socjalistycznych
R~publik Radzieckich ('n r 1924074)

17.12.1973 (nt 1973502)
17.12.1913 (nr 1973503)
Faal Khatovich Nabiullln, Zoya Mikhailovna Buzova, Efim Mikhailovich Gertsik, Ivan Ivanovi.ch Koval,
Vladymii' Mikhailovich Masliv, Ljudmiia Nlkolaevha
Khamits, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich.
Zasadowe ogniwo galwaniczne
Zasadowe ogniwo galwaniczne, składa się z elektrody dodatniej z wyprowadzeniem, stanowiącym
obudowę i z elektrody ujemnej powleczonej warstwą
cynku, a posiadającej odprowadzenie prętowe, które
~est rozm1eszczone
współosiowo
oraz przedzielone
przewodzącą jon :; przesłoną. Ognliwo ma również podkładki i uszczelki z materiału izolującego elektrycznie,
usytuowane w części czołowej elektrod, posiada też
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człon uszczelniający utworzony z pokrywy metalowej
mufą, uzbrojoną plasty cznym materiałem
iz olujący m elek tryczni e. Ogniwo m a podkładkę (Gl
położoną od str ony pokr ywy metalowej {10) i wypos ażo~l '! w mu l'ę (9}, przy cLy m we,vnętrzne :irednice

i uszczelki z

mufy (9), uszczelki (11) i p 1dk!adki (6) S<l mniejsze
od średnicy koilcówki prętowej (4), a na pokrywie
metalowej (10) zmt jdują się otwor y (13), wyłoż one materi <1 łem plastycznym uszczelki {ll), które po przekłu
ciu um ożliwiaj<) do stęp pow ietrza do elektrody dodatniej (1).
(15 zastrze ż t" i'l)
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Dekoder zawit"ra u.r ;:ą d zenic (l') do wydziehmia
lum inancji i sy gnału chr ominancji z zespo loneg o syg n ału wl zyjnc[:o. Stop ie t't k wa dr:o. tu.i <iCY (U)
prze mien ia s y g n ał chrominanc ji w pier wszy ::y gn a l
c:. fr nwy z zachowaniem przechodzenia sygnału ch romin2.ncji przez zero. Li nie op ó;~n i aj ą c e (4") dos t;, rczai <l dr ugi e sygnały chromin <:nch a układ y logiczne
(16) i (17) dostarc z aj ą w kolejności se!nvencyjne j
pierwsze i drugie sy gnały cyfrowe. Podwójne demodulatory (4' ) (10') odb ierają sekwencyjnie pierwszy
sygnał cyfrowy i drugi sygnał cyfrowy i dostarczają
do m atrycy (13') sygnały różni cowe koloru dla otrzymywania dodatkowych s ygnał ów różnicowych koloru.
syg nału

(31

21n 7 ;

P. 171046

H04n

Pierwszeństwo:

2lk9; HOlm

P. 171909

Pierwszeństwo:

14.06.1974

14.06.1973 - Wielka Brytania
(nr 28348/73)

Electric Power Storage Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Pokrywa akumulatorowa oraz sposób wytwarzania
pokrywy akumulatora
Pokrywa akumulatora wytłoczona z tworzywa
sztucznego zawiera co najmniej jeden uchwyt (20)
stanowiący integraln ą część pokrywy (10) połączon y
z ni11 za pomocą zawiasu (23) umożliwiającego zginanie uchwytu (20) do położenia spoczynkowego (20c)
w którym utrzymy wany jest za pomocą zatrzasku

Thomson-CSF,
baut).
Urządzenie

14.05.1974

Francja (nr 73 17364)
Francja (Jean Jacques Thie-

14.05.1973 Paryż,

sterujące

fazą . sygnału

calo§ć.

(9 zastrzeżeń)

odniesienia

Urządzenie sterujące fazą generatora przeznaczone
je:st, zwłas zc za do urz qdzeń telewizyjnych. Urządze
nie sk łada się z układu wytwarzającego sygnał błędu,
układu przesyłającego i układu dostarczającego poprawki. Binarny sygnał błęd u jest przesyłany okresowo torem traEsmisji o malej szerokości pasma.

Układ

detektora kolejn ości (11) rejestruje kolejne
próbki sygnału błędu i steruje w funkcJi dwóch
ostatnich odebranych próbek układem modulatora (10),
twor z ąc
sygnał
poprawki o zmienn e j amplitudzie.
Amplituda syg nału poprawki ulega zm niejszeniu przy
każdorazowej zmi<mie znaku s yg nału błędu.
zastrzeżenia)

(3

(32, 33).

Sposób wytwarzania pokrywy akumulatora polega
na tym, że pokrywę i uchwyty formuje się jako jedną

zastrzeż e ń)

r-- ------ -2~-- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ,
l
l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l

l
l

l

1
l
l

~-

, 11

L __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ j
4

21n1;

H04n .

Pierwszeństwo:

P. 171045

l
..... __ _ _ _ _). _ _ _ ....,

l

:~= '

13.05.1974

15.05.1973 Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 360519)

:

L

g -

c=J i

- •. - -

j

Tektronix, Inc., . Beaverton, Oregon, ·Stany Zjednoczon.e Ameryki (Philip Stephen Crosby, Larry Allan
Nelson).
Dekoder SECA.l\1, sposób przemiany sygnału
a nalogowego w syg-nał cyfrowy l układ do
wytwarzania takiego syg nału, sposób wytwarzania
sy gnału wyjściowego, którego zmiany amplitud r
odpowiadają zmianom częstotliwo ś ci sygnału
wejś ciowego , posiadajileego dwa stany sta bilne

Sposób kształtowania charakterystyki toru luminancji
w odbiorniku TVC systemu SECAM oraz układ do
stosowania tego sposobu

Pl'zedmiotem wynalazku jest dekoder SECAl'VI, sł u
do wytwarzania sygnałów do kolorowej .lampy
obrazowej ze złożonego ~ ygnału wizyj n ego.

Sposób kształtowania charakterystyki toru luminancji w odbiorniku TVC ·systemu SECAM polega na
tym, że z całkowitego sygnału wizyjnego TVC wytłu-

żący

21n1;

H04n

P. 171335

T

22.05.1974

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Folska (Janusz Podobas, Andrzej Serkuczewski).
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mia się sygnał o częstotliwości chrominancji w weJSciowych· s topniach toru luminancji w dwuobwodowym filtr ze pasmowym, który znajduje się przed
l m i<l opóźnia jq o. Obwód fi.ltr u p a ~ ; mo weg o posia da
g ałL)ż spr~ę żc ni a zwrotnego dodfltn'iogo lu l! u iemn<e go,
k tóre sta nowi th•:i1jn ik zb udowa ny z r:lw:odów rezonansowych połączonych szeregowo lub równolegle.
Układ do stosowania sp osobu zawiera na wejściu
całkowitego sygnału wizyjnego TVC, wtórnik emiterowy, zbudowany na tranzystorze (T1), którego rezys tn ncja (R 1 ) umieszczona w emi ter ze. regulowa na p_otencjometryczn i(•, p ołrj cz o n a jest z dwuobw odo \vym
filtrem pas mO\\·ym (F), k tóry poh1czony poprwz kondensator (C) z bazą tranzystora ('1' 2 ) wzmacniacza obciążonego linią opó :/:ni ają c q (LO). Emiter tranzystora
(T 2 ) połączony jest poprzez dwójnik (D) z wejściem
filtru (F) w punkcie połączenia kondensatorów
(C2, CJ).

Dwójnik (D) posiada obwody rezonansowe, z których jeden zawiera strojoną cewkę (L 3), tłumioną rezystorem (R 4) przyłączonym równolegle oraz szeregowo przyłączony kondensator ((( 5). Drugi obwód r ezonansowy, równoległy do pierwszego, zawiera cewkę
(L 4) połączoną z równoległym rezystorem (R 5) oraz
szeregowo przyłączony kondensator (C 6). Kolektor
tranzystora (T 2 ) połączony jest poprzez linię opóźnia
jącą (LO) z układem macierzy i końcowymi wzmacniaczami wizyjnymi, których wyjścia połączone są
z elektrodami sterującymi lampy obrazowej TVC.
(2 zastrzeżenia)

l

l

l

l
l
l

l

:.o

l ___ _!!_
. __ - _ __ J'
L

21n7;

H04n

P. 171926

T

14.06.1974
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Sposób zwiększania zakresu regulacji kontrastu
i nasycania kolorów w odbiorniku telewizji kolorowej systemu SECAM zawierający dekoder z układami
ograniczników amplitudy umieszczonymi przed dyskryminatorami sygnałów R-Y, B-Y oraz układy
towarzyszące, polega na tym, że impulsy prostokątne
odchylania pionowego (6) doprowadza się jednocześnie
do dwóch ograniczników amplitudy (2) do których
jednocześnie doprowadza się napięcie stałe z ukła
dów regulacji kontrastu i nasycenia kolorów (4).
Punkt pracy ograniczników jest ustalony przez sumę
napięcia stałego ze wspomnianych układów regulacji
kontrastu i nasycenia kolorów (4) i napięcia impulsów
prostokątnych (6) odchylania pionowego. Na wyjściu
ograniczników amplitudy (2) otrzymuje s!ię sygnał
identyfikacji o stałej amplitudzie i niezależ.ny od regulacji kontrastu i nasycenia kolorów.
(l zastrzeżenie)

22a;

C09b

P. 171023

T

Folitechnika Łódzka, Łódź, Folska
kowski, Roland Stolarski).

13.05.1974
(Zdzisław

Jan-

Sposób wytwarzania barwników pochodnych kwasu
1-amino- 4- bromoantrachinonosulfonowego-2
Sposób otrzymywania barwników kwasowych pochodnych kwasu 1-amino-4-bromoantrachinonosulfonowego-2 o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym X umiejscowiony w poło±eniu 3
lub 4 reszty benzenosulfonamidowej oznacza -H,
-Cl, resztę alkilową o łańcuchu alifatycznym zawierającym 1-15 atomów węgla, -COOH lub
grupę
estrową alkoholu o łańcucha alifatycznym zawierającym 1-5 atomów węgla polega na tym, że do wodnego roztworu kwasu 1-amino-4-bromoantrachinonosulfonowego-2 w temperaturze 701-80°C dodaje się
wodny lub wodnoalkoholowy roztwór arylesulfonamidu zawierający wodorotlenek sodowy lub potasowy.
Do mieszaniny reakcyjnej dodaje się katalizator
i ogrzewa w temperaturze 70-100°C do chwili zaniku
kwasu bramoaminowego w środowisku reakcji. Barwnik wydziela się przez oziębienie roztworu do temperatury 20-25°C, a w przypadku produktów zawierających w
reszcie benzenosulfonylowej grupy
karboksylowe dodaje się chlorku sodowego, odsącza,
przemywa wodnym roztworem chlorku sodowego
i suszy.
(l zastrzeźenie)

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Folska (Janusz Podobas, Andrzej Łazuchiewicz).
Sposób zwiększania zakresu regulacji kontrastu
i nasycenia kolorów w odbiorniku telewizji kolorowej
systemu SECAM

22a;

C09b

Zakłady
(Stanisław

P. 171027 T
Chemiczne -Zachem-, Bydgoszcz, Folska
Stefaniak).

Sposób wytwarzania antrachinonowych barwników
reaktywnych

6

/~

.n..

l

1r

Barwniki reaktywne antrachinonowe wyrażone wzorem l w którym A oznacza wolną lub podstawioną
dwuwartościową
resztę
aromatyczną,
B grupę
-s02CH = CHCl lub -S0 2CH2CHCl 2, X atom wodoru lub grupę alkilową, R atom wodoru lub grupę
so2z. gdzie z oznacza wodór lub metal alkaliczny
otrzymuje się działając na barwniki antrachinonowe
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o budowie wyrażonej wzorem 2, związkami triazynylowymi o budowie wyrażonej wzorem 3, lub przez
działanie na barwniki antrachinonowe wyrażone wzorem 4, aminami aromatycznymi o budowie wyrażonej
wzorem 5, przy czym R, X, Z, A i IB ma wyżej podane znaczenie.
(l zastrzeżenie)

wzór 143
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że barwnik o wzorze 143, w którym Alli- oznacza anion
i który korzystnie wo~ny jest od grup kwasowych nadających rozpuszczalność, zwłaszcza od grup kwasu
sulfonowego, traktu je się środkami alkalicznymi
i ewentualnie nas tępn ie nitruje !/lub sulfonuje.
·
(20 zastrzeżeń)

P. 169599

C09c

22f;

Pierwszeństwo:

16.03.1974

02.04.1973 -

Stany Zjednoczone
Ameryki ~nr 346959)
02.04.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 346979)

Cabot Corporation, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Pigment sadzowy typu piecowego
P.igment sadzowy typu piecowego o wartości współ
czynnika zabarwienia określonego żależnością (zabarwienie + 0,6/Da//, w której Da oznacza pozorną śred
nicę, równą co najmniej 311-~16, wartość stosunku
udziału w zabarwieniu wyrażoną stosunkiem · wartości zabarwienia do współczynnika zabarwienia wynoszącą co najmniej 0,75-0,82, wartość pH równą co
na:j mniej 4, powi ~ rz chnię wła ś ciwą oznaczoną metodą
absorpcji jodu co najmniej 67-145 m 2/g i całkowitą
pow ierz chni ę właści w ą , oz naczoną me todą BET mniej•
szą niż 160 m 2/g).
(9 zastrzeżeń)
22f;

22a;

C09b

P. 112231 T

27.06.1974

Pierwszeństwo:

29.06.1973 - Szwajcaria (nr 9503/73)
Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria.

_..

Sposób wytwarzania nowYch barWllik6w
dyspersyjnych
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych
barwników dyspersyjnych o wzorze l, w którym F
oznacza układ pierścieniowy zawierający przynajmniej
3 kątowo ze sobą skondensowane pierścienie, n oznacza liczbę l, 2 lub 3, R, Rl> i R 2 oznaczają ewentualnie podstawione r.odniki alkilowe ewentualnie zawierające heteroatomy w łańcuchu oraz rodniki cykloalkilowe, aralkilowe, arylowe lu.b grupy heterocyltllczne1 podnadto R i R 1 mbgą równi~! ll>ZJ'l.aczać atomy
wot1!Jl'u, ~ i R2 wraz z atom.e:rn azotu rrtdg4 tworiyć
5- lUb 6-cżłono'W'$ pietścleil, a R i R2 mogą razem
t-«rorżyć układ

heterocykliczny, za wiebijący

C09c

P. 171039

Pierwszeństwo: 15.05.1973 Francja (nr 17581)
PrOduits Chimiques
Ugine Kuhlmann,
Paryt,
Francja.
Sposób otrzymywania sadzy acetylenowej i urządzenie
do stosowania tego sposobu

Spos6b otrzymywa'Ilia sadzy acetylenowej polegana przeprowadzeniu w fazie gazowej kontrolo·
Wariego spalttnia w obecności tlenu przynajmniej jednego węglowodoru etylenowego lub aromatycznego,
podgrzanego wstępnie do temperatury wyraźnie wyż
szej od jego temperatury krytycznej, przy czym temperatura tworzenia sadzy winna wynosić co najmniej
1700°C, i na tym, że zbiera się tak utworzoną sadzę.
Otrzymana sa dza rna ws kaź nik S<Jczkowy powyżej 80,
zawartość węgla rzędu 911,8°/o i wie~kość cząstek po·
niżej 200 A.
ża stosoV.•!l!!1ie do wy robu suchych ogniw i kauczul.;b w tirzewodzący ch prąd el~ktryczny.
,
jący

(13

zastrzeżeń)

aż ot.

22f;

Cb9c

Pierwszeństwo:

P. 173138

02.07.1973 Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

F

13.05.1974

31.07.1974

RFN (nr P 23 39 142.6)
Leverkusen, Republika

magnetyczne, ewentualnie modyfikowane
obcymi jonami pigmenty z tlenków źelaza oraz sposób
ich wrtwarzania

Igiełkowate,

n

Yfybalazek dotyczy

igiełkowatych,

magnetycznychl

ęwenhtalnle mod1fikowa~yoh obcymt jona,ml pigmcmtó \• z tlenków zlt!laża i sposobu lcłl wytwarzania.
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Pigmenty z tlenków żelaza zawierają według wynalazKu 0,05-5°/o wagowych związku krzemoorganicznego, jak polidwuorganosiloksany, organachlorowcosilany i/lub organosililwniany metali alkalicznych.
Sposób wytwarznnia igiełkowatych, magnetycznych,
ewentualnie modyfikowanych obcymi jonami pigmentów z tlenków żelaza przez odwodnienie, redukcję,
ponowne utlenienie igiełkowatego, ewentualnie modyfikowanego obcymi jonami zasadowego tlenku żelaza,
polega na tym, że igiełkowaty zasadowy tlenek że
lnza traktuje się związkiem krzemoorganicznym w
ilości 0,05-05% wagowych w zakresie pH=2-9.
(14 zastrzeżeń)

22g;

C09d

P. 123839

01.12.1967

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska. ·
Instytut Farb i Lakierów, Gliwice, Folska (Zbigniew
K. Brzozowski, Jadwiga Kuśmierek, Stanisław Farejko).
Farby ognioochronne
Farby ogniaochronne stanowiące kompozycje zawierające obok substancji normalnie wch<Jdzących w
skład farb również żywice epoksydowe, w cząsteczce
których znajduje się chlorowiec, a także związki antymonu i utwardzacz zawierający grupy aminowe,
znamienne tym, że kompozycje te składają się
z 10-40 części wagowych żywicy epoksydowej bisfenolowej o zawartości 10-230fo grup epoksydowych,
w której chlor znajdujący się w bocznym rodniku
alifatycznym jest połączony poprzez atom węgla z są
siednim atomem węgla łączącym dwa p ierścienie arylowe, 5-15 części wagowych związku antymonu,
10-40 części wagowych poliaminoamidu.
(2 zastrzeżenia)

22g;

C09d

P. 170926

09.05.1974

Pierwszeństwo:

11.05.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 359372)
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Srodek

powłokowy

i sposób jego wytwarzania

Przedmiotem wynalazku jest środek do wytwarzania powlok stanowiących izolację elektryczną, zwłasz
cza powłok na blasze ze stali elektrycznej, stosowanej
do wyrobu magnetycznych rdzeni oraz na innych blachach lub drutach metalowych, jak również powłok
na innych tworzywach lub do impregnowania tworzyw. Przedmiotem wy.nalazku jest również sposób
wytwarzania tego środka powłokowego.
Sradek według wynal azku stano\Vli wodny roztwór
lub dyspersję czwartorzędowego krzemianu arooniowego o ogólnym wzorze WM~O·X/NnRp/2 0·YSiO~·
· ZH 2 0, w którym vV oznacza liczbę 0-1, X oznacza
liczbę 0,33-1,5, Y oznacza liczbę 2-10, Z oznacza
liczbę 1~20, M oznacza metal alkaliczny, R oz.nacza
rodnik organiczny, który z atomem <!zotu tworzy zasadę o wzorze NR, w którym poszczególne podstaw·nfki R niezaleźnie od siebie oznaczają rodniki alkilowe lli.b alkannlewe aibo tworzą grupy heterocykliczne
i zawierają po i'-20 atbmów węgla, n oznacza lit:zbę
całkowitą 1-10, a p oznacza co najmniej 4, z poiitnerem etylenowym, takim jak kopolimer etylenu z etylenowo nienasyconym kwasem karboksylowym lub
estrem, terpolimer lub jonomer, przy czym stosunek
wagowy Si0 2 zawartego w krzc;mi.anie do polimeru
etylenowego wynosi od około 20 : l do około l : 20.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że czwartorzędowy krzemian amoniowy rozpuszcza się lub
dysperguje \V roztworze lub dyspersji kopo1imeru
etylenu i monomeru zawierającego kwas karboksylowy, w którym to kopolimerze zawartość etylenu w-ynosi około 61J.-90DJo wagowych, przy czym polimer
etylenowy stosuje się w postaci jego związku z lotnymi alkaliami.
(19 zastrze~~ń)
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C09d

P. 171209

Pierwszeństwo:

19.05.1973 Bayel' Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

17.05.1974

RFN (nr P 23 25 577.8)
Leverkusen, Republika

Sposób nawrotnego formowania
powlekanie

błon

przez

Sposób nawrotnego formowania błcon poliuretanowych przez naniesienie warstwy poliuretanowego tworzywa powłokowego na podłoże pokryte środkiem
antyadhezyjnym i następnie zdejmowanie utwardzonego t:worzywa z podłoża, który charakteryzuje się
tym, że jako środki antyadhezyjne stosuje się związki
lub mieszaniny związków, które rozpuszczają się lub
pęcznieją w wodzie tworząc pasty, krystalizują przy
suszeniu i nie tworzą błon i nie wykazują kleistości
do temperatury 40°C.
(5 zastrzeżeń)
22g;

C09d

03.06.1974

P. 171610

Pierwszeństwo:

04.06.1973 - Australia (nr PB 3548)
Dulux Australia Limitef, Melbourne, Australia.

Wodna mieszanka

powłokotwórcza

i sposób jej wy-

twarzania
Wynalazek dotyczy wodnych mieszanek powłoko
twórczych, szczególnie do stosowania w procesie osadzania katodowego. Wodna mieszanka charakteryzuje
się tym, że zawiera zdyspergowaną w wodzie dysocjującą w środowisku wodnym sól, stanowiącą połą
czenie kwasu i adduktu epoksyarninowego o ogólnym
:wzorze B 1-A 1-C 1-A:r-B 1 lub o ogólnym wzorze
B 1 -A 1-C 1 -Az-Cr-A 3 -B~, w których to wzorach
A" A 1 i Al oznaczają wolne od grup epoksy reszty
dwuepoksydów, zasadniczo o łańcuchu prostym, B1
l B~ oznaczają reszty I- lub ll-rzęd. monoamin, o wartości pKb, nie większej niż 4, a C1 i C~ oznaczają
reszty dwuamin lub 1-rzęd. monoamin, przy czym
kwas ma wartość pKa 1,5-6,0 i jeśli jest kwasem
karboksylowym, to zawiera nie więcej niż l grupę
karboksylową, i co najmniej 40% , korzystnie 50-60%
grup aminowych przereagowało z kwasem i tworzy
sól aminową a addukt epoksyaminowy ma ciężar czą
steczkowy 150{}-7000.
Sposób wytwarzania wodnej mieszanki powłoko
twórczej według wynalazku polega na tym, że wytwarza się addukt epoksyaminowy przez zmieszanie
l poddanie reakcji l'lwuepoksydu i II-rzęd. aminy
użytych w proporcji r6wnomolowej, a dG otrzymanego
produktu reakcji dbdll.je się natychmiast po zakończe
niu początkowego, lzotermiczneg() etar>u reakcji I-rzęd.
monot\mlnę lub dwuaminę w ilosci równoważnej resztkowym grupom epoksydowym, następnie dodaje się
czynnik sieciujący zawierający roztwór w cieczy organicznej rozpuszczalnej w wodzie butylowego produktu kondensacji mocznika z formaldehydem, po
czym dodaje się co najmniej 0,4 mola kwasu o wartości pKa 1,5-6,0 na mol aminy zasadowej, a następ
nie wytworzony produkt reakcji mechanicznie dysperguje się w wodzie.
(5 zastrzeżeń)
!211 ;

009j

Uniwersytet

24.05.1974

P. 1TIU5 T
śląski,

Katowic~,

Polska

(Zygmunt

stymik, W:idaw :Piettartek).

Sposób oirżrm:r-wania b#iczn:Ych klejów topionych
Istota sposobu polega na tym, że jako surowiec
stosuje się estry chlorooctowe wielofunkcy jnych poliglikoli, najkorzystniej chiarooctanu trójetylenoglikolu, który poddaje się polikondensacji z solami alkalicznymi kwasu piperazyno-N~N'-bls (tionotiolowego) w ilościach molowych 1:1 użytych składni
ków.
Klej otrzymany sposobem według wynalazku jest
nierozpuszczalny w wodzie, ani w większości rozpuszczalników organicznych, a tak.te Jest odporny na działanie rozcieńczonych kwasow mineralny91t i zasad.
wyjściowy

(1 zastneienie)
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URZĘDU

14.05.1974

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego "Cukroprojekt", Warszawa, Folska (Ryszard Połatyński, Jerzy Wrzodak).
Sposób ekstrakcji tłuszczu z kości
Sposób ekstrakcji tłuszczu z kości polega na ekstrakcji dwustopniowej, w której w pierwszym stadium
następuje wstępne odtłuszczenie kości przy pomocy
przeciwprądu gorącej
wody i w temperaturze nie
przekraczającej 80"C, a w drugim stadium ekstrakcja
benzynowa. W pierwszym stadium odtluszczania kości
przemieszcza się w kierunku podłużnym, jednocześnie
nadając im ruch obrotowy o szybkości od 5 do 15
obr/min. najdogodniej 10 obr/rnin., a przed przeltazaniem do ekstrakcji benzynowej kości poddaje się
podsuszeniu.
Kości odtłuszczone z ekstrakcji benz~·nowej poddaje
się odbenzynowaniu pod zmniejszonym
ciśnieniem
w temperaturze nie przekraczają cej BO"C.
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Sposó b oczyszczania węglowodorów, poddawanych obróbce mikrobiologicznej lub cnzymatycmej

W:: nulaze!:.: dotyczy sposobu oczyszczania węglowo
dorów, podcbwnnych obróbce mikrobiologicznej lub
cnzym;Jtycznej, podczas którego węglowodory, przed
prwmywani,; m ługiem lub wodą poddaje się obróbce
z3 nomocą kwaśnych rozpuszczalników, wobec lub bez
fndnr.ku pomocniczych współrozpuszczalniltów.
Cechą sposobu wynalazku jest to, że w celu usunięcia specyficznych dla sposobu substancji treścio
v:yc:h, z~kłócających dalsze stosowanic lub dalsze przetwarz;-; me, węglowodory poddaje się el~:strakcji ciecz
- dccz za pomocą kwa5u fosforowego jako ekstrahcnta, przy CZ:'m kwas fosforowy obciążony specyfic:mymi dla sposobu sub stancjami treś ciowym i, zawrata się do procesu milu-abiologicznego lub enzyrnat~:cznego, albo poddaje się innej dalszej obróbce
lub clal:;zemu wykorzystani u.
(5 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)

23b;

ClOg

P. 171523

T

29.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Stanisław Dawidowicz, Wła
dysław Duliński, Stanisław Biber, Jerzy Tarnawski).
Układ

HOt::h z l ły!ZC,lę(n

do odgazolinowania gazu, uzyskiwanego przy
eksploatacji ropy naftowej

Układ do odgazolinowania gazu, uzyskiwanego przy
eksploatacji ropy naftowej, ma zbiornik (l) połączony
poprzez s prężarkę (2) i separator (3) z wymiennikiem
cicpla (·t), sprzęgniętym poprzez wymiennik regeneracyjny (5) z separatorem (6). Separator (6) jest połą
czony poprzez wymiennik ciepła (7) ziębiarki (8) z separat orem (!l), którego wyj ś cie jest połączone poprzez
ruroci ąg boczn y (10) oraz poprzez wymiennik regeneracyjny (5) z rurocią g iem (11) odprowadzającym gaz.

~

(l

zastrzeżenie)

7

23b;

ClOg

P. 170798 T

03.05.197.4

Rafiner-ia N<1fty im. L. Wazyń sltiego, Czechowice-Dziedzice, Folska (Stanisław Gołębiowski).
Sposób odolejania porafinacyjnej ziemi

odbarwiającej

Wynalazek dotyczy sposobu odolejania porafinacyjnej ziemi odbarwiającej otrzymanej w procesie adsorbcyjnej rafinacji olejów smarowych i energetycznych.
Zużytą ziemię odbarwiającą po rafinacji zawiera ją
cą 30-40% ol!:!jU zaads9rbowanego traktuje się wodnym roztworem 1% lugu sodowego użytym w nadmiarze w stosunku do pobranej ziemi i miesza intensywnie w temperaturze 80-90°C.
Otrzymaną mieszaninę olejowo-wodną pozo:;ta\via
się do odstania, po czym odd:dela warstwr~ olejowo -ży
wiczną i sączy. Następnie olej przemywa się wodą
do reakcji obojętnej, odwadnia i suszy.
(l zastrzeżenie)

23b;

ClOg

P. 171452 T

28.05.1974

Pierwszeństwo:

30.05.1973 -NRD
(nr WP BOla/171202)

VEB - ·Chemiean1agenbau- und Montageko~bi~at
Leipzlg, Lipsk, Niemiecka Republika Demokratyczna.

23c;

CłOm

P. 169865

27.03.1974

Pierwszeństwo:

29.03.1973 - Francja (nr 73.11345)
Rhone-Progil, Courbevoie, Francja.

Sposób wytwarzania dodatków polepszających wskaź
nik lepkości i odporność na działanie sił ścinających
olejów smarowych

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania dodatków,
i odporność na działanie sił ścinających olejów smarowych.
Dodatki te są wytwarzane na drodze kopolimeryzacji
anionowej, co najmniej jednego związku winyloaromatycznego i co najmniej jednego sprzężonego dienu,
o naslt>J>nie uwodornienia, przy czym kopolimeryzację
i uwodo.rnienie prowadzi się w tym samym rozpuszczalniku, stanowiącym olej nośny o lepkości 1-24 cSt
w 50°, w temperaturze zapłonu co najmniej 120°
i temperaturze plynności poniżej -10°.
. . Dodatki te, w otrzymanej postaci mogą .być dodawane do olejów smarowych.
(4 zastrzeżenia)

polepszających wskażnik lepkości
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Pierwszeństwo:

09.05.1973 Włochy (nr 23861A/73)
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy.
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CłOn

Pierwszeństwo:

P.

ł71480

29.05.1973 -

Szwajcaria (nr 7896/173)

Przedmiotem wynalazku jest smar rozpuszczalny
w wodzie, znamienny tym, że zawiera co najmniej
jeden ester gliceryny i kwasu tłuszczowego o temperaturze topnienia powyżej 20°C, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, częściowo lub całkowicie zmydlony, przy czym kwas jest przetworzony na sól alkaliczną.
(9 zastrzeżeń)

P.

ł71782

T

29.07.1974

naczyń

Srodek do mycia

. Sradek w postaci stałej do mycia naczyń stołowych
k~chennych, zwłaszcza w myjniach mechanicznych,
zawiera od l do 2% wag. soli czterosodowej kwasu
etylenodwuamin oczterooctowego, od 0,1 do 0,5% wag.
bromk u dw umetylo-lau rylo-benzylo-amoniowego oraz
od 1,5 do 2,5% wag. mieszaniny oksyetylowa nego alkilofenolu z dwoma i czternastoma molami tlenku
etylenu, przy czym stosunek wagowy składników tej
mieszaniny wynosi l: 2. Ponadto środek zawiera znane składniki, jak trójpalifosforan sodowy, heksametafosforan sodowy, węglan sodowy i metakrzemian sodowy.
(2 zastrzeżenia)
l

24e;

CłOj

P.

ł7103ł

T

13.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Irena Skrijka, Aleksander Dłu
gosz).

Smar rozpuszczalny w wodzie

Clld

T

29.05.1974

Eugen Nussbaum, Frauenfeld, Szwajcaria.

23c;

ł73ł06

Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena"
w Jaworze, Jawor, Folska (Andrzej Brambor Kazimierz Wojniłowicz, Wacław Gembicki).
'

Srodek zapobiegający powstawaniu osadów, zwłaszcza
do syntetycznych olejów smarnych
Sradek zapobiegający powstawaniu osadów, zwłasz
cza do syntetycznych olejów smarnych, zawierający
produkt będący związkiem azotu i jednego lub więcej
dwukarboksylowych kwasów, w których jedna z dwóch
grup kwasowych jest zestryfikowana polimerem epoksydowym lub kopolimerem epoksydowym podczas
gdy druga z grup karboksylowych jest przeprowadzona w grupę amidową lub amidynową przez reakcję
z amoniakiem, aminami alifatyczno-aromatycznymi,
aminami heterocyklicznymi bądź liniowymi lub cyklicznymi poliaminami.
(7 zastrzeżeń)

93

Układ

do

schładzania

gazu ziemnego

Układ przeznaczony jest do schładzania gazu ziemUkład zawiera turbosprężarkę (8) usytuowaną
pomiędzy seperatorami (5) i (9) połączoną z turbosprężarką (łO) agregatu chłodniczego (11).
(l zastrzeżenie)

nego.

08.06.1974

Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena",
Racibórz, Folska (Stefan Borecki, Jerzy Gazur, Ewa
Scholz).
e
Sposób granulowania sypkich środków piorących zawierających syntetyczne substancje powierzchniowo
czynne
Przedmiotem wynalazku jest sposób granulowania
pylistych składników środka piorącego takich jak:
trójpolifosforan, węglan sodu, karboksymetyloceluloża
lub wytworzonego w znany sposób środka piorącego,
przez wprowadzenie podczas mieszania do 50% wagowych związku o ogólnym wzorze R-CO-R gdzie
R=NHz, C5HsNH, CH3 NH, C 2HsNH, OC 2H 5 oraz substancji płynnej w postaci detergentu anionoaktywnego,
kationoaktywnego, niejonowego lub ich mieszaniny
w ilościach do 20% wagowych, wody lub olejku zapachowego.
Wytworzony w ten sposób środek piorący może być
mieszany z innymi środkami, na przykład nadboranami, bez powstawania ujemnych skutków w postaci
nierównomiernego rozmieszczenia tego środka w całej
masie granulatu.
(l zastrzeżenie)

23c;

CłOm

P.

ł7183ł

T

11.06.1974

Uniwersytet śląski w Katowicach, Katowice, Folska (Ludomir Tokarzewski, Jerzy Borek, Henryk G;ę
ga).
Sposób uszlachetniania olejów smarowych oraz środek
w postaci pochodnych kwasu piperydonotionotiolowego
do celu stosowany
Sposób polega na tym, że jako środków modyfikuestrów karbonoalkoksymctylenopiperydynotionotiolowych w ilości od 2 do 3% w stosunku do
oleju. środki modyfikujące otrzymuje się na drodze
kondensacji estrów monochlorooctowych wyższych alkoholi alifatycznych, cykloparafinowych lub aromatycznych, w środowisku alkoholowym, z równoczą
steczkowymi ilościami soli alkalicznej kwasu piperydynotionotiolowego.
(2 zastrzeżenia)
jącY.ch używa się

p ---------J
l

24g;

F23j

1

P.

ł72140

T

22.06.1974

Folitechnika Śląska Gliwice, Folska (Jan
szard Sówka, Józef Sówka).
Wieloproduktowy hydrocyklon z

Lisoń,

ośrodkiem

Ry-

wodnym

Wieloproduktowy hydrocyklon z ośrodkiem wodnym
składający się z części cylindrycznej, dysz wlotowych
i przelewowych posiada część stożkową (2) o kącie
wierzchołkowym stożka
cp mniejszym, równym lub
większym od 180° tworzącą jedną całość z częścią cylindryczną (ł). W części stożkowej (2) i/lub _cylindrycznej
(l) znajduje się dodatkowy otwór lub otwory korzystnie
dysza lub dysze wylewowe (5), (6), korzystnie zanurzone w przestrzeni hydrocyklonowej i korzystnie
przesuwne, z króćcami wypuszczonymi na zewnątrz
hydrocyklonu. Zamiast części stożkowej (2) o kącie
wierzchołkowym stożka cp mniejszym, równym lub
większym od 180°, hydrocyklon posiada część w kształ
cie bry\y obrotowej, ktĘ>rej tworzącą jest linia wklęsła
lub wypukła.
(2 zastrzeżenia)
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bień (14) lub (15) umieszczonym na jej końcach, a drugim na v.•sporni..~u (!6) połączonym z łożyskiem i umiejsc ovrionyr~ -, w przedtużeni.u rowków (3) , jest zagłę
biona w tym rowku przez co najmniej j ed ną krzywkę
pi o nową (30), (31), (32), (33) od d ;: iaływująca na doci ~ kaczu (21) umieszczonym w tym samym rowku, przy
czym dociska r.: z jest. znapatrzony na jednym końcu
w szereg rowków (23), (24), (25), (26) poprzecznych
i opiera się dnem jednego z tych rowków na garbie
(20) jarzma (10) po łączonego ze -\vspornikiem (16),
przy czym dobór jednego lub drugiego rowka jako
punkt oparcia wyznacza wstępną selekcję, a drugim
swoim końcem dociska w strefie środkowej klin giętki
nie wyselekcjonowany do dziania oraz tym, że krzywki
pionowe chawalne i niezależne jedna od drugiej jednym swym koi1cem umieszczone są w przedniej części
patrząc w kierunku przesuwów zamków, i rozciągają
się co najmniej na części torów wznoszących krzywelt
zamka działających na stopki klinów giętkich .

24k;

F23m

P. 172172 T

{3

24.06.1974

zastrzeżenia}

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
.,Bipromet", Katowice, Folska (Bogusław Lubieniecki,
Czesław Seweryn).
Sposób chłodzenia gazów konwertorowych w hutach
miedzi i urządzenie do chłodzenia gazów konwertorowych w hutach miedzi
Proces chłodzeni a gazów jest dwustopniowy. Najpierw gazy, po częściowym odpyleniu w osadczej komorL.e (5), chło dzi się wstępnie w rurowej atmosferycznej chłodnicy (1). Następnie gazy znów się częś
ciowo odpyla w komorze (6), po czym kieruje je do
przeponowej chłodnicy (l) z wymuszonym obiegiem
powietrza chłodzącego. Po ochłodzeniu do żądanej
temperatury i kolejnym częściowym odpyleniu w osadczej komorze (7) gazy kieruje się do następnej operacji w procesie technologicznym. Urządzenie do chło
dzenia składa się z dwóch chladnie (l) i (2) zabudowanych trzema osadczymi komorami · (5), (6) i (7). Rurowa
atmosferyczna chłodnica (l) zabudowana jest nad leomorami (5) i (6), a przeponowa chłodnica (2) nad komorami (6) i (7). Przeponowa chłodnica (2) z wymuszonym obiegiem powietrza chłodzącego może być przeciwprądowa lub współprądowa.
(2 zastrzeżenia)

25a;

D04b

P. 172653

11.07.1974

Pierwszeństwo:

13.07.1973 - Szwajcaria (nr 010163/73)
Edonard Dubied et Cie (Societe Anonyme), Oouvet,
Szwajcaria.
Dziewiarka

Przedmiotem wynalazku jest dziewiarlca płaska ze
wstępną selekcj~ igieł i przerzucaniem oczek, zawierająca łożyska: igłowe rozmiesz(:zone parami i zacpatrżane w rowki, w których umieszczone są igły, kliny
giętlcie oraz dociskacze klinów zaopatrzone w stopki,
przy czym stopki klinów giętkich mogą być umiejscowione na tym samym poziomie lub nad łożyskiem
igłowym, oraz zawierająca talcże zamki zaopatrzone
w krzywki, charakteryzujące się tym, że stopka (G)
klina giętldego (7) niezależnego od igły H) i opierająca
się o dno rowka (3) łożyska (l) jednym ze swych zgru-

26d;

ClOk
Pierwszeństwo:

P. 170876

06.05.1974

08.05.1973 - Wielka Brytania
(nr 21848)

Shell Internatlonale Research Maatschappij B.V.,
Haga, Holandia.
Sposób Ol)zyszczania gazu i urządzenie do stosowania
tego sposobu
Sposób oczyszczania gazu i usuwania cz:1stek tlenków siarki z zanieczyszczonego gazu, charalderyzuje
się tym, że oczyszczanie dokonywane jest w pierwszej
strefie przez utlenienie przy zastosowaniu aJ.tcept ora
składającEgo się z nośnika utworzonego z materialu
z domieszką miedzi lub składników miedzi, za pomocą
której następuje wytrącenie tlenków siarki w danym
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akceptorze i filtrowanie cząstek materialnych, a następ
nie ich usuwanie do oddzielnych zbiorników i oddzielanie tlenków siarki z akceptora, który poddawany
jest następnie reaktywowaniu przed ponownym wprowadzeniem go do pierwszej strefy w celu dalszego
kontynuowania wytrącania tlenków siarki i filtrowania cząstek materialnych. Urządzenie do wykonywania sposobu charakteryzuje się tym, że zawiera reaktor (2) przystosowany do połączenia zanieczyszczonego
gazu z akceptorem prL.echodzącym przez płyty (7) i oddzielającym urządzeni e przystosowane do usuwania
cząstek materiału z akceptora, w celu usunięcia tlenku siarki z all:ceptora i jego r eaktywowania.
(23
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geometrycznej, z których górna komora (l) jest w
kształcie bryły obrotowej, korzystnie ściętego stożka
zbieżnego ku górze, z wylotami kanałów (3) do do-

zastrzeżenia)

.JL-.--·..
17

27

5

prowadzania zanieczyszczonego gazu i wlotem przewodu rurowego (4) do odprowadzania oczyszczonego
gazu. Dolna komora (2), także w kształcie bryły obrotowej, korzystnie walca o średnicy większej niż największa średnica górnej komory (l) jest oddzielona
od górnej komory (l) przegrodą (5) w kształcie tarczy,
przy czym przegroda (5) jest tak usytuowana, że
między jej krawędzią a ścianami komór (l i 2) jest
utworzona pierścieniowa szczelina. Nadto do dna dolnej
komory (2) jest przymocowany zbiornik pyłu (7).
(l

26d;

ClOk

Pierwsz eństwo:

25

P. 172108
20.02.1974 -

zastrzeżenie)

T
Włochy

IL Gaz Integrale S.p.A., Milana,

21.06.1974

(nr 48586 A/74)
Włochy.

Sposób usuwania dwutlenku siarki z gazów
26d;

P. 171208

ClOk

Pierwszeństwo:

17.05.1974

Stany Zjednoczone Ameryki (nr 361 389)
Bethlehem Steel Corporation, Bethlehen, Pensylvania, Stany Zjednoczone Ameryki.
17.05.1973 -

Sposób oczyszczania gazów
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania gazów przem ysł owych, zwłaszcza gazów koksowniczych
przez usuwanie gazów kwaśnych zawierających cjanowodór i siarkowodór przez absorpcję-de sorpcję
alkanoloaminową.
Sposób według wynalazku

polega na wprowadzeniu
amoniaku w postaci zjonizowanej do absorbentu alkanolaaminowego podczas absorpcji gazu kwaśnego.
Sposób ten charakteryzuje się tym, że w roztworze
alkanolaaminy utrzymuje się dostateczną ilość jonów
amonowych podczas absorpcji aby zapewnić ciągłą
obecność wymienionych jonów amonowych w roztworze alkanolaaminy podczas etapu absorpcji, przy czym
wymienione jony amonowe zapobiegają tworzeniu się
tiocyjanianów, dzięki czemu ogranicza się nieodwracalne pogarszanie się wymienionego ro-z tworu alkanoloaminy przez wymienione tiocyjaniany.
(14

26d;

ClOk

P. 171253

Folitechnika Łódzka,
.Janusz Ziółkowski).
Urządzenie
Urządzenie do
stałych i cieczy

Łódź,

zastrzeżeń)

T

18.05.1974

Polska (Leszek Zawadzki,

do oczyszczania gazów

oczyszczania gazów z cząstek ciał
stanowią dwie komory odp ylające
(l i 2) usytuowane jedna nad drugą, o wspólnej osi

Sposób usuwania dwutlenku siarki z gazów w roztworze siarczynów lub siarczynów/wodorosiarczynów
metali alkalicznych lub amonu polegający na tym, że
roztwór ten wstępnie poddaje się działaniu powietrza
lub gazu obojętnego w stosunku do roztworu, korzystnie gazu zawierającego poniżej 1% wolnego tlenu,
w celu obniżenia w nim ciśnienia cząsteczkowego S0 2 •
Poprawia to efektywność procesu.
(9 zastrzeżeń)
26d;

ClOk

P. 172116 T

22.06.1974

Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Gazu Ziemnego, Sanok, Polska (Bogdan Borkowski, Adam Ogrodnik, Mieczysław Martynek, z,ofia Pomykała, Kazimierz Dłu
gosz, Antoni Bałczewski).

Sposób neutralizacji gazów kwaśnych zawierających
siarkowodór zwłaszcza gazów powstających przy odsiarczaniu gazu ziemnego
Sposób neutralizacji gazów kwaśnych zawierających
siarkowodór według wynalazku polega na tym, że
półspalanie prowadzi się najpierw w pierwszej części
r eaktora 6-I w obecności katalizatora i pary wodnej
prq którym wydziela się płynna siarka odprowadzana przewodem (5) oraz gazy por eakcyjne z zawartością
siarkowodoru które poddaje z kolei spalaniu w piecu
spalinowym (3) z domieszką gazu ziemnego naturalnego, przy którym wytworzone ciepło wykorzystane zostaje do wytworzenia pary w generatorze (2), a wytworzone spaliny z dużą ilością S0 2 po ochłodzeniu, mieszasię z gazami odlotowymi z zawartością H 1S, po czym
Wprowadza się je do drugiej części reaktora 6-11,
gdzie w obecności katalizatora wydziela się powtórnie
płynna siarka oraz gazy poreakcyjne z resztkową zawartością dwutlenku siarki, oczyszczane następnie
w adsorberze (7) najlepiej z wypełniaczem Al 20 3 i rozcieńczane powietrzem zasysanym z urządzenia smoczkowego (3) przed odprowadzeniem do atmosfery przewodem (9).
(l zastrzeżenie)

96
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stożka i wirnika wentylatora, przy czym
tej podstawy jest tak dobrana że obwód podsatwy dochodzi najkorzystniej do jednej trzeciej ł'opa
tek wirnika od o~i tego wirnikn, ponadto zamknięcie tej
obudowy stożkowej, od kierunku dopływu gazów stanowi
drugi :icięty stożek poJączony podstaw ~~ z pierwszym,
o wysokości równej w przy bliżeniu polowie wysokości
pierwszego stożka i kącie nachylenia tworzącej mniejszym od pierwszego. Prostopadle do o si obudowy zamocowany jest do stożka drugiego ssący przewód
świeżego powietrza opływ~jące go i chloclząc!!go silnik

wy tego

średnica

(l

28a;

C14c

zastrzeżenie)

20.04.1974

P. 172956 T

Fabryka Obuwia Sperlowego "POLSPORT", Krosno,
Folska (Wiktor Braun, Tndemz Piotrowski).
27c;

F04d

15.06.1974

P. 171946 T

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Folska (Jan Traczyk,
Jerzy Kolarzyk).
Pro'mieniowy dyfuzor łopatkowy
Promieniowy dyfuzor łopatkowy do sprężarek promieniowych lub diagonalnych składa się z dwu pierścieniowych ścianelt bocznych oraz z rozmieszczonych
równomiernie między nimi łopatek. Łopatka wedlug
wynalazku ma wykonane wzdłuż obu roboczych stron
koryta w kształcie powierzchni obrotowych przecinają
cych się na jednym jej końcu. Łopa tka jest ustawiona w dyfuzorze ostrym końcem bliżej wirnik::~ sprę 
żarki oraz jest ona mocowana pomiędzy ści ankami
bocznymi z możliwością obrotu wokół osi równoleglej do osi obrotu wirnika i z możliwością pr.;esunięcia
wzdłuż dlugiej osi łopatki. Wynalazek bazuje na założeniu innej niż w znanych dyfuzorach zmiany powierzchni przekroju poprzecznego wzdłuż długości kanału, innego sposobu kształtowania łopatlti i przekroju
poprzecznego, a także krawędzi natarcia oraz wprowadzenia regulacji minimalnego przekroju dyfuzora
wraz ze zmianą kąta ustawieni<> krawędzi natarcia
względem napływającego strumienia.
(l zastrzeżenie)
27c;

F04d

21.06.1974

P. 172093 T

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Maszyn
Rolniczych, Poznań, Folska (Wincenty Karol Knapski).
Wentylator osiowy
Wentylator osiowy według wYOalazku z obudową
element przewodu ciągu głównego gazów
z oparami agresywnymi o podwyższonej temperaturze,
z silnikiem elektrycznym umieszczonym w tym przewodzie i v.'irnikiem wentylatora osadzonym na wale
silnilta chru:akteryzuje się tym, że silnik ma obudowę
o kształcie stożlta ściętego otwartą od strony podstastanowiącą

,<

.1._
_.2.

Sposób

zwiększenia

trwałości

skór i wyrobów skó-

rzanych

Sposó b wcdiug wynalazku polega na naniesieniu
o s zli f(J Waną uprzednio
powierzchnię, trzech kolejno po sobie następujących
w czasie 0,5-8 godz ln warstw emalii poliuretanowej
zawierającej pigm ent omz utwardzac z będący najkorzystniej wielocyjauianami. Zawartość pigmentu w
poszczególnych warsn vach powloki elliminuje konieczność stosowania past podkładowych zmniejszających
przyczepność powlol\ do po dłoża.
(2 zastrzeżenia)

w temperaturze p okojowej na

29b;

DOlf

Pierwszeństwo:

P. 171857

14.06.1973 -

Włochy

Montefibre S.p.A., Mediolan,
Sposób

ciągłego

12.06.1974
(nr 50787 A/73)

~łachy.

WYtwarzania roztworu przędzalniczego
polbrierów akrylowych

Sposób ciągleg o wytwar-.mnia rozt\voru przt~dz alni
czcgo polimerów akrylowych, w I• tór y m :;tasuje się
mieszaninę z proces\! polimeryzacji bkkowej, polegający na dodaniu do tej mieszaniny rozpuszczalnik a,
laklego jak dwumetyloacc tami d w ilosci tak le j, 1:1by
nie n a st~powało rm'.puszczenic polimeru, ogrzanie wytworzonej mieszaniny do temperatury nic wy ższej niż
170cc, tak aby nie nastc:pow<Jlo rozpuszcz-..?uie polimeru, usun.ięcie nicpr zcre3gowancgo monomeru pn:cz
adiabatyczne odparowanie i ogrz<>ni u otrzymane j mlcsl-nniny do temperatury nie wyższe,i niż 170"C w celu
całkowitego rozpuszc.:c nia polimeru.
(7 zastrze żeń)

30a;

A61b

P. 171593

T

01.06.1974

Uniwersy tet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Folska (Bogdan Adamczyk, Wi cs ława Kuniszyk, Elżbieta
Smołka, Ferdynand Smołka).
Sposób korekcji mowy u osób

jąkających się

\!l.

Do korekcji mowy w sposobie według wrnalazim
zast0sowano zna ne urządzenie pogłosowe. Sposób kon ' kcji polega na tym, że w ymawia ne przez pacJenta
d żwięki do mikrofonu po priejściu przez ur ządzen ie
pogłosowe ~ą odtwarzane 7. pogłosem w słu chawk ach
lub głośniku pacjentll, przy czym wymawiane prz<.•<:
pacjenta dźwięki są zsynch ronizowane z pogłosem .
Spo~ób ·,vedług wy nRl az ku jest. prosty w realizacji,
pozwala no zbliżone do naturalnego · tempo mówlenia
i daleko idąc~1 miniatury za cję korektorów.
(l zastrzeżenie)

,6

30a;

~

Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa, Folska (Andrzej Promewicz.).

_R.

--2f

-- --

A61b

P. 171893

T

12.06.1974
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krwi

Przyrząd do pomiaru ciśnienia krwi zaopatrzony
jest w pompkę (5) połączoną przez zawór (4) jednokierunkowy z komorą (l) elastyczną, która poprzez
co najmniej jeden zawór odcinający (7) jest połączona
z manometrem (2) podwójnym. Komora (l) elastyczna
jest napełniana powietrzem za pomocą pompki (5)
przez zawór (4) jednokierunkowy. Po napełnieniu komory (l) otwiera się zawór odcinająco-dławiący i na
manometrze (2) obserwuje się spadek ciśnienia w tej
komm;ze. Z chwilą zrównania się warto ś ci ciśnienia
powietrza w koniorze (l) z górną granicą ciśnienia
krwi, następuje impulsowy przepływ krwi, który oddziaływuje na komorę (l) powodując · w niej pulsowanie ciśnienia powietrza. Spowoduje to zadziałanie zaworu (7) Q_dcinającego i ustalenie się wskazywanej
przez manometr (2) wartości ciśnienia.
(6 zastrzeżeń)

3Gb;

P. 171062

A6lc

Przedsiębiorstwo

Montażowe

30h;

A6lc

97
P. 172601

10.07.1974

T

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska
Adam Węgliński).

(Wła

dysław Tryliński,

Mechanizm zacisku prostnicy dentystycznej

Wynalazek dotyczy prostnicy dentystycznej przystosowanej do zaciskania wierteł w sposób cierny.
Mechanizm zaciskowy składa się z cylindrycznego
wrzecionka (2) z umieszczoną wewnątrz tulejką za-.
ciskawą (4) oraz dwóch indentycznych dźwigni dociskowych (2la) i (21b) ułożyskowanych symetrycznie
względem osi geometrycznej prostnicy na wałku (20)
prostopadłym do tej osi i osadzonym w ściance wrzecionka. Dłuższe ramiona (22a) i (22b) dźwigni dociskowych (2la) i (21b) obejmują kołek rozpierający (23)
umieszczony w pętełku (13). Przesunięcie pętelka (13)
wzdłuż osi prostnicy powoduje rozpieranie ramion
dźwigni dociskowych (2la) i (21b), które za pośred
nictwem krótszych ramion (27a) i (27b) i tulejki dociskowej (8) powodują zaciśnięcie tulejki zaciskowej
(4) na chwycie wiertła.
(2 zastrzeżenia)

14.05.1974

T
Urządzeń

PATENTOWEGO

Górniczych,

Katowice, Folska .( f'iotr Antosz).
Stabilizator

szczękowo-żuchwowy

według wynalazku pozwala na szybką
pourazową
wiąza li
żuchwowo-s zczękow y ch
przy równoczesnej regen eracji mięśni i uk ładu nerwowego w okolicy żuch wowo- s kroniowej.
Stabilizator według w ynalazku, znamienny jest tym,
że składa się ze zwieranych naciągową sprężyną (2)
i połączonych ze sobą przegubem (3) dwóch szcz.ęk

Stabilizator

kurację

dociskowych (1, .1'), zakończonych osadzonymi na tulejach ·(5, 5') rozporowymi czopami (4, 4J) z miękkiego
tworzywa elastycznego.
(l zastrzeżenie)

f3
f

s'
,-

2
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30d;

A61f

P. 171524 T

29.05.1974

Instytut Nafty, Kraków, Folska (Jadwiga Solecka,
Piela, Tadeusz Solecki).

Mieczysław

Sposób płynnej regulacji siły docisku do głowy
ochronników słuchu umieszczonych zwłaszcza
w hełmach ochronnych oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu

Sposób płynnej regulacji siły docisku do głowy
ochronników słuchu umieszczonych zwłaszcza w heł
mach ochronnych, polega na tym, że ochronnik dociska się do głow y przez napełni enie mi e s 7..k.a wewnętrznego (l) pow ie trzem za p omocq mieszka zewnętrznego (4) n uciskc1ncgo siłą ręki przyłożonej do
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zewnętrznej ściany (5) tego mieszka, przy cr.ym s.iłę
docisku ogranit;:a zawór bezpieczelistwa (10), który
uprzednio nastawia się na zadaną wartośc tej siły
wy nikaj <JC ą z w~.runków fizjologicznych użytkownil~:a
hełmu ochronnego.
Urządzenie do płynnej regulacji siły docisku do
głowy ochronników słuchu umieszczone w hełmach
ochronnych składa się z mieszka wewnętrznego (l)
napełnianego powietrzem przepływającym przez zawór zwrotny (2) za pomocą mieszka zewnętrznego (4),
który .w zewnętrznej ścianie (5) ma zawór zwrotny (6),
przy czym przestrzeń mieszka wewnętrznego (l) posiada połączenie z zaworem zwrotnym -(9) i zaworem
bezpieczeństwa (10).
(2 zastrzeżenia)

30e;

A61g

P. 171860 T
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P. 172163

A61j
A6lb

25.06.1974

27.06.1973 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 374176)
American Cyanamid Company, Way.ne, New Jersey,
Stany Zjednoczone Aineryki.
Pierwszeństwo :

Urządzenie

dozujące

rozpylające

do

medykamenty

płuc

Urządzenie
dozujące rozpylone medykamenty do
płuc przystosowane do obniżenia szybkości podczas
inhalacji cząstek o \Vymiarach w zakresie 0,5 do 10
mikronów, charaJderyzuje się tym, że składa się ze
zbiornika (20) i zmniejszając ej szybkość przepływu
komory (11) zawierającej cylindryczny zbiornik (12)
wyposażony na jednym z jego końców ustnik (13)
i stożkowy kołnierz (14), przystosowany do umieszczenia w ustach, przy czym ustnik ten jest o kształ
cie cylindrycznym i jest ustawiony współosiowo w
stosunku do cylindrycznego zbiornika (12) za pomocą
kołnierza (14), podczas gdy ochronna nasadka (15)

12.06.1974

Wytwórnia Aparatów Termoelektrycznych "Horyzont", Spółdzielnia Pracy, Kraków, Folska (Józef Policht, Franciszek Dawi!=C, Krzysztof Rutkowski).
Elektroniczne

urządzenie do stabilizacji
dla wcześniaków

22

mikroklimatu

Elektroniczne urządzenie do stabilizacji mikroklimatu cieplarki dla wcześniaków posiada zespół stabilizacji temperatury (A) oraz zespół stabilizacji wilgotności (B) pracujące niezależnie od siebie, które zapewniają
utrzymywanie odpowiedniej temperatury
i wilgotności w mikroklimatycznej komorze (K) cieplarki przez dowolnie długi czas. Urządzenie to zaopatrzone jest w układ <.d pvui .:;,; <.jąco -o ~ trz"'g :~w czy
(C) połączony w ten sposób ze w szystkimi zespołami
urządzenia,
że
wadli\ve dzi!lłanie któregokolwil':k
z nich powoduje uruchomienie w izllalno-akustycz.negc
SJ' gnalizatora (13). W mikro!d imatycznej komorze (K)
zastosowano w·ymuszony obieg powietrza za pomocą
dmuchawy (DJ napędzanej silnikiem clekh'ycznym.
Całe urządzenie zasilane jest poprzez transformuter
(T) gwarantujący b ezpieczeństwo zarówno dziecku
jak i obsłudze urządzenia.
(3 zastr.:eżenia)
jest przystosowana do zacisku i

zamknięcia

ustnika

(33) w celu zapobieżenia przed jego z.anieczyszcz::niem.

Drugi koniec komory zawiera cylindryczny uchwyt
(16), przystosowany do zamlmiącia komory (11), w
szczególno ści dla powietrznego uszczelnienia, składa
jący się z kołnierzowej obsady (17), przystosowanej
do uszczelniającego połączenia z cylindrycznym zbiornikiem (12) komory, natomiast ustalająca tuleja (15)
jLst ustawiona współosiowo i stanowi Integralną częs(;
kołnierzowej obsady (17).
Doclskowy uchwyt (22) ustav..iony jest współosiowo
\V stosunku do kołnierzowej obsady (17). Przycisk (24)
umieszczony jest na zbiorniku (20) przystosowanym
do ustalenia s z~·bkości wypływu do komory (11), gdy
dociskowy uchwyt utrzymuje urządzenie w stanie
ustalonego wydzielania rozpylanego aerozolu. Cylindryczny zbiornik (~O) i dozujący zawór zaopatrzony
jest w u stalający przycisk (24), umocowany do dozującego urządzenia i zbiornika (20) oraz komory (11).
(l zastrzeżenie)
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--------------------------------------30h;

C12k

P. 171069

T

14.05.1974

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Folska (Marian Tyc, Teodora Kadzikiewicz).
Sposób otrzymywania mutantów o zwiększonej
wytwarzania. antybiotyków polipeptydowych

zdolności

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
mutantów o zwiększonej zdolności wytwarzania antybiotyków pollpeptydowych, w szc zególno ści wysokoalrtywnych mutantów drobnoustrojów tworzący ch
endospory. Według wynalnzku drobnoustroje przetrwalnikujące poddaje się działaniu czynników mutagennych i na s tępnie pnepmwadza się ws tępną selekcj ę mutantów o upoś ledzonej zd olności sporulacji.
Aktywnosć antybiotyczną w yizolowanych mutantów
spra\vdza sic; metodą fermentacji
porówn uje z akt ywnością szczepu wyj ś ciowego.
(5 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO

do wody alkalizowanej lOOfo roztworem wodorotlenku
sodowego lub potasowego do pH 7,0-7,5 z dodatkiem
środka antyseptycznego, na przykład toluenu. Dodawanie surowca białkowego odbywa się dwukrotnie:
na początku sporządzania zawiesiny oraz pomiędzy
2 i 6 godziną, korzystnie 3 i 4 godziną.
Ak tyWn<J trzustkę przygotowuje się rozdrabniając
ją przy równoczesnym ro=:rażaniu od temperatury
-·lU"C d o temperatur y pomiędzy - 2°C i + 5'-'C,
korzystnie + 2°C i
4"C oraz pozostawia trzustkę
w tej temperaturze przez 24-96 godzin, korzystnie
48-72 godzin. Jednocześnie reguluje się pH w granicach 5,0-7,5, korzystnie 5,5-6,5, za pomocą 10%
roztworu k\vasnego węglanu sodowego .
Suche preparaty aminokwasowe otrzymane tym
sposobem mają zastosowanie w lecznictwie jako
niskobiałkowy pokarm używany pr:t.y fenyloketonurii u dzieci.
(6 zastrzeżeń)

+

30h;
30h;

C12k

P. 171536

T

30.05.1974

Instytut Hematologii, Warszawa, Folska (Eugenit.sz

J. Kościelak, Władysław Jóźwiak) .

99

A61k

P. i73007

25.07.1974

26.07.1973 - Szwajcaria (nr 10903173)
des Produits Nestle' S .A., Vevey, Szwajcaria.

Pierwszeństwo:
SociEM~

Sposób wytwarzania zeaksantyny
Spesób wytwarzania antygenu Au do celów
szczepienia zwierząt
Prz~dmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
anty ge nu i\ustrali<l z surowicy l<:rwi człowiek<l, do
c~::ló w szczepienia z\vic rząt. Sposób wedlu"j! wynalazku
polega na tym, że częściowo oczyszczony od biał e k
surowicy ludzkiej preparat antygenu Au podda je się
de nat uracji termiczne j przez 15 minut w temperaturze BO'·'C, a n<l.stępnie po oz iębieniu poddaje się trawieniu pro n azą związaną z nierozpuszczalnym związ 
kiem chemicznym na przykład Sefarozą, po czym
białl<:a surowiay ludzkie j obecne w pre paracie antyge nu Au usuwa się przez dodawanie prz e ciwCiał
anty-białka surowicy ludzkiej zwi ąz anych , z nierozpuszczalnym zwiqzkiem chemicznym na przykład
Se f arozą.

30h;

A61k

(l zastrzeżenie)

P. 171537

T

Prze dmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
zcaksa ntyny, przy pomocy hodowli drobnoustroju
z ro dza ju l~lavob ac ter , który te.n barwnik produkuje.
Sposób t ym się charakteryz.uje, że na hodowlę prowa dzi si ~ na podłożu zawierającym co najmniej jeden
Wf:g lowodan jako źródło przyswajalnego węgla, co
n ajmniej jedno źródło przyswajalnego azotu aminowego zawierające wolne amJ:nokwasy, ·o raz s ole mlnei·alne, oligoelementy i witaminy, przy czym modyfikuje się sldad aminokwasowy podłoża, zwiększa
jqc w podłożu z awartoś ć co n ajmniej jednego z aminokwasów z awierających siarkę, a mianowicie metioniny, cystyny i cysteiny, w stosunku do zawartości
ir.nych aminokwasów obecnych w podłożu, j e dnakże
ograniczając ilosć dodawan ych do podłoźa aminokwasów z2 wierających siarkę do poziomu nie wyższ,:go
niź 1 mg/ml.
(9 zastrzeżeń)

30.05.1974

Instytut Przemysłu F<l.rma ceutycznego, Warszawa,
Folska (Arnold Adamiec, Bar bara Michalska, B arbara
Łukaszewska, Karol Sz ymań ski, Jerzy Mdler, Elź
bieta Walczak).
Sposób wytwarzania preparatów aminokwasowYch
z re gulowaną ilością fcnyloalaminy na drodze
enzymatycznej hydrolizy surowców bla.łkowych
Sposób w;:.i:wCl.l"zania preparatów aminokwasowych
z re gulow an ą zawartością fe nyloalaminy na drodze
enzym<ltyczncj hydrolizy surowców b iałkowy ch polega na tym, źe dodaje si.ę do specjalnie sporz ą dzonej
zawiesiny kazeinowej lub zawiesiny odpadkowego
b i ałka z mleka,
uzyskanego przy udziale szczepu
Streptococcus lactis w czasie fermentacji antybioty ków, zwłaszcza ni zyny, odrę bni e przygotowamJ, aktywn ą trzustl•ę w trzech porcjach w wzajemnym stosunku wagowym l : l : 0,8 z tolerancją ± lOOfo w c iąg u
całe go procesu hydrolizy, trwającego od 32 do 80 godzin, korzystnie od 65 do 72 godzin - trzykro lnie to
jesl na początku hydrolizy , w 1/ 3 i ~!.., czasu trwania
procesu, następnic mieszaninę po hydrolizie podgr;:.ewa. si ę do temperatur y 75-!lB" C, o dsącz a nierozpu.•.zczalne s kładniki od hydroli za tu w podwyźszon cj tt·I:lpcratw·ze, n a jkorzystniej B5''C, ozię bi a prz e sącz hy drolizatu do tempera tury +5° - O" C, odsącza os td
wytrąconej
tyrozyny , zadaje pr ze sącz hydrołiza ·. u
d w ukrotni t- lub trzy krotnie zmi eniUJ iloś cią ,,·ęgla w
proporcjach wag-owych l : l b ą dź 2 : l : l w ciąg u
3-5 godzin oddzielaj ą c k aż dorazowo węgiel, wzbogaca
hydrolizat oczysz czon ą ty rozyną, solam i mineraln y;ni
oraz innymi sk.!adnikami uzup ełn iaj ąc ymi we dług
rĘ c eptury i suszy w zna n y :;posób. Zawiesinę sw·owc a
bi.ałkowc go sporząd za się w st~ żeni ac h l 0-20u/n, ltorzystnie 13~160fo z dwu równych porcji, dodawanych

:na1;

F27b

P. 171399

T

24.05.1974

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kraków, Polska, (Janusz Kot, Tadeusz Kochan, Juliusz
Treutler, Micezyslaw Kowa lczyl,ls ki).
Piec tunelowy opalany gazem do jednowa-rstwowego
wypalania szkliwionych płytek okładzinowych
Piec tunelowy opalany gazem przeznaczony jest do
wypalania jednowarstwowego szkliwionych płytek
okładzinowych. Pie c posiada sklepienie (1), wykonane
. z rozsunięt ych względem siebie klinów normowych
tworzących na całej powierzchni sklepienia szereg
niewielkich otworów, będących równocześnie diafrag-

100
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mą oddzielającą przestrzeń roboczą tunelu (2) od komory spalania (3), znajdujące j się nad tą diafragmą.
W komone spalania (3) biegnącej wzdluż całej !;trefy
podgrzewania i wypalania, zabudowane są w jeJ ścia
nach bocznych naprzemianlegle palniki gazowe (4)
~redniociśnieniowc , a na początku strefy podgrzewania znajdują się regulowane odciągi spalin (5) zabudowane w śdanacll bocznych komory spa lania (3), oraz
regulowane odciójgi (6) zabudowane w ścianach bocznych pt~zestrzeni roboczej tunelu (2).
(l zastrzeżenie)

3lat ;

F27b

P. 171990

T

18.06.1974

Instyt1.1t Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Eugeniusz Tomanlak, Stanistaw Soból, Jerzy Wyszkowski, Edward Zmihorski).

Elektrodowy piec przeznaczony j~st do kąpieli solr.ych. Piec posiada ceramicz ną komorę grzejną, zaopatrzony jest w trzy elektrody (3) osadzone pionowo
w obmurowaniu pieca i 'IYprowadzone do komory solnej (6) poziomo od dołu w pobliżu jej dna . Elektrody (;ł) są zasila ne prqdcm trójfazowym o napięci u
stopniowanym lub bczstopniowym.
{3 zastrzeż enia)

3la3;

F27d

P.

170975

T

Zestaw urządzeń do montażu prefabrykatów
wymurówki pieców wgłębnych
Z e ~taw urządzeń przeznaczony jest do montażu prefa brykatów wymurówki pie ców wgłębnych. Zestaw
posiada w swym składzie przejezdny na wózku (lO)
obrotowy żuraw (7) z wciągarką (9). Dla obrotu żura
wia ~losuje się ręczną kierownicę (8). Przejezdny wózek (10) jest usytuowany w ramowej nośnej konstrukcji {11), która może być przymocowana za pomocą
ś rub (lll) do wózl'a H) dla podnoszenia pokryw, lub
do t)odwoz.ia (14) wyposażonego w rozstawne nogi (15)
zaopatrzone w jezdne koła. Korzystnie jest gdy jedna
para tych kóJ połączona jest wałem (17), wówczas
przejezdne podwozie (14) nie ulega kantowaniu na
je:t.dni (3}.
(7 zastrzeżeń)

3las;

Elektrodowy piec solny
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F27d

P. 171071 T
Przemysłu
Pa ństwowe,

Biuro Projektów
Przedsiębio-rstwo

mierz

13.05.1974

Hutniczego "Biprohut",
Gliwice, Polska, (Kazi-

Dybał).

Pokrywa pieca,

zwłaszcza wgłębnego

Pokrywa pieca przeznaczona jest zwłaszcza do pieca wgłębnego. Pokrywa ma ramę stalową znanej konstrukcji, '"':!'konaną z k.>zlałtowników (4), oraz strop
(3) wykonany najlepiej z żaroodpornego betonu w po~laci monolitu z dylatacjami. Skrajne obrzeże polcrywy jest wykonane w postaci zawieszanych na podwieszkach (2) k ształtek (l) ogniotrwałych, wykonanych korzystnie z betonu żaroodpornego. Kształtki (l)
mają wgłębienia (6) dla ich zawieszenia na podwieszkach (2). Przed wypadnięciem kształtki (l) zabe?.pieczone są za pomocą przetyczek (5).
(5 zastrzeżeń)

10.05.1974

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Biprohut",
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska, (Kazi.mierz Dybał, Leszek Chamicki).
3las; F27d

P. 171237 T

18.05.1974

Altademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Zygmunt Drzymała, Stanisław
Kaczmarczyk, Bronisław Kurek).
Uszczelnienie pieca obrotowego
Uszczelnienie pieca obrotowego składa się z dwóch
tarcz oslonowych (2 i 3) połączonych
dystansyjnie sworzniami (4), wyposażonych w tulejki
obrotowe (5). Pomiędzy tarczami osłonowymi (2 i 3)
jest usytuowana pierścieniowa tarcza nośna (6) z otworami (7) wokół tulejek (5). Do pierścieniowej tarczy
nośnej (6), w pobliżu jej średnicy wewnętrznej, jest
przytwierdzona dystansyjnie za pomocą złączy ~rubo
wych (!J) pierście niowa tarcza prowadnicza (10). Złą
cza (9) są zakoi1czone osiami (11), na których są uło
ży skowane rolki centrujące (12).
Pomiędzy pierścieniową tarczą nośną (6) i pie rście
niową tarczą prowadniczą (10) jest usytuowany wieniec elementów uszczelnlają~ych (13), opasany pierśdcpierścieniowych
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niem segmentów (Ił). Segmenty są dociskane parami,
dośrodkowo, za pomocą sprężyn dwuramiennych (15).
Srednica wewnętrzna pierścieniowej tarczy nośnej (fi)
oraz pierścieniowej tarczy prowadniczej (10) są. więk
sze od najmniejszej średnicy rozłożenia rolek centrujących (12). Do wewnętrznych powierzchni tarcz o ~ !o
nowych (2 i 3) oraz do powierzchni pierścieniowych
tarczy no ś nej (6) są zamocowane wykładziny ślizgo
(4 zastrzeżenia \

we (17 l 18).
f7

31as;

F27d

P. 171293

T
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załadowczy

do pieców elektrycznych

Kosz załadowczy przeznaczony jest do pieców elektrycznych pracujących w hutnictwie. Kosz składa się
z płaszcza cylindrycznego zawieszonego na haku zblocza suwnicy, oraz rozwieranego dna złożonego z dwóch
elementów (7) i (8). Elementy dna zawieszone są sztywno na ramionach (9) i (10), a ramiona ułożyskowane
są obrotowo w zewnętrznej ścianie kosza. Ramiona
elementów połączone są ze sobą cięgnem (12).
(l zastrzeżenie)

21.05.1974

Pierwszeństwo:

22.05.1973 - Republika Federalna
Niemiec (nr. P 23 25 923. 6)
Deutsche Babcock and Wilcox Aktiengesellschaft,
Oberhausen, Republika Federalna Niemiec, (Bernhard
Michelbrink)
Odpylacz mokry dla komór spalania pyłu węglowego
Przedmiotem wynalazku jest odpopielacz mokry dla
komór ~pałania pyłu węglowego. Odpylacz posiada
umieszczony pod lejem popiołowym zbiornik z wodą
(2), w którym porusza się łańcuch wygarniaka wynoszący zgaszony w zbiorniku popiół. Górny c i ąg łań
cucha wygarniaka prowadzony jest nad stołem (11)
podpieraj~}cym umieszczonym pod wylotem leja popiołowego (1). Stół (11) jest ustawiony poziomo w kierunku ruchu górnego ciągu ł<~ńcucha l przedłużony
jest w części (lla), w której jest pochylony ukośnie
w kierunku ruchu górnego ciągu łańcucha . Uszczelnienie w zbiorniku (2) stanowią zawieszone pojedynczo
duże klapy (12) i wychylnie ustawione na obudowie
leja popiołowego.
(5 zastrzeżeń)

31as;

F27d

P. 171312

T

22.05.1974

Huta "Warszawa", Przedsiębiorstwo Państwowe,
Warszawa, Polska, (Stanisław Wultański, Bogdan Fuksiewicz, Stanisław Korolewski, Tadeusz; Konrad,
Lech Nerlewski).

31aS;

F27d

P. 171422

T

27.05.1974

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska.
(Jacek Mogilnicki, Andrzej Owczarek, Stanisław Soltan)
Izolacja cieplna, zwłaszcza do pieców próżniowych
Izolacja cieplna według wynalazku przeznaczona
jest zwłaszcza do pieców próżniowych, pracujących
w wysokich temperaturach. Izolację stanowi warstwa
(3) skłębionych wlólmistych pasemek z metali trudnotopliwych takich jak molibden wolfram czy tantal,
wykonana z odpadów produkcyjnych powstających
między innymi przy produkcji bardzo cienkich drutów z tych metali.
(4 zastrzeżenia)
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wypełniają

pionowe żebra (l) tworzące siatkę
(l) łączą się we wspólnych punktach (4) po trzy, a skrajne żebra (7) wchodzą do
bocznych ścian (2) pod l~ątem prostym lub kątem
okfl'ło 120° wynikającym z ulowego układu żeber (7).
(3 zastrzeżenia)
ulopodobną. Żebra

Przedsiębio rstwo Projektowania i Wyposażenia Odlewni ,.Prodlew", Warszawa, Folska (Stefan Zieliński,
Michał Bojena).
Urządzenie do napełniania skrzynek masą formierską
Urządzenie przeznaczone jest do napełniania skrzynek ma s ą formierską i stanowi niezbędne wyposaże
nie stanowisk formierni, na których wykonywane są
piaskowe for:t1y odlewnicze.
Urządzenie służy do obsługiwania jednocześnie dwu
stanowisk wykonywania form przez dwie niezależne
rury przejezdne organ dostarczający masę do
skrzyni. Rura przejezdna (l) jest zaopatrzona w rolki
utrzymujące ją na bieżni (10). Do końca rury (l) jest
podwieszona współosiowo druga rura (3) poprzez mechanizm Cardana, dzięki czemu może się ona dowolnie odchylać. Masa z przenośnika wpada przez otwór
wlotowy a następnie poprzez rury (l i 3) . dostaje się
do skrzyni (18, 17)
(2 zastrzeżenia)

3lb1 B22c

P. 172034 T

18.06.1974

P. 170787

03.05.1974

Pierwszeństwo:

03.05.1973 - Włochy (nr. 68233- A/73)
F.A.T.A. Fabbrica Apparecchi di Solleramento
e Transporto ed Affini S.p.A., "!'uryn, Włochy,
(Gaetano di Rosa).
Urządzenie do grawitacyjnego odlewania
detali z metalu
Urządzenie według WYnalazku przeznaczone jest do
grawitacyjnego odlewania detali z metalu. Urządzenie
zawiera obrotowy stół (A) który ma kilka zespołów
odlewniczych· (10), z których każdy składa się z dwu
połówek (30, 32) odlewniczej formy, mających WYkOnawcze człony (38, 40) z zakończeniami w postaci
sprzęgających łbów (38', 40') dla łączenia ze 'Środkami
do przesuwania połówek (30, 32) odlewniczej formy.
środki do przesuwania połówek (30, 32) są umieszczone na stanowisku roboczym (C), gdzie otwiera się
formę i usuwa z niej odlew. Następnie formę zamyka się i przemieszcza za pomocą jednostkowego ruchu
obrotowego stołu (A) na stanowisko odlewania (B)
gdzie formę napełnia się płynnym metalem. Chło
dzenie odlewu odbywa się podczas obrotowego przemieszczania zespołów odlewniczych (10) razem z obrotowym stołem (A) . ze stanowiska odlewania (B) na
stanowisko robocze (C), na którym usuwa się odlew.
(11 zastrzeżeń)

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkowska, Józef Czcpiel, Bogdan Kusznir).
Sposób pokrywania powierzchni form odlewniczych
materiałami ferromagnetycznymi
Sposób dotyczy pokrywania form odlewniczych materiałami ferromagnetycznymi. Sposób polega na tym;
że w formie odlewniczej wytwarza się pole magnetyczne przytrzymujące pokrycie na powierzchni ścian
ki formy.
(l zastrzeżenie)

3lbt; B22c

P. 172155 T

24.06.197·1

Huta Zabrze, Przedsiębiorstwo Państwowe, Zabrze,
Folska (Teodor Nowak, Emil Borys, Józef Peukala,
Gerard Góralczyk).
Skrzynia formierska

3lb2; B22d

P. 171102

15.05.1974

Pierwszeństwo:

Skrzynia formierska przeznaczona jest do wykonywania form odlewniczych. Skrzynia zwłaszcza o dużych wymiarach, ma boczne ściany (2) tworzące ramę,

17.05.1973
Stany zjednoczone
Ameryki (nr 36 13 63)
USS Engineers and Consultants, Inc. Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki (Joseph Salvatore Giunta,
Louis Gino Lazzaretti).
Sposób ciągłego podawania topnika do formy maszyny
odlewniczej i urządzenie do ciągłego podawania
topnika do form maszyny odlewniczej
według wynalazku przeznaczony jest do
podawania topnika do form maszyny odlewniczej. Sposób polega na tym, że umieszcza się zapas
topnika w gazoszczelnym zbiorniku (23) i doprowadza
gaz pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia atmosferycznego, o wartości do 0,35 KG/cm2. Pobiera się topnik z dolnej części zbiornika (23) za pomocą zespołu
podawczego, doprowadza topnik z zespołu podawczego
do łącznika (32) w kształcie litery T, pod ciśnieniem
wyższym od ciśnienia atmosferycznego, o wartości do
0,35 KG/cm2 i przekazuje topnik i gaz z łącznika (32)
do formy (12).

Sposób

ciągłego

Nr 5/II (47) 1975

BIULETYN

URZĘDU

Urządzenie do ciągłego podawania topnika do form
maszyny odlewniczej ma zbiornilt (23) zawierający
zapas topnika (17) zamocowany na wózku (18), zespół
podawczy dla pobierania topnika ze zbiornika (23),
środki dostarczające topnik z zespołu podawczego do
formy oraz środki doprowadzające gaz do środków
dostarczających topnik. Zbiorniki (23) są zamocowane
na wózku (18) w ilości odpowiadającej ilości form,
przy czym każdy zbiornik (23) ma zespół podawczy
i środki dla doprowadzenia topnika.
(8 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO
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B22d

P. 171424

27.05.1974

Pierwszeństwo:

08.06.1973 - RFN (nr. P 23 29 477.1)
12.06.19 .13 - RFN Gnr. G 73 21 801.6)

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, Liechtenstein, (Gerhard Hammene, Elmar Maier).
Gwóźdź do mocowania płyt nasadkowych we
wlewnicach i innych podobnych urządzeniach
metalurgicznych

Przedmi<Jtem wynalazku jest gwóźdź do mocowania
nasadkowych we wlewnicach i innych urządze
,n iach metalurg.icz:nych.
Gwóżdź posiada nacięte miejsce przełomu w oclleg1ości od ostręgo k-ońca wynoszącej w przybliżeniu od
1/5 do 1/3 całkowitej dlugo~ci jego trzonu. Po.nadto
gwóźdź na swej kotleowej części w ki erunku łba posiada n:a l/3 ·dłu g o ś c i st<Jżkowe rozszerzenie, które
może być moletowune.
.(9 za s trzeżeń)
płyt

3lb2; B22d

P. 171207

17.05.1974

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych
,.Zamet", Strzybnica, Polska, (.Tan Mądry, Jan Tlatlik,
Tadeusz Kozubowski, Adam Gołek, Rudolf Broi, Jan
Golonl~a, Gerard Kaszuba, Norbert Mateja, Gerard
Mazur, Józef Bloch, Jerzy TUroń, Jerzy Kowalczyk,
Henryk Chrostek, Jerzy Pakuła).
Układ

do samoczynnej regulacji współbieżności maszyn
pracujących przy ciągłym przemieszczaniu
przerabianego materiału, a zwłaszcza zespołów
prostującego i zwijającego urządzenia do ciąglego
odlewania taśm metaloWYch
Układ według

wynalazku przeznaczony jest do samoczynnej regulacji współbieżności maszyn pracują
cych przy ciągłym przemieszczaniu przerabianego materia:Iu, a zwłaszcza zespołów prostującego i zwijają
cego urządzenia do ciągłego odlewania taśm metalowych. Układ zawiera zadającą tachaprądnicę (2),
osadzoną na wale napędowym pros t uj ącego zespołu
(l), połączoną z taką samą tachaprądnicą (4), osadzoną
na wale napędowym zwijarki (3) taśmy. Do obwodu
tachaprądnicy (2) zadającej wlącf!ony jest szeregowo
dopa s owujący opornik (5) oraz potencjometr (6) zasilany stabilizowanym napię ciem stałym, natomiast
tachaprądnice (2, i 4) przyłączone są do zacisków
wej:kiowych regulacyjnego wzmacniacza (8) napięcia
różnicowego, który stanowi część sitladową znanego
tyrystorowego napędowego zespołu (9) zwijarki (3).
(1 zastrzeżenie)

~101'61. ~.....

~

- ------/-

17
3lb2;

B22d

15'

P. 171584 T

01.06.1974

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego ,.Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska, (Leszek
Chamicki, Franciszek Cbruszcz, Jerzy Dziubiński,
Ireneusz

Warzyński).

Zestaw

urządzeń do odśrodkowego odlewania
żeliwnych kielichowych

rur

Zestaw urządzel't przeznaczony jest do odśrodkowego
cdkwania rur Idelichowych żeliwnych. Zestaw posiada znaną zalewową kadź (l) z rynną oraz metalową
ł·: okil~ (2) obrot ową z mechanizmem napędzającym,
metalowy rdzeń (ł), osadzony korzystnie za pomocą
przeg ubu (5) na trzpieniu (6), umieszczonym obrotowo
przesuwnie korzystnie w przesuwnym przegubie (8),
który z kolei jest połączony najlepiej poprzez nastawc?e śruby (15) 1. dr ągiem (14) siło wnika (11). Na trzpieni u (tl) jest osadzony ścigający zderzak (23). Trzpień
cUa r~mortyzacj i docisku ma dociskową sprężynę (9)
i regulat or (10) docisku. korzystnie śrubowy. Drąg (14)
siłownika (11) ma wodzącą rolkę (13) prowadzoną
w prowadniku (12). Zestaw jest wyposażony w samoczynnie d7Jałający układ sterujący siłownikiem (11),
składający się z czujnika (16) połączonego poprzez
opóżniający układ (11) i wzmacniacz (19) z zaworami
(20) sterującymi siłownikiem (11). Jako czujnik (16)
może być stosowany fototranzystor, termoelement lub
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----------------------------------~-------------------------Opóźniający człon (17) ma regulacyjne
dla nastawienia czasu opóźn iania impulsu steru j;lccgo siłowniidem (11). Przeguby (5) i (8)
korzystuie wykonuje się w postaci stalowych membran.

fotokomórka.
wejście

(1 8)

(6

3lb2 ;

B22d

Pierwszeństwo:

P. 171602

o

\

zastrzeżeń)

'\

1~

01.06.1974

01.06.1973
Stany
Ameryki (nr 36 58 72)

.1.

Zjednoczone

----5

USS Engineers and Consultanls, Inc., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Arileryld, (Paul Markle Auman,
John Elliott Bower, Hugh Eugene Pry).
Krystalizator do odlewania

ciągłego

/

~

3

metali

Krystalizator przeznaczony jest do odle·wania cią
g-łego metali. Krystalizator wyposażony jest w plyt.y
nośne połączone wkładką, za pomocą elementów mocujących. C zęść zewnętrzna :;::ian wk!adki (10) zawiera
szereg żeber pionowych (18). które wspólnie z p łytami
noś nymi (12) i (13) tworzą szereg kanałów (19) wody
obiegowej. Niektóre z żeber (18a) mają skierowane
w p rzeciwną stronę krawędzie (20), pod· które są wsuwane listwy metalowe (21). W listwach ~ą osadzone
sworznie (22), przechodzące przez płyty nośne (12), (13).
zewnętrznej płyt nośnych na sworzel1 są
wkręcone na gwint nakrętki (23), które doci ska ją pły
ty no~ne (12) , (13) do wkładki (10). Kanały (19), (l!la)
wody obiegowej mają jednaltawe średnice hydrauliczne, które wskazują stałą wielkość na całej długości
kana-łów.
(6 zastrzeżeń}

3lb'

P. 172035 T

B22d

18.06.1974

Folitechnika Sląslta im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice Polska (Was ław Saltwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkowska, J {Jzef Czepie!).
Sposób wykonywania odlewów warstwowych

Od strony

Srosób dotyczy wykonywania odlewów warslwowych przez umieszczenie wkladelt w formie i zalanie
metalem. Sposób polega na tym, że stosuje się wkład 
Id porowate w y kon an e z malerialów metalicznych i/lub
niemetalicznych z dodatkiem stopu alctywu,iącego.
(l

zastrzeżenie)

3lb' ; B22d
P. 172036 T
18.06.1974
Politechnika Sląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkowska, Józef Czepie!).

Stop

aktywujący

proces wYtwarzania odlewów warstwowych

Stop aktywujący stosowany jest w procesie wytwarzania odlewów warsLwowych metodą pokrywania powierzchni formy odlewniczej lub stosowanie wkładek
do formy. Stop zawiera boraks i/lub tlenek boru w
ilości 30 do 900fu wagowych oraz metale grupy II uldadu okresowego pierwiastków i/ lub ma ngan i/lub pierwiastki ziem rzadkich w ilości 10 do 70% wagowych.
Stop aktywujący zawiera zamiast czystych metali
ich związki międzymetaliczne lub stopy korzystnie
z krzemem.
(2 zastrzeżenia)
3lb3;

B22f

P. 170786 T

03.05.1974

Pierws'zeństwo:

31b';

B22d

P. 171942 T

Akademia Górniczo-Hutnicza im.
ca, Kraków, Polska (Edward Fraś) .

15.06.1974
Stanisława

Staszi-

Sposób określania skłonności metali i ich stopów
do tworzenia jam skurczowych w odlewach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Sposób i urząd zenie dotyczą określenia skłonno ki
metali i ich stopów do tworzenia jam skurczowych
w odlewach. Sposób p olega na tym, że po odlaniu
cieklego metalu lub stopu do formy odlewniczej, wypełnia się powstającą
jamę skruczową tworzywem
nierozpuszczalnym w ciekłym metalu lub stopie. Na
podstawie ilości zuż y tego tworzywa oblicza się obję
tość uwtorzonej jainy skurczowej oraz wielko ś ci ciś
nienia panują cego w odlewie.
Urządzenie składa się z ramy (l) z umieszczoną
w niej rllrką kalibracyj ną (2) połączoną z rurltą zasilającą (3) jest umieszczona spirala oporowa (4). Na
ramie (l) spoczywa forma odlewnicza (6), z wnęką (7),
do której jest wprowadzona rurka wypełniająca (8).
Wylot rurki (8) znajduje s ię w miej scu, w którym
odlew krzepnie najpóźniej, za ś wlot jest połączony
z rurką zasiillją c ą (3).
(2 zastrzeżenia)

03.05.1973- Wielka Brytania
(nr 21103/:73)
31.01.1974- Wielka Brytania
(nr 4500/74)
British Steel Corporation, Londyn, Wielka Brytania,
(George Jackson, Terence i Fieldsend).

Sposób

wytwarzania taśmy metalowej i
dzenie do stosowania tego sposobu

ciągłego

urzą

Sposób przeznaczony jest do ciąglego wytwarzania
metalowej. Sposób obejmuje prasowanie proszku w celu uformowania sllrowej taśmy, podawanie
surowej taśmy do pieca prażalniczego i utrzymywa-nie
w czasie transportu taśmy przez piec, podporowej
poduszki gazowej . Sposób polega na tym, że transport taśmy "S" jest tak regulowany, że naprężenie
rozciągające w taśmie "S" w czasie jej przejścia przez
piec jest zasadniczo równe zero. Surową taśmę formuje się przez przepuszczenie proszltu metalowego
między dwoma przeciwbieżnie obracającymi się walcami (2, 2) walcarki pra~ującej. Surową taśmę przed
wprowadzeniem do pieca prażalniczego (6) opiera się
na stole powiet-rznym (5).
Urządzenie do ciągłego wytwarzania taśmy metalowej zawiera obrotowe walce formujące do prasowania proszku w kształt !;Urowej taśmy i do transportowania sprasowanej surowej taśmy przez piec
prażalnkzy (6), króćce wlotowe do zasilania gazem

taśmy

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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pieca prażalniczego dla wytwarzania poduszki gazowej na której opiera się surowa taśma przechodząca
przez piec, która ma środki sterujące środkami transportu taśmy w ten sposób, że naprężenie rozciąga
jące w taśmie· w czasie jej przejścia przez wnętrze
pieca jest zasadniczo równe zero.
(17 zastrzeżeń)

3lg-t

F27b

P. 170S48

'i'

06.051974

Akademia Górniczo~Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska, (Aleksy Kurbiel, Kazimierz Bisztyga, Jacek Seńkowski).
Sposób regulacji pracy pieca łukowego oraz
nie do stosowania tego sposobu

urządze

Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji pracy
pieca łukowego i układ do stosowania tego sposobu.
Sposób polega na tym, że porównu je ~ię napięcie luku
U z sygnałem napięciowym ILID- Dol bt~ d <] cym różnicą
geom etryczną spadku napięcia LI U w układzie zasilającym piec i składowej zerowej napięć fazowych Ue
urządzenia łukoWego, przy czym jeżeli zachodzi nierówność O < !ilU- Ool to podnoszona jest elektroda
pieca,
aż
do
momentu
wystąpienia
równości
O = l.dO- Dol odpowia dajqcej maksymalnej mocy łu
ku. Układ regulacji pieca łukowego ma człon różni
cowy (PR·), którego jedno wejście jest połączone z wsadem pieca (S), drugie z uchwytem elektrody (El), o trzecie wejście jest połączone z członem (RL) i z począt
kiem prz-~l;; ładnika (P ~), którego koniec jest połączony
z początkiem toru wielkoprądowego (Tw) i z członem

Sposób i

układ

105

stabilizacji nadawy cieczy

Sposób i układ stabilizacji nadawy cieczy przezmtczony jest zwłaszcza do szlamu surowego podawanego
do pieca obrotowego z koncentratorem. Sposób polega:
na podawaniu cieczy ze zbiornika buforowego prz~z
rurociąg zasilający do zbiornika pośredniego, z którego
bez przelewu ciecz wprowadza się grawitacyjnie wYpływem, zwłaszcza szeregiem dysz do urządzenia technologicznego w przemyśle cementowym. Stabilizację
cieczy przeprowadza się przez nieprzerwany pomiar
przeplyWomiettem natężenia cieczy przepływającej rurociągiem zasilającym ze zbiornika buforowego do
zbiornika pośredniego i automatycznie reguluje ilość
przepływającej Cieczy regulatorem przepływu, który
oddziałowujc na zawór regulacyjny przepłyWu. Równocześnie utrzymuje się stały poziom cieczy w zbiornilru pośrednim nieco niżej krawędzi przelewu przez
pomiar poziomu cieczy czujnikiem poziomu i oddziaływaniem regulatora poziomu na Wielkość wytrysku
cieczy z wypływów, zaś zadana wartość nadawy cieczy
do urządzenia technologicznego nastawia się wyłącznie
na regulatorze przepływu . Układ stabilizacji nadawv
cieczy składający się ze zbiornika buforo">vego, połączo
nego z rurociągiem zasilającym, ze zbiorn !kłem pośrednim i urządzenia technologicznego . posiada zainstalowan y na rurociągu zasilającym (l) przepływo
mierz (4) połączony z regulatorem przepływu (7)
[ z zaworem regulacyjnym (5), zaś zbiotnik pośredni
(3) jest zaopatrzon?' w czujnik poziomu (8), połączony
z regulatorem poZiomu (9), współpracuje z rozrządem
\v y pływów

(2 zastrzeżenia)

(13).

2

(RL). Wyjście członu różnicowego (PR) je~t połączone
ze wzmacniaczem sygnału (Ws), lttóry jest pol('lczony
z jednej strony ze ź ródlem n api ęcia (N), a z drugiej
strony z łącznikiem (Ł).
(4 zastrzeżenia)

32a;

C03b

P. 171385

24.05.1974

Pierwszeństwo:

26.05.1973 - RFN (nr P 23 26 975.2)
Glaswerk Schu11er GmbH, Wertheim/Main, Republika Federalna Niemiec.

Sposób równomiernego zasilania grudkowiną szklamufli z dyszami i urządzenie do stosowania tego
sposobu

ną

3lgt;

F27b

P. 171166

T

16.05.1974

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Folska (Edward Polednia, Henryk Jurewicz, Bolesław Wyżliński).

Rrze dmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie
do równomiernego zasilania grudkowiną sz.klaną
mufli z dyszami przy produkcji szklanych nici. Sposób według wynalazku polega 111a tym, że grudkowiny tworzące strumień transportowy, pomięd zy
zasobnikie>m a lejem są kierowane przez pl'owadnicę, która może udzielić strumi eniowi przy~p ieszl'
nia, aby strumiet'l ten powiększyć i rozciągnąć. To

BIULETYN
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przyspLeszenie może być według wynalazku przerywane. Przenośnik wstrząsowy stanowią na odcinki
(14, 15, 16) o różmym nachyleniu, a tylko jeden
z ostatni·c h odcinków jest nachylony w kierunku
mufli.
(8 zastrzeżeń)
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a przed ukończeniem jednego nawinięcia zdejmowan-e są z bębna przez g~ówny przyrząd odbiorczy i potem dalej przerabiane. Nitki lub włókna w przypadku częściowego przerwania wytwar.z ania nitek są
pneumatycZinic usuwane z głównego przyrządu odbiorczego i niedopuszCZIOine do dalszej przeróbki.
Urządreni-e do wytwarzania nitelk lub włókien ze
szkła lub materiałów podobnych, z jednym lejkiem
przyporządkowanym głównemu przyrządowi odbiorczemu i połączonemu z nim nasadką włókna posiada
pneumatyczne urządzeni'e (6) odsysające połączone
z końcówką lejka (4) zwróconą do nasadki (8) włókna.
zastr:z;eżeń)

(6

6

32a;
29a;

P. 172605 T

C03b
D01b

10.07.1974

Pierwszeństwo:

20.07.1973 - RFN (nr P 23 37 008.3)
Gert Lichtblau, Fiirstenfeldbruck, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie do wytwarzania włókien szklanych
Urządzenie

wytwau-zania włókien szklan vch
z obwodu którego w-łófma
s7Jklane zdejmowane są przez zgarniacz. P;ls inda
zgarniacz (3) wykonany z hartowanej i odpuszczanej
blachy stalmvej o wytrzrmałości na rozerwanie powyżej 190 kG /mm2, twa,r dosci powy żej 53 HRc i grubosci poniżej 0,2 mm. Swobodna długo sć zgarniacza
(3) nie przekracza 15 mm.
(2 zastrzeżenia)
do

bębnem,

z obrotowym

i --..
\ .,
J

~ -- ··

·'

..,..:._ J

•

32a;

C03b

P. 172875

Pierwsreństwo:

19.07.1974

20.07.1973 - Wielka Brytania
(nr 34701/73)
·

Triplex Safety Glass Company Limited, Londyn,
Wielka Brytania.
Sposób obróbki cieplnej szklanych płyt oraz urządze
nie do obróbki cieplnej szklanych płyt
Sposób obróbki cieplnej pł yt szklanych polega na
tym, że górną krawędź płyty szklanej podpiera się
pr zcjsciowo dla prawie pionowego ustawienia przesuwającej się płyty i ustala się wa·runld cieplne w
str-Qfie grzewczej pi·eca o ~az czas przebywania w niej
plyty szldanej w zależ.notic i od g rubości płyty szklanej dla osiągnięcia zało żonej temperatury płyty flzklanej.

o
32a;
29a;

C03b
D01d

P. 172606

T

. "''

Pierwszeństwo:

20.07.1973 - RFN (nr P 23 37 009.4)
Gert Lichtblau, Fiirstenf,e ldbruck, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nitek lub włókien ze szkła lub
materiałów podobnych oraz urządzenie do wytwarzania nitek lub włókien ze szkła lub materiałów
podobnych

Sposób wytwarzania nitek lub włókien ze szkła lub
podobnych, w których włókna podawane
z pieca do wytapiania obciągane są przez bęben,
materiałów
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Urządzenie do obróbki cieplnej płyty szklanej zawiera piec grzewczy (1), przenośnik (19) płyt szklanych (17) 7..awi e-rający ruchomą podporę {18) dolnej
krawędzi płyty (li) i szerreg rozstawionych pionowych
rolek (16) st~owiących podporę, oraz środki napędo
we (46-52, 65) napędzające ruchomą podporę i rolki
(16) z prędkością obwodową równą szybkości liniowej ruchomej podpory.
(35 zastrzeżeń)

32a;

C03b
Pierwszeństwo:

P. 172876

19.07.1974

20.07.1973 - Wielka Brytania
(nr 34703/73)

'IIri,plex Safety Glass Compa[ly Limited, Londyn,
Wielka Brytania.
Sposób formowania płyt szklanych oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu
Sposób formowania płyt szklanych polega na tym,
że płytę szklaną opiera się jedną powie-rzchnią o prawie pionow·q podporę, zapewniającą odchylenie płyty
o-d kierunku pionowego o mały kąt, podpartą płytę
przesuwa się przez piec ogrzewczy do stanowiska
kształtowania, zamyka się matryce kształtujące na
płycie s·z klaru!j, odchyla matryce pod pewnym kqtem, powodująs; pionowe usytuowanie płyty , nastąp
nie matryce otwiera się, a kształtowaną płytę us uwa
na stanowisko obróbki termicznej.
Urządzcni.e do i'orrr:oiVania płyt sZlidanych ma przechy lnq sluzynkę (17) zawierającą wałki (13, 18) slużące
do utrzymywania gorącej płyty szklanej (9)
w położeniu prawie pionowym, przechylną konstrUltcję nośną zawierającą dolne belki (20) zamocowane
na przegubach (21), mechanizm obejmujący cylinder
(301) z tłokiem (305) umożliwiaj<JCY odchylanie skrzynki (17), matryce (15, 16) umieszczone w skrzynce (17),
szczypce (22) dla usuwania płyty w po~ożeniu pionowym 21e skrzynki przechyLnej (17), zbiornik ha.r towniczy (:!6), zespoły grzejników (27) oraz dmuchawy (28).
Urzqdzenie ma także przenośnik zawierający walki
(8, 13). Ptrzenośnik ma wózek (12), na którym opiera
się dolna kra wędź płyty szklanej.
(59 za~trzeżcń)

32a;

P. 172911 T

C03b

18.07.1974

Centralne

Laboratorirum Technicznych Wyrobów
Folska (Leonard Tomaszewski,
Marek Koziara, Danuta Przybojewska-Grabska, Anto111i Wręczycki, Bogdan Grzelak).
Włókienniczych, Łódź,

Preparacja do

włókien

szklanych

Preparacja do włókien szklanych stosowana w procesie ich wytwaJrzania zawiera jako środek sklejający
enzymatyczny produkt fermentacji sacharozy o wzorze (C,,H 100;)n, gdzie n zawiera się w granicach
10 000-72 000 000, przy czym produkt ten stosuje się
w ilości 0,5-7-lOOfo w roztworze wodn ym 'waz ze środ
kami towarzyszącymi z grupy zwilżających, smarujących, zrni(lkczających i antyelektrostatycznych.
(2 zastrze7.enia)
32b;

C03c
B24b

P. 171068 T

14.05.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Pools'ka (Zygmunt Bodnar, Józef Zarówny, Ryszard żuczkowski).
,o

~

l

.

.

l

·" j

.'

Układ napędu i sterowania obrabiarki do
kształtowania powierzchni asferycznycb, a zwłaszcza
do szlifowania i polerowania podłoza szklanego
zwierciadeł

Układ napędu i sterowania, składa się z zespołu
napędu wrzeciona (3), hydraulicznego zespołu
napędu narzędzia (8) i elektrycznego zespołu (III) programowania napędów, przy czym zespół (l) jest sprzę
żony elektJrycznie z zespołem (lln przez połączenie
el~ktrycznego sil11d·k a (l) prądu stałego o regulowanych
obrotach z głównym zasilaczem (21), zaś hydrauliczny
zespół (U) sprzężony jest elektrycznie z zespołem (III)

(l)

<m

BIULETYN
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przez połączenie llosciowego zaworu (20) z głównym
zasilaczem (21) oraz przez spr:r.ęgnięcie szczotki (10)
ramienia (H) ze strefowym komutatorem (ll) podłą
czonym do rezystorów (24) dzielnika napięć, a ponadto szczotka (10) połączona jest z głównym t.<BilLl czem (21).
(l zastrzeżenie)
32b;

P. 172894 T

C03c

19.07.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Mieczysław Jachimowski, Eugeniusz Krawczyk, Edward Leja, Jerzy Ogorzałek).
do pokrywania płyt szklanych cienkimi
warstwami metali oraz ich związkami

Urządzenie

Nr 5/II (47) 1975

PATENTOWEGO
Bezszczotkowy odkurzacz

przemysłowy

Bezszczotl;:owy odkw·zacz przemysłowy składa się
zespołu s s ącego (1), pojemnika (2) na srnieci, korpusu (3) oraz promieniowego wentylatora (19). napf:dzanego ~ ilnlitiem (25). W usytuowanej w korpusie (3)
komor:.:e filtracyjnej (~) znajdują się tkaninowe wkła
dy filtrujące (16) osadzone w przegrodzie (17), nad
którą znajduje się kanał zbiorczy (5) zakończony ką
nałem dolotowym (6) doprowadzonym do wlotu (18)
promieniowego wentylatora (19). Wylot (23) promienio\v·ego wentylatora (19) połączony jest z tunelem
wylotowym (24).
W dolnej części korpusu (3) nad pojemnikiem (2)
na śmieci umieszczona jest ścianka kierująca (14)
p oprowadzona od wylotu (13) zespołu ssącego (1).
z

(3 zastrzeżenia)
Urządzenie

do pokrywania :płyt szklanych cienkimi
warstwami metali oraz ich związkami ma w komorze
próżndowej, z umieszt?.oną pod kątem katodą, tr1.y
zespoły: podający, odbierający i napędowy. Zespół podający posiada zasobnik (3}, pod którym znajdują się
dwie śruby (4) służące do ustawiania pod kątem pł;,•t
szklanych (5). Zespół odbierający posiada zasobnik
(6), pod którym znajdują się dwie śruby (7).
Pod zasobnikami (3) i (6) oraz katodą (2) znajduje
się zespól napędowy, zawierający silnik (8) sprzężony
poprzez przekładnie pasową (9), ślimakową (10) i wal
napędowy (11) z jednym z kół łańcuchowych (12). Nn
pozostałych kolach (12) sprzęgniętych z rolkami (13)
spoczywa laJicuch (14). Równocześnie silnik (8) jest
sprzężony pop.rzez przekładnie pasąwą (9), śllmak·0\\' ~1
(10), sprzęgła (15) i (18), przekładnie lańcuchowe (16),
{17) (19) i (20) ze śr ubami {-1) i (7).
(2 zastrzeżenia)

··g
l

34i;

l

•

l

l

'

'

25.07.1974

Urządzenie do równoważenia ciężaru, zwłaszcza
cięża•·u leżysk łóżek przekształcalnych

1
l

T

Fabrylci Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Folska
(Wojciech Wejner, Ryszal'd Różewicki).

-· ---------•

o- :.~~·~.'-~~- &.~

P. 173023

A47b

_- ~p.

/

Urządzenie do równoważenia ciężaru składa się
z zaczepów (1) połączony ch cięgnami (2). Zaczepy (l)
umoco\'v'anc są tak do leżyska (3) jak i do oskrzyni {4)
łó żka
gość,

przekształcalnego. Cięgna (2) mają różną dłu
dobraną, że w trakcie ruchu leżysli:a w dół
się kolejno, r ówn o ważąc rosn ą cy moment
wy..,vołany sihl ciężkości leżyska (3). Przy ruchu leżys
ka w górę ilość napiętych cięgLen maleje. Cięgna (2)

'tak
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wykonane najlepiej z gumy albo z innego
czy sprężynowego materiału.
(l zastrzeżenie)

elastyc~1ego
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34c;

A471

P. 171836

T

12.06.1974

Ośrodek Badawcw-Rozwojowy Oczyszczania Miast,
Lódż, Folska (Lecmard Frącala, Zbigniew Hajdanowicz,
Tadeusz Kołosk·o).

\

\

4,
.\
.
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35a;

B66b

BIULETYN
P. 171157

T

URZĘDU

15.05.1974

Przędsiębiorstwo

Robót Górniczych, Wałbrzych, Polska (Krzysztof Liberadzki, Lucjan Drobiazgiewicz,
Teofil Pożarski, Stanisław Kulesza).
Sposób i urządzenie do przystosowania urządzenia
wyciągowego pracującego w kopalni na pochylni
do jazdy ludzi
~posób przystoso~ania urządzenia wyciągowego
CUJącego w -kopaln1 na pochylni do jazdy ludzi

prastanowiącego pochylniany wyciąg klatkowy z przeci:.Vwagą i z wyciągową maszyną dwubębnową charaktery~tyczne tym, że przy niezmienionej jednej
klatce
J-ezdnej (2), przeznaczonej c" o transportu urobku, drugą
klatkę jezdną, stanowiącą wyłącznie martwą przeciwwagę, zastąpiono
jezdną klatką przystosowaną
do
t~ansportu ludzi (3) ,spełniającą równolegle w wyciągu rolę przeciwwagi, mogącej być dociążaną w miarę potrzebnego zrównoważenia obciążeń statycznych
w liniach nośnych wyc~ągu.
(2 zastrzeżenia)
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35a;

io9

P A TENTOWEGO
35a;

B66b

P. 171525 T

29.05.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy T·echniki i Organizacji Produkcji Mas·zy!Il Górniczych ORTEM" katowice, Folska (Zdzisław Twardowski)."
'
Urządzenie

do samoczynnego ryglowania wozów kopalnianych w klatce szybowej wyciągu pionowego

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaCZlane do samoczynnego ·r yglowania wozów kopalnianych w klatce szybowej wyciągu pionowego.
Urządzenie składa się z mechanizmu napędowego
zabudowanego na pomoście wahadłowym które stanowi łyżwa (l) dociskana za pomocą wta~zanego wozu do szyny pomostu. Łyżwa (l) posiada prowadzące
ramiona (2) i (3), które poprzez układ diwigni (4), (5)
napędza drążek (9), a ten z kolei dwuczęściowe cięgiilo
(15) zabudowane pod piętrem klatki, które połączone
jest z blokującym ko1a wtaczanego wozu ryglem (18).
W około środk.o·wej długości klatki cięgno (15) złą
c·z one jest poprzecznymi łączmikami (22) i (23) w któll'ych znajdują się .podwójne otwory o kształcie odpowiadającym stożkowo osadzo:1ych w nich stojaków
(24) i (25) złączonych w miejscu przylegania do jednej
z szyn w klatce listwą (26), umożliwiającej wtoczenie
do klatki dwóch wozów małych.
Urządzenie według wynalazku pozwala na zwię
ksZJenie wydajności pracy związanej' z transportem
wożów przez ograliliczenie ich obiegu przy j.e dnoczes.nym zredukowaniu obsługi.
(3 zastrzeżenia)

....!.
B66b

P. 171404

T

- - - - --- -- -- -----;··· --- -

24.05.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe "Ouprum", W['ocław, Pólska
(Bogdan Bonarowski, Jmzy Hildebrand).
Sposób wykorzystania dwunaczyniowego urządzenia
WYciąg·owcg o w szybie górniczym oraz
dwunaCZl'niowe urządzenie wyciągowe
S~osób wykorzystania dwunaczyniowego urządzenia
:VYClągowego w szybie górniczym, z których jedno
Jest klatką (2) a drugie skipem, polega według wyna-

~azku

na tym, że w zależności od o-kreślonego zadania
Jedno z dwóch naczyń przejmuje rolę przeciwwagi
podcza~ gdy drugie naczynie jest naczyniem roboczym:
. Górmczą maszynę (5) podwi·esza się za pomocą speCJalnego o_rczy~a (10) przy użyciu suwnic wyciągo
wych (9) 1 wciągarek (18). Klatka specjalna (2) ma
w tym celu w głowicy (6) znane zawiesie hakowe (8).
(4 zastrze·żenia)

35a;

B66b

P. 171676

T

04.06.1974

Folitechnika Krakowska, Kraków, Po1ska (Marek
Fauli, Teresa Gibczyńska).
Urządzenie

wysuwu

wysięgnika

teleskopowego

Urządzenie wysuwu zawi·era wysuwaną wraz z czło
nem (III) listwę zębatą (2) nap ę dzaną kołem zębatym
(3) osadzonym na wałku (5) ułożysk owanym na gło
wicy cylindra (10) hydraulicznego siłownika umocowanego do członu poprzedniego() (II). Koło zębate (3)
napędzające listwę zębatą (2) napędzane jest przy pomocy łańcucha drabinkowego (9) lub silnikiem hydrauli<cznym (13), względnie w inny sposób.
(8 zastrzeżeń)

.o9

r-

35a;

B66b

P. 171690

T

05.06.1974

Zakłady Ko~st~ukcyjno-Mechanizacyj-ne Przemysłu
Węglowego, Ghw1ce, Folska (Rajmund Bartnik
Ta-

deusz Zmysłowski, Bolesław Chłosta Bogdan Domanowski).
'
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do sterowa-nia hamulca maszyny
wyciągowej

Urządz enie do sterowania hamulca kopalnianej maszyny wyciągowej uwzględniające wszys.tki.e wymagane odmiany hamowania ma w celu zwię:kszenia
precyzji zbiorniki do ustalania różnych wartości ciś
nienia powietrza, którym posługuje się przy różnych
odmi·amach hamowania. Ponadto ma zróżnicowane do
ró:imych celów zespoły suwaków przy zachowaniu ich
identycznej budowy wewnętrzmej, oraz ma znany
elektr yczn y układ zwłoczny do ustalania okresu czasu
w którym hamowanie zachodzi pod działani e m siły
o stał,ej wartości.
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem w ynalazku jest urz ą dzenie d ź wi gowo
-transportowe z a utomatycznie zm ienianym punktem
podwieszenia służące do podnoszenia i przewożenia
ciężarów.
Urzą dzenie według wy nalazku sldacta się z uchwytu
(2), cięgna (3) i swoo:znia (4), przy czym sworzeń (4)

jest przemieszczany w otworze lub w otworach uchwytiU (2) tak, że tworzy co najmniej dwa różne punkty ciężkości zaw1eszenia.
(2 za s trzeżenia)
35a;

B66b

P. 172157

T

24.06.1974

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "Delta-Mielec", Mielec, Folska (Zygmunt Mizera).
Hak
35a;

B6Gb

P. 171905 T

Lenin Kohaszati Mlivek, Miskolc,
Gaspar, 1stvan Kohes, Jozsef Varadi).
Urządzenie

14.06.1974
Węgry

(Józef

dźwigowo-transportowe z automatycznie
zmienianym punktem podwieszenia

dźwigowy

z mechanizmem

zabezpieczającym

Prze dmiotem ·wynalazku jest hak dźwigowy z mecha.nizrnem zabezpieczającym zawiesie przed ewentualnym z s unięciem się z części chwytnej haka. Hak
posiada ['amię odchylne (2), . oraz element przesuwny
(3), który po zamknięciu ramienia odchylnego (2),
przemieszcza się po prowadnicach (P) o wielkość H.
Rozwiązanie konstrukcyjne haka .w e dług wynalazku
zabezpiecza zawiesie pr zed zs uni ęciem się z części
chWYtnej haka ni ez ale żni e oj jego położe nia na haku,
p 0111 ieważ część ch wytna haka zostaje całkowicie zamknięta przez ramię odchylne (2).
(l zastr2'Jeżenie)

Nr 5/II (47) 1975
35c;

B66d

BIULETYN
P. 170811

T

URZĘDU

02.05.1974

Morski Insty·tut Rybacki, Gdynia, Folska (Henryk
Czubek, Józef Krępa, Roman Osmólski).
Układ wieloczynnościowej wciągarki

35d;

Bsar

P. 172074

T

19.06.1974

Zakład Bada11
Doświadc~eń Budownictwa Węglowego, Katowice, Folska (Eugeniusz Słysz, Bronisław Wójcik, Maria Łuka..c;zyk) .

rybackiej
Urządzenie

Układ wi eloczynnościowy

111

FATENTOWEGO

wciągarki

rybackiej w y posażonej w bębny, tarcze wraz z napędem i przekła
dnią, zaopatrzony jest w układacze liniowe, przy czym
na jeooej osi głównej znajduje się sieciowy bębęn (l)
oraz pomocnicze bębny (10), (11), napędzane od jednego
s ilnika.
Układacze linowe mają kilka najkorzystniej dwa
zakresy przesuwu wózka (5) dla umożli'wienia ukła
dania wodzy w linowych przedziałach (3) lub też możliwość wyprowadzenia tego wó:zika (5) poza zewnę
trzne tarcze (ł) si<'!ciowego bębna (l), przy czym rolka
(8) układacza jest otwierana dla umożliwienia wypr owadzenia liny.
(2 zastrzeżenia)

do przenoszenia drobnych elementów
zwtaszcza na budowie

Urządzenie
zwłaszcza na

do przenoszenia drobnych elementów
budowie czy też u producenta, przeznaczone jest do przenoszenia, załadunku i rozładunku
takich elementów jak płytki chodnikowe, cegły, bloki
gazobetonowe. Uro:ądzenie składa się z no:ycowych
zacisków, których wewnętrzne strony dolnych ramion
są wewnętrzni·e połączone chwytającymi elementami,
a górne ramiona, stykające się w jednym punkcie, są
od wewnętrznej strony połc1czone uchwytem.
(l zastrzeżenie)

36d;

F24f

Folitechnika
dlach, Wacław

' P. 171200
Łódzka, Łódź,

T

Folska

-17.05.1974
(Władysław

Gun-

Tyliński).
Urządzenie

wentylacyjne

UQ·ządzenie
wentylacyjne struliOwi wirnik (5) w
kształcie wydrążonego walca, z kanałami łączącymi
jego cylindryczne powierzchnie, ułoży!:lkowanego w
obudowie (·1), w której są oddzielnie kanały wlotowe

35c;

P. 171203

B66d

T

17.05.1974

Wytwórnia Maszyn Górniczych "Niwka" im. Marcelego Nowotki Sosnowiec, Folska (Stanisław Fiłat, Aleksander Dyrda).
Układak

liny na

błiben kołowrotu

Uldadak liny na bęben kołowrotu, zwłaszcza lin stalo·.vy ch na bębnach kołowTotów górniczych. Ukladak
ma prze kładnię zębatą składaj q cą się z zębate go ko!a
(7) osadzonego na śrubie (l) i zębatego segmentu (6)
mocowanego do obrzeża linowego bębna (5) Na śni
bie (l) zabudowame są dwi·e połówki tulei (2) osadzone w górnej c zę ści (3) i dolnej części (4) mechanizmu
wodzenia. W mechaniżmie wodzenia znajdują się d wie
pionowe 1·olki (8) i jedna pozioma roLka (9), które
prowadzą linę (10). Mechanizm wodzenia podpor ty
jest w swej dolnej części (4) prowadnikiem (11) równoległym do osi śruby (1).
(2 zastrzeżenia)

(9, lO) i wylotowe (11, 12) po obu stronach przegrody
(l) oddzielającej ośrodki (2 i 3), między którymi jest
dokonywana wymiana powietrza lub innego czynnika.
Kanały wlo,owe (11 i 12) są pr7..esłonięte częścią powierzchni cylindrycznej wirnika (5), a nadto jedna ze
ścian obudowy (4) jest umieszczona wewnątrz wirnika (5) dzieląc go na dwie symetryczne komory o
płaszczyżnie podziału przechodzącej przez jedną ze
średnic wirnika (5).
Obracający się wirnik (5) powoduje zasysanie powi-etrza do kanałów łączących jego cyli111dryczne powierzchnie i przetłoczenie go do wylotu w o'Judowie
(4), przy czym w ścianych wirnika (5) zostaje akumulowane ciepło z powietrza pochodzącego z pomieszczenia o t emrperaturze wyższej, ciepło to jest
oddawane powietrzu przetłoczonemu z pomieszczenia
o niższej tempe raturze.
Urządzenie według wynalazku przetłacza do obu
odd;delonych przegrodą o ~koclkó w takie same strumienie mas gazu dzięki czemu zapewnia stałe wartości rói.-nic ciśnienia mi ędzy ośrodkami.
(l zastrzeżenie)

ł.'
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Pi erwszeństwo:

23.05.1973 Niemiecka Republika
D c:mokra tyczna (!llr 171 002)
Zentralinstitut fUr Arbeitsmedizin der DDR, Berlin, Nieriuecka Repu blilta Demokratyczna (Henry
Gacbelein, Kurt Rublack).
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Sposób odprO\vadzania oparów toksycznych polega
na zysysamo zanieczy ~ ;:czonego powietrza poprzez
ssawki. Powietrze to po.prze7. kolektor i kanał wentyl acy jny umics.'!lczony pod podłogą hali odpro\vadzane
jest na zewnątrz.
(3 zastrzeżenia)

Integrator klimatyzacyjny
Integrator klimatyzacyjny z czujnikami umieszczonymi w głowicy pomiarowej (1), s łużącymi do pomiarów temperatury powiE'trza, ciśnienia c zą:;Lkowego
pary \\ o:lnej w powietrzu, prędkości cyrkulacji powietrza l promiCI!liowania temperalu~·ow.~!;!U wraz L.
częścią zawi-erającą wskaźniki, zasila-cz prądowy (8)
i an alogo wą maszynę liczącą (9) posiadai<\Cą kablo we (3) pcłączenie 7. gł<lWicą (1). Czujniki linearne w
głowicy
(l) kompensują przcnild wzajemne, a w
części \Vskażnikowej i zasilającej przewidziane !'fi dhi
każdeg.J ze s kładnil~ów klimatyzacyjnych o ~· o"Jne w~ku
żniki (4:\ do ole), (5, 6 i 7), a w układ zie schematycZ!:lym
integratora znajduje się wył ączalna maszyna analogowa
(!l) służąca do obliczania za pomocą op,~ ra:cji rachunkowych wielkości klimatyczn ych wynikł>·ch ze skład 
ników klimat~·z acyjnych. Warto:ici wyjściowe ma szyny analogowej zależne do zadanych funkcji od wielkoś.ci przekazywanych przez czujniki Sl1 wykorz.vstywane jako sumaryczne więlkości klimatyzacy jne.
(18

zastrzeżeń)
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Centralny Ospodek Badawczo-Projektowy Budown i-ct wa P.n:emy!:rłowego "Bistyp", Warszawa, Polska
(Józef Ra;[al$ki).
Stały wysięgnik
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T

6.06.1974

Nowotan;:kic Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhałe", No·wy Targ, Pobka (Krzysztof Pływ acz, Wła
dysław Skalski, Andrzej Korsak, Edward Strusiewicz,
And,:7.ej

wciągnikiem

Stały v.>ys ię g nik je-st !u·zy\\ o'iniowym torem je7.dnym, po którym odhamowany przejezdn y wciągnik
n -kr ążkowy. z liną nap ~ dzaną nwchani.zm em pod noszenia, przesuwa się samoczy nnie kosztem energii potencjalnej przenoszonego ciężaru w jednym kierunku podczas unieruchomie nia liny, a w kierunku pn:eciwnym podczas zluzowania liny.
(I zastrzeżenie)

(f.;:/"--/> ' ·,

G)

z przejezdnym

ści eszka).

Sposób otlprowadzania oparów tCiłtsycz:nych z przestrzeni prz·~nośnika międzyoperacyjnego w obuwnictwie ura~: urządzenie do odprowadzania oparów
toksycznych z przestrzeni przenośnika międzyoperacyjnego
Sposób odprowadzania oparów toksycznych z prze~ trzerii
przenośnil{a
międzyoperacyjnegó
w obuwnictwie oraz urządze :1ie do stosowania tego sposobu.
.Urządzenie ~ !dada ~ię z systemu ssawek umic:;zczon ycb wew n ~l trz przenośnika i połączonych poprzez
kolektor z kanał e m w cnty lacyjnyn:1.

36d;

F24m

P. 172126

T

21.06.1974

Stocznia "Wisła", Gdańsk Stogi, Polska (Alfons Józef Kamiński).
Obrotowy wywiewnik
Obl'Totowy wywiewnik składa się z korpusu (l) na
którym jest zamocowana obrotowa głowica (2). Obroto.wa głowica (2) j est osadzona na osi (3) w nieruchomym okapic (4) korpusu (1). W okapie (4) S<l zamon 1o wan-e loży ska (5) w który ch obraca się o ś (3).
W górnej części głowic~· (2) jes t zamontowana dysza
(G) i kierunko\'.--a pletwa (7).
(l za s lTzeżcnie)
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P. 171236

T

17.06.1974

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona Góra, Folska (Waldemar Krzeszewski).
Węzeł kratownicy

.Przedmiotem wynalazku jest węzeł kratownicy,
zwłaszcza przestrzennej, stosowanej w budownictwie.
Węzeł wykonany j.est w postaci bryły, korzystnie o
kształde zbliż01nym do ściętego stożka.
Węźeł wyposażony jest w gniazda kuliste (4, 5),
powstałe prz,ez złożenie bryły z ojpowiednio ukształ
towanych elementów '(1, 2, 3) połączonych w sposób
:rozbieralny. W kulistych gnia:zdach węzła umocowane
są przegubowo odpowiednio ukształtowane końcówki
(7) prętów (9) stanowiących elementy kratownicy.
Węzeł według wynalazku znajdzie zastosowanie zwła
szcza w obudowie dużych kratownic przestrzennych.
(2 zastrzeżenia)

37a;

E04b

P. 172006

T

18.06.1974

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
"Miastoprojekt-Szczecin, Szczecin, Folska (Wacław
Turmańczyk, Mieczysław Janowski).
Konstrukcja wspornikowa budynków mieszkalnych
i usługowych
KanstruJkeja wspornikowa przeznaczona jest dla budynków mieszkaLnych i usługowych.
Konstrukcja posiada nośny trzon centralny, na którym prefabrykowane zespoły, dowolnej kubatury
mieśzkalnej lub usługowej, zawieszone są wspornikowo w taki sposób, by środek ciężkości każdego zespołu
znajdował się dOlkładnie w linii pionowej z punktem
podparcia lub podwi,es:zenia.
- Wzaj,emne połączenie elementów zespołu ma charakter połąozenia sztywnego. Ilość montowanych zespołów na trzonie centralnym jest dowolna, zależnie od
funkcji jaką spełnia budynek.
(3 zastrzeżenia)

37a;

E04b
Pierwszeństwo:

P. 171699
15.06.1973 -

Artur Fischer, Tumlingen,
Niemiec (Airtur Fischer).
Element

mocujący

06.06.1974

RFN (23 30 398.2)
R·epublika Frederalna

do zalwtwienia w
dowli

częściach

bu-

Przedmiotem wynalazku }est element mocujący
pnzeZ11f\czony do kotwienia w częściach budowli, z
elc:m t;ntem rozprężającym wciąganym za pomocą śru
by mocującej, która jest po ączona na stałe z elementem oporowym dla tulei rozprężnej. Znamienne jest
to, że pomiędzy tuleją rozprężną (2) i elementem oporowym (5) umieszczony jest sztywny element sprę
żynujący (6) złożony ze sprężyn krążkowych, który
dociska tuleję rozprężną (2) do elementu ro~prężają
oego (3). Na końcu tulei rozprężnej osadzony jrest
kołpak (7) z kołniea:zem (8).
(5 zastrzeżeń)

.
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Pierwszeństwo:

P. 171700
15.06.1973 23.06.1973 -

Artur Fiseher, Tumlingen,
Niemiec {Ariur Fischer).
Element

mocujący

Nr 5/II (47) 1975

06.06.1974

RFN (23 30538.6)
RFN (23 32 107.5)
Republika Federalna

do zakotwienia w
dowli

częściach

bu-

Przedmiotem wynalazku }est element mQcujący do
:zak'0twienia w częściach budowli, składający się z
części trzonowej, z rozszerzającej s ię tulei rozprężnej
l z części rozporowej ze s tożkiem służącym do rozszerzania tulei rozprężnej. Charakterystyczną cechą
jest to, że część rozpierająca (3) na swym końcu jest
przedłużona pnzez odcinek (4) gwillltowany wy'konany
z materiału o większej wytrzymałości niż cz~ść trzonowa i stanowiący jedną całość monolityczną o śred
nicy wewnętrznej odpowia.daj~cej najmniejszej łred
nicy stożka części rozpierającej (3), na który moinil
nakręcić część trzonową (S) i która nasuwa tulejfl
rozprężną (2) na stożek rozpierający. Część rozpierają•ca (3) ma na swym końcu ko~nierz oporowy (11)
a na koń.cu tuLei rozprężnej (2) nasadzony jest kołpak
osłonowy (14) z kołlllierz.em (15).
(12 zastrzeżeń)

37a;

E04b

P. 171961

T

17.06.1974

Centralny Ośrodek Badawc·z o-Projektowy Budownictwa Przemysłowego · "Bistyp", Warszawa, Folska
(Józef Ra:flals'ki).
Dwuczęściowa

płyt osłonowych

uszczelka do

Jedna część uszczelki, o kształcie klillla, jest przyklejona wzdłuż bo~u j.e dnej płyty 03łonowej, zaś druga część , o kształcie rowka, j.e st przykl!ejona wzdłuż
boku drugiej płyty osłonowej. Na powierzchniach
zbieżnych klillla wzdłuż uszczelki są wykonane dowolnego · kształtu równoległe żłobki, których wspólne krawędzie tworzą powierzchnie uszczelniające, a same
żłobki tworzą labirynt z uszeregowanych przestrzeni
obustronnie uszczelnionych.
(l zastrzeżenie)

37a;

Ę04b

P. 171953 T

Folitechnika Wrocławska,
sław Będkowski, Stanisław

Wrocław, Folska (StaniDuda, Zbigniew Jakubek,

Marek Staffa).
kabina ochronna przed

Składana

15.06.1974

hałasem

i

wibracją

Składana
ją, będąca

kabina ochronna przed hałasem i \vibracpr~edm' ot.em wynalazku, ma metalowy
siklelet w kształcie prostopadło:ki anu, ustawinny na
amortyzator-ach, złożony z prostokątnych ram, utworzonych z kątowników, teowników i płaskowników.
Podłoga, sufit i boczne ściany są zbu<'oNane z co
n ajmniej dwóch obramowanych przegród. Przegrody
mają co najmniej trzy warstw·y, z który ch srodkowa
jest ~pręży s ta. Półki k ą towników i teovmików szldcIetu s ą w yiklejone pła s kimi spręży s ty mi !JOdklad ltnmi. Tak ie same podkładki z.najdu.it'! ,:h: n n ~t::l k ~
przegród pionowych z poziomymi. W sr.pary kabiny
są wciśnię te s prę żyste uszczelki o prz'?kroju teowy m,
działaj ące na zasadzie j ednorazO\.v ego i joednokierunkowego wcisku. Obramowa n ie przegród mo:i:e być
zbudowane jako d zielone, s k ładaj ące ~ i t: z dwóch pro~tokątnych podłużn y ch ·kor;,- tel~. 5zp an~ zwróconvch
ku sobie, połączo:1 y ch sp ręży.~ ty m ł f] c: zn iliicm , o pr::ekroju zbliżonym do ósemki. Obram owanie to je.> l
jedny m bCJk i·e m przytwierd7..0ne do czoła przq,:ro dy,
zaś w szpa~rze drugiego bo:m ma wciśniętą spr ęży 
stą u szczelkę.
(3 za.stneżenia)

37b;

E04c

P.

17196ł

T

17.06.1973

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa, Polska (Marcin Pawlikowski, Henryk Dobrzyński, Heliodor Niezborała, Władysław Szybist).
Prefabrykowane

płyty
:1

z drewna i
tych

ściany

wykonane

płyt

Pre·f abry kowane płyty z drewna przeznaczone są
do wy!mnywania ścian w budynkach inwentarskich
i magazynach w warunkach blldowni-ct\va wiejslticgo.
1'łyty (l) i (9) mają pl·ot~tok ąliną ramę (2) o stogunim
dlugosci boków jak l do 5, lub l do 2 1/2 , do której
są umocowa,ne rów:no'egłe do dłużs zeg o bo-lm deski
(6), z jednej strony na zakład, a z drugiej na styk.

Nr 5/II (47) 1975

BIUI.ETYN

URZĘDU

W płytach (10 i 15) stanowiący<:h odmianę płyt (l i 9)
do ramy (2) są umocowane swoją płaską stroną p[,ł
żerdzie (13). W ścianie (16) prefabrykowane płyty :;ą
umocowane swoimi krótszymi bokami z zewnętlrznej
strony słupów (17) ponad cokołem (23), przy czym
płyty (l) i (9) są umocowane za pomocą wkrętów (25)
wpuszczonych przez poziome listwy ramy (2) do klocków (26) wtopionych w słupy (17). Płyty (10) i (15)
dociŚinięte wcięciami (14) do słupów (17) są umocowane za pomocą śrub (28), wpuszczonych do ramion
obejmy (27), osadZo:J.ej na przeciwległej powierzchni
słupa (17).
(4 zastrzeżenia)
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P. 171515

30.(}5.1974

T

01.06.1973 - RFN (nr P 23 28 098.0)
Etablissement Cotarex Building Department, Vaduz,
Liechtenstein (Alfred Walkensteiner).
Pierwszeństwo:

ściany

Deskowanie tracone do

betonowej

zewnętrznej

Przedmiotem wynalazku jest deslkowanie tracone
przeznaCZJone do ściany betonowej zewnętrznej budyn~u. Deskowanie składa się
ze ścianek połączo
nych ze sobą za pomocą rozpórek, które po wypeł
nieniu deskowania betonem pozostają w zalewie.
Zewnętr=a ścianka (5) deskowania wyk()([lana jest ze
spienionego tworzywa sztuazm~go, ścianka wewnę
trzna (l) zaś z materiału mineralnego. Rozpórki (2)
wpusZICZJone są w ścianlkę na pewną głębokość i są
w niej zamocowane kształtowo, za pomocą odpowiednich podcięć (3, 6).
(9 zastrzeżeń)
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Folitechnika
gni!ew Bokun).

l

P. 171954 T
WTOcławska,
Garaż

7 6
l l l

l

Wrocław,

4/

~

\

~
l

3

l

15.06.1974
Polska (Zbi-

podziemny

Przedmiotem wynalazku jest garaż podziemny,
przeznaczony zwłaszcza do ga["ailowania samo~hodów
osobowych.
Garaż według wynalazku, stanowi szczelna komora
(l) bez wieka, osadzona w gruncie tak iż górna krawędź komory (l) wystaje minimamie pOIIlad poziom
terenu, natomiast wewnątrz komory (l) znajduje się
urządzelllie do pi O:J.:owego tralllSportu samochodu skła
dające się z platforuny (2) wraz z prowadnrcarrii (3),
zawieszonej na wieszakach (4) przymocowanych do
górny•c h części nośnych słupów (5) osadzonych w nieruchomych tulrejach (8), zaś w górny<:h końcach DlOŚ
nych słupów · (5) osadzone są tłoczki (7) na których
spoczywa przykrywająca płyta (8) stanowiąca wieko
zamykające lromo;ę (l) garażu, przy czym podwójny
układ podnośników hydraulicznych utworzony przez
nośne słupy (5) i nieruchome tuleje (8) oraz nośne
słupy (5) i tłoczki (7) zasilany jest olejową pompą (9)
n a p ę d z aną elekt rycznym sillllikiem (10); a ponadto
ur..:<jdzeni c wyposażone jest w przeciwwagi (11) połącz0111e z platformą (2) za po:nocą cięgien (12) zaw ieszony.ch na krążkach (13).
(l zastrzeżenie)
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P. 171468 T
85e; 'E03f
Powiatowy za,rząd Gospodarki Wodtnej
Wadowice, Folska (Antoni Szuba).

37g2;

URZĘDU

28.05.1974
Melioracji,

Bezpieczna drabinka studzienna, zwłaszcza do studzienek melioracyjnych
Przedmiotem wyiilalaa:ku jest bezpieczna drabinka
studzienna, zwłaszcZla do studzienek melioracyjnych.
Drabililka wykonana jest ze stali kształtowej, posiada
do obydwu swych boków przymocowane metalowe
ucha, w lkitórych osadzoiily jest obrotowo ochronny
daszek, wykonany ażurowo ZJe stali kształtowej.
W przedniej części daszka, zamocowana jest obrotowo metalowa podpórka, która na przeciwległym
końcu posiada trwale zamocowaną obejmę, profilowo
dostosowaną do kształtu szczebla drabinki. W daliilej
części drabinki po przeciwnej stronie daszka i poniżej niegJQ zarr o~owane są trwale do boków drabinki
dwie metalowe odboje, a poniżej IIlich w końcowej
części drabinki pomiędzy jej bokami, osadzona jest
obroto·.V'o ro1ka.
(l zastrzeżenie)

38a;

B27b

P. 171900

T
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Urządzenie

przed zakleszczeniem
przy przerzynaniu drewna

zabezpieczające piły

Urządzenie zabezpieczające piły przed zakleszczeniem i uszkodzeniem oraz zapewniające bezpLeczne
waJrunki pracy przy przerzynaniu drewna, zwłaszcza
dŁuży,c i kłód, w przepływie zwartym, jest wyposażorne w podporę podtrzymującą (4) o karbowanej
płaszczyźnie podparcia osadzoną przegubowo na prostowodach (l) utrzymujących ją stale w położeniu poziomym, opuszczaną i podnoszoną sitownikaroi hydraulicZJnymi zamocowanymi przegubowo lila podporze
(4) i podstawie (3) urządzenia.
(l zastorzeżenie)

38a;

B27d

P. 172320

T

29.06.1974

Biuro Proj·ektów Przemysłu Metali Nież.elazn.ych
"Bipromet", Katowice, Folska (Janusz Stolecki).
\Vodzik suportu do obróbki

materiałów

arkuszowych

Wynalazek ma zastosowanLe w suportach przykład
nicowych do obróbki materiałów al1kuszowych.
Składa się z jezdnych kół osadczych w prowadnicach oraz z układu dociskającego }ezdne koła (2) i (3)
do tych prowadnic, złożonego z dociskowej ramy (4)
wypmażonej w poprzeczne prowadniki (5) i dociskową sprężyiilę (7), oraz z układu obrotowo-blokującego,
złożonego z wodzącego pierścienia (11) osadzonego na
pionowej osi (9), do któr·ego przymocowane jest wodzące ramię (13).
(l zastrzeżenie)

14.06.1974

Biuro Projektowania i Kompletacji Dostaw PrzeDrzewnego, Warszawa, Folska (Zygmunt Dylewski).

mysłu

38a;

B27b

P. 172958 T

23.07.1974

Akademia Rolnicza, Poznań, FolSika (Marek BoraWojciech Kien, Andrzej Mamet, Wiesław Zakrzewski).
Osłona piły tarczowej

tyński,

Osłona piły tarczowe) zbudowana jest z dwóch elementów bocznych i współpracującej z nimi osłony
przedni,ej. Elementy boczne mają pmtać pierścieni ,
których część zewnętrzna zaopatrzona w bieżnik jest
osadzona ślizgowo na części wewnętrznej, poprzez
którą asrona umocowana jest do płyty silnika obrabiar-ki. Osłona przednia jest um1eszczona na połączo
ny z płytą obrabiarki rami,e niu zaopatrzonym
w trzpienie. Poprzez trzpienie ramię to współpracuje
z ramieiiliem sterującym osłony, przymocowanym do
wewnętrznej części pierścienia.
(l zastrzeżenie)

38b;
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20.06.1974

T

Zakłady Stolarki Budowlanej, Gorzów Wlkp., Folska (Franciszek Dudzik, Ryszard Rychlik).
Urządzenie

do

żłobienia

gniazd w drewnie

3

Urządzenite
sażone jest

do żłobienia gniazd w drewnie wypow trzy głowice frezarskie łańcuszkowe
z których dwie głowice (7) są jednakowej długości
a głowica (8) j·est krótsza od popr~ednich. W pionie
na prowadnicach (3) osadrony jest suport poziomy ze
stołem zawierającym uchwyt mocujący materiał obrabiamy, przesuwający się w wyniku działania siłow
ników pneumatycznych.
(2 zastrzeżenia)
38e;

8

7

B27b

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Leśnictwa, Wrocław, Polska (Witold

Mechanizm

napędu głowicy

l

]7.07.1974

P. 172870 .T

wego
ski).

P. 172510

T

05.07.1974

Zielonogórskie Fabryki Mebli, Zielona Góra, Polgka (Tadeusz Burnagiel, Antoni Jankowski, Hieronim
Piwowarczyk).
Frez trzpieniowy stożkowy nastawny do· frezowania,
zwłaszcza w drewnie

l

38b;

B27g

Frez zawie-ra korpus (l) w postaci walca, połączony
gwintem z :nakrętką (2), w którym jest otwór prostokątny ślepy a w nakrętce (2) przelotowy do osadzenia
freza (3). Frez (3) składa się z dwóch połówek których
zmianę położenia względem siebie ustala się przy pomocy śruby (4) osadzonej w rowku kołka oporowego
(5) zamocowanego na dnie otworu ślepego korpusu.
Przed przesunięciem promieniowym i osiowym dwóch
połówek freza ·(3) zabezpiecza śruba (4) i poprzez docisk nakrętka (2). Frez używa się do frezarek pionowych dolnowrzecionowych .przy wykonywaniu powierzchni dwóch elementów meblowych z drewna, lub
tworzywa łączonych ze sobą, zwłaszcza przy połącze
niach rozłącznych. Frez ma zastosowanie w przemyśle
meblarskim, ,"tolarskim i maszynowym.
(3

MaszynoBorkow-

zastrzeżenia)

c-c

wiertarskiej

Istotą rozwiązania według wynalazku jest zastosowanie do przenoszenia napędu z wrzecion skrajnych,
które napędzane są bezpośr.ednio od silników elektrycznych, na pozostałe wrzeciona osadzone w jednym
rzędzie listwy napędowej (7), w której wszystkie
wrzeciona osadzone są za pośrednictwem tulejek mimośrodowych (5) i łożysk tocznych (6) . oraz osadzenie
:na wrzecionach (l) przeciwciężarów (8), dzięki czemu
uzyskuje s.ię ·całkowite wyrównoważenie układu napędowego.

(3 zastrzeżenia)

JJl

38c;

B24b

P. 171759 T

07.06.1974

F·a bryki Mebli Giętych w Jasienicy, Jasienica, Folska {Edward Karnasiewicz, Henryk Kulikowski, Mieczysł-aw Kawecki, Ryszard Szczerski).
Szlifierka do drewna
Szlifierka do drewna zaopatrzona jest w ramię (l)
z uchwytem (2). Do uchwytu zamocowany jest suwliwie pasek gumowo grafitowy (3) opierający się o wewnętrzną s tronę ściernicy (4) pokrytej s ubstancją z.awiel;ającn.. _l)ro!;zek żelazny lub · grafitowy.
~ · ' ·
(l zastrze'i.ehie)

38i;

B271

P. 172349

T

Kozielska Fabryka Maszyn "Kofama",
Polska (Jan Poremba).

01.07.1974
Koźle-Port,

Wiórkarka turbinowa
Wynalazek dotyczy wiórkarki turbinowej, przeznaczonej do rozdrabniimia zrębków drzewnych na'. wiórY -o poprawionych w~~~~~ośdac~- ~J.:Il~ii~ąi/ ~.Y:k9;,
rzystywane . do produkcJi płyt wfóro'WYch. W16rkarl~:a
zaopatrzona jest w \Viinik, 'ktorego"tópatk.i ~(if :ma'ją
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powierzchnię

natarcia złożoną z powierzchni krzywoliniowej (2) wypukłej w kierunku obrotów wirnika,
o początku znajdującym się przy gardzieli wlotowej
(4) zrębków, a w punkcie początkowym stycznej do
promien1a przechodzącego przez ten punkt oraz z powierzchni płaskiej, (3) wychodzącej stycznie z pow.i erzchni krzywoliniowej a kończącej się na obwodzie wirnika, przy czym kąt odchylenia powierzchni
płaskiej od promieni jej końca wynosi 30---70°.
{l zastrzeżenie)
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cze półwyrób podlega jedńemu lub więcej etapowi
obróbki termicznej w celu uzyskania wymaganego
rozkładu temperatury, przy czym regulacja temperatury odbywa się dzięki rozszerzaniu ·półwyrobu aż do
zetknięcia się go z wewnętrznymi ścianami formy
pośr.edniej. Forma pośrednia ma różne w różnych
swych strefach współczynniki przewodzenia ciepła,
dzięki czemu różne części półwyrobu są nagrzewane
lub chłodzone według potrzeby w celu otrzymania
wymaganego rozkładu temperatury.
(5 zastrzeżeń)

...

ll •

381;

B271

P. 172709

T

12.07.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 169833
Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Wiesław Zakrzewski, Jan Staniszewski, Marek Boratyński).
Głowica korująca
Głowica koruj ąca s kłada się z tarcz (1), (2) połączo
nych trzpieniami (1), na :których osadza się młotk.i
bijakowe, przy czym wykonane w ta·rczach głowicy
otwory służące do mocowania w nich trzpieni są
wzglE:dem siebie przes unięte fazowo
(l zastrzeżenie)

P. 173113
Pi erwszeństwo:

30.07.1974

01.08.1973 --- RFN (nr P 23 39 020.7,
nr P 23 39 0183)

Unilever N.V., Rotterdam, Holandia.
Urządzenie

do wtryskowego wytwarzania pojemników
z tworzyw sztucznych

Urządzenie do wtryskowego formowania charakterysię tym, że posiada formę wtryskową i trzpień
wchodzący do tej formy, przy czym trzpień i forma
wtryskowa posi.aćiają wspdłdziałające powierzchnie w

zuje

kształcie

stb'ilka ściętego. Powierzchnie te przystoso~
do wzajemnego łączenia się w czMie gdy
trzpień włożony jest do formy wtryskowej. Między
elementem nośnym, do którego zamocowana jest forma wtryskowa znajduje się połączenie ślizgowe, które
umożliwia ustawianie w jednej linii, oś formy wtryskowe) i trzpienia, w czasie gdy ich pow.ierzchnie
wane

39a!;

B29c

P. 173112

30.07.1974

01.08.1973 --- RFN ,(nr P 23 39 019.4)
Unilever N.V, Rotterdam, Ho1andia.

Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania wydrążonych elementów
i formowanie ich przez rozdmuchiwanie
Przedmiotem wynalazku j.est sposób formowania wyelementów metodą formowania przez rozdmuchiwanie, przy czym eleme.ntl:!m wyjściowym jest
p6łwyr6b otrzymany metodą wtr:~tskową. Gorący jeszdrążonych

są

stożkowe są połączo.ne.

Urządzenie do wtryskowego formowania posiada
również urządzenie blokujące, służące do blokowania
formy wtryskowej z jej elementem nośnym, oraz mechanizm kontrolno-blokujący, który zwalnia urządze
nie blokujące, gdy stożkowe powierzchnie znajdują
się w styku i blokuje formę wtryskową z jej elemen-

tem no.śnym gdy powierzchnie
stykowym połącżeniu.

stożkowe są

w

pełnym

(10 :mstr.z~eń)
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39aa;

B29d

P. 170969

T

09.05.1974

Ośrodek Bade.wczo-Rozwojowy Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Mikołów, Polska (Stanisław Pater,
MaTianna Michalczyk, Zygmunt Kurnatowski).

Sposób wytwarzania taśm lub monofilamentów z
tworzyw termoplastycznych
Sposób 'Wytwartania taśm lub monDfilamentów z
tworzyw termoplastycznych polega na tym, że zorien•
towam1 taś rnQ lub monofilarrient poddaje śit: kontrold•
wanem li, krótkotrwałemu i intensy,.;netnu nagr.ze•
wanlu.
(1 zastrzeżenie)

39aS; B29d

P. i7209S

T

21.06.1974

Instytut Tecłtnolo~ii DreWna, Poznań, Polska (Rajmund Gąsieniec;:, Tadeusz Haufa).
39aS;

B29d

P.

1708ł0

T

04.05.1974

iPolitechnika Shrsh im. Witl.c-entegt> P!!trgwskieg~ 1
Gliwice, Poh;ka (Jer~:? Btli'!a, Bruno Kr1W11ltj K.1~i-'
tnierz wa:ltZJak).
Sp'OSób na\\!'ij~ia J)l'fJtili rurtl'(!Vy~b z ~~~ic
wzmtJcltionyćłt tkaniną Bzkllln!f l urzqd~ertie do
st~~D\1'1lnła t~go spó~obu

Sposób tla'Wijańia ):lrofill t"Urowycb z !!:)•wic wzmocnionych tkaniną szklaną polega na tyn1, ż.e U•aninq
szklaną (7) podaje się na na!)ędzany rdzeń nawijający
(4) na ruchomej płycie podającej (1), której przesuwanie wywołuje naw ijojąca się na rdze ń (1) tkanina
szklana (7), która jest ułożona nieruchomo na płycie
podającc.j

(1).

Urządzenie

do nawijania profili rurowych z żywic
tkaniną szklaną składa się z płyty
podającej (l) prze~ uwaj ące j się na rolkach prowadzą
cych (2), napędzanego rdz=ia nawijaj ącego Hl i uldatlu hamującego (9), połączonego z płytą (l), działają~
ceg~ na płytę podającą (lJ w kierunku przeciwnym
Bo jej ruchu w czasie nawijania tkaniny szklanej (7)
na rdzeń (4).
(3 z astrżezenial
wzmocnionych

Sposób wykonywani4 izolac)'jnego rdzenia z
w elementae!h ~arstwowych,
poliuretanowego óbudowy
susza.r(t Do tlre'<'Vna

lftateriałow piankowyełt
a z\Vłaśzcza rdzenia

W;n'!il.la~ell: Mtycz~ ll.ł:il»~gd sposobu wykonywania
tzolacyjnego rdzertia z materiałów pilinitowych w eletnC!ntat!h war!:t\VOWY~l'l, ił zwłasz!!ta rdzt!nia poliuretanowego obudo'\~ su~zar11 do t:lrewn~.
Spoś ób, polega na tym, że M ws tępie otwiera się
w nę trza elementów warstwowyćh, najkorzystniej w
naj,vyżej położonym punkcie ~aźdego elementu przez
nawie"rccnle co najmniej jednego otworu. Po tym
mające wytworzyć izolacyjny rdzeń komponenty miesza się tuż przed uformowaniem rdzenia i nast(lpnie
przed spienieniem wprowadza się mieszankę płyn~
nych komponentów do wnętrza wspomnianych elementów dawkami proporcjonalnymi do objętości izolowanych elementów i/lub żądanej struktury rdzenia,
najkorzystniej przez wtrysk mieszaniny komponentów
do uprzednio nawierconych otworów. W końcu po
uformowaniu i v..tstę pnym utwardzeniu rdze.nia nad•
!nlar twllrzy'Wl:l 11kuwa si~ z fldWierzchni zaizole~wa:
nych elementów i ewcntualnle zamyka ich wnqtrut
(l zas trzeżenie)
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18.07.1974

T

Pierwszeństwo:

18.07.1973 - NRD (nr WP-172331)
VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, Niemiecka R epublika Demokratyczna.
Sposób i

urządzenie do produkcji porowatych
kształtowników zamkniętych

Sposób wytwarzania porowaty ch wolnych od nasztywnych, zamkniętych kształtowników z
twor zyw sztucznych tcrmoplast;•cznych według wynalazku polega na tym , że do wnętrz a eksp andując c 
go k~ztałtownika .doprowadza się przez uchwyt trzpienia J tr zpień ~ prężone powietrze, którego ci śni enie
jest regulowane tarc zą regulującą, która znajduje ~ię
pom ięd zy dyszą a ur ządwniem kalibr ują c ym .
Urządzenie do 'tvytwar za nla ;>orowatych, sztywnych
kształtowników ma tarcz~ (6) r egulującą ciśnienic co
najmniej równą i naj wyżej H1°/o wh~ l>szą niż. wewnę
trzny profil ksztaltowni.ka, zmnocowaną do trzpienin
(4), znajdującą się na koi1cu odc in ka eks pandowania,
posi a dającą szer eg on•:orów prowadzących do k omory
prężeń

nadciśnieniowej

(5).

(5
~

f

\

'

/

10
l

8

zas trze żeń )
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dowy (6) są zamocowane w5p::>r.niki (9) i odchylne rygle (10) a do '.•:spore1.ej kon~lrukcji (l) na~tawne podpory. (2) . .Pod \ll ) ływc m cl \'pla wytwor zon;.;go przez
grzewczą cewkę (7) następuje dop rowadzen ie lepiszcza (13) do stanu plastyeznego, a d zi ałanie siłownika
(4) k u dałowi a wra z z nim t!o.czyska (5), obudowy (6)
i zakleszczonego stalowego p ier~cienia (12), powoduje
oddzielenie w spartego na podporach (2) bie żnika (14)
od stalowego pierścienia (12).
(l zastrzeżenie)
39a6;

B29h

P. 171083

T

15.05.1974

Pozn:J!'lskie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil",
Poznan, Pol:;ka (.Józef Danielczyk, Stanisław Cyran,
Józef Stopa).
Sposób wytwarzania płynu dla uzyskania poślizgu
surowych wyrobów gumowych, szczególnie opon, w
procesie ich formowania w prasach wulkanizacyjnych
Płyn wg wynalazku spor?.ą dza się w mieszalnilm,
mieszając olej lub emul sję silikonową \'l il ości 100
części wagowych
kr?.emionką akty wną w ilości od
5 do 15 części wagov.'Ych i z s olą s odową kwasu rloder. ylobcnzcnosulfonowego w i loś ci od 5 do 20 c zq ś ci
wagowych, a po 24 godzinach cały .namiar smaru silikonowego umieszcza się w mieszalniku dodając jednocześnie rozdrobnioną mikę w ilości od 50 do 150
części wagowych, rozdrobniony bentonit w ilości od
5 do 30 części wagowych oraz wodę w ilości od 100
do 300 części wagowych, po czym homo geniz uje się
przez jedną godzinę.
o(l z as trze że nie)

z.

39a6;

B29h

P. 171854

Pierwszeństwo:

12.06.1973 -

12.06.1974
Francja

(nr P.V. 73/21 397)

Michel.in et Cie, Clermont-Ferr.a:nd, Francja.
39as;

B29h

P. 171924 T

14.06.1974

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil",
Poznań, Folska (Bogdan Pawłowicz, Władysław Norek,
Edward Przybył, Andrzej Bielecki, .Jacek Michalak,

Piotr Si"'ritiski).
Urządzenie do oddzielania bieżników wykonanych
z gumy lub tworzyw sztucznych od stalowych
pierścieni

Urządzenie służy do zdejmowania bieżników ze stalowych obręczy bez naruszenia ich pierwotnej stru k··
tury i wlaściwo.~ c! fizyko-mechanicznych. Składa się
ono z Indukcyjnej cewki (i) grzewczej, której obudowa (6) połączona rozłąc z nie z tłoczyskiem (5) s iłow
nika (4) jest suwliwie osadzona na tulei (3), Do obu-

Opona pneumatyczna
Przedmiotem w ynalazku jest ·Opona pneumatyczna,
której zbrojenie zawiera w ki.erunku od wewnątrz
na zewnątrz co najmniej jedną warstwę z drutów lub
kabli rozciągającą się od stopki do stopki tworzącą
zbrojenie osnowowe i tworzącą z kierunkiem obwodowym, z jednej strony po bokach, kąt zawarty mię-

BIULETYN
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dzy 70 i 90° a z drugiej strony w strefie czoła, kąt
mnfejszy od kąta, który tworzą te druty lub kable na
bokach, oraz również trzy warstwy nałożone na siebie z drutów lub kabli ukośnych i ograniczonych do
strefy czoła .i tworząc e kąty ostre u (ałfa), f3 (beta)
i Y (gamma) z kierunkiem obwodowym, charakteryzująca się tym, że kąt u (alfa) odpowiadający warstwie
podkładowej (3) przyległej do osnowy (l) ma wartość
według wyrażenia
·
tgf3--tgy--2tgatgf3tgy
2 tgp tgy+tg~ti::ii-tgy)
w wartości absolutnej mn iejszą niż 0,6 przy czym f3
(beta) i y (.gamma) są kątami odpowiadającymi dwom
innym warstwom podkładowym (4, 5). (9 zastrzeżeń)
39a5;

B29h

P. 172292 T

~
łflJ

+

l

/l

~l

29.06.1974

29.06.1973 - Związek Socjalistycznych
Republik ·Radzie ckich (nr 1945208)
Ivan Dimitrevkh Gordeev, Dolgaprudny Moskovskoi oblast, USSR, ZSRR Menasha Fraimovich Labunschy, Moskwa, USSR, ZSRR Aron Ilich Brailovsky, Moskwa, USSR, ZSRR Chechek Kh.ikmetullovna
Bikkenina, Moskwa, USRR, ZSRR (·I van Dimitrevich
Gordeer, Menasha Fraimovich Labunschy, Aron Ilkh
Brailovsky, Chechek Khikmetullovna Bikkanina).
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Pierwszeństwo:

39as;

i wulkanizacji opon

układu podającego niezwulkanizowaną
oponę pneumatyczną do urządzenia kształtującego i
wulkanizującego opony, posiada podstawę (1), na której są umieszczone dźwignie (2) dwuramienne.
Każda z tych dżw.igni (2) jest przymocowana za
pomocą zawiasy (3) do podstawy (l) swym jedym ra-

mieniem, a na drugim wolnym jej ramieni u znajduje
się krawędź (4) do przytrzymywania obrzeża (6) opony
or·a z jest umieszczony nad nią dociskacz (7), w którym
są wykonane otwory, w które zagłębia się dociskacz
(7) podczas zetknięcia się z obrzeżem (6) opony.
Wszystkie dźwignie .(2) są połączone z napędem za
pośrednictwem cięgieł (14), w celu ich synchroniczneg-o przemieszczania w kierunku promieniowym.
Zastosowanie uchwytu według wynalazku wyklucza
możLiwość uszkodzen1a opony podczas jej chwytania
i transportu do urządzenia kształtującego i wulkanizującego opony.
(l zastrzeżenie)

T

27.07.1!!74

Sposób wytwarzania płyt uszczelniających
azbestowo-kauczukowych

podający niezwulkanizowaną oponę
pneumatyczną do urządzenia służącego do wstępnego

kształtowania

P. 173082

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanter yj nych, Łódź, Folska (Jerzy Godyck i, Kazi m ierz Waws zczak, Zygmunt Demus, Jan
Kozłowski, Eugeniusz Balcerzak, Bolesław Machowski, Jerzy Libudzisz, Władysław Ostojewski).

Uchwyt

Uchwyt do

B29h

Wynalazek dotyczy sposobu wytwatzania płyt uszczel n i aj ą cych azbestowo- kauczukowych.
Sposób wytwar:z:ania płyt us z czeln i ających a z-bestowo-kauczu:ko\vych w edług wynalazku, polega na tym, że do kleju

k auczukowego dodaje się wody, w ilości od 5-30Dfo
w stosunku do użytego rozpuszczalnika, z rozpuszczonym w niej środkiem powi.erzchniowo-czynnym w
ilości od 0,02--2,0% w stosunku do ilości suchych
składników dodawanych do kleju, następnie miesza się
5--10 minut, po czym dodaje pozostałe składniki i formuje płyty znanym sposobem.
(l zastrzeżenie)

39a7;

B29j

P. 171227

Pierwszeństwo: 19.05.1973 -- RFN l(.nr P

18.05.1974

23 25 508.5)
Adolf Buddenberg GmbH, Bad Dri'burg, Republika
Federalna Niemiec.
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do w;rtwarzania półproduktów
w kształcie płyt

Wynalazek dotyczy urządzenia do wytwarzania pół
produktów w kształcie płyt z rozdrobnionych materiałów. szczególnie włóknistych, takich jak wióry drzewne, 1tp.
Istotnym dla urządzenia według wynalazku jest to,
że do k.anału doprowadzającego materiał (15) podłączony jest doprowadzający powietrze kanał wydmuchowy (14), szerokość którego dostosowana jest do
szerokości
runa z wiórów (13) i że w określonym
miejscu układu kanałów umieszczony jest regulator
strumienia powietrza (22), zabezpieczający równomierną szybkość przepływu powietrz;a na całej szer·okośd poprzecznego kanału doprowadzającego strumień
powietrza (14), lub powodujący zwiększenie
szybkości przepływu powietrza na krawędziach kanału
w celu wyrównania strat w wyniku tarci·a, jak i ustalający
żądany
kierunek nadmuchu i powodujący
zmniejszenie statycznego ciśnienia przepływu nakła
danego materiału.
(11 zastrzeżeń)

39b2;

C09d

P. 171416

T

.&kademia Techniczno-Rolnicza,

24.05.1974
Bydgoszcz,

Folska

(Władysław Jańczak).

Sposób pokrywania wypełniaczy, zwłaszcza do
tworzyw sztucznych i gumy warstwą ochronną
S9os6b pokrywania wypełniaczy zwłaszcza do tworzyw sztucznych i gumy, ochr·onną warstwą polega
na tym, że w czasie mieszania najpierw odparowuje
się części lotne w tym wilgoć, a następnie pokrywa
się wypełniacze ochronn'ą warstwą przy zastosowaniu
mieszalników wysokoobrotowych np. fluidalnych o dużej sile mieszania, w których cząsteczki wypełniaczy
zawieszone są w strumieniu powietrza, po czym o.chła
dza się pokryte wypełniacze np. w mieszadłach, ila
transporterze itp.
{3 zastrzeżenia)
39b3;

COSd

P. 171469 T

28.05.1974

Zakłady Gumowe Górnictwa, Bytom, Folska (Zbigniew Rudnicki, Jarosław Gouzy).

Mieszanka gumowa ogólnego zastosowania oraz sposób
jej otrzymywania

39a7;

P. 171662

B29j

05.06.1974

Pierwszeństwo:

09.06.1973 - RFN (nr P 23 29 599)
Herman Berstorff Maschinenbau GmbH i Bison-werke Bahre & Greten GmbH & Co.Kd, Hannover
i Springe, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie

do

ciągłego wytwarzania płyt
pilśniowych lub podobnych

wiórowyc•

Wynalazek przedstawiony na fig. l dotyczy urzą
dzenia do ciągłego wytwarzania płyt wiórowych, pilśniowych lub podobnych. Ur2iąd 2l ~rtie to składa się ~
naprężonej taśmy
stalowej o dblegtl zaml(h !ęt :V m!
z prowadzonej wokół kilikti walcó\\t i ctt1ściow0 wdlc6!
ogrzewanego, ołtracającego się w sl;ldSó~ ciągły bębna
pracującego.

Nad częścią taśmy
ogrzewanym bę-bnem

przebie·gającą

poziomo przed
umieszcwne jest
urządzenie nasypujące, przy czym nasypana na pro-·
wadzoną przez walce dociskowe, naprężoną taśmę stalową o obiegu zamkniętym struktura materiału zostaje pomiędzy tą taśmą a ogrzewanym bębnem prasującym sprasowana na taśmę płyty.
Istota urządzenia polega na tym, że w celu uzyskania płyty sprasowanej równomiernie pod względem
grubości i ciężaru
właściwego
przynajmniej część
przyporządkowanych bębnowi prasującemu (1), odkształcanemu miskawo w obszarze prasowatlia walców
(8, 5, 2, 3) ma na swej szerokości powierzchnię oszlifowaną wy pukło.
(12 zastrz e żeń)
prasującym

Mieszanka gumowa według wynalazku zawiera celowy składnik dodatkowy na bazia krzemu z dodatkiem
~l e nków metali i węgla , zawiera 90-930/u związków
krzcmud 1-2°/a Fc,o~. 918-1,2°/o A1 20.1, O,B-1,2o/o MgO,
tl.5-l,O /o CaO, 0,5-l,OGroC. Spo's6łl tltrzym~wania mde~zanki gumowej polega !'la t ym, że 213 sltładnika do:datkbwego "rprowadza się do katttzuku 'w pierwszej
fazie mieszan.iaj ~ 1/3 po dodaniu i wymieszaniu wszystkich pozostałych składników.
(4 zastrreżenia)

MbS;

COSd

P. 173180

T

30.07.1974

Uniwersy·tet śląski w Katowicach·, Katowice, Folska (Ludomir Tokar.zewski, Mich.ał Herczak, Stanisław Ciechomsk.i).
SittJs6b ołrzymywania &amoe-asnąeych plastomerów
o wUt!iciwoscillOh :ttttyplrogennytlh

Spo!!6b dtrzymyW'tlnil1 S!lmag:!sMcych plcrstomerów
t! własdwt:!ścilłd1 mtypirogei1nye11 polega na tym, że
1\UrciWiC·C \"v')' jściOWY W pt1Sbici Wddhych sy:ntetycznych
lateksów polimerów butadiendwYch, bądź kopolimerów butadienu ze styrenem t kwasem akrylowym poddaje się z dodatkiem niejonotwórczego emulgatora
bezpośredniemu chlorowaniu w fazie wodnej w temperaturze od 0°C do 90°C, aż do momentu ustania
absorpcji chloru.
{l zastrzeżenie)
39b3;

COSd

P. 170769 T

02.05.1974

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", P.iastów,
l'ol!lka (Edward Janczak, Jan Gćrczyński, Jerzy Czyż~wicz, Maria Trzcińska, CzesłaiV Sochnacki, Mieczysław Swiątek, Mieczysław Zając).
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39b4;

Sposób otrzymywan:a wulkanizatorów komórkowych
z kauczuku naturalnego i syntetycznego

P. 170880

P. 171407

24.05.1974

T

żywic opóźniających

Sposób otrzymywania .nowych żywic opóźn·iających
z monofunkcyjnych żywic jenowymiennych polega na
wysyceniu tych żywic mie sza niną monomerów, z których co najmniej jeden jest elektrolitem i co najmniej jeden posiada podwójny układ nienasycor1y
zdolny do polimeryzacji w płaszczyźnie.
J-ako monomery monofunkcyjne posi-adające jedno
wiązanie nienasy.cC>ne stosuje się zdolne do polimeryzacji kwasy lub zasady organiczne j·a lt kwas akrylowy,
met2krylowy, winylosulfonowy, styrenosulfonowy, winylopirydynę lub jej N-alkilopochodne, winyloaminę
lub jej N-alk.Uopochodne lub jej związki winylobenzylotrójalkiloamoniowe. Jako monomery dwufunkcyjne stosuje się związki organiczne posiadające zdolność
polimeryzowania dwuwymiarowo czyli płaszczyznowo,
a więc takie, które zawierają dwie grupy winylowe
lub etylenowe podstawione, jak np. dwuwinylobenzen,
dwuwinyl.: Jfenylometan dwuwinylodwufenyl, butadien
lub pochodne lub kwas butadienomonokarboksylowy,
kwas butadicnodwukarboksy lowy. Stosunek molowy
monomerów dwufunkcyjnych do monofunkcyjnych
wynosi od 1:200 do 1:1.
(4 zastrzeżenia)

07.05.1974

Pierwszeństwo:

09.05.1973 - W. Brytania (nr 22144/73)
Shell lnternationale Research Maatschappij B.V.,
Haga, Holandia.
Sposób kopolimeryzacji blokowej oraz kopolimer wytwarzany tym sposobem

Wynalazek dotyczy sposobu kopolimeryzacji blokowej w obecności inicjatora rodnikoweg·o 1-99 części
wagowych związku winylowego o wzorze 1, w którym
X oznacza atom chlorowca lub grupę o wzorze 2,
w którym R oznacza jednowartoś ciową grupę węglo
wodorową o J-25 atomach węgla bez nienasyconych
wiązań etylenowych oraz Y oznacza atom wodoru lub
chlorowca jeśli X oznacza atom thlorowca, a jeśli X
oznacza grupę o wzorze 2 Y oznacza atom wodoru (A'),
1--99 części wagoWYch węglowodoru winyloaromatycznego (B), 0-50 części v:agowych estru, amidu i/lub nitrylu kwasu monokarboksyl owego z wiązaniem etylenowy m o 3-4 atomach węgl a w cząsteczce (C), 0-30
cz ęści
wagowych estru kwasu dwukarboksylowego
z wiązaniem etylenowym o 4-5 atomach węgla w czą
steczce (D), 0-20 czę ści wagowych kwasu jedno- lub
dwulcarboksylowego z wiązaniem etylenowym albo jego
bezwodnika o 3-5 atomach węgla w cząsteczce (E),
0-20 części wagoWYch nicnasyconego spolimeryzowanego węglowodoru z wiązaniem monoetylenowym o
ciężarze cząsteczkowym powyżej 1000 {F). Sposób polega .na t ym , że co najmniej c:~ę ść składnlka A, ewentualnie składnik F, ewentualnie część skła dników B,
C, D i E oraz ewentualnie część .inicjatora ogrzewa
się do temperatury
150-200óC i utrzymując w tej
temperaturze stopniowo dodaje się składnik B, lnicjator i ewentualnie jeden lub wi~ej składniltów A, C,
D l E jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu 4-24
godzin.
(l O zastrzeżeń)

C08f

Sposób otrzymywania nowych

{l zastrzeżenie)

C08f

123

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Romuald Bogaczek).

Sposób otrzymywania wulkanizatorów komórkowych
z kauczuku ·naturalnego .i syn te tyc znego polega na
sp or ządzeniu mie:,;zankl gumowej [.lf2Cz. wymieszanie
w.,zystkich ~;ldadników ;: wyjątkiem s ubstancji porotwórczej , k tórą przy goto w ili c się odd zielnie miesz ając
ją ze szk łem wodnym sodowym lub potasowym o stę 
żeniu 39--42o Baume w .iloki jedna c zę:ić wagowa
substancji poronvórczej na 0,1-2,0 części wagowych
szkł a wodnego, a następnie v:prowadza si ę tę mieszaninę do mies za nki gumowej i mie~za z nią w temperaturze 75° C, a po dokładnym wymieszaniu poddaje
procesow.i wulkanizacji.
Sposób według wynalazku pozwala na ·uzyskanie
wyrobów o jednorodne j strukturze komórkowej ;>rzy
jednoczesnym skrócen iu pro~::esu technologi~::znego
wskutek ograniczenia dodatkowych operacji.

39b4;

PATENTOWEGO

39b4;

C08f

P. 171408

T

24.05.1974

Folitechnika śląska im. W•incentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Romuald Bogoczek).
Sposób otrzymywania nowych
jonowymiennych

żywic

Sposób otrzymywania nowych żywic jonowymlennych polega na tym, że znane wymieniacze jonowe
nasy ca się przez kan tal{towanie w procesie wsadowy m
mies:!aniną monomerów nieelektrolitów, z których co
najmniej jeden jest monofunkcyjny i co najmniej
jeden jest dwufunkcyjny, po czym p:Jwodujc się polimeryz ację wymienionych monomerów w podwyższo
nej temperaturze i korzystnie w obecności rodnikowych irticjatorów ·polimeryzacji.
Na s tępnie ekstrahuje otrzymaną żywicę rozpuszczalnikam i organicznymi i .przemywa wodą, przy czyiii
korzystńie stosuje S·ię od 0,01 do 1 mola monomerów
na l gramorównoważnik wymieniacza jonowego i mieszaninę monomerów o stosunku monomeru jednofunkcyjbega . do dwufunkcyjnego j-ak 100:1 do 1:1.
·(l zastrzeżenie)

•

39b4;

C08f

P. 171265

20.05.1974

Pierwszeństwo:

21.05.19n - Stany Zjednoczone
Ameryki (m 362159)

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjedhoczone A:rneryki.

WZCR 1

-o-c-R
11

o
WZCR

2

Sposób wytwarzania polichlorku winylu
modyfikowanego poliakrylanem
Sposób wytwarza-nia polichlorku wJ,nylu modyfikowanego poliakrylanem, polega na kolejnym polimeryzowaniu chlorku winylu i monomeru typu estru kwasu a krylowego. Suspensyj ną polimeryzację chlorku
winylu prowadzi się w obecności dyspergatora, takiego
jak aHdloceluloza, hydroksyalkiloceluloza lub karboksyalkiloceluloza, regulując odpowiedr;rio szybkość o-brotów mieszadła. Po zakończeniu ;>olimeryzacji przer ywa si ę reakcję, u suwa nicprzereagowany chlorek
winylu, chłodzi zawiesinę cząstek polichlorku winylu
i - dodaje niewielką ilość monomeru typu estru kwasu
akrylo~~ego, na przykład metaleryłanu
metylu, oraz
świeży katalizator inicjujący realtcj~ wo!norod11ikową.

124
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Zal'.rie~ina !lDlichlorku winna być oziębiona do takiej
temperatury, ab~· opó źn i ć pol i meryzację eladawanego
do niej akr~·htnu. Na ~ tP,pni c kontynuuje s i ę reakcji:
ogrzcwnj;w za\Y ie~in ę aż dn ;.ak mk zenia polim ery zacj i
ninyłanu wewnątrz i/lub na powierzchni czą ~ tck uprzednio spolimeryzowanego chlorku winylu. Tal> otrzymany polichlorek winylu mody I:ikowany poliakrylanem jest skutecznym środkiem poprawiającym przetwarzaln oś~ polichlorku
winylu znanymi sp:.sobami.
Można też produkt ten przetwarzać per se, ponieważ
nadaje się on do kalandrowania lub wyUaczania.
(21 zastrzeżeń)

39b4;

COSf

P. 171304

T
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Uzyskane według wynalazku plastyfikaty są odporne na niskie temp·e ratury oraz .na starzenie; a ich
wła~nclści fizykochemiczne odpowiadają wymogom dla
tego typu wyrobów.
(l zastrzeżenie)

f

l

o CH,-{H,-0-Co~Co-0
R-0-Co-Q-c-0~

11

n

"

:

20.05.1974

\.Jzór nr 1.

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Tadeusz
Skowroński, Włodzimierz Łaskawski, Jacek Pigłowski) .
Sposób modyfikacji polichlorku winylu
Sposób według wynalazku polega na tym, że jako
modyfikator WLll'-Owadza s ię do procesu termoplast p oliuretanowy w ilości od lO do 400fo wagowych, przy
czym stosuje s.ię termoplasty poliur-etanowe oparte na
policstrach i palieterach oraz na dwuizocyjarua·n ach
alifatycz,nych i aromatycznych o wzajemnym stosunku
molowym grup NCO:OH zawartym w granieach od
0,7 do 3.
{l zastrzeżenie)

39b5; C08g
84c; E02d

P. 171229 T

20.05.1974

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, Folska (Bolesław Jacenków, M•a rek Gnatowski).
Sposób otrzy mywania żywicy mocznikowej do
wzmacniania i uszczelniania gruntu
Przedmiotem wy nalazku jest sposób otrzymywania
moeznikowo-form!lldehyd<IWej do wzmacniania
i uszczelniania gruntu. Znajduje ona zastosowanie
prt:y wykonywDniu pjonowych i poziomych przepon
wodoszczelnych, pł yt fundamentowych i wzmacnianiu
słabono ś nego podłoża oraz
wykonywaniu szybów i
cllodników pozi-omych w gruntach podatnych na suży,v.ic;,•

39b4;

COSf

P. 1718.04

10.06.1974

Pierwszeństwo:

11.06.1973 - St. Zj. Amery·k i
<(nr 369042)
19.04.1974 - St. Zj . Ameryki r(-nr 462263)
Me-r ek and Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych polimerów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych polimerów charakteryzujących się 'b rakiem
usieciowa:nia i prostym, nierozgałęzionym łań-cuchem,
zawierającym atomy azotu w postaci ,g rup trzeciolub czwa-rtorzędowych, przyłączone do grup etylenowych lub trójmetylenowych. Folimery te są użyteczne
jako środki przeciwba.kteryjne, środki fiokujące, środ
ki antys·tatyczne, przewodzące elektryczność środki do
powlekania papieru, środki chelatujące i środki wią.;.
żące kwasy żółcio\ge . Folime-r y według wynalazku
otrzymuje się drogą polimeryzacji oksazołiny lub
dwuwodorooksazyny, hydrolizy lub bezpośredniej redukcji i podstawienia atomów azotu lub czwartorzę
dowani-a polimeru.
(36 zas-trzeżeń)

fozję.

Żywicę

otrzymuje się w sposób następujący: w zoformalinie rot:puszcza się mocznik w stosunku molow.vm moczu.ika do formaliny 1:2,4-2,6 a
na !.' tępni c wpr owad7.a się kwa ś ny siarczyn sodowy lub
pkos iarczyn sodowy lub siarczyn sodowy w ilości
0,5-25 części wagowych na 100 części wagowe mocznika i roztwór utrzymuje w temper-aturze 40-50°C
w ciągu 0,5-1 godzLny, po czym w temperaturze
wrzeni a w ciągu 20-30 minut, a następnie zakwasza
do pł-1 4,3--5,0 i kondensuje w temperaturze wrzenia
do lepkości 10-20 cP (w temperaturze 20°C). Kondcn ~ ai schładza się i zobojętnia do pH 7,0-7,6 a nastę pnie przed utwardzeniem doda je w temperaturze
10-25°C 2-!0 części wagowe mocznika na 100 czę
ści wagowe żywicy. Inie-kt ut\vardza się l{ata·Hzatorabojętnio-nej

mi

kwaśn~·mi.

39b5;

COSg

{l

P. 171099

T

z astrzeżenie)

15.05.1974

Pierwszeństwo:

39b4;

COSf

P. 172823

T

17.07.1974

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Folska Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; Folska
(Tadeusz Matynia, Piotr, F'enczek, Grażyna Cynkowsk·a).
Sposób wytwarzania plastyfikatów z polichlorku
winylu
Wynalazek podaje sposób wytwa-r zania plastyfikatów
związków typu estrów kwasów aromatycznych spełniających rolę plastyfikatorów.
Jako plastyfikatory w sposobie według wynalazku
zastosowano estry kwasu tereftalewego o podanym
wzorze ogólnym, w którym R oznacza liniową lub
rozgałęzioną grupę alkilową zawierającą o~ 4-11 a~o-:
mów węgla, a n wynosi od 0,05 do 4, naJko~zystmeJ
od O 1 do l 5 uzyskane przez ogrzewanie pohtereftalanu ' etylen~' zwłaszcza w postaci odpadów produkcyjny-ch z alk-o holem o wzorze ogólnym R-OH w którym R ma podane powyżej zmaczenie.

z polichlorku winylu i ze

16.05.1973 - St. Zj. Am. (nr 361012)
Ethicon, Inc., SomervHle, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania na bazie polieteru
czterometylenowego noWYch żywic
poliuretanowo-mocznikowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych żywic poliuretanowo-mocznikowych na bazie
palieteru cz,ter<lmetylenowego przez reakcję glikolu
eteru
czterometylowego
z
4,4'-dwuizocyjanianem
dwufenylornetanu ·z wytworzeniem prepolimeru poliuretanu, na bazie poEeteru czterometylenowego, o
średnim liczbowym ciężarze cząsteczkowym od około
2.000 do około 10.000. Prepolimer ten przez reakcję
z wodą przekształca się w termoplastyczny, biologicznie obojętny, elastomer posiadający średni liczbowy ciężar cząsteczkowy od około 50 000 do około
100 000 i średni wagowy ciężar cząsteczkowy od około
300 000 do około l 000 000. Tak wytworzymy elastomer
posiada temperaturę miękknienia w zakresie 1271490C i może być bez rozkładu wytłaczany ze stopu
w celu wytworzenia wyrobów użytecznych w medycynie i chirurgii.
(7 zastrzeżeń)

Nr 5/II (47) 1975
39bs;

C08g

BIULETYN
P. 171556

URZĘDU

31.05.1974

Pierwszeństwo:

01.06.1973 Austria (nr A 4826/73)
17.09.1973 - Austria (nr A 7991/73)
29.04.1974 - Austria (nr A 3508/74)
Effim Biller, Fribourg, Szwajcaria.

Sposób

wytwarzania poliaryłoamin
mostki metylenowe

zawierających

Sposób wytwarZlania poliaryloamin, zawierających
mostki metylenowe, przez reakcję amin aromatycznych z aldehydami alifatycznymi w nieobecności katalizatora w celu utworzenia kondensatów wstępnych,
oddzielenie obecnej wody po zakończeniu reakcji, poddanie reakcji otrzymanego kondensatu wstępnego w
obecności kwaśnych soli amin aromatycznych lub ich
pl"oduktów kondensacji z nasyconymi aldehydami alifatycznymi lub ich mieszanin, wymycie użytego katalizatora i ponowne zastosowanie lub zobojętnienie
oraz przemycie otrzymanej w ostatnim eta~ie reakcji
fazy wodnej za pomocą aminy wyj,ściowej.
(14 zastrzeżeń)
39bs;

C08g

P. 171952

Po1itechnika Wrocławska,
Tadeusz Sikorski, Andrzej

T

15.06.1D74

Wrocław, Polska
Puszyński).

Sposób otrzymywania

żywic

(Ryszard

poliestrowych

C08g

P. 170927

Pierwszeństwo:

12.05.1973 -

T

09.05.1974

RFN (nr P 2324159.0)

Plate Bonn Gesellschaft mit beschrankter Haftung,
Bonn, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania kopoliamidów zawierających
kaprolaktam laurynolalttam i adypinian
sześciometylenodwuaminy

Sposób wytwarzania kopoliamidów z mieszaniny o
kaprolaktam 25-35% wagowych, laurynolaktam 30-35% wagowych, adypinian sześciometyle
nodwuaminy 10-15°/o wagowych oraz sól sześciomety
lenodwuaminy z kwasem o wzorze HOOC-(CH 2)il,
w którym n równa się 7, 8, 10 lub 11, 15-35% wagowych, przy czym kopolimeryzację. prowadzi się
w podwyższonej temperaturze i pod zw:ięks.zonym ciś
nieniem bez d o stępu tlenu atmosfery cznego, a po zakończeniu gł ów,nego procesu kopolimeryzac)i mieszaninę poddaje się dodatkowej kondensacji pod normalnym ciśnieniem, utrzymując temperaturę 250-300°C
w ciągu 1-3 g·odzin.
Kopolimery wytworzone sposobem według wynalazku 2lnajdują zastosowanie w przemyśle konfekcyjnym
do łączenia tkanin pod ciśnieniem na gorąco.
(5 zastrzeżeń).
składzie:

39bs;

C08g

Pierwszeństwo:

P. 170928

12.05.1973 -

T

09.05.1974

RFN (nr P 2324160.3)

Plate Bonn GmbH, Bonn, Republik'a Federalna Niemiec.

125

Sposób wytwarzania kopoliamidów zawierających
kaprolaktam, laurynolaktam i kwas 11-aminoundecylowy
Sposób wytwarzania kopoliamidów z mieszaniny
o składzie: kaprolaktam 20-40% wagowych, laurynolaktam 25-35% wagowych, kwas 11-aminoundecylowy 15-35% wagowych i sól sześciometyleno-dwu
aminy z kwasem o wzorze HOOC-(CH 2)n-COOH, w
którym n równa s.k 4, 7, 8 10 albo 11, 15--40% wagowych. Kopolimeryzację mieszaniny prowadzi się w
podwyższonej temperaturze pod zwiększonym ciśnie
niem, bez dostępu tlenu atmosferycznego, a po zakoń
czeniu głównego procesu ·kopolimeryzacji mieszanLnę
poddaje się dodatkowej kondensacji pod normalnym
6śnieniem utrzymując temperaturę 250-300°C w cią
gu 1-3 godzin.
Kopoliamidy otrzymane sposobem według wynalazku 2lnajdują zastosowanie w przemyśle konfekcyjnym
do łączenia tkanin pod ciśnieniem na gorąco.
(4 zastrzeżenia)

39bs;

C08g

P. 171968

Pierwszeństwo:

Vianova
Austria.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
żywic poliestr·owych, przydatnych zwłaszcza do wytwarzania plastyfikatorów, żywic lanych, laminatów
d powłok.
Istota wynalazku polega na tym, że do l mola kwasu adypinowego i l mola glikolu etylenowego wprowadZJa się 0,4 mola 2-halogenoetanolu jak np. 2-bromoetanolu, 2-chloroetanolu, 2-fluoroetanolu, zaś do l
mola bezwodnika kwasu ftalow.ego l mola bezwodnika
kwasu maleinowego, 2 moli epichrorohydryny gliceryny i 0,5 mola glikolu pl'opylenowego wprowadza
s.ię 1,5 mola 2-halogenoetanolu jak np. 2-bromoetanolu, 2-chloroetanolu, 2-fluor·oetanolu, po czym paliestryfikację wymienionych monomerów prowadzi się
w znany sposób.
(l zastrzeżenie)
39bs;

PATENTOWEGO

18.06.1973 -

Kunstharz

T

17.06.1974

Austria (nr A 5344/73)

Aktiengesellschaft,

Wiedeń,

Sposób wytwarzania mas z tworzywa sztucznego
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania mas z tworzywa sztucznego na osnowie nienasyconych, zaw.ierających azot poliestrów, jako środków elektroizolacyjnych, zwłaszcza jako lakierów nasycających i kr·oplą
co-nasycających.

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że l mol
nasyconego aromatycznego i/lub cykloa1ifatycznego
kwasu trój- i/lub wielokarboksylowego z co najmniej
jedną grupą bezwodnikową, ewentualnie wobec współ
stosowania podrzędnych ilości bezwodnik'a kwasu
dwukarboksylowego, poddaje się reakcji z 0,8-1,0
mola aLifatycznego i/lub alicyklicznego i/lub aromatycznego dwu- i/lub wieloizocyjanianu w temperaturz2
80-150°C w rozpuszczalniku nie reaktywnym wobec
izocydanianu, a produkt reakcyjny poddaje się reakcj1
z jednym lub kilkoma a, ,B-etylenowo nienasyconymi
kwasami dwukarboksylowymi lub wielokarboksylowymi i/lub ich bezwodnikami, ewentualnie wobec współ
stosowanych podrzędnych ilości jednego lub kilku nasyconych kwasów dwukarboksylowych, i z alkoholami dwu- lub wielowodorotlenowymi w znany sposób, otrzymując nienasycony poliester o liczbie kwasowej 35--45 mg KOH/g, przy czym utrzymuje się
ogólny stosunek kwasów i alkoholi równy stosunkowi
równoważnikowemu od 1:1 do l:i,5, korzystnie od
1:1,03 do 1:1,4, a następnie liczbę kwasową na drodze
reakcji z odpowiednią .ilością dwucyklopentadienu redukuje się do wartości 15-25 mg KOH/g, i tak utworwną żywicę rozcieńcza się jednym lub kilkoma dającymi się dopolimeryzować monomerami do zawartośc.i 50-(00fo substancji stałej.
(l zastrzeżenie)

39b5;

C08g

P. 172818

T

17.07.1974

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska Zakłady Azotowe
im. Feliksa Dzierżyńskiego, Tarnów, P.olska (Mirosław
Włodarczyk, Edward Witek, Andrzej Kasznia, Konstanty Makal).
Sposób wytwarzania

żywic

aminoamidowych

Sposób wytwarzania żywic aminoamidowych polega na tym, że mieszaninę kwasów i estrów otrzymaną
jako produkt uboczny w procesie utleniania cykloheksanu, zawier-ającą głównie kwas hydroksykapronowy,
jego oligomery, kwasy dwukarboksylowe jak: adypinowy, glutarowy, burszty,nowy oraz ich estry, kondensuje się z polioaminami alifatycznymi lub aroma-
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tycznymi w atmosferze powietrza lub ,gazu obojętnego
w temperaturze 100-200°C. Ogrzewanie mieszaniny
reakcyjnej kontynuuje się w temperaturze 100-200°C
w ciągu 1-6 ,godzin pod normalnym lub zmniejszonym cisnien ie m , odprowadzając przez oddestylowa n ie
wodę i pro dukty lotne.
(l zastrzeż.e n i'2)

40a;

C22b

P. 170765

T

Nr 5/II (47) 1975

nie przez spłukiwanie ogrzanym uprzednio do temper-atury 40-60°C silnym strumieniem roztworu siarczanu cynku. Urzą dz e nie pos iada wał kolektorowy (7),
uszczelniony labiryntowym dławikiem olejowym (3),
umieszczonym na łożysk-ach ślizgowych (2), przymocowanych do ramy nośnej (13), transporter śrubowo
-ślimakowy (12) oraz króćce łączące elementy filtrujące (5) z wałami kolektorowymi (7). (2 zastrzeżenia)

02.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Henryk Fik, Stanisław Nosal,
Zbigniew Smieszek, Stanisław Sobierajski, Stan i sław
Stopa).
Sposób brykietowania koncentratów miedziowych
Sposób przeznaczony jest do brykie towania koncentratów miedziowych. Sposób polega na dodawaniu do
koncentratów ługu posiarczynoweg·o, przy c.zym c zę ść
ługu posiarczynowego zastępuje s i ę bentonitem. Do
koncentratu miedziowego o ziarnistości do 5 mm dodaje się bentvnit w ilości od 2 do lOOfo wagowych
o ziarni s toś c i do 0,5 mm i lug p osiar czynowy w ilości
od 3 do GOfo wagowy ch oraz wodę w ilo ś ci od 8 do
35Ufo wagowych. Otrzymaną mi e s zankę su s zy s.ię aż do
osiągnięcia
wilgotności w gDani·cach
od 5 do 150fo
i poddaj€ się brykietowaniu.
(2 zastrzeżenia)

40a;

C22b

P. 1708!ll

04.05.1974

T

Wy żs za Szkoła Inżynierska im. Jana i Ję dr zeja
Sniadecltich, Bydg·o szcz, Folska (Md rosław B !'l d zyń ~ ki,
Andrzej Brychczyński, Leonard Kopiński, Roman Piechocki, Edward Sobczak, Jerzy Wieluński).

Sposób odzysku niklu z odpadowych

kąpieli

C22b

Pierwszeństwo:

P. 171100

15.05.1973 -

T
Bułgaria

P. 111231

T

1'/ .05.1974

Akademia G órniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków Folska (Czesław Adamsk,i, Zbigniew
Bon derek, . Barbara Jasna, Tadeusz Piwowarczyk, Ireneusz Zep),
Substancja rozpuszczająca tlenek aluminium w
metalach l stopach metali nieżelaznych
Subs tancja we dług wynala:?Jku przeznaczona jest do
rozpuszczania tlenku aluminium w metalach i stopac h m etali ni e żela m y ch. Subs tanc j ę sta n owi st op iona
mies za nina, zaw ier aj ą c a fluorek potas u w iloś ci
55-'750Jo wa gowych i .fluorek al um in ium w il oś ci 2545% wagowych .
(l

zastrzeżenie)

i szlamów

Sposób według wynalazku przeznaczony jest do odzysku niklu z odpadowych kąpieli i szlamów, zwła
szcza ze ścieków galwanizerni. Sposób polega na tym,
że kwaśny roztwór zawierający siarczany niklu, żela
za, glinu, chromu, miedzi i cynku lub kwas doprowadza się do kontaktu z zawi e siną wodorotlenków,
węg1anów
lub zasadowych węglanów tych metali,
pochodzących względnie z odpadowej kąpieli azotanowej do elektrolitycznego zdejmowania wadliwie nałożonych powłok , bądź przepuszcza s ię przez warstwę
z nich utworzoną. Azotany z zaw.iesiny wodorotlenku
·n iklu z kąpieli azotanowej wypłukuje się ZJa1kalizowa"'
nymi ściekowymi wodami po płukaniu niklowanych
elementów z odzyskiem z nich niklu, lub wodą. Kwasowość roztworu regenerowanego obniża się przy uży
ciu związków wapnia o charakterze zas,a dowym, a
szczegó1nie wapna hydratyzowanego. (3 zastrzeżenia)

40a;

40a;. C22b

40a;

C22h

P. 171359

T

23.05.1974

Biuro Projek tów Prz e m y słu Metali Nieżela zn y ch
"Bipromet" , Prze ds i ę b i o rstwo P ai1 stw ow e , Ka tow ice,
Folska (Leon W es oie k , Jó zef M a n:zy t'l sk i, Emili-an
Iwanciw).
Sposób odmiedziowania żużla zawierającego miedź w
postaci tlenku miedziawego
Sposób odmiedziowania żużla :;>rzeznaczony jest
zwła s zc z a do procesów ciągłych utleniającego bezpośr e dn iego wytapiania miedzi z ko ncentratów siarczkow ych, zawierając y ch chalkozy n Cu 2S. Sposób polega
na tym, że w ur z ądzeniu piecowy m na powierzchnię
wars twy ciekłego żużla dozuj e s.i ę reduktor którym
jes t koncentrat stanowi ą cy w s ad do procesu wytapiania miedzi. Zazwyczaj proce$ odmiedziowania prowadzi s i ę w tym samym urządzeniu piecow ym, w którym o.dby wa ~.i ę u t: e n.iające w ytapi·anie m iedzi.
(l zastrzeżenie)

15.05.1974
(nr 23 601)

DSO " Metalurgia i Rudodobir" Sofia, Bułgaria {Ivan
Kostadinov Stoilov, Pentscho Ivanov Raltschev, Georgii Nikolov, Korudanov, Ljuben Rangelov Starev,
Ivajlo Janev Gnigorov, Todor Vass ilev Schikov, Kiril
Spassov Kirev, Ivan Sachar.iev Saschev, Jarko Nikolov Jorkov, Konst•antLn Dimitrov Apostolov, Ge-orgi
Iliev Ivanow, Stojtscho Ivanov Mutaftschiev).
Sposób oddzielania fazy stałej od roztworu siarczanu
cynku przy jego oczyszczaniu i urządzenie do
stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób przeznaczo.ny
do oddzielania fazy stałej od roztworu siarczanu cynku przy jego oczys zczaniu i urządzenie do stos-owania
tego sposobu. Sposób oddzielania fazy stałej polega
na tym, że poddaje się roztwór ciśnieniu do 4 atm.,
a odprowadzenie osadu przeprowadza s,ię mechanicz-

40a;

C22b

Pierwszeństwo:

P. 171423

01.06.1973 -

T

27.05.1974

RFN (nr P. 23 27 834.4)

Kiti-ckner - Humboldt - Deutz Aktiengesellschaft,
Kolonia, Republika Fedemlna Niemiec (Helmut Winterhager, Roland Kammel, Michael Lucke).
Urządzenie do rozkładu mi.eszanin co najmniej
częściowo stopionych metali i/lub związków
międzymetalicznych na co najmniej dwie fazy
o różnej gęstości

Przedmiotem wynalazku jest urz ą dzenie przeznaczone clo rozkładan i a mieszanin co najmniej cz ęś ciowo
stop iony ch metali ·i/lub zwią zk ó w metalicznych na co
najmnie j dwie faz y o r óżnej gęsto ś ci. Urządzenie posiada bęb e n od w irow ujący, urzą dze nie dopr·owadzają
ce stopio ny ma teriał zasilając y i urządzenie do odprowadzania poszczególnych fa z.

~r
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Urządzenie
doprowadzaj ące (8) posiada wylot na
jednym .JwiJcu bębna odwirowuj ącego (2) i każdej z
rozdzielanych faz każdorazowo przy porzą dkowan y j es t
co najmniej jeden otwór \\')'ładunkowy (10, llJ w obrębie d.r ugiego końca bębna odwl.ro wuj ;:cego. Otwór
wyładunkowy (10) dla f.nzy o wi ęks zej gęstości umieszczony jest w więk s zej odległości od osi obrotu niż
otwór wy ładunkowy (11) dla drugiej fazy (n). Ohvór
wyładunkowy (10) dla gęściejszej fazy jest tak umieszczony, że posiada bezpośredni e połączenie ze ścia ną
podłużną bębna i jest umieszczony na przedłuże niu
ściany podłużnej bębna w scianie czołowej.
(11 zastrzeic{J)

40c;

C22d
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23.05.1974

P.ierwszeństwo:

25.05.1973 Szwajcaria (nr 7522/73)
Schweizer.i sche Aluminium AG, Chippis, Szwajcaria
(Hans Pcter Alder).
Sposób przeprowadzania termoelektrolizy za pomocą
anod niezużywalnych oraz anoda do stosowania tego
sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposób przeprowadzani'a termoelektrolizy zwłaszcza tlenku glinowego w elektrolizerze zawierającym joedną lub więcej anod o powierzchniach czynnych z mater.iału ceramicznego zawierającego tlenki. Sposób polega na tym, że na części
powierzchni anody zan urzonej w .J~ąpicli, która nie
jest o~łoniqta matc1·iałem izo lującym elektrycznie i odpornym ·na odd zi ały wanic elektrolitu, utrzymuje się
gęstość prądu o wartości więk~zej od minimalnej .
.1\.noda do slosowanja tego spos obu charakteryzuje
się tym, że co najmniej na odcinku przejścia elektrolitu do otaczającej go atmosfery, w strefie trzech faz,
jest zaopatrzona w pierścień ochronny (2) wykonany
z materiału elektrycznie .i zolacyjnego, odpornego n.a
oddziaływanie elektrolitu.
(23 zastr.zeżenia)

e

13

14

40a;
18a;

14.06.1974

P. 171911

C22b
C21b

p,ierwszeństwo:

15.06.1973 -

Japonia

(nr 66793/73)

Mitsubishi Kinzoku Kabushiki Kaisha, Chiyoda-ku, •
Tokio-To, Japonia.
Sposób

ciągłej

rafinacji rud siarczkowych i
do stosowania tego sposobu

urządzeni•

Sposób <:iąglego wytw arzania czystego metalu z r ud
siarczkowych lub lwncentratów w piecu v.•y topmvym
charakteryzuje się tym, że wytworzony wy top z!o żon:r
z żużla i kamienia j est równoc z eś nie i w sposób cią
gły przenos zony z pieca wytopowego do pieca ro zd zielającego z p1·<~ dk·ościq przenoszenia równo w aż ~-j cą pn;dkość wytwarzania wytopu.
Ur zą d ze nie do cir.1 glegn
przetwarzaoda siarczkowych rud metali, w celu Vv~·two
rzenia z nich czystego metalu, charakteryz uje :>iG ty m ,
że zawiera p iec W)·topowy (l) d\> wy taplania s iarczkowych rud metali wy posażon y w lance (6) palnik (7)
otwór spustowy wytopu (8) i zas uwę uszc zelniającą (9).
(19 zastrzeżcl1 )

48c;

C22d

P. 171396

T

24.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków Folska (Jan Kowalski, :K!azimierz Zręba).
Sposób otrzymywania metali rzadkich

metodą

elektrolityczną

Sposób przeznaczony jest do otrzymywania metali
rzadkich metodą elektrolityczną. Sposób polega na
tym, że do tygl·a stanoW-iącego katodę, umieszczonego
w elektrolizerze i wypełnionego mieszan1ną, złożoną
ze stopłonych haLogenków, wprowadza się anodę o dowolnym kształcie wykonaną ze sprasowanego złomu
metalu rzadkiego. Fodczas procesu eLektrolizy doprowadza się do elektrolizera gaz obojętny oraz podłącza
prąd stały o stał.ej gęstości prądowej, przy czym temperaturę elektrolizy i gęs tość prądu dobiera się w zależ.nośc.i od żądanej wielkości uziarnienia wydzielają
cego się proszku metalu.
(3 zastrzeżenia)

40c;

C2~d

P. 171749

T

08.06.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Emilian lwanciw, Andrzej
Warczok, Franciszek Grzesiek, Józef Mavczyński).
Sposób odzysku miedzi i innych metali z

żużli

Sposób odzysku miedzi i innych metali z żużli polega na tym, że wydzi€lanie metali prowadzi się drogą elektrolizy ogniowej, przy czym prąd elektryazny
stRly dopro'.vadzony jest do stopionego żużla poprzez
elektmdy graf itowe. Elektroli zę prowadzi się kolektywn ie w tym ~; amym urządzeniu p iecowym, które
służy do topienia utleniającego koncentratów miedzi
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mocą połączonego z genetratorem (l) filtra (5) w na-

lub w oddz~e1nym urządzeniu. Elektrolityczne wydzielanie miedzi i innych metali pTowadzi się selektywnie
w kilkiu urządzeniach wzajremnie współpracujących,
w których panują odm~enne war\]nki prącoA"o-napię
ciowe. W zależności od składu żużla wprowadza sie
dodatki korekcyjne taki,e jak fluoryt, soda, chlorek
sodu.
(5 zastrzeżeń)

<l.Oc;

C22d

P. 171807

T

to oddziaływuje na szecewki (3) pierwotne i przeciwsobnie
połączone
cewki (4) wtórne. Napięcie to poprzez
wzmacniacz (6) i prostownik (7) jest przekazywane
do wskaźnika (8}.
(5 zastrzeżeń)

pięcie

T

J[J

urzą-

42b;

GOim

P. 171986

T

17.06.1974

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa,
Polska (Kazimierz Wacowski, Jarnusz Smoła, Mirosław
Nalazek, Adam Siedlecki, Bohdan Turski, Stanisław

.

Małachowski).

Urządzenie

najazdowe do kontroli prawidłowości ustawienia kół przednich samochodów

Urządzeni.e najazdowe pr.zerznaczone jest do kontrroli
prawidłowości ustawienia kół przednich samochodu.
UrządZJenie składa się z płyty kompensacyjnej
(l)
i płyty pomiarowej (2), umiesZJczonych wzdłu:imie w
podłożu i na poziomie podłroża, uiolyskowanych od
spodu na rolkach (3) z o~aniczeniem ruchu bocznego
z możliwością przesuwu tylko w kierunku prostopadłym do kierunku toczenia się kół (4) pojazdu
i utrzymywanych w środkowym położeniu za pomocą

•

P. 171514

\
/
~ o~ J.J
ulLJ-·Ln_ ·

u

Odmiedziowanie szlamów anodowych, polegające
na utlenkniu miedzi tlenem zawartym w doprowadzonym powietrzu i prz,eprowadzeniu powstającego
tlenku miedzi w siarczan miredzi, odbywa się w znanym reak!o~ze (1). Sposób jest znamLenny tym, że
do mieszania doprowadzonego powietrza z zawiesiną
szlamu w' wodnym roztworze kwasu siarrkowego zastosowano strumienicę (11). Przewód (12) podłączony
do dyfuzora strumienky (11) ma dwa odgałęzienia:
jednym rodgałęzieniem kieruje się zawiesinę c o reaktora (l) w celu kontynuowania operncji utleniania
miedzi, a drugie odgałęzienie służy do skierowania
zawiesiny do wirówiki względnie filtru. (2 zastrzeżenia)

GOlb

połączone

1.1J.I \~ --u~ L

Biuro P.rojektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
"Bipromet", Katowice, Polska (Kazimierz Doniec, Kazimierz Szczepka, Brunon Krawczyk).'

42b;

sinuso~dalne. Napięcie

regowo

29.06.1973

Sposób odmiedziowania szlamów anodowych
dzenie do stosowania tego sposobu
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sprężyn (12). Do płyty pomiarowej (2) przymocowana
jest listwa zębata (5), napędzająca koło zębate (6)
przymocowane do wałka potencjometru (7). Porzesunięcia płyty pomiarowej
(2) są proporcj.onalrie co
zmian opOłrności potencjormetru i są przekazywane
drogą elektryczną do miernika .(8), wyskalowanego
bezpośrednio w jednostkach ściągania boczn,ego m/km
lub mm/m i będącego elementem kolumny wskazującej (9), składającej się ponadto z obwodu elektronicznego i Lamp sygnal~acyjnych (10), (11).
(l zastrzeżenie)

30.05.1974

Pierwszreństwo: 30.05.1973. (nr 171180)
VEB Rohrkombinat Stahl - und Walzwerk Riesa,
Riesa, Niemiecka Republika Demokratyczna (Christian Damm, Heinz Eulenfeldt).
Przyrząd do ciągłego pomiaru grubości powłok nieferromagnetycznych nałożonych na wyroby z materiałów ferromagnetycznych

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do ciągłego
pomiraru grubości powłok nieferromagnetycznych nałożonych na r;o:Uoże z materiału ferrromagnetycznego,
szczególnie na rury stalowe.
Przyrząd posiada głowicę pomiarową, która wytwarza sygnał proporcjonalny do grubości miel1Zonej
powłoki. Ponadto przyrząd posiada generator (l) napięcia prostokątnego, które jest przekształcarne za po-

,,1.

.L

l
l

· '"'-\

\

/

~/

i;
/

!J./

3:

/

l

L . I .:

'

1~

sn.

i( g

.

J_

·ijl;lj

~r 5/II (47) 19~5

42b;
2lc;

BIULETY~ URZĘDU

GOlb
HOlh

P. 172137

T

22.08.1974

Politechnilka Poznańska, Poznań, Polska
Duki~ewicz,
Ryszard Sobkowiak, Zygmunt
Bolesław Zawodniak).
Układ

przetwornika

(Konrad
Szwaja,

położenia

Układ przetworniiDa położenia zawierający przekaź
niki położenia składające się z magnetycznych zwiernych zestyków osadzonych równolegLe do linii sił
pola magnetycznego, ferromagJnetycznego rdZJenia
z uzwojeniem oraz nabiegunników sprzężonych z elementem zmieniająeym położenie ·charakteryzuje się
tym, że początki uzwojeń połączone są z wyjściem
dekodera, a mańce uzwojen są ze sobą, zwarte i połą
czone z dekoderem poprzez zasilacz, natoniast wejścia
sterujące dekodera połączone są z wyjściami binarnego licznika, którego wejście połączone jest z wyjściem progmmowego,
taktującego
generatora, przy
czym generator jest połączony jednocześnie poprzez
opóźniacz z generatorem pojedync:z:ych impulsów, któ·rego wyjście z kol2i połąozone· jest z zwartymi koń
calT'i magnetycznych zestyków .zwiernych a pozostałe
końce tych .2lestyków połączone są z wyjściami ukła
du tak. źe zestyk każdego przekaźnika dołączony jest
tylko do jednego wyjś·cia.
(l zastrzeżenie)
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R3, R4), wytworzone jednocześnie przez naparowanie
w próżni.
Piezorezystory te o jednakowych rezystancjach uło
żone są w kwadrat i tworzą IT'03tek Wheatstone'a. Na
skutek dodatniego odkształcenia wzdłuż kierunku (x)
wzdłużne pi~ezorezystory (Rl, R3) doznają dodatnich
przyrostów rezystancji, zaś poprzeczne (R2, R4) ujemnych.
Pary przE:dwległych kontaktów (Kl, K3) lub (K2, K4.)
star,owią wejście lub wyjście tensometru.
(l zastrzeżenie)

42d; GOl d
42m4 ; G06g

P. 171249

T

18.05.1974

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (RyKaczanowski).
Układ elektroniczny do przetwarzania i rejestracji
informacji bitowych wyrażonych w postaci napięć
zwłaszcza odnoszących się do surowca drzewnego
sza~rd

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny do
priZetwarzania i rejestracji infOITIIlacji bitowych wyraż·onych w postad napięć, zwłaszcza dotyczących
ś11eanicy, wysokości, gatunku i tym podobnych danych
charakterystycznych rosn ąc-ego drzewostanu, albo skła
dowanego s m o.vca drzewne go. Układ ma połączone
szeregowo co najmniej jeden koder; układ elektronicZJny do prz.etw8.1r~zania danych i magnetofon oraz
charaktecyzuje się tym, ż,e pomiędzy koderem (l) a
magnetofonem (2) ma połączone sZJer·egowo następujące
układy scalone:
układ stero•,vania barmkami (A)
i układ barrokewy (B), a nadto posiada układ zasilająco-sterujący (C), połączony z układem sterowania
barmkami .(A) i cyfrow~e generatory (3), (4.), połączone
z układem barrokowym (B). Cyfrowe generatory (3),
(4) mają przy tym częstotliwości charakterystyczne zawarte w paśmi~e przenoszenia magnetofonu (2).
(2 zastrZieżenia)

42d;

GOłd

P. 170860

T

6.05.1974

Folitechnika Gdańska, Gdańsk-WrZJeszcz,
Polowczyk, Lecho>ław Skupny).

Polska

(Michał

Półprzewodnikowy

tensometr cienkowarstwowy

Pmedmiotem wynalazku jest półprzewodnikowy
tensometr 'Cienkowarstwowy, kt6ry stanowią cztery
cienkowarstwowe ge.r•mano\\le piezorezystory (Rl, R2,

42e;

R1
,...--

K2

GOlf

P. 171274

T

20.05.1974

Instytut ~ransr:ortu Samochodowego, Warszawa,
Po1ska (Stamsław Małachowski, Ja·n Łowicki, Jerzy
Dobosz).
Sposób pomiaru zużycia paliwa w pojazdach samochodowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Pomiar zużycia paliwa w pojazdach samo2hodowy,ch z silnikami z zapłonem iskrowym lub samoczynn}'lm dokonuj1e się za pomocą urządzenia, składającego
się ze zbiornika pomiarowego (l) ze wskaźnikiem pojemności (2), zaworu sterującego (3), przewodów podłącZJen' oNych (4.), (5), (7) i (8) maz przewodu pod~ącze
niowego (6) z dławikiem (9), pr;zy czym zawór sterujący (3) posiada trzy położenia: napełnianie zbiornika
pomiarowego (l), jazda bez wykonywania pomiaru
i pomiar, zaś wskaźnik pojemności ·(2) umieszQZOillY
j-est w pionowej osi symetrii zbiornika pomiarowego
(1), w ten sposób, że UJrządZJenie pomiarowe podłącza
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się
szeregowo przewodami (4) i (5) do przewodu
zbiornik paliwa (11) pompa (12), szeregowo pr;zewodami (i) i (8) w o b\\ o:lzie powrotnym paliwa,
równolegle przewodem (6) z dławikiem (9) do przewodu pompa (12) gaźnik (pompa wtryskowa) (13),
przy ozym zawór sterujący (~) w kolejnych trzech
swych położeniach zapewnia następując:? działanie
urządzenia pomiarowego: podczas pomiaru pompa (12)
zasilana jest ze zbiornika 1-·o,niarowego (l) przewodem
(5) natomiast :nadmiar paliwa w układzie zasilania
odprowadzany jest przewodem (l) do zbiornika pomiarow(,go (1). Napełnianie zbiornika pomiarowego
(l) odbywa się z przewo du powrotnego (7) oraz z przewodu pompa (12) - raźn i k (pompa wtryskowa) (13)
:p rzy nominalnym ci ś nieniu ?.asilania gaźnika (pompy
w trysl;:owej); natom'.a st podczas jazdy bez pomiaru,
paliwo nie przepływa przez zl:>iornik pomia·r owy (1)
a w układzie zasilania :. o jazdu zachowane są nQrmalne ·warunki jego pracy.
(2 zastrze'żenia)

42e;
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P. 171888

GOlf

Folitechnika
lewski).

Gdańska,

Sposób pomiaru

T

12.06. 1974

Gdańsk,

Folska (Miron Ga-

objętości

lub stopnia
zbiorników

Sposób i

układ

do c) frowego wy:maczenia

wielkości

ważonej

Sposób cyfrowego wyznaczania wielkości ważonej
wynalazku polega na tym, że zlicza się ilóść
impulsów proporcjonalną do wielkości kąta obro:u
wskazówki wagi w układzie zliczającym wartość dzielnej oraz ilość impulsów proporcjonalną do wielkości
pełnego zakresu wagi w układzie zliczającym wartość
dzielnika, a następnie dzieli się obie zliczone wartości i mn o :y przez liczbę p.roporcj,onalną do zakDesu
wagi wyrażonego w żądanych jednostkach miary.
Sysytem wagi cyfrowej ~rysrmek) zawiera wagę (l)
wyposażoną w próbkow ane cyklicznie czujniki: czujnik
położenia początku zakresu pomiarowego, czujnik chwilowe;;. o położonia wskazówki wagi i czujnik końca zakresu wagi. Wyjścte (2) ·czujnika początku zakresu pomiarowego połączone jest z wejściem (T) prZierzutni.ka (5)
zakresu wagi, którego wyjście (Q) połączone jest z
wejściem
(T) przerzutnika (6) wi·elkości ważonej,
a wejście (CI) połączone jest z wyjściem (4) czujnika
końca zakresu pomiarowego wagi. Wyjści.e (3) czujnika
chwilowego położenia wskazówki połączone jest z, wejściem (CI) p.rzerzutni.ka (6) wielkości ważonej. Wyjś
cia (Q) .przerzutników (5 i 6) sterują bramką (7) dzielnika i bramką (8) dzielnej, które włączone są pomiędzy generator (9) zegarowy, a układ (10) zliczają
cy dzi,elnik i układ (11) zliczający dzielną.
W układzie (11) zliczającym wartość dzielne j zliczane są impulsy z generatora (9) zegarowego w
okresie czasu wyznaczonym momentami próbkowania
czujnika początku zakresu pomiarow.e go wagi i czujnioka chwilowego położeni a kątowego osi wskazówki
wagi, natomiast w układzie (10) zliczającym dzielnik
zliczane są impulsy generatora r(9) zega·rowego w odstępie czasu pomiędzy momentami próbkowania czujników początku i końca zakiresu pomiarowego wagi.
Wyjścia układów (10 i 11) doprowadzone są do wejść układu (12) realizującego iloraz arytmetyczny, którego wyjście połączone jest poprnez układ (13), realizujący iloczyn arytmetyczny z układem (14) zliczają
cym wyniki pomiaru.
~2 zastrzeżenia)
według

napełnienia

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru obję
tości lub stopnia napełni enia .zbiorników. Wyjści e (l)
układu (2) wywołującewa zmiany ilości gazu w badanym zbiomiku (3) połąozone jest z wejściem mie.rnika (4) zmian ilości gazu. Sposób pomiaru objętości
gazu polega na zmianie ilości gazu zawartego w badanym zbic!miku (3) o zadaną waTtość wskazaną przez
miermik zmiany ilości gazu (5) po osiągnięciu której
następuje przerwanie pracy układu (2) zmian ilości
gazu.
Na podstaw~e warrości wskazanej przez miernik
zmian ciśniemia (4) określa się objęto:§ć gazu w zbiorniku badanym (3).
Zaletą
sposobu jest umożliwieni,e bezpośredni ego
pomiaru objętości części gazowej zawartej w zbiorniku
(l zastrzeżenie)

42h;

G02b

P. 170972 T

10.05.1974

Folitechnika Łódzka, Łódź , Folska (Wojciech KoTelesfor Sokołowski, Zdzisław Micielski).

lasiński,

Urządzenie

do fotograficznej rejestracji wzrostu dużych wirujących monokryształów

42f;

GOlg

P. 171527

T

29.05.1974

Gdańska, Gdańsk , Polska, (Walerian
Bogdan Kosmowski, Ryszard Kowalik,
Henryk Wiell1Zba, Piotr Wroczyński).

Folitechnika

Gruszczyński,

Urządzenie zaw~era przekaźnik czasowy (l) włącza
jący w określonych odstępach czasu źródło światła (2)
przeznaczone do oświetlania wirującego monokryształu (6), połączony z jego wyjściem układ zwlo~zny (3)
włączający po czasie niezbędnym do uzyskania pełne
go oświetlenia monokryształu (6), drugie źródło świat
ła (4) rzucające, poprzez kanał optyc:zny (5) wirujący
wmz z monokryształem ·(6) wiązkę światła na fotoelement (7) włączony w obwód członu wykonawczego

~r
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(8) zwa1niającego spust kamery (9) nastawionej na
zdjęci a poklat~owe. Wirujący kryształ (6) jest fotogcr-afowany automatyczmi e zawsze prrzy tym sam rm
ustawieniu względem kamery (9) i w odstępach czE su,
które są regulowane w szerokich granicach.
(2 zastrzeżenia)

€-

8

42k;
42a;

P. 170767

GOll
GOld

T

02.05.1974

Folitechnika Wars'z awska, Warszawa, Folska (Marek
Roman świniarski, Bartłomiej Beliczyń
ski, Zenon Kietliński).
Układ pobudzania tensometrycznego czujnika strunowego

Orzyłowski,

42i; GOlk
42m4; G06g

P. 171945

T

15.06.1974

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Folska (Tadeusz
Dro.zd).
Sposób przeprowadzania badań cieplno-przepływowych
rdzeni chłodnic
FrZledmiotem wynalazku j est spo~ób prrzepl'owadzania badań cieplno-przepływowych rdzeni modeli chłod
ni,c.
Sposób według wynalazku ro~ega na wyeliminowaniu przepływu gorącego czynnika poprzez umies:u:zenie wewnątrz •r urek chłodnicy w odpowiedniej izolacji
opor:o wych eLementów; które po podłącz,eniu do źródła
ener gii elektrycznej pozwalają regulować t e mpecr-aturę
i regulować ją termoparami o dużej sil~ elektro-motorycznej.
(l zastrzeżenie)

42i;

GOlk

P. 172168

T

Układ pobudzania tensometrr-y.cznego czujnika strunowego zawierający układ wzbudzania czujlllika, charakte.r yzuje się tym, że posiada przestrajany generator impulsów pobudzających (2) połączony z wejściem
układu w!Zbudzania (l) oraz połączony poprzez układ
sterowania detekcją (4) z detektor·em poz!o:rm (5).
Wejście detektora poziomu (5) jest połączone z zachskami cewki czujnika (C) a wyjście detektora poziomu (5) jest połączone z układem sterowania generatora (3).
Układ
pobudzania ternsornetrycznych czujników
strunowych z,najduje zastosowanie zwłaszcza tam,
gdzie wyso'd jest poziom zakłóceń lub też dokładne
ekranowanie przewodów łączących czujnik z urzą
dzeniem pomiarowym j<est kłopotliwe. (l zastrzeżenie)

25.06 Jl974

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskie
go, Warszawa, Folska (Antoni Woźniak, Janusz Terpiłowski).

•

Układ

do bezstykowego dyskretnego pomiaru temperatury części poruszających się ruchem obrotowym
Układ

do bezstykowego, dyskretnego pomiaru temczęści poruszają,cych się ruchem obrotowym
składa się z czujnika temperatury (l} w postaci termistora, zamocowanego na części poru s zającej się ruchem obrotowym, z indukcyjnego układu pośredniczą
cego z cewkami (2 i 3) zlokalizowanymi promieniowo-asymetrr-ycznie, z układu detekcji w postaci mostka
(6, 7 i 8) tZasilal!lego generatorem (9), oraz z układu
resjestracji składającego się ze w:zmaoniacza (10), detektora (11) i pisaka (12). Układ ten po zastosowaniu
czujnika rezystancyjnego innego typu może służyć do
pomiaru innych wielkości fizycznych ma częśc~ach poruszających się ruchem obrotowym.
(2 zastrzeżenia)
p eratury

42k;

P. 170795

GOln

T

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
(Zygmunt Młynarczyk).
Urządzenie

do

określenia

03.05.1974
Foznań,

Folska

stopnia obtoczenia ziarna

Urządzenie według wynalazku wykorzystuje zasadę pomiaru czasu przemi.eszczania się ziarna wzdłuż
stał e j drogi. Konstrukcja rozwi ą zania polega na umie -

szczeniu na podstaw ie dwóch o·)rotowych elemcntó'w ,
w kształcie walców o gładkich powierzchn iach. Walce
t e są względem siebie ustawione równolegle i nachy lone do poziomu pod niewielkim kątem, w kierunku
pr.zJemiesz.czania się ziarna. Z dowolnego źródła jest
na walec przekazany moment obrotowy i walce
obracają się ze stałą prędkością w kierunkach od
siebi.e na zewnątrz. Między walcami utworzona jest
na całej ich długości jedna~owa szczelina, której
wieLkość jest mrniejsza od f,rakcji badanego ziarna. W
linii tej szczeliny na po czątku i na końcu układu
walców są umieszczon e zespoły elektrycznych czujników np. fotoelektrycznych. Fojedyncze ziarna są kolejno z zasobnika po;)rzez sterowany dozownik podawane na początek układu walców.
(l zastrzeżenie)

BIULETYN
42k;

GOlm

P. 171202

T
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Prz.::mys!OWf Instytut Motoryzacji, Wa1~szawa, Polska (Tadeusz Podwysocki, Stefan Rutkowski, Jan Zawadzki).
Komora wodna do badania wodoszczelności zespołów
hamulCOl\<ych zwłaszcza na stanowiskach badawczych
Znane urządzenia do badania wodoszc~elności zeshamulcowych stanowiła komora stalowa do
której była pr.zykręcona wielu śrubami pokrywa wraz
z kominem wysokości około 2 m wypełniona wodą.
Komin wodny służy do regulacji ciśni,enia wody w komorze.
Istotą wynalazku jest zamykanie i doszczelnianie
pok:rywy przy pomocy jednej śruby (6), ~:~mieszczonej
centra'•:tie, dociskającej pokrywę pr.z,ez dynamo:netr
oraz wprowadzenie zaworu regulacyjnego do regulacji
ciśni·enia wody weWIIlątrz· komory, zamiast komina
wodnego.
~l zastrzeżenie)
połów

PATENTOWEGO
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b) w urządzeniu do sprawdzania szczelności chłodnic
samochodowych zamontowany wewnątrz do ścian
komory otwartej (3), na ułożyskowanych dwóch
czopach (19) stół (18),
c) w urządzeniu do sprawdzania s-zczelności zbiorniltów paliwowych' zamocowane do wewnętrznych
ścian lromory otwartej (3) obrotowo dwie listwy
(.15), których drugi koniec opiera się o o]raniczenie, służące do utrzymywania zbiornika paliwowego
w stałym położeniu.
(4 zastrzeżenia)
42k;

GOln

P. 171595

T

01.06.1974

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Folska (Bogdan Adamczyk, Józ,ef Dąbek, Jan Koperwas).
Sposób i urządzenie do oceny przydatności duraluminiowych powierzchni anodowanych do klejenia
Przydatność duraluminiowych powierzchni anodowanych do klejenia według wynalazku ocenia się za

pomocą

urządzenia

stanowiąceg·o

sondę

pomiarową

zakończoną umieszczonym wewnątrz obudowy elektroizo~acyjnej l walcem 4 stanowiącym czujnik, którego góma 'płaszczyzna połączona jest z elektrodą
kwasoodporną 3 a dolna po nasyceniu elektrolitem
sty>ka się bezpośr.ednio z badaną powierzchnią prób-

ki 8.
Sposobu oceny przydatności powłok do klejenia dokonuj.e się poprzez pomiar natężenia prądu płynącego przez
badaną powłokę znajdującą się między metalem podłoża połączonym z dodatnim biegunem źródła prądu
a czujnikiem urządzenia pomiarowego połączo:-~ym
przez miliamperomierz z uj-emnym biegunem źródła
prądu. Najwłaściwsze wskazania uzyskuje się w pierwszym momencie pomi8JI'IU.
(2 zastrzeżenia)

'42k;

GOim

P.l71413

T

24.05.1974

Radomskie Zakłady Naprawy Autobusów, Radom,
Folska (Jan Krawczyk).

1

Urządzenie

do sprawdzania szczelności dętek i chłod
nic samochodowych oraz zbiorników paliwowych

h

Urządzenie do sprawdzania szczelności szczególnie
dętek, chłodnic samochodowych oraz zbiorników paliwowych s-kłada się ze zbiornika (l) z komorą szczelną (2), połączoną szczeliną (4) z komorą otwartą (3).
W górnej lub bocznej ścian1e komory szczelnej (2) zamocowany jest rozłącznie zawór wlotowy (6) z reduktorem ·(5) sprężonego powietrza i zawór wylo~o-

5

wy (7).

.
w górnej części komory otwartej (3) posia,da odpowiednie uchwyty (9), (18), (15), utrzymujące
sprawdzane przedmioty w jednym położeniu. Uchwyty
te (9), (18), (15) stanowią:
a) w urządrzeniu do sprawdzania szczelności dętek zamocowane obrotowo do wewnętrznych ścian komory otwartej (3) . łapy przytrzymujące (9) z rozłącznie zamocowanymi pływakami (10),
Wewnątrz

42k;

GOim

P. 171922

Instytut Transportu
Folska (Jan Łowicki).

T

Samochodowego,

14.06.1974
Warszawa,

Sposób wykrywania bicia bocznego obręczy koła
samochodu przed dokonaniem pomiarów kąta
ustawienia kół oraz urządzenie do wykrywania
bicia bocznego obręczy koła samochodu przed
dokonaniem pomiarów kąta ustawienia kół
Sposób wy kry wania bicia bocznego obręczy koła
samochodowego przed dokonaniem pomiarów kątów
ustawienia koła polega na ty m, że koło (4) samochodu ustawia się na parze równoległych rolek (l)
urządzenia i obracając ręcznie lub za pomocą silnika rolkami powodL!je się obrót kołem (4).
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Urządzenie do wykrywania bicia bocznego obrę
koła samochodu
przed dokonaniem pomiarów
kąta ustawienia kół składa s i ę z dwóch par rolek (l),
z których każda rolka (2) składa się z łożyskowane
go w ramie (3), zabudowanej w podłożu, wałka (5),
na którym jest nałożona tuleja (6), posiadająca swo-

czy

bodę ruchu w kierunku obrotu wałka (5). Tuleja połączona jest z wałkiem (5) zabierakiem (7), powodującym obrót tulei (6) wraz z wałkiem (5) sprężynami
(8), u s tawiającymi tuleję (6) na wałku (5) w środko
wym położeniu. Rolki (l) są wzajemnie do siebie
równoległe i rozmieszczone są parami symetrycznie

i na wprost siebie.
Drugi przykład rozwiązania urządzenia do wykrywania bicia bocznego obręczy koła samochodu składa
się z dwóch par rolek (1), z których każda rolka (2)
jest ułożyskowana w ramie (3) zabudowanej w podłożu i stanowi sztywny walec.
(3 zastrzeżenia)

i'

&_.i

421;

P. 170891

GOln

!LI

f:'

T

07.05.1974

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska
(Józef Senkała, Marek Domański, Eugeniusz Wiśni mvski).
Urząd:zenie

',i'\.ł.

P. 170799

GOlu

T

gęstości

cieczy

Urządzenie służy do pomiaru gęstości cieczy metodą
hydrostatyczną.
Urządzenie
ma przynajmniej
jedną komorę z oieczą wzorcową zamkniętą z jednej
strony elastyczną przeponą oddzielającą ją od cieczy
badanej, a z drugiej strony membraną wzmacniacza
pneumatycznego.
(2 zastrzeżenia)

.··\ j_

421;

do pomiaru

03.05.1974

Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo", Łódź,
Polska (Lucyna Marynowska-Wilczek, Ewa Nowakowska, Łucja Szczur).
Sposób

ilościowego

oznaczania
paliwowej

składu

mieszanki

Sposób ilościowego oznaczania składu mieszanki
paliwowej polega na tym, że oddzielen1e alkoholu
etylowego od benzenu i benzyny przeprowadza się
drogą ekstrakcji, wykorzystując rozpuszczalność alkoholu etylowego, natomiast jego stężenie w wodzie
oznacza się znajdując zależność wielkości współ
czynnika załamania światła od zawartości alkoholu
etylowego w stałej określonej temperaturze, a skład
pozostałej mieszanki benzen-benzyna określa się na
podstawie jej gęstości, oznaczając uprzednio gęstości
produktów wyjściowych w tej samej temperaturze.
(l zastrzeżende)

421;

GOln

P. 170805

T

03.05.1974

Zakład Doświadczalny Budowy · Urządzeń i Aparatury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów
"Dozafil', Wrocław, Folska (Marian Nydza, Bogdan
Wróblewski).
Sposób pomiaru lepkości substancji płynnych
i urządzenie do stosowania tego sposobu

Sposób pomiaru lepkości substancji płynnych takich, .fak oleje, lakiery, farby, emalie itp. polegający
na pomiarze czasu wypływu medium z naczynia
charakt e ryzujący się tym, że lepkość mierzy s•ię czasem przerywania przez ciecz strumienia światła padającego na fotorezystor (4), . z którego impuls elektryczny poprzez układ tranzystorowy (18) i (19) podany zostaje na cewkę przekaźnika (11), który
włącza swym stykiem czasomierz elektryczny (14),
mierzący czas wypływu medium.
(2 zastrzeżenia)

5

421;

GOln

P. 170899

Folski Komitet Normalizacji
Folska (Józef Buława) .
Elektroda

jonsel-węgłowa do
stężenia jonów w

07.05 .1974

T

i

Miar,

Warszawa,

pomiarów
cieczach

aktywności

Elektroda jonsel-węgłowa do pomiarów aktywnoś
ci i stężenia jonów w cieczach, znamienna tym, że
element jonoczuły tej elektrody jest z grafitu spreparowanego, w którego siatkę krystalograficzną
wprowadza się atomy lub substancję jonotwórczą,
względem których elektroda jest specyficznie selektywna i odwracalna, przyjmując potencjał określony
wzorem Nerusta wraz z jego modyfikacjami.
(l zastrzeżenie)
421;

GOln

P, 170976

T

10.05.1974

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Biprohut", Gliwice, Folska (Józef Goleck!i, Zdzisław Trybalski, Ignacy Mydlarz).
Urządzenie

do pomiaru wysokości poziomu
metali w krystalizatorach

ciekłych

Urządzenie do pomiaru wysokości poziomu ciekłych metali w krystalizatorach składa soię z czujnikowego cięgna (l) lub (19) zamocowanego w dwu
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punktach do rury (2) krystalizatora od strony wodnego (3) chłodzenia. Cięgno (l) tworzy z rurą (2)
kształt
trójkąta rozwartokątnego
i jest połączone
z poprzecznym elementem (4), popychaczem lub cięg
nem z przesłoną (5), która przesłania strumieniową
dyszę (6) połączoną rurociągiem (12) ze iródłem stałego ciśnienia oniz rurociągiem (14) :z. rejestratorem
(9) i regulatorem (10) poziomu (13) lustra stali. Cięg
no (19) obrotowe jest połączone z rurą (2) krystalizatora, a w środku jest stycznie do obrotowego poprzecznego elementu (20), który jest połączony z obrotoWYm ramieniem (18) zaopatrzonym w przesłonę
(5) i strumieniową dyszę (6) dając impuls do wskaź
nika i rejestratora (9) oraz w ramię (18) sterujące
regulatorem (10) poziomu (13) lustra stali.
(4 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
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na swym obwodzie otwory, która po wprowadzeniu
w ruch obrotowy za pomocą silnika (3) zamienia
ciągły strumi1eń prc~rtieniowania mor: o~hromatycznc
go na periodyczny strumiet'J. promieniowania monochromatycznego. Część tego strumienia zostaje zmierzona fotoelementami, umieszczonymi na przemian
z otworami na tarczy (2) i następnie r:o::>rzez wzmacniacz (7) pada do logometru (9), a część strumienia
pada do komory absorbcyjnej (4), gdzi,e jednocześ:nie
za pomocą pompki (5) jest wtłaczane b~dane pow ·etrze. W kornorze absorbcyjnej (4) oznaczane zanieczyszczenie absorbuje tylko część tego pe-riodycznego strumie:ąia promie:niowania monochromatycznego, a nie zaobsorbowa:na część strumienia pada
na fotoeleme:n,t (6) i po jego ZJinierzeniu na :wzmacniacz (8) i następnie do układu logometrycznego (9),
otrzymany z wzmacniaczy (7) i (8) stosunek natężeń
strumienia promieniowania monochromatycznego jest
p110porcjonalny do zawartości oznaczonego zanieczyszczenia w badanym powietrzu.
(3 zastrzeżenia)
f

P. 170993

421; G01n

T

8

10.05.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Jan
Mejer, Jan Grzutek, MiJeczysław Teisseyre, Jerzy
Lej).
Radioizotopowe urządzenie do różnicowego pomiaru
masy powierzchniowej, gęstości i koncentracji pyłów
Przedmiotem wynaLazku jest r;adioiZIO•topowe urzą
dzenie do różnicowego pomiaru masy powierzchniowej, gęstości i koncentracji pyłów stosowane do
okireśla:nia koncentracji pyłów w powietrzu lub w i:nnej mieszaninie gazów oraz przy pomiarach mas
powierzchn~owyoh osadzonych na taśmie do osadzani·a pyłów lub transportowanych rurociągami. W
urządZJeniu według wynalazkiUI róż:nicowa głowica pomiarowa (3) połą,czona jest z aparaturą rej-estrującą
poprzez dodająco-odejmujący cyfrowy ukŁad (8).
(l zastrzeżenie)
9

421;

GOln

P. 170985

T

10.05.1974

Biuro Studiów i Projektów Energet)"CZIDych "Energoprojekt" - Zakład Doświadczalny, Poznań, Folska
(Alina Wasiek, Janusz Ryd~ewicz, Julian Konarski).
Sposób oznaczania zanieczyszczenia substancjami
gazowymi atmosfery i urządzenie do oznaczania
zanieczyszczenia substancjami gazowymi atmosfery
Urządzenie j1est WYPOsażol!lJe w laser (l) do emitowania ciągłego strumienia promLeniawania monochromaty.cznego i w tarczę ruchomą (2) posiadającą

421;

G01n

P. 171120 T

10.05.1974

Akademia Gór:niczo-Hutnicza im. Stanisława Staszka, Kiraków, Folska (Tadeusz Solecki).
do oznaczania zawartości szkodliwych
substancji gazowych w powietrzu

Urządzenie

Urządzenie do oznaczani·a zawartoki szkodliwych
substancji zawiera ikul'ek rozdzielający (1), połączo
ny rurociągami ze stanowiskami roboczyrrni (2). Ku-
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przez zawór dławiący (3)
silnikiem (5). Pompa (4) jest
połączona rurociągiem, wyposażonym w zawór bezpieczeństwa (6), popl!"zez kurek czterodrożny (7) z komorą stałej objętości (8). W komorze 21najduje się
tłok (9), Mórego trzon sprzężony jest poprzez wyłącznik (10) z obwodem elektrycznym, synchronizują~cym działanie kui'Ika ro z dzi.c:lającego (l) i czterodrożnego (7). Kurek (7) połączony jest z iglicami (21)
i (22), doprowadzającymi powietrze do ampułki (24)
z indykatorem. 'R uch iglic i ampułek sprzężony jest
i synchronizo.w any przez układ elektryczny, spl!"zę
żony wyłącznikiem (33) z tłokiem (9) oraz wyłączni
kLeru (34) z mechanizmem zapadkowym (35). Urzą
doz;Emie wyposażone jest w układ rej~strujący.
(2 zastrzeżenia)
rek (l) j·est
z pompą (4)

połączony
napędzaną

PATENTOWEGO
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T

27.05.1974

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Lublin, Faleonty k. Vvarszawy, Fo'ska.
Przyrząd

do

objętościowego

Oddział

pobierania. gleb

i gruntów

. Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do objętoś
ciOwego pobiemnia próbek gleb i gruntów przy zachowaniu ich naturalnej struktury. Przyrząd posiada nasadkę (l) połączoną z rękoj<eścią (3) za pośred
nictwem tulei (2), w której umieszczone j,est
tłoczysko (4) zakończone t< ocZikiem (5). Do nasadki
(l) zamocowany jest za pośrednictwem zaczepów (10)
nóż miarowy (11).
(2 zastrzeżenia)

6

11
/r421;

GOln

P. 171400

T

24.05.1974

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych OdLublin, Falenty k. Warszawy, Folska (Saturnin
Zawadzki, Henryk Brucki).
dział

Przyrząd

do wciskania w glebę lub grunt cylindrów
pomiarowych i pobierania próbek

Wyna1azek dotyczy przyrządu do wciskania w glelub grunt cylindrów rniarowy.ch, w które pobi•era
próbki dla zbadania wł.aściwaści fizycznych i mechanicznych gleb i gr.u.ntów.
Przyrząd według wynalazku posiada •obudowę (l)
połączoną z segmentową że~·dzią (~) zakoń<: zoną uchwytem ·(4), w której wykom~ny jest ·kanał (5) htczący
przestrzeń
wewnątrz obudowy
(l) z wy lotem (6),
usytuowa,nyrń w llchwy cie. Do obudowy (l} zamocowany jest za. po śr edn i ct\\·em zaczepów (9) nóż (7).
a pomiędzy nożem (7) i obudową (l) umieszczony jest
cylinder miarowy (13).
(:ł zastrzeż t'!nia)

bę
się

121;

GOln

Folitechnika
sarski, Marian

P. 171489
Łódzka,

Łódź,

Niedomagała,

Urządzenie

T

Folska (Ludomir

ślu

Włodzimierz P!l'omiński).

do analizy termomechanicznej
polimerów

, Urządzenie do analizy termomechanicznej polimerow star: o .vi grubościenny pojemnik (1), wykonany
najk_orzys1miej z aluminium, miedzi lub ich stopów,
w sc1ankach ma umieszczone elektryczne grzałki
oporowe (2) połqczone z wyjściem regulatora napięcia (3), z !którego w.ejściem jest połączony czujnik
termopary (4), _umieszczony także w ściance pojemnika (l). Wewnątrz pojemnika (l) są umieszczone
szczęki zaciskowe (5) do próbki polimeru (6). Górna
['Ucho:na szczęka j,est połączona cięgnem (7) z obcią
żalnikiem (8), przy czym cięgno (7) opasuj,e oś potencjometru (9) połączonego z rejestrator~m (10),
z .którym połączona jest także termopara (11)
umieszc·zo.n1a wewnątrz poj•emnika ·(1). P.onadto wewnątrz pojemnika (l) jest umieszczone mieszadło (12),
zaś w ściance pojemnika (l) jest otwór przelotowy
do jego wnętrza, zaopatrzony na zewnątrz w króciec.
Pojemnik (l) wraz z próbką polimeru (6) zamocowaną w sZJczękach (5) oziębia się wstępnie czynnikiem chłodzącym, po czym og)rzewa się ze stałą
szybkością za pomocą gorzałek oporowych (2), steroWaln ych regulatorem napięcia (3) ze sprzężeniem
zwrotnym. Zachodzące w czasie ogrzewania odkształ
celllia polimeru •(6) powodują zmiany rezystancji potencjometru (9), a w ich wyniku zmiany napięcia,
które są prl'lekazywan:e do rej,estratora (10). Rejestr.ator (10) sprzężony z potencjometrem (9) i termoparą (11) zapisuje · w postaci wykresu zmiany odkształceń polimeru w funkcji temperatury.
(l zastrzeżenie)
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P. 172183

T

25.06.1974

Z a !~( ;•. d Bud o\\'~' Ur :r.ąd zer1 i Aparatu r y Naukowo-Do:iwi;:Jdcza lnej G ł ównego Insty t utu (~t'l rn i c t ,va, Kat o•.•: ice, Polsb :Mac it'i G ur::ocki, Leon Mie:·a).

Sposób wytwarzania masy

utleniającej

tlenek azotu

Spooób wytwarzania masy utleniającej tlenek azotu, stosowanej do rurkowych wskaźników dwutlenku azotu r:o'ega na dodaniu do wodnego roztworu
bezwodnika kwasu chromowego stężonego kwasu
siarkr;>wego, po czym uzyskaną mi•eszaninę poddaje
się wymieszaniu z nośnikiem ceramicznym.

D

D

(l

42n;

421;

GOln

P. 171625

T

03.06.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wawel", Ruda ślą
ska, Polska (Henryk Czypek, Paweł Zurke, Adolf
Vogt, Karol Wiszniowslti).
Pipeta do spalania metanu i wodoru
Prz<:'dm.i otem wynala:~ku jes·t pipeta pn:cznaczona
do spalania metanu i wodoru w procesic analizy pow ietrza lwpalnianego, a zwłaszc za powietrza pacho ·
d zą cego z rejonów kopalni, w lttórych występuje
m<:?tan .
Pi.r.;da ma kwarcową kapilarę (1) poł ą t!l.ouq na obu
koticach za pomocą szlifu z l<apllar·ami (3) z lrudnotopliw.e,go szlcla. Wewm1trz kapilary kwarcowej (l)
jest um ies~ czona platynowa spi'fala (2), której k o:icc
są zatopione w kori.cówkach (5) kapilar z trudnotopliwego ;;zJda i •n a zewnątrz s ą połączone trwale z miedzianym drutem (6) owiniętym wokół tych końcówek.
(l zastrzeżenie)

421;

GOln

Instytut
(Zdzisław

P. 171984

T

Nawozów Sztucznych,
Krawiec, Tadeusz Wicha).

Urządzenie

P. 171587

G09b

T

01.06.1974

Instytut Transportu Samochodowego,
Po1ska (Janina Karney-Ka:rczewska).
Urządzenie

zastrzeżenie)

Warszawa,

do badania zachowania się kierowcy
samochodu podczas jazdy

Urządzenie do badania zachowania się kierowcy
podczas jazdy sldada się z koła pasow:ego (2) przymocowanego do koła kierownicy (l), połączonego
pasem klinowym (3) z kołem pasowym (4), po którego bocznej powierzchni toczy się koło (5), na·p ędza
jące wał wieloklinowy (6) z umieszczonym kobm
pasowym (7), które za pośrr.ednictwem pasa klinowego (8) uruchamia pisak rejestrujący (9), poruszający
się ruchtern liniowym w kierunku poprzecznym do
ruchu taśmy (10), uruchamianej parą wałków (11)
napędzanych silnikiem elektrycznym (16) i przesuwającej się po postumencie (17).
(l zastrzeżenie)

17.06.1974
Puławy,

Polska

do badania powierzchni aktywnej
kataliza torów

Urządzenie do badania powierzchni akty\vnej katalizato:-ów znajduj;lcych się wewnątrz ściand-t rurowych metodą dyl!lamiczną lub statycmą , stanowi
korpus (7) zaopatrzony w na s tawną koiJCówkę (5)
i na~ tawną koncówkę (6). Końcówka nas.tavma (6)
jest za-:>patrzona w króciec odprowadzający (3), ponadto posiada z.espół dławiący składający si ę z nakrętki (8), tuJejki (9) i szczeliwa (10). W nakrętce (8)
wykonany jest otwór przez który przeprowadzona
jest grubokienna szklana kapilar.a (l) we wnętrzu
badal!l·.ej cr-urki katalitycznej (2), uszczelnionej za pomocą uszczelek (4) i (11).
(l zastL·zeżenie)

· ~

42mB; GQ6f
2le;
GOlr
I1nstytut Badań
(Edward Kamiński).

P. 171503
Jądirowy·ch,

T

30.05.1974

Warszawa,

Polska

Układ szybkiego wyprowadzania informacji
cyfrowej, zwłaszcza z wielokanałowych analizatorów
amplitudy impulsów na dziurkowaną taśmę
papierową,

Układ szybkiego wyprowadzania informacji cyfrowej, zwłaszcza z wielokanałowych analizatorów amplitudy impul<>ów na dziurkowaną taśmę papierową,
ma zastosowanie przy przekazywaniu da·n ych do
maszyny cyfrowej.
Uikład składa się z członu pobierającego
informację (l) połączonego z człcmem sterowania dziurka1·ką
(2) poprzez człon kodowania znaków (3).
Automat sterujący (4) połączony jest z członem pobie rającym informację (l) i z członem s terowania
dziurkarką (2). Pierwsze wyjście (Wyl) członu omijania początkoWYch zer (5) jest połączone z członem

Nr 5/II (47) 1975

BIULETYN

URZĘDU

dziurkarką (2), natomiast drugie wyJSCie
połączone jest z automatem sterującym (4).
Pierwsze wejście (Wel) członu omijania początko
wych zer (5) jest połączone z wyjściem członu pobierającego informację (1), a
drugie wejście (We2)
z automatem sterującym (<:).
(l zastrze:ilenie)

sterowania
(Wy2)

42r1;.

G05b

P. 170792

T

PATENTOWEGO
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autdmatyl{i programowej dla

suszarń

ta;rcicy

Układ automatyki programowej dla suszarń tarcicy
wyposażony

jest w zespół napędowo-odczytowy taś
my perforowanej z programem zakodowanym dziurkami, z fotokomórkami odczytującymi, połączo::1ymi
z blokiem przekaźników stecr-ujących obwodami rezystmów, poprzez kontaktrony, oraz poszczegóLnymi
parametJ;ami prooesu suszenia. Układ umożliwia regulację stałowartościową parametrów prooesu.
(l zastrz;e.żenie)

03.05.1974

Przemysłowy

Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", WaTszawa, Folska (Ryszard Sawwa,
Andrzej Bogucki, Tomasz Mańlkowski, Ryszard Sobczak, Dan1ela Bo.rowilcz, Małgorzata Pacurt, jerzy
świtała,
Grzegorz Lewandowski, Marek Staszczak,
Jerzy Witkowski).
Sposób sterowania urządzeniami technologicznymi
w czasie pracy swoje charakterystyki
techniczne

zmieniającymi

Sposób sterowania urządzeniami technologicznymi
w czasie pracy swoje chacr-akterystyki
techmilczne i pracującymi w wa·runkach cyklicznego
przełączania związanego z koniecznością ich reg·eneracji, wykorzystywany jest zwłaszcza do sterowania
koLumnami karbonirzacyjnymi, stanowiącymi p odstaWowe urząd~enia technolo:;iczne procesu produkcji
sody. W sposobie tym, zmiana cykliczna urządzeń
z U!kładu produk•cyjnego na układ regeneracyjny
i odwrotn~e, odbywa się wedł·U!g płynnego (elastycznego) harmonogramu, uwzględniającego istotne warunki zewnętrzne oddzi.aływująoe na .proces technologiczny. Długo3ć czasu p'l'acy urządzenia (2) w ukła
dzi,e produkcyjnym J;eguluje się w zależności od
warunków zewnętrznych, do których w przypadku
procesu karbonizacji zalicza się w szczególności
temperaturę wody (5) chłodzącej oraz wielkości stę
żeń i temperatury strUJmieni materiałowych (4) urzą
dzenia.
(l zastrzeżeni•e)
zmieniającymi

42r1;

G05b

P. 171419

T

27.05.1974

Centralne Biuro Konstrrukcyjne Obrrabiarek, Pruszków, Folska (Adam Kowalski).
Sposób cyfrowej generacji przyrostów przesunięcia ,
zwłaszcza dla numerycznego sterowania ruchu

Przedmiotem wynalazku jest sposób cyfmwej generacji przyrostów przesunięcia, .zwłaszcza dla numerycznego sterowania ruchu. Polega on na tym, że
do zawar1o3ci rrejestru przyrostów całki (6) dodaje
się liczbę stanowiącą flllnkcję podcałkową i liczbę
programującą
ze znaki.em przeciwnym do znaku
funkcji podcałkowej oraz porównuje się znak funkcji podcałkowej ze znakiem liczby w rejestrze przyrostów całki (6), przy czym dodawanie liczby programującej wykonuje się, jeŻieli znak funkcji podcałkowej jest zgodny ze znakiem liczby w Dejes.trze
przyrostów całki (6), co jednocześnie powoduje generowanie p11zyrostu.
(l zastrzeŻienie)

dl
4

p[
42r 1 ; G05b
82a; F26b

P. 170962

T

z
42r1; G05b
42m; B23g
Pierwszeństwo:

P. 172054
28.06.1973 -

20.06.1974

RFN (nr P 23 32 974.0)

Si.emens Aktiengesel1schaft, Monachium, Republika
Federalna Niemiec (Hunter Bromer, Di•eter Appt).

09.05.1974

Zakłady Stolarki Budowlanej, Włoszczowa, Folska
(Zbigniew Frankiewfcz, Zbigniew Kaczmarzyk, Zbigniew Olendzki, Jerzy Prasołek).

Urządzenie do wytwarzania wielkości
proporcjonalnej do różnicy dwóch ciągów impulsów,
stosowanej w szczególności do sterowania
obrabiarkami

Urządzenie do wytwarzania wi•e•lkości pro.)orcjonalnej do róż;nky dwóch ciągów impulsów stosowanej w szczególności do sterowania obrabiarek.

r'
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Dodatnie i ujemne impulsy z przyrostowego nadajnika impulsów ,(10) używane są do odpowiedniego
przesunięcia
fazy ciągu impulsów dostarczanych
przez generator synchronizujący (31) w zgrubnych
i c' o ;:ładnych łańcuchach dzielnika (GT, FT). Położe
nire fazy tego ciągu impulsów jest porównywane
w członach negacji (32, 33) ż ciągiem impulsów odniresLenia w dalszym łańcuchu dzielnika (RT) i w zależności od różnicy faz otrzymanej z różnicy wielikości zadanej i rzeczywistej modulowana jest szerokość impulsów ciągu impulsów.
(10 zastrze:ź;eń)

PATENTOWEGO
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wibratorem astabilnym (7) i generatorem pojedynczego impulsu (8), a element negacji (4) połączóny
jest z układem przerzucająco-liczącym (B), którego
elementami składowymi są: przerzutnik bistabilny
(9) połączony z elementami negacji (4) i generato['em
pojedynczego impulsu (8) 01raz przekaźnik (10) i licznik czasu (11) połączone szeregowo z przerzutnikiem
bistabilnym (9).
Sygnałem wejściowym jest napięde proporcjonalne do wielkości przepływu i ciśnienia z potencjometryczrtych nadajników oporowych (5).
(l

42r2;

'
l

''

l
l

l

ll

'

:mi
~

T

T

07.06.1974

Układ do pomiaru odległości przedmiotu od promtenia laserowego wykorzystywany jest zwłaszcza
przy autom.atyrcznym sterowaniu maszynami roboczymi i pojazdami. Układ ten zapewnia utrzymanie
stałego kierunku jazdy maszyny jak również stałej
odległości prowadzenia narzędzia zainstalowanego na
maszynie, względem wytyczonej w przestrzeni linii
w postaci promienia laserowego. Układ według wynalazku posiada przetwo['nik (6) położenia i zespół
(l) czujników promilenia laserowego. Zespół (l) czujników przesuwamy jest przy pomocy serwomotoru
(5), z którym sprzęgnięty jest przetwornik (6). Serwomabor (5) sterowany jest poprzez wzmacniacz (4),
sygnał-em uchybu o wartości zależnej od różnicy sygnałów pochodzących od czujników. Wielkość sygnału wyjściowego przetwornika (6) okireśla odLegłość
pr2iedmiotu (maszyny), na iktórym zamocowany jest
układ, od promienia laserowego.
(l zastrzeżenie)

i

P. 172134

P. 171740

Przemyslo·.vy Instytut Automatyki i Pomiarów
"1\IIera-Piap", Warszawa, Folska (Marian Wrzesień,
Romuald Jans01t1,. Stanisław Rutkowski, Grzegorz
Segiet).
Układ do pom!aru odległości przedmiotu
od promienia laserowego

l

42r1; G05b
42d; GOld

G05d

zastrzeżenie)

22.06.1974

In:stytut Kształtowania środowiska, Zakład Technologii i Automatyki Systemów Wodociągów i Kanalizacji, Kraków, Fo1ska (Małgorzata Geissler).
Układ

elektryczny

do pomiaru energii
pompowni

urządzenia

użytecznej

UkŁad elek,tryczny urządzenia do pomiaru energii
użytecznej pompoWlili składa się z układu porównująrego, rotó:r;ego elementami sikładowymi są: komparator (1), do którego podłączone są dwa wtórniki

·emiterow:e (2, 3) oraz element negacji (4), przy azym
jeden wtórnik emiterowy stanowi wejście sygnału
z pontencjometrycznych nadajników stanowiących
wyposa:ź;eni.e
przepływomierza
i
c1smeniomierza,
a dl1Ugi wtórnik emiterowy połączony jest z multi-

z

3

l

42r2;

G05d

P. 172049

T

19.06.1974

MERA-ZAP-MONT Zakłady Automatyki Przemyim. Juliana Marchlewskiego, Ostrów Wielkopolski, Po1ska (Włodzimierz Cetera, Bolesław Dę
bicki).
Termomanometryczny regulator temperatury
słowej

bezpośredniego działania

Termomamometryczny regulator tempeil.'atury bezjrest przeznacZ'ony do pracy

poś·redniego działania
w układach chłodzenia.

lf

Istota termomanometrycznego regulatora temperatury polega na tym, że korpus (l) regulatora zawiera
gniazdo (2), najkorzystniej cylindryczne z przeciwległymi
otwQ['ami wypływowymi na pobocznicy
i mieszczącymi się w nim grzybkami (3 i 4) połączo
nymi ze sobą za pomocą regulowanych wkrętów (5)
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suwliwie w otworach wspornika (6)
przymoco\vanego do gniazda {2), oraz - dystansowymi sprężynami (7 i 8) spełniającymi równaczd nie
ftm.kcję
zwrotno-zabezpieczającą
podczas spndku
temperatury lub przegrzania układu, natomiast
elementem sterującym, jest znany czujuile {9) jednostronnie przymocowany do gniazda (2).
Regulator może 21należć szczególne zastosowanie
w układach chłodzenia siliników spalinOWYch.
(l zastrZieŻienie)

PATENTOWEGO
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U rządzenie

spoczywających

pisząco- rysujące

Przedmiotem wynalazku jest urządzeni'e

pisząco

-rysujące, składające się z elektronicznego bloku sterowania i z członu wykonawczego mechaniczno-

-elektrycznego,
urządzenie

przeznaczone do stosowania jak.o
eleikt<rooicznych maszyn cy-

wyjściowe

frowych.
W skład elektronicznego bloku sterowania wchodzi
układ inte.dejsu, g.enerator sekwencji sygnałów cyfrowych, układ wykonawczy i e'Lektvoniczny układ
odczytu. Człon wykonawczy mechaniczno-elektryczny, zbudowany jest z dwóch silników liniowych,
dwóch układów odczytu pozycji ramienia silnika,
kanetki, elementu ;piszącego oraz prowadnic. Podczas
działamia silnika liniowego (SLx) osi X, karetka (8)
wykonuje ruch posuwisty wzdłuż osi X, wraz z zarr. o:~towanym na niej silnikiem liniowym (SLy) osi Y
i eleme·n tem piszącym (9), który dzięki silinikowi
liniowemu osi Y może przesuwać się w~dłuż osi Y.
ELement piszący zajmuje wtedy każde, dowolne położenie nad, lub na .płaszczyźnie XY określonej noś
nikiem informa.c ji i wykonuj.e ruchy po krzywej,
odpowiadającej kształtom dowolnych znaków.
(2 zastrzeżenia)

t
zosiłOnie

42rs;

G05f

P. 111892

T

12.06.1974

Przedsiębiorstwo Robót Elektromonta:howych
"Elektramontaż", Katowice, Polska (Władysław

Nr l
Krze-

szkowski).
Układ

elektryczny do
prądem

przesunięcia

i

fazy

między

napięciem

elektryczny do przesunięcia fazy między
prądem i napięciem w obwodach wtóDnych prądu
zmiennego składa się z regulowanego dławika indukcyjnego, potencjometrycznego oporu czynnego
i dwóch kondensatorów elektrolitycznych połączo
nych przeciw sobie.
Układ ten jest źródłem regulowanego prądu pojemnościowego lub indukcyjnego, którym zasila się
obwody wtórne przy badaniach
pomiarach urządzeń elektra er: ergetyczny ch.
(2 zastrzelŻeni a)

iił
Ił

Gllb
G01d

P. 171127

W.rocławskie
Zakłady
Wrocław, Folska

ELWRO",

T

GUb

10.05.1974

Elektroniczne
"MERA(Andrzej Zasada).

P. 171742

T

07.06.1974

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka,
Folska (Marek Oficjalski).
Urządzenie

Układ

42tl;
42d;

42t1;

Urządzenie

sterujące
sterujące

wyłącznikiem
wyłącz,niki.em

Warszawa,

końca
końca

stosowane jest w magnetofamach kasetowych.

taśmy
taśmy

BIULETYN
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Urządzenie
sterujące
wyłącznikiem
ikońca
taśmy
zawierające układ napędu, na którym umieszczona
jest szpula z taśmą, element uruchamiający (6)
urządzeni'e
wykonawcze wyłącznika końca taśmy
charakterryzuje się tym, że posiada element przesuwny (l) poruszający się ruchem posuwisto-zwrotnym
w kształcie liteTy "h" z podłużnymi otworami, osadzonymi na kołkach (4), który jest sprzężOU'ly za
pomocą połączenia ciernego lub zębatego na jednym
końcu z elementem obro1Jo,w ym (2) w postaci wydnka ikoła, obracającym się ze stałą prędkością a na
drugiJm końcu z elementem obrotowym (3) układu
napędowego usytuowanym między ramionami eleme111tU przesuwnego (l) tak, że współpracuje z jed-

nym lub drugim ramieniem elementu przesuwnego
(l) w zależ111ości od poliożerna dźwigni (7) PJrzemieszczającej
wahadłowo
element przeswwny (1), zaś
w celu o~a111iczenia skoku elementu przesuwnego
(l) z jednej sttony tego eleme111tu jest zamocowany
zderzak (5) a z drugiej strony elementy uruchamiające (6) urządzenia wykonawcze wyłącznika końca
taśmy.
(2 zastrzeżenia)

42t1;

Gllb

P. 171844 'J:
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T

24.06.1974

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki "MERAMAT", Wru-szawa, Polska (Andrzej Chrzanowski,
Lech Migos, Władysław Gielec, Marek Herynowski).
Układ

justowania
w

głowicy magnetycznej,
pamięci taśmowej

żwłaszcza

Układ justowania głowicy magnetycznej, zwłaszcza
w pamięci taśmowej, składa się z płaskiej płytki, na
której wraz z innymi elementami umocowana jest
gŁowica magnetyczna (9)
współpracujący z
taśm_ą
magnetyczną (7). Płytka z elementami współpracu~
jącymi i głowicą umocowana jest do stałego podłoża
za pomocą e-lementów regulujących (5, 6, 8, 10), które
służą do ustawiania głowicy (9) względem taśmy
magnetycznej (7) podczas pracy.
(2 zastrzeżenia)

12.06.1974

Folitechnika Warszawska, Wavszawa, Folska (Andrzej Wi,erciaik, Waldemar Olesiuk, Jacek Banasiak,
Witold Jaszczuk).
Sposób odszukiwania określonego miejsca na taśmie
magnetycznej oraz układ do odszukiwania
określonego miejsca na taśmie magnetycznej
Sposób odszukiwa111ia okDeślonego mieJsca na
magnetycznej polega na prz-etworzeniu pręd
kości obu osi zabiemjących (l) taśmę na impulsy
elektryczne o częstotliwości proporcjonalnej do tych
prędkości.
Następnie
porównuje się wartości tych
azęstotliwości
w
ui1ządzeniJU
elektronicznym (5),
a uzyskamy na jeg,o wyjściu sygnał eLektryczny doprowadza się do miernika wskazówkowego lub
cyfrowego (6) wyskalowanego w dowolnych jednostkach, korzystnie w centymetrach długości taśmy.
Układ
dlo ods·z ukiwania olw"eślonego miejsca na
taśmie magnetycznej posiada związane sztywno z osiami zabierającymi (l) tarcze impulsujące (2), na
obwodzie których wykonane są w równomiernych
odstępach nacięcia ,(3). Nacięcia przemieszczają się
względem nieruchomych czujników indukcyjnych (4),
których wyjścia połączone są z w.ejs'Ciami układów
prze~ształcających
częstotliwość
na napięcie (7).

taśmie

Wyjścia

układów

przekształcających

połączone

są

z wejściami wzmaoniaczy logarytmicznych (8), których wyjścia łączą się z wejściaani WZJmacniacza
różnicowego (9). Wyjście
wzmacniacza (9) poprzez
.wzmacniacz o cha<rakterystyce logarrytmicZI!1ej (10)
połączone j,est z wejściem mi,erni,k a elektrycznego
(6).
(2 zastrzeżenia)

43at;

G07b

P. 171098

15.05.1974.

P1erwszeństwo:

28.08.1973 - RFN (n!r 23 43 768.5)
H. Pautze and CO, Berlin Zachodni (Willy Robert
Keller).
Elektroniczne urządzenie do drukowania
i wydawania kart wartościowych jak biletów
im
podobnych
PrZJedmiotem wynalazku jest elektroniczne urzą
dzenie do drukowania i wydawamia kart wartościo-·
wych jak biletów i im podobnych.
Urządzenie posiada trzy pu111kty drukujące (a, b, c)
umieszczone kOillcentrycznie i z jednakowymi odległościami kątowymi w stosun~u do osi (13), na której Zl!1ajduje się m~otek dlriUkujący (8) chwytający
półfabrykat
biletu (12) przy czym pieTwszemu
prmktowi drukującemu (a) przyporządkowane jest
urządzenie
(45) odcinające półfabrykat biletu (12)
utrzymywany przez młotek drukujący (8) i .przesuwany roLiką (48) do drukowania.
(12 zastrzeżeń)

J/

JQ

~r
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G07d
P. 171721 T
07.06.1974
l
H04m
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Warszawie, W:aJrszawa, Folska (Roman Ciechanowski,
Stanisław Karpiński,
Henryk Rakowski, Ryszard
Kurewski, Feliks Ryszard Sobkowski).

Zamek do pasa

43as;
2las;

Elektroniczny układ odróżniający monety
od niewłaściwych surogatów

właściwe

układ
niewłaściwych

odróżniający monety właści
i surogatów, pr:z.eznaoczony do
stosowania w automatach do rozmieniania bilonu
i inny ch automatach s amoiilka s ujących, z.wła szcza
związanych z us ługami pocztowy mi i telekomUIIlikacyjnymi, posiada czujnik w postaci ze5połu induk cyjnego (2) zasilany ze źródła prądu zmiennego (l)
w obwód m agnetyczny które go, wp r.owadzana jest
sprawdzana moneta (9) w taki sposób, Żle jej usytuowanie w czujniku jest zależne od grubości. Moneta
ta oddziaływuje na obwód jak zwaJrty zwój, w którym są indukowane prądy wiq-owe wywołyvJane
zmi,ennym polem magnetycznym. · Sygnał z tak
utworzonego ·obwodu jest doprowadzany do urz<)dzenia porównującego (4) wraz z sygnałem odniesienia dopasowmym za pomocą układu nastawne-

Elektroniczny

we od

go (3).
Sy gnał

odo.iesi.c-nia jes t tak dopas:nva.ny. b y
wzmocniony sygnał r óżn i cowy dla monety właś ci wej ,
pobudzał pierwszy ukł ad p rogowy (5). d:;sponujncy
stykiem roboczym (7) w obwodzie pr.zy j ęcia monety,
nie powodując zadzi ałania dru giego układu progow ego (6) o wyższym napi ę ciu progu zad z iałania,
dyspon·ujące go styldero spoczy nkowym w wy m ie nionym obwodzie pm-zyjmowania monety. Obwód p rzy jmowal!lia monet jest sterowany poprzez szeregowe
połączenie styków (7) i (8) U!kładów progo wych (5)
i (6).
(2 zas trzeże ni a)

Przedmiotem wynalazku jest zamek do pasa bezw samochodach lub samolotach składa
jący się z obudowy z wsuwaną w nią i ~ołącZJoną
z pasem bezpieczeli stwa płytką wtykową, jak również z obciążone go sprężyną układu regulującego.
Zgodnie z W}'ITialazkiem zamek do pasa bezpiec:z.eństwa ma co najmni,ej dwa korpusy toczne (4, 9)
przy czym co najmniej jeden ko:rpus toczny (9) jest
umieszczony popirzecznie do kierunku wsuwu (6) ję
zyka (11).
(21 zastrze:żleń)

44at;

A44b

P. 172089

Pierwszeństwo:

Artur Fohl,
N1emiec.

P. 172055
20.06.1973 -

Haubel'sbronn,

T

20.06.1974

RFN (nr G 7322931.9)
Republika Federalna

T

20.06.1974

Zakłady K1onstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowe~o, Gliwice, Folska (Andr:z.ej Otrębski, Czesław Kwmta).
Sprzączka

do pasa

Spr.z ączka do pasa posiada co najmniej jeden ję
~y~zek (3), który stanowi jedną całość :z.e sprzączką
1 Jest usytuowany na części Sprzączdd' przeciwległej

do je j osi obrotu i skierowany przeciwnie do kierunku lilaciągu pasa, oraz jest odgięty w stronę przedmilotu opasanego.
(l zastrzeżenie)

AOld

P. 171908

Pierwszeństwo:

A44b

bezpieczeństwa

pi,ecz e ństwa

45c;

44at;
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14.06.1973 -

Wiłhelmus

Holandia (nr 7308309)

Zweegers, Geldrop, Holandia.

Narzędzia

~arzędzie

14.06.1974

rolnicze z

belką

rolnicze
ramy w zasadzie pozio-

mą, ustawioną poprzecznie względem kierunku ruchu
tego narzędzia, złożoną z odcinków (7), (8) i (9) połą
czonych ze sobą przegubowo dla wychylania pionowego i podtrzymujących elementy robocze, w którym
końce elementów roboczych, stykające się z plonami
lub gruntem, są umieszczone pod tą belką ramy

w znacznej odległości od niej ma połączenia przegubowe odcinków belki ramy umieszczone w zasadzie na
wysokości stykających się z plonami lub gruntem
końców elementów roboczych.
Poszczególne odcinki (7), (8) i (9) belki ramy są
połączone ramionami (15) i (18) wychodzącymi ukoś
nie ku dołowi z końców części belki ramy i połączo
nymi ze sobą w sposób umożliwiający pionowe wychylenie.
Każdy odcinek belki (7), (8) i (9) belki ramy podt rzy muje je dn ą parę w irujących element ów do obróbld plonów, a dwa elementy każdej pary w irują w kierunkach ku sobie, p a trząc od przodu na narzędzie
rolnicze.
(16 za st rzeżeń)

BIULETYN

142

URZĘDU

PATENTOWEGO

Nr 5/II (47) 197!i

latu, o ciężarze nasypowym około 1,1 g/cm 3 , przy
na zewnętrzną powierzchnię gładką lub chropoi pokrytą farbą. Atrapa ma wieczko (2) oraz
ewentualnie dolny otwór z zatyczką (4). Gdy siły mechaniczne działające na elastyczne ściany atrapy
przekraczają dopuszczalne dla buraka naturalnego naciski, to wieczko lub zatyczka otwierają się i zawartość, najlepiej jaskrawie żabarwionej tary wysypuje
się wskazując na miejsce wadliwego działania maszyny.
(5 zastrzeżeń)
cżym
watą

45c; AOld
29a; D01b

P. 172341

T

29.06.1974

Lubelskie Zakłady Roszarnicze, Gorzów Wielkopol"ski, Polska (Marian Nowicki, Edward Wojtaś-, Kazimierz Czeczot, Marian Waliś).
Urządzenie

do

wiązania snopków
słomy lnianej

odzieruionej

Urządzenie do wiązania snopków odzieruionej słomy
lnianej zapewnia ich ciasne wiązanie. Urządzenie do
wiązania słomy składa się ze znanej wiązałki, którą
stanowi igła (l), aparat wiążący (2) i rogatka uchylna
(3) wyposażone jest w mechanizm do ściskania słomy
składający się z krzywki (4) umieszczonej na osi (5)
igły (l) oraz listwy podbijającej (6), unoszonej przez
krzywkę (4) w kierunku pięty korpusu (7) aparatu
wiążącego (2) w czasie ruchu roboczego igły.

(l zastrzeżenie)

2

45c;

AOld

P. 172632 T

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Polska (Franciszek Wiśniewski).

45f;

AOlg

P. 171674 T

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych,
(Włodzimierz Łapiński).

04.06.1974
Białystok,

Polska

Urządzenie

pneumatyczne do nacinania
na spałach żywiczarskich

żłobków

Wynalazek dotyczy urządzenia do nacinania żłobków
na spałach żywiczarskich przy użyciu sprężonego powietrza, wyposażonego w układ do opryskiwania cieczą
stymulującą wyciek żywicy.
Urządzenie posiada dwa cylindry pneumatyczne (3)
zamocowane przegubowo na łączniku (1). Na cylindrach pneumatycznych (3) zamocowane są wahliwie
noże tnące (10), posiadające płozy (9) w których umieszczone są obrotowo rolki (11).· Łącznik (l) zaopatrzony jest w kolce (25), oraz listwy (26) ustalające poło
żenie · urządzenia w rowku ściekowym. Pomiędzy ramionami (5) przegubu (4) zamocowany jest cylinder
pneumatyczny (6).
(3 zastrzeżenia)

10.07.1974
Poznań,

Atrapa w postaci korzenia buraka
Atrapa w postaci korzenia buraka przeznaczona jako element do badania sprawnoś ci technicznej maszyn
do uprawy i zbioru buraka wyróżnia się tym, że jest
wykonana z elastycznego sztucznego
tworzywa
w kształcie właściwego korzenia buraka (l) i wypeł
niona tarą (3) najlepiej w postaci dowolnego granu-
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14a

strugowy z opryskiwaczem

Urządzenie służy do nacinania i opryskiwania żłob
spałach żywicowanych drzew.

ków na

Żłobik

strugowy posiada w dolnej części dwa noże

połączone z rękojeścią (2) śrubą (3) oraz prowadnicę (4), a w górnej części rękojeści (2) zaopatrzone
jest w trzpień (5), na którym osadzona jest obrotowo
tuleja (6) opryskiwacza z regulowaniem położenia za

(l)

(7). Opryskiwacz składa się z zaworu
(8) otwierającego i zamykającego dopływ cieczy do
dyszy (9} za pomocą dźwigni (10), z metalowej rurki
(11) połączonej elastyczną rurką (12} ze zbiornikiem
(13) przez głowicę (14) z wbudowanym wentylem (15)
do wtłaczania i sprężania powietrza w zbiorniku (13).
Głowica
(14) połączona jest metalową rurką (16)
z przewodem (17) zakończonym smokiem (18). Z gło
wicą (14) połączony jest zaczep (19) przeznaczony do
umocowania zbiornika na pasku podczas pracy.
Za pomocą żłobika strugowego wykonuje się nacię
cie na przygotowanej spale, następnie dyszą opryskiwacza opryskuje się wykonany żłobek.
·(l zastrzeżenie)
pomocą wkrętu

45f;

AOlg

P. 171717

T

07.06.1974

Akademia Rolnicza, Poznań, Folska
barczyk, Czesław Rzekanowski).
Urządzenie

(Stanisław

Gra-

do nawadniania

Urządzenie do nawadniania ma końcówki wypły
wowe (5) umieszczone na przewoźnym przewodzie (l),
wspartym na ślizgowej płozie (3), która stanowi jednocześnie połączenie tego przewoźnego przewodu z cię
gnowym wężem (7) zasilającym końcówki (5) w wodę.
Wąż ten podłączony jest do rurowej osi (8) bębna,
(9) do której odprowadzana jest woda z rw·ociągu
tłocznego (11). Bęben (9) zaopatrzony jest w zapadkę (12), poprzez którą obracany jest za pomocą dźwi
gnika hydraulicznego (13). Dźwignik (13) połączony
jest poprzez trójdrogowy rozdzielacz (15) hydrauliczny
z rurociągiem tłocznym (11) natomiast jego działanie
sterowane jest samoczynnym przełącznikiem (16) hydraulicznym poprzez rozdzielacz (15). Kurek rozdzielacza (15) stanowi oś półobrotu przełącznika (16), który zasilany jest z rurociągu tłocznego (11) końcówką
(5), utrzymywaną w żądanym położeniu za pomocą
sprężyny (19) i przeciwdziałającego jej cięgna (21),
łączącego końcówkę (18) z ln·ańcowym wyłącznikiem
(22).
(3 zastrzeżenia)

45h;

A01k

P. 170812

04.05.1974

Pierwszeństwo:

05.05.1973 - RFN (nr P 23 22 811.7)
Wirgo KG Wilhelm Groppel, Melle-Gerden, Republika Federalna Niemiec.

Bateria tuczarnicza brojlerów

Wynalazek dotyczy baterii tuczarniczej brojlerów,
której konstrukcja pozwala na znaczne korzyści ekonomiczne i bezpieczeństwo hodowanych zwierząt.
Bateria tuczarnicza ma umieszczoną w stelażu (l)
ażurową podłogę (14), zajmującą szerokość i długość
stelażu, usytuowaną poziomo w pewnej odległości,
powyżej płyty (9) na odchody zwierzęce i służącej jako
pomieszczenie hodowlane.

45f;

A01g

P. 171982 T

Instytut Badawczy Leśnictwa,
(Wiesław
Grochowski, Stanisław
Ptasiński, Mieczysław Wisławski).

17.06.1974

Warszawa, Folska
Matusz, Tadeusz
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Stelaż (l) ml! kilka pięter, usytuowanych w pionie
jedno nad drugim, każdorazowo składającyc h się z jednej podłogi (14) i przynależnej do niej płyty (9) na odchody zwierzęce, przy czym każda podłoga (14) składa
się z pewnej liczby samodzielnych odcinków podłogo
wych (16), opartych na prowadnicach stelaża, a każdy
odcinek podłogi (16) jest przesuwalny na wałkach
tocznych i podtrzymujących (18) wzdłuż stelaża . Wzdłuż
stelaża usytuowane są również otwarte od góry rynienki (7, 8) dostępne z ponad powierzchni podłogi,
tworzące korytka do karmienia, a wałki toczne i podtrzymujące przymocowane są każdorazowo po wewnętrznej stronie rynienek (7, 8).
(7 zastrzeżeń)

45h;

AOlk

P. 170822

Pierwszeństwo:

16.05.1.973 - Stany Zjednoczone .Ameryki (nr 360846)

Gerd Levin, Hamburg, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie

do inkubacji jajek

Urządzenie do inkubacji jajek ma tacę, stojak i elenośny. Urządzenie ma szereg równoległych usztywniających rozpórek (18) i szereg żeberek usztywniających (20) łączących rozpórki (18). Dla wydzielenia większej ilości równoległych rzędów komórek

ment

jajowych' (2),

żeberka

ulokowane

są pomiędzy

usztyw-

niającymi rozpórkami (18) tak, że komórki jajowe (2)
jednego rzędu są przesunięte względem komórek jajowych najbliższego rzędu o połowę odległości między
żeberkami usztywniającymi (20).
Taca w urządzeniu ma 48 komórek jajowych (2)

rozmieszczonych w sposób przemienny i ma sześć
stożkowych, pionowych występów (4), umieszczonych
wokół każdej komórki jajowej (2) na rozpórkach (18).
Żeberka usztywniające (20) podtrzymują jajko i amortyzują wstrząsy.

45h;

AOlk

P. 171440

T

27.05.1974

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Folska (Tadeusz
Neufeld, Jerży Piotrowski).
Cztery pionowe występy (4) skierowane do wewnątrz,
od rozpórek (18) i żeberek usztywniających (20) podtrzymują jajko. Występy (4) mają gładk1e krawędzie
prowadzące (38) z zaokrąglonymi kątami.
Urządzenie 7..awiera stojak (54) z elementem nośnym
(62) przystosowany do podtrzymywania tac. Dwa podłużne człony podpierające (96, 98) w ltształcie litery
"L" posiadające pierwsze i drugie końce, poprzeczny
u s ztywniający koilcowy człon (100) łączący pienv5w
końce podłużnych członów (96, 9-8), poprzeczny plaski
człon podpierający (108), łączący drugie końce podłuż
nych członów (96, 98) i człon oporowy (116) w k:;ztalcic liter y "L" po~ iadaj ący drugi odcinek (120) wysunięty z niego ku górze i od poprzecznego płaskiego
członu (108).
Szereg cienkich podobnych do drutu żeberek u sztywniających (76) jest rozmieszczonych wzdłużnic, równolegle do członów podlużnych i łączy człony poprzeczne
bez przes łaninnia obszaru prostokątnego umożliwiając
swobodny przepływ powietrza wokół tac.
(12 zastrzeżeń)

Sposób automatycznej stabilizacji odległości pionowej
pelagicznego od dna morskiego lub powierzchni
wody i urządzenb do stosowania tego sposobu

włoka

Sposó b automaty cznej stabilizacji odlcglo:ici pionowej ' ' 'luka p elagicznego od dna morskiego lub powierzchni wody, urnożliwb prowadzenie połowów
w be.z.po:iredni<oj bli s kości dna morskiego lub na :;tabilizowanej głębokości i polega na tym, że stale mierzona metodą hydroakustyczną odlc gio:i ć rzeczywista
porównywana jest z odległością zadnną, a ich różnica
po \Vzmocnieniu ~ teruje naporem śruby okrętowej,
zmieniając uci ąg w linach tralowych, zwiększając go
gdy włok obniża s ię - co powoduje podniesienie się
w ł oka z zada m•go poziomu, a zmniejszając go gdy
wluk pr ~ ewyżs:!a ;;adan ą odleg ło ś ć , co powoduje obniżenie się włoka do zadanego poziomu, przy czym sterowanic naporem ś ruby odbywa się przez zmianę jej
prędkoś ci obrotowej l/ lub kąta .iej skoku.
Urządzenie do stabilizacji odległości pionowej włoka
pelagicznego od dna morskiego lub powierzchni wody
ma echosondę (4) połączoną poprzez przetwornik (6)

BIULETYN

Nr 5/II (47) Hl75

URZĘDU

PATENTOWEGO

2

sumującym układem (7), do którego dołączony jest
także ezlon zadający (8), a z kolei układ (7) połączony
jest z r eg ulatorem (9) sterującym nas~awczymi czło
nami (10) 1 (11) regulacji prędkości obrotowej nap~do
wego silnika (12) i/lub kąta skoku śruby (13).
(2 zastrzeżenia)

z

45h;

A01k

P. 172994

T

24.07.1974

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa, Folska (Zdzisław Kowalewski, Jerzy Karłowski, Stanisław Jankowiak).
Urządzenie

do zadawania paszy

Urządzenie składa się z cięgnowego przenośnika (3)
umieszczonego na jezdnym torze (2) nad żłobem (1).
Napędzany silnikiem (6) przenośnik (3), o długości
równej połowie czynnej długości żłobu (l), ma unie~
ruchomione cięgno (4), w dolnej części w punkcie (5)
znajdującym się w połowie długości żłobu (1). Nad
przenośnikiem (3) pośrodku żłobu (l) umieszczony jest
zasyp (8).
(l zastrzeżenie)

45h;

AOlk

P. 171927

T

14.06.1974

Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospo-.
darstw Rolnych, Poznań, Folska (Tadeusz Błachowiak).
Mechaniczny zgarniacz obornika
Przedmiotem wynalazku jest mechaniczny za:arniacz
odchodów zwierzęcych, nadający się do zastosowóitnia
w oborach, chlewniach, owczarniach i pomieszczeniach
drobiarskich posiadających bezściółkowe stanowiska
z rusztową podłogą dla zwierząt, napędzany znanym
układem linowym z przekładni silnikowej posiada
płytę zgarniajltCll (3), pr.tytwierdzoną krótszymi bokami do płóz łukowych (5) tak, ie całość osadzona
jest wahliwie na czopach w łożyskach (8) między
dwoma równoległymi poboczniami (1). Przy ruchu posuwisto-zwrotnym płozy (5) WYkonują ruch kątowy ,
w czasie którego dociskają krawędź płyty (3) do podłoża w trakcie trwania fazy roboczej albo ją podnoszą w ruchu jałowym.
(l zastrzeżenie)

45h;

AOlk

P. 172081

T

20.06.1974

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Folska (ZbigGuścior, Cze s ław Orłowski).

niew Cierpisz, Andrzej
Układ

instalacji

wodociągowej

do pojenia
hodowlanych

zwierząt

Układ instalacji wodociągowej do pojenia zwierząt
hodowlanych składa się ze zbiornika (l) wody z zaworem pływakowym (2) na dopływie, połączonego rurociągiem (3) z pojemnikami (4). Obniżenie się lustra
wody w zbiorniku (l) p owoduje otwarcie zaworu pły
wakowego (2) i dopływ wody z wodociągu. Po wyrównaniu się luster wody w pojemnikach (ł) i zbiorniku
(l) zawór pł y wakowy (2) zamylta dopływ wody.
(l zastrzeżenie)

..

-.~c:========::!::="'===='===::::::~::l
..

451; AOln
12o; COTf

P. 168151

17.01.1974

Pierwszeństwo:

19.01.1973 - RFN (nr P 23 02 569.6)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Srodek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób wytwarzania amidów estrów kwasów 0-chlorowcoalkilofosforowych
Przedmiotem wynalazku jest środek owadobójczy
i roztoczobójczy zawierający jako substancję czynną
nowe amidy estrów kwasów 0-chlorowcoalkilofosforowych o wzorze l, w którym R oznacza r.odnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, chlorowcoalkilowy
o 1-4 atomach węgla alkenylawy o 2-6 atomach
węgla,
alkoksyalkilowy zawierający do 6 atomów węgla
w
każdym
łańcuchu
alkilowym
albo
rodnik
fenyloalkilowy,
R'
i
R",
jed~
nakowe lub różne, oznaczają atom wodoru, rodnik
a.lkilowy o 1-8 atomach węgla, albo R' i R" razem
z atomem azotu oznaczają 5- lub 6-członowy pierścień
heterocykliczny. Wynalazek dotyczy również sposobu
wytwarzania tych związków na drodze bromowania
amidów estrów kwasu 0-dwuchlorowinylofosforowego,
albo na drodze reakcji dwuhalogenków estrów kwasu
0-/1,2-dwubromo-2,2-dwuchloroetyloj:-fosforowego z al~
koholami i następnej reakcji otrzymanych produktów
pośrednich z aminami.
środki według wynalazku odznaczają się bardzo
dobrym działaniem owadobójczym, zwłaszcza w stosunku do owadów gleby, oraz roztoczobójczym. Działają przeciwko szkodnikom roślin , szkodnikom sanitarnym i magazynowym, wykazując przy tym niewielką tylko fitotoksyczność. Poza tym czę ś ć nowych
związków wykazuj e działanie grzybobójcze, kleszezabójcze i/lub mikrobójcze.
{2 zastrzeżenia)

Wzór1
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P. 169805

Pierwszeństwo:

26.03.1973 -

Nr 5/II (47) 1975

25.03.1974

St. Zj. Am. (nr 344657)

F. Hoffmann-La Roche und Co. Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria.

c-o
o
11

Srodek

regulujący

wzrost

roślin

Wynalazek dotyczy środków stosowanych jako powschodowe lub przedwschodowe regulatory wzrostu
roślin i nerbicydy zawierających
jeden lub kilka
związków o wzorze ogólnym l, w którym, gdy n jest
równe l, to R oznacza atom wodoru, sodu, potasu,
grupę hydrazyniową,
morfoliniową,
tiomorfoliniową,
piperazyuiową, amonową, amonową podstaWioną jedną
lub kilkoma niższymi grupami alkilowymi, niższym i
grupami alkenylow.v mi, niższymi grupami alkinylowymi, grupami cykloalkilowymi zawierającymi 3-6 atomów węgla , n i ższymi grupami chlorowcoalkilowymi,
niższy mi grupami hydroksyallrilowymi, arylowymi, lub

benzy!owymi, ewentualnie podstawionymi atomem
chlorowca, grupą nitrową, nizszą grupą alkilową lub
niż s zą grupą alkok sylową, alifa tyczną grupę węglo
wodorową liniową
lub rozgałęzioną, niższą grupę
hydroksyalkilową, niżsZ'J g1·upę alkoksyalkilową, niż
szą grupę alkenywksyalkilową, niższą grupę alkinylo-

ksyalldlową,

niższą

grupę

alkilo s ulfonylok s yalkilową ,

niż szą grupę arylo s ulfonylolt sy alkilową , grupę arylową
lub benzylową, ewentualnie podstawione jedną dwiema
lub trzema niższymi grupami alkilowymi, niższymi
grupami alkenylowymi, niższymi grupami alkinylowymi, niższymi grupami alkoksylowymi, niż szymi gru-

pami

chlorowcoalkilowym!, grupami formylowymi,
grupami alkilokarbonylowymi, niższymi grupami alkoksykarbonylowymi, grupami. cyjanowymi,
atomami chlorowca, grupami nitrowymi, hydroksylowymi, niższymi grupami alkok.syformamidowymi, grupami ureidowymi, metylenodwuol~sylowymi, aminowyroi lub aminowymi podstawion ymi jedm1 lub dwiema niż szy mi grupami alkilowymi, niższą grupę chło··
niższyroi

rowcoalkilową, niższą grupę chlorowcoalkenylową, niż
szą grupę chlorowco-alkinylową, niższą grupę alkoksy-

karbonyloalkilową, niższą grupę fosfonoalkilową, niż
szą grupę tiofosfonoalkilową, niższą grupę

alkiloamino-

karbonyloalltilową, niższą grupę alkilotioalltilową, niż

ewenatomem chlorowca, grupą nitrową,
niższą grupą alkilową lub niższą grupą alłtolt sy lową ,
niższą grupę fenoksyalkilokarbonyloksyalkilową, przy
czym grupa fenoksylowa jest ewentualnie podstawiona
jedną, dwiema lub trzema grupami nitrowymi, niż szymi
grupami alkilowymi, atomami chlorowca, grupami cyjanowymi, niższymi grupami alkoksykarbonylowymi, niż
szymi grupami alkiloJ;:arbonylowymi, gr upami metyli:!nodwuoksylowymi, grupami aminowymi, lub grupami
aminowymi, podstawionyroi jedną lub dwiema niższ ymi
grupami alkilowymi, niższą grupę morfolinoalkilową,
niższą grupę tioroorfolinoalkilową, niższą grupę piperazynoalkilową, niższą grupę fenyloaminoalkilową lub niż
szą grupę benzyloaminoalldlową, przy <.-zym grupa fenylowa jest ewentualnie podstawiona atomem chlorowca, niższą grupę aminoalkilową , niższą grupę aminoalkilową, przy czym grupa aminowa jest podstawiona jedną lub dwiema niższymi grupami alkilowymi,
niższymi grupami hydroksyalkilowymi, niższymi grupami chlorowcoalld}owymi, grupami chlorowcofenylowymi, cyklopentylowymi lub cykloheksylowymi, niż
szą grupę hydrazynoalkilową, grupę furylową lub niż
szą grupę alkilofurylową , a gdy n jest równe 2, to R
oznacza atom wapnia, magnezu lub niż szą grupę alkilenuwą, R~o R 2; Rl i R 1 oznaczają atomy wodoru,
alifatyczną niższą grupę węglowodorową liniową lub
szą grupę arylotioalkilową, grupę cykloalkilową,

tualnie

podstawioną

rozgałęzioną, niższą grupę chlorowcoalkilową , grupę
arylową, ewentualnie podstawioną atomem chlorowca,
grupą nitrową, niższą grupą alkilową lub niższą grupą alkoksylową, lub R 1 i R 2 łącznie i R 3 i R 4 łącznie
oznaczają, każde z nich, nasycony pierśCień zawierający 3-8 atomów węgla, n jest liczbą całkowitą od l
do 2, a X jest liczbą od O do l oraz ich enancjomerów
lub mieszanin racernicznych.
(74 zastrzeżenia)

n

WZ0R1
(51; AOln
12p; C07d

P. 170781

02.05.1974

Pierwszeństwo: 04.05.1973 RFN (nr P 2322434.2)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika
Federalna Niemiec.

Srodek owadobójczy, roztoczobójczy i grzybobójczy
oraz sposób wytwarzania nowych 2-trójfluorometyloimino-1,3-ditiolo/4,5-b/-chinoksalin

Wynalazek dotyczy środka owadobójczego, roztoczobójczego i grzybobójczego zawierającego jako substancję czynną nowe 2-trójfluorometyloimino-1,3-ditiolo-/4,5-b/-chinoksaliny o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym X oznacza grupę alkilową, alkoksylową, trójchlorowcometylową albo trójchlorowcometoksylową, Y oznacza atom chlorowca albo grupę nitrową, a m i n oznaczają liczby całkowite 0-4, oraz
sposobu wytwarzania związków stanowiących substancję czynną środka.

Sposób ten polega na reakcji podstawionych 2,3-dwumerkaptochinok.salin, albo ich soli z perfluoroazapropenem w obecności akceptorów fluorowodoru i obojętnych rozpuszczalników albo rozcieńczalników. Przy
stosowaniu przeciwko szkodnikom sanitarnym i magazynowym szczególnie przeciwko muchom i ltomaroro,
związki wytworzone sposobem według wynalazku wyJ;:a zują poza tym dobre działanie w postaci pozostalości na drewnie i glinie oraz dobrą odpornoś ć na alkalia na wapnowanych podłożach.
(2 zastrzeżenia)

451;

A01n

P. 170818

04.05.1974

Pierwszeństwo:

04.05. 1973 - St. Zj. Am. (nr 357133)
Stauffer Cheroical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryki.

Srodek zapobiegający niszczącemu działaniu herbicydów oraz sposób zapobiegania szkodliwemu działaniu
herbicydów
środek zapobiegający niszczącemu działaniu herbicydów na rośliny uprawne który zawiera suifotlenek
lub sulfon tiazolidyny o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza grupę
chlorowco"alkilową, alitiłową lub tioalkilową, R 1 , R 1 , R.1,
R ł , R 5 i R 6 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową, alkoksylową lub niższą
grupę hydroksyalk.ilową a n oznac:>;a liczbę l lub 2.
Srodek ten stosuje się w ilościach nietitotoksycznych
ale skutecznych jako odtrutka na niszczące działanie
herbicydów.
(14 zastrzeżeń)
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ksylowego o ogólny m wzorze l, w którym Hal oznacza atom (!hlorowca, R 1 i R 2 oznaczają, każde z osobna, grupę alkilową, a X oznacza dowoln i.e podstawioną grupę fenylawą oraz sposób wytwarzania substancji czynnej, który polega na tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3,
w których Hal, R~o R 2 i X mają znaczenie jak we
wzorze l, jedna z grup X lub Z oznacza atom chlorowca, a druga oznacza grupę hydroksylową.
(6 zastrzeżeń)
451;

A01n

07.05.1974

P. 170877

Pierwszeństwo:

07.05.1973 - St. Zj. Am. (nr 357 757)
Uniroyal Inc., New Jersey, Stany zjednoczone Ameryki Uniroyal Ltd., Kitchener, Kanada.
Srodek do regulowania wzrostu

roślin

Sradek do regulowania wzrostu roślin, zawierający
jako substancję czynną 1,1,4,4-czterotlenek 2,3-dwuwodoro-1,4-ditiinu o wzorze przedstawionym na rvsunku l, w którym Rl, R 2 , R• i R 4 oznaczają ato r 1y
wodoru lub rodniki alkilowe o l lub 2 atomach węgla,
z tym, że sąsiadujące rodniki mogą być złączone, tworząc łańcuch o trzech lub czterech grupach metylenowych, a atomami wodoru nie może być więcej niż
2 rodni.ki R.
(4 zastrzeżenia)

o

o

:tXRl
R

o

~S~

R2

o

AOln

12o;

C07c

P. 171048

T

14.05.1974

Pierwszeństwo:

14.05.1973 -St. Zj. Am. (br 360242)
11.03.1974- St. Zj. Am. (nr 449782)
Stauffer Cheroical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryki.
Srodek chwastobójczy, sposób ograniczania wzrostu
chwastów i sposób wytwarzania związku aktywnego
Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy,
który zawiera związek o wzorze przedstawionym na
rysunku. Sposób ' zastosowania środka oraz sposób wytwarzania substancji czynnej.
W związku o wzorze przedstawionym na rysunku
R oznacza grupę cyklopropylową. etylową, furylową,
benzylową, metylową lub 3,4-metylenodwuoksybenzylową, R 1 oznacza atom chloru lub grupę trójfluorometylową, R 2 oznacza atom wodoru, atom chloru w poło
żeniu 4 lub 5 pierścienia fenylawego lub grupę propargiloksylową w położeniu 4, zaś R 3 oznacza grupę
etylową, chloroetylową, izobutylową, lub allilową.
Substancję czynną wytwarza się w reakcji soli odpowiedniego karboksyanilidu z odpowiednim eterem
chlorowcoalkilowym w rozpuszczalniku obojętnym.
(22 zastrzeżenia)

13.05.1974

P. 171040

451; A01n
12o; C07c

451;

Pierwszeństwo:

15.05.1973 - W. Brytania
(nr 22970/73)
Shell Internaionale Research Maatschappij, B.V.,
Haga, Holandia.
Srodek szkodnikobójczy oraz sposób wytwarzania
substancji czynnej

Wzór

Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy zawierający jako substancję czynną pochodne
estru cyjanobenzylowego kwasu cyklopropanokarboHal

1

R

R

X
7

Hal

451;

H

"'''< coocH-X

2

l

A01n

P. 171055

16.05.1973 - RFN (nr P 2324592.3)
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.
Srodek chwastobójczy

W ZóP. 1

X

R/ /

Hal

H

""" COY

2

WZóR 2
Z-CH-X

14.05.1974

Pierwszeństwo:

CN

Hal

T

Srodki chwastobójcze zawierające nowe estry 5-benzofuranylu o działaniu chwastobójczym oraz sposób
wytwarzania tych środków przez zmieszanie substancji
czynnej ze stałym lub płynnym nośnikiem, jak również sposób wytwarzania substancji czynnej na drodze
reakcji 5-hydroksybenzofuranu z halogenkiem aminosulfonylu.
(71 za s trzeżeń)
451;

AOln

P. 171111

16.05.1974

l

CN

Pierwszeństwo:

18.05.1973 Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

WZóR 3
Cl ,

CH

3 CH

3

/

/

Cl

X "'-

RFN (nr P 23 25 156.1)
Leverkusen, Republika

Srodek grzybobójczy i mikrobójczy

H

"- COOCH-X
l

CH

Sradek grzybobójczy i mikrobójczy, który jako subzawiera pochodną imidazolu o wzorze
l, w którym R 1 oznacza ewentualnie podstawiony

stancję czynną
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-----------------------------------rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloalkilowy, cykloalkenylowy, arylowy lub aralkilowy, ~ ~
oznacza atom wodoru lub ewentualnie podstawiony
rodnik alkilowy, aJkenylowy, alkinylowy, eyk loalkilowy, cykloalkenylowy, arylo\vy lub aralkilowy, R'~
oznacza ewentualnie pbd s tawion~· rodnik alldlowy, alkenylciwy, alkinylowy, cykloalldlowy, cykloalkenylo\\ry, arylowy lub aralkilowy, X oznacza atom tlenu
lub siarki, a Y oznacza grupę ketonową lub funkcyjną pochodną grupy ketonowej,
(l zastrzeżenie)

o

1 l
3
R-X-C-Y-R

J2
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451;

A01n

P. 171402

T

24.05.1974

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska
(Romuald Malinowski, Marian Mikołajczyk, Józef Kro czyński,Henryk Malinowski, Lucyna Walcerz).
Srodek szkodnikobójczy
Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy przeznaczony zwłaszcza do zwalczania owadów
i przędziorków, zawierający jako substancję biologicznie czynną co najmniej jeden z nowych enolotiofosfonianów o wzorze l, w którym R 1 oznacza niższą
grupę alkilową, R 2 oznacza atom wodoru, chloru lub
bromu, Hal oznacza chlor lub brom i w którym n
stanowi liczbę całkowitą 1-3. środek może być stosowany w znanych formach użytkowych np. roztworach do emulgowania, proszkach zawiesinowych lub
do opylania, granulatach itp. jak również może być
mieszany z innymi znanymi środkami owadobójczymi.
(l zastrzeżenie)

Wzór 1
451;

A01n

P. 171390

24.05.1974

Pierwszeństwo:

25.05.1973 - Japonia (nr 58980/73)
Surnitoma Cheroical Company, Limited, Osaka, Japonia Dainihon Jochugiku Co., Ltd., Osaka, Japonia.

WzÓr 1.

Stabilizowana kompozycja szkodnikobójcza
Stabilizowana kompozycja szkodnikobójcza charakteryzująca się zwiększoną trwałością wobec działania
światła i zawierająca syntetyczny środek szkodniko-

bójczy z grupy pyretrum, taki jak ester 5-propargilo-2-furylometylowy kwasu chryzantemojcdnokarboksylowego, er.ter 2-mctylo-5-propargilo-3-fur:; lometylowy
kwa su chryzantemojednokarboksylowego, ester 5-propargilo-u-etynylo-2-furylornetylowy kwasu chryzantemojednokarboksylowego, ester 5-benzylo-3-furylometylowy kwasu chryzantemojednokarboksylowego lub
ester 5-benzylo-3-iurylometylowy kwasu 2,2-dwumetylo-3-/2,2-dwuchlorowinylo{cyklopropanokarboksylowego-1 oraz 3,5-dwu-III-rz.-butylo-4-hydroksyanizol
i/lub 2,2'-metyleno-dwu/6-III-rz.-butylo-4-etylofenol).
(8 zastrzeżeń)
451;

A01n

P. 171401 T

24.05.1974

Instytut Przemy słu Organicznego, Warszawa, Polska
(Romuald Malinowski, Marian Mikołajczyk, Józef Kroczyński, Henryk Malinowski, Lucyna Walcerz).

451;

A01n

P. 171403

T

24.05.1974

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszaw:~, Polska
(Romuald Malinowski, Marian Mikołajczyk, ,Józef Kroczyń s ki, Henryk Malinowsld, Lucyna Walcerz).
Srodek szkodnikobójczy
Przedmiotem wynalazku jest sradelt szkodnikobójczy
zawierai<JC:Y jako substancję biologicznie czynną co
najmniej jeden z no'l'.~·ch arnidoenotofosfonianów o
wzorze ogólnym l, w którym R 1 oznacza niższą grupę alkilową, R 2 oznacza atom wodoru, chloru lub bromu, Hal oznacza atom chloru lub bromu i w którym
n stanowi liczbę ca łkowitą 1-3.
środek wg wynalazku może znaleźć zastosowanie
w zwalczaniu stonki ziemniaczanej, wołka zbożowego,
przędziorka itp., może on być stosowany w znany sposó b np. opryskiwanie, opylanie, rozsiewanie itp.
(l zastrzeżenie)

Srodek szkodnikobójczy zwłaszcza o działaniu stonkobójczym
Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy
zwłaszcza o działaniu stonkobójczym zawierający jako
substan cję aktywną co najmniej jeden z nowych enolofosfonianó'v o wzorze l, w którym RJ oznacza niż
szą grupę alkilową, R 2 oznacza atom wodoru, chloru
lub bromu, Hal oznacza atom chloru lub bromu i w
którym n stanowi liczbę całkowitą 1-3.
środelt może być stosowany w postaci znanych form
użytkowych np. preparatów do ultradrobnokroplistego
opryskiwania, granulatów, proszków zawiesinowy ch lub
do opylania, roztworów do emulgowania itp.
(l zastrzeżenie)

WzÓr 1
451;

A01n

P. 171660

T

05.06.1974

Pierwszeństwo: 07.06.1973 RFN (nr 2329043.9)
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.

Srodek chwastobójczy

Wzór 1

środki chwastobójcze zawierające nowe N-cykloalkilo-N-alkenylo- albo alkinylopodstawione karbotiolany o działaniu chwastobójczym, sposób wytwarzania
tych środków, oraz sposób wytwarzania substancji
czynnej, przez reakcję estru kwasu tiolochloromrówkowego z alkenylo- względnie alkinylo-podstawioną
cykloalkiloaminą.
(3 zastrzeżenia)
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P. 171917

Pierwszeństwo:

16.06.1973 -

T

14.06.1974

RFN (nr 2330743.9)

07.06.1973 - RFN (nr P 2329044.0)
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.
Srodek chwastobójczy

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.
Srodek chwastobójczy

Nowe środki chwastobójcze zawierające mieszaniny
pochodnych 2,2-dwutlenku-2,1,3-benzotiadiazynonu- (4)
i estrów S-podstawionych kwasów tiofosforowych.
(2 zastrzeżenia)

Nowe środki chwastobójcze zawierające mieszaniny
pochodnych 2,2-dwutlenku -2,1,3-benzotiadiazynonu- (4)
oraz S-podstawionych pocho dnych sześciowodoro-1-H
-az e p~ no-1-karbotiolanu.
(2 zastrzeżenia)

451;

P. 171666 T

AOln

Pierwszeństwo:

07.06.1973 -

05.06.1974

RFN (nr P 2329034.8)

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.
Srodek grzybobójczy
środek grzybobójczy zawierający mieszaninę estru
dwuizopropylowego kwasu 3-nitroizoftalowego, dwutiokarbaminianu z grupy obejmującej etyleno-bis-dwutiokarbaminian manganawy (Maneb), etyleno-bis-dwutiokarbaminian manganowo-cynkowy (Mankozeb), etyleno-bis-dwutiokarbaminian cynkowy (Zineb), N,N'-propyleno-bis-dwuliokarbaminian cynkowy (Propineb), kompleks N,N'-etyleno-bis-dwutiolcarbaminianu
cynkowego i dwusiarczku N,N'-polietylenu-bis-tiourą
mtdu (Metiram), kompleks N,N' -propyleno-bis-dwutiokarbaminianu cynkowego i dwusiarczku N,N'-polipropyleno-bis-tiouramidu (metylo-Metiram) oraz siarczek
tetrametylotiuramidu (TMTD) i/lub postawionego ftalimidu z grupy obejmującej N-trójchlorometylotiotetrahydroftalimid (Kaptan) oraz N-trójchlorometyloftalimid (Folpet).
(l zastrzeżenie)

451;

P. 171745

AOln

451;

P. 111979

AOln

17.06.1974

Pierwszeństwo:

19.06.1973 - RFN (nr P 2331184.4)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Srodek do regulowania wzrostu

roślin

środek do regulowania wzrostu roślin, który jako
substancje czynne zawiera pochodne 1,4-ditianu o wzorze l, w którym R oznacza ewentualnie podstawiony
rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloalkilowy lub rodnik aryloalkilowy ewentualnie podstawiony
w części arylowej, Z oznacza atom wodoru lub chlorowca, n oznacza liczbę całkowitą 0-2 i A9 oznacza
równoważnik anionu.
(l zastrzeżenie)

e

~@

O- S

S-R

A

n~

z

07.06.1974

.

Wzi:Jr

Pierwszeństwo:

08.06.1973 - W. Brytania (nr 27332)
Imperial Cheroical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Srodek szkodnikobójczy

Wynalazek dotyczy środków szkodnikobójczych zawierających jako substancję czynną 2, 2', 4, 4', 6, 6'podstawioną dwufenyloaminę, w której od jednego do
czterech z tych podstawników stanowią grupy nitrowe,
a każdy z pozostałych podstawników stanowi chlor
lub brom, razem z rozcieńczalnikiem lub nośnikiem.
środki szkodnikobójcze według wynalazku wykazują
dużą aktywność w zwalczaniu owadów i grzybów pasożytujących na roślinach.
(2 zastrzeżenia)
451;

AOln

P. 171812

T

10.06.1974

Instytut Przemysłu Organicznego, Warsza·w a, Folska
(Romuald Malinowski, Marian Mikołajczyk, Jan Legocki, Józef Kroczyński, Henryk Malinowski, Lucyna
Walcerz).
Nowy środek szkodnikobójczy, zwłaszcza owado i przę
dziorkobójczy
Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy zawierający jako substancję biologicznie czynną
co najmniej jeden · z nowych fosforoorga,nicznych estrów enoli o wzorze ogólnym l, w którym R 1 oznacza
niższą grupę alkilową C 1-C 4, a R 2 Ol'lnacza grupę metylową, etylową lub niższą grupę alkoksylową cl- c4.
środek według wynalazku może znaleźć zastosowanie
do zwalczania stonki ziemniaczanej, przędziorka chmielowca itp. Może być stosowany w typowy sposób np.
metodą opryskiwania, opylania, rozsiewania itp.
(l

R40.... ~o
R2 ..- p' O- c= CHJ

O
l

Gl

CI.

Wz:or 1

451; TOin
12o; C07c

P. 172390

02.07.1974

Pierwszeństwo :

03.07.1973 - RFN (nr P 2333848.9)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika
Federalna Niemiec.
Srodelt chwastobójczy oraz sposób wytwarzania chlorowcowanych eterów 4-trójfluorometylodwufeny1owych
Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy
jako substancję czynną nowe chlorowcowane etery 4-trójfluorometylodwufenylowe o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym Rt oznacza
alkilotio, alkilosulfinyl, alkilosulfonyl, kaźdorazowo do
4 atomów C i aminotiokarbonyl, R2 oznacza wodór
i metyl, X 1 oznacza chlorowiec, a X2 oznacza wodór
lub chlorowiec, a także sposób wytwarzania tych
związków na przykład przez reakcję 4-chlorowcobenzotrójfluorków z fenolanami.
Związki te wykazują działanie chwastobójcze i dlatego można je stosować do zwalczania chwastów, a
oprócz tego mają wyraźne działanie owadobójcze, roztoczobójcze i grzybobójcze.
(2 zastrzeżenia)
zawierający

zastrzeżenie)

451; AOln
12o; C07c
Pierws zeństwo:

P. 172391

02.07.1974

03.07.1973 - RFN (nr P 2333848.9)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika
Federalna Niemiec.
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Srodek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania chlorowcowanych eterów 4-trójtluorometylo-4' -nitrodwufenylowych
Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy
jako substancję czynną nowe chlorowcowane etery 4-rtrójfluorometylo-4' -nitrodwufenylowe
o wzorze podanym na rysunku, w którym R oznacza
atom chlorowca lub grupę metylotio, a X oznacza atom
wodoru lub chloru z tyrri., że R nie oznacza chloru
w przypadku, gdy X oznacza atom wodoru.
Ponadto wynalazek obejmuje sposób wytwarzania
powyższych związków m.in. na drodze reakcji 4-chlorowcobenzotrójfluorków z fenolanami.
Srodki według wynalazku oddziaływują silnie, lecz
w różny sposób na wzrost roślin, a zatem można je
stosować jako selektywne herbicydy, a w wyższych
stężeniach również jako totalne środki chwastobójcze.
(2 zastrzeżenia)
zawierający

CL
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PATENTOWEGO
wą

i

związku

o wzorze ogólnym 2, w którym X i Y
atom chloru, grupę metylową, n oznacza
liczbę 0-3, R oznacza atom wodoru, niższą grupę
alkilową, m oznacza liczbę 0-2, R 1 oznacza grupę
alkilową zwłaszcza amylową lub izooktylową, Rl oznacza wodór i atomy lub grupy tworzące sole albo sole
lub estry kwasu 2,4-dwuchlorofenoksykrotonowego
i ewentualnie związku o wzorze ogólnym 3, w którym
Rl oznacza niższą grupę alkilową, R 2 oznacza atom
wodoru i atomy lub grupy tworzące sole.
oznaczają

(l

.- \

X

)=
l/ \f·
-

Y

zastrzeżenie)

R
1
/ CH 3
N -C -N ,
'll
'' R2

O

Wzór

1

R

CF,-Q-0-ó-N0

2

X
P. 172392

451; AOln
12o;
C07c

02.07.1974

Pierwszeństwo:

03.07.1973 - RFN (nr P 2333848.9)
Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen, Republika
Federalna Niemiec.
Wzór

Srodek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania chlorowcowanych eterów 4-trójfluorometylo-4'-cyjanodwufenylowych
Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy
jako substancję czynną nowe chlorowcowane etery 4-trójfluorometylo-4'-cyjallJOdwufenylowe
o wzorze podanym na rysunku, w którym R oznacza
wodór, chlorowiec, a także grupę alkilową, alkoksylową i alkilotio o 1-4 atomach C.
Substancje czynne oddziaływują silnie, lecz w sposób zróżnicowany na wzrost roślin, a zatem można je
stosować jako selektywne herbicydy, szczególnie korzystnie jako selektywne herbicydy w uprawach bawełny, kukurydzy, ryżu, marchwi i zbóż.
.
Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania
substancji czynnej polegający m.in. na reakcji 4-chlorowcobenzotrójfluorków z fenolanami.
(2 zastrzeżenia)
zawierający

Cl

R

CF,-Q-o-ó-cN

451;

3

P. 172701 T

A01n

13.07.1974

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, Polska (Marian Kocór, Wicsław Sobótka,
Roman Sterzycki, Bogumiła Styczyńska).
Srodek

regulujący

rozwój owadów

Przedmiotem wynalazku jest środek regulujący rozwój owadów zwłaszcza z rzędu pluskwiaków, chrząsz
czy d dwuskrzydłowych. Srodek według wynalazku
zawiera jako substancję aktywną związek o wzorze
ogólnym l, w którym R oznacza grupę hydroksymetylową, alkoksymetylową lub karboalkokśylową, a Rl
jest niższym alkilem zwłaszcza metylem lub etylem.
Sradek według wynalazku wpływa na metamorfozę
owadów powodując zaburzenia w ich rozwoju, a niekiedy działanie letalne. Substancja aktywna ulega
stopniowej degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych, co ma szczególne znacz€1I1ie dla ochrony
środowiska przed nadmierną chemizacją.
(l zastrzeżenie)

Cl
451;

A01n

P. 172461 T

05.07.1974

07.07.1973 - RFN (nr P 2334611.4)
BASF Akti€1I1gesellschaft, Republika Federalllla Niemiec.
Srodek chwastobójczy

wzór

Pierwszeństwo:

Nowe środki chwastobó jcze, które zawierają mieszaniny związku o wzorze ogólnym l, w którym X
oznacza grupę. metoksylową i Y oznacza atom chloru,
kiedy R oznacza atom wodoru i R 2 grupę metoksylową, a kiedy R oznacza grupę cykloheksenylową to R 2
oznacza atom wodoru, grupę metylową lub metoksylową oraz X i Y oznaczają atom wodoru, chloru, bromu, grupę metylową, chlorowcoalkilową i metoksylo-

451;

A01n

P. 172702 T

13.07.1974

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, Polska (Marian Kocór, Wiesław Sobótka,
Roman Sterzycki, Bogumiła Styczyńska).
Srodek

regulujący

rozwój owadów

Srodek według wynalazku wpływa zaburzająco na
rozwój owadów, zwłaszcza na rozwój muchy domowej
(Musca domestica L.) i kowala bezskrzydłego (Pyrrhoconis apterus L.). Srodek zawiera jako substancję aktywną związek o wzorze ogólnym l, w którym R ozna-

~r

cza

BIULETY~ URZĘDU

5/II (47) 1975

PATENTOWEGO

151

alkoksymetylową lub
Substancja aktywna pod wpływem
czynników atmosferycznych ulega stopniowej degradacji, co ma znaczenie dla ochrony środowiska przed
nadmierną chemizacją. Ponadto substancja jest aktywna w stosunku do niektórych gromad stawonogów, co wyklucza jej działanie na inne typy zwierząt.
grupę

hydroksymetylową,

karboalkoksylową.

451;

12p
W.l!:ÓI"

A01n
C07d

1

Bayer
Federalna
451;

A01n

P. 172703

T

13.07.1974

Folska Akademia ~auk Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, Folska (Joanna Czaja-Topińska, Zbigniew Stępień, Marian Kocór, Wiesław Sobótka, Roman Sterzycki).
Srodek

regulujący

P. 172803
17.07.1974
19.07.1973 - RF~ (nr P 23 36720.6)
Ałtt!iel!l.gesellschaft,
Leverkusen, Republika

Pierwszeństwo:

rozwój stawonogów

Przedmiotem wynalazku jest środek regulujący rozwój stawonogów, a zwłaszcza przedstawicieli podgromady roztoczy np. rozkruszka drobnego (Tyrophagus
putrescentiae Sch.).
środek zawiera jako substancję aktywną związek
o ogólnym wzorze l, w którym R oznacza grupę karboksylową,
aldehydową,
hydroksymectylową,
alkoksymetylową oraz karboalkoksylową, Z 1 i Z2 razem
oznaczają wiązanie C-C, bądź oxiranowy atom tlenu,
bądź Z 1 oznacza grupę alkoksylową a Z 2 atom wodoru.
środek według wynalazku wpływa na metamorfozę
stawonogów, powodując zaburzenia w ich rozwoju
a niekiedy działania l ~ talne, przy czym wyklucza działanie na inne typy organizmów żywych. Substancja
aktywna środka ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych, co szczególnie ma znaczenie
dla ochrony środowiska.
(l zastrzeżenie)

~iemiec.

Srodek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób
wytwarzania estrów benzizoksazolilowych i amidów
estrów benzizoksazolilowych kwasów tiono (f.iolo)
fosforowych (fosfonowych)
Wynalazek dotyczy środka owadobójczego i roztoczobójczego zawierającego jako substancję czynną estry
benzizoksazoliowe lub amidy estrów benzizoksazolilowych kwasów tiono-(tiolo)-fosforowych (fosfonowych)
o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla,
R 1 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, grupę alkoksylową, alkilotio lub alkiloaminową, każda
o 1-6 atomach węgla lub rodnik fenylawy i Hal oznacza atom chlorowca.
Ponadto wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania
substancji czynnej środka, który polega na tym, że
podstawione 3-hydroksybenzoizoksazole poddaje się
reakcji z podstawionymi halogenkami estrów względnie
amidów estrów kwasów tiono (tiolo) fosforowych (fosfonowych). Otrzymane substancje czynne wykazują
działanie owadobójcze i roztoczobójcze, działają zarówno na owady o narządzie gębowym ssącym jak
i gryzącym, ·ponadto na roztocza. Oprócz tego można
je stosować w weterynarii przeciwko pasożytom zwierząt takim jak pasożytujące larwy much.
(2 zastrzeżenia)

w:.:ór 1

451;

12p;

P. 172296

AOln
C07d

29.06.1974
45m;

Pierwszeństwo:

Bayer
Federalna

30.06.1973 - RF~ (nr 2333354.2)
Aktiengesellschaft, Leverkusen, Repubiika
~iemiec.

Srodek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania
imidazolilo-O,N-acetoli oraz ich soli
Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy
oraz sposób wytwarzania nowych imidazo.lilo-0,~-ace
tali o wzorze podanym na rysunku, stanowiących substancję czynną środka.
~owe związki o podanym wzorże otrzymuje się
przez redukcję odpowiednich pochodnych imidazolu,
np.
pomocą wodoru wobec katalizatora, ponadto
można otrzymać je przez realtcję pochodnych i.midazolu ze związkami metaloorganicznymi.

za

Związki te odznaczają się dobrym działaniem przeciwko grzybom fitopatogennym, przy czym działają
zarówno zapobiegawczo, jak i leczniczo.
·
(2 zastrzeżenia)

P. 171295 T

A23n

21.05.1974

Tulsky Kombainovy Zavod, Tula, ZSRR; Vsesojuzny
Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Nauchno-Issledovatelsky Institut Kormov Imeni V. R. Vilyamsa,
Moskovskaya oblast, Dimitrovsky raion, ZSRR.
Urządzenie

do wyłuskiwania nasłon
motylkowych z blon okwiatu

roślin

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyłuski
wania nasion roślin motylkowych z błon okwiatu,
składające się z wmontowanych w osłonę tulei i bijaków w taki sposćb, że tworzą szczelinę do doprowadzania do niej błon okwiatu w czasie wzajemnego obrotu
tulei i bijaków.
Wynalazek polega na tym, że tuleja (2) zamontowana
na wale (4) może się obracać w stosunku do bijaków
(3), a wzdłuż w.ału zachodzi podawanie błon okwiatu
za pomocą strumienia powietrza, w wyniku czego
w czasie obrotu tulei (2) błony są równomiernie rozdzielane wzdłuż jej całej wewnętrznej powierzchni.
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Strumień powietrza jest wytwarzany przez wirnik
skrzydełkowy (7) ssawy, który stanowi położona na
wale (ł) tulei (2) tarcza (21) z zamontowanymi do jej
powierzchni czołowej łopatkami (22), poleżonymi
wzdłuż tego wału (4). Na zewnętrznej powierzchni tulei (2) położone są topatki (10).
(4 zastrzeżenia)

l
/ ,.-

a
h
ł7at;

Fl6b

l

l'. 171196

15.05.1974

Pierwszeństwo:

25.05.1973 - RFN (nr P 23 ·26 713.2)
Artur Fischer, Tumlingen, Republika Federalna Niemiec (Artur Fischer).

Element

mocujący

do przymocowywania elementów
budowlanych do ściany

Element mocujący przeznaczony jest do przymocowywania elementów budowlanych do ściany. Element
posiada wprowadzoną do wierconego otworu w ścia
nie tuleję rozprężną zakotwioną za pomocą śruby rozprężnej, mającej przedłużony odcinek do przymocowyw:nia elementów budowlanych. Element mocuj ą cy (l)
składa się ze zwiniętej z drutu zblokowanej s prężyn y
tulei rozprężnej (2), wchodzącej do trzpienia rozprę
żne go (3) śruby rozprężnej (4). Przy obracaniu śruby
rozprężnej (4) poprzez ślepą nakrętkę (8) trzpień rozprężny wchodzi w tuleję (2) a element budowlany (11)
jest dociskany do ściany (12). Cechą znamienną wynalazku jest to, że ślepą nakrętką (8) ukształtowaną
kolpakowo nakręca się na wystający z wierconego
otworu ściany koniec odcinka tulei rozprężnej.
(5 zastrzeżeń)

21

Uat

Fl6b

P. 170791

T

03.05.1974

Przemysłowy

ra-Piap",
Sposób

Instytut Automatyki i Pomiarów "MeWarszawa, Folska (Ireneusz Stankiewicz).
trwałego łączenia elementów w
zwłaszcza elementów wirników

zespoły,

Przedmiotem wynalazku jest sposób przeznaczony
do trwalego łączenia elementów w zespoły, zwłaszcza
elementów wirników. Sposób polega na tym, że ło
patkę (l) wsuwa się w śrubowe rowki (2) piasty (3)
po czym poddaje się ją skręcaniu. Rowki (2) śrubowe
uzyskuje się wykonując w piaście {3) rowki (2) o przekroju prostokątnym lu.b kwadratowym a następnie
poddaje się piastę (3) skręcaniu.
(3 zastrzeżenia)

47a1;

Fl6b

P. 171549

31.05.1974

Pierwszeństwo:

07.03.1974 - Finlandia (nr 693/74)
(Juoni
Kone Osakeyhtio, Hyrinkaa, Finlandia
Suokas).
Układ mocujący

Układ mocujący przeznaczony jest do unieruchamiania dżwignic lub podobnych urządzeń względem
szyny lub innego elementu stanowiącego prowadnicę .
Układ ma korpus (3), w którym w pewnej odległości
od siebie osadzone są obrotowo elementy zaciskające
(2) obracaj11ce się w płaszczyźnie poziomej. Co najmniej jeden z dwóch elementów zaciskających (%) posiada mimośrodową powierzchnię cierną (ł) rozszerzającą się stopniowo obu Iderunkach obrotu. Elementy
zaciskające m&ją wkładki cierne (11). Jeden lub oba
elementy zaciskające (%) połączone są z korpusem (3)
za pomocą przegubu kulowego (7).
(5 zastrzeżeń)

~r
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Fl6b

Zabrzańska

Zabrze, Folska

URZĘDU PATE~TOWEGO

21.06.1974

Fabryka Maszyn Górniczych "Powen",
(Stanisław Morzyński).

Złącze śrubowe

do

łączenia

elementów pompy

obwodzie uszczelniającego pierścienia (l) jest
wytoczony rowek (2) w kształcie trapezu, do którego
wsuwa się mocujące wkładki (3). Wkładki (3) mają
nagwintowane otwory (ł). Połączenia elementów pompy uzyskuje się przez wkręcenie śruby (5) poprzez
otwór (6) w pokrywie (7) króćca wlotowego do mocującej wkładki (3) w uszczelhiającym pierś cieniu (1).
śrubę (!S) zabezpiecza się nakrętką (8). (l zastrzeżenie)

47a4; Fl6p
63c; B60g

P. 171204

17.05.1974

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych "Wuko", Łódź,
Polska (Eugeniusz Wittich, Włodzimierz Gaede, Waldemar Neuman, Tadeusz Rynkiewicz, Andrzej Matusiak, Andrzej Kleszczyński, Jan Winiarek).
Mechanizm zabezpieczający ramię ruchome
przy samochodzie specjalnym z wymiennymi
nadwodami

~a

J._
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Mechanizm zabezpieczający ramię ruchome przeznaczony jest do samochodów specjalnych z wymiennymi
nadwoziami. Mechanizm składa się z zapadki (l)
umieszczonej za pośrednictwem osi (2) i wspornika
(3) na belce ramienia ruchomego (ł) oraz podpory (5)
stanowiącej integralną część podłużnicy ramy samochodu.
(l zastrzeżenie)

. .-r27

7

47a•;

Fl6f

Zakłady
Węglowego,

P. 171178

T

16.05.1974

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Polska (Kazimierz Kowalski).
Amortyzator

Amortyzator hydrauliczno-pneumatyczny o zmiennej długości przeznaczony jest dla obiektów ruchomych. Amortyzator ma wewnątrz cylindra (l) współ
osiową rurową prowadnicę (4) drążonego tłokowego
drąga (3) tłoka (2). Wewnątrz prowadnicy je st osadzony nurnilt (5) połączony z tłokowYm drągiem (3). Porltłokowa komora zasilana jest cie czą z pompy (13),
a podtłokowa komora (13) jest połączona poprzez zwęż
kę (lł) ze zbiornikiem (15). Wnętrze prowadnicy (4)
połączone jest poprzez bez władno~ ciowy rozdzielacz
(17) ze źródłem (18) c i śn i mia. Kiedy ujemne przyspi eszenie obiektu wskutek ha mowania osiągD!ie okr eś l oną
wartość siły bezwładności przesterują rozdzielacz (17),
a gaz wypełni wnętrze prowadnicy (4) i wydłuży
amortyzator. Przy tym ruchu ciecz przepływa przez
tłok (2) o odpowiedniej konstrukcji. W
momencie
zderzenia obiektu z przeszkodą amortyzator jest maksymalnie rozsunięty a ciecz zakumulowana w komorze (13) amortyzuje siły uderzenia.
(2 zastrzeżenia)

47as;

Fl6s

P. 171097 T

15.05.1974

P i erwszeństwo:

17.05.1973- ~RD (nr WPF 16 s/170883)
VEB Stahlbau Gohlis, Drezno, ~iemiecka Republika
Demokratyczna (Manfred Kupke, Manfred Mortensen,
Gerhard Hozel, Karl-Heinz Ladwig, Giinter Diirschmied, Gerhard Matz).
Konstrukcja kratownicy
Przedmiotem wynalazku jest kratownica zapewniabezpośrednie
połą czenie
pojedynczych prętów
w punktach węzłowych, przy czym pewna część przygotowanych prętów ma na łączonych końcach odkształ
cenia wspó łśrodkowe do otworu. Kratownica jest wYkonana z czterech różnych typów podstawowych prę
tów. Przekątne (l) składają się z pasków profilowanej
blachy wykrępowanych pod kątem około 120°, które
na obu końcach s ą dwukrotnie asymetrycznie odgięte ,
spłaszczone, zaopatrzone w _otwory i odkształcone, koncentrycznie do otworu, w postaci czaszy kulistej.
Pręty (2) pasa górnego przenoszenia bocznokierunkowego wykonane są z profili U o końcach jednoramieunie odgiętych i zaopatrzonych w otwory oraz
w identyczne odkształcenia w postaci czaszy kulistej.
j ą ca
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(3) pasa dolnego przenoszenia bocznokierunkowego są profilami kątowymi zaopatrzonymi na koń
cach w otwory oraz w identyczne odkształcenia w postaci czaszy kulistej. Pręty (4) przenoszenia główno
kierunkowego są identyczne dla pasa górnego i dolnego i wykonane są z rury o średnicy wewnętrznej
odpowiadającej średnicy zewnętrznej okręgu
czaszy
kulistej.
(11 zastrzeżeń)

Pręty

PATENTOWEGO
47b;
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P. 171563 T

Fl6c

31.05.1974

Przed s iębiorstwo Doświadczalne Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy ,.Mikroma", Wrześ
nia, Polska (Zdzisław Chlebik, Jerzy Trojanowski,
Zbigniew Popieralski).

Pokrywa łożyskowa z elementami złącznymi
odlana z jednolitego materiału
Przedmiotem wynalazku jest odlewana pokrywa ło
stosowana szczególnie w maszynach elektrycznych malej mocy. Pokrywa wykonana jest z elementami złącznymi, na przykład nitami jako jednolity
detal w czasie operacji odlewania.
(l zastrzeżenie}
żyskowa
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Kielce, Folska (Wit Werys).
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P. 170934

Łożysk

Tocznych,

do mycia i suszenia drobnych przedmiotów
zwłaszcza kulek łożyskowych
·

transportową.

47b;

10.06.1974

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mycia
i suszenia, ewentualnie i konserwowania drobnych
przedmiotów, zwłaszcza kulek łożyskowych. Urządze
nie zawiera tasmę transportową z pojemnikami, napę
dzaną cyklicznie. Wskutek tego przeznaczone do mycia, konserwowan~a i suszenia przedmioty przemieszczają się pod szeregiem natrysków i promienników.
Ażurowe pojemniki są szt,y wno
związane
z taśmą

/
/

'\. J

P. 171814 T

Fl6c
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11.05.1973 - RFN (nr P 23 23 822.4)
Uni-Cardan Aktiengesellschaft, Lohmar, Republika
Federalna Niemiec (Girguis Sobhy Labib).

Pierwszeństwo:

Posiadaj ą

uchylną

ściankę

otwieraną

mechanizmem dźwigniowym, oraz przechylne dno.
Przechylenie dna uzyskuje się przy pomocy prowadników, które w strefie wyładowawczej usytuowane
są na różnych poziomach, natomiast w pozostałych
strefach na jednym poziomie.
(l zastrzeżenie)

Przegub homokinetyczny
Wynalazek dotyczy przegubu homokinetycznego,
który w porównaniu z dotąd znanymi przegubami
homokinetycwymi ma większą statyczną obciążalność
i lepszą równomierność biegu, dzięki zastosowaniu
korekcyjnego nastawiania. Istota wynalazku polega na
tym, że układ nastawczy dla kulki względnie kulek
(4) działa w kierunku zwiększania kąta pomiędzy
płaszczyzną zawierającą-- środki kulek (4) a osią zewnętrznego korpusu (l) przegubu i kompensuje przesuwanie płaszczyzny kulek do płaszczyzny homokinetycznej.
(4 zastrzeżenia)
47c;

Fl6d

P. 171088

15.05.1974

17.05.1973 - NRF (nr P 23 25 453.7)
Mannesmann-Meer Aktiengesellschaft, Monchengladbach, Republika Federalna Niemiec (Heinz M. Hiersing, Wilhelm Koster).
Pierwszeństwo:

WYrównawcze do przenoszenia dużego
momentu obrotowego, zwłaszcza do urządzeń
do napędu statków

Sprzęgło

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło wyrównawcze
do przenoszenia dużych momentów obrotowych przeznaczone zwłaszcza do łączenia wału napędowego
przekładni statku z wałem śruby. Sprzęgło składa się
z części pierwotnej i części wtórnej, które mają usytuowane współosiowo względem osi sprzęgła, zwrócone
do siebie, cylindryczne miski mocujące, które poprzez
gumowe elementy elastyczne są połączone z umieszczonym współosiowo względem osi sprzęgła, zachodzącym na miski mocujące wydrążonym wałem i poprzez ten wydrążony wał są połączone ze sobą. Na
części pierwotnej (l) i na części wtórnej (2) przewidziane są zarówno zewnętrzne miski mocujące (3)
o większej średnicy jak i wewnętrzne miski mocu-
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jące (4) o
pomiędzy

mniejszej średnicy, przy czym usytuowany
miskami mocującymi (3, 4) o różnej średni
cy koniec wydrążonego wału (5) jest połączony zarówno z zewnętrznymi miskami mocującymi (3) jak
i z wewnętrznymi miskami mocującymi (4) poprzez
gumowe, elastyczne elementy zewnętrzne względnie
wewnętrzne

(10

(6, 7).

PATENTOWEGO
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nym na niej szeregiem klocków ciernych (12, 14).
Sposób polega na tym, że na płytę nośną (11) nakłada
się w określonych miejscach szereg wyprasek wykonanych ze sprasowanej proszkowej mieszaniny materiałów ciernych, następnie wypraski zgrzewa się z płytą
nośną

(11).

(15

zastrzeżeń)

zastrzeżeń)

47c;

l

P. 171223

Fl6d

18.05.1974

l
Pierwszeństwo:

19.05.1973 - Wielka Brytania
(nr 23965/73)

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania
(Brian Robert Allen, Antbony William Harrison).
Tarcza cierna
Tarcza cierna przeznaczona jest do hamulca tarczowego pojazdów mechanicznych. Tarcza cierna zawierająca metalową płytę (11) z umieszczonymi na obu jej
płaszczyznach klockami ciernymi (13) ma tak rozmieszczone te klocki (13), że tworzą one pierwszy (14)
i drugi (15) rząd w kształcie okręgu, Rzędy (14, 15)
wyznaczają odpowiednio pierwszy i drugi pjerścieil
usytuowane względem siebie współśrodkowo, przy
czym średnica zewnętrzna pierwszeg() pierścienia jest
mniejsza od średnicy zewnętrznej drugiego pierście
nia, ale większa od jego wewnętrznej średnicy tak,
że współśrodkowe pierścienie zachodzą na siebie.
(5 zastrzeżeń)

47c;

P. 171222

Fl6d
Pierwszeństwo:

18.05.1974

19.05.1973 - Wielka Brytania
(nr 23965/73)

04.09.1973 - Wielka Brytania (nr 41403/73)
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania
(Brian Robert Allen, Antbony William Harrison).

Sposób ·wytwarzania tarczy ciernej
Sposób przeznaczony jest do wytwarzania tarczy
ciernej, zwłaszcza do hamulców tarczowych pojazdów,
zawierającej metalową płytę nośną ·(11) z umieszcza-

47c;

Fl6d

P. 171500 T

29.05.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Emil Wyrobek, Henryk

Szliszka, Leonard Skowron).
Układ

hamulcoWY

bębna kołowrotu

Układ hamulcowy bębna kołowrotu ma zastosowakołowrocie zgarniakowym, którego bębny napędzane są przekładniami planetarnymi. Układ składa
się z dwóch hamulców taśmowych tj. hamulca manewrowego i przeciwrozbiegowego. Przez naciśnięcie

nie w

dźwigni

(3) w dół poprzez łącznik (8) riastępuje włącze
nie manewrowego hamulca (l) i napędzanie bębna, na
którym jest zabudowany. Wtedy to równocześnie poprzez czop (10) i osadzony na nim przegubowo wodzik (11) następuje obrót dtwigienld (12) w prawo.
Obrót ten powoduje rozluźnienie taśmy hamulca (4)
i wyłączenie go. Przez podniesienie dźwigni (3) w górę następuje rozluźnienie hamulca (1). Poprzez czop
(10) i wodzik (11) dźwigienka (12) zostaje obrócona
w lewo wokół osi (13). Ruch ten powoduje zaciśnięcie
taśmy hamulca (4) i zatrzymanie bębna.
(l zastrzeżenie)
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03.06.1974

Pierwszeństwo: 01.06.1973 ZSRR (nr. 1933553)
Expcrinentalny Nauchno-Issledovatelsky
Institut
Metallorezhuschikh Stankov, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Oleg Nikolaevich
Tatur, Viktor Petrovich Zbed, Gri.gory Maxovich Flidlider).
Sprzęgło elektromagnetyczne bezstykowe
Sprzęgło elektromagnetyczne bezstykowe ma nieruchomy magnetyczny rdzeń pierścieniowy oddzielony
współosiowymi szczelinami balastowymi od występów
pierścieniowych oporowego wieńca biegunowego. Co
najmniej jedno z tych szczelin ma kształt stożka,
którego tworząca w przekroju wzdłużnym stożka stanowi przeciwprostokątną wyimaginowanego trójkąta
prostokątnego, k tórego jedna z przyprostokątnych jesl
równa grubości ścianki pierścieniowe j występu wieńca
oporowego, a druga przyprostokątna jest równa odległości od wewnętrznej powierzchni czołowej wielica
oporowego do wewnętrznej powierzchni czołowej wycięcia w rdzeniu magnetycznym.
(3 zastrzeżenia)

FA TENTOWEGO
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z godnie z w:vnalazldem ogniwo zamykające charakteryzuje się tym, że między ramionami (9), (9b), (lOb)
palqka ogniwa zamykającego (2), zainstalowane jest
w bezpośrednim pobliżu drugiego ogniwa zaczepowego
(33) sworznia ogniwa zamykającego (4) ogniwo oporowe (3), które od pierwszego ogniwa zaczepowego (7)
odwróconą stroną sworznia ogniwa zamykającego (4)
zał ożone jest na pierwszym ogniwie zaczepowym (7)
przy czym na pierwszym ogniwie zaczepoWYm zainstalowany jest w postaci zamkniętej sworzeń ogniwa
zam ykającego (l) w kierunku obciążenia rozciągają
cego.
(13 zastrzeżeń)

47e;

05.06.1974

P. 171652 T

Fl6n

Huta Baildon, Katowice, Folska (Aleksander Szczepanik).
Olejarka do smarowania przeciąganego materiału
Olejarlra do smarowania przeciąganego materialu
z nasadld z okrągłym otworem (3), na której zamocowany jest zawór grzybkowy skokowy (5),
z grzybkiem (6) r.akończonym trzpieniem (9) wystają
cym do wnętrza nasadki (3) i kanałami (12, 13) łą
czą cy mi zawór (5) z wn ętrzem nasadki (3) i skierowanymi w kierunku ciągadła (2).
(2 zastrzeżenia)
składa s ię

ł5

47d;

Fl6g

P. 171698 T

06.06.1974

Pierwszeństwo: 07.06.1973 RFN (G 73.21 367.9)
Eisen und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft,
Aalen, Republika Federalna Niemiec (Giinter Witzel).

Ogniwo

zamykające zwłaszcza

dla

łańcuchów
l

Przedmiotem wynalazku
zwłaszcza dla łańcuchów.

jest

ogniwo

g/

zamykające

47ft;

19CJJ
__ - lO

l8

l5

P. 170794

Fl61

T

03.05.1974

Ko,palnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów",
Chorzów, Folska (Marcin Jaskuła, Paweł Kopyciok,
Zenon Waleron, Wiktor Kołaczek).
Złącze

przewodów spawalniczych

Złącze przeznaczone jest do przewodów spawalniczych. Złącze składa się z wtyku (l) ·i gniazda (2) o dużych powierzchniach stożkowych, które
po stronie przewodu spawalniczego posiadają kontaktowe stożki (7) osłonięte gwintowanymi tulejami (8),
do których wkręca się nakrętki (9), przy czym wtyk
(l) l gniazdo (2) umieszczone są w polączonych ze sobą
izolacyjnych osłonach (3).
(2 za strzeżenia)

Nr 5/II (47) 1975
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14.05.1974

Stany Zjednoczone A:neryki (nr 360 203)
Clark Equipment Company, Buchanan, Stany Zjednoczone Ameryki (John Frederick Fisher, Burton Sanford Zeller).
Modulator ciśnienia i układ hydrauliczny zapobiegający uderzeniom cieczy
14.05.1973 -

Modulator ciśnienia i układ hydrauliczny zapobieuderzeniom cieczy przeznaczony jest do zapobiegania uszkodzeniom urządzeń i instalacji kontrolnej tych urządzeń. Modulator ciśnienia zawiera obudowę (42) wewnątrz której znajdują się otwory (44, 46)
zamknięte członami zamykającymi (50, 70). W otworze
(44) umieszczony jest człon szpulowy (52) opierający
się w położeniu spoczynkowym o człon zamykający (50).
Modulator ma także sprężynę (64) przesuwającą człon
szpulowy (52) do położenia spoczynkowego. Człon szpulowy (52) ma powierzchnię prowadzącą 54) tworzącą
z powierzchnią otworu (44) komorę (58) zmiennej obję
tości i dostosowany jest do przesuwania się od końca
zamkniętego
członem
zamykającym
(50) w miarę
wzrostu ciśnienia cieczy.
gający

34
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P. 171170

T

16.05.1974

Folitechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Jerzy Grychowski).
Połączenie

rozłączne

przewodu elastycznego w obudowie

Połączenie rozł~czne przewodu elastycznego w obudowie polega na tym, że przewód elastyczny (l) oraz
obudowa (2) posiadają w miejscu połączenia spiralnego kształtu rowki, tworzące po wstawieniu przewodu
(l) do obudowy (2) spiralnego kształtu otwór, dla
wprowadzenia spiralruie skręconego drutu stanowiące
go zamek (3) połączenia.
(l zastrzeżenie)

4'7fl;

Fl61

P. 171235

T

17.05.19'74

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych "Cebea", Kraków, Folska (Stanisław Kulig, Edward Sulczakowski).
Dołącze dławicowe

28

44
50

W obudowie (42) znajduje się otwór (29) przez który ciecz pod ciśnieniem doprowadzana jest do komory
(58) oraz otwór doprowadzający (66) mający połącze
nie z otworem (44) normalnie zakryty przez powierzchnię prowadzącą (54) członu (52). Modulator ma również zasobnik (71) oraz układ reagujący na zwięk
szone ciśnienie w zasobniku (71), a człon szpulowy
(52) zawiera otwór (80) łączący zasobnik (71) z komorą (58).
Układ hydrauliczny zapobiegający uderzeniom cieczy zawiera przewody fączące układ ze żródłem cieczy, zawór (22) regulujący przepływ cieczy w ukła
dzie, oraz modulator (30) posiadający otwór (66) dla
częściowego upuszczania cieczy przepływającej przez
zawór (22).
(16 zastrzeżeń)

maszyn i

urządzeń

Dołącze dławicowe maszyn i urządzeń, stosowane
jako zespół doprowadzający czynnik smarujący lub
tym podobny do wałów maszyn lub urządzeń, a szczególnie znajdujące zastosowanie w sprężarkach tłoko
wych. Dołącze składa się z cylindrycznej wkładki (l)
wewnątrz drążonej, wykonanej korzystnie z materiału niemetalowego, która z jednej strony zakończona
jest czaszą kulistą (2), przylegającą do kulistego gniazda (3) znajdującego się w znanym korbowym wale (4),
zaś z drugiej strony wkładka (l) jest zakończona mankietową dławnicą (5), która osadzona jest w otworze
(6) wykonanym w znanej obudowie (7), przy czym
mankietowa dławnica (5) utworzona jest przez zewnę
trzną powierzchnię stożkową (8) oraz pocieniony wieniec (9) i walcowe gniazdo (10) przechodzące w dalszej części w wewnętrzną powierzchnię stoikową (11).
Pocieniony wieniec (11) zaopatrzony jest w co najmniej
dwa wycięcia (12) równoległe do osi wkładki (1). Działanie dołączy dławnicowych według wynalazku polega
na uszczelnieniu powierzchni dławnicowych według
na uszczelnieniu powierzchni przylgowych występu
jących między cylindryczną wkładką (l) a wałem
korbowym (4) podczas przepływu przez wydrążenia
występujące w wymienionych elementach czynnika roboczego, na przykład CZYtnnika smarującego pod ciś
nieniem.
(3 zastrzeżenia)
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P. 171752
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08.06.1974

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew", Oddział Projektowy Warszawa, Warszawa, Polska (Jerzy Szeląg, Andrzej Kurzela, Zdzisław, Piotrowski).
Kształtka rurowa ilo przeprowadzania przewodu rurowego przez kratownice
Kształtka r_
urowa do przeprowadzenia przewodu rurowego przez kratownicę jest elementem konstrukcyjnym łączącym części rurociągu przed i za kratownicą. Jest to element rozłączny, składający się z części
wlotowej i wylotowej, które stanowią jednolite komory pryzmatyczne lub stożkowe, a także z części
środkowej, którą stanowi wiązka rur kształtowych
o długości i odległościach umożliwiających im swobodne położenie pomiędzy elementami kratownicy.
Części składowe kształtki stanowią: pryzmatyczne
rury wlotowa (l) i wylotowa (2), kształtowe rury (3)
oraz uszczelki (7) oddzielające kołnierze (5) i (6) elementów brzegowych od części środkowej kształtki.
Główne zastosowanie znajduje kształtka w technice
wentylacyjnej, o także w transporcie pneumatycznym
marteriałów sypkich.
(l zastrzeżenie)

47ft;

Fl61

P. 171795

T

Podpora

z których każdy jest obrotowo osadzony na osi w obudowie (3). Obudowa ta jest osadzona również obrotowo na swej podstawie (4). Przestawienie elementu
tocznego o kąt 90° umożliwia bądź przesuw wzdłużny
rurociągu po takich podporach bądź obrót względem
jego osi. Przed samoczynnym obróceniem, obudowa
jest zabezpieczona prętem (6) włożonym między obudowę a elementy jej podstawy (4).
(l zastrzeżenie)

47ft;

Fl61

P. 171811

T

10.06.1974

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Józef
Lech Hirnle).
Złącze rurowe, zwłaszcza do stosowania w technice
jądrowej

Złącze
jądrowej

rurowe, zwłaszcza do stosowania w technice
przeznaczone jest do łączenia rur, z zachowaniem ich współosiowości, gdy materiał rur jest
trudno spawalny.
Złącze stanowi tuleja (l) zaopatrzona w gniazdo (2),
w którym znajduje się pierścień (5) z wybraniem (6)
dociskany uszczelką (3) do podkładki (7). Podkładka
(7) ma na krawędzi wewnętrznej ostrze (9) przylegające do powierzchni rury (10), a zewnętrzna krawędź
podkładki (7) umieszczona jest w wybraniu (6) pierścienia (5).
(l zastrzeżenie)

10.06.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław, Polska (Andrzej Rubaniuk, Zygmunt Szparadowski).
Podpora
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rurociągu przeznaczona jest do montażu
w tunelu o ograniczonym przekroju poprzecznym. Podpora ma dwa elementy toczne (2)

47f1;

P. 172149

Fl61

Pierwszeństwo:
Soch~te

24.06.1974

05.04.1974 ; Belgia (nr 2/53536)
25.06.1973; Belgia (nr 108/358)

dite Keramo, Hasselt, Belgia (Louis Peeters).

ruroc1ągu

1

9
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rurowe

Polączenie rurowe, w którym zastosowano sprężysty
pierścień uszczelniający w tulei rurowej lub tulei
nasuwanej charakteryzuje się tym, że pierścień uszczelniający (2) zawiera osiowy środnik (4) skierowany
do końca tulei (l) i spasowany z wewnętrzną ścianką

tulei (l) oraz wyposażony w wewnętrzny rowek obwodowy (6), przy czym pierścień ten jest umocowany do
tulei za pomocą elementu zamykającego w kształcie
litery L, którego środnik (4) ma występ na swej zewnętrznej ściance i jest przeznaczony do współpracy
z rowkiem obwodowym (6) w pierścieniu uszczelniającym (2) a ścianka wewnętrzna środnika promieniowego tego samego elementu zamykającego jes.t spasowana suwliwie z wolnym końcem tulei.
(11 zastrzeżeń)
47f2;

Fl6j

P. 171306

T

20.05.1974

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława
Szadkowskiego, Przedsiębiorstwo Państwowe, Kraków,
Polska (Jerzy Preis, Zygmunt Swoboda, Stanisław
Rehman, Irena Grabacka).
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Zespół składa się z tłoka, grzybków zaworowych, elementów sprężynujących oraz elementów do mocowania i prowadzenia trzonków tych grzybków. Zespół
posiada umieszczone w tłoku (1), posiadającym gniazda zaworowe (2), w ilości nie mniejszej niż dwa,
grzybki zaworowe (3) wykonane jako część oddzielna
od trzonka (4). Trzonek (4) posiada w dolnej części
odsadz·enie (20), a w górnej części wyposażony jest
w elementy zabezpieczające (5) wyjmowalne, podobnie
jak grzybki, od góry tłoka. Elementy sprężyste (6)
opierają się górnym swym końcem o element ustalający (7), stanowiący oddzielną część zespołu, dociskaną do wewnętrznej strony dna tłoka elementem
dociskającym (8), którego końce opierają się o część
walcową (16) tłoka. Elementy ustalający (7) i dociskający (8) są wyjmowalne, podobnie jak i trzonek zaworu, od dołu tłoka. Grzybki składają się korzystnie
z dwóch części wewnętrznej (10) metalowej i zewnętrznej (11) z tworzywa niemetalowego, co pozwala
na zmniejszenie hałasu i polepszenie szczelności.
(5 zastrzeżeń)

Zespół uszczelniający

Przedmiotem wynalazku jest zespół uszczelniający
spychacza w wale bębna wirówki, szczególnie
wirówki pulsacyjnej. zespół uszczelniający składa się
z tulei (l) oraz tulei (2), uszczelniających. Tuleja (2)
jest zaopatrzona w pierścień uszczelniający (5) i znajduje się na wale (6) spychacza wirówki od strony
czynnika wirowanego. Tuleja (l) jest zaopatrzona od
strony napędu hydraulicznego wirówki w bezstykowe
uszczelnienie labiryntowe (3), a od strony bębna wirówki w pierścień uszczelniający (4). Oba rodzaje
uszczelniet1, skojarzone w jedJnej tulei uszczelniającej
są usytuowane względem siebie szeregowo. Olej przedostający się od strony 111apędu hydraulicznego wirówki wytwarza prędkość i ciśnienie w rowkach
uszczelnienia labirYII1towego, a znajdujący się w tych
rowkach smar stały zwiększa doda<tkowo działartie
uszczelniające.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi
pierścień uszczelniający. Tuleja uszczelniająca z pierś
cieniem uszczelniającym zabezpiecza część 111apędową
wirówki przed przedostawaniem się do niej czynnika
wirowanego z bębna wirówki.
(l zastrzeżenie)
wału

47f2;

Fl6j

P. 171420 T

27.05.1974

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Witali Piekałkiewicz, Andrzej Mańkow
ski).

4

47f2; Fl6j
47g1; Fl6k

P. 171324 T

21.05.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych "Cebea", Kraków, Polska (Edward Szulaczkowski, Stanisław Kulig, Mieczysław
Wołek).

Zespól

tłoka

z grzybkowymi zaworami ssawnymi

Zespół tłoka z grzybkowymi zaworami ssawnymi
przeznaczony jest zwłaszcza do sprężarek tłokowych.

1

1110
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Cylinder hydrauliczny z amortyzatorami w
ku tłoka

końcu
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sko-

Tuleja (23) uszczelniająca jest swobodnie łożyskowa
na promieniowo, dociskana sprężyną i samoczynnie nastawiana pod kątem względem elementu wykonującego
ruch tam i z powrotem. Tuleja (!3) uszczelniająca
wspiera się na kulistej powierzchni (31) podpierającej
pośredniej tarczy (211) uszczelniającej i przylega do jednego z dwóch uszczelniamych elementów względem
siebie (27). Pośrednia tarcza (26) ma jedno lub kilka
wybrań (33a) połączonych z komorą (36) ciśnienia,
zaś tłok (12) względnie tłoczysko jest napędzane osiowo i przylega bez luzu pod dociskiem sprężyny (25)
do elementu (13) napędowego.
(9 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest cylinder hydrauliczny
z amortyzatorami w końcu skoku tłoka.
Cylinder hydrauliczny posiada na tłoczysku (l) pierścienie amortyzujące (!) i (3) ustalone za pomocą podkładek (ł) i (5) i pierścieni sprężynujących (l) i (7).
Przez przestawianie podkładek (ł) lub (5) uzyskuje się
trzy różne położenia punktu początkowego amortyzacji.
Amortyzacja ruchu tłoka odbywa się przez wejście
pierścienia amortyzującego (2) w gniazdo (8), lub
pierścienia amortyzującego (3) w gniazdo (9) cylindra,
co powoduje odcięcie swobodnego wypływu oleju
i zmusza do wypływania z cylindra przez dławik.
(l

47f!;

Fl6j

P. 171529 T

Vfyższa Szkoła Inżynierska,
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zastrzeżenie)

29.05.1974

Koszalin, Folska (Zbig-

niew Cierpisz).
Konstrukcja uszczelniająca

rurociąg
k~pielowego

w

ścianie

basenu

Konstrukcja uszczelniaj'!ca rurociągu w ścianie basenu kąpielowe~o umożliwia wymianę skorodowanej
części bez konieczności uszkadzania ściany i izolacji
basenu. Konstrukcja zawiera wymienialną rurę osło
nowił (3) z kołnierzem dociskowym (ł) i nałożoną walCOWO! uszczelkę gumową (5) zamocowaną do zewnętrznej strony basenu za pomocą podkładki (6) z ~oł
nierzem i nakrętki (7). Rura osłonowa (3) umieszczona
jest wewnątrz rury (2) z materiału niekorodującego
zabetonowanej w ścianie basenu, zaś wewnątrz rury
osłoiJJowej znajduje się rura (8) dopływu lub odpływu
wody z kołnierzem (9) zamocowanym do kołnierza
(4) rury osłonowej (3). ·
(l zastrzeżenie)

.f..

47gt;

Fl6k

P. 170893 T

07.05.1974

Spółdzielnia Pracy "Postęp", Sopot, Folska
Adam Bogucki, Ferdynand Kammer).

Zawór jednostronnego działania do pojemników
nionych substancją ciekłą
Zawór jednostronnego

(Jan
napeł

działania

do pojemników naprzeznaczony jest do dozowania odpowiedniej ilości cieczy, co jest szczególnie
ważne przy porcjowaniu małych ilości cieczy. Zawór
składa się z łącznika będącego pośrednim elementem
pomiędzy pojemnikiem a kapturkiem. Wewnątrz łącz
nika i kapturka wykonane są pierścienie tak ukształ
towane, że razem z grzybkiem łącznika tworzą układ
labiryntowy zamknięcia układu.
(l zastrzeżenie)

pełnianych substancją ciekłą

....!..
.L

7
....-

5
f :Z

47f2;

P. 171738

Fl6j

Pierwszeństwo:
Zgłoszenie

07.06.1974

07.06.1973 - RFN (nr 23 28 963.6)
dodatkowe do zgłoszenia P-160461

Pumpenfabrik Urach, Urach/Wurtt, Republika Federalna Niemiec (Gerhard Nendzig, Elmar Muller).
Konstrukcja uszczelnienia przesuwających sic: tam i z
powrotem elementów maszyn
Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie wg zgło
szenia dodatkowego do ziłoszenia głównego P. 160461
obejmujące konstrukcję uszczelnienia przesuwających
się tam i z powrotem elementów maszyn takich jak
tłoki, tłoczy ska lub tym podobne, z pierścieniową
szczeliną między uszczelnionym elementem a tuleją
uszczelniającą która swoją stronę leżącą promieniowo
naprzeciw szczeliny uszczelniającej jest ograniczona
przestrzenią tłoczną.

47gt;

Fl6k

P. 170942

T

09.05.1974

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Przedsiębiorstwo
Państwowe, Dębica, Folska (Władysław Wojtaszek).
Przepustnica

dławiąca

powietrze

Przedmiotem wynalazku jest przepustnica dławiąca
powietrze, przeznaczona do regulacji przepływu powietrza w agregatach chłodniczych, w tunelach zamrażalniczych, wentylatorach odśrodkowych, jak również
może ona być przystosowana w każdym przypadku
gdzie istnieje konieczność dławienia powietrza.
Przepustnica posiada układ dźwigien do ustawiania
łopatek
przepustnicy umieszczonych wewnątrz jej
obudowy. Przepustnica składa się z głównej dźwigni
(l) poruszającej się wzdłuż skali (2), śruby blokującej
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(3), nasady (5) z kółkiem (6), dźwigni (7) i sprężyny (8).
Ilość przepływu ustala się mechanicznie, przy porracy
na przykład serwomechanizmu, lub przez ręczne przełożenie głównej dźwigni, w granicach skali kątowej
regulacji dźwigni, - znajdującej się na obwodzie przepustnicy.
(1 zastrzeżenie)

PATENTOWEGO
47gl; F16k
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P. 171326

T

21.05.1974

Zakład Doświadczalny Armatury Przemysłowej przy
Bielskiej Fabryce Armatur "Befa", Bielsko-Biała, Folska (Hele111a Owsińska, Adam Owsiński).
·
Napęd

pneumatyczny lub hydrauliczny - zdwojony,
zwłaszcza armatury przemysłowej

Napęd pneumatyczny lub hydrauliczny zdwojony
przeznaczony jest, zwłaszcza do an:na L~ry przemysło
wej, której działanie wymaga obrotu w zakresie kąta
90°. Napęd zawiera trzpień (1), lub wałek napędza
jący, ułożyskowany poprzecznie w cylindrze (2) siłownika. Trzpień jest obracany przez dwa przeciwbieżne tłoki (3), działające poprzez łączniki (4), na
korby (5, 6) trzpienia (1), lub poprzez rolki (15), obrotowo ułożyskowane w tłokach (3), na ukształtowaną
dźwignię dww·amienną (16), trzpienia (1). Dla wyważenia sił wewnętrznych wykorzystane są prowadnice (7), przechodzące przelotowo przez tłoki (3), zawierające · kanały zasilające wzdłużne (8) i poprzeczne
(9), odpo\\tiednio zsynchronizowane z kanałami (10)
tłoków (3), oraz zaworkami zwrotnymi (ll). Napeł
nianie komór roboczych czynnikiem ciśnieniowym , doprowadzanym z zewnątrz odbywa się przez typowy
rozdzielacz lub zdalnie przez wykorzystanie znanych
systemów lub układów regulacji zasilania czynnikiem
ciśnieniowym.
·
{7 zastrzeżeń)

47gl;

F16k

P. 171087

T

15.05.1974

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Folska (Tadeusz Wiesławski,
Eugeniusz Achremienia).
Dwumembranowy zawór zabezpiecl!lający przed przenikaniem powietrznej fali uderzeniowej
Dwumembranowy zawór przeznaczony jest do zabezpieczania przed przenikaniem powietrznej fali uderzeniowej. Zawór skonstruowany jest w ten sposób, że
posiada dwa układy z membranami (2) i (14) usytuowane na wlocie i wylocie zaworu. W skład pierwszego układu wchodui membrana (2) wyzwalająco-zamy
kająca, osadzona na trzpieniu (4) z osadzoną na nim
sprężyną powrotną (19), a w skład drugiego układu
wchodzi membrana (14) osadzona na tulei (13) połączo
nej z zespołem sprężyn (11) dociskających.
Obydwa układy połączone są dźwignią (9) dwuramienną, opierającą się na górnym, dłuższym ramieniu
o trzpień (4), a dolnym krótszym ramieniem, stanowiącym zaczep, o występ tulei (13). Podczas ruchu
trzpienia spowodowanego ruchem membrany (2) usytuowanej od strony wlotowej, dźwignia zwalnia zespól
sprężyn w układzie drugim i powoduje zamknięcie
zaworu przez dociśnięcie membrany (14) do rusztu (15)
na wylocie zaworu.
(l zastrzeżenie)

47g1 ;

46i;

F16k
F02f

P. 171391

24.05.1974

Pierwszeństwo:

25.05.1973 - Austria (nr A-4583/73)
Hoerbiger Ventilwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria (Hans Hrabal, Manfred Kuntzl, Karl Berger}.
Zawór

pomieszczenie zamprzed eksplozjami

odciążający zabezpieczający

knięte

zabezpieczający
pomieszczenia
przed eksplozjami przeznaczony jest zwlaszcza do zabezpieczenia skrzyni korbowej silników spalinowych przed eksplozją . Zawór posiada przytwierdzoną do ściany odgraniczającej zabezpieczanego pomieszczenia - płytę uszczelniającą, dociskaną za pomocą

Zawór

odciążający

zamknięte

!i
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oraz usytuowany w pewnej odległości chwytnik. Poroiędzy gniazdem zaworu (l) i chwytnikiem (5)
są rozmieszczone tuleje dystansowe (6) wokół obwod u
płyty uszczelniającej (2) i przymocowane śrubami (8)
przechodzącymi przez otwory tych tulei (6) oraz pn:ez
otwory w gnieździe zaworu (l) i przykręconymi do
przewidzia nych do tego celu uagwin·to wanych gnia;:d
w ścianie odgraniczającej zabezpieczone pomieszczenia .
(3 za strzeżenia)

Zawór

sprężyny

47g~;

Fl6k

P. 171540

T

30.05.1974

Zgłoszenie

dodatkowe do zgłoszenia P. 148732
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Kazimierz Sławek, Jan
Dębiec).

Zawór

rozładowania

Zawór rozładowania według wynalazku będący ulepszonym zaworem według patentu nr P. 1487:{2 ma
w kadłubie (l) od strony grzybka (2) zaworu przelevroweio cylindryczną komorę (3) o wewnętrznej śred
nicy arzybka tlt tak, :i:e w czasie unoszenia grzybka
(2} ciecz zakumulowana w komorze (3) amortyzuje
uderzenia grzybka (2) o kadłub (1). W ten sposób wyciszono pracę zaworu, a ponadto zwiększono kąt a rozwarcia gniazda (4) o 15-30° w stosunku do kąta (3
rozwarcia roboczej powierzchni gt·:~.ybka (2) m,widując drgania grzybka.
(l zastrzeżenie)
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płytowy

do

sprężarki tłokowej

Przedmiotem wynalazku jest zawór płytltowy sprę
Hakowej, z wła s zcza zawór ss ący. z pł ytk<] g nia:L której kana ły prz~pływowe sterowane są gi~tką
p!y lk q. zamocowaną jed ny m ko ń cem na płyt ce gniazdowej , a drugim ko ó c ~ m natomia ~ t podnoszoną klapowo z pły tki gniazdowej, przy czym w od s tępie od
płytki gniazdowej przewidziany jest zderzak dla wolnego końca płytki, charakteryzujący się tym, że zamia st ogranicznika skoku płytki w jej części środko
wej, wolny koniec (12) plytki (5) sięga poza, służącą
jako łożysko przegubowe (15), krawędż zderzaka w lderunk1.1 wzdłużnym pł.ytki (5) tak dalelto, że obracający
s ię wokół lożyska przegubowego (15) koniec (12) płytki
(5), na krótko przed osiągnięciem w części środkowej
uprzednio określonego skoku, opiera się o plytkę
gniazdową (l) i zostaje zamocowany pomiędzy płytką
gniazdową (l) a 'leży s kiem przegubowym (15).
(3 zastrzeżenia)

~-?. rki
clową,

47g2;

4c;

Fl6t
Fl6t

P. 171607 T

03.06.1974

Pierwszeństwo:

19.06.1973 - NRD (nr WP F16 t/171 655)
VEB Magdeburger Armaturenwerke "Karl Marx",
Magdeburg, Niemiecka Republika Demokratyczna
(Giinter Heilmann) .

Sterowany

pływakiem

odwadniacz

Przedmiotem wynalazku jest sterowany pływakiem
odwadniacz z termicznym i przepływowym urządze
niem odpowietrzającym. Pływa k (22) z trwale palączo
ną ciżwignią (23) jest ułożyskowany obrotowo wokół
osi środkowej wykonując ruchy obrotowe odpowiednio
do poziomu skropliny w osłonie odwadniacza (1).
Plywak (22) ma ustalone najniżs ze położenie za pomocą ogranicznilta ruchu na dźwigni (23). Krzywki (24)
umieszczone na dźwigni (23) plywaJca (22) są luźno połączone z osiowo przesuwnie ułoży skowanym elementem dociskowym (12) i oddziaływują· sitowo na umieszczone pomiędzy elementem dociskowym (12), a wys tępem \Vrzeciona (18) , bimetaliczne tarcze sterujące
(10), które są do określonej tempera tury rozciągliwe
na okreslanej długośc i.
(5 zastrzeż~(})
47gt;

P. 172148

Fl6k
Pierwszeństwo:

24.06.1974

28.06.1973, Austria (A5680!73)

Hoerliger Ventilwerke Aktiengesellschaft, Wiedeó.,
Austria (Hans Hrabal).
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P. 170874

T

06.05.1974

Pierwszeństwo:

28.09.1973 - RF~ (nr P 23 48 795.8)
Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart,
Republika Federalna ~iemiec (Gerhard Koch, Hans
Heinemann).
Urządzenie synchronizujące, w szczególności do przekładni biegów pojazdów mechanicznych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie synchroprzeznaczone w szc"zególności do przekładni
biegów pojazdów mechanicznych. Według wynalazku
powierzchnie czołowe zębów przełączających (10) tulei
przełączającej są tak ukształtowane, że człony cierne
(11, 12) po przebiegu synchronizacji są ponownie nieczynne zanim zęby przełączające (10) tulei przełącza
jącej (6) zazębią się z zębami przełączającymi (37, 38)
członów sprzęgających (4, 5). Wynalazek obejmuje
ukształtowanie powierzchni czołowych zębów przełą
czających (10) tulei (6) i ukształtowanie pierścienia
nizujące

synchronizującego.

(5 zastrzeże ń)

47h;

F16h

· P. 171278 T

20.05.1974

Folitechnika Poznańska, Poznań, Folska (Kazimierz
Jasik, Grzegorz Ossowski, Zbigniew Matulis, Jerzy
Juszkiewicz, Edmund Kokornaczyk).
Przekładnia zębata

do mlewników walcowych

Przekładnia zębata przeznaczona jest do mlewników
walcowych o zmiennym rozstawie osi. Przekładnia
składa się z koła zębatego osadzonego na czopie walca
napędzającego, koła zębatego osadzonego na czopie
walca napędzonego, oraz kół zębatych pośrednich. Koło
zębate osadzone na czopie walca przesuwnego połączo
ne jest przegubem o dwóch ramionach ze stałym kołem pośrednim, którego odległość osi jest stała wzglę
dem koła osadzonego na cZJopie walca nieprzesuwnego. W wężle przegubu osadzone jest drugie pośred
nie koło zębate współpracujące ze stałym kołem pośrednim i kołem zębatym walca przesuwnego.

(l zastrzeżenie)

47h;

F16h
Pierwszeństwo:

P. 170919 T

08.05.1974

09.05.1973 - Wielka Brytania
(nr 22 133/73)

Messey-Ferguson Services ~.V., Curacao,
Holenderskie (Jean-Jacques Lasoen).
Urządzenie blokujące

do mechanizmu

Antyle

różnicowego

Urządzenie blokujące przeznaczone jest do mechanizmu różnicowego. Mechanizm różnicowy (20) zawiera obudowę (26), w ał ek zębaty (36) osadzony obrotowo w tej obudowie, ·t aler zowe koło zqbate (44) zazębiające się z wałkiem zębaty m (36) i połączone
z nim napędowo, jarzmo (46) przekładni planetarnej
przy1nocowane sztywno do tego talerzowego koła zęba
tego, kola planetarne (66) zamontowane w tym jarzmie,
przynajmniej dwa kola centra1ne (72, 74) zazębiające
się z tymi kołami planetarnymi, przy czym każde
z nich jest połączone napędowo z póło sią napędzającą,
oraz sprzęgło przeznaczone do łączenia tej półosi napędowej z jarzmem przekładni planetarnej. Sprzęglo
to jest sprzęgane przez hydrauliczny człon uruchamia j ący (86), umieszćzon y wokół półosi napędowe j,
charakterystyczny tym, że człon uruchamiaj~cy (86)
jest przymocowany do obudowy (26) bez mozliwości
obracania się wra z z półosiami napędowymi (22, 23).
Człon uruchamiający (86) jest popychany spTężynowo
za pomocą s prę.żyn talerzowych (102) w jednym kierunku w celu spowodowania rozłączenia sprzęgła
(82, 84).
(8 zastrzeżeń)

47h;

F16h

P. 171340 T

23.05.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Mielec, Folska (Stanisław Antonow).
Przekładnia różnicowa

Przedmiotem wynalazku jest przekładnia rozmcowa
zwłaszcza o zazębieniu hipoidalnym z minimalną ilością
zębów napędzającego zębnika i mająca zastosowanie
w cichobieżnych pojazdach z napędem elektrycznym.
Istota wynalazku polega na tym, że wieniec zębaty
(7) jest elastycznie zamocowany do obudowy satelitarnej (2), poprzez wprowadzenie luzu wzdłużne~o (x)
i promieniowego (y). Elastyczne mocowanie umożliwia
niwelację błędów wykonywanych stożkowych powierzchni tworzących zazębienie hipoidalne.
(3 zastrzeżenia)
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B65h

P. 171769 T

08.06.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia F. 162077
"Centrostal" Rejonowy Oddział Stali Zwykłej, Katowice, Folska (Stanisł aw Sąsiadek, Leszek Chamicki,
Karol Kandziora, Adam Żdrach, Henryk Krzystolik).

Zestaw
47h;

Fl6h

P. 171545

T

31.05.1974

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef
Zadara).
Przekładnia składająca się z zębatki i zębnika
Wynalazek dotyczy przekładni s kładającej s ię z zę
batki i zębnika, znajdującej zastosowanie w przetwornikach liniowo-obrotowych, a zwła s zcza w przyrządach pomiarowych. Istotę wynalazku stanowi zastosowanie w tej przekładni zębatki prostobocznej (2)
o kącie zarysu (az) określonym zależnością gdzie m
IXz =arc COS (

~

tz

• COSao )

•

oznacza znormalizowany moduł współpracującego z tą
zębatką zębnika (1), «o znormalizowany kąt zarysu
zębnika (l) oraz tz dowolnie przyjętą war tość podziałki zębatki {2), przy czym wartość podziałki (fi· m)
zębnika (l) jest zbliżona do wartości podziałld (t, ) zę
batki (2).
(l zastrzeżenie)

/

/

urządzeń

do

skręcania

i do zrzucania. zwitek

zestaw mechanizmów do zwijania zwitek ma obrotowy skręcający zębaty wał (8), na którym zamocowana jest głow i ca (9) z trzpieniem (16). Wał (8) jest
napędzany poprzez zębate koło (18) osadzone na wale
(17) wraz z r~unieniem , które poruszane jest za pomocą hydraulicznego cylindra (20). Trzpień (16) ma
zrzutnik (14) z zębatką w spółpracującą z zębatym
kołem (10), to koło (10) jest obracane zębatką (11)
osadzoną na popychaczu (5) przechodzącym przez oś
wału (8) i J?Opychanym drągiem (4) hydraulicznego cylindra (3). Nieobrotowy trzpień (35) jest osadzony w
pionowej przesuwnej ramie (25) i jest połączony z cylindrem (26) dla na pinan ia zw itłd (15). Trzpieti (3.'i)
ma zrzutnik (23) bezpośrednio połączony z hydraulicznym cylindrem (24).
(3 zastrzeżenia)

3
.---

.

~------~L--------------~

47h;

Fl6h

P. 171997

T

18.06.1974

Pierws zeństwo

18.06.1973 Francja (nr 7323025)
Automobiles M. Berliet, Lyon, Francja (Jean-Faul
Sibeud).
Sposób sterowania widełek synchronizatora skrzyni
biegów oraz układy do sterowania widełek synchronizatora skrzyni biegów

Wynalazek dotyczy sposobu sterowania widełek (3)
synchronizatora (l) skrzyni biegów oraz układu do
stosowania tego aparatu.
Folecenie podane przez OJ?eratora w punkcie (12) jest
przekształcone w m od ula torze (11) na sygnały powodujące kolejne operacje otwierania i zamykania elektrozaworu (10). Siłownik (5) oddziela fazy rozruchowe,
włączenia synchronizacji i zaczepiania Idów koła przesuwnego (2).
(11 z,astrzeżeń)

48a;

C23b

P. 170780 T

Wojskowa Akademia Techniczna im.
browskiego, Warszawa, Folska (Jerzy
Sposób cyklicznego

nakładania

02.05.1974
Jarosława
Bryłka).

i polerowania
galwanicznych

Dq-

powłok

Wynalazek dot yczy sposobu cyklicznego nakłada
nia i polerowania powlok galwanicznych przy zmiennym okresowo klerunku przepływu prądu przez kąpiel
galwaniczną, przy czym powłokę nakłada się w zna-
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ny sposób albo metodą obwodu wtórnego za pomocą
indukowanego prądem ze źródła zewnętrznego
i przy zastosowaniu proszkowej elektrody węglowej
w obwodzie wtórnym, albo też w cyklu katodowym
na drodze bezpośredniej elektrolizy i przy zastosowaniu proszkowej anody węglowej, a następnie nało
żoną powłokę poleruje się zmieniając kierunek przepływu prądu i czerpanie go z ogniwa zawierającego
adsorbat zaadsorbowany na proszkowej elektrodzie
węglowej oraz metal powłoki galwanicznej jako drugą el,ektrodę. Cykle nakładania i polerowania powtarza Slię, aż do uzyskania powłoki o pożądanej gruprądu

bości.

(l zastrzeżenie)

PATENTOWEGO
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szą stanowi sól niklowa w stanie stałym, drugą podfosforyn sodowy dokładnie wymieszany ze związka
mi buforującymi i kompleksującymi w stanie s tałym,
trz e cią-alkaliczny roztwór mleczanu sodowego z rozpuszczonymi w nim substancjami powierzchniowo
czynnymi i stabilizującymi, które rozpuszcza się w
podanej kolejności w wodzie.
(3 zastrzeżenia)

48b;

C23c

P. 171036 T

13.05.1974

Zakłady
Termotechniczne "Elrterma",
Folska (Krzysztof Jelonek, Józef Olejnik,
Antoni Nowak, Romuald Gierasimowicz, Witold Klinowski).
Sposób automatycznego prowadzenia procesu nawę
glania z ciekłych związków organicznych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Lubuskie

świebodzin,

48a;

C23b

P. 170803

T

03.05.1974

Łódzka
Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź,
Folska (Mirosław Komorowski, Małgorzata Ciesielska, Stanisław Skrzypczyński, Henryk Ciegielski).

Sposób wytwarzania powłoki odpornej na ścieranie
na przedmiotach wykonanych z aluminium i jego
stopów
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania powłoki
odpornej na ścieranie, na przedmiotach wykonanych
z aluminium i jego stopów, zwłaszcza na elementach
maszyn włókienniczych stykających się bezpośrednio
z prz ę dzą.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
powierzchni przedmiotów wykonanych z aluminium
i jego stopów wytwarza się w kąpieli z ciekłego
elektrolitu, zawieraj ącego kwas s iarkowy 160 g/litr
i kwas szczawiowy 30 g/litr, powłokę ich tlenków
Al!0 3 • Na s tępnie powierzch nie te poddaje s ię działaniu wysokiej temperatury do 2200°C, aż do wyst ą
p ienia s tanu topnien ia po w łoki tlenkowe j, zmieniając jej st rukturę , a: na s t ępnie powie rzchnie t e och ł a
dza się do otrzymania s ta łej, twardej po włoki.

Sposób według wynalazku polega na tym, że ciecze
wprowadza się bezpośrednio do komory pieca za pomocą jednej lub zespołu pomp dozujących przez oddzielne kanały pompujące. Wydajność i czas pompowania programuje się przekaźnikami oraz steruje
się przez sprzężenie z członem wykonawczym analizatora składu atmosfery piecowej. Zbiorniki na ciekły
związek organiczny (l) i (2) połączone są przewodem
poprzez filtry (3), zawory elektromagnetyczne (7), (8),
(9) - sterowane przekaźnikami (11), (12), (13). Pompa
dozuj ą ca połączona
jest równolegle z piecem (14)
poprzez mechanizm wykonawczy (6) oraz urz ądzenie
steruj ące procesem.
(2 zastrzeżeni a)

zastrzeż e n ie )

(l

L..
48a;

P . .171091

C23b

j l"
II I
I I I

15.05.1974

li:

"December 4" Drótmiivek, Miskolc, Węgierska Republika Ludowa.
Sposób patentowania drutu stalowego oraz urządze
nie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że drut
stalowy przep rowadza s ię przez kąpiel solankową
w wannach znajduj ą cy ch si ę pod napi ęciem prądu .
Urz ą dzenie według wy nalazku zawiera wanny (S),
(9) s kładające się z dolnych wanien (3' ), (9') oraz
z górnych wanien (3") , {!)''). Wanny górne z dolnymi
połączone s ą za pomocą pompy (6). W ściankach
czołowy ch (5) wanien gó rny ch w ykonane s ą nacięc ia ,
przez które przeprowadzany jest dru t. l7 zastrzeżeń)
•
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C23b

Ośrodek

P. 173086

T

27.07.1974

Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-

Zwierzęcej "Meprozet", Gqańsk, Folska (Stanisław Stężała, Zbigniew Głowinkowski, Mirosław

dukcji

Kobierski, Tomasz Martyni).
Sposób

przygotowania

kąpieli

do

niklowania

che-

micznego
Sposób przygotowa nia kąpie li do niklowania chemicznego charakter yzu je si ę t y m, że składniki dzieli
się w stanie stały m na trzy porcje, z których pierw-
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P. 171282 T

21.05 .1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia
i Telewizji, Warszawa, Folska (Andrzej Szczepkowski, Janusz Żak, Georgi Starejew, Andrzej Rybkowski).
nakładania warstw niemag netycznych na
łoża wykonane z materiałów magnetycznych

Sposób

pod-

nakładania warstw niemagnetycznych
na
wykonane z materiałów magnetycznych polega na tym, że elementy konstrukcyjne po odtłusz
czeniu, korzystnie w płuczce ultradźwiękowej i po
osuszeniu w strumieniu czystego gazu wprowadza się
do k om ory próżniowej gdzie nakłada się warstwę
nicm ag ne tyczną pl"Zez rozp yle nie katodowe cząstek
materiałó w niemagnetycznych, a grubość nałożonej
w arstwy niemagnetycznej reguluje s ię przez zmianę
mocy doprowadzonej z generat ora wysokiej często
tliwo ści do katody . Poprawę przyczepności nakładanej
warstwy niemagnetycznej do materiału podłoża, poprawia się stosując dodatkowe trawienie jonowe powierzchni tego materiału.
(2 zastrzeżenia)

Sposób

48a;

____ : : :

podłoża
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P. 171992

T

18.06.1974

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Folska
(Jan Tacikowski, Jan Zyśk).

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Folska
(Tadeusz P e lcz r ń s ki).

Sposób azotowania gazowego

Sposób jonowego azotowania metali i ich s~opów
urządzenie do jonowego azotowania metali i ich
stopów

Sposób azotowania gazowego, które przeprowadza
w reaktorze z gazem niezjonizowanym lub zjonizowanym, polega na tym, że po umieszczeniu
wsadu w reaktorze usuwa się z niego powietrze
amoniakiem, gazem obojętnym lub przez obniż e nie
ciśnienia, a na s tępnie nagrzewa się wsad, utrzymując
stałe natężenie prz.epływu gazowego amoniaku lub
gazu obojętnego, a po osiągnięciu temperatury procesu reguluje się natężenie przepływu amoniaku lub
włącza jego dopływ w przypadku stosowania do płu
kania gazu obojętnego.
Do amoniaku doprowadzanego do reaktora dodaje
się w sposób ciągły lub okresowy inne gazy w liczbie co najmniej jeden, takie jak argon, wodór, azot,
zdysocjowany amoniak, gaz endo, gaz egzo, produkty
rozkładu ciekłych związków organicznych, tlen, parę
wodną czy chlorowodór, przy czym udział tych gazów w mieszaninie zmienia s ię od O do 100%, a potencjał atmosfery p NI·I, {p/HJ3' 2 jest zawarty w granicach od O do 4.
(5 zastrzeżeń)
się

48b;

C23c

P. 171991

T

Sposób jonowego azotowania metali i ich stopów
polega na tym, że warstwę wierzchnią obrabianego
przedmiotu nagrzewa się indukcyjnie lub płomienio
wo i jednoc ześ nie za pomoc ą wzbudnika indukcy jnego lub pierścienio w ego palnika gazowego doprowadza się atmosferę gazo wą, która wytwarza ·w podwyż sz onej
temperaturze jony azotu, przy czym
wzbudnik i nd ukcyj ny lub palnik pierścieniowy łączy
~i~
z ujemnym biegunem źródła prądu s tałego,
a obrabiany przedmiot z biegune m dodatm im, powod u i ą c lawino wą jo n izacj ę oś rodka a zotuj ą cego .
Urzą d zenie do jonowego azotowania me tali i
stopów składa się ze wzbudnika indukcyjnego

ich
(3)

wykonanego z rurki zaopatrzonej w promieniowe
ot wor y (4), poJą cz onego z przewodem (5) do doprowad 7~'1n i <l f! tmosfer y gm:owej z dowoln('go t y pu genera t ora (6) oraz z pierś cieni a (7) , otaczającego przedm iot (2), zaopa trzonego w promieniowe otwory (8)
i paląc zon ego z przewodem (9) do doprowa dzania
czynnika chłodzącego.
(7 zastrzeżeń)

18.06.1974

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Folska
(Edward Goździk, Witold Laskowski, Jerzy Wyszkowski).
Piec do obróbki cieplno-chemicznej i cieplnej drobnych elementów stalowych
Piec do obróbki cieplno-chemicznej i cieplnej w
atmosferach ochronnych drobnych elementów stalowych, wyposażony jest w półki (2) o długości wynoszącej 0,6 do 0,85 średnicy retorty (1), przymocowane
na przemian po przeciwnych stronach do ścianek

48b;

C23c

P. 172066

T

19.06.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Lucjan Sadok, Piotr Kastner,
Tadeusz Rakowski).
Mieszanina proszkowa do dyfuzyjnego naborowywania stali
Mieszanina proszkowa do dyfuzyjnego naborowywania stali zawiera wagowo: 10-40% węglika boru,
0,5-3% aktywatora oraz prażony tlenek glinu w ilości
uzupełniającej do 100%. Aldywa tor składa się z mieszaniny fluorobaranu sodowego lub potasowego i
chlorku amonu, baru, lub wapnia, wziętych w stosunku wagowym l : l.
(8 zastrzeżeń)
48dt;

C23f

P. 171429

T

27.05.1974

Pierwszeństwo :

29.05.1973 - RFN fjnr P 23 27 304.3)
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt, Republika Federalna Niemiec.
'

Sposób nanoszenia

pionowych retorty, umożliwiające grawitacy jne przemieszczanie elementów (4) obrabianych w ·piecu, podczas jego ruchu wahad łowego . Pólki (2) przymocowane s ą pod kątem do poziomu w y noszącego o do 10°,
a najniższa półka (3) jest odchylona do doJu pod k ą
tem wy noszącym O do 30°, przy czym półki (2) ~ą
perforowane częściowo lub na całej powierzchni.
(4 zastrzeżenia)

powłok

fosforanowych na metale

Sposób nanoszenia powłok fosforanowych na metale
przez reakcję chemiczną powierzchni metali z wodnymi, kwaśnymi roztworami fosforanów metali warstwotw6rczych, zwłaszcza cynku, przy czym roztwory
te za wi era ją przyspieszacz utlenia nia w postaci nadtlenku . Zasa dniczą cech ą sposobu jest to, że roztwor y
powlokotwórcze wolne s~1 zasadniczo od takich anionów i kationów, które neutralizowane wodorotlenkiem
wapnia tworzą rozpuszczalne w wodzie sole.
(5 zastrzeżeń)
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48dt;

C23f

P. 171619

T

03.06.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 159292
Centralne Laboratorium Przemy sł u Bawełnianego,
Łódź, Folska (Andrzej Szakowski).

Sposób wytwarzania

powłok

niskotarciowych

Proces fosforanowania prowadzi się fosforanują
cym roztworem zawierającym proszek ciał stałych
nierozpuszczalnych
w
·fosforanującym
roztworze,
szczególnie proszek m C'tali lub stopów metali o wymiarach ziarn od 0,1-100 mikrometrów. W celu
zwiększenia wła sności smarowych, wciera się w powłokę nis kotarciową związki cl!emiczne o strukturze
krystolograficznej heksagonalnej. Tak wytworzone powłoki niskotarciowe są zdolne do pracy bez dodatkowego doprowadzania czynnika smarowego.
(3 zastrzeżenia)
48dt;

P. 172076 T

C23f

49a;

B23b

P. 170836

T

04.05.1974

Gdyńska
Stocznia Remontowa Gdynia
Folska
(Wiktor Chmiel, Jerzy Klamecki, Jerzy Chudziński).

Uchwyt

nożowy

wytaczarki

Uchwyt (l) noża wytaczarki składa się z dwóch
części , które są połączone ze sobą zawiasowo i skrę
cane śrubą (2). Wewnąrtrz uchwytu (l) jest zamontowana mimośrodowo dzielona zębatka (S) i ślimak (ł),
za pomocą których odbywa się posuw noża wytaczarki.
(l zastrzeżenie)

20.06.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej
Wytwórczości, Warszawa, Folska (Maria Lutze-Birk,
Juliusz Dobrow,olski).
Srodek do ochrony czasowej metali przed

korozją

środek do ochrony czasowej metali przed lwroz ;ą
otrzymuje się przez rozpuszczenie żywic fenolowych
i stearynianu glinu w benzynie z ewentualnym dodatkiem alkoholu butylowego. Roztwór ten zawiera
również

ś rodld

popraWiaJące

elastyczność

powłok,

takie jak wosk polietylenowy miękki lu b petrolatum.
środek znajduje zastosowanie. zwła sz cza w zabezpi~
czaniu maszyn, pojazdów i urządz e1'l przed korozją.
(l zastrzeżenie)

48d2;

C23g

P. 170983

T

10.05.1974

Zakłady Elektrod Węglowych
l Maja, Racibórz,
Folska (Jerzy Halewski, Manfred Steman).

Srodek do usuwania powłoki miedzianej z wyrobów
z tworzyw odpornych na działanie roztworów kwaś
nych i utleniających

Przedmiotem wy nalazku jest środek do szybkiego
usuwania powłoki miedzianej osadzonej galwanicznie
lub w inny sposób na wyrobach z tworzyw odpornych na działanie roztworów kwaśnych i utleniają
cych, a zwłaszcza na wyroba ch węglowych, węglowo
-grafitov.-ry ch i grafitowych, takich jak elektrody kinowe i spawalnicze.
środek według wynalazku zawiera od 1,5 do 200fo
wag. kwa!'u siarkowego, od O do 300fo wag. pięcio
wadnr-go ~iarczanu miedziowego oraz od l do lOOfo
wag. nadtlenku ·wodoru. Ponadto inhibitor rozkładu
nadtlenku wodoru zawiera od l do 3·10-sOfo wag.
pochodnej chinoliny i od l do 3·lo-s0fo wag. produktu sulfonowania kompozycji kleju i żelatyny .
(2 zastrzeżenia)

48d2;

C23g

1". 171351 T

do

wybłyszczania,
taśm mosiężnych

chemicznego

B23b

P. 171564

Wyższa Szkoła Inżynierska,
Sońta, Krzysztof Kujan).

T

31.05.1974

Lublin, Folska (Marian

Tulejka zaciskowa sprężysta do mocowania na obrabiarkach przedmiotów zwłaszcza cienkościennych

Tulejka charakteryzuje się tym, że posiada dwa
rodzaje szczęk. Szczęki mocujące (l) i szczęki zaciskowe (3), z wykładziną z tworzywa o dużym współ
czy nniku tarcia połączone z cięgnem (4} przy pomócy
zaczepu (5).
(l zastrzeżenie)

\\

f

\

\.

'\'.,_

\ \\ \

22.50.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Zdzisław Zembura, Henryk
Kolmy , Bru·bara Hubicka, w,i csł awa Ziółlwwska, Tadeusz Woroniecki).
Roztwór

49a;

zwłaszcza

Roztwór do chemicznego wybłyszczania, zwłaszcza
taśm mosiężny ch, zawiera w jednym litrze wody
4,5--9,5°/o wagowy ch bezwodnego siarc:r.anu żelazowe
go, 3-60fo wagowych lodowatego kwasu octowego
.i 0,1-l,OOfo wagowych s oli Seignette'a. (l zastrzeżenie)

49a;

B23b

Pierwszeństwo:

P. 171519

30.05.1974

05.06.1973 Szwecja (nr 7307874-3)

Sandvik Aktiebolog,
Axel Olof Wirfelt).
Uchwyt

Sandviken,

Szwecja

(Sven

narzędziowy

~chwyt narzędziowy na dociskaną wkładkę, zawier~Jący sworz~ń wystający z dolnej powierzchni wkład
kt w uchwycie i Wchodzący w otwór wkładki, umiesz-
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czonej na tym sworzniu oraz zawierający powierzchnię
dociskową umie szczoną klinowo pomiędzy powierzchnią oparcia uchwvtu, zna j dując ą s ię naprzeciwko
wspom nianego sworznia i powierzchnią ln'awędziową
wkladlti sworznia, który posiada doch;k wprawiający
w ruch urządzenia dzia ła j ące w kierunku powierzchni
dolnej, znamienny tym, że dociskowy układ zawiera
powierzchnię doci skową (2) i powierzchnię dociskową
(3) będące od siebie w za leżności przestrzennej, przy
czym powierzchnia dociskowa (3) st yka się z dociskającą wkładką (8) a powierzchnia dociskowa (2) styka
się z powierzchnią (10).
(3 zastrzeżenia)

49a;

B23b

P. 171741 T

PATENTOWEGO
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B23b

12.06.1974

Pierwszeństwo:

14.09.1973 - Szwajcaria (nr 13195/73)
EUNIPP AG, Zug, Szwajcaria.

Automat tokarski wielowrzecionowy
Wielowrzecionowy automat tokarski z dwoma bęb
nami wrzecionowymi, ułożyskowanymi przed dwoma
stojakami, ograniczającymi sobą roboczą przestrzeń ,
i włą c zan y mi synchron icznie i obrotowo, przy czym
vvrzeciona ułożyskowane w je dnym z bębnów v.>yposażone są w oprawki narzędziowe, natomiast wrzeciona dr ugiego bębna mają podtrzymki do przedmiotu,
charakteryzujący się tym, że w przestrzeni, położonej
mię dzy oboma bębnami wrzecionowymi (13 i 21 względ
nie 13 i 36) poza kołem obrot u wrzecion przedmiotów
(14) umieszczone s ą równolegle do tych wrzecion poprzeczki (26, 27) posiadające prowadnice, wzdłużnie
i poprzecznie ruchomych suportów narzędziowych (29).
Oba stojaki maszynowe (11 i 12) są ze sobą wzajemnie sztywno połączone przez poprzeczki (26 i 27)
a ponadto co najmniej jedna dalsza poprzeczka (28)
wyposażona
w prowadnice suportu narzędziowego
umieszczona jest wewnątrz kola obrotu wrzecion
przedmiotów (14).
(14 zast rzeżeń)

07.06.1974

14.09.1973 - Szwajcaria (nr 13 194173)
AG., Zug, Szwajcaria (Hermann Flisch).

Perwszeństwo:

Eunipp

Automat tokarsko-wiertarski
Automat tokarsko-wiertarski z dwoma stojakami
maszynowymi, bębnem do mocowania przedmiotu
umieszczonym na wale głównym między tymi stojakami z możliwo ści <1 włą czania obrotowego l dokcm ywania podziału oraz umieszczonymi po obu stronach
tego bębna suportami narzędziowymi , charakterystyczny tym, że suporty narzędziowę (15) ułożyskowane
są z możliwością wykonywania ruchów wzdłużnych na
prowadnicach poprzeczek (4, 5, 6) umieszczonych pomiędzy oboma stojakami maszynowymi częściowo na
zewnątrz i częściowo wewnątrz koł a obrotu przedmiotu i że te poprzeczki są ze s obą wzajemnie sztywno
połączone przez tarcze (8 i 9), z amykaj ą ce między sobą bęben do mocowania przedmiotu (10) i umieszczone dowolnie na długości poprzeczelt, przy czym trzy
poprzeczki (4, 5 l 6) umieszczone są pionowo jedna
nad drugą a jedna z nich (4) leiy powyżej, druga (5)
poniżej , trzecia (6) wewnątrz kola obrotu przedmiotów,
znajdujących się w bębrne (10).
(5 zastrzeżeń)

{O

49a;

B23b

P. 171897 T

12.06.1974

Wyższa Szkoła Inżyniers ka, Białystok, Folska (Wła
dysław Skorka, Tadeusz Ciupa, Jan Aleksiejuk, An-

drzej Sajczyk, Marian
Głowiczka

Pałczyński).

do wytaczania rowków
w otworach

pierścieniowych

Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie konstrukcyjne głowiczki do wytaczania rowków pierś cienio
wych w otworach posiadających obrobione czoło , które może być zastosowane do obróbki na wiertarkach,
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wiertarko-wytaczarkach i centrach obróbkowych sterowanych numerycznie. I stota wynalazku· polega na
takim rozwiązaniu kinematykiwysuwu promieniowego
narzędzia kształtującego rowek przy którym zbędne
jest podparcie swobodnego końca głowiczki w przyrządzie obróbkowym.
(7 zastrzeżeń)
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umieszczony przesuwny prowadnik (ł) dociskany za
pośrednictwem stalowej kulki (5) przez sprężynę (6)
o napięciu regulowanym wkrętem (8), z tym że kulka
(5), sprężyna (6) i wkręt (8) znajdują się w drugim
stopniu korpusu (1).
Ostrza (2) posiadają górne płaszczyzny nachylone
do wnętrza obrysu o kąt a , najkorzystniej 15° i wzdłuż
ostrza (2) po łuku o kąt 13, najkorzystniej 13° a zewnętrzne powierzchnie ostrzy (2) są zbieżne do 'Wnę
trza obrysu o wielkoś.ć a, najkorzystniej l mm.
(2 zastrzeżenia)
49a;

B23b

P. 172185 T

Instytut Techniki Budowlanej,
(Leon Woźniak).
Urządzenie

26.06.1974
Warszawa,

do wykonywania otworów w

Folska

płytach

Urządzenie do · WYkonywania otworów w
płytach
stanowi zestaw strugarki podłużnej z głowicą wier·
tars ką wiertarki stołowej, przy pomocy trzpienia dopasowanego jedną stroną do g łowicy wiertarskiej,
drugą do uchWYtU narzędziowego strugarki.
(2 zastrzeżenia)

ł9a;

B23b

P. 172099 T

21.06.1974

Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego "Cheł
Chełmek, Folska (Kazimierz Sędzierowski).

mek"

Dwuostrzowe

narzędzie skrawające

Dwuostrzowe narzędzie skrawające przystosowane
do pracy w wiertarce, szczególnie do wykonywania
otworów w dowolnym materiale, ·o dowolnej grubości
oraz s ztywności, charakteryzuje się tym, że korpus
(l) stanowiący dwustopniową tuleję posiada na jednym
końcu przy mocowan e na przy kład !> poin ą dwa prze ciwlegle ostrza (2) wypos ażone w tnące krawędzie (3)
a na drugim końcu nacięte wewnętrzne uzwojenie (7),
przy czym w pierwszym stopniu korpusu (l) jest

49e;

B23d

P. 171579 T

Folitechnika Krakowska, Kraków, Folska
Stolarski, Andrzej Mruk).

31.05.1974
(Bolesław
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Przeciągacz śrubowy

do przeciągania otworów
wielurowkowych

Przeciągacz śrubowy do przeciągania otworów wielorowkowych ma ostrza skrawahlce (l) w szeregach
(3) równoległych do osi przeciągacza. Krawędzie skrawające (2) leżą na liniach ś rubowych (4) o przeciwnych
kierun.kach nawinięcia, przecinających się w przerwach (5) pomiędzy szeregami (3) ąstrzy (l).

(3 za s trzeżenia)

·
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stkach (8) ślizgających się w dźwigniach (9) przymocowanych do suwaka (10), a drugi znajdujący się po
stronie nieruchomego noża (3) połączony jest poprzez
tensornetryczny dynamometr (14) z tłoczyskiem hydraulicznego siłownika (15) przymocowanego do stołu
prasy. Ponadto między czopem (11) a tnącym suwakiem (2) umieszczony jest drugi tensornetryczny dynamometr (12).
(l zastrzeżenie)
r.

4
.,.....

"/

49c;

B23d

P. 171758

T

07.06.1974

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, Folska (Krzysztof Wojtczak).
Urządzenie

do przecinania i fazowania
rur o dużych średnicach

9

~
l]_
16

Urządzenie

do przecinania i fazowania rur o duskłada się z dwu ramion (l) i (2)
połączonych pasowanym sworzniem (3) w łączniku
(4) pod kątem. Łącznik (4) ma ogranicznil<:, który
uniemożliwia
zmniejszenie początkowej razwartości
ramion (l) i (2). Na ramionach (l) i (2) są zamontowane prowadnice (5) i (6) zakoticzone rolkami (7). Do
prowadnic (5) i (6) przyspawane są nakrętki (8) i (9).
Rolka (7) w prowadnicy (5) jest mocowana podatnie
za pomocą sprężyny (10).
W nakrętki (8) i (!l) są wkręcane śruby (11) i (12)
połączone między sobą przegubowym łącznikiem (13).
Do ramienia (l) jest przyspawana na wsporniku (14)
stała rolka (15). Wzdłuż ramienia (2) jest przesuwana
za pomocą nakr~tki (16) z dźwignią (17) obejma (18)
do mocowania narzędzi.
{l zastrzeżenie)
żych średnJcach

4!ld;

B23f

P. 171958 T

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin,
Dziubiński)

15.06.1974
Warszawa (Ry-

szard Cylc, Franciszek

Sposób dogniatania uzębień kół zębatych
oraz narzędzie do stosowania tego sposobu
Sposób dogniatania uzębień kół zębatych polega na
obróbce koła metodą obwiedniową przy współpracy
z narzędziem o ruchu podziałowym ciągłym. Pionowy
przesuw narzędzia z położenia wyjściowego do poło
żenia końcowego jest równy szerokości koła zębatego
obrabianego oraz drodze dobiegu i wybiegu narzędzia.
Wynalazek obejmuje także narzędzie do stosowania
opisanego sposobu, które stanowią elementy dogniatające (5) rozmieszczone na linii śrubowej o kącie
wzniosu ; naWliniętej na walcu i oddzielone od siebie rowkami (7) prostopadłymi do tej linii.
(3 zastrzeżenia)

49c;

B23d

P. 171837

T

12.06.1974
49h;

Folitechnika Wrocławska,
Stanisław Dzidowski).
Urządzenie

Wrocław,

do bezodpadowego

B23k

P. 171803

T

10'.06.1974

Folska (Edward

cięcia prętów

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bezodpadowego cięcia prętów, poddawanych uprzednio osiowemu rozciąganiu. Urządzenie według wynalazku
składa się z korpusu (l) i tnącego suwaka (2), przy
czym w korpusie (l) osadzony jest nieruchomy tulejowy nóż (3), a w suwaku (2) ruchomy tulejowy nóż
(4). Urządzenie wyposażone jest w uchwyty, z których jeden znajdujący się po stronie ruchornego noża
(4) połączony jest ze sworzniem (7) osadzonym w ko-

Institut Elektrosvarki imeni E.O. Patona Akademii
Nauk Ukraińskoi SSR, Kijów, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Samuil Morakovic Gurevieh, Vadirn Nikolaevich Zamkov, Valery Pavlovich
Prilutsky, Vladimir Filippovich Topolsky, Nikelai Vasilievich Podkopai, Semen Leonidorich Dykhno, Se.rgei Afanasievich Manoilo).
Elektroda proszkowa
Elektroda proszkowa, przeznaczona jest do spawania
metali trudnotopliwych, na przykład tytanu w środo
wisku gazów ochronnych i jego stopów.
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Elektroda zawiera wykonaną z tytanu lub z jego
stopów powłokę metalową, oraz napełniacz topnikawy, który zawiera fluorek wapniowy, fluorek magnezowy i fluorek stronu w następujących ilościach:
od 25 do 520fo wagowych CaF 2 , od 45 do 600fo wagowych MgF 2 i od 3 do 150fo wagowych SrF 2 •
(2 zastrzeżenia)
49h;

B23k

P. 171859 T

Warszawska Fabryka
run", Warszawa, Folska

Sprzętu

12.06.1974
Spawalniczego "FeErbel).

(Stanisław

Monoblok spawalniczy
Przedmiotem wynalazku jest monoblok spawalniczy
którego korpus (l) w postaci rurki z jednej strony
załączonej stożkiem ściętym i otworem wylotowym
mieszanki acetylenowo-tlenowej, z drugiej strony koł
nierzem i wkładką, w której uk ształtowane są: otwory acetylenowe, otwór tlenowy, ltomora mie ~zania
i stożek dyfuzora, cała zaś wkładka połączona jest
z korpusem monobloku w sposób nierozłączny.
(l

49h;
7b;

B23k
B2lc

P. 171896 T

Wyższa Szkoła Inżynierska, Zielona
(Lechosław Ciupik, Janusz Mstowsld,

zastrzeż e nie)

12.06.1974
Góra, Folska
Bogdan Ziół

kiewicz).
Sposób jednoczesnego kształtowania plastycznego
co najmniej dwóch metali
Przedmiotem wynalazku jest sposób jednoczesnego
plastycznego co najmniej dwóch metali.
Sposób ten polega na poddaniu metalowych pólfabrykatów o odpowiednio dobranych ksztaitach i wymiarach operacji wyciskania wywołującej sta n naprężeń
i powodującej jednoczesne p.lynięcie i spajanie na zimno tych metali w taki sposób, że metal wypeŁnia
jący tworzy część powicrzcłlni wewnętrznej elementu
wyciskanego a metal podstawowy część zewnętrzną
lub odwrotnie.
(l zastrzeżenie)
kształtowania

49h;

B23k

P. 171919 T
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B23k

P. 172040 T

18.06.1974

"ASPA" Zakłady Aparatury Spawalniczej im Komuny Paryskiej, Wrocław, Folska (Marceli Bujakiewicz, Zbigniew Bialik).
Sprężynowy odciążacz ciężaru

Przedmiotem wynalazku jest sprężynowy odciążacz
stosowany zwłaszcza przy obsłudze zgrzewarek
podwieszonych dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy.
Sprężynowy · odciążacz ciężaru z napinającą spręzy
ną spiralną (8) składa się z bębna (3), liny nośnej (4)
i nicruchomej cylindrycznej osłony (l) osadzonej na
wałku (2). W gnieździe (5) znajdującym się w ściance
linowego bębna (3) usytuowana jest obrotowo na
sworzniu (7) dwuramienna dźwignia (6), której wewnętrzne ramię (11), wystające nad powierzchnię wewnętrzną bębna (3) stanowi zaczep jednego z końców
spiralnej sprężyny (8), a zewnętrzne ramię (12) opiera
się przy napiętej sprężynie (8) o boczną powierzchnię
gniazda (5).
W przypadku pęknięcia sprężyny spiralnej (8) nastę
puje jej gwałtowne rozprężenie się, powodujące nacisk na wystające ramię (11) dźwigni (6) oraz jej
obrót względem osi sworznia (7). Ramię (10) dźwigni
(6) wysuwa się ponad powierzchnię zewnętrzną bębna
(6), zaczepiając automatycznie przy niewielkim ruchu
bębna (3) o jeden z występów (10) osłony . W efekcie
następuje blokada ruchu obrotowego bębna (:ł), co
uniemożliwia opadanie na linie (4) ciężaru np. w postaci zgrzewadła zgrzewarki podwieszonej.
(3 zastrzeżenia)
ciężaru

491;

B23p

P. 171412 T

24.05.1974

Folitechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, · Folska (Józef Rabus, Stanisław Koncewicz,
Antoni Tyma).
Sposób wykonywania pierścieni dwudzielnych
zwłaszcza do krążników do taśmociągów górniczych
Sposób wykonywania pierścieni dwudzielnych zwła
szcza do ltrążników do taśmociągów górniczych polega na tym, że blachę ciętą na pasy, płaskowoile lub
taśmą w kręgach zwija się na spiralę, a następnie
nawiniętą spiralę przecina się na dwie jednakowe połówki i otrzymane pierścienie dwudzielne ewentualnie
kalibruje na znanych urządzeniach.
(l zastrzeżenie)

12.06.1974

Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemysłu Taboru Kolejowego Taskoprojekt, Poznań , Fol-

ska (Henryk Jarecki).
Obrotnik

montażowy

Przedmiotem wyna1azku jest obrotnik do montażu
ruchowych w podwoziach wagonów należą
cy do dziedziny przyrządów technologicznych.
Na ramie stanowiącej nieruchomą podstawę urzą
dzenia usytuowane są rolki, na których osadzono krąg
toczny składający się z półkręgu i dwóch ćwiartek
kręgu przy czym ćwiartki kręgu są połączone z pół
kręgiem przegubowo za pomocą zawiasów. W ramie
osadzone s ą na osiach dwie dwuramienne dźwignie,
których jedno ramię poprzez rolki zewnętrzne i rolki
wewnętrzne jest połączone z kręgiem tocznym, a drugie ramię jest połączone z siłownikiem. Rolki są tak
rozmieszczone na obwodzie kręgu, że stanowią pełne
zabezpieczenie segmentów kręgu przed rozwarciem
podczas obrotu. Ramiona dżwigni wspólnie z siłowni
kiem oprócz zabezpieczenia segmentu kręgu przed
rozwarciem w czasie obrotu, rozwierają i zamykają
krąg toczny po jego ustawieniu w pozycji zasadniczej.
(l zastrzeżenie)
urządzeń

49m;

B23q

P. 171:195 T

23.05.1974

Zakłady Mechaniczne "Ponar-Tarnów" Tarnów, Folska (Dariusz Maciejewski).

sterownicze obrabiarki pracującej
w cyklu automatycznym ·

Urządzenie

Urządzenie to
szczególnie korzystńie nadaje się
w zastosowaniu do szlifierek. Ur:~;ądzenie zawiera
układ połączeń, w którym elektryczny przekaźnik (4P)
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wzbudzany krańcowy m wyłącznikiem (25WK), wzbudza swoim stykiem (5, 6) elektrazawór (7EZ) posuwu
wrzeciennika ściernicy, a elektryczny przeltaźnik (8P)
wzbudzany lcrańcowym wyłącznikiem (9WK), wzbudza
swoim stykiem (5, 12) elektryczne przekaźniki (13P)
i (141>), przy czym elektryczny przekaźnik (13P) wzbudzany krańcowym wyłącznikiem (26WK) a odwzbudzany drugim wykonawczym organem (PC2) czasowego przekaźnika (PC), wzbudza swoim stykiem (5, 17)
elektrazawór (18EZ) posuwu trzpienia (19) podajnika
a stykiem (5, 15) wzbudza elektryczny przekaźnik
(4P), a ponadto elektryczny przekaźnik (14P) odwzbudzany pierwszym wykonawczym organem (PCl) czasowego przekaźnika (PC) wzbudza swoim stykiem
(5, 20) elektrazawór (21EZ) uchwytu przedmiotu, przy
czym czasowy przekaźnik (PC) o dwóch wykonawczych organach wzbudzany jest krańcowym wyłącz
nikiem (23WK).
{l zastrzezenie)

50c;

B02c

P. 171214 T

Instytut Chemicznej Przeróbki
ska (Olbracht Zbraniborski).

18.05.1974
Węgla,

Zabrze, Fol-

Młyn odśrodkowY

Młyn odśrodkowy zaopatrzony w wirnik składający
się z dwu tarcz, pomiędzy którymi znajdują się ło
patki, umieszczony w zamkniętej obudowie walcowej
przechodzącej w dolnej części w stożkowy lej (4) o
ścianach w postaci sita lub rusztu zakończony króćcem
(5) wyprowadzonym na zewnątrz młyna .

(2 zastrzezenia)

49m;

B23q

P. 171614

T

03.06.1974

Zakłady Mechaniczne "Fonar-Tarnów" Tarnów, Folska (Dariusz Maciejewski, Stanisław Szara).

Podajnik do obrabiarki pracującej w cyklu
automatycznym
Fodajnik do obrabiarki pracującej w cyklu automatycznym, szczególnie korzystnie nadający się do
zastosowania w szlifierkach i tokarkach. Podajnik
ma układ połączeń , który za wiera elektryczny przekaźnik
(14P) wzbudzany krańcowym wyłączniki em
(15WK) ze stykiem (16, 17) wzbudzający m elektrazawór (IOEZ) hydraulicznego rozdzielacza (11) przy naciśniętym krańcowym wy łączniku (37WK) oraz stykiem (7, 18) wzbudzającym elektryczny przekaźnik
(19P) i elektrazawór (20EZ) odbierającego urządzenia
(21) przy niepobudzonym czasowym przekaźniku (PC)
a także wzbudzającym elektrazawór (24EZ) przenoś
nika (25) przy naciśniętym krańcowYm wyłączniku
(40WK), elektryczny przekaźnik (l9P) ze stykiem 26,
27) wzbudzającym elektrazawór (29EZ) uchwytu (22)
przez styk (7, 27) elektrycznego przekaźnika (35P)
oraz stykiem (6, 31) wżbudzającym elektrazawór (4EZ)
posuwu wrzeciennika (5) ściernicy, lub suportu narzę
dziowego przy naciśniętym krańcowym wyłączniku
(37WK), elektryczny przekaźnik (35P) wzbudzany
krańcowym wyłącznikiem (36WK) ze stykiem (7, 27)
wzbudzającym czasowy przekaźnik (PC), krańcowy
wyłączruik (30WK) wyłączający elektrazawór (29EZ)
uchwylj;u (22) przez styk (26, 27) elektrycznego przekaźnika (19P).
(l zastrzeżenie)

50e; B01d

P. 172145 T

24.06.1974

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew" Oddział Projektowy Warszawa, Warszawa, Folska (Zbigniew Sodoś, Ireneusz Choiński,
Mieczysław Wiśniewski).

Kas.etowy filtr tkaninoWY
Kasetowy filtr tkaninowy jest narzędziem stosowanym w technice oddzielania cząstek stałych od czynnika lotnego, zazwyczaj powietrza. Główną dziedziną
jego zastosowania jest transport pneumatyczny, a także oczyszczanie powietrza odprowadzaneg>o z róznych
źródeł pylenia. Każda kaseta ma kształt wycinka walca lub graniastosłupa osłonięlego z -boków tkaniną
filtrującą (17). Wewnątrz kasety znajduje się szereg
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pionowych taśm tkaniny filtrującej. Taśmy te dzielą
kasetę na pewną i1ość pionowych kanałów (C) i (D);
co drugi kanał jest zamknięty tylkio z góry przez korek (16), a oo drugi, sąsiedni - tylkio z dołu przez
przesuwną przysłonę (14). PrzysJ;ona ta posiada szereg
przeLotowych szczelin (B) naprzeciwko kanałów wlotowych (C).
Powietrze zapylone wlatuje z kierunku (X) i przez
szczeliny (A) i (B) dostaje się do kanałów wlotowych
(C), skąd poprzez tkaninę filtrującą (17) przedostaje
się do kanałów wylotowych (D) i przez króciec (5)
opuszcza filtr. Przez opuszczenie przysłony (14) opróż
nia się kanały wylotowe (D) z pyłów. (2 zastrzeżenia)

51c;

P. 170762 T

GlOd

02.05.1974

Folitechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Folska (Józef Nitka).

7

Automatyczna perkusja elektroniczna

~-

Automatyczna perkusja elektroniczna posiada moduJ;owe bloki funkcyjne składające się z połąc2lonego
szereg,owo generatora lub generatorów taktujących (1)
z układem dzielników częstotliwości (2) i z układem
programowania i pamięci (3) sterowanego układem
generatorów podstawowych iJns,trumentów perkusyjnych (4).
(l zastrzeżenie)

17~

14 -

2 ·-

l _.--~~2
: - =+~
A/

52a;
50e;

BOld

P. 172162

25.06.1974

Pierwszeństwo: 27.06.1973 RFN (P2332715.3)
Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, Republika
Federalna Niemiec (Heinrich Klein, Rudolf Pieper),
Filtr odśrodkowy przepływowy

Filtr odśrodkowy przepływowy, dla wydzi~lanią ?i ga.,
zów lub cieczy drobnoziarnistych cząsteczek, z cylindryczną komorą flitra, współosiowo do niej wchodzącą przez jedną ścianę czołową rurą dopływu gazu
rurowego i wylotem gazu oczyszczonego po drugiej
stronie oraz szczeliną pierścieniową WYlotową z otaczającą współosiowo rurą appływu gazu surowego dla
wydzielonych cząsteczek, Wloty gazu pomocniczego w
kształcie dysz rozmieszczone są na jednej lub na wielu
liniach śrubowych ląc~ą-cych, wchodzącymi stycznie do
wewnętrznej powierz~::[lhi płaszcza komory filtra, nachylonymi ukośnie flfld prąd do kierunku przepływu
gazu rurowego. Filtr- posiada wloty (14, 15 i 16) gazu
pomocniczego w kształcie dysz nachylone pod kątem
(y) do śrubowej linii łączącej (10) wyloty (14, 15 i 16)
doprowadzenia gazu pomocniczego, tak, że ich kąt
nachylenia {0) do prostopadłej do osi komory (l) filtra płaszczyzny przekroju (13) jest większy od kąta(a)
nachylenia Śl'obowej linii łączącej (10 do tej płaszczyz
ny przekroju.
(2 zastrzeżenia)

D05b

P. 172421

04.07.1971

Pierwszeństwo:

05.07.1973 - St. Zj. Am, (nr 376,781)
The Singer Company, Elizabethport F,, New Je!'sey1
Stany Zjednoczone Ameryki.
Wielościegowa

maszyna do szycia

Wynalazek obejmuje urządzenie, w którym wzory
maszyny do szycia są przechowywane w pa.,
mięci
statycznej. Informacja cyfrowa określająca
współrzędne każdego wzoru ściegu jest przechowy-,
wana w pamięci statycznej. Każdy wzór ściegu jest
w sposób automatyczny pobierany przez operartorą,
uruchamiającego przełącznik wybierania wzorów (50,
51, 52, 53), który generuje kod cyfrowy, reprezęntujący
wybrany wzór ściegu. Słowo kodowe wzoru ściegu
jes,t przesyłane do pamięci adresowej (91), która
w sposób ciągły dostarcza stały, wyjściowy kod cyfrowy reprezentujący pierwsze słowo (ścieg) w wybranym wzorze. Pamięć adresowa (91) jest sprzężona
z licznikiem (93), który zlicza impulsy dostarczal!le
przez generator impulsoWY (104) sterowany sylllchronicznie z obrotami wałka napędowego maszyny do
szyc,ia. Impulsy są zliczane przez licznik (93) w celu
dos,tarczel!lia szeregu wzrastających liczb odpowiadających wzrastającej liczbie ściegów we wzorze. Sygnały wyjściowe lic=ika (93) są traktowane jako adresy pamięci stałej (92) wzorów, która dostarcza cyfrościegów

174

BIULETYN

URZĘDU

PATENTOWEGO

Nr 5/II (47) 1975

wego

sygnału
wyjściowego
niosącego
informację,
określającą współrzędne każdego ścriegu wybranego
wzoru. Wyjście pamięci (92) jes•t sprzężone z nastawnikami (30, 43), które przekazują sterowaną wielkość
przesUJnięcia do konwencjonalnego układu formowania
ściegów maszyny do szycia, dzięki czemu ustalona
zostaje zadana współrzędna prmktu wprowadzenia
igły podczas wykonywania każdego ściegu. Po zakoó-

czeniu wykonywania· wybranego wzoru pamięć s'tała
(92) wzorów dostarcza odpowiednie słowo. Słowo to,
zwane słowem kodowym końca wzoru jest przesyłallle
do licznika (93) adresowego, us•tawiając w nim adres
pierwotny, dzięki czemu wzór ściegu jest dostarczany
repetycyjnie.
(8 zastrzeżeń)

lO
l

~·

l

\

..

z wstępnie zadanym wzorem ściegu. Generator impulsów (90) pobudzany jest w określonej relacji czasowej w odniesieniu do impulsów generowanych w maszynie do szycia pomiędzy każdym kolejnym ście
giem. Sygnały impulsowe zliczane są w liczniku (91),
co pozwala uzyskać czasowe ciągi progresywnie l'Osnących liczb odpowiednio do pl'ogresywnie rosnącej
liczby ściegów zadanego wzoru. z wyjścia licznika (91)
pobierany jest adres miejsca pamięci (92), z którego
otrzymywana jest informacja cyfrowa o współrzęd
nych każdego ściegu zadanego wzoru. Sygnał wyjścio
wy pamięci (92) dostarczany jest do dynamicznie dołączonego układu sterowania (123), który przekazuje
sterowaną wielkość przesunięcia do konwencjonalnego
układu normowania ściegu maszyny do szycia, dzięki
czemu ustalona zostaje zadana współrzędna punktu
wprowadzenia igły podczas wykonywania każdego
ściegu.
(7 zastrzeżeń)

53 c;

P. 142868

A23b

25.08.1970

Pierwszeństwo:

Roger

L~ot,

21.10.1969 - Francja (nr 6936084)
Evelyne Liot, Creteil, Francja.

Sposób wytwarzania produktów z suszonych jaj.

52a;

D05b

P. 172422

04.07.1974

Pierwszeństwo:

05.07.1973 - St. Zj. Am. (nr 376780)
The Singer Company, Elizabethport, F., New Jersey,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Maszyna do szycia z elektronicznie sterowanym
ściegiem

Przedmiotem wynalazku jest maszyna do szycia z
elektronicznie sterowanym ściegiem, wyposaŻJana w pamdęć sta.tycZJną, w Mórej przechowywana jest informacja cyfrowa o współrzędnych każdego ściegu zgodnie

Sposób wytwarzania produktu z suswnych jaj, znamienny tym, że do produktu z jaj w postaci ciekłej,
ewentualnie częściowo lub całkowicie pozbawionego
naturalnych cukrów redukujących, wprowadza się co
najmniej jeden cukrogliceryd kwasu tłuszczowego lub
ester kwasu tłuszczowego sacharozy.
(6 zastrzeżeń)
53c;

A23b

P. 172804

17.07.1974

Pierwszeństwo:

18.07.1973 - RFN (nr P 23 36 561.9)
Elastin-Werk Aktiengesellschaft, Triesen/Fiirstentum,
Liechtenstein.
Masa do formowania do wytwarzania folii, w szczególności folii workowych do opakowania wędlin, sposób jej wytwarzania i sposób wytwarzania folii z zastosowaniem tych mas do formowania
Preparat, który może być zastosowany do wytwarzania kształtek, w szczególności do wytwarzania powłok w kształcie rur do opakowania kiełbasek. Preparat zawiera kolagen i prekondensat. Ten ostatni zawiera a) jedną lub więcej jednostek strukturalnych,
które można wyprowadzić ze związku, zawierającego
co najmniej jedną grupę aminową i b) jedną lub
więcej jednostek strukturalnych, które można wyprowadzić ze związku, zawierającego co najmniej jedną
grupę aldehydową i/albo jedną lub więcej jednostek
strukturalnych, które można wyprowadzić ze związku
polihydroksylowego.
Opisano również sposób wytwarzania preparatu,
.sposób wytwarzania kształtki z preparatu i kształtki
wytworzone tym sposobem. zastosowany kolagen wystpuje korzystnie w postaci zestawu włókien ze
skóry zwierzęcej.
(29 zastrzeżeń)

Nr 5/II (47) 1975
53c;

A23b

BIULETYN
P. 173097

T

URZĘDU

29.07.1974

Akademia Riolniczo-Techniczna, Olsztyn-Kortowo,
Folska (Halina Kozłowska , Antoni Rutkowski, Stefan
Poznański, Włodzimierz
Bednarski, Bożena Lassow,
Jadwiga Andrzejewska).
Sposób detoksyfikacji nasion rzepaku
Wynalazek dotyczy sposobu detoksyfikacji nasion
rzepaku wolnych od tioglikozydów, i w pełni nadają
cych się do ekstrakcji tłuszczu oraz do pozyskiwania
wartośdowego białka roślinnego.
Według wynalazku u suwanie Uoglik<Ozydów z nasion
rzepaku prowadzi się przez ekstrakcję odbiałczoną
serwatką, która jest ubocznym produktem przemysłu
mleczarskiego. Następnie uzyskane podłoże zawierające wyekstrahowane tioglikozydy i inne związki niskocząsteczkowe takie jak: cukry, azot niebiałkmvy
i substancje barwne zaszczepia się wybranymi szczepami bakterii, pleśni lub drożdży, które wykorzystują
laktozę i wyekstrahowane substancje do biosyntezy
białka i witamin. Po czym prowadzi się hodowlę
i suszy otrzymaną biomasę w znany sposób.
(l zastrzeżenie)

53e;

A23g

P. 171560

T

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego,
Folska (Barbara Sewer-Lewandowska).

31.05.1974
Warszawa,

Sposób wytwarzania kompozycji do sporządzania na
zimno deserów i innych produktów spożywczych
Sposób wytwarzania kompozycji do sporządzania na
zimno deserów i innych produktów spożywczych przygotowywanych na mleku; z surowców naturalnych pochJOdzenia roślinnego, charakteryzuje się tym, że dla
otrzymania kompozycji w stanie s tałym stosuje się pektynę, dodaną w ilo ś ci 1,5-3% wagowo do suchej mieszaniny odwodnionych i rozdrobnionych surowców naturalnych, substancji słodzących, barwiących i smakowo-zapachowych, i/lub niewielkiej ilości zagęstni
ków oraz stosuje się dodatek soli wapnia lub sodu,
korzystnie cytrynianu sodu, jeżeli co najmniej jeden
ze składników mieszaniny po złączeniu jej z wodą, powoduje zakwaszenie śDodowi s ka, przy czym sole wapnia lub sodu wprowadza się w ilości, niezbędnej do
ustalenia pazłomu pH w otrzymanej w ten sposób cieczy w granicach 4,5-6, korzystnie około 5, a wytworzona tym sposobem kompozycja, po złączeniu z wodą
w stosunku około l : 1,5, połączona z zimnym mlekiem
w stosunku l : 3, powoduje żelowanie deseru.
(6 zastrzeż eń)
53e;

P. 171809

A23c

T

10.06.1974

Sposób wyznaczania końca fazy enzymatycznej procesu koagulacji białek mleka
Wynalazek dotyczy sposobu wyznaczania końca fazy
enzymatycznej procesu ~oagulacji białek mleka przy
wyrobie spożywczych lub paszowych produktów biał
kowych, a zwłaszcza serów.
Według wynalazku stopień zaawansowania fazy enzymatycznej procesu koagulacji białek mleka ok:reila
się na podstawie pomiaru lepkości koagulowanego
mleka. Natomiast koniec fazy e nzymatycznej proces u
koagulacji wyznacza się na pods tawie momentu wys tąpienia minimaLnej wartości lepkośca lub zerowe j
wartości jej przyrostów.
(2 zastrzeżenia)
53e;

A23c

Wyższa

deusz

Jędrychowski).

Sposób produkcji mleka w proszku
Wynalazek dotyczy sposobu produkcji mleka w
proszku z przeznaczeniem do wyrobów serów, twarogów, koncentratów białkowych , mleka spożywcze go
i różnych napo jów mleczarskich.
Sposób produkcji mleka w proszku przez czyszczenie,
normalizację, pasteryzację, zagę szczanie i suszenie mleka, charakteJ')>t:Uje si<; tym, że do s ur owe~.o oc:>:ys;:czonego i znormalizow anego mleka dod a je się soli
wapnia w ilości 0,02-0,061lj() najkorzystnie j 0,04% , na stępnie po dok ładnym w y m ieszaniu mleko poddaje
się pasteryzacji w temperaturze 91}-95° C w czasie
1-15 sekund, po czym zagęszcza i suszy met·odą rozpylową w znany sposób.
(l zas trzeżenie)
53e;

A23c

P.171810

T

10.06.1974

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Folska (Alicja Gryzowska, Mieczysław Eisele, Edward Wodecki).

P. 172128
Szkoła

Inżynierska ,

Obrusiewicz,

Zdzisław

T

21.06.1974

Białystok,

Folska (TaSienkiewicz, Ryszard

Pęczak).

Sposób

wytwarzania
z

masy
białek

o teksturze
mleka

włóknistej

Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób wytwarzania masy o teksturze włóknistej z białek mleka.
Uzy skaną sposobem tradycyjnym podpuszczkową masę s erową ukwaszoną za pomocą np. bakterii mlekowych o kwasowości potencjalnej 45+85°SH poddaje
się działaniu kąpieli w t emperaturze 40+90°C o skła
dzie: sól kuchenna w ilości 3+8% , woda 50+80% ,
serwatka ukwaszona o kwasowości 28°SH w ilości lO+
+30%, substancje aromatyczne, hydrolizaty białkowe,
wyciągi roślinne, barwniki w ilościach odpowiadających
cechom organoleptycznym produkowanych wyrobów.
Kąpiel masy białkowej powinna trwać 20+60 sek.
Ogrzanej w kąpieli masie białkowej nadaje się teksturę włóknistą poprzez odpowiednie urabianie mechaniczne lub ręczne np: wałkowanie, wyciąganie, skręca
nie, ugniatanie, ubijanie, zwijanie jak również wprowadza dodatki smakowe i produkty podnoszące wartość o dżywczą. Otrzymaną teksturę włóknistą utrwala
się w zależności od przeznaczenia produktu finalnego
w kąpieli chłodzącej o temperaturze 5+40°C o skła
dzie: sól kuchenna 5+20% , serwatka o kwasowości
8+20°SH - 80+95%.
(3 zastrzeżenia)
53g;

A23k

P. 147148

26.03.1971

Centralne Laboratorium Przemysłu Rolnego, Warszawa Folska (Mirosław Chomyszyn, Bogdan Łączyński,
Jan Czerniewicz, Henryk :Ooumer, Władysław Dybek,
Jan Juroszek).
Sposób wytwarzania koncentratu paszowego dla zwierząt przeżuwających

Sposób

koncentratu pasZJowego dla
znamienny tym, że susz
ziemniaczany i/lub zmielone zboże wymieszane z krystalicznym mocznikiem i solami mineralnymi przy po~ocy mechanicznego urządzenia typu "Wilk" ukształ
towuje się w postać grysiku lub granulatu przy stałym
dopływie pary wodnej o nadciśnieniu 0,3-0,8 atm
przegrzanej do temperatury 125-150°, a uzyskany produkt suszy i ochładza się powietrzem do temperatury
otoczenia.
(3 zastrzeżenia)
zwierząt

Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn, Folska
(Zbigniew śmietana, Stefan Poznański, Tadeusz Pło
cień, Jerzy Rymaszewski, Kazimierz Kornacki, Lucjan
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53g;

wytwarzania

przeżuwających,

A23k

P. 170809

T

04.05.1974

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszoweg.o, Lublin, Polska.
Sposób granulowania mieszanek paszowych
Sposób. granulowania mieszanek paszowych polega
na tym, że mieszankę paszową rozdrabnia się aż do
uzyskania cząstek o średnicy o 0,5 mniejszej od żąda
nej średnicy granulatu, po czym dodaje się wodny roztwór środka klejącego i zmniejszającego tarcie pomiędzy mieszanką paszową i elementami r.oboczymi
granulatora. Stężenie dodawanego środka klejącego
w wodzie wynosi l do 5%, a jego temperatura 5 do
90° C, najkorzystniej 40 do 60°C, a ilość -dodawanego
roztworu 3 do 8% .
(4 zastrzeżenia)

176
53g;

BIULETYN
A23k

P. 170933

URZĘDU

09.05.1974

Pierwszeństwo: 11.05.1973 RFN (nr P 2323954.5)
Diamalt Aktiengesellschaft, Monachium, Republika
Federalna Niemiec.

Pasze
Pasze zawierające 10-500, korzystnie 50-500, zwłasz
cza 50----200 ppm, w odniesieniu do ilości suchej paszy,
pseudatyminy czyli 2,4-dwuketo-6-metylo-1,2,3,4-czterowodoDopirymidyny oprócz zwykłych składników paszy.
(5 zastrzeżeń)

53g;

A23k

P. 171583

T

01.06.1974

Akademia Rolnicza, Szczecin, Polska (Stefan Seidler).
pełnoporcjowe z dużym
łem słomy w opasie bydła

Granulowane mieszanki

udzia-

Przedmiotem wynalazku są dawki pełnoporcjowe
granulowane z dużym udziałem pasz objętościowych
suchych, w opasie bydła.
Granulowane mieszanki pełnoporcjowe stanowi sło
ma w ilości oko~o 50% traktowana amoniakiem i melasą i następnie dodane odpowiednio dobrane pozostały komponenty dawki. Rozdrobnione i wymieszane
składniki mieszanki są granuLowane.
(2 zastrzeżenia)

53h;

Cllb

Pierwszeństwo:

P. 171744
08.06.1973 -

07.06.1974

Szwecja (nr 7308136-6)

AB Karlshamms Oljefabriker, Karlshamn, Szwecja.
Sposób wytwarzania utwardzonego produktu tłusz
czowego do celów spożywczych, zwłaszcza osnowy
tłuszczów margarynowych, z oleju rzepakowego o niskiej zawartości kwasu erukowego
Sposób wytwarzania utwardzonego produktu tłusz
czewego z oleju rzepakowego o niskiej lub zerowej
zawartości kwasu erukowego, do celów spożywczych,
a zwłaszcza do otrzymywania mieszanek tłuszczów
margarynowych, polegający na tym, że olej rzepakowy uwodornia się do wartości liczby jodowej wynoszącej 30-70, a następnie poddaje się estryfikacji
międzycząsteczkowej, jednofazowej razem z 10-50%
wagowymi oleju koklosowego tak, że otrzymuje się
produkt tłuszczowy o temperaturze topnienia 30--45°C
wyk9-zujący rozszerzalność w temperaturze 20°C wynoszącą 30 mm3/g, a w temperaturze 40°C nie przekraczającą 15 mm 3/g oraz w zakresie temperatur 35-o-200C różnicę rozszerzalności co najmniej 30 mms/g,
~orzystnie co najmniej 35 mm 3(g.
(l zastrzeżenie)

53i;

A23j

Pierwszeństwo:

P. 171287

21.05.1973 -

T

21.05.1974

Szwecja (nr 7307104-5)

Alfa-Laval AB, Tumba, Szwecja, AB Karlshamus
Oljefabriker, K;arlshamn, Szwecja.
Sposób wytwarzanb koncentratu proteinowego
Sposób wytwarzania koncentratu proteinowego
nasion gatunków Brassica lub Crambe abyssinica,
nietoksycznego, o dopuszczalnym lekkim zabarwieniu
i łagodnym aromacie polega na tym, że nasiona poddaje się rozdrabnianiu, w taki sposób, aby rozlużnić
na nich łupiny, które oddziela się, a pozbawiony łu
pin materiał poddaje się dezaktywacji myrozynazy
w stanie wilgotnym w temperaturze 80-100°C, a następnie ługowaniu obecnych glikczynelanów i węglo
wodanów, suszeniu, oddzieleniu sybstancji oleistych
i ewentualnie zmieleniu.
(22 zastrzeżenia)

z
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A23j

Wyższa

Nr 5/II (47) 1975
P. 171531

T

29.05.1974

Ekonomiczna, Wrocław,
Paweł Albański).

Szkoła

rzy Ziobrowski,

Sposób wytwarzania

Polska (Je-

kiełbasy

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
kiełbasy mięsnej, która składa się z -farszu mięsnego
i sera twardego dojrzałego lub półdojrzałego podpuszczkowego. Ser może być dodawany w kawałkach
lub rozdrobniony bardzo miałko, stanowiąc w części
farszu lepiszcze. Udział sera w farszu mięsnym wynosi
od lO% do 50%. Kiełbasa wykonana sposobem według
wynalazku posiada dobre wal,ory smakowe,
a białko zawarte w niej jest kaloryczne i łatwo
przyswajalne przez organizm ludzki. (2 zastrzeżenia)
53k;

A231

P. 135839

16.09.1969

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa,
Polska (Krystyna Karwowska, Konstanty Zic;tldewicz,
Jan Załęski, Maria Borkowska).
Sposób wytwarzania naturalnych esencji

spożywczych

Sposób wytwarzania naturalnych esencji spożyw
czych, zwłaszcza owocowych, znamienny tym, że surowiec wyjściowy w stanie stałym rozdrabnia się,
a następnie przeprowadza w fazę płynną przy pomocy znanych urządzeń, po czym uzyskaną ciecz wprowadza się do ekstraktora ciśnieniowego w ilości od
50% do 70% objętości komory ekstraktora, następnie
dopełnia się do ekstraktora dwuchloro-dwufluorometanem w fazie płynnej, który spełnia rolę medium
ekstrakcyjnego, przy czym proces ekstrakcji prowadzi się pod ciśnieniem powyżej 3 atmosfer, korzystnie około 5 atmosfer i przy ciągłym mieszaniu mechanicznym, a następnie po odstaniu mieszaniny medzieła się fazę dwuchloro-dwufluorometanową z rozpuszczonymi w niej substancjami aromatyczno-smakowymi od fazy wodnej zawierającej niższe alkohole
oraz niektóre produkty fermentacji, po czym fazę
dwuchloro-dwufluorometanową poddaje się operacji
odparowania rozpuszczalnika, a .następnie uzyskaną
w ten sposób substancję aromatyczno-smakową w postaci ciekłej- wprowadza się do naczynia zbiorczego.
(4 zastrzeżenia)
53k;

A23l

P. 172113

T

21.06.1974

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodni
czego Białystok, Polska (Mikołaj Dzienisiluk, Stefan
Okrusszek, Jerzy Skrzyszowski, Jan Wojniak, Mal'lian
Ostrowski).
Sposób wytwarzania wyrobów kulinarnych mrożo
nych i paczkowa:!'lych w systemie ciągłym
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
wyrobów kulinarnych mrożonych i paczkowanych
w systemie ciągłym. Przygotowanie ciasta i form nie
ulega zmianie. Rurki ciasta z farszem wyciskane
z urządzenia formującego należy wstępnie podsuszyć
przy pomocy ciepłego powietrza. Podsuszone 2 rurki
są przepuszczane przez specjalny bęben wyciskający,
który na obwodzie ma wgłębienia wyciskające kształt
i odpowiednią wagę wyrobu. W celu skutecznego
przeciwdziałania przyleganiu wyrobów do b~bna należy go nawilżać olejem jadalnym. Wyciskanie rurek
ciasta z farszem przeprowadza się na nierdzewnej
taśmie
stalowej przenoszącej wygniecione wyroby.
Tak uformowane na gotowo wyroby transportowane
są na tej samej taśmie metalowej przez zamrażalni
czy tunel fluidyzacyjny ciągłego działania. Istniejąca
w tunelu temperatura około -35°C powoduje szybkie zamrożenie przygotowanych uprzednio wyrobów.
Po przejściu pewnego odcinka tunelu wyroby dzięki
nożowi zamontowanemu równolegle do powierzchni
taśmy przy jej końcu, są od taśmy samoczynnie odrywane i kierowane na następny przenośnik celem
ostatecznego zamrożenia. Po wyjściu zamrożonych
wyrobów z tunelu zamrażalniczego są one kierowane
do urządzenia pakującego gdzie są automatycznie zapakowane,
(3 zastrzeżenia)

Nr 5/II (47) 1975
53k;

BIULETYN

A23l

Wyższa

P. 172464
Szkoła

Inżyni e r s ka,
Pęczak,

Obrusiewicz, Ryszard
Wiesław Bruszewski).
Sposób wytwarzania

T

URZĘDU

05.07.1974
Białystok,
(Tadeusz
Włodzimierz
Kużel,

półfabrykatów

z owoców

wa-

rzyw
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powoduje

zadziałanie zespołu do usuwania w punkcie
usuwająco-załadowczym. Urządzenie do kontroli stanowi płytę (5), która ma zakończenie (5a), ze skosem
skierowanym w górę i zakończenie (5b) ze skosem
skierowanym w dół. Urządzenie ma mikrowyłącznik
(8) połączony elektrycznie z układem pamięci oraz
ramię (6) włączające mikrowyłącznik (8).
(5 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania półfabrykatów z owoców i warzyw, bezpośrednio w miejscu skupu lub czasowego
magazynowania, w celu ich zabezpieczenia przed psuciem się . Pozwala na szybki przerób owoców i warzyw lila półfabrykaty w celu zabezpieczenia ich przed
psuciem, bezpośrednio na miejscu ich czasowego magazynowania, bez konieczności dowozu do zakładu
przetwórczego. Wynalazek został zrealizowany pr.<:ez
zastosowanie sposobu i urz ą dzenia przewoźnego, któr ych istotę ujaWitliono poniż ej.
Zmagazynowane w punkcie skupu surowce (jednorodne) są wsypywane do zbiornika z wodą (kosza
zasypowego) gdzie następuje wstępne mycie. Ze zbiornika przy pomocy podnośnika (najlepiej progowego),
którego dolna część zanurzona jest w tymże zbiorniku owoce transportowane s ą do płuczki-sortownika
w celu dokładnego wymycia i oddzielenia owoców nie
nadających się do przerobu. W toku dalszego przetwarzania można uzyskać trzy rodzaje zakonserwowanych półfabrykatów z owoców i warzyw a mianowicie : pulpę np. z truskawek i malin, owoce konserwowe z pestkowców, miazgę owocową.
Urządzenie

do WYtwarzania półfabrykatów z owoców
i warzyw

według wynalazku jest przedstawione
na załączonym rysunku. Składa się ono
ze znan.ych maszyn połą czon y ch w a gregat. Całość
jest zamOIIltowana na pr zy cze pie co pozwala na szybkie i łatwe przemieszczanie urządzenia.
Urządzenie składa się z podnośnika (2), płuczki
-sortownika (3), rozdrabniacza (4), pompy (5), zbiornika ze środkiem konserwującym (6), mieszalnika (7)
i zbiornika rezerwowego (8).
(3 zastrzeżenia)
Urządzenie
przykładowo

55a;

D21b

P. 171445

T

27.05.1974

Folitechnika Łódzka, Łódź, Polska (Kazimierz Modrzejewski, Włodzimierz Surewicz, Edward Szwarcsztajn).
Sposób wytwarzania pólchemicznej masy papierniczej

54a1;

B31b

Pierwszeństwo:

P. 172651
11.07.1973 -

11.07.1974

Włochy

G.D. Societa per Azioni, Bolonia,

(nr 3450 AJ73)

Sposób wytwarzania półche micznej masy papierniczej z drewna liściastego , iglastego lub ich mieszanin,
polega na tym, że do· zrębków drzewnych dodaje się
trociny, przesortowane lub nieprzesortowane, w ilości
do 250/o masy całego wkładu surowcowego, po czym
mieszaninę przerabia się w znany sposób na masę
włóknistą, myje, oczyszcza i odwadnia. (l zastrzeżenie)

Włochy.

Urządzenie do kontroli właściwego zaklejenia · pudełek
Urządzenie do kontroli właściwego zaklejania pudełek zwłaszcza do papierosów i innych, stosowanych
w f abr yk ach po si ad aj ą cy ch co najmniej jedną maszynę do f ormowan ia opakowania i co najmniej jedną
do f inalnego pakowania, połą.c zon ych ze sobą i m ają
cych pr zenośniki (3) w ypos ażone w układ pan1ir;ci
przetrzymujący sygnał oraz współpracuj ą cy zespól do
usuw ania wybrakowanych pudełek z lini i produkcyjnej i zastępowania ich dobrymi pudełkami w punkcie
u suwa j ą co-załadowczym, ma zespół dla wykrywania
wadli w ie zaklejonych pudełek, który posiada elementy do wykrywania wadliwych den oraz środki do

umieszczania dna w pozycji sprzed wykrycia, przy
czym zespół współdziała z układem pamięci tak, że

55d;

D21f

P. 172211

T

Zakłady
Mechaniczne Przem y słu
Krapkowice, Folska (Artur Szulwic).

Skrzynka

ssąca

25.06.1974

Papierniczego,

z pokrywą o regulowanej
powierzchni ssania

wielkości

Przedmiotem wynalazku jest skrzynka ssąca z poo regulowanej wielkości powierzchni ssania.
Wynalazek polega na uszczelnieniu końcowych odcinków pokrywy za pomocą przesuwnych zastawek (5)
usytuowanych w szczeLinach międzyHs twowych pokrywy. Zastawki (5) uszczelniające zbudowane są z segmentów (7, 8, 9) wykonanych z materiałów o różnej
rozprężności i sztywności.
(4 zastrzeżenia)
krywą
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czonymi jeden za drugim za mieszalnikiem (5). Odle(7) i (8) od taśmy (2) jest regulowana bezstopniowo, ponadto nad taśmą (2) umieszczona jest
rolka dociskowa (12), a pod taśmą (2) naprzeciw noży
(7) i (8) i rolki umieszczone są rolki oporowe (13).
głość noży

(2

55d;

D21f

P. 172654

zastrzeżenia)

11.07.1974

Pierwszeństwo:

13.07.1973 - RFN (nr P 2335602.7)
J.M. Voith GmbH, Heidenheim, Republika Federalna Niemiec.
Nabieg materiału do maszyny papierniczej
Przedmiotem wynalazku jest nabieg materiału do
maszyn papierniczych i tym podobnych, z dostosowanym do szerokości maszyny kanałem wylotowym,
w który wpada wiele rur rozdzielczych umieszczonych jedna za drugą w kierunku szerokości maszyny,
charakteryzujący się tym,
że kanał wylotowy (6)
składa się z wielu odcinków (16), '(26), (36), (46), (56)
umieszczonych jeden za drugim w kierunku maszyny,
które są umieszczone pod kątem a {alfa) w stosunku
do siebie, przy czym ściany ograniczające (4, 5) każ
dego odcinka kanału wylotowego są zbieżne, a przekrój wylotu odcinka (16), (26), (36), (46), {56) kanału
wylotowego jest równy przekrojowi wlotu następnego
odcinka (26), (36), (46), (56), (6).
(8 zastrzeżeń)

55f; D?.lh
P. 172144 T
24.06.1974
42g; E04b
Fabryka Samochodów Osobowych "Polrńo", Warszawa, Folska (Zdzisław Malenta, Janusz Małaśnicki,
Florian Kroenke).
Sposób wytwarzania wykładziny z masy, zwłaszcza
o wysokiej adhezji i urządzenie do stosowania sposobu
Sposób według wynalazku polega na ciągłym wylewaniu płynnej masy na taśmę transportera pokrytą
nośnikiem ze stałą powłoką antyadhezyjną, następlliie
formuje się grubość i szerokość wykładziny, bezstopniowo po czym lilakłada się na wykładzinę papier lub
filc stosując nacisk.
Urządzenie do stosowania sposobu składa się z poziomego transportera (l) z ruchomą taśmą (2), nad
którą umim.1 zczony jest mieszamik (5) masy (6), którą
formuje się podgrzewanymi nożami {7) i (8) umiesz-

57a;

P. 171107

G03b

Pierw~zeństwo:

16.05.1973 -

16.05.1974

W. Bryt. (nr 23350/73)

Ilford Limited, Ilford, Essex, Wielka Brytania.
Kaseta filmowa

światłoszc~elna

Kaseta filmowa światłoszczelna zawiera szpulę
w osłonie złożonej z dwóch półwalcowych części (1, 8)
wykonanych z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego. Szpula ma dwa kołnierze przy obu końcach, które
stykają się ze ściankami kasety, w których wykonane
są półokrągłe wycięcia. Krawędzie dna i boków połó
wek (1, 8) kasety mają zaczepy (10, 11) i wypusty (3,
4). Połówka (l) kasety ma przedłużoną ściankę (2),
która ze ścianką ,(9) połówki (8) kasety tworzy wąską
szczelinę dla wyprowadzenia filmu ze szpuli. Szczelinę
stanowi górny i dolny rowek. Każdy rowek ma prostą
część 'zewnętrzną i zakrzywioną wewnętrzną. Wewnętrzna, zakrzywiona część górnego rowka stanowi
część walcowej ścianki kasety. Przedłużona szczelina
jest usytuowana kątowo do walcowej kasety tak, że
tworzy powierzchnię styczną do' koncentrycznego okrę
gu o średnicy stanowiącej 0,8 średnicy we wnętrzn e j
kasety. ścianki zamykające szczelinę są zaopatnone
w zakładki lub rowki i wypusty. Każda połówka (1,
8) kasety ma na obu końcach półwalcowe, osiowe
przedłużenia zaopatrzone w dwa zaczepy, po jednym
na każdym końcu przedłużenia, tworzące cztery pary
złącz (3, 9), (3, 9), (4, 11), (4, 11) utrzymujące kasetę
w stanie złożonym.
(13 zastrzeżeń)
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14.05.1974

P. 171220

G03b

URZĘDU

Pierwszeństwo: 16.05.1973 -

W. Bryt. (nr 23317f7:)
Ilford Limited, Ilford, Essex, Wielka Brytania.

Kaseta cylindryczna do

taśmy

57b;

P. 172410

G03c

T

02.07.1974

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Folska (Jan
Surma, Maciej Krakowiak, Józef Matyszkiewicz,
Krzysztof Przysiecki).

filmowej w rolkach

Kaseta cylindryczna do taśmy filmowej w rollw.ch
ma parę wystających krawędzi (2, 9) tworzących
szczelinę, przez którą jest prowadzona taśma filmowa.
Szczc...lna ma ściankę górną i ściankę dolną, z których
każda ma prostą część zewnętrzną i zakrzywioną
część wewnętrzną. Zakrzywiona część wewnętrzna
ścianki górnej jest utworzona przez część cylindrycznej ś cianki obudowy kasety, a prosta zewnętrzna część
szczeliny jest w;ytuowana w stosunku do cylindrj•cznaj ·o:<Judowy ka:;ety s tycznie i stycznie do kol.a osiowo usytuowanego z obudową kasety o średnicy od
0,8 średnicy wewnętrznej cylindrycznej obudowy kasety. Cz\l ŚĆ powierzchni dolnej ścianki szc7.eliny nad
którą przechodzi taśma filmowa jest matowa.
Dwie półcylindryczne części (1, 8) wykonane z nieprzezroczystego dla światła tworzywa sztucznego n ,ają ści<!nki. czołowe , w których ~ą półokrągłe otwf•ry
rlostosowane do piast szpulki. Piasty mają na każdy m
koticu kołnierz przylegający do ścianek czołowych
złącz :mych dwóch części (1, S) kasety.
Części (1. 8) kasety na krawędziach styku ścianek
bocznych i czołowych mają za chodzące na siebie występy lub pasujące do siebie żeberka i rowki. Ka~ da
z obu części (1, 8) kasety ma na swoich km'lcach pólcylindryczne przedłużen ie, w którym wykonane są zaczepy (3. 4, 10, 11) po jednym w każdym końcu przedłużenia . Zaczepy części (l) kasety są przystosowane
do współdziałania z zaczepami części (8) kasety, tworząc C7.tery pary zatrzasków, które łączą ze sobą obie
części, gdy kaseta jest zamknięta.
Dwie pary zaczepów ~tanowitwe zamknięcie górnej
części kasety zamykają się zatrzaskowo.
(15 zastrzeżeń)
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Wywoływacz

do papieru ozalidowego

Wywoływacz do papieru ozalidowego stanowi roztwór sody amonialtalnej. Na l litr wody dcstylowl!nej
Ji 20 daje się . 15 dkg sody amoniakalnej bezwodnej
Na:CO,.
(1 zastrzeżenie)

57b;

G03c

P. 172660 T

12.07.1974

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Ryszard Siegoczyński, Jędrzej Jędrzejewski; Barbara
Klein-Szymańska).

Sposób uczulania warstw
Spos6b

według

fotoprzewodzących

światłoczułych

wynalazku polega na dodaniu do
materiałów

wielkocząsteczkowych

o charakterze elektronowo-donorowym związków organicznych również o charakterze elektronowo-donorowym. Naświetlenie domleszkowanej warstwy świa
tłem o długości fali odpowiadającej absorpcji· polimeru powoduje powstanie oddziaływania typu ekscipleks, co wyraźnie zwiększa fotoprzewodnictwo warstwy.
Najlepsze rezultaty otrzymuje się stosując warstwy
z poliwinylokarbazolu domleszkowanych benzantronem w iLości od 0,1-lOOfo molowych. (2 zastrzeżenia)

57d;

G!)3f

P. 171059

T

14.05.1974

Zakłady
Mechaniczne Przemysłu Foligraficznego
"Grafinasz", Warszawa, Folska (Krzysztof Kalinowski, Jerzy Harmak).

Stół retuszerski do retuszu' rotograwiurowego i innych
prac retuszerskich
Stół retuszerski będący przedmiotem wynalazku posiada płytę roboczą (1, 2). Oryginałnik (4, 5) umieszczony jest na wprost retuszera poza płytą roboczą
(1, 2). Oryginalnik (ł, 5) wyposażony jest podobnie
jak płyta robocza (1, 2) w szybę bezbarwną i szybę
mleczną podświetloną świetlówkami (7). Posiada również niezależne oświetlenie zewnętrzne. Umożliwia to
obserwację oryginału bez odwracania głowy w lewo
w świetle przechodzącym w przypadku przezrocza,
bądź w świetle odbitym.
(l zastrzeżenie)

l

57b;

8

P. 171840

G03c

T

12.06.1974

Folitechnika WarszaV-·ska, Warszawa, Folska (Ni'1a
Sadlej, Malina Smolińska, Tadeusz Gańko).
Warstwa światłoczuła dla zapisu czasowego hologramów i filtrów optycznych częstotliwości przestrzennych
Warstwę

światłoczulą

gramów i filtrów
strzennych s~anowi
przykład ditiznnianu
czym na przykład w

dla zapisu czasowego holooptycznych częstotliwości przeroztwór d itizonianu metalu na
bizmutu w polimerze błonotwór 
polistyren ie.
(l z astrzeże11.ie).

57e;

G03g

P. 171731

T

07.06.1974

Łódzkie Zakłady Kserotechniczne "PREDOM-PREXER", Łódź, Folska (Gabriel Roźniata, Adolf Jung,
Józef Janikowski).
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kinematyczny napędu kasety przedmiotowej
i papieru kopiowego

Przedmiotem wynalazku jest układ kinematyczny
kasety przedmiotowej i papieru kopiowego
w urządzeniu do elektrostatycznego kopiowania oryginałów zbroszurowanych i pojedynczych z przesuwną kasetą, zawierający silnik napędowy z reduktorem,
napędu

przekładnią łańcuchową, zespół wałków transportują
cych papier kopiowy, zespół sprzęgieł i kół zębatych,
zębatkę umieszczoną w kasecie przedmiotowej.
Układ według wynalazku zaopatrzony jest w prowadnicę {40) umieszczoną pionowo, po której przesuwa się kaseta (39), sprzęgło opóźniające, składające
~>ię z zębatych kół (27), (34), sprężynki (35) i wałka
(28) oraz w sprzęgło składające się z zębatych kół (25),
(27), dźwigni (29) i wałków (26), (30), oraz w jednokierunkowe sprzęgło składające się z zębatych kół
(21), (22) i wałka (23).
(2 zastrzeżenia)
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urządzenia

sterującego

(l),

zwalniając

w ten sposób zaczep {5) blokujący koła (6) napędo
wego maszyny. Po wyłączeniu urządzenia sterującego
(1), ruch powrotny wałka wraz z zapadką do pozycji
blokującej powodują elementy sprężyste (7), na których zamocowana jest przesłona (8), a po obydwu
stronach przesłony umieszczone są fotoelektryczne
elementy (10) połączone z zabezpieczającym elektromagnesem (11), ustalającym zamocowaną obrotowo
dźwignię (12). Dźwignia jest zamocowana w ten sposób,~ że jej środek obrotu znajduje się poza jej środ
kiem ciężkości. Elementy fotoelektryczne umocowane
są na osłonie (9), w której znajduje się podłużne wycięcie prowadzące przesłonę.
(2 zastrzeżenia)
58a;

B20b

Pierwszeństwo:

P. 171995

20.06.1973 -

18.06.1974

RFN (nr P 2331318.0)

Schloemann - Siemag Aktiengesellschaft, Di.isseldorf, Republika Federalna Niemiec (Horst-Hans
Gross).
Prasa z ramą wstępnie naprężoną

58a;

B30b

P. 171129

T

11.05.1974

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Folska (Stefan Dębski).
Układ

do awaryjnego zatrzymania ruchu roboczego
maszyny, zwłaszcza prasy mimośrodowej

Przedmiotem wynalazku jest prasa z ramą wstęp
nie naprężoną składającą się z cylindrycznej głowicy
przedniej i głowicy tylnej i z umieszczonymi między
nimi cięgieł i obejm. Cięgła utworzone są z pakietu
blach otoczonych prostokątną obejmą
ściskaną.
Wstępne naprężenia pomiędzy czołami obejm i wewnętrznymi płaszczyznami głowic uzyskuje się za pomocą wkładek i klinów. Obejmy stanowią prowadzenie dla ruchomych elementów prasy. Pakiety blach
(4) i obejmy ściskanej (6) są tak umieszczone, żeby
prostopadła wychodząca ze środka boku szerszego pakietu blach i ścianek obejm ściskanych przebiegała
przez oś prasy. W przypadku wykonania pakietu
blach z łbami na końcach, głowice (2) i (3) mają
otwarte na zewnątrz prostokątne wycięcia (8), w które wchodzą pakiety blach. Wycięcia te przykryte są
płytkami. Co najmniej dwie obejmy ściskane (6) są
zaopatrzone w prowadnice (13) dla ruchomych elementów prasy, przy czym prowadnice te są połączone
z obejmami za pomocą wahliwych kotew z wyeliminowaniem przesuwu poosiowego.
(4 zastrzeżenia)
rt~

l

Układ

do awaryjnego zatrzymania ruchu roboczego
maszyny przeznaczony jest zwłaszcza do prasy mimośrodowej posiadającej odchylne urządzenie blokujące
ruch posuwisto-zwrotny elementu roboczego. Układ
zawiera urządzenie blokujące które stanowi najczęś
ciej zapadka (4) umocowana sztywno na ułożyskowa
nym wałku (3), który wykonuje obrót o odpowiedni
kąt pod wpływem sił zewnętrznych spowodowany'ch

,·

i

59a;

F04b

1

:' ~

.' .

z

9

P. 171773

'

T

08.06.1974

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Oddział
Lublin, Lublin, Folska (Henryk Brucki, Jan Gawlik).
Pompa

tłokowa

Przedmiotem wynalazku jest pompa tłokowa zwła
szcza do porometru ciśnieniowego lub przyrządów
pomiarowych, w których wymagane jest utrzymanie
stałego poziomu cieczy dozowanej do przyrządu.
Zgodnie z wynalazkiem cylinder (l) pompy zakoń
czony jest kołnierzem (3), do którego przymocowana
jest prowadnica (7) wykonana z tworzywa. Pomiędzy
prowadnicą (7) a cylindrem (l) osadzony jest pierś
cień uszczelniający (5). W tłoku (8) umieszczonym
w cylindrze (l) wkręcony jest popychacz (10) zamocowany obrotowo w poprzeczce (11) połączonej z cylindrem (1).
(2 zastrzeżenia)

,.
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Urządzenie pompujące

JJ_

11

-,

/
12

----

14

--~

59a;

F04b

P. 171976
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Pierwszeństwo:

19.06.1973 - RFN (nr P 2331039.6)
Klein, Schanzlin und Becker Aktiengesellschaft,
Frankenthal, Republika Federalna Niemiec (Christian
Klepp, Glinter Koll, Waldemar Schwartz).
Pompa obiegowa
Przedmiotem wynalazku jest przedstawiona na rysunku pompa obiegowa krętna bezdławnicowa, pionowa i wykonana jako pompa redukcyjna do przetła
czania środków chłodzących pod dużymi ciśnieniami
i wysokimi temperaturami, z układem blokady ciepła, umieszczonym pomiędzy pompą, a maszyną napędową. Pompa ta charakteryzuje się tym, że ma
bezkołnierzowe połączenie o możliwie najmniejszej
powierzchni przylegania (4) obudowy (l) z obudową
(6) silnika elektrycznego w postaci elastycznego termicznie całego połączenia za pomocą śrub sprężynu
jących (14), przy naprężeniu pośrednim układu (5) do
blokady ciepła z cienką szyjką (7), utrudniając dodatkowo przejście ciepła i z komorami powietrznymi
(10) jak również z możliwie najcieńszymi ściankami
bocznymi z językami oporowymi, poprzez promieniowe, otwarte do środka wału (8) żebra (11), a ponadto
posiada umieszczone z boku pompy przestrzenie
wodne (12).
Wirnik (2) pompy, wał (8), obudowa (6) silnika napędowego oraz układ (5) blokady ciepła, jak również
wieniec kierujący (3) i rura ssąca (3') są wykonane
jako jedna jednostka konstrukcyjna, osadzona w obudowie (l) pompy aż do przylegania tej jednostki do
powierzchni przylegania (4).
Obudowa (l) pompy ma znaną, kulistą postać korpusu obrotowego.
(3 zastrzeżenia)

z wirnikiem diagonalnym

Urządzenie pompujące
z wirnikiem diagonalnym
pracujące jako pompa głębinowa, ma nieruchomą,
cylindryczną lub stożkową obudowę, w której umieszczony jest napędzany silnikiem, diagonalny, obracający się wirnik (5) i zamocowany nieruchomy dyfuzor (3), rozciągający się współosiowo do wirnika

po stronie ciśnienia wylotowego wirnika. Wirnik (5)
stanowi pusta piasta, która ma promieniowo zakrzywione łopatki (9). Krawędzie zewnętrzne łopatek (9)
leżą w urojonej kołowej cyl:indrycznej lub stożko
wej powierzchni w kierunku przepływu cieczy. Piasta ma kształt, który w przekroju rośnie od strony
wlotowej ssącej do strony wylotowej i ma zewnętrzną
średnicę przy stronie wlotowej równ·ą od 40% do
80% maksymalnej średnicy zewnętrznej urojonej cylindrycznej powierzchni wirnika (5). Dyfuzor (3) ma
obudowę (12) o stożkowym kształcie, i jest zbieżny
w kierunku przepływu cieczy a wewnątrz obudowy
pusty jest ·człon środkowy (13). Człon ś:rodkowy (13)
zaopatrzony jest na zewnątrz w promieniowe, zakrzywione kierujące łopatki (14) o .wymiarach pozwalających na utrzymanie członu środkowego (13)
w położeniu współosiowym w obudowie tak, że w dyfuzorze (3) przepływ cieczy utworzony jest przez kołową przestrzeń istniejącą pomiędzy zewnętrzną powierzchnią
członu środkowego (13) a powierzchnią
wewnętrzną obudowy (12) dyfuzora (3). (9 zastrzeżeń)

59b;

F04b

P. 171646

03.06.1974

T

Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polslm (.Jan Modrzyński, Józef Perdenia).
Samozasysająca

pompa wirowa z bocznym

kanałem

pierścieniowym

W samozasysającej pompie wirowej z jednostronnymi bocznymi kanałami pierścieniowymi i otwartymi, gwiaździstymi wirnikami, każdy kanał boczny
uformowany jest w obrębie jednego członu. Przestrzeń robocza każdego stopnia pompy zamknięta jest
czołową

płaszczyzną

sąsiedniego

członu, przylegającą
niż kanał boczny.
(l zastrzeżenie)

do wirnika po stronie przeciwnej

59b;

F05c

Pierwszeństwo:

P. 170937

09.05.1974

09.05.1973 - Szwecja (nr 73064 90-9)
III Industries Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki (Bo Gustaf Stjernstrom).
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59c;

F04c

P. 171538 T

Politechntka Szczecińska, Szczecin,
mierz Hapek, Jerzy Otremba).

30.05.1974

Folska (Kazi-

Rozdzielacz płaski pomp i silników wielotłoczkowych
·
z automatyczną kompensacją luzu

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz płaski
pomp i silników wielotłoczkawych z automatyczną
kompensacją luzu, którego istota polega na tym, że
składa się z płaskiej okrągłej płytki (1), z otworami
wlotowym (2) i wylotowym (3), uszczelnionymi elastycznymi pierścieniami (5), ustalonej względem pokrywy (8) dwoma odpowiednio twardymi kulkami
(7), osadzonymi luźno w gniazdach (6) o pochylonych,
korzystnie pod kątem 30-45° powierzchniach styku.
Kulki ustalające (7) usytuowane są w płaszczyźnie
prostopadłej do osi, na której leżą otwory wlotowy
(2) i wylotowy (3). Rozwiązanie to pozwala na swobodne ustawianie się rozdzielacza (l) względem pła
szczyzny czołowej wirnika (lO) pod wpływem ciśnie:..
nia oleju działającego na powierzchnię czołową podtoczenia (4) komory wlotowej. Z drugiej strony moment tarcia wyst~ujący na powierzchni roboczej
rozdzielacza (l) powoduje powstawanie w połączeniu
. lmlkowym składowej siły osiowej, wynikającej z oddz iaływania pochylonych powierzchni styku na kulki (7), która dodatkowo dociska rozdzielacz · (l) do
wirnika w czasie p'acy.
(2 zastrzeżenia)

60a;

17.05.1974

P. 171196 T

Fl5b

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Romuald Łuczyniec).
Z&wór ze wspomaganiem hydraulicznym, zwłaszcza
do urządzeń wysokociśnieniowych
Zawór ze wspomaganiem hydraulicznym przeznaczony jest zwłaszcza do urządzeń wysokociśnienio
wych. Zawór posiada w korpusie (2) cyli[l'der wypeł
niony płynem hydraulicznym, w którym znajduje się
tłok Edłownika (5) zblokowany z iglicą zaworu (10)
i jednocześnie w korpusie zaworu (2) znajduje się
numik {7) połączony ze znanym dociskiem mechanicznym, przy czym zmiany położenia nurnika (7) są przekazywane za pomocą cieczy na tłok siłownika (5)
i iglicy zaworu (10).
(l zastrzeżenie)
J
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59e;

F04c

P. 171635 T

03.06.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Andrzej Kołdras, Stanisław Wilk).

Mechanizm zmiany

wydajności wielotłokowej

pompy

promieniowej

Mechanizm zmiany wydajności pompy promieniowej zaopatrzony w promieniowe kliny do zmiany
wydajności przez zmianę mimośrodowości tulei 'zespołu wirującego oraz śrubowy mechanizm sterowania. Kadłub pompy od strony łożyska ukształtowany
jest w· cylinder (6), w którym jest suwliwie osadzony wał (7) połączony z osią (5) mechanizmu śrubo
wego. Cylinder zasilany jest cieczą poprzez rozdzielacz (lS) sterowany za pomocą popychaka (17) współ
pracującego z tarczą . (13) sprzężoną z pokrętłem (11).
W ten sposób uzyskano odclażenie układu sterowania w ltierunk.u zwiększenia· .wydajności pompy.
(2 zastrzeżenia)

60a;

Fl5b

P. 171232 T

17.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Andrzej Pizoń, Marek Różyc
ki, .Jan Szczębara).
Układ

synchronizacji przemieszczeń drągów
wych silników hydraulicznych

tłoko

Układ przeznaczony jest do synchronizacji przemieszczeń
drągów tłokowych
silników hydraulicznych. Układ zawiera silniki hydrauliczne (1, 2, 3 i 4)
obustronnego działania, których jedne przestrzenie robocze są połączone równolegle z ,rozdzie1aczem hydraulicznym (5), zaś drugie przestrzenie robocze pierwszego
i drugiego s:ilnika (l i 2) są połączone z wy1otami pier-

wszego dzielnika natężenia przepływu (6). Drągi tło
kowe silników (1, 2, 3 i 4) są sprzężone z czujnikami
elektrycznymi (7, 8, 9 i 10), połączonymi poprzez
końcowy sumator uśredniający (11) i końcowy człon
porównujący (12) oraz przekaźnik (13) z cewką sterującą rozdzielacza hydraulicznego (5). Wejście pier-

l
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wszego dzielnika natę że nia przepływu (6) oraz druga prze strzeń robocza trzeciego silnika (3) s~1 połą
czone z wylotami drugiego dzielnika natężenia przepływu (15) i analogicznie wejście drugiego dzielnika
natężenia pr ze pływu (15) oraz druga przestrzeń robocza czwartego silnika (~) s ą połączone z wylotami
trzeciego dzielnika natęże nia przepływu (16). Natomiast wlot trzeciego dzielnika (16) jest połączon y
z ro zdzielaczem hydraulicznym (5).
(2 za strzeżenia)

183

w któr ej wy konana jest dysza (12) połączona z oporem (18) pneumatycznym zasilanym przez kllJlał (17)
za si laj ący ,". podstawie (15) i wykonany jest opór (13)
pneumatyczny łączący ko rnorę (10) z atmosferą oraz
ma komorę (19) wykon awczą p ołączoną z komorą (10)
k ą nałem (21) w obudowie (20) i zamknh:tą membran ~ (22) z popychaczem (23) oddziaływującym na dźwi
g nię (6) połączoną obrotowo z dźwignią (3) związa..
ną obrotowo z czaszą kulistą (l).
(l zastrzeżenie)

60b;

F15c

P. 171962 T

17.06.1974

Instytut Organizacji i Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Folska (Maciej Kozarski,
'Zbigniew Szurmak).
StrumieniowY detektor

kolejności sygnałów

Strumieniowy detektor kolejności sygnałów ma zastosowanie w szczególności do cyfrowego wykrywania kolej n ości pojawiania ~ię sygnałów pł y nowych
natę że nia lub ciśnien i a płynu. D:>tcktor zawiera bierny dwustabilny element strum ieniowy (D), dwa kanały wejśc i owe (ł, 5), obszar (3) interakcji, dyszę pośredniczą c<) (6) oraz dwa kanały upustowe (7, 8). Kanał y wej ś ciowe (ł, 5) usytuowane s ą wzaj emnie pod
olt re ś lo nym kątem.
Dysza pośredn i cząca (6) będąca
jednocze ś n.ie kanałem wej ś ciowym biernego dwustabilnego elementu strumieniowego (D), znajduje się
po przeciwnej stron ie obszaru (3) interakcji a niże li
otwory w ylotowe dwóch kanałów wej ś ciowych (4, 5).
Oś tej dy~ zy (6) pok rywa s.ię z osią .symetrii obszaru (3) interakcji, wzglę dem której to osi są położo
ne również najlepiej symetrycznie otwory wylotowe
tych kanałów wejściowych (4, 5).
(3 zastrzeżenia)

60a; F15b
74.b; G08b

P. 172013

18.06.1974

T

Przemys łov:y
Instytut Automatyki i Pomiarów
"Mera-Piap" Warszawa, Folska (Maciej Kozarski,
Andrzej Proniewicz, Stefan Olczedajew~ki).

Pneumatyczny

wskaźnik

optyczny

Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczny wskaźnilt optyczny o działaniu cyfrowym ~łużący do sygnalizacji stanu s y gnałów binarnyc h w pneumatycznych układach sterowania.
Wskaźnik
posiadając y
czas zę
kul i stą
(1) układ
dźw i gien (6) i (3) i blok pneumatyczny (24) z ltomorą
sterowania, charakteryzuje s ię tym, że blok pneumatyczny (24) ma komorę ·(10) zamkniętą z jednej strony membraną (14.), a z drugiej strony przekładką (ll)

CI
FIG. 1

63b;

B67d

P. 171392

b.

24.05.1974

Pie.rwszeństwo: 24.05.1973 NRD (nr 171022)
VEB P olygraph Leipzig Kombinat flir połygraphis
che Maschinen und Ausrtistungen Lipsk, Niemiecka
Republika Demokratyczna (Horst Maser, Wolfgang
Pohl).
Termowózek dla ulicznej sprzedaży wstępnie ozię
bionych napojów zawierających kwas węglowy oraz
wózek do transportu beczek i umieszczania ich
w termowózku

Przedm iotem wynalazku jest termowózek do ulicznej s pr z edaży w stępn ie oz ięb iony ch napojów zawieraj ą cy ch kwas
węglowy.
Termowózek sprzedażny
r. napojami jest wykonany z izolacyj nych elementów
kon strukcyjnych (al umin ium - pianka poliureianuw a - alumin ium) w postaci konstrukcji s amnn.ośnej.
Wózek beczkowy stanowią połączone trzy ramiona dżwigni.
(7 zastrzeżeń)
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Biuro Projektowania Dokumentacji Technologiczno-Konstrukcyjnej
Przemysłu
Lekkiego "Protex",
Łódź, Folska (Marian Kluczyk, Witold Adamek}.
Wózel{ jezdny do

wałów

Wynalazek dotyczy wózka dwukołowego do przewozu wałów z możliwością manewrowania wałami,
zwłaszcza we współpracy z zasobnikiem do magazynowania wałów drukarskich.
Wózek ma do przetaczania łukowo uk ształtowane
pałąki (2), przymocowane do nośnych dr ążków (1),
zawierających wsporniki (7), w których jest osadzona wycłl.Ylnie rama (9) z bieżn ymi kołami (10). Wózek
zawiera podtrzymki (l:l) .i ·(19) wału przymocowane
do drążl{ÓW (1), przy czym przednia podtrzymka (13)
do dokładnego podprowadzania wózka jest \VYPDSażona w kółka (17).
(2 zastrzeżenia)
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posiada przylegające do siebie warstwy (21), (23). (25),
(27) lub (33), (35), (37), (39) tkaniny kordowej, a: każda
warstv:a utworzona jest z pewnej ilości równoległych
nitek kordowych, któr.e w każdej t: warstw (21). (23)
lub (33), (:i5) jednej grupy są nachylone w stosunku
do obwodowej płaszczyzny symetrii opony, a nitki
kordowe w ltażdej z warstw w grupie przyległej do
poprzedniej grupy są nachylone w kierunku pr:reciwnym.
(11 zastrzeżeń)
63h;

P. 171220

B62k

T

21.05.1974

Pierwszeństwo: 24.05.1973 RFN (nr 2326504.5)
Julius Sprick K.G. Glitersloh, Republika Federalna
Niemiec (Julius Sprick).
Główka widełek

roweru

Przedmiotem wynalazku jest główka dla widełek
rov.-erowych lub dla im podobnych mechanizmów.
Zgodnie z wynal,azkiem główka widełek składa się
z przedniej części (7) i tylnej części (8) wykonanych
z blachy stalowej według lustrzanego odbicia.
Przednia część (7) i tylna część (8) główki widełek
.•ą ze sobą połączone za pomocą spawania lub zgrzewania, w wyniku czego tworzy się jeden środkowy
otwór (3) dla trzonu (9) widełek oraz dwa boczne
otwory (5) dla pochew tych widełek.
(12 zastrzeżeń)

·J

64b;

B67b

P. 173056

T

25.07.1974

Eksportowa Składnica Mleczarska, Gdynia, Folska
(Andrzej Jastrzemski, Andrzej Kowalski).
Przyrząd

Przyrząd składa

z elementów mocujących, tną
Na osi przyrządu w jej doln~j
części osadzony jest kamień krzywkowy (3) oddzialywujący profilowaną krawędzią na kołki rozpierające
(5) zakm1czone szczękami (6) zakleszczającymi przyrząd w pokrywie puszki. Zacisk szczęk uzyskuje się
przesuwem d:łwigni (4) o określony kąt. W środkowej
części kamienia krzywkowego ułożyskowane jest ramię wodzące (7) na k01'lcach którego znajdują się noże tnące (11) z możliwością odchylania na zewnątrz.
Noże tnące (11) ponadto połączone z układem śruba
-nakrętka (13, 14) mogą być liniowo przesuwane, co
jest niezbędne przy odpowiednim regulowaniu poło
żenia noży, otwierając różnej wielkości puszki. Na ramieni u wodzącym zamontowane jest również koło zę
bate napędzane współpracujące z kołem zębatym napędzającym osadzonym w bębnie krzywkowym (12)
unieruchomionym na górnej powierzchni osi przyrządu.
(2 zastrzeżenia)

cych i
63e;

B60c

P. 172000

18.06.1974

18.06.1973 - RFN (nr G 73 22 654.7)
Uniroyal Aktiengesellschaft, Aachem, Republika
Federalna Niemiec (Marcel Jean Bertrand).
Pierwszeństwo:

Opona pneumatyczna do pojazdów
Opona pneumatyczna przeznaczona jest do pojazdów. Opona zawiera osnowę, czoło bieżnika pokrywające grzbietową część osnowy i podkład polożony pomiędzy czołem bieżnika i grzbietową częścią osnowy
na całym obwodzie opony. Podkład posiada przylegające do siebie grupy (29) i (31) lub też (U) t (43)
warstw tkaniny kordowej, przy czym każda z grup

do otwierania puszek

się

napędowych.

..

BIULETYN

Nr 5/II (47) 1975
67a;

B24b
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dla oszlifowania powierzchni kąta natarcia. Narzędzia
ustawione w płaszczyżnie poziomej i nachylonej w stosunku do płaszczyzny środkowej poziomej
tarczy szlifierskiej (9) o kąt przyłożenia, a środek
narzędzia zgodny z punktem przecięcia (C) swojej osi
i osi geometrycznej (XX) urządzenia; doprowadza się
narzędzie w drugie położenie dla oszlifowania krawędzi tnącej przechod zą cej przez środek narzędzia,
a następnie przez ruch wahliwy urządzenia dookoła
wspomnianej osi (XX') połączonej z ustawieniem ką
towym przez obrót uchwytu narzędzia (16) na swojej
osi obrotu przechodzącej przez wspomniany punkt (C)
doprowadza się narzędzie w trzecie położenie dla
oszlifowania powierzchni (6) ograniczającej w części
środkowej krawędź tnącą, przez ruch wahliwy urzą
dzenia (7) w kierunku przeciwnym do poprzedniego.
(5 zastrzeżeń)
będąc

Huta im. Lenina, Kraków, Folska (Tadeusz Krzemiński).

Urządzenie

do docierania gniazd zaworów i grzybków

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do docierania gniazd zaworów i grzybków a zwłaszcza redukcyjnych, bezpieczeństwa i przelotowych.
Napędzający silnik (4) poprzez przekładnię (5) uruchamia :wahadłowo tarczę (6) poprzez cięgło (7). Tarcza (6) połączona jest z tuleją (8) sprężyną (9) i z tuleją (10) zesprzęgloną z wrzecionem (11). Tuleję (Hl)
połączono ze zwrotną tuleją (12) sprężyną (13). Wrzeciono (11) obciążone ciężarkami (14) jest zakończone
dooierakiem (15), którego kształt uzależniono od
gniazda zaworu.
(2 zastrzeżenia)

67b;

B24c

P. 171381

T

24.05.1974

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (StaJaromoszuk, Władysław Magiera).

nisław

wilbracyjna z przestrzennym ruchem
wsadu, do powierzchniowej obróbki przedmiotów luź
nym ścierniwem

Wygładzarka

67a;

B24b

P. 172052

20.06.1974

Pierwszeństwo: 20.06.1973 Francja (nr 73/22552)
Marcel Costil, Cormeilles-en-Parisis, Francja (Marcel Costil).
Sposób ostrzenia narzędzi tnących pracujących przez
wcięcie l mających przynajmniej jedno ostrze tnące
przechodzące przez środe!{ i urządzenie do stosowania
tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest wygładzarka wibracyjna z przestrzennym ruchem wsadu, w której pojemniku wyroby lub półfabrykaty wymieszane z
kształtkami ściernymi i zwilżone cieczą podlegają
obróbce powierzchniowej.
Wygładzarka składa się z pojemnika (10) wibrowanego wibratorem bezwładnościowym (6) sprzęgniętym
z silnikiem (3). Oś wibratora (6) usytuowana jest pionowo. Wibrator (6) mocowany jest w pierścieniach
(9) nieruchomo związanych z kolumną walcową (5).
Kołnierz kolumny (5) jest podparty sprężyście wzglę
dem podłoża. Do ze wnętrznej powierzchni kolumny
(5) przymocowany jest na jej obwodz.ie pojemnik wibrowany (10). Wibrator (6) napędzany jest silnikiem
w ieloblegawym (3).
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest sposób ostrzenia natnących pracujących przez wcięcie i mających
przynajmniej jedno ostrze tnące przechodzące przez
środek i urządzenie do stosowania tego spo~obu.
. Sposób ostrzeni.a polega na doprowadzeniu narzę
dzia (17) w jego urządzeniu (7) w pierwsze położenie
rzędzi

67c;

B24d

P. 111397

24.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ~raków, Folska (Stanisław Markowski, Stefan
Patyk, Andrzej Tyka).
Urządzenie

do

elektrostatyc:llllego nasypu

materiału

ściernego

Urządzen i e przeznaczone j1
est do elektrostatycmtego
nasypu materialu ściernego. Urząiizenie ?=awiera korpus {l) tworzący komort;l (2), połączoną z uldadem
próżniowym (3). Korpus (l) ma wymienne dno płas
kie (4) z szeregiem współśrodkowych rowków (5), połączonych otworami (6) z komorą (2). Pod korpusem
(l) jest usytuowana płyta nasypowa (7), włączona
wraz z dnem płaskim (4) do źródła wysokiego napię
cia (8).
(2 rzastrzeżenia)
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z

układem

wykonawczym (7). Impulsy z

przełącznika

(1) dostają się do Hcznika impulsów (3) , jak również
C: o ulcładlu kontrolujące go (5). W uklad:t.ie kontroluj ą c y m (51 są porównv-wane stany licznika impul->ów
(3) otrzymane z przełącznika dzie~iQcicklawlszo':"'e~o
(1), jak i z dekodera (4) przez układ przełączrukow
(tl}. W zależnogej od ich niezgodności lub . zgo dno ś ci
następuje kasowan~e stanu licznika (3) i blokowanie

zamka lub blokowanie
wierani.r zamka.

68a;

P. 170888 T

E05b

układu kontrolującego (5) i ot(l zastrzeżenie)

07.05.1974

Porojektowania i wyposażania ZaMaszyn i Aparatów Elektrycznych
"P,romel", Gliwice, Polska (Jan Jedliński).

Przedsiębiorstwo
kładów Przemysłu

Urządzenie

do otwierania i zamykania drzwi i bram
obrotowYch

Urządzenie przeznaczooe jest do otwierania i zamykania drzwi <i bram obrotowych. Urządzenie obejmuje
mocowane do osi (2) każdego segmentu bramy, ramiona (5) o'Jejmujące nakrętkę (8). Ramiona wyposażone są w wyjęcia prowadzące (6) dla rolek (7) prrzynależnych do nakrętki (8). Nakrętka osadzona jest na
Śirllbie, która ma mocowaną bezpośrednio tarczę (12)
wyposażoną w pie·rścieniowy suwnik (13) dla silnika
lillliowego (14). Tarcza (12) z suwnikiem (13) może być
osadzona na wałku po3rednim (16) sprzęgającym śtJu
by (9) wyposażone w nawrętki (8) dla każdej osi (2)
segmentu bramy. Zarówno śruby (9) jak i wałek (16)
podpa:rte są za pO'mocą łożysk (10, 11) mocowanych do
ścian lub konstrukcji stałej bramy obiektu. Z chwilą
doprowadzenia prądu elektrycznego do uzwojenia siln1ka (lł) powstają siły działające na tarczę (12), która
obracając śrubę, wprawia namętkę w ruch postępo
wo - zwrotny i odchyla połączone z nią za pomocą
roLek (7) ramiona (5) oraz segmenty (l) bramy.

(l

68a;

E05b

P. 171481

T

Specjalistyczna
Spółdzielnia
Pracy
Warszawa, Folska (Jan Mierzanowski).

\Zastrzeżenie)

29.05.1974

"Skarbiec",

Deszyfrator elektroniczny

Deszyfrato.r elektroniczny przeznaczony jest do otwierania zamkllliętych pomieszczeń przez urząd:zenie
szyfrujące.
Deszy~rator
składa
się
z przełącznika
dzi.esięcioklawiszowego (1), który jest połączony przez
układ formujący (2) z licznikiem impulsów (3). Prze 7
łącznik (l) jest połączony również z układ em kontrolujący m (5). Układ kontrolujący (5) jest dalej połą
czony bezpośrednio z licznikiem impulsów (3) i poś
rednio z tymże samym licznikiem impulsów (3) poprzez układ przełączników kodujących (6) 'i dekoder
(4). Licznik irrnpulsów ~3) jest następnie połączony

68a;

E05b

Eiuro

P. 171861
Opracowań

T

Technicz:nych

11.06.1974
Pań~twowego

Przemysłu T'erenowego, Rze~ zów, Folska (Karol Poznański, Tadeufiz Warzybolc, Józef Gola, Bolesław

Kogut).
Zamek meblowy

nąkładany

Zamek meblo>vy 1!1akładany uruchamiany klucrern
obrotowym s kłctda się z obudowy (1), w któ;rej
urnicszcmny jest suwak (2) oraz płytka (3), przy czym
w ;;zystlde jego elementy wykonane są z tworz ;~•wa
sztucmcgo. Obudowę (l) stano\vi kory tko w kształcie
dwóch połączonych ze sobą trapezów, mające w swej
ścianie czoło wej otwór (4) prostokątny i zaopatrzone
w trzpienie (5, 6 i 1) oraz żebra (8 i 9) wy stające
prostopadle z jej dna. W otworze (4) oraz na zebrach
(8) i między żebrami (9) umieszczony jest suwak (2)
wykon:my
7.e
~ prężr ~ tcgo
tworzywa sztucznego
w k >zta!cie ramki, w której dwa przeciwległe sobiE
boki (10) majq profile trapezów (11) zakończonych
c z<:ści ami (12) o profilach zbliżonych do litery "E'
ws pó~pracuj ącyml sprężynująco z elipt ycznym wystę
pem (13) płytlei (3) osadzonym na trzpieniach (5) i (6)
P!ytka (3) S""lerszym końcem spoczywa na żebrach (9)
! ma wykonany otw ór (11) profilowy, umożliwiający
włożenie klucza obrotowego na trzpi eń (7) obudowy (l).
(l zastrzeżenie)
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68a;

P. 171902 T

E05b

Prz·emysłowy
Instytut
Łódź, Polska
Jabłoński, Jolanta Weber).

Mera-Piap,

Programowe

URZĘDU

14.06.1974

Automatyki
Pomiarów
(Wojciech W.e ber, Sergiusz

urządzenie

sterujące
pomieszczeń

PATENTOWEGO
73;

187

D07b

P. 172910

T

18.07.1974

Centralne. Laboratorium Technicznych Wyrobów
Łódź,
Polska (Kazimierz Kubiak,
Eugenia Bartkowiak, Bożena Marczyńska, Kazimierz
Łukaszewski, Józef Rygiel).
Włók1enniczych ,

otwieraniem
Wyrób

Programowe urządzenie sterujące otwieraniem pomieszczeń służące jako zamek cyfrowy zabezpieczający specjalne pon1ieszczenia sldacta s ię z zespołu przycisków, układu pamięciowego, tabliczki programowej
(5), układu porównującego (6) i układów załączają
cych (3), loo (4) z których jeden załącza sygnał alarmowy, a drugi mechanizm otwierania pomie52czei1,

oraz z

układu zerująceg o (7) połączoneg-o pętlą sprzę
żenia zwrotnego z wyjściami wszystkich komórek
pamięci układu pamięciowego (2).
(l zastr-.~:eżen.ie)

powroźniczy

Wy["ób powroźniczy według wynalaz;ku wykonuje
z przędz odpadowych, z cięty-ch włókien teksturowanych, przy czym w przypadku przędz zróżnico
wanych pod względem grubości, pl1Zędze cieńsze stanowią 1/3 wsadu i występują na zewnętrznej powierzchni żył,. Zastosowano sklręt S-S-Z, lub Z-Z-S przy
czym współczynnik skrętu dla wyrobu wynosi
a = 105-150, zaś dla żyły a 1 = 150~190.
się

(3

74b;
47b;

G08b

P. 170857

T

Fl6s

Wyższa Szkoła Inżynierska

zastrzeżenia)

06.05.1974

im. J. Gagarina, Zielona

Góra, Polska (Jan Aulich).
Sygnalizator

zużycia łożysk ślizgowych

Przedmiotem wynalazku j•est sygnalizatOtr zużycia
sygnalizatora stanowi zaizolowany przewód elektryczny (2) zamocowany me-chanicznie w odpowiednim kanale panewki łożyskowej
(l) i połą·czony z dowolnym sygnalizatorem (4) akustycznym, świetLnym lub mechanic:zmym, zasilanym
źródłem energii elektrycznej, przy czym żródlo to po~ączone jest pośrednio lub bezpośrednio z masą panewki. Przy zniszazenim warstwy roboczej panewki
przez obracający się wał następuje równo~ześnie usunięcie izolacji zamocowanego w niej pmewodu i zwarcia układu elektrycznego, co powoduj,e zadziałaJnie
sygnalizatora.
(l zastrzeżenie)
łożysk ślizgowych . Układ

68a;

E05b

P. 171944

T

15.06.1974

Fabryka Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska
(Wojciech Weiner, Ryszard Różewicki).
Uniwersalny zamek meblowy
Przedmiotem wynal~ku jest uniwersalny zamek
zasuwowy stosowa~ny w drzwiach i szufladach meblowych, w których może być umtejscowi-ony w dowolnej rpozycji, zarówno jako wpuszczany jak i jako nakładany. Istota wynalazkJU przedstawiona j,e st na rysunku obrazującej zamek od czoła w półwidoku
w półprzekroju. Zamek według wynalazku składa się
z korpusu (1), w którym osadzo:1y jest obrotowy
bęben (2) posiadający od c-..toła trzy promieniście rozmieszczOI.'le pod kątem 90° wybrania na klucz. Z drugiej strony obrotowego bębna (2) znajduje się prz.esunięty. mimośrodowo walcowy koŁek (3) umiejscowiony
w row~u (4) przebiegającym w zasuwce (5) osadzone j
suwliwie w 1klorpusie (1), przy czym rowek (4) przebiega prostopadle w stosunku do kierunku przesuwu
zasuwki (5). Zasuwka (5) posiada z jednej strony wykształcony zasuwowy element (6) wystający z jednej
ze ści an korpusu (1). Do ściany tej przy twierdzony
jest płaskownik (12), przy czym korpus (l) wraz
z pła s kownikiem (12) umieszczony jest w os łonie (13).
Na czole korpusu (l) znajduje się kwadratowa oporowa blaszka (10) z jednym wybranym otworem na
klucz.
(2 zastrzeżenia)
6

l

14b;

G08c

P. 172161 T

25.06.1974

Viktor Dymitrievic Chljustin, Aleksej Aleksendrovic Kozlov, Stanislav Matveevic Blinov, Maskva,
ZSRR.
Urządzenie do wskazywania kąta obrotu wału
Przedm'otem wynalazku jest urządZienie do wskazywania kąta obrotu wału, wykor1zystywane w a~Uto
matyce.
Urządzeni.e do wskazywania kąta obrotu wału posiada dwie zamocowane na korpusie (l) tarcze (2, i 5)
ws.półosiowe.
Tarcza wewnętrzna (2), zaopatrzona
w podziałkę (3) do dokładnego okzytu obrotu wału
(4) j,est zamocowana sztywno na wale (4) i jest sprzę
żona kinetycznie z tarczą zewnętrzną (5) która posiada podzia~kę (6) do odczytu pełnych nbrotów wału (4).
Na korpusie (l) są wykonane gniazda (10) w ilości
równej liczbie działek podziałki (6) tarczy zewnę
ti1Znej (5), rozmieszczo1e równomiernie na obwodzie
podziałki (6) tarczy zewnętrznej (5) i koncentrycznie
względem niej, a na powi~rzchni tarczy zewnętrznej
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(5) znajduje się rowek (13) w ks:ztakie otwartego pierś
cienia. W jednym z gniazd (10) rum1eSIZczony jest ustalacz (12), którego czoło, przy krańcowym położeniu
tarczy zewnętrznej (5), wchodzi w rowek (13) i styka
się z j,edną 'ze ścianek szczytowych rowka (13).
UrządZJenie j'est wykorzystywane głównie w wyposażeniu technologicznym mikroelektroniki.
(2

zastrze~en_ia)

Nr 5/II (47) 1975
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wany jest z zespołów nadawania informacji, odtwarzania informacji i wybierania informacji połączo
nych linią (a) sygnałów akustycznych oraz linią (b)
sygnałów wywoławczych z podziałem tych linii za
pomocą kluczy. Zespoły nadawania zawierają bloki
(A2) samoczynnego wybierania informacji, które poprzez klucze (A2.2 + A2.n) połączone są z oddzielnym
uzwojeniem głowicy (A3.1) wielośladowej, uruchamianej poprzez wybieraki (A6) z bloków (A7) sterowania
sygnałami (xl.l+xl.n) z rozruchu przenośników, lub
sygnałami z linii {b), natomiast zatrzymywane są sygnałami o pracy przenośników z czujników (Al.n) ruchu w blokach (Al).
(2 zastrzeżenia)
74c; C08b
33a; B66b

P. 172083 T

20.06.1974

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Folska
(Walerian Dziurla, Eugeniusz Wędzki, Roman Szczukiewicz, Edward Agdan, Rudolf Kliber, Otton Bolek,
Stanisław Grzymała).

Sposób sygnalizacji szybowej i urządzenie do sygnalizacji szybowej
Sposób sygnalizacji szybowej znajdujący zastosowanie przede wszystkim przy urządzeniach wyciągowych
stosowanych do głębienia szybów charakterystyczny
tym, że wszystkie informacje potrzebne z dna szybu
lub pomostu wiszącego a dotyczące ruchu i rodzaju
pracy urządzenia wyciągowego przekazywane są za
pomocą
następujących
dziewięciu
sygnałów;
jaz·da
w górę, jazda w dół, jazda powoli, jazda bardzo powoli, stój, jazda ludzi, jazda rewizyjna, alarm i naczynie wydobywcze wolne. Sygnały te przesyłane są
z dołu do nadszybia na drodze elektrycznej za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowo drogą radiową za pomocą dziewięciokanałowego łącza radiowego. Sygnały przesyłane z dołu po przetworzeniu są
wyświetlane
na zrębie lub pomoście wysypowym
i w maszynie wyciągowej w formie jednoznacznych
sygnałów optycznych poprzedzonych sygnałem akustycznym. Urządzenie do sygnalizacji szybowej skła
da się z iskrobezpiecznej instalacji elektrycznej nadawczej i instalacji elektrycznej odbiorczej połączonej
poprzez system łącz dziesięciożyłowym kablem (2),
a w wykonaniu bezprzewodowym za pomocą dziewię
ciokanałowego łącza radiowego.
(5 zastrzeżeń)

74c;

G08b

P. 170834 T

04. 05.1974

Zakłady

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Folska (Henryk Majcher, Norbert Rak, Stefan Bialik, Adam Kaźmierczak, Stefan
UpłAwa, Grzegorz Dziurowicz).
Węglowego,

Układ

automatycznego sterowania wielokrotnym przeinformacji słownych wzdłuż ciągu

syłaniem

przenośników

Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznego
sterowania wielokrotnym przesyłaniem informacji
słownych wzdłuż ciągu przenośników. Układ zbudo-

74d;

G09f

P~

171770 T

08.06.1974

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Folska (Paweł Krzysztolik, Roman Dworak, Krystian Mendera,
Jan Kłakus).
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75li.;

Optyczny sygnalizator alarmowy
Optyczny sygnalizator alarmowy przeznaczony do
ostrzegania ludzi w podziemiach kopalń przed grożą
cym im niebezpieczeństwem, związanym zwłaszcza ze
wzrostem koncentracji metanu lub zakłóceniem wentylacji, w obwodzie zapłonowym wyładowczej lampy
(L) ma odgromnik (Od) samoczynnie zwierający się
po przekroczenfu nominalnej wartości napięcia na
jego zaciskach. Jeden z zacisków tego odgromnika
połączony jest z pierwotnym uzwojeniem zapłonowe
go transformatora (TR2) wyładowczej lampy (L) bezpośrednio, a drugi poprzez zapłonowy kondensator
(C3). Zagadnienie uruchomienia tego optycznego sygnalizatora alarmowego rozwiązano przez zastosowanie
półprzewodnikowego klucza (Tl) włączonego pomię
dzy bazę i emiter tranzystaTa (T2) przetwornicy (P).
(2 zastrzeżenia)
p
a

r-------;-------
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P. 172888

T

18.07.1974

Rypińskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Rypin,
Polska (Zygmunt Chojnacki, Lech Gałczyński).

Urządzenie

do znakowania przedmiotów metalowych

·urządzenie do. znakowania przedmiotów metalowych okrągłych na obwodzie, składające się z ramy
o konstrukcj i stalowej, do której przyspawane są
belki wsporcze (2) ustawio nt; pod kątem ostrym,
których wierzchołek jest w punkcie styku ze znacznikiem (12).
Belki wsporcze (2) posiadajc; rowki teowe, w których prz~suwnie mocowane są rolki (4). '{]mieszczony
w górnej części ramy suwak (3) z przytwierdzonym
znacznikiem (12) połączony jest na stałe z tłokiem
(11) układu hydraulicznego.
(l zastrzeżenie)
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74dt; G08g
20i; B61l
54h; G09f

P. 170965

09.05.1974

T

Zakłady
Węglowego,

Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Gliwice, Polska (Leonard Pełczyński,
Piotr Bajarek, Halina Wójcik, Gerard Posiełek).
Elektroniczny

układ

sterowania

tablicą

synoptyczną

Elektroniczny układ sterowania tablicą synoptyczną
jest układem pośredniczącym między cyfrową
maszyną (10) a tablicą synoptyczną II, na której
w szczególnym zastosowaniu narysowane są tory kolejowe. Przy każdym torze umieszczony jest wyświetlacz (9) wskazujący numer paciągu znajdują
cego się na torze. Cyfrowa maszyna (10) ·przekazuje
informację o numerze pociągu do rejestru (1), skąd
informacja przechodzi do rejestrów (8) umieszczonych przy wyświetlaczach (9). Cyfrowa maszyna (10)
przekazuje jednocześnie informację o adresie do rejestru (2) adresowego, a stąd przez dekoder (3) do
iloczynów (4). Iloczyny (4) są połączone każdy z odpowiadającym mu rejestrem (8). Przekazanie informacji z rejestru (l) i z rejestru (2) adresowego następuje pod działaniem generatora (6) taktu i licznika (5) za pośrednictwem bramki (7) logicznej, przy
czym licznik (5) pobiera sygnały z cyfrowej maszyny (10).
(2 zastrzeżenia)

75b;

B44c

P. 171675

T

04.06.1974

Folitechnika Krakowska, Kraków, Polska (Roman
Hussarski).
Sposób wykonywania kompozycji sgraffitowych
w architekturze
Sposób
wykonywania
dekoracji
sgraffitowych
w architekturze polega na tym, że kompozycję wykonuje się za pomocą strumienia cieczy pod ciśnie
niem. Na gotową powierzchnię nanosi się warstw~
ochronną z wosku, krzemienia potasowego lub żywi
cy syntetycznej.
Przy wykonywaniu sgraffitowej kompozycji na
ścianie budynku sposobem według wynalazku nie ma
potrzeby wznoszenia rusztowań, gdyż końcówkę emitera wodnego steruje się zdalnie przy pomocy znany.ch urządzeń.
(l zastrzeżemiel

76b; DOlg

P. 171640

04.06.1974

Pierwszeństwo:

04.10.1973 - W. Bryt. (nr 46 445/73)
17.10.1973 - W. Bryt. (nr 58 421/73)
Bonded Fibre Fabric Limited, Bridgwater, Somerset, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania włóknistego runa i zgrzeblarka
do wytwarzania włóknistego runa
Sposób wytwarzania włóknistego runa polega na
tym, że ostatni wałek maszyny zgrzeblącej obraca
się z prędkością obwodową powodującą przelatywanie włókien z wałka na zbieracz, który ustawia się
dostatecznie blisko przedostatniego wałka zgrzeblą
cego ograniczając przepływ powietrza między zbiorniiDiem a przedostatnim wałkiem zgrzeblącym dla
stworzenia oporu dla strumienia powietrza płynące
go wraz z włóknami z ostatniego wałka zgrzeblące
go w kierunku zbieracza.
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Zgrzeblarka do wytwarzania włóknistego runa posiadająca szereg wałków zgrzeblących (1-9) posiada
ostatni wałek (9) dostosowany do obrotu z prędkoś
cią obwodową pozwalającą na wyrzucanie włó kien
z wałka (9) na zbieracz (13), który usytuowany jest
blisko przedostatniego wałka zgrzeblącego (8) nie
pozostając
z nim jednak w sprzężeniu roboczym
i ograniczając przepływ· powietrza między wałkiem
(8), a zbieraczem (13).
(18 zastrzeżeń)

76b; DOlg

P. 111673

działające z taśmą (2) i osadzone w dwóch punktach
wsporczych (7 i 8) w t en sposób, że jeden koniec
każdego z trzpieni (6) jest zamocowany w jednym
punkcie wsporczym (7) sztywno, a drugi koniec jest
tak umieszczony w drugim punkcie wsporczym (8),
że może się przemieszczać wzdłuż tworzącej cylindra,
powodując ciągłe wyginanie się trZpieni przy ich
zetknięciu się z taśmą , a tym samym zrzucanie taś
my z igieł cylindra. Urządzenie według wynalazku
na skutek zastosowania trzpieni zmniejsza prawdopodobieństwo nawijania się taśmy na igły cylindra
i tym samym zwiększa wydajność urządzenia. Urzą
dzenie to jest wykorzystywane głównie przy wytwarzaniu przędzy o niskich i średnich numerach
z włókien chemicznych ciętych, z włókien lnianych,
a także z ich mieszanek z włóknarod wełnianymi.
(3 zastrzeżenia)

"r

04.06.1974

T

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych
Maszyn Przędzalniczych "Lumatex", Zielona Góra,
Polska (KaZiimierz Bobrowski, Ryszard Lipi:ec, Stanisław Mroczkiewicz, Kazimierz Stawkowski).
Bęben

zbieracza,

zwłaszcza

zbieracza zgrzeblarki

Przedmiotem wynalazku jest bęben zbieracza,
zbieracza zgrzeblarki, z pełnym czołowym
uszczelnieniem na całym obwodzie.
Dla zabezpieczenia przed gromadzeniem się włó
kien i kurzu w szczelinach między obracającym się
bębnem zbieracz,a a nieruchomymi obudowami piasty (3) bębna zbieracza posiadają osiowe wytoczenia
(4), w które wchodzą podtoczeniami (13) i (14) pół
pierścienie (11) i (12) tworząc w ten sposób labiryntowe uszczelnienie elementu obrotowego i nieruchamego.
(2 zastrzeżenia)
zwłaszcza

' 1

2

3

l

4

14

f2

l

76b;

l'

P. 172312 T

DOlg

28.06.1974

Ośrodek Badąwczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych
i Czesankowych Wełny "Befamatex", Bielsko-Biała,
Folska (Władysław Kotwicki).

....L
10

Szarparka

w

wielobębnowa

urządzeniu według wynalazku między wszyst-

bębnami głównymi szarparki w strefie spływu
rozwłóknionego surowca w minimalnej odległości od
obicia są sztywno zamocowane dwa strącające noże
(1, 2). Przekrój tych noży jest zbliżony do trójkąta.

kimi

76b;
76c;

P. 171823

DOlg
DOlh

11.06.1974

T

Kostromskoe Spetsialnoe Konstruktorskoe Bjuro
Textilnykh Mashin, Kostroma, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Albert Arturovich Leinek, Igor Stepanovich Khomyakov, Igor Serafimovich Privalov, Galina Pavlovna Filaretova).

Szlifierka (3) do ostrzenia obicia jest zabudowana
pomiędzy strącającymi nożami (l, 2), zaś ruchoma
przesłona
(4) regulująca dwukierunkową drożność
dla rozwłóknianego surowca jest obrotowo zamocowana na zewnętrznej krawędzi górnego strącając.ego
noża (2).
(l zastrzeżenie)

f

l

l
l

f

Urządzenie podające taśmę z włókien do układu
rozczesującego, zwłaszcza do przędzenia
bezobrączkowego włókien

Urządzenie

do

podawania

taśmy

z

włókien

do

układu rozczesującego, zwłaszcza dla przędzenia bezobrączkowego włókien posiada stolik i cylinder (3)

z .igłami (4), wzdłuż którego tworzącej .i między i·gła
mi zamocowane są trzpienie elastyczne (6), współ-

J_

\1.

J. .1.

Nr 5/II (47) 1'975
76b;

•
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kowym (24, 44), którego górna część przylega do
wałka zdejmującego (12, 42) i mechanizm (14, 46}
dociskający człon łopatkowy (24, 4.t) do wałka zdejmującego {12, 42).
Sposób według w ynalazku polega na tym, że
pasmo przezgrzeblonych włókien przeprowadza się
ciągle pomiędzy obrotowym wałkiem zdejmującym
i n~eruchomym członem łopatkowym. (27 zastrzeżeń)

06.07.1974

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych
Maszyn Przędzalniczych .,Lumatex", Zielona Góra,
"Polska (Stani s ław Bundz, Jan Bagiński, Zbigniew
Nadolny, Stefan Staszewski, Alfred Strutyń~ki, Jan
Tarczew,;k:i, Rys zard Lipiec, .Tan Waszkowski).

Oczyszczarka surowców
komorami

włókienniczych

191

z dwoma.

zasilającymi

Oczyszczarka surowców włókienniczych z dwoma
komorami zasilającymi służy do oczyszczania .f rozluźniania we wstępnym procesie przędzenia.
W oczyszczarce według wy nalazku jedna z zasilających komór (l) przekazuje surowiec włókiennic?.y
do oczyszczającej komory (6) w strefę pracy trzepadla (7), natomiast druga· zasilająca komora (19},
w której gromadzony jest nadmiar surowca już
oczyszczonego i rozluźnionego nie mieszczącego się
w urządzeniach zasilających zgrzeblarek, przekazuje
surowiec bezpośrednio do wylotu (23) oczyszczark i
z pomini.ę cicm oc zysz czającej komory (6). Zasila.i<1Ca
komora (l} prz ekazująca surowiec w strefę pracy
trzepadła (7} ma zasila j ący wałek (4) łoży s kowany
w obrotowych mimośrodowych tulejach (17) połączo
n ych z dźwignią (18) do regulowania odległos ci linii
zacisku surowca mi ędzy zas ilając~·mi wałkami (4),
(5) od zarysu trz.epadła (7) w zalei.noścl od długości
przerabianego wł ókna. Trzepadło (7) obudowa ne j est
ruchomą kierując ą płytą (8) zamocowaną wahliwie
górną czę ś cią do pr zeciwległych ram (12), a dolną
częścią Z\viqzana przegubowo z pocz ątkiem zespołu
rusztovdn . Ze s pół rusztowin s kłada się z nas tawnych
prętów (!J) o~1.dzon y ch wahliwie i pła s kich elementów (10) osadzonych s ztywno w obudowach (11). Odpadkowa komora (13) ma ok ienko (15) z regulac y jną
klapą (16) do regulacji ilości przepł ywające go po""'ietrza mię dzy szczelinami zespołu rusztowin.
(3 zastrzeżenia)

,0)'
.}\1
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76b;

DOlg

P. 173166 T

31.07.1974

Cśr o dek

Badaw<"zo-Rozw ojowy Maszyn Zgrzebnych
Czesankowych Wełny ,.BEFAMATEX", Bielsko-Biała, Pobka (Stanislaw Zabliocki, Fryderyk Siuda,
Walter Wałach).
Urządzenie do obciągania ściernic
i

---!.!.

,JL~~~~~~JJ~~~~~~!~

Urzą d zenie
według
wy,n alazku zaopatrzone jest
w uchwyt (·l) z diamrm tem (5) suwliwie o:-adzone na
prowadnicy (3) tal,, f!b y uchwyt wraz z diamentem
mó gł być w czas ie obci ą ga1nla ściernic (9) przesuwany z jednego koi1ca prowadnicy (3) na drugi koniec
za pomoc ą zderzaków. Zderzaki są zamocowane do
ścian bocznych konstrukcji nośnej. Kąt nachylenia
diamentu (5) względem osi poziomej rury (2) wynosi
najkorzystniej 20°.
(2 zastrzeżenia)

76b;

DOlg

P. 173036

26.07.1974

W. Bryt. (nr 36353/73)
The English Card Clothing Company Limited,
Lindley, Wielka Brytania.
Pierwszeństwo:

31.07.1973 -

Układ wyjściowy w
włókien i sposób

Układ

teryzuje

wyjśc i ow y
się

tym,

że

postać grania s tor;łupa

urządzeniu do gręplowania
usuwania pasma włókien

do zgrzeblenia
wałek

i

w!ól~ien

zd ejmujący

współdziała

z

charak-

(12, 42} ma

członem łopat-
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reditelstvi, Liberec,
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P. 171661 T

URZĘDU

PATENTOWEGO
Wrzeciono

05.06.1974

07.06.1973 Czechosłowacja
(nr PV 4100/73)
textilniho strojirenstvi generalni
Czechosłowacja.

Sposób przetwarzania włóknistego materiału
i urządzenie do stosowania tego sposobu

przędzę

. Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
ze włókna po ich rozluźnieniu uchwyca się na elemencie łączącym przez dZJiałanie pola elektrostatycznego, następnie zbiera się je z tego elementu
w sposób ciągły przez wirujący luźny koniec przę
dzy, przy czym ruch obrotowy przędzy dokonuje się
przez element skręcający, działający na powstającą
przędzę za odcinkiem dołączania się włókien do koń
ca przędzy.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku charakteryzuje się tym, że za urządzeniem (l)
do rozluźniania włóknistego materiału (20) umieszczony jest utworzony przez bieguny (7, 8) źródła
wysokiego napięcia (9) element łączący, a do jednego z tych biegunów skierowana jest oś obrotu elementu skręcającego (14) oddziaływującego na przę
dz~ (17) . za odcinkiem dołączania włókien (13) do
konca teJ przędzy (17).
(22 zastrzeżenia)

Nr 5/II (47) 1975
wieloskrętowe

Przedmiotem wynalazku jest wieloskrętowe wrzeciono, które składa się z uchwytu (31) zamocowanego do elementu nośnego (1), na którym to uchwycie
osadzona jest cewka (2), z której nitka (36) jest prowadzona poprzez hamulec (3) przy wewnętrznym
głównym zabieraku (5) i wewnętrznym zabieraku
pomocniczym (6), które są napędzane odpowiednio
przez wewnętrzne główne koło pasowe (14) i wewnętrzne pomocnicze kolo pasowe (22) odbierające napęd z wału (12) poprzez wewnętrzne koła pasowe
główne (13) i pomocnicze (24) oraz pasy napędowe
(15) i (25). Dalej nitka (36) jest prowadzona przez
zewnętrzne zabieraki główny (7) i pomocniczy (18)
obracające
się
z synchrondzowanymi prędkościami
obrotowymi w kierunku przeciwnym niż wewnętrzne
za?ieraki i napędzane zewnętrznymi kołami pasowymi głównym (10) i pomocniczym (17) odbierającymi
napęd od wału (12) za pośrednictwem osadzonych
na tym wale kół pasowych zewnętrznych głównego
(11) i pomocniczego (16) oraz odpowiednio pasów: napędowych (21) i (44), przy czym centralny napęd jest
przekazywany przez napędzające koło pasowe (9).
Koła pasowe główne (10), (11), przekazujące napęd,
pas napędowy (21), wewnętrzne pomocnicze koła
pasowe (22), (24) przekazujące napęd i pas napędowy
(25) oraz wewnętrzne koła pasowe główne (14), (13),
pas :napędowy (15), zewnętrzne kola pasowe pomocnicze (17), (16) p.rzekazują·ce napęd i pas· napędowy
(44) - w innej postaei wykonania wynalazku są zastąpione mechanizmem różnicowym.
(2 zastrzeżenia)

''

9

76d;

P. 171998

B65h

18.06.1974

Pierwszeństwo:

25.06.1973 - Francja (nr 73/23177)
28.02.1974 - Francja (nr 74/06962)
Societe· CivHe Textile dite Sodtex, Lyon, Francja.

Urządzenie

do tworzenia zapasu nici na nawoju

Urządzenia do utworzenia zapasu nici na końcu
nawoju wprawianego w ruch obrotowy przez styk
jednej z jego tarcz z wałem napędowym (l), charakterystyczne tym, że zawiera tarczę z nacięciem nachyloną w stosunku do osi stanowiącą koło gwintowane (2) wprawiane w ciągły ruch obrotowy podczas

•

11

•

-~

L---------10
~~~----~------------l

L------------------------2
~~----------------5

76c;

DOlh
Pierwszeństwo:

P. 172164

T

25.06.1974

27.06.1973 Czechosłowacja
(nr PV 4612/73)
Slovenska vedeckotechnicka spolol!nost Dom Techniky, Bratysława, Czechosłowacja.
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tworzenia zapasu, oś (4) również wprawianą w ruch
obrotowy przez koło (5) zamocowane do jej podstawy, oparte na krzywce (6) sterowanej przez jedno
z ramion organu wymiany nawoju nici, ramię przegubowe (8) obrotowe na osi (4) i zaopatrzone na
swym swobodnym końcu w prowadnicę nici (9),
a w swej częścd środkowej w zapadkę (10) opartą
o płaszczy znę nachyloną koła (2), gdy ramię to wraca
do swego położenia pierwotnego, element ryglujący
(13) zamontowany na osi (12) w przybliżeniu prostopadłej do osi wału napędowego (1), wprawiającego
w ruch obrotowy płaszczyznę nachyloną koła (2)
i przegubowo ruchomy wokół tej osi, a przeznaczony
do blokowania ramienia przegubowego.
(13 zastrzeżeń)

77f; A63h

P. 172663
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Sposób wykonywania wyrobisk górniczych

Sposób wykonywania wyrobisk górniczych przy
pomocy ładunków wybuchowych i przybitki polega
na tym, że jako przybitki używa s i ę wodnych roztworów wodorotlenl{ćw m etali, korzystnie wodorotlenku sodowego i/lub potasowego o zawartości wodorotlenku w wodzie powyżej 0,1 g/loitr lub wodnego
roztworu krzemianu sodowego albo potasowego o zawartości krzemianu powyżej 0,05 g/litr.
Można

również

stosować

przybitkę

składającą

się

z mieszaniny wodnego roztworu wodorotlenków metali i krzemianu sodowego lub potasowego.
W celu zmniejszenia ładunków elektrostatycznych
stabilizujących
zawiesinę
pyłowo-powietrzną
wprowadza s ię dodatkowo do przybitki w osobnym pojemniku pył metaliczny o rozdrobnieniu poniżej
0,5 nun.
(3 zastrzeżenia)

12.07.1974

Pierwszeń s two:

14.07.1973 - RFN (nr P 2335908.2)
Artur Fischer, Tumlingen, Republ•ika Federalna
Niemiec.
Element łączący do kształtek ze spienionego
tworzywa sztucznego
Przedmiotem wynalazku jest element łączący do
ze spienionego
tworzywa
sztucznego,
przeznaczony do części krajobrazowych
zabawek. Element według wynalazku ma dwie połączone z sobą części mocujące (2a, 2b) o kształcie
noży i ~aopatrzone w otwory (6) na igły mocujące
(7). Między częściami mocującymi znajduje się koł
nierz zderzakowy (5).
(4 zastrzeżenia)
ltształtek
zwłaszcza

80b;

C04b

P. 138726

10.02.1970

Biuro Projektów
Dostaw Pieców Tunelowych,
Kraków, Polska (Andrzej Szczepek, Wanda Kuła
kawska, Stanisław Sztyk, Tadeusz Styła).
Masy ognioodporne i ogniotrwałe o wiązaniu
hydrauliczno-ceramicznym i temperaturze
zastosowania 1100°C do 1450°C

Masy ognioodporne i ogn i otrwałe o wiązaniu
hydrauliczno-ceramicznym i temperaturze zastosowania 1100 do 1450°C posiadają uziarnienie 0-2 mm,
w skład ich może wchodzić każdy cement, a skład
racjonalny i chemiczny tych mas uzależniony jest od
temperatury zastosowania.
(2 zastrzeżenia)

80b;

C04b

P. 163469

20.06.1973

Zakłardy Chemiczne "Wizow", Bolesławiec Sląski,
Polska (Jan Glondarski, Miron Kossek, Tadeusz Mikołajczyk, Bogusław Sendecki, Stefan Sulski).

78d;

C06d

P. 170980

T

10.05.1974

Wojskowa

Akademia Techniczna im . Jarosława
Warszawa, Polska (Edward Woźniak,
Jolanta Szwej).
Masa do ogni czerwonych i sposób jej wytwarzania
Dąbrowskiego,

Wynalazek dotyc zy ma.sy do ogni czerwonych jak
sposobu jej wytwarzania. Masa zawiera 40-700/o
wagowych sproszkowanego azotanu strontu, 5-200/o
wagov.')'ch sproszkowanego magnezu, 10-400/o wagowych chlorowanego polichlorku winylu, 5-300/o wagowych .ftalanu dwubutylu i 0-200/o wago wych stearynianu wapnia.
Masę wytwarza s ię przez wprowadzenie chlorowanego polichlorku winylu do mieszaniny azotanu
strontu, sproszkowanego magnezu, ftalanu dwubutylu i ewentualnie stearynianu wapnia, po czym
całość miesza się aż do uzyskania jednorodnej plastyczn ej masy, a na s tępnie mas ę k s ztałtuj e się przez
prasow anie pod cisnieniem rzędu 1500 k G/cm 2, bądź
też wpra,;owuje ją w tych samych warunkach ci:inienia w metalowe łuski smugaczy, a następnie wy grzewa w temperaturze 30-60°C przez 48-72 godzin.
(2 zastrzeżenia)
też

78e;

F42d

P. 172139 T

22.06.1974

Folitechnika śląska im. W. P strowskiego, Gliwice,
Polska (Marcin Borecki, Miro s ław Chudek, Zenon
Szczepaniak, Wiesław Zadęcki) .

Sposób wytwarzania klinkieru cementowego i dwutlenku siarki

Sposób wytwarzania klinkleru cementowego i dwutlenim siarki polega na wyeliminowaniu z tego procesu uciążliwej operacji jaką jest mechaniczne mielenie podstawowego surowca siarczanu wapniowego
zwłaszcza uwodnionego przez wprowadzenie dwuetapowego suszenia s iarczanu i użycie przeciwprądowo
w drugim etapie gorąc ych gazów odpadowych z tegoż procesu, do odszczepienia wody krystalizacyjnej,
związanej chemicznie z siarczanem oraz jego rozdrobnienia. Uwodnicny siarczan wapniowy poddaje się
wstępnemu susz<:! n iu tak, aby z awartość wody krystalizacyjnej była stała i mieściła się w granicach 2-20%,
następnie mieszaniu ze zmielonymi surowcami tlenkowymi i koksem, a sporzą dz o ną mie s zaninę dalszemu suszeniu, przy rozdrobnieniu zbryleń siarczanu
do wielkości umożliw iającej jego rozkład chemiczny,
s tos ując przeci w prądowo [O ·ąoe gazy odpadowe" wytwarzające się w czasie tegoż rozkładu .
(l zastrzeżenie)

80b;

C04b

P. 163959

09.07.1973

Krotos zyń skie Zakłady Ceramiki Budowlanej, Kr.o toszyn, P olska ( Wacław Michal ak, Albin Wyszomirslti, Augustyn Szałęga, Kazimierz Leszkowicz, Czes ław Kaczmarek, Władysław An tonowicz, Jan Heynar, Jan Wojta.rowicz, Zbigniew Pietras, Zbigniew
Kubik).

194

BIULETYN

URZĘDU

Sposób produkcji cegły klinkierowej i innych cera·
micznych materiałów budowlanych z zastosowaniem
paleniskowych żużli granulowanych z kotłów
pyłowych

Sposób produkcji cegły klinklerowej budowlanej
i innych ceramicznych materiałów budowlanych polegający na tym, że do uszlachetnienia plioceńskich
iłów poznailskich zastosowano do 306/o w stosunku
obj ętościowym paleniskowe żużle granulowane uzys·
Itiwane w .e lektrowniach cieplnych przy spalaniu pyłu
węglowego. żużle granulowane zastępują stosowany
dotychczas piasek, łupek powęglowy "Haldex" oraz
mączkę ceglaną.

Proces suszenia i wypału materiałów ceramicznych
odbywa się z zachowaniem dotychczas stosowanej
technologii przy zmniejszonym wskaźniku zużycia
paliwa technologicznego.
(l zastrzeżenie)
80b;

C04b

P. 164534

06.08.1973

Norton Company, Worcester, Massachusetts,
Zjednoczone Ameryki (John Jackson Scott).

S~~J.ny

Sposób wytwarzania ziarnistego produktu magnezjowego oraz ziarnisty produkt magnezjowy wytworzony
tym sposobem
Sposób wytwarzania ziarnistych produktów magnezjowych przydatnych szczególnie dla celów elektroizolacyjnych polega na tym, że magn,ezję topi s ię
w obecności od 10+40% wagowych dodatków skła
Clających się z tlenków glinu,· krzemionki oraz wapna.
Slopianą mleszanln ę chłodzi się w strumieniu spr ę żo
nego powie.t rza w celu wytworzenia zestalonych kulek z których co najmniej 40% przechodzi przez oczko
nr 35 sita Tylera. Pozostale większe kulki ka.·uszy się
przy pomocy powietrza i miesza się z kulkami zestalonymi dla utworzenia jednorodnej mieszaniny.
Produkt ziarnisty, magnezjowy zawiera stopioną
i ochłodzoną przy pomocy powietrza mieszaninę magnezjową, która składa się w jednej części z zestalonych kulek przechodzących przez oczka nr 35 sita
Tylera i w drugiej części ze skruszonych zestalonych
kulek, które po skruszeniu przechodzą przez oczka
sita nr 35 Tylera. Produkt zawiera do 250fo wagowych
tlenków glinu, do 25% wagowych krzemionki i wapno
w ilości mniejszej od 1/2 zawartości krzemionki.
(9 zastrze'Zeń)
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asfaltu i wypełniacza, znamienny tym, że do asfaltu
wprowadza się niewielkimi porcjami jako dodatek
kauczuk syntetyczny w postaci emulsji wodnej najlepiej kauczuk butadienowo-styrenewy o wysokim
stopniu spolimeryzowania w ilości l do lOOfo, a naj·
efektowniej w ilości 3,5 ~ 5,0% lepiszcza i dokładnie
miesza wszystkie składniki.
(l zastrzeżenie)

80b;

C04b

P. 165215

19.09.1973

Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf,
Hermsdorf/Thtir, Niemiecka Republika Demokratyczna (Wolfgang Kertscher).
Sposób

wytwarzania

cienkich folii

ceramicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
cienkich folii ceramicznych przez wylewanie i/lub kalandrowanie ceramicznej masy lejnej. Dotychczas wY·
stępowały przy tym poważne trudności technologiczne
spowodowane przez rozpuszczalniki organiczne lub ła
mliwe i kruche folie. Uniknięto ich przez wmieszanie środka wiążącego, składającego się w zasadzie
z polioctanu winylu i dekstryny.
(5 zastrzeżeń)

80b;

C04b

P. 165885

16.10.1973

Ośrodek
Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół
przewodnikowych, Warszawa (Jerzy Morawski, Aleks andra Limburska, Jerzy Makara, Włodzimierz Dan·
n~:mann).

Sposób wytwarzania ceramicznych

płytek

podlożowych

Przedmiotem wynalazltu jest sposób wytwarzania
ceramicznych pły tek podłożowych, polegający na tym
że ~a~a ceramiczna w:az z p.lastyfikat0rg.mi zostaj~
wyc1smęta przez ustntk prasy pasmowej, suszona
a nas tępnie cięta na płytki o odpowiednie j długoś ci.
(l zastrzeźenie)
BOb;

C04b

P. 166023

PoZI11ł.ńskie

22.10.1973

Biuro Projektów Budownictwa PrzemyPolska (Edmund Pietrzak).

słowego, Poznań,

80b;

C04b

P. 164832

23.08.1973

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z o.o., Warsza·
wa, Polska (Jarosław Stępniewski, Jan Surowiński,
Fryderyk Weigl, Ryszard Kowalski, Andrzej Słoniew
ski).
Smar do form do wytwarzania elementów
betonowych
Smar do form do wytwarzania elementów betono·
wych, zawierający kompozycje znanych składników,
jak oleje mineralne, węglowodory maziste, gacz, mydła naftenowe lub inne, woski syntetyczne, polietylen,
oraz inhibitor korozji, znamienny tym, że zawiera
1~309/o wagowych tranu rybiego. Lepkość kompozycji ustala się przez dodanie odpowiedniej ilości rozpuszęzalnlków.
(l zastrzeżenie)

Sposób przygotowania do suszenia półfabrykatów
ceramicznych zwłaszcza zaś wytwarzanych w procesie
ciągłym elementów suchych tynków gipsowych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Istota s posobu przy.g otowania do suszenia półfabry
katów ceramicznych polega na tym, że uformowaną
w pasma masę gipsową po wstępnym związaniu podgrzewa ·się w sposób ciągły przy użyciu źródła promieniowania energii ciep1nej, najkorzystniej przy
użyciu promienników podcZJerwieni w cz<asie przemieszczania na przenośnikach przed suszarnią, najkorzystniej w czasie przed i po przecinaniu pasma na posz·c zególne elementy tynków, po czym przeprowadza

l

gob ;

co4b

P, 164877

27.08.1973

Poznańskie
Przedsiębiorstwo
Poznań,
Polska (Alfons Feder,

Robót Drogowych,
Kazimierz Zbucki,
Aleksander Borszczow, Roman Kaczmarek, Tadeusz
Andrysiak, Marian Stachowski).
Sposób wytwarzania mas bitumicznych dla nawierz·
chni drogowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
mas bitumicznych dla nawierzchni drogowych, skła
dających się z mieszaniny grysu bazaltowego, piasku,

~
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-l . r~~~~-,-~
=

=

11

Nr 5/II (47) 1975

BIULETYN

URZĘDU

PATENTOWEGO

s.ię proces ich właściwego suszenia w susz.ar,ni. Urzą
dzenie do stosowania podanego sposobu postępowania
składa się (j·ak na rysunku) z co najmniej dwóch promienników podczerwieni (8) rozmieszczonych ponad
drogą przemieszczania mokrych elementów tynków na
przenośnikach (6) przed i za nożycami (7), przy czym
promienniki (8) mają postać płyt, których długość jest
kilkakrotnie większa od sz-erokości, a szerokość odpowiada mniej więcej szerokości przenośników (6).
Wynalazek ma zastosowanie w czynnych i nowo
budowanych ,zakładach produkujących suche wyroby
ceramiczne.
(4 zastrzeżenia)

80b;

C04b

P. 167053

T

195

- -- ~

05.12.1973

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polsk'a (Alina Falkiewicz, Jan Pachowski, Robert Topa,
Czesław Zięba, Roman Styżej, Stanisława Kulawa).
Sposób wykorzystania pyłów klinkierowych jako
spoiwa i jako aktywatora innych spoiw
Pyły klinkierowe stosuje się j.ako spoiwa, korzystnie w ilości 200/o do mieszanek gruntów lub kruszyw
z wodą oraz jako aktywator, korzystnie w il< •Ści
5+300/o do mieszanek popiołów lotnych z wodą, jak
również jako aktywator, korzystnie w ilości 10+25°/o
do mieszanek kruszyw z popiołami lotnymi z wodą.
Do mieszanek kruszyw, zwłaszcza piasków z wodą
i -pyłami k1ink.ierowymi jako spoiwem, dodaje się do
40/o ropy naftowej lub 50/o cementu, celem podwyższe
nia ich wytrzymałości i mrozoodporności.
(2 zastrzeżenia)

80b; C04b
39a2; B29c

03.05.1974

P. 170784

Pierwszeństwo:

03.05.1973 - NRD {nr 170582)
VEB Synthesewerk Schwarzheide, Schwa:rzheide,
Niemiecka Republ~a Demokratyczna.
Forma robocza do wytwarzania ceramicznych wyrobów

80b;

C04b

P. 170830

Biuro Projektów Przemysłu
Folska (Karol

łych, Gliwice,
Zając).

T
Materiałów
Fede1iński,

P. 170856

T

06.05.1974

Instytut Szkłoa Filia w Krakowie Kraków Folska
(Roman Tymoszuk, Władysław K~pera, Wladysław
Wolińsk.i, Józef Durek).
Sposób wytapiania fryty emalierskiej oraz piec do
wytapiania fryty emalierskiej
Sposób produkcji fryty emalierskiej polega na wytapianiu w systemie ciągłym. Zestaw surowcowy podawany jest do pieca cienką warstwą, gdzie ulega
stopieniu, a wytopiona masa samoczynnie wypływa
przez otwór spustowy w dnie części spustowej pieca
do zbiornika irytującego. Piec do wytapj.ania fryty
emalierskiej posiada konstrukcję kanałową, z podziałem na części; nagrzewania, stapiania i część spusto~
wą. W części nagrzewania zabudowane jest podwójne sklepienie. Przestrzenią powstałą pomiędzy sklepie~
niem górnym, a dolnym odprowadzane są spaliny do
. kanału odciągowego. Część stapiania pieca posiada
dno wyprofilowane skośnie do środka. Zbież.ność skosu w najni:ższym punkcie wynosi 5-100/o.
(2 zastrzeżenia)

Forma vobocza do wytwarzania ceramicznych produktów wykonana jest z materiału z tworzywa sztucznego i filtru metalowego oraz z innych nada)jących się
do tego celu materiałów wykazujących się niewystarczającą otwartością
porów, wchłanianiem cieczy i
z;dolnością zamykania powietrza między formą a formowanym półproduktem, przy czym materiał ten jest
spienionym metalowym filtrem, umieszcz.onym w strefie brzegorwej formy oraz w części dna formy.
(10 zastrzeżeń)
80b;

C04b

11.._

04.05.1974
OgniotrwaEugeniusz

Sposób odlewania topionych wyrobów ogniotrwałych
do form odlewniczych i forma żaroodporna do
stosowania tego sposobu
Sposób odlewania topionych wyrobów ogniotrwałych
do form odlewniczy.ch polega na tym, że odlany wyrób częściowo zestalony oddziela się od ścian formy
dla utworzenia szczeliny pow.ietrznej pomiędzy nim
a ścianami :5ormy.
żaroodporna fol'ma -odlew,nicza do topionych wyrobów ogniotrwałych posiada co najmniej jedno zamknięcie (l) dla umożliwienia powiększenia swej objętości. Wewnętrzne powierzchnie bocznych płyt (4)
i górnej płyty (6) są wypolerowane lub chromowane,
a zewnętrzne powierzchnie bocznych płyt (4) i górnej
płyty (6) są albo płaskie, albo r·owkowane albo zaopatrzone w występy i pokryte c.ienką warstwą pigmentu
korzystnie sadzy lub tlenku żelaza. Wynalazek przeznaczony jest szczególnie do odlewania dużych bloków
dla budowy obmurzy piecowych w hutnictwie szkła
i żelaza.
.(2 zastrzeżenia)

80b;

C04b

P. 171152

T

15.05.1974

Akademia Górnicz;o-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Kazimierz Appelt, Leszek Malanmvski).
Sposób wytwarzania węgla aktywnego do wyrohu
elektrod do ogniw paliwowych lub metalowo-powietrznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
aktywnego do wyrobu elektrod dla ogniw paliwowych lub metalowo-powietrznych. Sposób polega
na tym, że węgiel aktywny poddaje się procesow.i
kontrolowanej grafityzacji w temperaturze 1600-24000C, w czasie od 5 do 16 godzin, a następnie
aktywuje się w piecu obrotowym, w atmosferze gazowej pary wodnej, dwutlenku węgla lub amoniaku,
w temperaturze 600-900°C przez okres 0,5 do 3 godzin.
{3 zastrzeżenia)
węgla
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15.05.1974

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Radosław Koczorowski, Leszek
Malanowski, Kazimierz Appelt).
Sposób wytwarzania elektrod dla ogniw paliwowych
lub metalowo-powietrznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwal:zania
elektrod, przeznaczonych dla ogniw paliwowych lub
metalowo-powietrznych. Sposób polega na tym, że
mi-esza się węgiel aktywny z koloidalną zawie:;iną
wo·dn:ó!, tworzywa o silnych własnościach hydrofobowych, takiego jak polietylen, polimetakrylen metylu
lub policzterofluoroetylen w ilości 2()--50% wagowych .
Koagulację mieszaniny przeprowadza się przez dodanie roztworu elektrolitu na przykład azotanu glinowego lub siarczanu potasowego. Z masy, zawierają
cej 5-10°/, wag·owych wody, formuje się taśmy elektrodowe o grubości 0,8-5,0 mm przez prasowanie,
wytłaczanie lub walcowanie na zimno lub gorąco. Otrzymane taśmy poddaje się obróbce mechanicznej oraz
obróbce termicznej w celu utwardzenia. (11 zastrzeżeń)

80b;

C04b

P. 171332

T

22.05.1974

Przedsi ębiorstwo Budowy
Szybów, Bytom Folska
(Roman Szczukiewi-cz, Władysław Sacher, Henryk
Gauze).
Beton odporny na agresję i przenikanie wody oraz
sposób jego wykonania

Be tem odporny na agres ję i przenikanie wody charakteryzuje się posiadaniem obok normalnych skład
ników betonu lub zapraw dodatku proszku hydrofobowego i chlorku wapnia. Oba dodatki wydozowane
oddzi·e lnie wykazują ujemne wpływy na beton, powodując spadek wytrzymałości i porowatość. Dopiero zastosowanie wspólne obu dodatków, wskutek ich wzajemnego chemicznego oddziaływania wywiera dodatni
wpływ. Uzysk uje się wyższą wytrzymałość przy betonach o wytrzymałości na zgniatanie powyżej 250
kG/cm 2, wodoszczelność, mrozoodporność, odporność
na agresje. Dodatkową zaletą jest zwiększenie łatwo
płynności. Cechą produkcji betonu jest wymieszanie
suchych składników betonu z cementem wraz z p-roszkiem hydrofobowym, a następnie dopiero dodanic
wody zarobowej wraz z rozpuszczonym w niej chlorkiem wapnia.
(3 zastrzeżenia)

80b;

C04b

P. 171455

T

27.05.1974

Instytut PrzemysŁu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Folska (Leonard Krychas, Elżbieta
Kosacka, Mieczysław Konior, Krystyna Rajczyk, Ryszard Romanowski, Bronisław Weryński).
Sposób zapobiegania twardnieniu szlamów
y-ortokrzemian wapniowy i gliniany
wapniowe

zawierających

Sposób zapobiegania twardnieniu szlamów zawieray-·ortokrzemian wapniowy ,i gliniany wapniowe
w procesie technologicznym wytwarzania tlenku glinu
i cementu prowad-zi s ię przez wprowadzenie do szlamu heksa,noheksaolu-sorbitu w ilości 0,05-0,3% wagowych w stosunku do suchej masy w szlamie, p:J
czym miesza się w czasie od 1-15 minut, zależnie od
wydajności przepływu urządzenia mieszającego i metody mieszania, a następnie szlam kieruj e się do zbiorników magazynujących.
(l zastrzeżenie )
jących

80b;

C04b

P. 171532

T

30. 05.19H

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji K·opalin "Separator", Katowice,
Folska (Kazimierz Markiel, Jadwiga Deryng-Grajne rowa, J-e rzy Winnicki).
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Sposób wzbogacania bentonitu surowego dla jego
pełnego wykorzystania

Sposób wzbogacania na drodze mokrej bentonitów
300/o montmormonitu w celu ich pełnego wykorzystania polega na
tym, że s urowy bentonit rozdrobniony i zdyspergowany wodą rozdziela s i<: metodą sedymentacyjną najle piej przez dwustopniowe wirowanie na trzy produkty
s tosu jąc jako kr~·terium rozdziału stopie1'1 pęcznienia
i wielkość powierzchni właściwej. Najpi.erw przy niż
szych parametrach wirowania wydziela się frakcję
ceramiczną o dobrych własnościach wiążący ch, a następnie pozostałą dyspersję roz dziela się przy wyż
szych parametrach wj rowania na dwa produkty, z
których jeden charakteryzuje się pęcznieniem powyżej 200%, a drugi
posiada powierzchnię właściwą
większą od 100 m 2 /g.
(l zastrzeżenie)
niskojakościowych zawierających około

80b;

P. 171663

C04b

Pi erwszeńs two:

07.06.1973 -

05.06.1974

NRD (nr WP C04b/171596)

Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf, Hermsdorf/Thiir, Niemiecka Republika D emokratyczna.
Szkliwiące

się,

nieporowate przedmioty ceramiczne
oraz spos_ób ich wytwarzania

Przedmiotem wynalazku są szkliwiące się nieporowate przedmioty ceramiczne o wytrzymało ś ci mechanicznej odpowiadającej co najmniej dobrym wyrobom
porcelanowym, wykonane z materiału spiekanego w
temperaturze poniżej 900°C, lub po formowaniu, charakteryzujące się tym, że mat e riał spiekany stanowi
mieszaninę 25-60°/o wagowych rozdrobnionych surowców bogatych w kwarc o składzie chemicznym w Ofo
wago:wych: Si0 2 co najmniej 90; Al~03 co najwyżej
5; Fe 2 0 3 co najwyżej 0,4; tlenki m etali alkalicznych
co najwyżej l ; węglany metali ziem alkalicznych co
najwyżej 0,5; sole rozpuszczalne w wodzie co najwyżej 0,1; o granulacji: składnika o ziarnie mniejszym
niż 60 11- w.ięcej niż 98% wago,w ych, składnika o
ziarnie mni-ejsz ym niż 20 fi - więcej niż 75% wagowych i składnika o ziarnie mniej s zym niż 10 f' więcej niż 50% wagowych, z 40-700fo wagowych rozdrobnionego szkła zawierającego Si0 2, o współczyn
niku deplnej wydłużalności liniowej ponad 8.10-6 na
°C i temperaturze przemiany poniżej 550°C o granulacji: składnika o ziarnie mniejszym niż 40 11- - wię
cej niż 98% wagowych, składnika o ziarnie mniejs-z ym
niż 20f.'. więcej niż 80% wagowych i składnika
o ziarnie mniejszym niż lOf.'. - więcej niż 500/o wagowych.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania tych przedmiotów.
(5 zastrzeżeń)
80b;

C04b

Pierwszeństwo:

P. 171697

06.06.1973 -

06.06.1974

T

hustria

(o:~r

A 4964/73)

Perlmoaser Zementwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria.
Sposób wytwarzania kształtek, zwłaszcza płyt
budowlanych lekkich
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
kształtek zwłaszcza płyt budowlanych lekkich na ba-:
zie materiałów konstrukcyjnych wiązanych ~poin,vclT),
Spo~ób polega na tym, że . mater.il:lly kon strukcyjne
zasil<t :;it:; co najm niej jednym dodatk iem obniżający-m
s tężenie jonów wapniowych w fazi e ciekłej lub wią-:
żący m te jony z grupy składającej się z naturalnych

lub sztucznych pucolanów a konkretnie z drobnoziar-:
nistych żużlów w ielko-piecowy ch, fluorku sodowego,
NaOH, s ody, potasu, kwa ~ u fl uoro-wodorowego, kriolitu, glinianów i innych ~ub:::tancji a nastqpnie miesza się je z klinkierem zawierai<Jcym cement na bazie
11 Ca0 ·7 Al 2 0~·CaX2 (gdzie X-oznacza chlorowiec) ·'&Q
czym wiąże się je w fo rmach lub w kanale formują
cym przy działaniu ciepła lub ciepła i pary. Wynalazek obejmuje i inne liczne szczegóły prowadzenia proces u wytwarzania kształtek.
(11 zastrzeżeń)
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08.06.1974

Rogożnickie Zakłady
Rogożniku k. Będzina,

Materiałów Ogniotrwałych w
Folska (Stefan Płatek, Justyn
Stachurski, Józef Dutka, Wacław Szymborski, Józef
Krawczyk, Józef Wypych).
~lasa

do uszczelniania zestawu syfonowego
w stalowniach

Wynalazek dotyczy .nowej masy do uszczelniania zestawu syfonowego w stalowniach a w szczególności
do łączenia kształtek szamotowych i wypełniania przestrzeni między kształtkami szamotowymi i ich metalową obudową. Masa wg wynalazku składa się z ogniotDwałego łupku surowego lub wstępnie prażonego
o og;niotrwałości zwy.kłej -co najmniej 169 sP oraz ogniotrwałej gliny surowej. Uziarnienie tych składni
ków wynosi 0-2 m/m. Łupek wstępnie prażony Lub
surowy może być zastąpiony częściowo łupkiem kwarcytowym lub złomem szamotowym o tym samym
uziarnieniu zaś ogniotrwała glina surowa bentonitem.
Wynalazek ma na celu ograniczenie zużycia grafitu
do masy przy zachowaniu jej wysokiej odporności na
erozyjne działanie stali. Masę zarabia się bezpośrednio
przed użyciem rozcieńczonym szkłem wodnym.
(l zastrzeżenie)

80b;

C04b

P. 171907

Pierwszeństwo:

13.06.1973

14.06.1974

Mieszanka do wytwarzania nawierzchni drogowej
przeciwdziałającej tworzeniu się lodu i roztapiającej
śnieg

Mieszanka do wytwarzania nawierzchni drogowej.
się lodu i roztapiającej
podstawowego, w szczelub z materiału bitumicznego oraz z dodatku substancji rozmrażającej. Mieszanka do nanoszenia na nawierzchnię· drogową skła
da s.ię z pojedynczych, równomiernie rozłożonych czą
stek posiadających nierozpuszczalną dla wody zewnę

przeciwdziałającej tworzeniu
śnieg, składa się z surowca
gólności zwierającego asfalt,

trzną otoczkę pokrywającą substancję rozmrażającą.
ulegającą zniszczeniu przez
ścieranie. Rozłożone w
mieszance cząstki zawierają kryształy przewazme

chlorku wapnia i wodorotlenku sodu w stosunku 15:1
do 20:1; Cząstkd mają nierozpuszczalną w wodzie otoczkę przeważnie z oleju lnianego lub z pokostu lnianego. Prócz tego zawartość substancji dodatkowych
ułatwiających dysocjację
wody przeważnie, cząstki
wodorku wapnia, wynoszą 0,15 do 0,3°/o wagowych
surowca podstawowego.
(10 zastrzeżeń)

C04b

Pierwszeństwo:

197

wych rozdrobnionego fluorku gli.nu lub odp:>wiedniej
i:·ości związku z którego tworzy się fluorek glinu, z
45-80% wagowych rozdrobnionego szkła, którego
skład chem.iczny odpowiada znanym formowanym maszynowo gatunkom szkła płaskiego, o granulacji odpowiadającej rozdrobnionemu
surowcami bogatemu w
kwarc, przy czym korzystnie przeciętna granulacja
szkła nie przewyższa granulacji tego surowca.
(6 zastrzeżeń)

80b;

C04b

P.

1719ł7

T

15.05.1974

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Folska (Tadeusz Rogoziński).
·
Masy bezwodne do zatykania otworów spustowych
wielkich pieców
Przedmiotem wynalazku są masy bezwodne, otrzymywane z drobnoziarnistych surowców sypkich z dodatkiem smoły, stosowane do zatykania otworów spustowych wielkich pieców. W skład tych mas, poza
piaskiem o uz-iarnieniu od 0-1 mm wchodzi pylasty
łupek powęglowy, który stanowi materiał odpadowy
z przeróbki hałd górniczych, oraz smoła syntetyczna,
otrzymana z paku .i oleju płuczkowego w odpowiednim stosunku. W zależności od wymiarów pieców oraz
warunków procesu dobiera s.ię skład masy, zmieniając
udział łupku powęglowego oraz ilość i skład smoły
syntetycznej.
(l zastrzeżenie)

Szwajcaria (m 8506/73)

Plastiroute S.A., Route de Chene, Genewa, Szwajcaria.

80b;
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14.06.1974

15.06.1973 -NRD (nr WP C04b/171597)

Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf, Hermsdorf/Thiir, NRD.
Szkliwiące

się, nieporowate przedmioty porcelanopodobne oraz sposób ich wytwarzania

Wynalazek dotyczy szkliwiących się nieporowatych
przedmiotów porcelanopodobnych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz sposobu ich wytwarzania.
Materiał spiekany w temperaturze poniżej 900°C, skła
da się z mieszaniny 40-55% wagowych rozdrobnionych surowców bogatych w kwarc o s·kładzie chemicznym w % wagowych: Si0 2 co najmniej 90, Al 2 0 3 co
najwyżej 5, Fe 2 0 3 co najwyżej 0,4, tlenki metali alkalicznych co najwyżej l, węglany metali z•iem alkalicznych co najwyżej 0,5, sole rozpuszczalne w wodzie
co najwyżej 0,1 i o granulacji składnika o ziarnie
mniejszylffi niż 60 .u więcej niż 98% wagowych,
składnika o ziarnie mniejszym niż 20 /h więcej niż
75% wagowych i składnika o ziarnie mniejszym niż
10 /h - więcej niż 50% wagowych z 0,4-4,0% wago-

80b;

C04b

P. 172092

T

20.06.1974

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża

rów, P-olska (Justyn Stachurski, Jurand Bocian, Janusz Niemczy.nowicz, Franc.iszek Majkut, Władysław
Tatlowsk.i, Ryszard Kapuściarek, Karol Eiserman, Stanisław Ochota).
Sposób produkcji porowatych ogniotrwałych
klinkierów wysokoglinowych o zawartości 50-90%
Al 2 0 3
Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcj-i porowatych -ogniotrwałych klinkierów wysokoglinowych o
zawartośc-i 50-90% Al20 l . Sposób polega na tym, że
przygotowuje się metodą plastyc zną masę w skład
którei ;vchodzi : 20-U0°/o wysokoogniotrwałej gliny
surowej lub kaolinu, 20-60% technicznego tlenku glinu, palonk.i wysolmglinowej lub innego surowca glinokrzemianowego o zawartości 50-99% Al 20 3 .i o granulacji poniżej l mm, 20-60% koksu z węgla, koksu
naftowego, węgla kamiennego, węgla brunatnego, wę
gla drzewnego lub trocin -o granulacji poniżej 2 mm.
Suro·wą wys okojalwściową glinę ogniotrwałą, techniczny Uenek glinu i część dodatków ;vypalających
użytych do przygotowania masy plastycznej przemiela
się wspólnie. Masę przygotowaną w prasie pasmowej
poziomej tnie się na bloczki, które po wysuszeniu wypala się W dowolnych piecach w temperaturze 1500--1750cc. Wypal-o-ny klinkier w zaletn-ości od udziału
wypalających si~ dodai:Jków posiada gę sto-ść pozorną
O"ł-1 , 2 G/cm~. ogniotrwałość po-wyżej 177 sP, wytrzymałość na ści:;kanie 30--100 Kp/cm~. (4 zastrzeżenia)

80b;

C04b

P. 172101

T

21.06.1974

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
Jaroszów, Folska (Roman Kielar, Justyn Stachurski,
Marian Mazur, Edward Rudnicki, Zb~g.niew Januszewski, Mieczysław Mularczyk, Henryk Wierzbowski,
Bolesław Ja-ckiewicz).
Sposób produkcji ogniotrwałego klinkieru
glinokrzemianowego
W~·nalazel{ doty czy sposobu produkcji ogniotrwałe
go klinkieru glinokrzemianowego o zawartości powyżej 40% Al 203.
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Klinkier ten otrzymuje się ze szlamu, w skład kt6reg·o wchodzi ltaolin surowy oraz wstępnie prażony
do temperatury około 600°C, a następnje odżelazicny
łupek suro\vy.
Kaolin ten można zastąpić o;vysokoogniotrwałą gliną
surową. W przypadku braku kaolinu i gliny ogniotrwałej o zawartości powyżej 40% Al 2 0~ korzystne
jest wzboga{:enie szlamu dodatltiem surowca o zawlłl·
tości powyżej 600/o AlPJ na przykład boksytu.
·D la zwiększenia płynności szlamu dodaje się do
niego 0,5-20/o sody lub innego środka upłynniające
go.
Wymieszany i ujednorodniony szlam kieruje się do
wypalania w piecu obrotowym w temperaturze 1400-'1600qC.
ProdUJktem pieca jest wysokoog.niotrwały klinki-er
glinokrzemianowy o zawartości około 45% tlenku
glinu i porowatości otwartej poniżej 10%.
(l

80b;

C04b

P. 172102

T

zastrzeżenie)

21.06.1974

Jaroszewskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych,
Jaroszów, Polska (Roman Kielar, Justyn Stachurski,
Ma r.ian Mazur, Edward Rudnicki, Zbigniew Januszewski, Mieczysław ·Mularczyk, Henryk Wierzbows'k i, Bolesław Jackiewicz).
Sposób wykorzystania odpadowego drobnoziarnistego
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Mikroniejednorodną zawiesinę w.prowadza s-ię celem impregnacji do szkieletu elementu korzystnie
przy użyciu ciśnienia przyłożonego na powierzchni
elementu. W por.a ch szk.i eletu przeprowadza się koagulację i sedymentację zawiesiny przys.oieszając ją
mechani·C2lnym lub elektrochemicznym działaniem na
zawiesinę , lub drogą obróbki cieplnej ziarna szkieletu.
(l zastrzeżenie)

80b;

C04b

P. 172826

Wyżs~a Szkoła Inżynierska,

Bydgosz{:Z, Folska (Ka-

zimierz WierZJbicki).
Masa bitumiczna do budowy nawierzchni
·P rzedmiotem wynalazku jest masa bitumiczna do
budowy naw.ierzchn~.
Istota wyna1a:zlku polega na tym, że do zestawu
masy wprowadza się odpadowy szlam azbesto-cementowy. Zestaw mas skła:da się z 70-85% kruszywa
mineralnego lub wapniowego, 3-150/o szlamu azbesto-cementowego i 5-120fo smoły lub asfaltu względ
nie z 65-850fo piasku mineralnego lub wapieniowego,
3-150/o szlamu azbestowo-cementowego oraz 7-121'/o
asfaltu.
Masa bitumiczna może znaleźć zastos·owa,n.ie do budowy nawierzchni bitumicznych wszystki·ch kategorii.
(3

łupku przywęglowego

Wynalazek

zagospodarowania surowego
o gi-.anulacj.i poniżej 10 mm traktowanego obecnie jako surowiec odpaJdowy i odrzuconego na hałdy.
Sposób według wynalazku polega na zmieleniu łup
ku odpadowego o granulacji poniżej 10 mm na mokro lub sucho do uziarnienia poniżej 0,5 mm, a następnie
zmieszaruu go w s;~.lamaLorach z gęstwą
zawierającą w swym s kładzie kaolin s-u rowy, ogniotrwałą glinę, wodę i substancję upłynniającą . Powstający szlam po jego ujednorodnieniu przez v.rymieszanie kieruje się do Wypalenia w piecu obrotowym w
temperaturze 140().-1600°C. Produktem
wypalania jest granulat łupku pr.ażonego o zawartości
35-450fo Al 20 3, porowatości 2-lOOfo i jednorodnej
teks turze.
(l zastrzeżenie )

C04b

P. 172125

T

21.06.1974

Folitechnika Kralmwska, Kraków, Folska (Zygmunt
·
Sposób wytwarzania piastobetonów

Jamioży).

Sposób wytwarzania piastobetonu polega na zmieszaniu spoiwa syntetycznego z kruszywem i dodaniu
w trakcie mieszania dęteg.o drutu stalowego w odcLnl<ach o długości 15-20 mm, w ilośd do 4%
objętościowych,
.(1 zastrzeżenie)

80b;

C04b

P. 172141

T

22.06.1974

Folitechnika śląska im. Wincentego Pstrowski.ego,
Gliwice, P<llska (Marek Bednarski, Bernard Bethge,
Bogdan Herniczek, Janusz Rudziński, Ryszard Sówka,
Józef Sówka).
Sposób wytwarzania ceramicznych elementów
budowlanych zwłaszcza ściennych
Sposób

wytwarzania
elementów
ceramicznych
budowlanych polega na zastosowaniu
dwóch palidyspersyjnych układów ziarnowych , z których jeden makroniejednorodny układ ziarnowy
w postaci stałej tworzy s-zkielet elementu, a drugi to
ciekły uJtład mikroniejednorodny jest zawjesi.ną.
zwłas~cza

zastrzeżenia)

dotyczy

ogniotrwałeg·o łupku pr.zywęglowego

80b;

17.07.1974

T

,.
80b;

C04b

P. 172832

T

18.07.1974

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Folska
(Jan Biały, Irena Penczek, Natali-a Kopytowska, Adela Krysztosiak, Stanisław Kociński).
Sposób otrzymywania barwnego termoplastycznego
grysu na ścieżki i korty tenisowe
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
barwnego termo!)lastycznego grysu -do pokrywania
nawierzchni ścieżek, boisk, kortów tenisowych. Termoplastyezny grys stosuje s-ię pr.zez powleczenie
w temperaturz-e 15().-200°C grys u bazaltowego i/lub
g.ranitowego i/lub wapiennego kompozycją sltładającą
się z asfaltów i/lub peliolefin d/lub poliizobutylenu
i/lub żywicy węglowodoroOwej z epoksydowanym olejem sojowym i plgmentem barwnym. Dodatkowo
wprowadza się stabilizatory termiczne i świetlne.
Otrzymana masa jest twarda, sprężysta, spoista, odporna na wahania temperatury i warunici atmosferyczne.
(7 zastrzeżeń)

80b;

C04b

P. 173080

T

27.07.1974

Centralne Laboratorium
Przemysłu
Arty•kułów
Technicznych .j Galanteryjnych, Łćdż, Folska (Zygmunt Demus, Kaz:imierz Wa\vszcza'k, Zbigniew ·Andrzejczal{, Bolesław Machowski, Jerzy Libudz:isz, Wła
dysław Ostojewskl).
Mieszanka grafitowa do powierzchniowego
pokrywania materiałów uszczelniających i uszczelek
Wynalazek dotyczy mieszank·i grafitowej do powierz,chniowego pokrywania materiałów uszczelniają
cych azbestovvyeh i azbe.!;towo-'kauczukowych oraz
uszczelek wykonanych z tych materiałów.
Mieszanka grafitowa według wynalazku składa się
z grafitu wymieszanego ze szkłem wo.dnym sodowym
lub potasowym rozcieńczonym wodą. Udział s zkła
wodnego w miesz:ance wynosi od 15-50°/o, g-rafitu od
10-700/o, resztę stanowi woda służąca jako rozcień
czalnik.
(l zastrzeżenie)
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C04b

P. 173089

T
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26.07.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Albin
Czernkhowski, Tadeusz Paździora).
Sposób wytwarzania ochronnych
korundowych

powłok

.Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
ochronnych powłok korundowych na powierzchni
materiałów ogniotrwałych, zwłaszcza cegłach

.J

PATENTOWEGO

199

pojemnik z powietrza i wprowadzający do
niego gaz oraz zespół (58) do ciepLnego zgrzewania
otwartego końca pojemnika. Sposób pakowania produktów polega na umieszczeni u produktu w szczelnym elastycznym pojemniku, pojemnik chwilowo
·U szczelnia się, a nastąpnie usuwa się zeń powietrze
i w miejsce powietrza wprowadza się dwutlenek węg
la konserwujący produkt i wreszcie pojemnik zamyka się za pomocą cieplnego zgrz·e wania jego otwartego końca.
powujący

kształt

kach sxamotowych, kamio.iJ.kowy·ch, chromomagnezytowych itp.
Sposób wytwarzania ochronnych powłok korundowych według wynalazku polega na tym, że na
podłoże z
dowolnego materi ału ceramicznego, powierzchnia którego odporna jest na działanie podwyższonych temperatur a współczynnik cieplnej ·r ·OZszerzalności liniowej zbliżboy jest do Al 20 3, nanosi się
tlenek glinu przez natrysklwanie za pomocą urządze
n ia plazmowego z odległości od 2 do 8 cm. Materiał
do napylania, podawany do urządzenia plazmowego
w dowolnej postaci, topi się w s trumi eniu plazmy
lub gazu o temperaturze prze wyższającej temperaturę
topnienia Al 20 3 i j.est przez ten strumień transportowany w stanie ciekłych kropelek na powierzchnię
poddawaną natryskiwanl·u, gdzie zestala s ię tworząc
nieprzepuszczalną
powłokę
o dużej przyczepności
i dowolnej grubości. Warunki prowadzenia procesu
dobrane są tak, aby otrzymana powłoka złożona była
z odmiany cx-A120a czyli korundu.
{l zastrz eżen1 e)

81a;

B65b

P. 171477

l ~..l/4

29.05.1974

~18 1

". " .'1/P

Pierwszeństwo: 29.05.1973 USA (Tli 364,305)
C.V,P. Systems, Inc., Lombard, Stany Zjednoczone
Ameryki (Kenneth Leroy GJdewall, Larry Wayne
He·a rner).
Urządzenie do pakowania produktów,
sposób pakowania produktów oraz pakunek
Urządzenie i spos.ó b
zwłaszcza

pakowania produktów przeznado pakowania świeżego mięs a.
Urządzenie do pakowania produktów do szczelnego
pojemnika (C) zawiera zespół (84) podtrzymujący pojemnik (C), zespół (198) zaciskający i zwainiający
przeciwległe boki poj emnika (C) wzdłuż je go otwartego zakończ..enj a, zes pół kanałowy (246) oraz środki
do wprowadzania zespołu kanaloweg.o (246) do wewnątrz pojemnika i wyprowadzenia g.o, zespół uszczelniający (142) pojemnik elast yczny (C), zespół odpomczone jest

' l .!al
Pakunek składa się ze sztywnego zewnętrzneg·o pojemnika, w którym znajduje się srezelny elasty.czny
pojemnik. W elastycznym pojemniku znajduje się
produkt w ot<>czeruu gazu zawierającego dwutlenek
węgla, a ciśnienie panujące w ellistycznym pojemniku
zbliżone jest do •a tmosferycznego.
(105 zastrzeżeń)

81a;

P. 171612

B65b

03.06.1974

Pierwszeństwo: 08.06.1973 RFN (P 23 29 507.0)
Slidpack Verpackungs-GmbH und Co., Ochsenhausen, RepubUka Federalna Niemiec (Alfred Re.mmele).

Sposób pakowania towarów i urządzenie
do pakowania towarów
Przedmiotem wynala~ku jest s.posób pakowania towarów i urządzenie do pakowania towarów, zwłasz
cza środków spożywczych, w opakowania próżniowe
z łączonej f<>lii w posta-ci worka, w który wkłada się
pakowany t·owar i z którego przed zaspswaniem otworu opakowania odpompowuje się powJetrze polegający na tym, że po zamknięeiu otworu (16) opakowania zgrzewa się ze sobą równ1eż części brzegowe
(15) odpompowanego opakowania (11) sięgające poza
włożony towar (21) przy czym w celu zgrzania ze
2

s

/

4

3

7
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sobą przylegających do siebie części brzegowych (15)
opakowania pró:lJniowegn (11) opakowanie wprowadza
się w ogrzewany tunel (9) lub pooobne urządzen.ie,
umieszcza się w kąpieli g·orąccj wody w ~biorniku (10)
z gorącą wodą lub poddaje s·ię dziaŁaniu gorącej pary,
a następnie poddaje się w tunelu (9) działaniu nadmuchu gorą·cego powietrza.
(7 :z,astrzeżeń)

PATENTOWEGO

P. 171571

B65d

T

12.05.1973 - RFN (nr P 23 24 084.8)
.Mesch~nenfabr i k FAHR AG Gottmad·inge-n, Gottmadingen, Republika Federalna Niemiec (Siegfried
Scheaible, Bruno Wolfgang SchHdbach).

01.06.1974

Jan Kalisiak, Warszawa, Folska .(Jan Kalisiak).
Urządzenie

do zamykania i otwierania

skrzyń

Urządzenie przeznaczone jest ·do zamykania i otwieskrzyń. Urządzenie posiada dźwignię dociskową
za·opatrzoną w pionowo umocowaną suwakową zapadkę (18)
łebkiem nita (20) oraz ·zawleczkę (19)
z drutu ułożoną poprzecznie w stosunku do dżwigni.
W obejmie tylnej (6) .i tylnej listwJe (ł) utworzone są
odpowiednio po dwa wgłębienia blokujące samoczy.nne wysunięcie się nakrywy (3).
(3 zastrzeżenia)

rania

z

fl

81c;

B65d

P. 172158 T

04.05.1974

P.ierws.zeństwo:

Przewożne

81c;

P. 170816 T

B65g

Sle;
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i

urządzenie

do badania, przechowywania
paczkowanych

wyładowywania materiałów

Przedmiotem wy.nalazku jest urządzeiilie do łado
wania, przechowywania i wyładowywania materiałów
paczkowanych, zwłaszcza bel s.i ana i słomy, z urzą
dzeniem załadowczym komorą ładunkową i umieszczonym w niej przenośnikiem ciągłym. Istota wy!Ilalazku polega na tym, że k.o mora ładunkowa (8)
ograniczona jest przez dwa boczne poruszające się
w płaszczyźnie pion·o wej przenoś.niki łańcuchowe,
taśmowe lub Inne, które połączone są trzpieniami (7)
urnienczonymi poprzecznie do kierunku ruchu i zabierającymi między sobą bele (18).
Łańcuchy przenośnika (6) prowadzone są przez kilka umieszczonych nad sobą w tej samej płaszczyźnie
pionowej kół zwrotnych (9, 10, 11, 12 i 13), które
powodują zmianę kierunku <l 180° lub 90° w pionie.
Na prwdzie wozu znajdują się każdorazowo trzy koła
zwrotne (9, 11, 13) ~ na końcu wozu zawsze dwa koła
zwrotne (10 i 12). Poniżej łańcucha przenośnika (6)
umieszczone jest ślizgowe podłoże (17), na którym
leżą bele (18).
(14 zastrzeżeń)

24.06.1974

Zlłkła{l Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Glówneg<l Instytutu Górnktwa, Katowice, Folska (Władysław Juraszek, Jan Kml:eć).

81e;

B65g

P. 170828 T

04.05.1974

Pojemnik do proszków z rozpylaczem
Pojemnlk do proszków z rozpylaczem nadaje się do
przechowywania, transportu l r·ozpylania proszków
leczniczych, kosmetycznych czy technicznych. Wykonany z miękkich tworzyw sztucznych jest szczelny,
zabezpiecza przed wilgocią, a jednocześnie umo.żliw:ia
rozpylanie strumieniem powietrza. Po opróżnieniu
możliwe ponowne napełnienie.
(3 zastrzeżenia)

Ośr<ldek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organizacji Produk·cji Maszyn Górniczych .,Ortem", Katowice, Folska (Eryk Mendera, Eryk Tietz, Antoni Książ
kiewkz, Włodzimierz Przybek, Tadeusz Grodecki).
Zgrzebło

zamkowe

Wynalazek dotyczy zgrzebła zamkoweg<l przeznaczoneg·o do łańcuchowych przenośników zgrzebło
wych. Zgrzebło stanowią dwa wzdłuooe dopasowane
do siebie po złożeniu profile kształtowe (l) i (2) posJadające półki (3) z naciętymi
wyżł<lbieniami (ł).
W wyżłobieniach (ł) osadza się dow<llne poziome ogniwo '(5) łańcucha nośnego i profile łączy ze sobą
połączeniowymi elementami (6).
(l zastrzeżenie)

'·
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast,
Łódź, Folska (Zbigniew Skrzypiec, Jan Frącala, Wła
dysław

Sadowy).
wywrotowe, zwłaszcza do
pojemników

Urządzenie

opróżniania

Urządzenie wywrotowe przeznaczone jest zwłaszcza
do opróżniania pojemników. Urządzenie s.kłada się
z układu napędowego . (2), osadzonego obrotowó ogranicznika kąta wychylenia (24) napinanego sprężyną
(30) oraz mechanizmu wywr.otu który stanow:ią dwa
symetryczne układy trzech połączonych sworzniam-i
(6), (8) ramion (4), (7), (9) z których ramiona skrajne
(4), (9) umocowane są obrotowo a ramtona środkowe
(7) obu układów połączone są belką (11) do której
umocowane są zaczepy (15), (16) i łoże podporowe (13),
przy czym i·edno z rami-on skrajnych (4) każdego
układu połączone jest z układem napędowym (2).
Dwie pary zaczepów stałych (15) oraz dwie podpory chowane (21) służą do os adzenia dwóch małych
pojemników, a para zaczepów skła-danych (16) oraz
dwie rolki prowadzące (19) służą -do osadzenia dużego
pojemnika.
(4 zastrzeżenia)

---30
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fotoelektrycznego (2), zabudowanych współosiowo
nad taśmą przenośnika (4) na wysokości równej
dopuszczalnej grubości strugi transportowanego materiału. Przetwornik (2) za pośrednictwem przekaźni
ka połączqny jest z lampką sygnalizacyjną. Nadajnik
promieni (l) i przetwornik fotoelektry-czny (2) posiadają trzykomorowe osłony przeoiwpyłowe (7).
(3 2Jastrzeżenia)

8le;

P. 170925

B65g

08.05:1974

T

Pierwszeństwo:

08.05.1973 - RFN (nr P 23 23 601.3)
Hugo Stefan Miiller, Niirdlingen, Republika Federalna Niemiec (Hugo Stefan Miiller).
Przenośnik

szczeblowy

.Przedmiotem wynalazku jest przenośnik szczeblawy ze szczeblową taśmą transportową, prowadZDną
co najmniej przez dwa wały, w której sz-czeble w postad łat, .na -k tórych transportowany jest materiał,
zamocowane są na taśmach nośnych bez końca. Przenośnik szczeblowy składa się z taśmy (1), z dwóch
wałów skrajnych (2) i (3), z który-ch wał (2) jest napędzany s.ilnikiem w kierUillku strzałki oraz z dalszego wału podporoweg-o (4) umieszcz;onego pomiędzy
dwoma wałami skrajnymi (2) i (3). Taśma (l) składa
się z szeregu umieszczonych obok s.iebie w określonej
odległości taśm n-ośnych (5). Na taśmach nośnych (5),
na ich górnej stronie są zamocowane łaty (6), a na
ich stronie dolnej są osadzone żebra (7). Żebra (7)
mają płaski przekrój poprzeczny i są węższe niż łaty
(6) pod którymi są umieszczone. W zasięgu ta.śm
nośnych (5) jest ·u sytuowa·ny napędzany wał skraJny
(2) z wgłębieniami (8), których kształt i rozmieszczenie odpowiada kształtowi l rozmieszczeniu żeber (7)
tak, że poszczególne żebra (7) zazębiają się z wgłę
bieniami (8) wału skrajnego (2) w sposób zamknięty
kształtowo. Na skutek zazębi eń poszczególnych żeber
(7) z wgłębi-eniami (8) taśma (l) napędzana jest i prowadzona w sposób wymuszony i z tego powodu nie
przesuwa się ukośnie.
(17 zastrzeżeń)

s

l

'..JL

7
8le;

B65g

P. 170914 T

Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów",
P-o lska (Olgierd Nowiński, Władysław
Stefan Kubasiewicz).
Sygnalizator nadmiernego

08.05.1974
Turoszów,
Szymański,

3

6 7 2

7

napełnienia przenośnika

Sygnalizator przeznaczony jest do ciągłej kontroli
nadmii;!rnego napełnienia przenośnika. Sygnalizator
składa się z .nadajnika pramieni (l) i z przetwornika

8le;

P. 170986

B65g

T

10.05.1974

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Katowice, P.olska (Alf.ons Maik, Zdzisław Bielak, Leon Krupa, Zbigniew Wasilewski).

Sposób

składowania

i sezonowania długich
drewna lub rur
do stosowania tego sposobu

materiałów, zwłaszcza

oraz

J- ~-- ·/

urządzenie

Przedmiotem wynalazku j-est sposób składowania
i sezonowania dług.ich mater.iałów, rur, zwłaszcza
drewna oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Sposób polega na załadunku drewna na przenośnik
od strony bębna zwrotnego, a odbiór drewna ze stosu
znajdującego s.ię po stronie bębna napędowego. Po
ułożeniu odpowiedniego stosu na cięgnach następuje
ich przesunięcie i po uzyskaniu wolnego miejsca dokonuje się dalszego załadunku, operacje te powtarzają się aż do zapełnienia materiał-em przenośnika na
całe-j jego długości. Rozładunek drewna odbywa się
ze stołu na który drewno jest zrzucane przez uruchomienie przenośnika. Urządzenie składa się z bęb
nów napędowych (l) .i bębnów zwrotnych (3), które

)
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opasane cięgnami linowymi (2), Cięgna (2) są
podparte tocznie przy pomocy dźwig·nl dwuramiennej
(6) osadz::JneJ obrotowo w uchwycie (7) między cięg
nami. Po obu stron.a ch przenośnika zamocowane są
zapory (5). Do odbioru drewna służy stół (8) umiejscowiony pomiędzy zaporą (5), a bębnem napędowym
(1).
(3 zastrzeżenia)
są

Sle;

81e;

B65g

P. 170994

10.05.1974

Pierwszeństwo:

11.05.1973 - Szwecja fnr 73 06728-2)
Tremix AB, Nacka, Szwecja (Herald S. Wenander).
Urządzenie

Urządzenie

do zasysania

do zasysania

płynu

płynu

w zbiornik

w zbionnik przezna-

czon~ jest zwłaszcza do próżniowej obróbki betonu.
Urządzenie ma zbiornik podzielony ·n a górną lmmorę
(15) i dolną komorę (16), elementy {lo połączenia
strony wydzielającej pompy powietrznej (l) z dolną
komorą (16) podczas opróżniania zbiornika (12) oraz

elementy do blokowania połączeń między komorami
(15, 16) i do otwieranria wylotu z dolnej komory (16).
Urządzenie ma zawór (18) wbudowany
w ściance
dzial:>wej (17) oraz zawór (30) i przewody (34, 35) dla
łączenia komór (15, 16). Dolna komora (16) ma elementy czujnikowe (23, 25, 26) sterujące połączeniem
i ·rozłączeniem wydzielającej strony pompy (l) z dolną komorą (16) oraz przepływem powietrza przez
regulowany zawór (30) i przewody (34, 35).
(6 zastrzeżeń)

B65g

P. 171137

11.05.1974

T

Kombinat Górniczo-Hutnkzy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe M.iedzi "Cuprum", Wrocław,
Polska (Zbigniew Pawłowicz, Tadeusz żur).
Przejezdny zbiornik wyrównawczy

rozładowywany

dołem

.Przedmiotem wynalazku j.est przejezdny zbiornik
wyrównawdy otwarty ·Od góry. Zbiorniki tworzą
dwie lub więcej elastycznych śc.ian (l) zwartych ze
sobą w stanie zamkniętym zbiornika dociskiem sił
działających z zewnątrz zbiornika na te krawędzie,
a w stanie opróż.niania zbiornika rozchylone dolnymi
krawędziami
pod nac.iskiem nosiwa na dowolnej
długości na której usunięto działanie sił dociskają
cych te krawęd:zli.e. Docisk krawędz-i dolnych realizowany jest poprzez krążki (8) urządzenia zw.ierając·ego,
sterowanego układem siłowników hydraulicznych
bądź pneumatycznych.
(11 zastrzeżeń)

Sle;

P. 171246 T

B65g

Dolnośląskie
Zakłady
Metalurgiczne
Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól,

munt Grabarczyk, Józef Gwiazda) .
_,/

/

8le;

B65g

P. 171136

T

11.05.1974

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badaw-cze i Projektowe Miedzi ,,Cuprum", Wr·ocław,
Polska (Tadeusz żur, Zbigniew Pawłowicz).
Przejezdny zbiornik wyrównawczy
Przedmiotem wynalazku jest przejezdny zbiornik
wyróvmawczy otwarty do góry. Zbiornik utworzony
jest przez elastycz;ny element (l) podwieszony bocznymoi krawędziami mający kształt rynny. Odchylanie
ściany bądź podniesienie dna zbiornika odbywa się
za pomocą zestawów krążnikowych (4). Elastyczna
rynna tworząca zbiornik jest podwieszona cięgnami
(2) do wózków jezdnych (3) przeje:żdżających wzdłuż
jezdni stałej (5).
(7 zastrzeżeń)

.11

18.05.1974
"·D ozamet",
Polska (Zyg-
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Sposób ciągłego mieszania materiałów ziarnistych
i/lub sypkich oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu
Sposób przeznaczony jest do ciągłego mieszania
materiałów ziarnistych .i/lub sypkiich w odlewniach
przy sporządzaniu mas formierskich. Sposób polega
na tym, że składniki podawane są w sposób ciągły
na dno urządzenia, gdzie podlegają wymieszaniu,
a następnrie w postaci mieszaniny wypychane są
w górę aż do przesypania się poza obręb zbiornika.
Urządzenie mieszające zawiera wewnątrz lej zasypowy, trwale połączony z wirnikiem zespołu mieszającego wyposażonego również w krążniki i lemiesze,
ponadto w pobocznicy urządzenia, na określónej wysokcści od dna znajduje się otwór wsypowy.
(5 zastrzeżeń)
Sle;

P. 171260 T

B65g
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29.05.1974

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemy'słu
Węglowego,
Przeds.iębdorstwo
Państwowe,
Gliwice,

Folska (Antoni Krzyżanowski, Edward Janik, Stefan
Ze.ifert, Edward Mitas, Alojzy Mrozek).
Złącze

rynien

przenośnika zgrzebłowego

Złącze rynien prZeZJnaczone jest do przenośnika
zgrzebłowego. Złącze składa się z dwuramionowej
klamry (3) wygiętej łukowato poprzecznie do swych
ramdon. Ram.iona klamry znajdują s,ię w prostokąt~
ny·ch otworach Wkładek (l) i (2) przytwierdzonych

do końców obu łącZJcmych ry.nien. Wkładka (l) wystaje poza krawędź rynny, do któr·ej jest przytwierdzona. W alternatywnym wykonaniu klamra ma na koń
cach zaczepy skierowane ku sobie.
(2 zastrzeżenia)

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Wojciech świder, Hen-

ryk Sier, Tomasz Machań, Edward Waniewsk!i, Józef
Bator, Wiesław J'odolski).
Urządzenie

do sygnalizacji zmiany temperatury
cylindrów

obracających się

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sygnalizacji zmdany temperatury obracających się cylindrów,
zwłaszcza bębnów napędowych przenośników taśmo
Wzdłuż obwodu bębna napędowego (4) lub
wzdłu~ jego tworzącej, względnie na całej jego powierzchni umieszczone są pod termomagnetyczną
przesłoną (3) magnesy trwałe (l) zatopione w elasty.cznej taśmie (2). Zmiana przenikalności magnetycznej przesłony (3) powoduje zadziałanie uruchamiane-

wych.

g·o polem magnetycznym czujnika (5), który przekazuje sygnał do układu sterowania (6). (4 zastrzeżenia)

Sle; B65g

P. 171511

T

30.05.1974

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew" Warszawa, Folska (Hieronim Kisiel,
Henryk Kalinowski).
Rurociąg

Sle;

B65g

P. 171266

20.05.1974

do odprowadzania pyłów, zwłaszcza z mie·szarek stosowanych w odlewnictwie

Rurociąg do odprowadzania pyłów, zwłaszcza z mieszar,ek stosowanych w odlewnictwie, jest przeznaczony zasadniczo do ssącego transportu pneumatycznego
pyłów z urządzeń o taktowym cyklu pracy. Jest to
rurociąg samoczyszczący, usuwający samoczynnie materiał zalegający jego poziome ojcinki trasy.
Rurociąg w paczątikowym odcinku posiada wy.chylną klapę (1), która oddziela komorę (10) przy jednym

p,ierwszeństwo:

17.08.1973 -Francja {nr 29970173)
17.08.1973 - Francja (nr 29972/73)
Pa1le Westel'by, Rodovre, Dania (Palle Westerby).
Zespół

przejściowy

suszącego

i

transportującego

urządzenia

Zespół przejściowy .(9) suszącego i transportującego
urządzenia, w którym szereg równoległych przewodów wdmuchujących powietrze umieszcz.onych w dnie
jest połączony·ch ze wspólną skrzynką rozdzdelczą,

ma poprzeczny przekrój od strony
czej (4) większy od poprzecznego
du (l) wdmuchującego powietrze i
przeczny zmniejsza się łagodnie w
dów (1).

skrzynki roZJdZJielprzekroju przewojego przekrój pokiernnku przewo(3 zastrzeżenia)

7
3

5
A
8
2

_)
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poło.żeniu

klapy, natomiast przy drugim zamyka
szczelnie otwór w ścianie boc2ll1Jej rurociągu; otwór
ten stanowi 1 o ączenie z otoczeniem.
W czasi'e pracy mieszarki jest otwarty otwór (B),
a klapa (l) zamyka otwór (A), po zakończeniu mieszania, otwór (B) zostaje zamknięty. Wentylator (9)
p.l'acuje nadal zasysając powietrze z otoczenia przez
otwór (A). Powtetrze to porywa materiał zal egający
poziome odcinki ruro ~iągu i jest wyrzmcane .przez
króciec (11) wentylatora.
(3 zastrzeżenia)

81e;

B65g

P. 171551
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odbierająca

do

taśm

transportu

śluza odbierająca

przeznaczona jest do komory roztransportu pneumatyczmego i jest podłą
czona zazwyczaj do dolnego wyloto;v,ego króćca komory xozładowczej pracującej na podciśnieniu lub
nadciśnieniu. śluza składa się z zamkniętej komory
zaopatrzOI!lej w otwory wylotowy i wlotowy. Otwory
te są usytuowane jeden nad dr.ugim i zamykane przez
płaskie, obrotowe zasuwy. Każda zasuwa j1
est napę
dzana osobnym siłownikiem . s ·z czelne zamknięcia
zasów zapewniają uszczelki pneumatyczne usytuow.ane wokół otworów wylotowego i wlotowego.

ładowczej

(2

31.05.1974

Pierwszeństwo: 01.06.1973 RFN (nr P 23 27 979.0)
Mato Maschinen-und Metallwarenfabrilk Curt Matthaei GmbH und Co.KG, Offenbach, Republika Federalna Niemiec (Hermann Stolz).
Łącznik

komory rozładowczej
pneumatycznego

zastrzeżenia)

8

transportowych oraz sposób jego
wytwarzania

P.rzedmiotem wynalazku jest łącznik przeznaczony
do taśm transporto·I\TYch oraz sposób jego wytwarzania. Łącznik taśm transp01rtowych składa się z uchwytów w kształcie litery U i charakteryzuje się tym,
że przekrój uchwytów łącznikowych (2, 3, 6, 7, 12, 13)
w obrębie pręta sprzęgłowego ma pros,tą linię podstawy (Ił) oraz gónną linię ograniczającą (17 lub 18)
o przekroju łukowym, która opada w kierunku linii
ograniczają,cych (15, 16). Sposób prolukcji łączników
transpoa.-towy.ch, których uchwyty mają większą grubość materiału niż ramiona łącznika, polega na tym,
że zgniatany material jest kierowany w ten sposób.
że uchwyty łącznikowe otrzymują w ob.rębie pręta
sprzęgłowego przekrój o prostej linii podstawowej,
a górna linia przekroju opada symetrycznie w kierumlku obu bocznych linii ograniczających.
·(5

zastrzeżeń)

3

Sle;

B65g

7

P. 171681

T

05.06.1974

Biuro Projektowania Dokumentacji Technologiczno-Konstrukcyjnej Przemysłu Lekkiego "Protex" Łódź
Folska (Marian Kluczyk, Witold Adamek, Włodzi
mierz Kusideł).
Zasobnik do magazynowania wałów drukarskich
Wynalazek dotyczy zasobnika· przeznaczonego zwła
s·zcza do magazynowania i transportu w pozycji pionowej wałów drukarskich, :.:awie.rających na końcach
gniazda osadcze.
Zasobnik ma postać prostopadłokiennej ramy (l)
z ceownikami (7) na widły wózka, w której do podstawy (2) oraz pqprzeczek (9) w jej górnej części, są

s

8le;

B65g

Sodoś).

T

01.06.1974

Projektowania i Wyposażania Od"PRODLEW" Warszawa, Folska (Zbigni·e w

P.rzedsiębiorstwo

lewni

P. 171572
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przymocowane po obu stronach kątowe obejmy .(3)
i (4). Przed ramionami dolnej obejmy (3) do podstawy (2) są przymocowane pałąiki (6), na które ~ą nakładane wały (20). W belkach (8) podtrzymuJących
poprzeczki (9) są podwieszone wyc~ylnie raml~i (~2),
zawierające śruby (15) ze stopkam1 (16), doCls.kaJ.ą
cymi wał (20) do górnej obejmy (4). (2 zastrzezema)

81e;

B65g

P. 171691

T

06.06.1974

Prz·edsiębiorstwo

Proj,ektowania i Wyposażania Odlewni "Pro:Uew" (Oddział Projektowy Warszawa,
Warszawa, Folska (Jam. Fredro).
Wahliwy rozdzielacz elastyczny do transportu pneumatycznego lub hydraulicznego materiałów sypkich
Wahliwy !I'OZdziJelacz elastyczny do tr~nsportu pn~u
matycznego lub hydraru.licznego mat~nałów S_YP~lch
stanowi element łączący dwa niezalezne ruroc1ąg1 odbiorniki z jednym rurociągiem zasilającym. Łącze
nie to ma charakteT szczelino-rozłączny przy czym połączenie z jednym rurociągiem oznacza przerwanie
połączenia z drugim i na odwrót.

.·

Istotę rozwiązania stanowi konstrukcja układ
dźwigni otaczą.jących symet.rycznie i wzdłużnie z dwu
stron wąż elastyczny (4). Wąż ten jest osadzony
szczelnie i nierozłącz:nie na króćcu zasilającym (1),
a jego drugi koniec jest dociskany kolejr o do króć
ców zasilB!rlych (2) i (3). Operacja szczelnego przełą
czenia węża pomiędzy króćcami zasilanymi odbywa
się przy pomocy jednego siłownika (14) i tylko przy
j.ednym skoku tłOika. Za sprawą dźwigni (11), (10)
i prowadnicy (9) oraz krzywek szczelinowych (A, B)
i ich popychaczy (li) l (12), wąż elastyczny przemieszcza się ściśle O>iowo do (od) króćców (2) i (3) w swym

poC".:ątkowym i końcowym
żania (oddalB~nia).

81e;

B65g

(3

P. 171799

Przedsiębio.rstwo

lewni "Prodlew",
Warszawa, PoLo;ka
Narożnik

okiresie wzajemnego zbli-

do

zastrzeżenia)

T

10.06.1974

Plrojektowania i Wyposażania OdOddział Projektowy Warszawa,

(Hcnł'Yk Rósiński).

prostokątnego

układu przenośników

rolkowyc.h
Narożnik

rollwwych

do

prostokątnego
przejście

star. owi

pt~.redmiotów pomiędzy

układu

przenośników

dla transporrtowanycil

dwoma wzajemnie prostopadodcinkami przenośników. Przedmiotowa konstrukcja jest zestawem grup rolek równoległych do
jednego lub drugiego odcinka przenośnika oraz element(Jw ustalających iCh położenie robocze.
łymi

··---3

- 4

Re~~
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Rolki kuliste (3) są osadzone na wychylnych listwach (4) o osi obrotu (6), przy czym listwy te są osadzone wzdłuż dwu przeciwległych boków prosto~~:ąt
nej podstawy (l) rna!rożnika . Rolki cylindryczne (2) są
osadzone na dwu pozostałych, przeciwległych bokach.
Płyrta (7) jedzie początkowo po rolkach (3), a następnie zmienia kierunek i, odchylając listwę (4) z rolkami lrulistyrni, osiada na ro':>oczych rolkach cylimdrycznych (2), wędrując następnie w kierunku (Y).
Główne
zastosowanie to traoSiport międzyoperacyjny.
(2 zastrzeżenia)

Sle;

P. 171800

B65g

T

rozładowcza

materiału

(5; 14).
Urz ą dzeni e
znajduje zastosowanie w transporcie
pneumaty-c znym, zwłaszcza w przemyśle szklarskim
i vv od1ewnictvvie.
(3 zastrzeż,enia)

10.06.1974

Przedsiębiorstwo Projrektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew" Oddział Brojektowy Warszawa
Warszawa, Folska (Jerzy Grzeszczak).

Komora

Stanowi ją cyli..."ldryczna komora (l) z króćcem wlotowym (12), (4) połączonym z oddzie-laczem srpiętrza
jącym (11) lub usytuowanym w kommze jak w oddzielaczu cyiklonowym). W dolnej części komory są
o .wory A o stałym przekraj u llub regulowanym przez
przysłonę (15) z otw0rrami B. Powyżej tych otworów
znajduje się pierścień ·(14; 5), a nad nim - płyta (13)
ustawiona centralnie i nie dotykajqca korpusu (l),
ewentualnie dzwon (7) umieszczony pod pierścieniem

sypkiego transporto-

wane~o ~owietrzt:m

Komora rozładowcza materiału sypkiego transpo.rtowanego powietrzem je~t plementem współpracują
cym z ruTociągiem pr:t.ez k1órY przemieszcl.a się materiał sypki zmieszany ze sprę:i:ónym lub rozrZiedzonym czynni~iem lotnym, zazwyczaj powietrzem.

81e;

P. 171825

B65g

Zakłady
Wrocław,

T

09.06.1974

Naprawcze Taboru Ko'.ejowego "Wrocław",
Folska (Zygmunt Kruszyk, Fryderyk Kieł

biński).
Urządzenie

napowietrzające

tadunku

do pneumatycznego rozsypkich

materiałów

ZIIlane przegrody aeracyjne stosowane w pneumatycznym rozładunku materiałów sypk.ich, w postaci
płyt metalowych z otworami lub blach perforowanych, na które nałożone są siatki miedziane lub płaty
tkanin z włókien sztucznych i siatki miedziane, nie
zapewniają sprawnego rozładunku i często ulegają
uszkodzeniu. Rozwiązanie według wynalazku bardzo
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bie (3) i j,est sprzęgnięty za pośrednictwem sprzęgła
(4) z prz,ekładnią śrubową samohamowną jednostopniową, mającą wał śrubowy (5) i nakrętikę w tule"i (7),
która j,est sprzężona trwale poprzez przegub (8) z kierownicą (9) koła sterującego (10) samobieżnego noś
nika na.rzędzi.
(l zastrzeżenie)

B-B

trwałe i wygoooe w
aeracyjną, która jest

eksploatacji, posiada przegrod!i
zaopatrzona w dyszę (2) radialno-zaworowe, korzystnie rozmieszczone i rozłącznie
03adzone w płycie (l) metalowej, przy czym w Rorpusach dysz (2) podatnie osadzonych, umieszczony jest
krążek (4) zamykający powrót mate,riału sypkiego do
przewodów powietrznych w przypadku spadku · ciś
nienia powietrza w instalacji powietrznej.
(3 zastrzeżenia)

8le;

B65g

P. 171863

T

11.06.1974

Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podha.le", Nowy Taa-g, Polska (Ferdyna/Ild Kos, Edward
Sapeta, Władysław Skalski).
Sposób mocowania wózka w przenośniku
racyjnym

międzyope

Sposób mocowania wózka w przenośniku między
operacyjnym dla przemysłu obuwnic2lego na jednym
kół!ku górnym (l) toczącym się po umieszczon~j pod
nim prowadnicy (2). Wózek podparty jest na dwóch
kółkiach (5) toczących się po bieżni do1nej (6) przy
czym osie obrotu kóŁeik (5) są prostopadłe do osi obrotu kółka górnego (1).
(2 zastrzeżenia)

P, 171865

T

11.06.1974

Zgłoszenie

dodatkowe do zgłoszenia P. 171867
Wy2;sza Szkoła J.\l[orska, Gdynia, Pplska (Efimund
Markowsiki, Władysław Jędrzejewski, Edmund Dytkowski, Mp.riai1 Przyklang),
·
- ··
pkł~ll ~terowania

sąmobieźnego nośnikll,

nll.rzędzi

do

prac podwodnych
Układ sterowania samobieżnego nośnika narzędzi
do prac podwodnych wed~ug zgłoszenia głównego nr
P-171867 jest umieszczony w hermetycznej dwudzielnej budowy skirzyni obudowie (1). Silnik elekttyczny
:n,apędowy (2) j.ęst zawieszony przegubowo w przegu-

8le;

B65g

P. 111866 T

Zgłoszenie
Wyższa

dodatkowe do

11.06.1974

zgłoszenia

P. 171867

Szkoła Mm·ska, Gdynia, Polska (Edmund
Władysław Jędrzejewski, Edmund Dyt-

Mart owski,

kowski, Marian Przyklang).
Układ naJ;ędu samobieżnego nośnika narzędzi

do prac

podwodnych
Układ napędu samobieżnego nośnika narzędzi do
prac podwodnych według zgłoszenia głównego nr
P-171867 składa się z umieszczonego wewnątrz hermetycznej skrzyni (l) silnika napędoNego elektrycznego (2), połączonego za pośr,ednictwem sprzęgła (3)
ze ślimakiem (4) ułoż)'Skowanym w łoeyskach tocznych (5). Slimak (4) współpracuje w samohamowanym zazębLeniu ze ślimacznicą (6), !której wałek zdawczy (7) jest ułożyskowany w łożyskach ślizgowych (8)
i przenosi moment o'Jrotowy na zewnątrz slrrzyni (l)
poprzez rozłączne sprzęgło (10) bezpośrednio na wałek
zdawczy (9) koła napędzającego elastycznego zębatego
(11) nośnika narzędzi (12).
(l zastrzeżenie)

8le;

B65g

P. 171867

'lJ

11.06.1974

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Edmund
Markowski, Władysław Jędrzi!j ewski, Edmund Dyt~
ko.wski, Marian Przyklang).
Samo~ieźny nośnik narzędzi

do prac podwodnych

Samobieiny nośnik narzędzi do prac podwodnycq
ma magnetyczne ruchome· elementy.'przyciągają~e gq
do powierzchni obrabianej. Jest zdalnie sterowany n~
drodze elektrycznej, pneumatycznej i/lub hydraulicz~
nej. Składa się zasadniczo z ramy i obudowy, na któDej są osadzone odrębne układy - sterowania i napędowy. Układy te współpracują odpowiednio z ko-

łami

stecr-ującymi ~ kołami

zębaty!lli

ąapędzającyrnL
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Na kołach tych jest opasany pas główny gąsiennicy,
składający się z elastycznie zę sobą połączonych rnagnetyC2l!lyeh łap. Pas ten jest stabilizowany w poło
żeniu poprzecznym przez układ kólek wózków, o•a-
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1fi

l

\

dzonych na odpowiednich wózkach układu nośn ego.
ma układ nienapędzanych kółek stabilizacyjnych, osadzonych na wysięgnikach do ramy, układu
napędowego i układu sterowania. Nośnik ma możli
wość zmieniania swych kształtów w trrzech stopniach
swobody w zakresie dopasowywania się do złożonych
powierzchni tkadłuba statku. Dzięki zastosowaniu
w nim prz,egubów łączących w różny.ch płaszczyznach
poszczególne jego elementy składowe tworzą jedną
funkcjonalną całość.
(4 zastrzeżenia)

\

Nośnik

\

\l

\g

,L~~

\

8le;

B65g

/

l

/

P. 171899

Zjednoczenie

Wójcik, Maria

Urządzenie

8le;

B65g

P. 171868

Zgłoszenie

dodatkowe do

T

zgłoszenia-

11.06.1974

P. 171867

/

'

l

'

l

l

T

i

12.~6.1974

Przemysłu

Doświadczeń

BudowniCFolska (Eugeniusz Słysz,

Łukaszyk).

do przenoszenia lekkich elementów
wielkowymiarowych

Urządz;enie
do przenoszenia lekkich elementów
wielkowymiarowych przeznaczooe jest do przenoszenia na budowie czy u producenta płyt izolac:vjnych,
odeplających, gipsowych, skrzydeł drzwiowych itp.
Urządzenie składa się z nożycowego zacisku, na którego dolnych ·r amionach zamocowane są zaciskowe
rolld, a na górnych ramionach schodzących się w jednym punkcie znajduje się uchwyt.
(l zastrzeżenie)

8le;

Szkoła Morska, Gdynia, Folska (Edmund
Markowski, Władysław Jędrzejewski, Edmund Dyt-

l

l

Brudowiano-Montażowe

Węglowego, Zakład Badań
twa Węglow.ego, Katowice,
Bronisław

B

B65g

P. 171941

T

15.06.1974

Wyższa

kowski, Marian Przyklang).
Pas

główny

segmentowy samobieżnego
rzędzi do prac podwodnych

nośnika

na-

Pas segmentowy samobieżnego nośnika narzędzi do
prac
podwodnych
według
zgłosz.enia
głównego
nr P. 171867, mający szereg magnetycznych łap i zachowujący postać gąsi·ooicy o zamlkniętym obwodzie
składa się zasadniczo z szeregu segmentów (1), które
są uformowane . w gąsienicę na elastycznym pasie
bez końca (3). Do tych segmentów są umocowane
trwale wieszaki łap (9), a do nich są umocowane elastycznie uchwyty par łap (13). Każdy z segmentów
pasa (l) jest zaopatrzony w rozmieszczone parami pc
obu stronach jąo osi symetrii segmenty magnetyczne łap (19). Pas segmentowy ma łapy (19) w których
są osadzone trwale ni,erozłącznie magnesy trwałe (2!!).
Pas segmentowy (l) zawier.a żebra pasa (2) przeznaczone do współpracy z kołem napędowym nośnika
narzędzi oraz zapewniające zachowanie ·kształtu pasa
segmentowego (l) w przekroju poprzecznym.
(4 zastrzezenia)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Folska (Juliusz Stachurski, Henryk
Knop, Jan Orlacz, Zbigni.ew Maj, Stanisław Ptasiń
ski).
Sposób wykonywania okładziny na bęben napędowy
przenośnika taśmowego

Sposób wykonywania okładzilily na bęben napędo
wy przenośnika taśmowego znajduje szczególne zastosowanie w górnictwie, w budownictwie i w transporci-e w.ewnątrz zakładowym.
Sposób polega na oddzielnym wykonaniu kilku
pierścieni o średnicy wewnętrznej dobra·nej ściśle do
wymiarów bębna. Pierścienie mogą być wykonane
z gumy lub z odpowi·e dnich materiałów syntetycznych. Na zewnętrznej powierzchni pierścieni wykonuje się rowki do odprowadzania zanieczyszczeń,
a na bocznych powierzchniach każdego pierścienia
wyJ.- 01uje się z jednej strony występy a z drugiej
wgłębi·eni,a, ułatwiające ich dopasowanie na bębnie.
Każdy pie!I'ścień wciska się na bęben , łącząc występy
z wgłębieniami. Pierścienie ubrzymują się na bębnie
na skutek tarcia, a w szcz.ególnych przypaclikach mogą być przyklejane do bębna.
(3 zastrzeżenia)

)
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19.06.1973 - RFN (nr G73 22 835.0)
Claudius Peters Aktiengesellschaft, Hamburg, Republika Federalna Niemiec (Dietrich - Jurgen May).
Pierwszeństwo

Teleskopowa rura załadowcza urządzenia do
niania cystern gorącym bitumem

napeł

Przedmiotem wynalazku jest teleskopowa rura zap!l'zeznaczana do urz::i;dzenia do napełnia
nia cystern· gorącym bitumem, z pojnoszoną i opuszcz.aną rurą załadowczą, podnoszoną wraz z przeciwwagą na stalowej linie. Teleskopowa rura składa się
z rury zewnętrZI).ej oraz uszczelnionej wzgh,:dern niej
i przesuwającej się wzdłuż niej rury wewnętrznej.
Rura zewnętrzna (8) zawieszona na stalowej linie (14)
może być podnoszona i opuszczana względem nieruchomej rury wewnętrznej (1). Rura wewnętrzna (l)
posiada płaszcz grzejny (4), do którego doprowadza się
medium ~rzcjne przez głowicę (15) uszczelnioną przy
pomocy prowadnicy (9), a umieszczoną powy żej g'ó rnego końca rury ze wnętrznej (8). Do stożkowo zbieżnego
ku dołowi kołpalta ssąc.ego (10), 2l!lajdującego się
w dolnej części rury zewnętrznej, nasadzonego na
właz cysterny (18), jest podłączona teleskopowo rura
odprowadzająca gaz (12).
(7 zastrzeżeń)

PATENTOWEGO

209

kładania uprzednio przygotowanej i złączonej taśmy.
Dl~ realizacji takiej wymiany podajnik został wyJ?Osazony w koła (9) osadzo:1e na prowadnicach (10).
Na okres czynności montażowych bęben napędowy
i zwrotny mają dołączooe na swym przedłużeniu nasadki stożkowe (17) oraz do konstrukcji no\nej (8) do.:
łącza się jedną lub więcej żerdzi . montażowych (21),
które służą do wychylenia podajnika. Na Olkres montażu taśmy (5) ścianki ograniczające (12) są odchylone;
(7 zastrzeżeń)

ładowcza,

82a;

F26b

P. 171284

T

21.05.1974

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa,
ska (Bogdan Amerski, Hipolit Gawroński). Sposób

Po:-

ł nrz~dzenie

do suszenia błota defek.osaturacyjnego w suszarniach rozpyłowych

Sposób sus:oonia błota defekosaturacyjnego w su~zarni to;pyłowej, według wynalazku, polega na tym,
ze błoto przed !I'Ozpoczęciem procesu suszenia jest
!I'Ozrzedzane wodą lub ściekami do konsystencji płyn
nej, a następnie doprowadzane do komory rozpylowej, w której przebiega dodatkowy, współprądowy
strumień gorącego gazu buż przy wewnętrznej ścian
ce dookołra korr o:y rozpyłowej, którego prędkość
i temperatura są więks·ze od prędkości i temperatury
głównej masy gazów suszących.
Urządzenie do suszenia zestawione jest z pierście
nia (13) ze szczeliną (14) umieszczonego w górnej
części, tuż. przy wewnętrznej ściance znanej komory
rozpyłowej oraz z przewoiu .(12), nagrzewnicy (11)
i wentylatora (10), przy czym s~czelina wykonana jest
w dolnej części pierścienia, a powierzchnia tej szczeliny jest mniejsza od powierzchni poprzecznego przekroju pierśd~nia.
(4 zastrzeżenia)

~~~r---------- 2
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tl~e;

B65g

P. 172117

22.06.1974

T

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum" Wrocław, Folska (Władysław Magte·r a, Władysław Tomeczko).
Sposób wymiany taśmy elastycznej na podajniku taśmowym oraz podajnik taśmowy do materiałów
sypkich
Sposób według wynalazku polega na odsunięciu
podajnika spod wysypu w po\oż·enie remontowe oraz poprzecznym jego wychyleniu na czas za-

całego

82a;

F26b

P. 171862 T

11.06.1974

Biuro Rroj,e ktowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki
Budowlanej "Cerprojekt" w Warszawie, Oddział
w Poznanilu, Poznań, Folska (Stanisław Masłyk).
Sposób i

l
'

'

l

~-. --

9

.t-.-._,lQ

do suszenia wyrobów
ceramicznych

urządzenie

l

~ • ~ = ~~

-

~

Wynalazek' ma na celu realizację sposobu suszenia
wyTobów ceramicznych, w którym · odzyskuje się
część ciepła dotychczas traconą.

lU O
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Osiąga si.ę to w sposobie według wynalazku przez
wyodrębnienie czynnika suszącego z nośnika cie pła .
Do suszarni doprowadza się jedynie energię ciepl-

ną,

która spowoduje odpru::owanie wilgoci z wyrobów
cera,micznycJ;-. . Po;vs taj ące coraz to nowe ilo ści pary
wodnej będą odprowadzane mechanicznie w celu wykorzystywania w innych odbiornikach ci epła. Suszarn ia do stosowania sposobu suszenia według wyna.lazku ma wsporniki półek wyposażone w oporowe elementy grzej-ne zasilane energią elektry czn ą.
Półki na których spoczywają suszone wyroby ceramiczne są wykonane w postaci płyt z materiału
o dobrym przewodnictwie cieplnym.
W sposobie suszenia według wynalazku, w przypadku całkowitego wykorzystania odciąganej pary,
jednostkowe zużycie ciepła WJ~ni.esi:e około 300 kcal
na 1 kg odparowanej wody, a w przypadku nie wykorzystania tej pary około 800 kcal/kg wody.
(3 zastrzeżenia)

84a; E02b
P. 171705 T
06.06.1974
84c; E02d
Akademia Rolnlicza, Kraków, Polska (Andrzej Obidowicz).
Sposób wykona~lia ścianki, zwłaszcza do regulacji
rzeki oraz element do stosowania tego sposobu

Sposób wykonania ścianki, zwłaszcza do regulacji
rzeki, polega na tym, że wzdłuż osi ścianki zagłębia
się pionowo w dno rzeki pale, w odstępach, dobranych
w zależnośCJ. od wymiarów i rodzaju materiału pali
i elementów ścianki oraz od warunków hydrogeologicznych. Na sąsiad1.1jące ze sobą pale nakłada się
elementy ścianki w ten sposób, że pale obe j mują
się głowicami elementów, które ułożone poziomo, jeden na drugim zajmują górną część wysokości pali,
Pl'ZY czym od dołu elementy podtrzymuje się za pomoc ą wsporników. Przez nagłe Ji równoczesne wyciągnięcie wsporników, elementy, 'nałożone na pale,
opadają na dno rzeki l je pokrywają . Po tym zabiegu,
na pale nakłada się ponownie następne elementy, jeden na drugim, aż do wymaganej wysokości śc i anki.
Element do wykonania ścianki, według wynalazku,
stanoM płaska, podłużna płyta (l), zaopatrzona z obu
końcó w w kształtowe głowice ~2), których wewnętrzne
powierzchnie tworzą gniazda (3), odpowiadające kształ
tom poprzecznych przekrojów pali {4). (6 zastrzeżeń)

84a;

E02b
Zgłoszenie

P. 171442 T

27.05.1974

dodatkowe do patentu 66912

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Wojciech
Janusz Kryczkowski, P.iotr Kryczkowski, Rajmund Dubrawski).
Slączka,

Sposób ochrony brzegu morskiego, zwłaszcza plaży
przed zanieczyszczeniami węglowodorami
ropopochodnymi
Sposób ochrony brzegu morskiego przeznaczony
jest zwłaszcza do ochrony plazy przed zanieczyszczeniami węglowodorami ropopochodnymi, szczególnie
ropą naftową, pochodnymi ropy naftowej i jej pochodnych rozlanych na powierzchni morza. Sposób
stanowi ulepszęnie sposobu według patentu 66912.
Sposób polega na utworzeniu wzdłuż brzegu, w takiej
odległości od plazy, gdzie nie występuje istotny wpływ
falowania na dnie, pasa szerokości kilkudziesięciu
metrów bariery biolog:icznego, na powierzchni
i dnie, niszczenia tych węglowodorów ropopochodnych.
Utworzoną i periodycznie odtwarzaną barierę stanowi pas powierzchni morza okresowo posypywany rozdrobnioną kredą z dodatkiem stearynianu sodu i
drobnoustrojów, dla których zbrylona kreda, ste_a rynlian sodu i ropa (lub jej pochodne) w połączeniu
z wodą morską stanowią pozywkę. Na dnie powstaje
pas ze zbrylonymi kompomentami, w których stale
zachodzi i podtrzymywany jest proces biologicznego
niszczenia ropy.
(5 zastrzeżeń)

84d;

E02f

P. 171708 T

06.06.1974

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa, Polska (Wojciech Chaszyriski, · Stanisław
Kanafa).
Zgarniarka sterowana hydraulicznie
Zgarniarka sterowana hydraulicznie przystosowana
jest do współpracy z ciągnikiem roLniczym i przeznaczona do wykonywania prac ziemnych związanych
z kształtowaniem powierzchni gruptu i jego przemieszczaniem.

BIULETYN

Nr 5/II (47) 1975

URZĘDU

Zgarniarka zaopatrzona jest w skrzynię (4) i zamykającą ją klapę (5) zawieszone w ramie (l) na dwóch
mechanizmach dźwignioWych napędzanych hydraulicz-

-nymi siłownikami (7). Mechanizm dźwigniowy stanowi
podwójny czworobok przegubowy, w którym ramię
(13) czworoboku zmieniającego położenie skrzyni (4),
jest jednocześnie wahaczem czworoboku zmieniające
połoźenie klapy (5). Rama (l) zgarniarki zaopatrzona
jest w dyszel (3) z podporą (17) i w dwa jezdne koła
(2). Piasty jezdnych kół (2) są zamocowane do podłUżnie wewnątrz lub na zewnątrz ramy (1).
(2 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
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Sposób oczyszczania wód odpadowych
Sposób dotyczy oczyszczania wód odpadowych zaprodukty organicZIIle i nieorgan:iczne, podatne i niepodatne do jonizacji. Sposób polega na tym,
że oczyszczaną wodą zasila się jedną lub więcej stref,
złożonych z jednej lub więcej komór elektrolizera,
zaopatrzonych w przepony jonoselektyWille.
(5 zastrzeżeń)
wierających

85c;

C02c

P. 111951

T

15.06.1974

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Folska (Eugeniusz Młotkowski).
Biologiczna oczyszczalnia ścieków o małej wydajności
Przedmiotem wynalazku jest biologiczna oczyszczalnia ścieków o małej wydajności, przeZillaczona
zwłaszcza dla małych zakładów przemysłowych oraz
małych miast i osiedli.
Biologiczną oczyszczalnię ścieków, stanowi segmentowa komora natleniania w kształcie prostopadłościa-:
nu, wyposażona w pływającą szybkobieżną turbinę
z wirnikiem śmigłowym lub w strumienicowe urzą
dzenie składające się ze strumienicy połączonej z jednej strony z perforowaną rurą umieszczoną w wy- rzutowej kieroWinicy a z drugiej strony połączonej z
perforowaną rurą umieszczoną w szczelinowej kie,..
rownicy, przy czym z segmentową komorą żblokowa
ne są kolejno wtórny osadnik, klarownik, zespół kontenerowych filtrów i ociekowy pojemnik.
(l zastrzeżenie)

85d;

E03b

P. 171352 T

22.05.1974

Bielska Fabryka Armatur "Befa" Przedsiębiorstwo
Folska (Jan Kolber, Leopold Szczypka).
Układ górnej części stojaka hydrantowego

Państwowe, Bielsko-Biała,

85b;

C02b

P. 171090

Pierwszeństwo:

15.05.1974

16.05.1973 -

Wielka Brytania
(nr 23 328173)
21.11.1973 - Wielka Brytania
·(nr 53 921/73)
23.04.1974 - Wielka Brytania
(nr 23 328/74)

Imperial Cheroical lndustries Limited, Londyn,
Wielka Brytania (Martin Bailey, David Albert Hines,
John Clark Ousby, Frank Cornelius Roesler).
Sposób i

urządzenie

do oczyszczania

ścieków

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
ścieków oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
przeznaczone do oczyszczania materiałów odpadowych
domowych lub przemysłowych . Sposób według wynalazku polega na tym, że stosuje s'ię stopień, w którym ścieki wprowadza się w krążenie w układzie zawierającym przewód opadowy i przewód wznoszący ,
których końce górne i dolne łączą się z sobą odpowi ednio, przy czym do ścieków przechodzących przez
przewód opadowy wtryskuje się tlen lub gaz zawierający tlen. Urzą dzenie według 'Nynalazku ma układ
zawierający przewód opadowy i wznoszący połączcne
ze sobą gór n ymi. i dolnymi końcami, elę m enty powodujące krążenie cieczy w układzie i śt odki doprowadzające tlen lub gaz zawierający tlen .
.(27 zastrzeżeń)
85c;

C02c

Pierwszeństwo:

P. 171915

15.06.197:'! -

Tecneco S .p .A., Fano,
Francesco Salvemini).

14.06.1974

Włochy

Włochy

(nr 25392 A/73)

(Giorgio Pascarella,

Układ górnej części stojaka przeznaczony jest do
hydrantu służącego do pobierania wody z podziemnej sieci wodociągowej .
Układ składa się z rurowej kolumny połączonej z
głowicą, nasady wyposażonej w przyłącze dla węża
oraz urządzenia do odcinania.
Uszczelnienie oraz obrotowe połączenie nasady (2)
stojaka z jego głowicą (l) tworzą elastyczny (guma,
tworzywo sztuczne) pier ścień uszczelniający (3),
pierścień dociskowy (4) oraz sprężynujący pierścień
osadczy (5). Znormalizowany pierścień uszczelniający
(3), mający w przekroju poprzecznym kształt podob-

+---- --.,
l

/

l

l

2
5

/ / .r
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[
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ny do odwróconej o 180° litery "U'', jest przytrzymyo.d góry zgrubieniem nasady (2) oraz dw udzielnym pi e rścleniem dociskowym (4), umieszczonym
swą &órną częścią w rowku z,najdującym się w nasadzie (!), Całość zabezpiecza od góry znormalizowany
pierś cień osadczy (5), osadzony w rowku wytoczonym
w głowicy (1). Dolne zakończenie nasady (2) jest prowadzone bezpośrednio w głowicy (1). Gwintowe złącze
rurowej kolumny (6) z głowicą (l) jest uszczelnione
pierścieniem .e lastycznym (7), okrągłym w przekroju
poprzecznym, przy czym w celu utworzenia odpowiedniego gniazda dla pierścienia (7), czołowa powierzchnia kolumny (6) jest zbieżna.
(11 zastrzeżeń)

wany

85e;

E03f

P. 172142 T
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niki od siebie i zab ierają pozostawiony w falowym
przesmyku wątek (15) z za przenośnika, a w przypadku napotkania przez przenosnik na swej drodze
oporu zwłaszcza podczas zrywu os nowy, który spowodowałby oderwanie s ię pr zenośnika od magnesu
{ot), napędzają go aż do pokonania tego oporu.
(l zastrzeżenie)

·

22.06.1974

Zakłady Konstrukcyj;no-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Folska (Wojciech Kowalski).
Przyrząd

do przetykania rur

spływowych

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do przetykania rur spływowych instalacji wodnej. Składa się,
z elastycznej rurk i (1), która włożona jest w otwór
korka (4), Rurkę (l) za)tłada się na kran i zaciska
zaciskiem (2), a drugi jej koniec wkłada się do otworu
spływowego , który następnie zatyka się korkiem (4).
Po otwarciu dopływu wody powstaje w rurze spływo
wej ciśnienie powodujące ustąpienie przeszkody tamującej, _ Rurka (l) może powyżej korka (4) posiadać
zgrubienie stanowiące akumulator (5) służący d{) podtrzymania ciśnienia w chwili częściowego odetkania
kanału spływowego.
(2 zastr zeżenia)

87a;

B25b

P. 170804 T

03.05.1974

Zakład Doświadczalny BudowY Urządzeń i Aparatury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów
"Dozafil", Wrocław, Folska (Ryszard Chomicz).

Klucz do otwierania i zamykania zaworów
Klucz do otwierania lub zamykaJOia zaworów chasię posiadaniem obej my oczkowej (l)
i/lub (2) zamontowanej obrotowo w pobliżu zakoń
czenia rękojeści (3) przy czym koniec rękojeści (3)
wchodzi w obejm ę oczkową w stopniu zależnym od
formy i rozmiarów trzpienia zaworu. (l zastrzeżenie)

rakteryzujący

88a;

F03b

P. 172082

Zgłoszenie

dodatkowe do

Wyższa Szkoła Lnżynierska,

20.06.1974

T

zgłoszenia P-17071:0
Koszalin, Folska (Zbig-

niew Cierpisz).
86c;

D03d

P. 171766

Centralny Ośrodek
Włókienniczych, Łódź,
Urządzenie

i dobiJania

do

wątku

T

08.06.1974

Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Folska (Tadeusz Rohaczyński).

napędu przenośników wątku

w

krośnie

~

/---::::::""~-~~l

8

wieloprzesmykowYm

Urządzenie do napędu przenośników wątku i dobijania wątku w krośnie wieloprzesmykowym, w którym przenośnikj przenoszone są przez przesmyk magnetyq.nie, składające się z łańcuchowego transportera
tl) .:wyposażonego w magnesy (4) oraz z płaszczek (6)
dobijaJących wątek, osadzonych wzdłuż llitii śrubowej
na obrotowym wale (5), chąrakteryzuje się tym, że
wał {5) umieszczony jest w takiej odległości od magnesów (4), zamocowanych z boku transportera (1), że
płaszczki (6) przecinają tor przelotu · przenośników
wątku (8), k-tóre . prowadzone są w wycięciach prowadnic (10), (11), :przymocowanych do korpusu {12), Wirujące płaszczki (6) oddzielają poszczególne przenoś-
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do wykorzystania energii falowania
wód powierzchniowych

Urządzenie do wykorzystywania energii falowania
wód powierzchniowych posiada śrubę (l) z wałem
napędowym (2), na którym osadzone jest sprzęgło (3).
Sruba (l) z wałem napędowym (2) umieszczona jest
w rurze (4) przymocowanej do konstrukcji wsporczej
(5) zakotwionej w dnie zbiornika. Sprzęgło (3) łączy
się z kołami zębatymi (6 i 7) napędzającymi maszynę

89c;

(8)

pobierającą

C13f

energię.

P. 171543

(l

T

zastrzeżenie)

31.05.1974

I:nstytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Polska (Irena Ogłaza, Edmund Waleriańczyk).
Sposób oczyszczania i filtracji soków cukrowych
Sposób oczyszczania i filtracji soków cukrowniczych
przy wykorzystaniu znanych środków produkcji
według wynalazku polega na tym, że osady węglano
we i mleko wapienne dozuje się wcześniej przed
ogrzewaniem, saturację aglomerącyjną prowadzi się
przy udZJiale całej ilości gęstwy wytworzonej podczas
saturacji strukturalnej z sukcesy·wnym dodatkowym
porcjowaniem 0,4--0, 7°'" CaO na ciężar buraków, nawapnianie główne przebiega na soku klarownym, saturację strukturalną prowadzi się na zasadzie częś
ciowej recyrkulacji w dwóch kotłach o różnej wartości pH, a dozowanie roztworu węglanu sodowego
w ilości 0,2-0,6% na ciężar soku następuje po saturacji odwapn:iającej, do której stosuje się także
z~wracany
ponownie częściowo węglan wapniowy.
Wysładzanie i odprowadzanie wszystkich osadów dokonywane jest tylko w jednym miejscu na filtrach
próżniowych.
(3 zastrzeżenia)

89c;

C13d

P A TENTOWEGO

P. 172833

T

18.07.1974

Instytut Przemysłu .Cukrowniczego, Warszawa, Polska (Edmund Waleriańczyk, Mikołaj Wiekluk).
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Sposób ekstrakcji ciągłej z ciał stałych
o rozwiniętej powierzchni, a zwłaszcza
soku cukrowego z krajanki buraczanej
w ekstraktorach korytowych ciągłych,
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób ekstrakcji ciągłej z ciał stałych o rozwinię
tej powierzchni, a zwłaszcza soku cukrowego z krajanki buraczanej polega na tym, że rozdrobiliioną krajankę przed podaniem do aparatu dyfuzyjnego poddaje się wstępnemu zagrzewaniu i stabilizowaniu jej
temperatury w granicach l0°C do 30°C w podgrzewaczu natryskowym zamontowanym na · leju zasypowym.
Urządzenie do ekstrakcji ciągłej stanowi podgrzewacz natryskowy (2) wykonany w kształcie przewodu, wewnątrz którego znajdują się przegrody uchylne
(3) oraz układ grzewczy. Przegrody uchylne (3) moż
na ustawiać pod żądanym kątem w stosunku do osi
podgrzewacza, zaś układ grzewczy stanowti najkorzystniej wężownica (6) z rury perforowanej poprzez
którą przepływa pod ciśnieniem ogrzany sok dyfuzyjny.
(4 zastrzeżenia)
89c;

Cl3d

P. 172857

T

19.07.1974

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Polska {Edmund Waleriańczyk, Mikołaj Wiekluk).
Sposób ekstrakcji ciągłej z ciał stałych
o rozwiniętej powierzchni, a zwłaszcza
soku cukrowego z krajanki buraczanej
w ekstraktorach korytowych ciągłych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób ekstrakcji ciągłej z ciał stałych o rozwinię
tej powierzchni, a zwłaszcza soku cukrowego z kraja.n ki btiraczanej w ekstraktorach korytowych ciąg
łych według wynalazku polega na tym, że rozdrobnioną krajankę przed podawaniem do aparatu dyfuzyjnego poddaje się ogrzewaniu i ustabilizowaniu jej
temperatury w granicach 50°C- 70°C w stabilizatorze temperatury przy użyciu podgrzanego dodatkowo
soku dyfuzyjnego przepływającego w stabiJ.izatorze
temperatury w przeciwprądzie w stosunku do ruchu
ogrzewanej krajanki.
Urządzenie do ekstrakcji stanowi stabilizator temperatury (3) zaJinstalowany między lejem z.a sypowym
(5) ekstra1ttora korytowego (6), a transporterem krajanki, przy czym kąt nachylenia jego osi do poziomu waha się w granicach 0°-45°. Stabilizator temperatury ma kształt cylindra i posiada wewnątrz znany mechani= (4) przenoszenia krajanki z niezależ
nym napędem,
(3 zastrzeżenia)

Sprostowania
Nr BUP
str.

Powinno

Jest

6/74
str. 44

P. 163904 kl. 21c
Brak nazwiska czwartego twórcy

P. 163904 kl. 21c
mgr inż. Tadeusz
Orzechowski

7/74
str. 5

P. 162156 kl. 5
Mirosław Chudak

P. 162156 kl. 5c
Mirosław Chudek

7/74
str. 11

P. 164921 kl. 5d
Józef świstak

P. 164921 kl. 5d
Józef Świstak

10/74
str. 122

P. 161675 kl. 80b
Maria Rieśkiewicz
Małgorzata Grueuer

P . 161675 kl. 80b
Maria Ruśkiewicz
Małgorzata Gruener

10/74
str. 12

P. 167943 kl. 5b
Andrzej Łopata

P. 167943 kl. 5b.
Antoni Łopata

10/74
str. 24

P. 165496 kl. 7a
Andrzej Lorbel
Zdzisław Urbaniak

P. 165496 kl. 7a
Andrzej Korbel
Zdzisław Urbanik

10174
str. 12

p 165423 kl. 31b1
Franciszek Stefko
Leszek Żurawski

P. 165423 kl. 31b1
Franciszek Sztefko

LP~zek Żurawski

P. 165811 kl. 31b
Jadwiga Wilmowska

P. 165811 kl. 31b
Jadwiga Wilimowska

P. 167774 kl. 31bs

P. 167774 kl. 31bs

Wiesława Gładzińska
Irena Hrańczyk

Irena

10/74
str. 151

P. 168744 kl. 42g
Jerzy Gładyszek

P. 168744 kl. 42g
J erzy Gładysek

10174
str. 161

P. 167944 kl. 421
data zgłoszenia
05.01.1973

P. 167944 kl. 421
data zgłoszenia
05.01.1974

10/74
str. 233

P. 165396 kl. 81e
Jan Magiera

P. 165396 kl. 81e
Edward Magiera

lli/74
str. 104

P. 166388 kl. 40d
jest rysunek

P. 166366 kl. 40d
bez rysunku

12174
str. 7

P. 167322 kl. 6a
Instytut Przemysłu
Farmaceutycznego
Warszawa

P . 167322 kl. 6a
Instytut Przemysłu
Fermentacyjnego
Warszawa

12/74
str. 101

P. 167627 kl. 76d
Kazimierz Leszczak

P. 167627 kl. 76d
Kazimierz Laszczak

b:rć

l

10/74
str. 112

---- 10/74
str. 114

Wiesława Głodzińska
Harańczyk

---

l

Wykaz

l

Nr

zgłoszenia

l
11B9BB
123B39
135B39
13B726
14286B
147148
1.63469
163959
164534
164832
164877
165215
165885
166023
166093
167053
168144
168151
16B645
168647
16B849
16B936
169029
169061
169068
16910B
169109
169115
169511
169599
169805
169865
169B70
169925
169929
169931
170762
170764
170765
170767
170769
170777
170778
1707BO
170781
1707B3
1707B4
170785
170786
1707B7
170791
170792
170794
170795
170797

T
T

T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T

zgłoszeń

wynalazków opublikowanych w BUP nr 5/11/47/1975 r.
w układzie numerowym

Klasy

Strona

2

3

12e; B01j
22g; C09d
53k ; A231
BOb; C04b
53c; A23b
53g; A23k
80b; C04b
BOb; C04b
80b; C04b
BOb; C04b
!!Ob; C04b
!lOb; C04b
BOb; C04b
BOb; C04b
12i; C01b
80b; C04b
12q; C07c
451; A01n
12q; C07c
12p; C07d
12p; C07d
12o; C07c
12p; C07d
12h; B01k
12g; C07c
12q; C07d
12p; C07d
12q; C07c
12g; C07c
22f; C09c
451; A01n
23c; ClOm
Bl; D06h
12q; C07d
12o; B01j
12c; BOlf
51c; G10d
19c ; E01c
40a; C22b
42k; GOli
39b3 ; COBd
12q; B01j
12p; C67d
4Ba; C23b
451; A01n
12g; B01j
80b; C04b
20c; B61d
31b8 ; B22f
31b2 ; B22d
47a1 ; F16b
42rt; G05b
47ft; F161
42k; G01n
5a; E2lb

19
91
176
193
174
175
193
193
194
194
194
194
194
194
26
195
52
145
53
38
39
29
40
25
21
53
40
54
22
90
146
92
17
54
29
19
173
63
126
131
122
54
40
164
146
22
195
63
104
102
152
137
156
131
3

Nr

zgłoszenia

l
17079B T
170799 T
170803 T
170804 T
1'-70805 T
170808 T
170809 T
170811 T
170812
170B14
170815 T
170B16 T
170817
170818
170822
170823 T
170824 T
170828 T
170830 T
170831 T
170832 T
170834 T
170836 T
170838 T
170839 T
170840 T
170841 T
170B44 T
170848 T
170854
170856 T
170857 T
170B58 T
170860 T
170B65 T
170869 T
170B72 T
170874 T
170876
170B77
170879
170880
1708B1
170B84
1708B5
170886 T
170BB8 T
170891 T
170B92 T
170B93 T
170B95 T
170896 T
170897 T
170899 T
170900 T

Klasy

Strona

2

3

23b; C10g
421; G01n
4Ba; C23b
87a; B25b
421; G01n
7b; B21c
53g; A23k
35c; B66d
45h; A01k
12p; C07d
20c; B61d
81e; B65g
12o; C07c
451; A01n
45h; A01k
5c; E21d
14b; FOle
Ble; B65g
BOb; C04b
201; B61n
[2le; G01r
74c; GOBb
49a; B23b
1Ba; C2lb
2ld2 ; H02m
39a3 ; B29d
40a; C22b
12i; COlb
31g1 ; F27b
12o ; C07c
BOb; C04b
74b; GOBb
12p; C07d
42d ; G01d
81e; B65g
12g; B01j
7c; B2ld
47h; Fl6h
26d; ClOk
451; A01n
12g; B01j
39b4; C08f
12q; C07c
12q; C07c
12p; C07d
21h ; H05b
68a; E05b
421; G01n
2le; GOlr
47g1; F16k
12o; ClOg
5b; E21c
7c; B21d
421; G01n
21k9 ; HOlm

92
133
165
212
133
12
175
111
143
40
63
200
29
146
144
5
60
200
196
65
76
1B8
167
61
72
119
126
26
105
29
196
187
41
129
201
22
13
163
94
147
22
123
65
66
41
86
1B6
133
76
160
30
4
14
133
87

216

BIULETYN

l

l

l

17090B
170914
170919
170920
170921
170922
170925
170926
170927
170928
170929
170931
170932
170933
170934
170935
170936
170937
170940
170942
170944
170947
170948
170954
170955
170956
170962
170965
170966
170969
170971
170972
170975
170976
170980
170983
170985
170986
170990
170993
170994
171000
171001
171002
171003
171004
171018
171019
171023
171027
17102B
171031
171036
171039
171040
171042
171044
171045
171046
171047
171048
i71054
171055
171059
171062

T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T

2
21d1 ; H02k
81e; B65g
47h; F16h
23c; C10m
12p; C07d
12o; C07c
B1e; B65g
22g; C09d ·
39b5; C08g
39b5 ; COBg
12g; B01j
12g; B01j
12p ; C07d
53g; A23k
47b; F16c
8m; D06p
20e; B61g
59b; G05c
21e; G01r
47g 1 ; F16k
12q; C07c
21k9 ; HOlm
2lf; H05b
21e; G01r
17f; F25h
21e ; G01r
42r1; G05b
74d 1; G06g
5b; E21c
39as; B29d
21g; HOlj
42h; G02b
31a 3 ; F27d
421; G01n
7Bd; C06d
48d 2 ; C23g
421; G01n
81e; B65g
7c ; B21d
421; G01n
81e; B65g
12g; B01j
21c; H02g
12o; C07c
12o; C07c
12o; C07c
12o; C07c
12o; C07c
22a; C09b
22a; C09b
21d2 ; H02k
24e; C10j
48b; C23c
22f; C09c
451; A01n
12o; C07c
21e; G01r
21n7; H04n
21n7; H04n
47r1; F161
451; A01n
12o; C07e
451; A01n
57d; G03f
30b; A61c

l

3
72
201
163
93
41
30
201
91
125
125
22
22
42
176
154
17
64
181
76
160
55
B7
BO
76
61
77
137
IB9
4
119
81
130
100
133
193
167
134
201
14
134
202
23
- 65
30
30
30
31
31
B9
89
73
93
165
90
147
31
77
BB
88
157
147
31
147
179
97

URZĘDU

PATENTOWEGO

l

171068
171069
171071
1710B3
1710B7
171088
1710B9
171090
171091
171093
171096
171097
171098
171099
171100
171102
1,71103
171104
171105
171107
17110B
171109
171111
1'11115
171119
171120
171121
171127
171129
171132
171135
171136
171137
171140
171151
171152
171153
171157
171163
171166
171169
171170
171172
171177
17117B
171179
171182
171196
171200
171202
171203
171204
171207
171208
171209
171211
171213
171214
171220
171222
171223
171227
171228
171229
171230

T
T
T
T
T

T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T

T
T

Nr 5/II (47) 1975

2

3

32b; C03c
30h; C12k
31a3 ; F27d
39a6 ; B29h
47g1; F16k
47c; F16d
12p; C07d
85b; C02b
48a; C23b
12p; C07d
47a 1; F16b
47a 5 ; F16s
43a1; G07b
39b5 ; C08g
40a; C22b
31b2 ; B22d
12p; C07d
12o; C07c
12p; C07d
57a; G03b
12p; C07d
12h; B01k
451; A01n
21c; H02h
5a; E21b
421; G01n
21g; H01h
42t1; Gllb
58a; B30b
12i; C01b
21c; H02g
81e; B25g
81e; B25g
21d2 ; H02m
23a; Cllb
BOb; C04b
BOb; C04b
35a; B66b
12h; B01k
31g1; F27b
20f; B61h
47fl ; F161
21d2; H02m
19a; E01b
47a 3 ; F16f
5b; E21c
21c; H02g
60a; F15b
36d; F24f
42k; G01n
35c; B66d
47a 4 ; F16p
31b2 ; B22d
26d; C10k
22g; C09d
21c ; H01h
12q ; C07c
50c ; B02c
57a ; G03b
47c; F16d
47c ; F16d
39a7; B29j
12p ; C07d
39b5 ; COBg
21c; H02j

107
99
100
120
161
154
42
211
165
42
152
153
140
124
126
102
43

31
43
178

44
25
147
66
3
134
81
139
1BO
2:6
66
202
202
73
92
196
196
10 9
26
105
64
157
73
62
153
5
66
1B2
111

132
111
153
103
95
91
67
66
172
179
155
155
121
44
124
67

BIULETYN URZĘDU PATENTO'WEGb

Nr 5/II (47) 1975
-

l

l
1'71231
171232
171233
171235
171236
171237
171246
171249
1'71253
171254
171255
171256
171260
171265
171266
i7127Ó
i 71271
171272
171274
1712'78
171281
171282
171283
171284
171287
171288
171289
171290
171291
171292
171293
171294
171295
171296
171297
171298
171301
171304
171306
1'71308
171312
171318
171319
171324
171326
171332
171335
171338
171340
171341
171342
171344
171347
171348
171351
171352
171354
171355
171358
171359
171371
171381
171385
171386
171390

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T

'i'
T

T
T

T
T
T
T
T
T

T

T
T

T

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T

T
T
T

T
T

T
T
T

T
T

T
T

2
40a; C22b
60a; F15b
21h; H05b
47f1; F161
37a; E04b
31a3; F27d
81e; B65g
42d; GOłd
26d; C10k
21c; H01b
12a ; B01d
21e; G0 1r
8le; B65g
39b 4 ; COBf
Sle; B65g
12p; C07d
12n ; COlg
14i ; FOlm
42e; GOlf
47h; F16h
5c; E21d
48b ; C23c
21d2; H02m
82a; F26b
53i; A23j
12g; BOlj
12o; C07c
63h ; B62k
12o; C07c
36d; F24f
31a3; F27d
12o; C07c
45m; A23n
12p; C07d
12q; C07d
12o; C07c
12b; C01g
39b4 ; COBf
47f2 ; F16j
20f ; B60t
31a3 ; F27d
18a; C21d
7g; B21h
47f 2 ; F16j
47g 1; F16k
BOb ; C04b
21n 7 ; H04n
12o; C07f
47h; F16h
12p; C07d
12p; C07d
40c ; C22d
12s; BOlf
21e; G01r
48d2 ; C23g
85d; E03b
5a ; E21b
5b; E21c
7c; B21d
40a; C22b
21g; HOli
67b; B24c
32a ; C03b
12p; C07d
451; A01n

l

3
126
182
86
157
113
100
202
129
95
67
17
77
203
123
203
44
28
60
129
163
6
165
73
209
176
23
31
184
32
112
101
32
151
44
55
32
19
124
1fi9
64
101
61
15
159
161
196
88
33
163
45
45
127
60
76
167
211
3
6
14
126
81
185
105
45
148

l

171391
171392
171393
171395
171396
171397
171399
171400
171401
171402
171403
171404
171405
171406
171407
171408
171409
171410
171411
171412
171413
171415
1714Hi
171417
171419
171420
171421
171422
171423
171424
171425
171426
171428
171429
171435
171437
171440
171'lt2
171445
171447
171452
171455
171460
171461
171466
171468
171469
171476
171477
171478
171480
171481
171489
171496
171497
171498
171500
171501
171503
171506
171511
171514
171515
171516

T

T
T

T
T
T

T
T
T
T

T
T
T

T
T

T

T
T
T

T
T
T

T
T

T

T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

217

2

3

47g 1; F16k
63b; B67d
12q; C07c
49m; B23q
40c; C22d
67c; B24ci
31a1; F27b
421; GOlri
451; A01ri
451; AOln
451 ; AOln
35a; B66b
21c; H02j
la; B03b
39b4 ; CO!if
39b4 ; CO!if
21d2 ; H02m
21d2 ; H02m
12o; C07c
491; B23p
42k; G01m
22i2 ; C09j
39b2; C09d
21d 2 ; H02k
42r1; G05b
47f 2 ; F16j
48b; C23c
31a8 ; F27d
40a ; C22b
31b2; B22d
5c; E21d
12q; C07d
18b; C21c
4Bd 1; C23f
21d2 ; H02k
421; G01n
45h; AOlk
84a; E02b
55a; D21b
21c; H02h
23b; ClOg
BOb; C04b

Htl
183
56
171
127
18!1
99
135
148
148

21c; HOle
2b; A21c
21c; H02p
37g2 ; E06c
39b3 ; C08d
19b; E01h
81a; B65b
21c; H02p
23c ; C10n
68a; E05b
421; GOln
12p; C07d
21d2 ; HOlf
81e; B65g
47c ; F16d
21c; H02b
42m3 ; G06f
21f; HOlk
81e; B65g
42b; G01b
37e; F04g
12o; C07c

68
2
68
116
122
63
199
68
93
186
135
46
75
203
155
68
136
80
203
128
115
33

148

109
67
l

123
123
74
74
33
171
132
91
122
74
137
159
166
101
126
103
6
56
61
166
75
135
144
210
177

66
92
196

218

BIULETYN

l .

171519
171522 T
171523 T
171524 T
171525 T
171527 T
171529 T
171531 T
171532 T
171536 T
171537 T
171538 T
171539 T
171540 T
171543 T
171545 T
171549
171551
171552 T
171553
171554 T
171556
171558 T
171560 T
171563 T
171564 T
171566 T
171567 T
171568 T
171571 T
171572 T
171575 T
171578 T
171579 T
171582
171583 T
171584 T
171585 T
171587 T
171593 T
171594 T
171595 T
171599 T
171600 T
171601 T
171602
171605
171607 'T
1'71610
171611
171612
171614 T
171616 T
171617 T
171619 T
171620 T
171621 T
171622 T
171623 T
171625 T
171627 T
171628 T
171632 T
171634 T
171635 T

l

2
49a; B23b
21c; H02p
23b; C10g
30d ; A61f
35a; B66b
42f; GOlg
47f2; F16j
53i ; A23j
80b; C04b
30h; Cl2k
30h; A6lk
59c; F04c
21g; H01s
47g1; F16k
89c; Cl3f
47h; F16h
47a1; Fl6b
81 e; B65g
12d ; B01d
12q; C07d
18b; C21c
39bs; C08g
5b; E21c
53e; A23g
47b; F16c
49a; B23b
5c ; E21d
5d ; E21f
5c ; E21d
81c; B65d
81e; B65g
12n; COlg
12g; BOlj
49c; B23d
21e; H01r
53g ; A23k
3lb2; B22d
7b; B21c
42n; G09b
30a ; A6lb
21g ; H01j
42k; GOln
21e; G01r
16b; C05c
12a; B01d
31b2; B22d
47c; F16d
47g2; F16t
22g; C09d
12q; C07c
81e; B65h
49m; B23q
5c; E21d
5c; E21d
48d1; C23f
2lk9; HOlm
21g; G21c
21g 4 ; G21f
7b; B21c
421; G01n
21g; HOlj
21d1; H02k
12s; BOlf
5d; E21f
59e; F04c

l

3
167
69
92
97
109
130
160
176
196
99
99
182
82
162
213
164
152
204
19
56
62
125
5
175
154
167
7
10
6
200
204
28
23
169
78
176
103
12
136
96
82
132
78
61
18
104
156
162
91
56
199
172
6
7
162
87
82
86
13
136
82
72
60
10
182

URZĘDU

PATENTOWEGO

l

l
171638
171640
171644
171646
171650
171652
171657
171659
171660
171661
171662
171663
171664
171665
171666
171668
171671
171672
171673
171674
171675
171676
171680
171681
171688
171689
171690
171691
171693
171697
171698
171699
171700
171701
171702
171703
171705
171708
171710
171711
171712
171713
171717
171721
171723
171729
171731
171738
171739
171740
171742
171743
171744
171745
171746
171747
171748
171749
171752
171753
171754
171755
171756
171758
171759

Nr 5/II (47) 1975

T
T
T
T
T

T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

2
2lk 9; HOlm
76b; D01g
5c; E21d
59b; F04b
12o; C07c
47e ; F16n
12o; C07c
12o; C07c
451; A01n
'i6c; DO_lh
39a7; B29j
80b; C04b
12e; BOlf
451; AOln
451; AOln
21c; H05k
5c; E21d
21g; H05f
76b; D01g
45f; AOlg
75b; A44c
35a; B66b
63b; B62b
8le; B65g
5c; E21d
5c ; E2lb
35a; B66b
8le; B65g
18b; C21c
BOb; C04b
47d; F16g
37a; E04b
37a ; E04b
12q; C07c
12o; C07c
12n; C01g
84a; E02b
84d; E02f
21e; GOlr
la; B06
36d; F24f
2ld3; H02k
45f; A01g
43a3; G07d
5a; E21b
la ; B06
57e; G03g
47f2; F16j
21g ; HOll
42r2; G05d
42tl; Gllb
12o; C07d
53h; Cllb
451; AOln
12q; C07d
49a; B23b
2lg; HOli
40c; C22d
47f1; Fl61
21g; HOlg
2lg; HOlg
21g ; HOlg
21e; GOlr
49c; B23d
38c; B24b

l

3
87
189
7
181
33
156
34
34
148
192
122
196
20
149
149
69
7
83
190
142
189
109
184
204
8
8
109
205
62
196
156
113
114
57
34
28
210
210
78
l
112
75
143
141
3
l
179
160
83
138
139
34
176
149
57
168
84
127
158
84
84
84
79
170
117

Nr 5/11 (47) 1975

2

3
14
212
13
164
188
180
2
69
93
197
70
9

T
T
T
T
T
T
T
T
T

7c; B21d
86c; D03d
7b; B21c
47k; B65h
74d; G09f
59a; F04b
4g; F23d
21c; H02p
23c; C11d
80b; C04b
21c; H02p
5c; E21d
1b; B03b
47f1; F161
81e; B65g
81e; B65g
49h; B23k
39b 4 ; C08f
12q; C07c
40c; C22d
53e; .A23c
53e; A23c
47ft; F161
451; A01n
47b; F16c
21dt; H02k
12o; C07c
76b; DOlg
Ble; B65g
23c; ClOm
34c; A47l
49c; B23d
31bt; B22c
57b; G03e
42rt; Gllb
18b; C21c
21c; HOlh
20i; B611
21g; H01j
49a; B23b
21b; H01v
39a6 ; B29h
29b; D01f
49h; B23k
30e; A61g
68a; E05b
82a; F26b
81e; B65g
81e; B65g
81e; B65g
81e; B65g
81e; B65g

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

21c; H02h
7b ; B21c
5d; E21f
67a; B24b
21h; H05b
42e; GOlf
42rs; G05f
30a; A61b
12o; C07c
49h; B23k
49a; B23b

l
171763
171766
171768
171769
171770
171773
171775
171780
171782
171783
171785
171786
171792
171795
171799
171800
171803
171804
171805
171807
171809
171810
171811
171812
171814
171815
171822
171823
171825
171831
171836
171837
171839
171840
171844
171845
171846
171849
171851
171852
171853
171854
171857
171859
171860
171861
171862
171863
171865
171866
171867
171868
171871
171872
171882
171883
171884
171888
171892
171893
171894
171896
171897

Bil.lLETYN

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2

158
205
206
170
124
57
128
175
175
158
149
154
72
34
190
206
93
108
170
102
179
140
62
70
64
85
168
65
120
96
171
98
182
209
207
207
207
207
208
70
13
10
185
86
130
139
96
34
171
168

URZĘDU

PATENTOWEGO

l

l
171899
171900
171902
171903
171904
171905
171907
171908
171909
171910
171911
171912
171915
171917
171919
171922
171924
171926
171927
171929
171931
171932
171938
171940
171941
171942
171944
171945
171946
171947
171949
171950
171951
171952
171953
171954
171957
171958
171961
171962
171964
171968
171970
171975
171976
171979
171982
171984
171986
171990
171991
171992
171995
171997
171998
171999
172000
172006
172013
172015
172016
172021
172028
172029

219

T
T
T

T

T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

2
81e; B65g
38a; B27b
68a; E05b
12o; C07d
12i; COlb
35a; B66b
80b; C04b
45c; A01d
21k9; HOlm
21c; HOlr
40a; C22b
80b; C04b
85c; C02c
451; AOln
49h; B23k
42k; GOim
39as; B29h
21n7; H04n
45h; AOlk
12e; BOld
12o; C07c
21c; H01b
12e; BOlj
5c; E21d
Ble; B65g
31b2 ; B22d
68a; E05b
42i; G01k
27c; F04d
BOb; C04b
12e; BOld
12e; BOld
85c; C02c
39b5; C08g
37a; E04b
37f; E04h
6a; C12c
49d; B23f
37a; E04b
60b; F15c
37b; E04c
39b 5 ; COBg
12p ; C07d
5c; E21d
59a; F04b
451; AOln
45f; A01g
421; G01n
42b; GOlm
31at; F27b
48b; C23c
48b; C23c
58a; B20b
4!h; F16h
76d; B65h
Ble; B65g
63e; B60c
37a; E04b
60a; F15b
36d; B66f
12q; C07d
12q; C07d
12o; C07c
12p; C07d

l

3
208
116
187
35
27
110
197
141
88
70
127
197
211
149
171
132
120
89
145
20
35
71
20
9
2C8
104
187
131
96
197
20
20
211
125
114
115
lO
170
114
183
114
125
46
8
181
149
143
136
128
100
166
166
180
164
192
209
184
113
183
112
57
57
35
46

2llo

lUut.ETYN l1ttZĘDU PATEN'i'OWEGO

l

l

172032
172034
172035
172036
172040
172041
172043
172045
172048
172049
172050
172051
172052
172054
172055
172056
172057
i7205S
172066
172ó67
172070
172074
172076
172081
172082
172083
172089
172092
172093
172098
172099
172101
172102
172103
172105
172106
172107
172108
172110
172111
172112
172113
172115
172116
172117
172118
172120
172121
172125
172126
172128
172134
172137
172139
172140
172141
172142
172144
172145
172148
172149
172152
172155
172157

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

'I'
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T,
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T.
T
T
T

T
T
T

'

2

l

3

12e; B01d
31bl; B22c
31bl!; B22d
31bl!; B22d
49h; B23k
i2o; C07c
12q; C07c
5c; E21d
21C; HÓ2p
42r2 ; G05d
38b; B27ć
12e; BOif
67a; B24b
42rl; G05b
44al; A44b
21g; HOli
12p; C07d
12p ; C()7d
4Sb ; C23c
5a; E21b
12o; C07c
35d; B66f
4Bdl; C23f
45h; A01k
8Ba; F03b
74c; G08b
44al; A44b
BOb; C04b
27c; F04d
39a8 ; B29d
49a;. B23b
80b; C04b
80b; C04b
21e; G!T1r
21e; G01r
12p; C07d
12p; C07d
26d; C10k
12p; C07d
12p; C07d
12q; C07c
53k; A231
47al; F16b
26d; C10k
B1e; 65g
12p; C07d
21e; G01r
1b; B03c
80b; C04b
36d; F24m
53e; A23c
42rl; G05b
42b; GOlb
78e; 42d
24g; F23j
BOb; C04b
85e; E03f
55f; D21h

21
102
104
104
171
311
58
9
71
138
117
21
185
137
141
85
47
47
166
4
36
111
167
145
212
188
141
197
96
119
169
197
198
79
79
48
48
95
48
48
58
176
153
95
209
48
79
2
198
112
176
138
129
193
93
198
212
178

50e; BOld
47gl ; F16k
47fl; F161
42t 1 ; Gllb
31b1; B22c
35a; B66b

172
162
158
140
102
110

l

1
172158
172159
172161
172162
172163
172164
172165
172168
172172
172180
i 72182
172183
172184
172185
172211
1722Hi
1'72226
172231
172236
172274
172282
172292
172296
172298
172312
172320
172323
172336
172341
172349
172353
172370
1'72389
172390
172391
172392
172410
172421
172422
172438
172453
172461
172464
172471
172488
172500
172501
172510
1,72526
172530
172531
172538
172545
172546
172563
172564
1:72566
172601
172603
172605
172606
172632
172651
172653
172654

Nr 5/II (47) 1975

T
T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T

T

T
T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T

2
81c; B65d
21f; H05b
74b; GOBc
50e; B01d
30g; A61j
76c; DOlh
21c; H05k
42i; GOlk
24h; F23m
21f; H05b
2-lc; H02p
421: GÓlń
2ig; Gólt
49a; B23b
55d; D21f
12p; C07d
12m; COlf
22a; C09b
6a ; C07q
12n; COlg
12i; C01b
39a 6 ; B29h
451; A01n
12p; C07d
76b; DOlg
38a; B27d
8h; D04h
6a; C12b
45c; A01d
38i; B271
12e; BOli
12p; C07d
81; D06n
451; A01n
451; A01n
451; A01n
57b; G03c
52a; D05b
52a; D05b
8k; D06m
12g; B01j
451; A01n
53k; A231
12i; C01b
12e; B01f
12p; C07d
12p; C07d
38e; B27g
76b; D01g
12q; C07c
12p; C07d
12a; B01d
12p; C07d
12p; C07d
12q; C07c
12q; C07c
6a; C12b
30b; A61c
12p; C07d
32a; C03b
32a; C03b
45c; A01d
54a 1 ; B31b
25a; D04b
55d ; D21f

l

3
200
80
187
173
98
192
71
131
94
80
72
136
85
169
177
48
29
90
11
29
27
121
151
49
190
116
16
11
142
117
21
49
17
149
149
150
179
173
174
16
24
150
177
27
21
49
49
117
191
68
49
18
50
50
58
59
11

97
50
106
106

142
177
94
178

BIULETYN

Nr 5/II (47) 1975

l

172660
172663
172664
172669
172672
172701
172702
172703
172704
172709
172741
172743
172793
172795
172803
172804
172813
172818
172823
172826
172832
17283"3
172838
172840
172841
172857
172859
172870
172875
172876
172885
172888
172894
172910
172911
172912

T

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

URZĘDU

2

3

57b; G03c
77f; A63h
12a; B01d
Ba; B05c
12o; C07c
451; A01n
451; A01n
451; A01n
12g; B01j
38i; B271
12o; C07d
12p; C07d
12Q.; C07d
12q; C07d
451; AOln
53c; A23b
12o; C07c
39b5 ; C08g
39b~; C08f
80b; C04b
80b; C04b
89c; C13d
12p; C07d
12p; C07d '
39a3 ; B29d
89c; C13d
6b; C12c
38b; B27b
32a; C03b
32a; C03b
12o; C07c
75a; B44b
32b; C03c
73; D07b
32a; C03b
Sa; B05c

179
193
18
15
36
160
150
161
24
118
36
50
59
59
151
174
36
125
124
198
198
213
51
51
120
213
12
117
106
107
36
189
108
187
107
16

221

PATENTOWEGO

l

1721132
172956
172958
1721175
17211711
1,72980
172994
172998
'173007
173008
173023
173036
173038
173056
173064
1'73065
173080
173082
173083
173086
173089
173097
173098
173106
173112
173113
173137
173138
173141
173144
173160
173161
173166
173168
173180
173184

T
T

T
T

T

T

T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T

2

3

12p; C07d
2Ba; C14c
3Ba; B27b
12i; C01b
12ą; C07c
12o; C07c
45h; AOlk
81; D06n
30h; Aęlk
12o; C07c
34i;- A47b
76b; DOlg
12p; C07d
64b; B67b
12o; C07c
12g; B01j
BOb; C04b
31la6 ; B29h
8h; D04h
48a; C23b
!lOb; C04b
53c; A23b
6a; C12c
23e; C11d
39a2 ; B29c
311a 2 ; B29c
12p; C07d
22f; C09c
12o; C07c
Be; B41f
12p; C07d
12i; COlb
76b; DOlg
12o; C07c
39b3 ;C08d
12o; C07c

61
96
116
27
59
36
146
17
99
37
108
1111
61
184
37
25
198
121
16
165
199
175
11
93
118
118
52
90
37
16
52
28
191
38
122
38
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KOMUNIKAT
URZĄD

POLSKIEJ

PATENTOWY

RZECZYPOSPOLITEJ

LUDOWEJ

informuje

że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń
przypadających do ogłoszenia

numery

BIULETYNU

w maju i czerwcu br.
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URZĘDU

PATENTOWEGO

zostaną wydane

w dwóch częściach oznaczonych

nr 5/1(47)
nr 6/1(48)

. nr 5/11(47)
1
nr 6/11 (48)

Obydwa numery żostaną dostoteżone po dotychczasowej cenie

SPIS
I.

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

Klasa
Klasa

Przygotowanie rud, paliwa i innych minerałów oraz pozostałosci paleniskowych
. . . .
2 Piekarstwo
4 Oswietlenie za pomocą materiałów palnych
i palniki grzejne w ogólności
5 Górnictwo .
. . . .
6 Przemysł fermentacyjny, alkohol , wódka, piwo, ocet, drożdże , jak również inne czynniki
wywołujące fermentacj<:, produkty fermentacji, enzymy
. . .
.
7 Wyrób i obróbka blachy, rur metalowych,
drutu oraz walcowanie metali
8 Bielenie, pranie, barwienie, drukowanie tkanin i tapet, wykańczanie
12 Chemiczne procesy i aparaty nie wymienione w specjalnych klasach
. . . .
14 Silniki parowe, siłownie parowe i niezależne
do kotła parowego zasobniki pary swicżej
i odlotowej
. . .
16 Przyrządzanie nawozów i przeróbka padliny
17 Wytwarzanie lodu i chłodu, przechowywanie
lodu, wym.iano ciepła, skraplanie drogą mechaniczną trudno kondensujących się gazów
1 mieszanin gazów, np. powietrza
16 Hutnictwo żelaza . . . • .
19 Budowa dróg, linii kolejowych i mostów
20 Kolejnictwo
21 Elektrotechnika
22 Barwniki, pokosty, lakiery, materiały powlekające, kleiwa
23 Przemysł tłuszczowy i olejowy
24 Instalacja palcniskowa
. . .
25 Splatanie, wyrób koronek, dzianie, wyrób
pasmanterii, tkactwo dekoracyjne i dywanowe wiązanie sieci
. . . .
26 Wytwarzanie gazu przez odgazowanie paliw,
np. gazu ·świetlnego l gazu olejowego; wytwar:umie gazu palnego sposobem mokrym; wytwarzanie gazu palnego przez nawęglanie;
oczyszczan!e gazu destylacyJn·e go 1 acetylenu
27 Dmuchawy, pompy powietrzne wzgl. spr<:tarkl
28 Garbarstwo, obróbka skór surowych, obróbka i przeróbka skóry

Klasa 29 Włókna przędzalnicze
Klasa 30 Lecznictwo
Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia, piece,
retorty, odlewnictwo, metalurgio proszków
Klasa 32 Szkło, wełna mineralna l :tutlowa
Klasa 34 Maszyny, przybory i
wszelkiego
rodzaju
przedmioty do gospodarstwa domowego oraz
meble
.
Klasa 35 D:twlgnice
.
. . .
Klasa 36 Ogrzewanie,
przewietrzanie,
zaopatrywnnle
budynków w ciepłą wodę
Klasa 37 Budown!ctwo lądowe
Klasa 36 Mechaniczna l chemiczna obrób'k a drewna
Klasa 39 Puerobka mas plastycznych, kauczuku ·l rogopodobnych tworzyW, nie przewidzlana na
innym miejscu; wytwarzanie produktów polikondensacji, polladdYcjl l poU.rneryzacjl
Klasa 40 Hutni~two metali (prócz żelaza); stopy łącznie
ze stopami żelaza
Klasa 42 Przyrządy
Klasa 43 Urządzenia kontrolne i samoinkasujące

.

.

TREŚCI

W Y N A L A Z K l

2
3

10

12
15
17
60

61

61
61
62

63
65

89
52
93
94

.
Klasa 44 Towary galanteryjne, biżuteria
Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla
zwierząt;
polowanie
zakładanie
pułapek;
rybołówstwo
. . .
• . .
Klasa 47 Elementy maszyn, materiały izolujące, hamulce, urządzenia do smarowania, urządzenia
zamykające do elementów wytrzymałych na
ciśnienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne
mechaniki precyzyjnej, zwijanie i nawijanie
w ogólności
Klasa 48 Obróbl<ą i tral<towanic metą!i sposobami innymi niż mechaniczne .
.
Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali
Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotowaniem przemiału, dalsza obróbka mlewa
przez odsiewanie i mieszanie oraz oddzielanie
pyłu mącznego od użytego powietrza
Klasa 51 Instrumenty muzyczne
Klasa 52 Szycie i haftowanie
Klasa 53 Srodki spożywcze i używki, o ile nie należą
do klas specjalnych, również pasze
Klasa 54 Przerób papieru i tektury i wyroby z nich,
o ile chodzi o sposoby ich wytwarzania, również reklama
Klasa 55 Wyrób celulozy, papieru i tektury
Klasa 57 Fotografia, kinematografia i film obrazowo-dżwi<:kowy

Klasa 58 Pm~
. . . .
.
.
Klasa 59 Pompy i inne urządzenia do podnoszenia cieczy
. . . .
Klasa GO Regulatory do silników, serwomotory silniki nastawcze do ogólnego zastosowania
i ich włączanie
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe
Klasa 64 Wyszynk
. . . .
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie
Klasa 66 Wyroby ślusarskie
Klasa 73 Wyrób lin
Klasa 74 Sygnalizacja
. . .
Klasa 75 Rzeźbiarstwo.
ozdabianie
malarstwo:
p nwierzchni
Klasa 76 Przędza lnictwe
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe
Klasa 78 Wyrób mater iałów zapałow yc h. materiał y wy~
buchowe, rozsadzonie za pomocą materiołów
wybuchowych, ognie sztuc:z;ne, światło błysko
we, wytwarzanic sztucznej mgły
Klasa BO Wyroby z gliny, kamienia, wapna, cemeil.tu,
gips, asfalt, również prasy do brykietów
Klasa 81 Transport i opakowanie
. .
Klasa 82 Suszarnictwo, także prażenie, piecyki do palenia kawy, wirówki do ogólnego zastosowa~
nia
. . . . . . . . . . . .
Klasa 84 Budownictwo wodne i fundamentowanie
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie Wo~
dy, wodociągi i kanalizacja
Klasa 86 Tkactwo
. . . •
Klasa 87 Narzędzla 1 przyrz~dy, również nar:r.<:dzla
pneumatyczne do ogólnego utvtku • . . .
Klasa 8B Silnilei wiatrowe i wodne; - elektrofłzyczne
i nukleotechnlcztte napędy odrzutowe, napędy
fotonowe
Klasa 89 Otrzymywanie cukru i skrobi
Wykaz zgłoszeń wynalazków w układzie numerowym

.

94
96
96
96
96
99

105
lOB
109

111
113
116

118
128

128
140

141
141

152

ł

164
167

172
17~

173
174
177

177
178
180

180

r
182
1B3

184
185
186

187
181

189
18a
i9ą

193
193

19~

209.
210
211

212
212
212
213

.)
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