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la; Bft3b P. 172943 T 18.07.1974 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po
stępu Technicznego i Organizacyjnego, Wrocław, Pol
ska (Marian Rutkowski, Jadwiga Więckowska, Kazi
miera Stajszczyk, Alojzy Czogała, Zygmunt Jędrze
jewski, Adam Barsznica). 

Sposób uzdatniania, łupków węglowych z kopalń wę
glowych do pnouŁukicji materiałów oiginiiabrwalych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że łupek 
węglowy o uziarnieniu poniżej 15 mm traktowany 
jest rozcieńczanym II1—'5%, najkorzystniej 2% kwasem 
siarkowym w takiej ilości aby powstała zawiesina, 
całość ogrzewa się do temperatury 80—łlt00°C i akty
wuje w tej temlperaturze przez .210'—1I8© minut przy 
ciągłym imieszaniu, po czym przemywa się jednorazo
wo wodą i dekantuje. Następnie uboższy w żelazo łu
pek poddaje się w znany sipołsób brykietowaniu w 
obecności lepiszcza i wyprażeniu w temperaturze po
wyżej (1IOOO°C. (li zastrzeżenie) 

la; B03b P. 174121 T 16.09 AOT4 

Instytut Naftowy, Kraków, Polska '(Zbigniew Wier
dak, Stefan Geroń, Witold Paralszczak, Jerzy Skruch). 

Sposób dobierania płuczek wiertniiiczyich d» typu sikał, 
zwłaszcza skał przewiercanych w otworach wiartni-

czych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób dobierania 

płuczki wiertniczej do rodzaju skał przewiercanych 
w otworze wiertniczym, który 'ma zastosowanie głów
nie w "warunkach laboratoryjnych i jest wykorzysty
wany przy opracowywaniu właściwej technologii wier
cenia otworów wiertniczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że doko
nuje się go w oparciu o pomiar własności ifizykome-
chanicznych i energetycznych Skał naijkorzystniej przy 
użyciu iforemników. Mierzy się wielkość siły docisku 
foremnika do powierzchni próbki skały oraz wielkość 
odkształcenia skały wywołanego tą siłą w odcinku 
czasowym do złamania sitruktury sikały, osobno dla 
próbki skały suchej i próbek skały nasyconej różnymi 
płuczkami wiertniczymi, następnie dokonuje się wy
liczenia znanymi metodami interpretacyjno-obliczenio-
wymi wielkości parametrów skały suchej i nasyconej 
płuczkami z graficznych zapisów tych wielkości, które 
4o wielkości przeliczane na współczynniki winny mie
ścić się najkorzystniej w granicach od €,& do 11,5, przy 
czym wystarczającym jest aby warunek ten spełniały 
współczynniki podstawowyich parametrów skały jak 
parametr energii zniszczenia i twardości skały. 

Cl zastrzeżenie) 

Warszawa, dnia 01.10.1975 r. Nr 10(52) Rok III 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

11. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

4c; F16k P. 179390 T 06J1I1J1974 

Zakłady Celulozy i Papieru, Świecie n/Wisłą, Pol
ska (Paweł Didyk, Janusz Madalińsfki, Franciszek Szy
mański, Sławomir Szolc). 

Sposób zapobiegania zamarzaniu 'króćców spustawycli 
zbiorników ciśnieniowych, zwłaszcza powietrza sprę
żonego i urządzenie zabezpieczające przed zamarza
niem przewody spustowe, zwłaszcza zbiorników ciś

nieniowych 

9posób zapobiegania zamarzaniu króćców spusto
wych zbiorników ciśnieniowych, zwłaszcza powietrza 
sprężonego, polega na tym, że 'podgrzewa się metodą 
konwencji odcinek przewodu spustowego połączony 
bezpośrednio z króćcem spustowym zbiornika, korzy
stnie do temperatury + ,25°iCi 

Urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem 
przewody spustowe, zwłaszcza zbiorników ciśnienio
wych, w postaci elektrycznie ogrzewanej komory ole
jowej, zawiera w przestrzeni olejowej odcinek ruro
wego przewodu (2) z końcami wystającymi na ze
wnątrz komory (1) i stykowy termometr (3) sterujący 
poprzez przyłączową skrzynkę '(5) zasilaniem grzejne
go elementu (4).. i(ia zastrzeżenia) 

4d; F23d P. 175698 T 1I6J1I1J1974 

Instytut Gazownictwa, Kraków, Pdlśka (Zygmunt 
Mazur, Jerzy Janas, Władysław Derkacz,). 
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Piezoelektryczny zapalaez do palników gazowych 

Przedmiotem wynalazku jest piezoelektryczny zapa-
łacz do palników kuchni gazowych. 

Istotą zapalacza jest to, że posiada korpus w któ
rym z jednej strony zabudowane są osiowo dwa ele
menty piezoelektryczne <1) podzielone izolatorem elek
trycznym (2) i dwa niezależnie zamknięte poprzez 
palniki i masę kuchni, obwody elektryczne, z których 
każdy zawiera piezoelektryczny element ceramicz
ny (1), dwa przewody zasilające oraz dwie odizolo
wane od masy kuchni elektrody zapłonowe, a z dru
giej strony w przycisku zapalacza (6) wykonana jest 
krzywka (5), która przyciśnięciem przycisku zapalacza 
pozwala na obrót sworznia (8) o kąt umożliwiający 
wypadnięcie bijaka (7) z zaczepów i pod działaniem 
sprężyny (9) uderzenie bijaka w kowadełko (12), 
a przy zwolnieniu nacisku na przycisk zapalacza (6) 
za pomocą sprężyny wyrzutnikowej (13) powoduje 
powrót bijaka <7) ido pozycji wyjściowej. 

i(il zastrzeżenie) 

5a; E21b P. 175307 T O6MJ1074 

Zakład Energetyczny, iBielsko-Biała, Polska '(Marian 
Przetoclki, Piotr Wierciigroch, Tadeusz Wendland). 

Urządzenie do wiercenia otworów w ziemi, awlaszieza 
pod jezdniami 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wierce
nia otworów w ziemi, zwłaszcza pod jezdniami, sto
sowane przy układaniu kabli elektroenergetycznych. 

Urządzenie posiada przewoźny tor (1) z szynami 
jezdnymi (2), na którym jest umieszczony wózek 
z mechanizmem napędowym wrzeciona (3|) oraz wó

zek z mechanizmem jazdy (4). Mechanizm napędowy 
wrzeciona (3) jest wyposażony w silnik hydraulicz
ny (5) z reduktorem obrotów (6) oraz w uchwyt hy
drauliczny '(7) do wiertła <8). Mechanizm jazdy (4) ma 
siłownik hydrauliczny (9) sprzężony z hamulcem hy

draulicznym (10) i mechanizmem napędowym wrze
ciona (3). Prócz tego urządzenie iposiada hydrauliczny 
układ napędowy (11) wyposażony w pompę {12} na
pędzaną silnikiem spalinowym (13) oraz zbiornik ole
ju (14) z magnetycznym l i t r e m szczelinowym (15)̂  
który jest połączony giętkimi przewodami (16) z roz
dzielaczem hydraulicznym (17), zawierającym zawory 
sterujące (18) do sterowania mechanizmu napędowe
go wrzeciona (3) i mechanizmu jazdy '(4). Zawory ste
rujące (18) są tak skoordynowane, że przy ruchu obro
towym wiertła '(8) zgodnym z ruchem wskazówek ze
gara, blokują mechanizm jazdy (4), natomiast przy 
ruchu obrotowym wiertła (8) przeciwnym do ruchu 
wskazówek zagara samoczynnie zwalniają tę blokadę. 

(2 zastrzeżenia) 

5a; E21b P. 175696 T IH6J1119174 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
szica, Kraków, Polska (Karol Wojnar, Sitetfan Miska, 
Stanisław Szmyd). 

Sposób zapobiegania wypływom wód technologicznych 
na kopalniach otworowych siarki oraz urządzenie do 
zapobiegania wypływom wód technologicznych na ko

palniach otworów siarki 

Sposób zapobiegania wypływom wód technologicz
nych na kopalniach otworowych siarki polega na 
dwustopniowym cementowaniu. Pomiędzy uszczelnie
niami wytwarza się komorę płuczkową, służącą do 
przemieszczania się kolumny rur okładzinowych wraz 
z osiadaniem złoża. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera ko
lumnę rur okładzinowych >(1), której dolna część znaj
duje się w rurze uszczelniającej (4). Dolny koniec 
rury uszczelniającej (4) jest połączony trwale z kolum
ną rur (1). Rura uszczelniająca (4) jest umieszczona w 
dodatkowej rurze okładzinowej (8), której koniec jest 
połączony rozłącznie z zakończeniem kolumny rur 
okładzinowych (1)- IRura 'uszczelniająca (4) ma w dol
nej części na zewnąftrz, na całym obwodzie, uszczel
nienie przeponowe (6). <(3 zastrzeżenia) 

5a; E21b P. 177296 1ILQ1JH975 

Pierwszeństwo: 'ULtiUJlSTM — RUIN (nr P 2f4 0HBl2r7.fi) 

Kunststoififwerk Gebruder Anger GmbH und Co 
Munchen, Munchen, Republika Federalna (Niemiec. 

http://2f4
http://0HBl2r7.fi
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Sposób i urządzenie do wydobywania wolnej od 
piasku wody z wierconych studni 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
wydobywania wolnej od piasku wody ze studni wier
conych. 

Sposób charakteryzuje się tym, że wodę wpływają
cą do studni po przepłynięciu (filtra studni, przepusz
cza saę najpierw przez 'materiał granulowany o okre
ślonej przepuszczalności, a następnie odprowadza się 
wodę z przestrzeni wewnętrznej studni za pomocą 
pompy. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że poniżej pom
py (12) współśrodkowo i w określonym odstępie od 
filtra studni (11), zamocowany jest wewnątrz studni 
zamknięty od dołu, cylindryczny korpus o określonej 
przepuszczalności. Korpus zawiera granulowany wy
pełniacz (3) o stałym uziamieniu, umieszczony mię
dzy szczelinową rurą wewnętrzną (1) i szczelinową 
rurą zewnętrzną (2). Układ sterowania strumienia ssa
nego zestawiony jest z poszczególnych elementów 
(14—19), które są ze sobą sprzęgnięte złączami. 

(tll2 zastrzeżeń) 

5b; E21c P. 174811 T W4J10J1874 

Bytomskie Zakłady Naprawcze iPrzemysłu Węglowe
go, Bytom, Polska '(Stdfan Fordymaćki, Steffan Ma
słowski, Władysław Fołtas, Ireneusz Przybył). 

Uchwyt noża orgami urabiającego 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt noża organu 
urabiającego kombajnu i głowicy strugowej stosowa
nych w górnictwie do urabiania kopalni użytecznej. 

Istota uchwytu według wynalazku, polega na tym, 
że do zabezpieczania noża (4) w gnieździe korpusu (1) 
stosuje się trzpień (Z) umieszczony w przelotowym 
otworze (5). Otwór ten z jednej strony ma (kształt cy-
lindyrczny stopniowany tak, że jego część o większej 
średnicy (JD) jest usytuowana od strony zewnętrznej. 
Natomiast część o mniejszej średnicy <fl) ma jedno lub 
dwustronne wycięcia '(<>) dla wprowadzenia spłasz
czeń (7) trzpienia (.2). Z drugiej strony przelotowy 
otwór (5), w przekroju ipqprzecznym ma kształt wie-
loboku foremnego, najkorzystniej kwadratu z zaokrąg
lonymi rogami, dostosowany do kształtu elastycznego 
pierścienia (8) osadzonego na odpowiednio ukształto
wanej części trzpienia i%). Ozęść środika ^trzpienia (2) 
umieszczona w wycięciu lub w otworze trzonka no
ża (4) utnzymuje ten nóż w uchwycie, uli zastrzeżenie) 

5b; E21c P. 174931 T H8J10Jl®74 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedai „Ćuprum", Wrocław, Pol
ska (Jędrzej Lehmann, Zenon Kochanowski). 

Sposób eksploatacji pokładów złóż o grubości powy
żej 5 m ^zalegających pod mocnym stropem oraz tania 

podsadzkowa 

Sposób według wynalazku polega na tym, że eks
ploatację prowadzi się dwoma warstwami. Górną war
stwę o grubości około i3—4 -m wybiera się gnanym 
systemem, na przykład zabierkowo-ubierkowym, nato
miast 'dolną część złoża 'bez względu na jej grubość 
dochodzącą do kilku metrów poniżej wybranej war
stwy, wybiera się jednowarstwowo wyrobiskiem ko
morowym wzdłuż linii podsadzki i bez pozostawiania 
filarów oporowych wzdłuż itej linid. 

Wzdłuż całego wyrobiska komorowego wznosi się 
tamę, po czym podsadza się wyrobisko komorowe na 
całej długości. 

Taśmę według wynalazku stanowi wzniesiony na 
szkielecie linowym mur 1(7), przy czym liny (8) zamo
cowane są na kotwicach C9) w stropie i w spągu mu
ru (7). Powyżej muru H?) na wymienionym szkielecie 
z lin (8) zawieszona jest znana przepona z siatki 
i płótna podsadzkowego (10). (2 zastrzeżenia) 

5b; E2Ic P. 175401 T 06ilil'JlOT4 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniizacyjne (Przemyślu 
Węglowego, Gliwice, Polska UKrystyna Kordę, Kle
mens Pilarski). 

Ciągnik hydrauliczny maszyn górniczych 

Ciągnik hydrauliczny według wynalazku o zamknię
tym rewersyjnym obiegu cieczy zaopatrzony w silnik 
hydrauliczny zasilany ipomipą z zaworami ssawnymi 
i tłocznymi ma 'pomiędzy ipompą (1) a silnikiem '(10) 
zabudowany rozdzielacz i(3), korzystnie suwakowy oraz 
równocześnie ma ograniczony wychył kadłuba pom
py (1) tylko na jedną stronę od położenia środkowego 
lub prawie środkowego do maksymalnego. Kadłub su
wakowego rozdzielacza (3) ma kanały (4, 5, 6) połą
czone z jedną stroną pompy (1) oraz kanały i(7, 8, 9) 
połączone z drugą stroną pampy, które są parami łą-

t 
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czone przez suwak rozdzielacza (3) dla każdego jego 
położenia, przez co tworzy się obieg zamknięty przy 
każdym położeniu suwaka, (2 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 175660 T i&M .11074 

Zakłady Konstruikcyjno-IMechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Wroński, Zdzisław 
Penar, Janusz Jastrzębski, Ewald Spyra). 

Strug węglowy 

Przedmiotem wynalazku jest strug węglowy z obro
tową głowicą (hydrostatyczną. 

Strug charakteryzuje się tym, że pionowe sworz
nie (1) osadzone trwale na kadłubie (3) środkowej 
części głowicy tkwią ruchomo w zatoczonych z róż
nych punktów łuikowanych wycięciach (5) płyty (4) 
wieżyczki (3) głowicy strugowej. Umożliwia to obrót 
wieżyczki (!3) pod wpływem sił skrawania i odsunię
cia niepracujących noży od calizny. (2 zastrzeżenia) 

5b; E21c P. 175781 T 20.1.1J1QI74 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Polska 
{Joachim Głombik, Andrzej Sobejko, Wiktor Szmidt). 

Urządzenie do mocowania wiertnicy w położenie ro
bocze do wiercenia otworów wtelkiośredmfflcoiwych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do moco
wania wiertnicy w położenie robocze do wiercenia 
otworów wielkośrednicowych, szczególnie górniczych 
otworów imiędzypoziomowych-

Urządzenie składa się z podstawy (1) spągowej i ło
za (2) wiertnicy połączonych z jednej strony przegu
bowo zaś z drugiej strony za pośrednictwem co naj
mniej jednej roapory (3) o zmiennej długości oraz 

z co najmniej jednego znanego zestawu rozpór o re
gulowanych długościach stabilizujących urządzenie. 
Loże (2) wiertnicy od strony połączenia z podsta
wą (1) spągową jest wygięte, zaś podstawa (1) spągo
wą od strony połączenia z łożem (2) ma wsporniki '(8) 
z otworami współosiowymi iz osią (6) przegubu, któ
rych odległość od powierzchni styku podstawy (1) ze 
spągiem jest co najmniej równa odległości od osi (6) 
przegubu do płaszczyzny łoża (2) przeciwległej po
wierzchni styku łoża z wiertnicą (7). Oś (6) przegubu 
łączącego podstawę '(1) spągową z łożem (2) wiertnicy 
przecina się pod kątem prostym z osią (5) wierconego 
otworu. (Jl zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 173250 T 05.08 .ilOf74 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Bogusław 
Ciałkowski, Teofil Pałucki, Jan Mateja). 

Obudowa dla korytarzowych wyrobisk górmiczych 

Obudowa dla korytarzowych wyrobisk górniczych 
o przekroju prostokątnym i łukowym ma zastosowa
nie w budownictwie podziemnym oraz tunelowym 
inżynieryjnym i hydrotechnicznym. 

Obudowa stanowi konstrukcję rusztową utworzoną 
z głównych belek (1) i pomocniczych belek '(2) pod
partą stojakami (3) w węzłach przenoszących siły po
przeczne i momenty zginające. Główne belki (1) zao
patrzone są po bokach w rozbieżne powierzchnie 1(7), 
a pomocnicze belki (2) zakończone są zbieżnymi po
wierzchniami (6). W czasie montażu obudowy po
wierzchnie (6) ulegają zaklinowaniu między po
wierzchnie '(7), co usztywnia węzły. (3 zastrzeżenia) 
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5c; E21d P. 173597 T 20.08 J1974 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum" Wrocław, Pol
ska (Romuald Glapiński, Zbigniew Dańda, Jerzy Mar
tin, Eugeniusz Szachnowicz, Zygmunt Czartoryski). 

Sposób zabezpieczenia wyrobisk kopalnianych przed 
obrywaniem się skał z ociosów 

Sposób zabezpieczenia wyrobisk kopalnianych przed 
obrywaniem się skał z ociosów, polega na tym, że do 
otworów wykonanych w skałach stanowiących ociosy 
wyrobisk kopalnianych, wprowadza się w postaci faz 
ciekłej i stałej jednocześnie lub osobno składniki bu
dujące konstrukcję związującą punktowo skałę ocio
sową. (,2 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 173598 T !2!1JOI8J1I97I4 

Kopalnia Węgla Kamienneigo ,yLenin" Wesoła, Pol
ska ((Władysław Konopko, Antoni Zieliński, Jan Mar
chewka, Jerzy Miecznikowiski, Ryszard Śmieja, Hen
ryk Bojanawski). 

Obudowa wyrobisk korytarzowych o zwiększonej pod-
pornośoi i stabilności 

Obudowa wyrobisk korytarzowych o zwiększonej 
podporności i stabilności składająca się z elementów 
łukowych o profilu, korytkowym charalkteryzuije się 
tym, że korytkowy profil zwrócony jest stroną otwar
tą do wnętrza wyrobiska, a strona izamkmięta profilu 
przylega do górotworu. Złącze łuku stropnicowego 

z łukami ociosowymi wykazane jest za ipomocą jarzm 
śrubowych w kształcie trapezowym, a długość płaskie
go łącznika zakładanego na końce śruto jest ściśle do
stosowana do rozpiętości otwartej strony korytkowe
go profilu obudowy. (4 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 174556 T 01J10J1974 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska <iRoman Ogrodniczak). 

Układ zdalnego sterowania kasztami Obudowy kopal
nianej w komoro-filarowych systemach eksploatacji 

Układ zdalnego sterowania według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że sterowanie kasztami <1) hy
draulicznej obudowy w komorowo-filarowych syste
mach eksploatacji, odibywa się zdalnie za pomocą elek
trycznego pulpitu (9), sterującego, połączonego prze
wodami elektrycznymi z jednym lub kilkoma prze
nośnymi zespołami (2) rozdzielaczy hydraulicznych 
przełączanych elektrycznie, które na czas sterowania 
obudową są podwieszone do kasztu za pomocą zacze
pów (3). Zespoły przenośne rozdzielaczy są łączone 
z typowymi znanymi obwodami hydraulicznymi kasz
tu, krótkimi przewodami hydraulicznymi (4) wyposa
żonymi w zbiorcze przyłącza. 

Zasilanie kasztu obudowy odbywa się z oddalonego 
agregatu pompowego '(7) połączonego dwoma przewo
dami hydraulicznymi z zespołami (2) rozdzielaczy hy
draulicznych. 'Po wykonaniu sterowania jednym kasz
tem (przenośne zespoły <2) rozdzielaczy są odłączane 
od kasztu (1) z zaczepów mechanicznych oraz od przy
łączy hydraulicznych i przenoszone kolejno do na
stępnych kasztów, gdzie po podłączeniu umożliwiają 
sterowane tymi kasztami. (2 zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 174919 ill8jliOJ19f74 

Pierwszeństwo: H8J10J1BT7® — W. Brytania '(nr 4OT20/73) 
20.07.11191714 — W. Brytania '(mir 3l2l2i5lll/)74) 

Dowty Mining Equipment Limited, Ashichuirch, 
Wielka Brytania (John Hirst Walker, Dennis Fran
klin Rulthenford, James Anthony Sutton).. 

Obudowa stropu kopalnianego 

Obudowa stropu kopalnianego ma łącznik '(13) do
czepiany do 'zakotwienia (15) i przesuwny podno
śnik (18) umieszczony między łącznikiem (13) a obu
dową, która łączona jest z zakotwieniem za pomocą 
przesuwnego (podnośnika '(18).. Przesuwny podnośnik 
(18) jest tak usytuowany, aby siła wywierana prze
zeń na obudowę była skierowana oikośnie względem 
obudowy i była rozłożona na diwie składowe, z któ-
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rych jedna jest równoległa do kierunku ruchu obu
dowy ponad spągiem, a druga składowa unosi obudo
wę iznad spągu. fllil zastrzeżeń) 

5c; E21d P. 175023 T 22AOJ1974 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska, '(Zygmunt Czartoryski, Zbigniew Dańda, Ro
muald Glapiński, Zdzisław Gromada, Alfred Kosio-
rowski, Helena Struzik).. 

Sposób iwykomywamiia obudowy wyrobisk górniczych 
w skałach o niskiej oporności na działanie wody 

Sposób według wynalazku polega na nanoszeniu, 
na powierzchnie wszechtstfcroraiie ograniczające wyro
bisko górnicze, organicznych chemikaliów, których 
lepkość wzrasta pod wipłyiwem dodanych do nich bez
pośrednio przed rozpoczęciem procesu nanoszenia 
pewnych nadtlenków dwuacylowych oraz pewnych 
amin trzeciorzędowych, których dbecność -w środowi
sku powoduje w 'krótkim czasie zmianę jego lepkości 
w zakresie od n X HO2 do n> X HO8 oP. 

Jednocześnie z tymi chemikaliami tnanosi się wy
pełniacze włókniste w postaci taśm, mat lub splotów 
z włókien mineralnych lub roślinnych. 

'Na części obwodu wyrobiska, wynoszącej od IliM do 
3/4 długości tego obwodu, wykonuje się otwory, do 
których wprowadza się za pomocą znanych urządzeń 
takie same materiały konstrukcyjne jak te, które na
nosi się na powierzchnie ograniczające wyrobisko. 

Otwory rozmieszcza się w takim oddaleniu od sie
bie, jakie jest potrzebne aby konstrukcji nadać taką 
wytrzymałość, jaka wynika z praktycznie określonych 
dla danego wyrobiska warunków. (II zastrzeżenie) 

5c; E21d P. 175567 T HBjlIljlOfM 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Jerzy Karwacki, Marian Ma
chowski). 

Sposób betonowania i cementowania ścian 
w zamrożonym górotworze 

szybu 

Sposób betonowania i cementowania ociosu szybu 
w zamrożonym górotworze polega na tym, że beton 
oddziela się od szalunku d ociosu górotworu izolacją 
cieplną. Ponadto beton oddziela się od zaprawy ce
mentowej izolacją cieplną jak również w czasie wią
zania beton dodatkowo podgrzewa się. {& zastrzeżenia) 

5c; E21d P. 175614 T H4Jllljl8fT4 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek", Bytom, Pol
ska (Stanisław Stelmach, Kazimierz Sąsiadek, Antoni 
Gołaszewski, Maksymilian Chrobak). 

Rozpora obudowy chodnikowej 

Przedmiotem wynalazku jest rozpora przeznaczona 
do ustalania i utrzymywania jednakowych odległości 
pomiędzy sąsiednimi elementami odrzwi obudowy 
chodnikowej. 

Rozpora według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na obu końcach jej nośnej belki '(1) są umieszczo
ne półzamki dostosowane do kształtu elementów (6) 
odrzwi obudowy. Każdy półzamek rozpory składa się 
ze stopy (2) i obejmy (3) w postaci płytki lub odpo
wiednio wyprofilowanego kształtownika, obejmujących 
mocowany element (6) obudowy. Poza tym obejma (3) 
ma jeden lub dwa otwory, w których są osadzane 
mocujące kliny (5), najkorzystniej ze zbieżnością skie
rowaną przeci wsobnie. 

Rozpora według wynalazku nadaje się do stosowa
nia zwłaszcza w pokładach zagrożonych tąpaniami 
oraz w miejscach o wzmożonym ciśnieniu górotworu, 
nagłych odprężeniach itp. 01 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 173737 T 30.08 Jl9f74 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Katowice, Polska (Witold Frycz, Bogumił Ferensztajn). 

Sposób zamyikaniia otworu komunikacyjnego wodnej 
tamy bezpieczeństwa i urządzeniie do zamykania otwo

ru komunikacyjnego wodnej tamy bezpieczeństwa 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zamykania 
otworu komunikacyjnego wodnej tamy bezpieczeństwa 
zabezpieczającej wyrobiska górnicze przed wdarciem 
wody oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 

Sposób zamykania otworu komunikacyjnego wodnej 
tamy bezpieczeństwa polega na grawitacyjnym opa
daniu ciężkiej zasuwy lub zasuw (1), które są prowa
dzone prostopadle do osi otworu komunikacyjnego 
i stycznie do korpusu tamy (5) w prowadnikach (3). 
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Urządzenie do zamytkanda otworu komunikacyjnego 
wodnej tamy bezpieczeństwa składa się z jednej lub 
dwóch zasuw (1), które znajdują się nad otworem 
komunikacyjnym z dbydwóch stron korpusu (5) 
i wspierają się na ryglach blokujących '(2). Prowadze
nie zasuw (1) stanowią prowadniki (3), umocowane 
do stalowych prętów przechodzących przez korpus ta
my (5), (2 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 174930 T H8J10J1O74 

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

Górnicza tama wodna 

Tama górnicza według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zamknięcie tamy stanowią segmenty (1) o (po
staci, przy której ipo ich ułożeniu między odrzwia
mi (2) tamy tworzą zamknięcie światła tamy, mające 
powierzchnię wypukłą od strony kierunku napływu 
wody i wklęsłą od strony przeciwnej. 

Uszczelnienie tamy stanowi elastyczna 'przepona (3), 
spoczywająca w stanie otwartym tamy najkorzystniej 
pod stropem wyrobiska, a w stanie zamkniętym przy
legająca od strony napływu wody do wymienionych 
segmentów (1) i odrzwi (2) tamy, w wyniku przyło
żenia sił zaczepionych do przepony elastycznych cię
gien (5), przełożonych przez otwory znajdujące się 
w odrzwiach tamy. (3 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 175215 T 30J10.I1S7(4 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Władysław Winnicki, 
Karol Reich, Krzysztof Karowiec, Wincenty Zając). 

Sposób wentylacji wyrobisk górniczych i urządzienle 
do wykonywania tego sposobu 

W przypadku niebezpiecznego stężenia metanu w 
chodniku należy wyłączyć sieć elektryczną i przerwać 
pracę w rejonie kopalni Obsługiwanym przez ten 
chodnik. Sposób wg wynalazku polega na wietrzeniu 
tego rodzaju i wyrobiska ze zmienną intensywnością. 
Przy stwierdzeniu wysokiego stężenia metanu w wy
robisku, intensywność wymiany zmniejsza się, dzięki 
temu chroni się powietrze płynące chodnikiem przed 
zbytnim wzrostem stężenia metanu. [Następnie inten
sywność wymiany zwiększa się w sposób ciągły luib 
stopniowo do osiągnięcia po pewnym czasie normalnej 
intensywności wymiany. 

Urządzenie do tego celu albo ma umieszczony w 
przewodzie lutniowym (4) tuż przy wentylatorze (3) 
wylot (5) bądź wHot powietrza otwierany i zamykany 
zdalnie albo ma wentylator bądź zespół wentylatorów 
o zmiennej wydajności zdalnie nastawnej. 

(13 zastrzeżenia) 

5d; E21f P. 175353 T o&ji'iuiwra 
Kopalnia Węgla Kamiennego jMilowice-Czeladź", 

Sosnowiec, Polska (Kazimierz Przewłocki, Lesław Ba
rański, Bogdan Cwięk, Stanisław Spiewakowski, Jó-
ze'fa Leśniak),. 

Sposób podsadizania wyirobislk górmliozych szczególnie 
pod obiektami chwmilanyml 

Sposób (podsadzania według wynalazku polega na 
równoczesnym podsadzaniu • puistki poeksploatacyjnej 
na całej długości. Realizuje się go zabudowując na 
ścianowym rurociągu podsadzkowym maksymalną 
ilość wylotów, tak alby wzajemne odległości pomiędzy 
wierzchołkami stożków napływowych były jak naj
mniejsze. (11 zastrzeżenie) 

5d; E21f P. 175599 T IWMJlSfM 

itransportu w rurociągach. Wydzieloną wodę kieruje 
się do dodatkowego oczyszczania z (mechanicznych za
nieczyszczeń w zwojowych separatorach '(7), przy 
czym iwytrącone z wody zanieczyszczenia wprowadza 
się również do przestrzeni poeksploatacyjnej. 

iii zastrzeżenie) 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Le
szek Tylec, Józef Baranowski, Marian Krysiik, Marian 
Gutstek, Józef Miernik, Stanisław Zaiguła). 

Sposób podsaldzainiia wyrobisk gorniiozyioh 
Sposób 'podsadzania wyrolbisk górniczych (podsadzką 

hydrauliczną doprowadzaną z powierzchni rurocią
giem f(2) polega na tym, że (bezpośrednio przed wlotem 
do przestrzeni poeksploatacyjnej 'mieszaninę (podsadz
kową poddaje Jię odwodnieniu i zagęszczeniu w hy-
drocyklonach (3) do (konsystencji, w której zawartość 
wody jest niższa od ilości jaka jest konieczna do 
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5d; E21f P. 175628 15.11.1974 

P ie rwszeńs two : ilTJlIUlflTOi — R F N (nr P 23i5T7'533.9) 

Rhe ins tah l AktiengeselLschaft, Essen, Republ ika F e 
de ra lna Niemiec . 

Urządzenie do zwalczania py łu p rzy górniczej 
obudowie t a rczowej 

P rzedmio tem wyna lazku jest urządzenie do zwal 
czan ia py łu przy górniczej Obudowie ta rczowej , sk ła 
dającej się z ki lku s egmen tów ze spągnicą d z tarczą, 
za pomocą p łynu zwłaszcza w o d y j ako czynn ika wią
żącego ipyŁ 

Urządzenie według wyna l azku ma przewód (3) 
z o tworami (4), k t ó r y jest usy tuowany na co na jmnie j 
jednej s t ron ie ta rczy (2) obudowy. Otwory '(4) zwróco
ne są ku sąs iedniemu segmen towi obudowy tarczowej . 
P rzyna jmnie j na jednej s t ron ie ta rczy (2) pod p rzewo
d e m >(3) umieszczone jes t e las tyczne uszczelnienie (5), 
przylegające do podobnego uszczelnienia lub osłony 
bocanej (1) t a rczy (2), sąsiedniego segmen tu obudowy 
tarczowej , d l a u tworzen ia r y n n y odp ływowej . 

(7 zastrzeżeń) 

6a; C12k P. 175220, T 30Jl0.lll9r?4 

A k a d e m i a Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 
Polska ((Tadeusz Miśkiewicz, Władys ław Leśniak, J e 
rzy Ziobrowski) . 

Sposób hodowli drożdży 

Wynalazek dotyczy sposobu hodowli drożdży okreso
wego, półciągłego lufo ciągłego, w k t ó r y m do a u t o m a 
tycznego dozowania pożywki wykorzys tano ścisłą 
współzależność między s tężeniem t l enu rozpuszczonego 
a s tężen iem ipożywiki w 'brzeczce. J a k o urządzenie s t e 
rujące zas tosowano Oxys te r współpracujący z czujni 
k i e m t lenowym do ciągłego p o m i a r u s tężenia t l enu 
rozpuszczonego w cieczach. Zmiany intensywności od
dychania drożdży związane z obecnością lub b r ak i em 
pożywki w brzeczce są r e j e s t rowane przez czujnik t l e 
nowy i Oxyster , k tó ry s te ru je d o p ł y w e m pożywki do 
brzeczki. Taki sposób dozowania pożywki umożl iwia 
hodowlę drożdży na ś ladowych s tężenia źródeł węgla . 

(3 zastrzeżenia) 

6b ; C12d P. 175862 22.111.(1^74 

P ie rwszeńs two : 2l3ililJli9f7i3 — J a p o n i a (nrO.B|li9l56i/r7&) 
mmABFMi — J a p o n i a '(nu 3I1I36/W74D' 

T a k e d a Chemica l Indust r ies , iJtd., Osaika, Japonia . 

Sposób wytiwtarzamia D-ribozy 

P rzedmio tem w y n a l a z k u jes t sposób wy twarzan i a 
D-ribozy na drodze hodowli t ak iego szczepu, należą
cego do rodzaju Bacillus, k tó ry odznacza się b r a k i e m 

zdolności wy twarzan i a zarodników lub posiada 
wysoką zdolność u t l en ian ia -t2dezoksy-(D-'glukozy, bądź 
posiada obie te cechy, a także wykazu je b r a k t r an s ke -
tolazy lub/oraz 3-epimerazy D-róbulozotostforanowej, 
co powoduje, że d a n y szczep w y t w a r z a i g romadzi 
znaczną ilość D-ribozy. Tak zgromadzoną D-riibozę 
można wyodrębnić z dobrą wydajnością. 

<J17 zastrzeżeń) 

7a; B21b P. 163171 T 0f7.O6J19TO 

Zgłoszenie d o d a t k o w e do p a t e n t u nr 62318 
Józef Kasperczyk, Henryk Sidło, Chorzów, Polska 

(Józef Kasperczyk, H e n r y k Sidło). 

Sprzęgło zwłaszcza do wa l ca r ek hutniczych 

Sprzęgło wg wyna lazku cha rak te ryzu je s ię tym, że 
k o ń có w k a (2) w a ł u •(!) rna przekrój poprzeczny 
w kształcie r egu la rne j gwiazdy wielo wierzchołkowej . 
W ścianie tu le i (3) ipomiędzy wgłęb ien iami na umiesz
czenie Wkładów (4) zamocowane są n i e r u c h o m o sworz 
nie (5) z nacięciami, w których umieszczone są z za
c h o w a n i e m luzu tfraigmenty k r awędz i w k ł a d ó w '(4). 
W celu osadzenia i un ie ruchomienia sworzn i (5) w y 
konane są w ścianach tu le i (3) wzd łużne wytoczenia, 
przy czym każdy swortzeń '(5) ma założone na obu 
końcach nak ładk i (6), połączone ze sobą ś rubą (7) 
przechodzącą iprzez o twór w ścianie tu le i . 

Sprzęgło może być w y k o n a n e w ten sposób, że 
wkłady (4) umieszczone są w y p u k ł y m i powierzchnia 
mi we wklęsłych wk ładach o kszta łc ie czasz ku l i 
s tych, k t ó r e osadzone są n i e ruchomo we wgłębieniach 
w ścianie tulei , przy czym w s p o m n i a n e wklęs łe w k ł a 
dy zamocowane są przez umieszczenie ich k rawędz i 
w dostosowanych do tego celu wcięciach wykonanych 
w sworzniach. (4 zastrzeżenia) 

7c; B21d P. 167426 1I7JU2J197Q 

H u t a im. Lenina , K r a k ó w , Polska '(Józelf Marc in iak , 
Kaz imierz Kudła , L u d w i k Nazar ) . 
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Nóż nożycy bębnowej 

Przedmiotem wynalazku jest dwukrawędziowy nóż 
nożycy bębnowej do cięcia arkuszy blach. 

Nóż nożycy bębnowej posiada symetrycznie roz
mieszczone wycięcia (1) i ścięte krawędzie (2) oraz 
dwa tnące ostrza 1(7) i <8), powstałe w wyniku prze
cięcia się płaszczyzn <3) i <4), oraz 1(5) i <6). 

(1 zastrzeżenie) 

AzA 

7g; B21j P. 172331 T 39.06.1197+4 

Kieleckie Zakłady Wyrobów Metadowych „Poilmo", 
Kielce, Polska {Edward Musikowski, Wiesław Białecki, 
Stanisław Broda, Bogdan Tamioła, Wiesław Weroński). 

Narzędzie do tłoczenia na gorąco czasz gruboścŁennych 
z kołnierzem 

Narzędzie do tłoczenia na gorąco czasz gruibościen-
nych z kołnierzem, posiada część dolną w kształcie 
pierścienia przelotowego (1), którego część górna (4) 
posiada proifi'1 odpowiadający profillowi zewnętrznej 

części kołnierza czaszy (5), natomiast stempel narzę
dzia (2) posiada część roboczą (6) izgodmą z profilem 
czaszy z kołnierzem. (li zastrzeżenie) 

7h; B21k P. 174956 T 10J1OJ1074 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Bernard Beldzik, Leszek Gruszczyń
ski, Henryk Anioł, Janusz Hryckowian). 

Skręcarka dlo walów korbowych zwłaszcza dużych 

Skręcarka do wałów korbowych według wynalazku 
posiada łoże (8), na którym z jednej strony osadzona 
jest napędzana obrotowo głowica (1) połączona z im-
pulsatorem (5). Na drugim końcu łoża (8) osadzona 
jest przesuwnie nieobrotowa głowica (2), przesuwana 
hydraulicznym cylindrem (9). Ponadto na łożu (8) dla 
podparcia korbowego wału (10) przymocowane są 
dwie pryzmy {3, 4). Napęd obrotowej głowicy (1) uzy
skuje się od hydraulicznego cylindra '(6) poprzez ra
mię (7). Kąt obrotu jest kontrolowany impulsato-
rem (5). (5 zastrzeżeń) 

8a; B05c P. 170708 aa.07uiOT3 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Dębica, Polska (Józef Stróżyk, Czesław Szczerbiński, 
Jerzy Śmigielski, Józef Mróz, Jan Galas). 

Sposób przygotowania, kordu do produkcji opon 
rowerowych 

Kord do produkcji opon rowerowych jest impregno
wany, suszony i jednostronnie gumowany w procesie 
ciągłym z szybkością [2/0 m/mln. 

Proces suszenia wykonywany jest w temperaturze 
I105—ll20O|C, a jednostronne gumowanie iprowaldzi się 
bezpośrednio po suszeniu do wartości ciężaru H m2 

nieprzekraczającego 5120 g i grubości nie większej jak 
0,95' mm. (13 zastrzeżenia) 

1; B05c P. 175133 T I2I6J10.I19,74 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Podska S t a n i 
sław Azarewicz, Kazimierz Hełka, Andrzej Trzynad-
lowski). 

Układ napędowy banwiarki zwrotnej 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do prze
wijania ttkaminy z wału na wał w czasie jej barwie
nia, ze stałą naciągu i prędkością. W układzie napę
dowym każdy z wałów nawojowych (1, 2) barwdarki 
napędzany jest przez elektryczny silnik liniowy pła
ski (5, 6) umieszczony naprzeciwko bieżnika (3, 4) za
mocowanego osiowo do wału nawojowego (1, 2). Re
gulacja siły naciągu i prędkości barwionej tkaniny 
realizowana jest drogą sterowania napięć zasilania 
silników. (li zastrzeżenie) 
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8a; B05c P. 175191 ,28J1!1J1OT4 

Pierwszeństwo: dOM-OSflO — NRD (nr W1P BO5dłMB0C3) 
VEB Oberlausitzer Textillbetriefoe, Neugersdoorf, 

Niemiedk? Republika Demokratyczna. 

Sposób i urządzenie do wstępnej obróbki mokrej 
ciągłych wyrobów wlókieauiiiezych 

Sposób wstępnej obróbki mokrej ciągłych wyrobów 
włókienniczych z syntetycznych i/lub celulozowych 
włókien i/lub przędzy w stanie rozszerzonym polega 
na tym, że materiał włókienniczy krótko obrabiany 
w kąpieli z roztworu ługu o wyższym stężeniu i środ
ka 'bielącego, jest następnie poddany wilgotnej obrób
ce cieplnej — a następnie wyprany zobojętniony 
i oczyszczony. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz
ku charakteryzuje się tym, iż za jednostką impregnu
jącą jest ustawiona jednostka do cieplnej obróbki ma
teriału włókienniczego (1), do której jest przyłączona 
pralnica (6). Jednositka impregnująca wyposażona jest 
w napawarkę (3) o regulowanymi docisku wyżymacz
ki. Jednositka do obróbki cieplnej składa się z parow
nika >(5) i/lub pola rozciągowego [(1) i/ruto pasażu po
wietrznego (4). Urządzenie charakteryzuje się ponad
to tym, że jednostka impregnująca (3) poprzedzona 
jest urządzeniem dozującym (2). (9 zastrzeżeń) 

8d; D06f P. 169733 2L0BJ1«R4 

Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i Urządzeń 
Przemysłu Lekkiego „Protomet", Łódź, Polska '(Hen
ryk Sakson, Zdzisław Pytliński, Kazimierz Klucha). 

Dysza parowa 

Przedmiotem wynalazku jest dysza parowa, monto
wana w praisullcach i żelazkach do prasowania z na
grzewem parowym, służąca do nawilżania parą praso
wanej odzieży. 

Dysza wg wynalazku składa się z korpusu (1), tło
czka (2) z uszczelką (10) umieszczonego w korpusie (1), 
wkręconej w korpus (1) dławicy (3) z Wkrętką '(9), 
wrzeciona (8) umieszczonego w dławicy (3) i dociska
nego sprężyną (6) do tłoczka (2) oraz z uszczelek te
flonowej (4) i silikonowej (5), umieszczonych między 
wrzecionem (8) a (korpusem (1) i dociśniętych dławi
cą (3). W czasie przepuszczania pary przez dyszę — 
naparowywania odzieży, uszczelki (4) i (5) dociskane 
są do dławicy (3) tłoczkiem (2) i dodatkowo uszczel
niają przestrzeń między wrzecionem a korpusem. 

Jl zastrzeżenie) 

8d; D06f P. 169734 31.03.11974 

Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i Urządzeń 
Przemysłu Lekkiego „Protomet", Łódź, Polska (Henryk 
Sakson, Zdzisław Pytliński, Kazimierz Klucha, Stani
sław Tokarczyk). 

Żelazko parowe 

Żelazko parowe według wynalazku przeznaczone 
jest do ręcznego prasowania odzieży. Składa się z 
korpusu (1), dyszy parowej <2) i rączki '(3).. W korpu
sie (1) wykonane są dwa wałkowe otwory (4 i 5), 

przebiegające wzdłuż żelazka, o osiach zbieżnych ku 
przodowi żelazka, zakończone łączącymi się z sobą 
przedłużeniami (10 i 11). Otwory (4 i 5) są komorami 
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nagrzewczymi, nagrzewającymi parą korpus żelazka. 
Para doprowadzana jest do otworu (5), a odprowadza
na z otworu (4). 

W przedniej części żelazka wykonany jest stopnio
wany otwór (12) o osi pionowej, przechodzący przez 
przedłużenia (10 i 11) i łączący się z poziomym otwo
rem (13), połączonym z dnem żelazka kilkoma otwor
kami (15). Dysza parowa wkręcona w otwór (12) prze
puszcza parę z ikomór nagrzewczych do otworu (13), 
a stamtąd — otworkami (15) na zewnątrz. 

(1 zastrzeżenie) 

8b; D06n P. 179345 05,111 J1974 

Pierwszeństwo: O7J1I1.I10T3 _ RfFN (nr 2»55537.5) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe

deralna Niemiec. 

Sposób wytwarzania włóknin wchłaniających odwra
calnie parę wodną 

Wynalazek dotyczy sposobią wytwarzania hydrctfilo-
wych włóknin będących podstawą skóry syntetycznej. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że włókni
nę związaną znanymi środkami wiążącymi impregnu
je się, zawierającym ewentualnie dodatkowo środek 
sieciujący, roztworem polimeru, wytworzonym przez 
polimeryzację kwasu akrylowego i ewentualnie dal
szych monomerów winylowych w obecności tlenku po
lietylenu, a następnie suszy i poddaje sieciowaniu za 
pomocą obróbki cieplnej. i(3 zastrzeżenia) 

Sk; D06m P. 169277 04.Q3J19T74 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska '(Dominik Nowak, Zygmunt Hehn, 
Kazimierz Poreda, Irmgarda Joszko). 

Sposób wytwarzania, środka do apretury izmiękozającej 

Sposób wytwarzania środka do apretury zmiękcza
jącej wykazującego równocześnie własności środka 
piorącego i środka do apretury przeciwkurczliwej, po
lega na poddaniu reakcji, w środowisku kwaśnym w 
temperaturze 80—HOŜ C eterylfikowanej żywicy mela-
minowo-lformaldehydowej z alkoholem oktylowym, 
lauirylowym luib rzepakowym oraz z eterem metylo
wym lub etylowym poliglikolu etylenowego. 

(ii zastrzeżenie) 

8k; D06<m P. 169373 08,03 J19r7l4 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska '(Kazimierz Poreda, Dominik (No
wak, Irmgiarda Joszko, Zygmunt Zamora, Walerian 
Dworzańskd, Scholastyka Urbanowicz, Kazimierz Śpie
wak, Jerzy Kossakowski, Adam Mirecki, Ludwik 
Mróz, Bożena Kamińska, Wojciech Jerzykiewicz). 

Sposób wytwarzania środka do preparacji włókien 
poliaikryloaiitryljowyioh 

Sposób wytwarzania środka do preparacji włókien 
poliakrylloniltrylowych polega na stopieniu w reakto
rze 6-H10 części wagowych nasyconych i/luł> nienasy
conych aiłkoholi zawierających 112—20 atomów węgla 
w łańcuchu alkilowym, oksyetytlowanyoh 10—40 mo
lami tlenku etylenu, względnie 5—(HO molami tlenku 
propylenu, po czym wprowadzeniu do mieszaniny 
0,2—4,0 części wagowych chlorku trój metylooleiloamo-

niowego i/lub 0,2—11,0 części wagowych cMorku dwu-
metylo dwustearyloamoniowego i/lub 0,2—1,0 części 
wagowych chlorku dwuoksyetylometylostearyloamondo-
wego, 66—(73 części wagowych wody, ogrzaniu cało
ści do temperatury 50—60°C i zmieszaniu z 4—8 mo
lami kwasów kokosowych oksyetylowanych 8—116 mo
lami tlenku etylenu lub propylenu, względnie 4—8 
częściami wagowymi alkoholi tłuszczowych oksyetylo
wanych 8—(16 molami tlenku etylenu lub propylenu, 
oraz 13—118 częściami wagowymi 15% roztworu wod
nego kopolimeru akryloamidu z kwasem metakrylo
wym. (1 zastrzeżenie) 

8k; D06m P. 169526 13.03 J19T74 

'Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Ma
rek Szczepaniak, Ewa Rudzka, Krzysztof Bieńikiewicz, 
Piotr Siwek, Maria Łęcka).. 

Sposób wytwarzania impregnowanych włókien 

Sposób według zgłoszenia polega na zastosowaniu, 
jako środków impregnujących, alkoholowych lub alko-
holowo-wodnych roztworów żywic kopoliamidowych 
luib modyfikowanych kopoliamidów, z dodatkiem lub 
bez, plastyfikatorów polimerycznyoh lufo niskocząstecz-
kowych. (1 zastrzeżenie) 

Sk; DO&m P. 169695 2JomAmtł 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Józef Gibais, Dominik iNowak, Ka
zimierz Pyżalski, Wacław Pawfliński, Wojciech Jerzy
kiewicz). 

Sródek do preparacji włókien syaiteitycznych 

Środek do preparacji włókien syntetycznych luź
nych i w kalblu, działający na włókna awiważująco-
zmiękczająco-antyelektrostatycznie, obniżający pienie
nie i lepkość kąpieli apretanskich, składa się z 40*—©0 
części wagowych nienasyconych alkoholi tłuszczowych 
oksyetylowanych 8—(1(0 molami tlenku etylenu, ,115—80 
części wagowych poliglikolu etylenowego o ciężarze 
cząsteczkowym 300—'500, li—5 części wagowych gliko
lu etylenowego, I141—20 części wagowych 5̂ —6% wod
nego roztworu azotynu sodu i/lub dwucyjanaimidu 
i/lub kwaśnego węglanu sodu oraz 8—(10 części wago
wych 50% roztworu chlorku trój etyl ostearyloaminy 
lub trójetylooleoaminy w alkoholu izopropylowym, 
lub alkoholu etylowym lub eterze etylenowym gliko
lu etylenowego albo eterze foutylenowym glikolu ety
lenowego, dl zastrzeżenie) 

81; C08h P. 169525 m.wmn 
Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Ewa 

Rudzka, Marek Szczepaniak, Eugeniusz Wolański, Ali
na Jaśko, Franciszek Jargus). 

Sposób wytwarzania sztucznych skór, głównie na 
wewnętrzne elementy obuwia 

Sposób według wynalazku polega na zastąpieniu li
cowej wanstwy policMorowinylowej sztucznych skór 
warstwą mieszaniny żywic, nadającą wyższą hydroifi-
lowość i zwiększoną odporność na ścieranie. W skład 
mieszaniny żywic 'wchodzą: kopoliamidy luib modyfi
kowane kopoliamidy oraz poliuretany — w propor
cjach zapewniających żądaną elastyczność i hydroffilo-
wość warstwy licowej. 

Wymienione żywice w postaci roztworów w tym 
samym rozpuszczalniku luib w mieszaninie rozpusz
czalników tworzą pastę o odpowiedniej lepkości, po
datną do powlekania metodą bezpośrednią lub pośred
nią, (ii zastrzeżenie) 
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81; D06m P. 175619 14J1)1.1074 

Pierwszeństwo: (lt4MJlOT3 — St. Zjedn. Am. (nr 4!lf5 708) 

Johns-Manville Corporation, Greenwood Plaza, Sta
ny Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania mat klejonych z włókien 
szklanych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
mait klejonych z włókien szklanych w procesie mo
krym lub z wykorzystaniem zawiesiny wodnej, w któ
rym włókna szklane tnie się i rozprasza w zawiesinie 
wodnej zawierającej również środek powierzchniowo 
czynny w ilości 0,001 do 0,003 procent wagowych, osa
dza się w celu uformowania wstęgi włókniny, nasyca 
się środkiem wiążącym i nagrzewa do utwardzenia 
środka "wiążącego i sklejenia włókien w matę. 

Według wynalazku włókna te obrabia się wstępnie, 
przed ich cięciem, wodnym roztworem zawierającym 
0,02 do (2,5 procent wagowych kationowego środka po
wierzchniowo czynnego, przy czym ten środek po
wierzchniowo czynny w roztworze tym zawiera zwią
zek lub sól organiczną, mające podstawnik zawiera
jący azot, siarkę, fosfor lub antymon. (5 zastrzeżeń) 

10a; ClOb P. 169906 29.03J197I4 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Ryszard Głąb, 
Henryk Beaker, Edward Mroczek, Józelf Makowski). 

Sposób zabezpieczania ściany buforowej prized od-
kształcetnijem przy zimnych remontach baterii koksow

niczych 

Sposób według wynalazku (polega na tym, że do bel
ki poziomej (1) przytwierdzono pionowe słupy [(2) mo
cowane w swej górnej części do podłużnych ścią
gów (13). Belka pozioma (1) przytwierdzona jest do 
kotwicznego stojaka '(4) poprzez hakowe śruby (5). 
Pionowe słupy (2) mają możliwość wywierania regu
lowanego nacisku poprzez śruby (6) na zabezpieczaną 
buforową ścianę (7), przy czym iprzestrzeń remonto
wanego pola (8) pozostaje wolna. (II zastrzeżenie) 

10a; ClOb P. 175516 T diijUJiOTł 

Instytut Gazownictwa, Kraków, Polska (Janina 
Pleskacz, Magdalena Pala, Marian Wendeker, Franci
szek Ciślak). 

Sposób produkcji gazu miejskiego i koksu oraz urzą
dzenie do stonowania tego sposobu 

Sposób produkcji gazu miejskiego i koksu polega 
na tym, że w ciągu całego roku piece gazownicze 
pracują stale z wydajnością nominalną a gaz węglo
wy w okresach zmniejszonego zapotrzebowania pod
dawany jest katalitycznemu półspalaniu w tempera

turze od 800—ili300°C i następnie po stabilizacji spali
nami lub bez i zmieszaniu z gazami generatorowymi 
lub w postaci czystej jest stosowany do ogrzewania 
pieców gazowniczych względnie do stabilizacji boga
tego gazu węglowego lub do obu celów równocześnie. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery
zuje się tym, że do istniejących w gazowni jednostek 
produkcyjnych dobudowuje się reaktor (3), wypełnio
ny najlepiej katalizatorem niklowym do półspalania 
oczyszczonego gazu węglowego, dmuchawę lub stru
mienicę (5) doprowadzającą czynnik utleniający po
wietrze lub powietrze i parę wodną do reaktora wraz 
z dmuchawą spalin (4) lub bez, usytuowaną pomiędzy 
czopuchem komina a piecem gazowniczym (1) oraz 
mieszalnikiem gazowo-spallinowym (20) i gazu z pół
spalania lub bez. (12 zastrzeżenia) 

10a; ClOb P. 175517 T lttjluJ1874 

Instytut Gazownictwa, Kraków, Polska (Jerzy Na-
czyński, Edmund Hałas-iJabłkawski, Stanisław Krupa, 
Marian Wendeher). 

Urządzenie do produkcji średnioprężnego gazu miej
skiego z gazu ziemnego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do produk
cji średnioprężnego gazu miejskiego o ciśnieniu powy
żej Ojl atn z gazu ziemnego. 

Urządzenie (posiada zabudowaną strumienicę gazo-
wo-powietrzną (1), za którą zainstalowany jest szybo
wy reaktor (półspalania (2) z katalizatorem najlepiej 
niklowym (9) i sytnik (3) z wypełnieniem najlepiej 
z pierścieniami metalowymi (10), strumienicę parowo-
gazową (4), za którą umieszczony jest szybowy reak

tor konwersji tlenku węgla (5) z warstwami kataliza
tora najlepiej żelazowo-chromowymi (11), kocioł od-
zysknicowy (6) i skruber wodny "(7) lub chłodnica in
nego typu i strumienicę gazowo-gazową (8,), przy czym 
strumienica gazowo-powietrzna jest zasilana jedną 
częścią strumienia gazu ziemnego (12) o ciśnieniu co 
najmniej 12 atn i spręża mieszankę gazowo-powietrz-
ną do ciśnienia powyżej 0,03 atn, strumienica parowo-
gazowa (4) jest zasilana iparą o ciśnieniu co najmniej 
2 atn i spręża mieszankę do ciśnienia minimum 
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0,1 atn, a strumienica gazowo-gazowa (8) jest zasila
na drugą częścią strumienia gazu ziemnego (12) i sprę
ża gaz końcowy do ciśnienia powyżej 0,2 atn. Odmia
nę urządzenia stanowi zabudowany przed reaktorem 
konwersji tlenku węgla (5), równolegle do reaktora 
półspalania (2), dowolnego typu reaktor do konwersji 
parowej metanu pracujący pod ciśnieniem co naj
mniej takim jak uzyskiwane za strumienica parowo-
gazową (4). C2 zastrzeżenia) 

12a; BOld P. 175615 T 114.1114074 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zdzisław Ozimkiewicz, Józef Życzyński). 

Urządzenie do odparowywania cieczy wieloskładmiiiko-
wyich lub zatężania roztworów z ewentualnym wydizie-

laniem substancji stałych 

Urządzenie wg wynalazku ma cylinder zewnętrz
ny (1) z płaszczem grzejnym '(2) oraz ustawiony cen-
trycznie do osi cylindra walec (4), na którym umiesz
czone są kołowe przegrody (3) o średnicy nieznacznie 
mniejszej od średnicy cylindra, dzielące wewnętrzną 
przestrzeń cylindra na komory, przy czym przegro
dy (3) zaopatrzone są w elementy mieszająco-skrobią-
ce (4a). Walec (4) może być drążony celem doprowa
dzenia czynnika grzewczego. Płaszcz grzejny (2) jest 
podzielony na sekcje, do których doprowadza się 
przewody odprowadzające parę (5) celem wykorzysta
nia entalpii .par do wstępnego ogrzewania urządzenia. 

(7 zastrzeżeń) 

12d; BOld P. 169580 li5.03.aQ74 

Kopalnia Węgla Kamiennego JRymer", Niedofoczyce, 
Polska (Czesław Jureczko, Stanisław Kaczmarczyk, 
Tadeusz Gailisz, Stefan Mańczyk, Tadeusz Froehlich, 
Marian Zając, Antoni Bomhik). 

Sposób automatycznego sterowania procesem ciśnie-
miioiwej filtracji drobnoziarnistych zawiesin władnych 
oraz układ połączeń elektrycznej aparatury sterująicej 

do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na uzależnieniu 
czasu trwania operacji (filtracji pod ciśnieniem od stę
żenia nadawy poprzez pomiar ciśnienia w prasie. Uzy
skany z pomiaru dwustanowy sygnał elektryczny wy
korzystuje się do startu kolejnej operacji jeśli stan 
logiczny tego sygnału odpowiada wysokiemu ciśnieniu 
w prasie lufo do powtórzenia operacji napełniania 
zbiornika i prasy gdy stan logiczny sygnału odpowia
da niskiemu ciśnieniu w prasie. 

Układ połączeń do stosowania tego sposobu zawie
ra manometr kontaktowy do pomiaru ciśnienia w pra

sie. Zwiemy zestyk górnego progu ciśnienia mano
metru przekazuje sygnał do startu operacji opróżnia
nia prasy po zakończonej filtracji, zaś rozwiemy 
zestyk dolnego progu ciśnienia manometru jest wyko
rzystany w układzie do uzyskania sygnału powodują
cego powtórzenie operacji napełniania zbiornika i pra
sy kolejną porcją nadawy. (2 zastrzeżenia) 

12d; BOld P. 175962 27.10JOT4 

Pierwszeństwo: MAHAmS — RFN (nr P 23507O9J3) 
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankifurt/Main, Repu

blika Federalna Niemiec. 

Świeca filtracyjna 

Świeca (filtracyjna składa się z co najmniej dwóch 
tarcz filtracyjnych. Między górną (4) a dolną (3) czę
ścią tarcz filtracyjnych znajduje się nieściśliwa 
uszczelka pierścieniowa :(1'3). Pierścień wewnętrz
ny (12) jest zaspawany z podpórkami (5) i posiada 
otwory (7) umożliwiające odpływ filtrowanego ośrodka. 

Świeca filtracyjna przeznaczona jest do (filtrowania 
ośrodków w postaci gazowej lub ciekłej. 

(4 zastrzeżenia) 

12e; BOld P. 169452 ,12.03 J1B74 

Showa Denko Kafoushiki Kaisha, Tokio, Japonia. 

Sposób wydzielania rtęci z gazu 

Sposób według wynalazku polega na przepuszcze
niu gazu nad węglem aktywowanym impregnowanym 
kwasem siarkowym w ściśle określonych warunkach. 
Jako gaz stosowane jest powietrze, wodór, azot lufo 
dwutlenek węgla. Zaadsorbawaną rtęć odzyskuje się 
przez ogrzanie wyczerpanego węgla aktywowanego 
w temperaturze powyżej aO0°C w strumieniu prze
grzanej pary. (Następnie oziębia się strumień, zawie
rający pary rtęci, do temperatury otoczenia konden-
sując w ten sposób zarówno rtęć jak i wodę. 

(7 zastrzeżeń) 

I2e; BOld P. 175493 T OftJlIlJlflM 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Kmieć). 

Pierścień do wypełniania wieź absorpcyjnych oraz ko
lumn destylacyjnych i ekstrakcyjnych 

Pierścień wg wynalazku zwinięty jest z płaskiego 
prostokątnego paska (1) wykonanego z dowolnego ma
teriału, zawierającego otwory w kształcie trapezów 
lub prostokątów, powstałe przez odgięcie wycinków (2 
i 3) w kierunku osi geometrycznej pierścienia, które 
tworzą poprzeczne szczelinowe przegrody w środku 
pierścienia. 01 zastrzeżenie) 

http://li5.03.aQ74
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12e; BOld P. 177495 T 22.01 J1975 

Pierwszeństwo: 24.01 J19I74 — UFN '(nr P 2(4032fl2.4) 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. (H7ł40t3O 

'Metallgesellschaift AG, Frankfurt nylMenem, Republi
ka Federalna Niemiec. 

Sposób usuwania fluorowodoru oraz oddzielania szko
dliwych domieszek z gazów powstałych w czasie elek

trolizy tlenku glinu 

Sposób usuwania ifluorowodoru oraz oddzielania 
szkodliwych domieszek z gazów powstałych w czasie 
elektrolizy tlenku glinu polega na zastosowaniu znaj
dujących się w stanie ifluidyzacji substancji stałych 
(adsorbentów). Gazy zawierające fluorowodór dopro
wadza się do wstępnego "filtru elektrostatycznego, 
w którym wytrąca się substancje stałe. Następnie ga
zy doprowadza się do reaktora fluidalnego, w którym 
substancja stała tworzy silnie wzburzone złoże flui
dalne o malejącym stężeniu substancji stałej od dołu 
ku górze. Substancje stałe są unoszone ku górze i od
dzielane za pomocą kolejnego filtru elektrostatycz
nego. 

Przed filtrem elektrostatycznym umieszcza się ko
morę do kondycjonowania gazów zawierających sub
stancje stałe. 

Suibstancje stałe oddzielone w filtrze elektrositatycz-
nyim poddaje się procesowi pirohydrolizy, a gazy po
wstałe w procesie pirohydrolizy doprowadza się do 
reaktora fluidalnego. (illl zastrzeżeń) 

12g; BOlj P. 169204 01.03.111974 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska 
(Zbigniew Szopa, Jan Łuszcz, Jerzy Strzelczyk). 

Sposób zapobiegania tworzeniu się twardych osadów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania 
tworzeniu się twardych osadów w aparaturze stoso
wanej w procesach chemicznych przebiegających z 
udziałem wody. 

Sposób polega na prowadzeniu procesów chemicz
nych z udziałem aktywnej krzemionki, która jest 
zmieszana z substancją lub substancjami biorącymi 
udział w procesach chemicznych przebiegających 
z udziałem wody. (2 zastrzeżenia) 

12g; BOlj P. 169220 02 03)11974 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 
(Benedykt Kubica). 

Sposób wytwarzania katalizatora do oczyszczania ga
zów przemysłowych emitowanych do atmosfery 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
katalizatora palladowego lub platynowego służącego 
do oczyszczania od związków organicznych i związków 
siarkowych gazów przemysłowych emitowanych do 
atmosfery. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na od
powiednio spreparowany nośnik otrzymany ze szla
mowanego kaolinu, glinek kaolinitowych lub montmo-
rylinitowych nanosi się czynnik katalizujący, którym 
jest: 

a) pallad lub platyna, gdy katalizator stosuje się do 
oczyszczania gazów od związków organicznych 
i związków siarkowych, 

b) pallad lub platyna i dodatkowo miedź, nikiel oraz 
chrom, gdy katalizator stosuje się do oczyszczania 
gazów zawierających tylko związki organiczne. 

(2 zastrzeżenia) 

12g; BOlj P. 173706 T 28.06.11974 

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

Sposób wytwarzania struktur epitaksjalnych zwłaszcza 
na monokryształach złożonych 

• Sposób według wynalazku polega na tym, że odpo
wiednio przygotowaną płytkę podłożową z monokry
ształu wprowadza się kolejno do stopionych roztwo
rów 'materiału źródłowego w materiale rozpuszczają
cym np. w galu, o różnych składach ilościowych, przy 
czym proces prowadzi się studząc każdy kolejny roz
twór do temperatury nasycenia fazą rozpuszczoną, do 
chwili osiągnięcia określonej grubości pojedynczej 
warstwy epitaksjalnej odpowiadającej stanowi równo
wagi temperaturowej następnego stopu. 

i(il zastrzeżenie) 

12g; BOlj P. 175432 T 08JU1.11074 

Pferovske chemicke zavody, narodni podnik, Pfe-
rov, Czechosłowacja. 

Sposób chłodzenia gazów zawierających dwutlenek 
i trójtlenek siarki 

Sposób chłodzenia gazów zawierających dwutlenek 
i trójtlenek siarki z pierwszego lub drugiego stopnia 
ewentualnie z innego stapu utleniania katalitycznego 
oraz równoczesnego podgrzewania gazów z adsorpcji 
po pierwszym stopniu w rurowym wymienniku cie
pła w procesie podwójnie katalitycznego wytwarzania 
kwasu siarkowego, polega na tym, że gaz z utleniania 
katalitycznego wprowadza się w górną część prze
strzeni międzyrurowej wymiennika ciepła, a gaz z ab
sorpcji po pierwszym stopniu utleniania katalityczne
go prowadzi się w stronę dolnej komory tego wy
miennika i następnie przez wnętrze rur ku górze. 

(1 zastrzeżenie) 

12g; BOlj P. 1754)34 08Jl,l .11(9714 

Pierwszeństwo: 09J1I1J1I97)3 — St. Zjedn- Am. (nr 4lll4ll90t) 
American Air Filter Company Inc., Louisville, Sta

ny Zjednoczone Ameryki. 

Element do kontaktowania płynów w kontaktorae 
o ruchomym złożu i urządzeniiie do kontaktowania 

płynów 

Cechą elementu według wynalazku jest to, że jesit 
on wykonany ze spienionego polimerycznego tworzy
wa żywicznego o zamkniętych porach, imającego cię
żar właściwy 160—J3|20 kG/m3, wytrzymałość na ści
skanie 0,07—0,66 kG/cm2, odporność na zużycie mie
rzoną czasem, w którym powierzchnia Właściwa ele
mentu maleje na skutek ścierania najwyżej o oko
ło 45%, wynoszącą 8000 godzin i współczynnik pochła
niania energii, wyrażony w procentach odbojności sta
tycznej, wynoszący 30—715,%. Element ten jest przysto
sowany do poruszania się w strefie kontaktowania 
i może obracać się dookoła własnej osi, gdy działają 
nań płyny przepływające przez kontaktor. 
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Cechą urządzenia według wynalazku jest to, że ma 
na jednym końcu wlot gazu poddawanego procesowi, 
a na przeciwległym końcu wylot gazu j przestrzeń 
pomiędzy tymi wlotem i wylotem jest przegrodzona 
siatką na której swobodnie spoczywają elementy kon
taktowe o wyżej podanych cechach. (6 zastrzeżeń) 

12g; BOlj P. 175723 ili8jlilJl9f74 

Pierwszeństwo: 22JL149(73 — REN (nr P 23)5®300.8) 

Siemens AktiengeseWisohaft, Monachium, Republika 
(Federalna Niemiec (Wollfgang Keller). 

Sposób beztyglowego topienia strefowego krystaliczne
go pręta półprzewodnikowego i urząjdzenie do stoso

wania tego sposobu 

Sposób beztyglowego topienia strefowego krystalicz
nego pręta półprzewodnikowego zamocowanego na 
obu końcach polega na dodatkowym zamocowaniu 
dolnego końca pręta z przytopionym zarodkiem kry
ształu po ponownym skrzepnięciu. 'Do zamocowania 
stosuje się osiowo przesuwalną i obracalną lejkowatą 
tuleję (7) połączoną z elementem mocującym zarodek 
kryształu <(2).. Tuleja (7) w jej najwyższym połażeniu 
obejmuje część stożkową pręta (4) powyżej zarod
ka (2) i za pomocą elementu mocującego (3) zostaje 
zamocowana w części stożkowej. 

Urządzenie według wynalazku posiada dwa piono
we w przybliżeniu współosiowe elementy mocujące 
pręt. Element mocujący (3) koniec pręta (4) z zarod
kiem (2) jest zaopatrzony w lejkowatą tuleję (7) osio
wo przesuwalną i óbracailną wzdłuż pręta '(4) od jego 
zamocowania aż do części stożkowej. '(Ul zastrzeżeń) 

lZg; BOlj P. 175724 T 0.BMJW4 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 1I7IK0OO, 
Pierwszeństwo: WMAWQ — RUIN (nr P 28J5ł9t51613.3D 

Siemens Akbiengesellschaift, Munchen, Republika Fe
deralna Niemiec (Gerhard Barowiski, Ulrich Rucha, 
Wolfgang Dietze, Herbert Sandmann). 

Naiczyniie reakcyjne do osaidizajnla materiału póJprae-
wtodnikawego 

Przedmiotem wynalazku jest naczynie reakcyjne (1, 
7) do osadzania materiału półprzewodnikowego na 
rozgrzanym nośniku (5). 

Według wynalazku naczynie ma połączone z sobą 
urządzenie, które przy zmianach ciśnienia w prze
strzeni reakcyjnej i przestrzeni uszczelniającej uru
chamia urządzenie (14) wstrzymujące nagrzewanie no
śnika (5) i/lub dopływ świeżego gazu reakcyjnego 
i/lub uruchamia instalację alarmową (17). 

■(7 zastrzeżeń) 

12g; BOlj P. 175741 a»M.Jlfl74 

Pierwszeństwo: HftjLljlOTO — StZjednjAm. (nr41i7i'lfl6) 
Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Sta

ny Zjednoczone Ameryki. 

Regenerator ze złożem fluidalnym 

Regenerator ze złożem (fluidalnym przeznaczony do 
jednostki krakowania katalitycznego z ruchomą war
stwą katalizatora ma układ rozdzielania powietrza za
wierający poziome perforowane rury (15, 16) tworzące 
dwudzielny (pierścień (13) umieszczony centralnie 
względem regeneratora, dwudzielną złączkę rurową 
(14) oraz końcówkę (12) Wlotową wprowadzającą sprę
żone powietrze. Układ rozdzielający zawiera także cy

lindryczną komorę (17) zamkniętą z obu końców, po
łączoną ze złączką rurową '(14). Rury '(15, 16) i komo
ra (17) mają otwory (25, 26) lub dysze wylotowe dla 
wydmuchiwania powietrza w dół z ab u stron półko
listych rur (15, 16) i komory (17), korzystnie pod ką
tem 415° do poziomu. (9 zastrzeżeń) 
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12K; BOlj P. 175861 2211.10(74 

Pierwszeństwo: 2ł4JlilJl©f713 — RFN (nr P 2®5&6G4.3) 
Hoechst Aktiengeseilsctoaift, Frankfurt nad Menem, 

Republika Federalna Niemiec. 

Katalizator do zmniejszania zawartości trujących 
składników w gazach spalinowych silników spalino

wych oraz sposób jego wykonania 

Katalizator według wynalazku składa się z wykona
nego z materiału ceramicznego korpusu o strukturze 
plastra pszczelego jako nośnika i z mieszaniny tlen
ków miedzi, niklu i manganu jako składników czyn
nych. Na korpusie tym przed jego nasyceniem skład
nikami czynnymi nałożona jest warstwa pośrednia 
z tlenku glinowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na
grzany do temperatury 300—400°C korpus zanurza się 
do stężonego roztworu soli glinowej lotnego kwasu, 
na A3—60 min. 

Następnie korpus wydmuchuje się i pozostawia do 
wysuszenia w temperaturze pokojowej. Wysuszony 
korpus nagrzewa się przez 1—4 godzin do temp. 350— 
450°C, a następnie przez 21—̂6 godzin wyżarza się 
w temp. 5*00—700°C Ogrzany do temp. 300—400°C 
korpus zanurza się następnie w gorącym, stężonym, 
wodnym roztworze soli miedza, niklu i manganu oraz 
lotnych kwasów i pozostawia się go tam przez 1&— 
60 min, po czym korpus po wydmuchaniu i wysusze
niu nagrzewa się przez 1—4 godzin do 3&0—4t50aC 
i następnie przez 51—1210 godzin wyżarza się w temp. 
700—4OO0°C. (9 zastrzeżeń) 

12h; BOlk P. 169900 28.oa.ii0rM 

Sądeckie Zakłady lElektro-Węglowe, Przedsiębior
stwo Państwowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Polska 
(Czesław Dunajewski, Mirosław Lebiedziejewski, Ma
ria Szudek, Jan Kolowca, Krystyna Kar dacz). 

Sposób wytwarzania elektrod grafitowych 

Sposoby wytwarzania elektrod grafitowych z mate
riałów zawierających węgiel zwłaszcza z koksu nafto
wego, pakowego lub innego koksu niskopopiołoiwego 
polega na sporządzeniu przedmieszki zawierającej 
dwutlenek tytanu i koks lufo pył grafitowy z ewentual
nym dodatkiem paku węglowego i poddaniu jej pro
cesowi obróbki termicznej w temperaturze >li000°O— 
25O0°C. Otrzymany w ten sposób produkt porowaty 
lufo sproszkowany rozdrabnia się na frakcje o uziar-
nieniu poniżej 0,06 mm i dodaje do masy elektrodo
wej w takich ilościach aby zawartość tytanu metalicz
nego w masie wynosiła 0,iL-ł~i2iO% wagowych. 

(II zastrzeżenie) 

12i; COlb P. 134752 •111.Q7J1960 

Pol i technika Śląska im. Wincentego Pst rowskiego, 
Gliwice, Po l ska (Władysław Augustyn) . 

Sposób w y t w a r z a n i a kr io l i tu z f luorokrzemianu sodo
wego 

Sposób w y t w a r z a n i a kr iol i tu z . f luorokrzemianu so
dowego przy wykorzys tan iu reakc j i f luorokrzemianu 
sodowego z wodą amoniaka lną i reakcj i f luorku a m o 
nowego i f luorku sodowego z me tag l in ianem sodowym 
polega na tym, że roz twór metag l in ianu sodowego 
w p r o w a d z a się oddzielnie i równocześnie możl iwie 
w s tosunku s tech lomet rycznym w każdym momenc ie 
procesu w postaci oddzie lnych s t rug, do silnie miesza
nej zawiesiny kr iol i towej u t rzymując przez cały czas 
d o d a w a n i e możliwie ma łe s tężenie rozpuszczonych jo 
n ó w f luorkowych i sodowych w roz tworze r e a k c y j 

nym. Zawiesinę zawierającą amoniak poddaje się se
dymentacyjnemu zagęszczaniu, zdekantowuje się 
znad niej roztwór poreakcyjny i z zagęszczonej jej 
części odparowuje się amoniak, który łącznie ze zde-
kantowanym roztworem poreakcyjnym zawraca się do 
hydrolizy tfłuorokrzemianu sodowego. Cl zastrzeżenie) 

12i; COlb P. 168506 OOBAGW 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", w War
szawie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska (Marian 
Blicharz, Józef Strzelski, Tadeusz Zrubek). 

Sposób wytwarzania kwasu siarkowego z gazów odlo
towych, zwłaszcza powstających w procesach hutni
czych metali nieżelaznych oraz instalacja do stosowa

nia tego sposobu 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w sposób ciągły pobiera się średnią ilość gazów 
odlotowych powstających w danym procesie hutni
czym, to jest ilość gazów odpowiadającą pracy wszyst
kich urządzeń hutniczych ze średnią wydajnością oraz 
okresowo akumuluje się nadwyżkę gazów odlotowych 
powstających w tym procesie, stanowiącą różnicę mię
dzy maksymalną ilością gazów odlotowych, odpowia
dającą pracy wszystkich urządzeń hutniczych z mak
symalną wydajnością, a ilością średnią tych gazów, 
przy czym tę zakumulowaną ilość gazów odlotowych 
pobiera się do wytwarzania kwasu siarkowego w tych 
okresach, gdy ilość wytwarzanych gazów odlotowych 
spada poniżej średniej. 

Przedmiotem wynalazku jest również instalacja do 
stosowania sposobu, charakteryzująca się tym, że ima 
połączony z węzłem wytwarzania kwasu siarkowego 
węzeł akumulacji gazów odlotowych, złożony z co naj
mniej jednego znanego zbiornika akumulacyjnego (6) 
tych gazów, który rurociągiem i(7) bocznikuje urzą
dzenie przepływowe (4), przy czym do rurociągu (7) 
może być dołączony rurociąg (8), umożliwiający zfoocz-
nikowanie przez zbiornik (6) także oddizlału (2) my
cia i oczyszczania gazów. (3 zastrzeżenia) 

12i; COlb P. 168568 04.02.103,4 

Vsesojuzny Ordena Trudovogo Krasnogo Znajmeni 
NauchnoHlssHedovatelsky Insbitut Siniteza Mineralnogo 
Syrya, USRR, Aleksandrów, ZSRR (Valentin Evstatfie-
vich Khadzki, Galina Vasilievna Reshetova). 

Sposób wytwarzania kryształów cytryniu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania zabarwio
nych kryształów kwarcu, a zwłaszcza sposobu wytwa
rzania kryształów cytrynu na drodze hodowania kry
ształów w warunkach hydrotermicznych, metodą spad
ku temperatury, w autoklawie wysokich ciśnień, na 
krystalicznych, kwarcowych płytkach zarodkowych, 
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orientowanych równolegle do płaszczyzny krystalogra
ficznej dwuścianu {00G1} lub do płaszczyzn, nachylo
nych do wymienionej płaszczyzny dwuścianu pod ką
tem w przedziale do 20° z zastosowaniem wsadu 
kwarcu 'krystalicznego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przed hodowaniem kryształów wprowadza się do 
autoklawu żelazo metaliczne w ilości 2—120 g/l roz
tworu, jak również azotyny lub azotany metali alka
licznych lub nadmanganianu potasowego w ilości 
ii—!20 g/l roztworu, a hodowanie kryształów cytrynu 
prowadzi się z wodnych roztworów węglanu potaso
wego o stężeniu 5—!L0% wagowych w temperaturze 
krystalizacji 300—0(45oC, pod ciśnieniem 300—flSOO 
kg/cm* i z szybkością 00—11 mim/dobę. 

Kryształy te mogą być stosowane jako kamienie 
półszlachetne w jutoilerstwie. <(3 zastrzeżenia) 

12i; COlb P. 169126 2̂ .02̂ 19174 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Jó
zef Pomarański). 

Sposób zapewnienia niezawadiności działania urządze
nia wtryskowego wwdy dio gazu po reflormJingii gazu 

ziemnego w wylwórnliiaioh wodoru 

Sposób według wynalazku polega na tym, że komo
ra wtryskowa !(2) jest zasilana w sposób okresowy, 
w razie wyłączenia ipormpy (4) zasalającej instalację, 
wodą zmagazynowaną w zbiorniku (3) pod ciśnieniem 
tłoczenia tej pompy, przy pomocy utworzonej podusz
ki z gazu Obojętnego znajdującej się nad lustrem wo
dy w zbiorniku (3). (ii zastrzeżenie) 

lfci; COlb P. 169546 Ill4.03.ll9r7'4 

Institut Problem Materiallovedenia 'Akademii Nauk 
Ukrainskoi S9R, Kijów, i Poltavsky Zavod Iskusst-
vennykh ALmazov i Almaznogo Instrumenta, Poltava, 
ZSRR {Vladimir Petrovich Alexeevsky, Anatoly Va-
silevich Bochko, Sanzhik Sarkisovich Dzhamarov, 
Dmitry Moiseevdich Karpinos, Gennady Gavrilovich 
Kar juk, Ivan Potapovich Kolomiets, Alex and r Vya-
cheslavovich Kurdjumov, Mikhail Spiridonovich, Pi-
vovarov, Ivan Nikitovicih iFrantsevich, Vladimir Vasi-
lievich Yarosh). 

Sposób wytwarzania polikryształów azotku boru 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania polikry-
ształów azotku baru na drodze prasowania mieszani
ny zawierającej jako jeden ze składników wysoko 
zdefektowany azotek boru o strukturze wurcytu, otrzy
many za pomocą fali wybuchowej. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że stosu
je się mieszaninę, która łącznie z azotkiem boru 
o strukturze wurcytu zawiera co najmniej 50% wago
wych azotku boru o strukturze grafitu, obrobionego za 

pomocą tfali wybuchowej, i mieszaninę tę prasuje się 
i ogrzewa w warunkach ciśnienia i temperatury od
powiadających zakresowa wyznaczonemu na wykresie 
fazowym stanów azotku boru przez krzywą równowa
gi azotek boru o strukturze grafitu — zwarte odmia
ny azotku boru i krzywą równowagi regularny azotek 
boru — azotek boru o strukturze wurcytu. 

'(3 zastrzeżenia) 

121; COlb P. 169663 20.03J1S74 

Nauohno-ilssledovateilisky Institut po Udobreniam 
i Insektofungitsidam imieni professora Ya. V. Sa-
moilova, Moskovsky Institut Khimicheskogo MaschAno-
stroenia, Moskwa, Związek Socjalistycznych [Republik 
Radzieckich (Vasily Nikolaevich Noroahilov, Boris 
Vladimirovich iNekrasov, Pavel Alexeevich Seimenov). 

Sposób kontaktowy wytwarzania kwasu siarkowego 

Wynalazek dotyczy sposobu kontaktowego wytwa
rzania kwasu siarkowego na drodze prażenia siarki 
lub pirytu, z kolejno następującym wytworzeniem 
.mieszaniny gazowej, zawierającej co najwyżej 0,012% 
par wody, utlenieniem (bezwodnika siarkowego zawar
tego we wskazanej mieszaninie gazowej, do bezwodni
ka siarkowego i pochłanianiem bezwodnika siarkowe
go z mieszaniny gazowej za pomocą 1921—9(8% kwasu 
siarkowego w temperaturze 130—til2&°C; 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że podczas pochłaniania bezwodnika siarkowego z 
mieszaniny gazowej stosuje się kwas siarkowy w ilo
ści co najwyżej tl̂ 5 kg na II kg mieszaniny gazowej, 
przy prędkości wskazanej /mieszaniny gazowej co naj
wyżej HI3 nm/sek. i(|2 zastrzeżenia) 

12ii; COlb P. 169918 09.O3J1074 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 
(Bogusław Grochowski, Jerzy Kurzewski, Antoni Ró
życki, Józef Krawczyk, Andrzej Rymarowdcz, Jerzy 
Szurek). 

Sposób wytwarzania wodoru i urządzenie dlo stosowa
nia tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
wodoru w procesie jednostopniowej konwersji tlenku 
węgla oraz urządzenie do prowadzenia tego sposobu. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że miesza
ninę parowo-gazową, zawierającą 6—86% objętościo
wych tlenku węgla, wprowadza się do reaktora wy
pełnionego katalizatorem miedziowym, a ciepło reak
cji konwersji przebiegającej w temperaturach il&O— 
SOO^C, odprowadza się bezprzeponowo za pomocą pa
ry wodnej i kondensatu, stanowiących substraty re
akcji. Dla regulacji temperatury wzdłuż złoża katali
zatora, parę wodną lub parę wodną i kondensat po
daje się w zmiennych ilościach i o różnych parame
trach na poszczególne poziomy złoża. 

Urządzenie według wynalazku stanowi zbiornik cy
lindryczny, wewnątrz którego zabudowane są na róż
nych poziomach ruszty (10) wykonane z perforowa
nych przewodów, doprowadzające parę wodną lufb 
parę wodną i kondensat bezpośrednio w złoże kata
lizatora. Poszczególne przewody rusztu otoczone są 
perforowanymi osłonami, zabezpieczającymi przed 
przedostawaniem się pary mokrej lub kondensatu w 
złoże katalizatora. iRuszty są tak usytuowane, że za
pewniają swobodne przemieszczanie się katalizatora 
w czasie załadunku i rozładunku reaktora. 

06 zastrzeżeń) 
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12n; COlg P. 168655 »7.G2J1974 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. ili5UB74 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn, Polska '(Zolfia Pokorska, Włodzimierz 
.Monitewski, Edward Grzywa, iMamfred Stajszczyk, Ka
zimierz Szałański, Henryk Boebel, Renata ITiszer, Kry
styna Wypych). 

Sposób odzyskiwania i zawrotu bataliasatora stosowa
nego w procesie wytwarzania dwumetylotereftatlanu 

Sposób odzyskiwania i zawrotu katalizatora stoso
wanego w procesie wytwarzania dwuimetyilotereftala-
nu charakteryzuje się tym, że z pozostałości podesty
lacyjnej surowych estrów ekstrahuje się mieszaninę 
soli ^metali takich jak kobalt i mangan i/luib kobalt, 
mangan i nikiel, i/lub kobalt mangan, nikiel i metale 
z VI i VII grupy układu okresowego pierwiastków, 
rozcieńczonymi wodnymi roztworami kwasów orga
nicznych takich jak kwas octowy, mrówkowy i pro-
pionowy luib ich mieszanin zawierających od 0,011 do 
0,5% wagowych pochodnych tych kwasów głównie 
w postaci aldehydów, przy stosunku ifazy organicznej 
do wodnej jak !L : 11 do l : '3, a uzyskane rozcieńczone 
wodne roztwory soli metali katalizatora poddaje się 
zatężeniu do stężenia ii—7,% wagowych metali na 
drodze odparowania wody i lotnych nieprzereagowa-
nych kwasów przy krótkim czasie kontaktu z po-
wierzchniaimi wymiany ciepła o temperaturze nie 
wyższej niż W20°iC w czasie 110 sekund, a zatężone 
sole katalizatora zawraca się bezpośrednio do proce
su utleniania o temperaturze 30!-H70OC. 

(11 zastrzeżenie) 

18n; COlg P. 169025 06.08 jl«74 

Pierwszeństwo: 08.a3Jll978 _ St. Zjednj Am, (nr 3139 3812) 
The Anaconda Company, Nowy Jork, Stany Zjed

noczone Ameryki. 

Sposób otrzymywania miedzi, niklu lub cyniku z rud 
siarczkowych tych metali lub &cth koncentra/tów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
miedzi, niklu lub cynku z rud siarczkowych tych me
tali allbo koncentratowi tych rud, przez mieszanie 
rudy lub koncentratu z wodnym roztworem siarczanu 
amonowego zawierającego wolny amoniak i podda
wanie tej mieszaniny reakcji z tlenem, w celu otrzy
mania rozpusziczainego w wodzie kompleksu siarczanu 
amonowo-metalicznego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przed zakończeniem reakcji utleniania, do miesza
niny wprowadza się wodorotlenek metalu ziem alka
licznych, korzystnie wodorotlenek wapniowy, powodu

jąc wytrącanie się jonów siarczanowych, powstają
cych na skutek utleniania siarczku, w postaci siarcza
nu metalu alkalicznego, który oddziela się razem z nie 
rozpuszczonymi składnikami rudy lub koncentratu, 
otrzymując roztwór zawierający metal rozpuszczony 
w postaci wyżej wymienionego związku komplekso
wego. (Ul zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 165738 09J10J19I76 

Pierwszeństwo: HOjlOjld7!2 — St. Zjednj Am. >(nr29i&4i34) 
a0;lil.il9l7l2 — St.Zjedn. Am. (nrOOfliOGl) 
27.08J1I9713 — St. Zjedn. Am. i(nr OBil 9114) 

Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania pseudodwu- i trójsachairydów 

Podano sposoby wytwarzania pseudosacharydów 
o ogólnym wzorze 1, w którym IRj oznacza atom wo
doru lub grupę hydroksylową, R2 oznacza arbom wo
doru lub grupę hydroksylową, Rs oznacza grupę hy
droksylową, aminową lub jednopodstawioną niższą 
grupę alkiioaminową, !R4 oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy, a R5 oznacza grupę hydroksy
lową, aminową lub jednopodstawioną niższą grupę 
alkiioaminową. 

Otrzymane związki wykazują działanie przeciwbak-
teryjne, przeciwpierwotniiakowe, przeciwrobaczycowe 
i przeciwwirusowe. (68 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 169227 02.03.11974 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Janusz Bereś, Gerard Bekierz, 
Edward Grzywa, Jerzy Wasilewski, Jan Perkowski, 
Albin Szocik, Genowetfa Chmura, Władysław Pypła-
wiec). 

Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez kaitali-
tyczne utlonuianiiie propylenu 

Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez kata
lityczne utlenianie propylenu za pomocą powietrza luib 
gazów zawierających tlen, prowadzony w fazie gazo-
wo-parowej, charakteryzuje się tym, że proces ten 
prowadzony jest w dwóch szeregowo połączonych re
aktorach, na tym samym katalizatorze, z międzystop-
niowym wydzielaniem produktu, przy czym kwas 
akrylowy wydzielony z mieszaniny poreakcyjnej z 
drugiego reaktora albsor'buje się w roztworze wodnym 
kwasu akrylowego z pierwszego stopnia wydzielania. 

(4 zastrzeżenia) 
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12o; C07f P. 169374 08.08A9rnł 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Krzysztof Rudnicki, Zofia Kubica, 
Sylwester Chybowski, Edward Grzywa, Jerzy Wojcie
chowski, Renata Paruzel). 

Sposób wytwarzania trójarylofosforanów 

Sposób otrzymywania trójarylofosiforanów polega na 
etstrytfikacji tlenohalogeników fosforu, korzystnie tleno
chlorku fosforu lub tlenofaromku fosforu, związkami 
fenolowymi w szczególności frakcję ksylenolową, fe
nolami, krezolami lub alkllofenolami zawierającymi 
od 1—6 atomów węgla w temperaturze 20—M0°C 
w obecności metali III grupy układu okresowego jako 
kaitalizatora w ilości !l—2% wagowych w stosunku do 
związku fenolowego. Surowe trójarylofosforany oczysz
cza się przez mycie wodne, korzystnie wodą o tem
peraturze 30—łO°C, oraz alkaliczne przy użyciu i25% 
wody amoniakalnej, a nieprzereagowaną pozostałość 
związku fenolowego usuwa się przez destylację próż
niową przy próżni rzędu 100—&00 mm Hg za pomocą 
przegrzanej pary wodnej o temperaturze 100—H3fl°C. 

(ii zastrzeżenie) 

12©; C07c P. 169582 15.03Jl.9i74 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ga
briel Rokicki, Zbigniew Brzozowski, Barbara Pogo
rzelska-Marciniak, 'Marek Gnatowski). 

Sposób otrzymywania malotczasteozkawych epoksydo
wanych polieterów aromatycznych 

Sposób otrzymywania małocząsteczkowych epoksy
dowanych polieterów aromatycznych stosowanych do 
wytwarzania prepregów do laminatów, zaprasek, kle
jów itp. polega na polikondensacji soli metali alka
licznych ibisfenoli ze związkami chlorowcobisfenylowy-
mi zawierającymi między pierścieniami aromatyczny
mi dwuwartościową grupę elektronoakcep torową uży
tymi w niedomiarze 0,&—-0,$ mola/ll mol bis&nolu. 
Reakcję prowadzi się w środowisku aprotonowego po
larnego rozpuszczalnika w podwyższonej temperatu
rze. Uzyskany w ten sposób oligomer o łańcuchach 
zakończonych grupami 'fenolanowymi epoksyduje się 
epichlorohydryną gliceryny w bezwodnym środowisku 
aprotonowego polarnego rozpuszczalnika lub w śro
dowisku rozcieńczonym, w temperaturze GO—fl.(10oC, 

01 zastrzeżenie) 

12©; C07c P. 169545 14.03J1974 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame
ryki. 

Sposób wytwarzania nowych sulłamylowyich pochod
nych mocznika 

Sposób wytwarzania nowych 1-ipiperydynosuflfonylo-
moczników polega na reakcji odpowiedniego sulfami
du z izocyjanianem organicznym lub odpowiadającym 
mu trójpodstawionym mocznikiem. Sullfamylomoczniki 
tak otrzymane są skutecznymi środkami obniżającymi 
poziom cukru we krwi. (4 zastrzeżenia) 

12©; C07c P. 169721 20.03.H974 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. I147I7!2I9I 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn, Polska (Dominik Nowak, Józef Gibas, Ka
zimierz Pyżalski, Stanisław Cichulski). 

Sposób wytwarzania substancji powierzchnwwo-czyn-
nych niejonowych 

Sposób wytwarzania substancji powierzchniowo-
czynnych niejonowych polega na oksyetylowaniu mie
szaniny nienasyconych alkoholi tłuszczowych zawiera
jącej 25>—45% alkoholu C18, S»—125% alkoholu CJO oraz 
30—35% alkoholu C&, 3—0/4 molami tlenku etylenu. 

(Jl zastrzeżenie) 

12©; C07c P. 169967 30.03J1974 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne, „Polfa", 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Pabianice, Polska (Leon 
Sedlaczek, Stefan Łabędzki, Zofia Trzcińska, Krysty
na Lubisz, Stefan Włodarczyk, Józefa Korbel, Hanna 
Goźlińska, Eugeniusz Czerniawski, Halina Pająkow-
ska). 

Sposób wytwarzania llfl-h>idroksysteroidów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
ll-«-hydroksysteroidów szeregu pregnanu na drodze 
hydroksylacji związków z tego szeregu w pozycji lila 
za pomocą mikroorganizmów należących do rodzaju 
Hyphoderma roseum w warunkach aerobowych. Su
rowy produkt zawierający w pozycji lilia grupę hy
droksylową wyodrębnia się znanymi sposobaimi. 

<(ll zastrzeżenie) 

12©; C07c P. 173365 09.08.H974 

Pierwszeństwo: 09.08J19<7I3 _ St. Zjedn, Am. 
(nr 3871'aii8aą 20, I2il, 12I2>, 23, 24) 

Mobil Oil Corporation, Nowy Jork, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób przekształcania materiału wejściowego zawie
rającego alifatyczne, zawierające tlen, organiczne 
związki na produkt. który zawiera aromatyczne wę
glowodory pochodzące z tych związków za pomocą 

katalitycznej konwersji 

Aromatyzację zawierających tlen związków alifa
tycznych prowadzi się według wynalazku nad zeoliem 
o określonym stosunku krzemionki do tlenku glinu 
i określonym współczynniku ograniczenia, korzystnie 
o określonej gęstości kryształów w ipodanej tempera
turze. Proces dotyczy przetwarzania materiałów po
chodzących z paliw kopalnych. ('5i0 zastrzeżeń) 

12©; C07c P. 173503 ll5.08.H974 

Pierwszeństwo: iH6:0&Jl!97l3 — RFN (nr P 21314fli 507.8) 
Dr Kari Thomae GmbH, Biberach/IRiss, RFN. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwufenylu 

Podano sposoby wytwarzania nowych pochodnych 
dwufenylu o ogólnym wzorze U, w którym Rj ozna
cza atom chloru lub fluoru, a B oznacza grupę hydro
ksylową, alkoksylową, aralkoksylową lub aminową. 

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku wyka
zują właściwości farmakologiczne, a zwłaszcza prze
ciwzapalne. C2I9 zastrzeżeń) 

http://15.03Jl.9i74
http://ll5.08.H974
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12©; C07c P. 17I3563 19.08.1974 

Pierwszeństwo: 20.08J19T713 — St. Zjedn. Am. (nr 3800136) 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych fenylo-alkenoli i -alka-
inodi 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
nowych Ifenylo-alkenoli i -alkanoli o wzorze li, w któ
rym R oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub bro
mu, Ri oznacza rodnik alkilowy o <1—3 atomach wę
gla, R2 i (R, oznaczają atomy wodoru albo R2 i R3 
razem oznaczają drugie wiązanie pomiędzy atomami 
węgla, z którymi są związane, R4 oznacza atom wodo
ru, grupę alkanoilową o '2—4 atomach węgla albo 
grupę acetoacetylową, a Y oznacza atom bromu, jodu, 
grupę izobutylową, 111-rzęd.foutylową, cykloheksylową, 
cykloheksenylową albo grupę o wzorze 12, w której 
R5 oznacza atom wodoru, Ifluoru, chloru lub bromu 
albo grupę alkoksylową o \V—4 atomach węgla, albo 
grupę o wzorze 3, w której R8 i R7 są jednakowe lub 
(różne i oznaczają rodniki alkilowe o !l—3 atomach 
węgla, albo Re i $ij razem oznaiczają grupę —(GH2)n—, 
w której n oznacza 4 lub 6, grupę —CH2—OH2—O— 
—CHg—CH2—, grupę -HOH2—CH=OH—CSHj— albo 
grupę —CHaCHjNCRg)—CHg^OHj—, w której R8 ozna
cza atom wodoru lufo rodnik alkilowy o \l<—3 atomach 
węgla. 

Otrzymane związki można stosować w lecznictwie 
jako środki hamujące stany zapalne., 

'dl zastrzeżenie) 

12o; ClOs P. 174929 T (1BJ1M874 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Rutkowski, Marek Stolarski, Jan Surygała). 

Sposób konwersji węgla dio paliw płynnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób konwersji wę
gla kamiennego do paliw płynnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sub
stancję węglową poiddaje się uwodarniającej depoli-
meryzacjl, przy czym docelowym produktem tej ope
racji jest uzyskanie 'maksymalnej ilości ciężkiego de
stylatu olejowego, Olej ten uzyskuje się przez głębo
ką destylację próżniową produktów uwodorniającej 

depolimeryzacji węgla. Pozostałość podestylacyjną, za
wierającą niewielką ilość stałego produktu stosuje się 
jako paliwo kotłowe, natomiast próżniowy destylat 
olejowy przerabiany jest do paliw płynnych na dro
dze procesów hydroraifinacji, nasycania i hydrokra-
kingu. (.1 zastrzeżendej 

IZo; C07lc P. 175210 T 29.10.1974 

Uniwersytet Wrocławski 'im. Bolesława Bieruta, 
Wrocław, Polska (Józelfl Ziółkowski, Witold Rybak, 
Zbigniew Kowalik, Zofia iPokorska, Renata Fiszer, Ma
rian Spadło). 

Sposób utleniania p-ksylemi i p-toluilanu metylu 

Wynalazek dotyczy sposobu prowadzenia procesu 
utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu do kwasu 
p-toluilowego i tereftalowego oraz estru monometylo-
wego kwasu tereftalowego za pomocą układu kataiiez-
nego złożonego z soli mineralnych kwasów tłuszczo
wych, takich jak kwas oleinowy, erukowy lub ich 
mieszaniny ' z nasyconymi kwasami tłuszczowymi za
wierającymi od 3 do 2tl atomów węgla i metali cięż
kich takich jak kobalt, mangan, nikiel lub ich mie
szanin. 

Jako mieszaninę kwasów tłuszczowych można zasto
sować (frakcję kwasów tłuszczowych wydzielaną z ole
ju rzepakowego, słonecznikowego, kokosow0go, palmo
wego lub sojowego, zawierających co najmniej 10% 
wagowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Q2 zastrzeżenia) 

12©; C07f P. 17S374 06.11.1874 

Pierwszeństwo: 0t7jlil>.ili97i3 _ St. Zjedn. Ara. (nr 4113(476) 
Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Sposób wytwarzania trójestrów N-fosfowometylugtóicyny 

(Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
estrów iN-tfoslfonometyloglicyny na drodze elektrolizy 
czteroestrów kwasu N-ifoafonometyloiminodwuoctowe-
go. Zgodnie ze sposobem według wynalazku, roztwór 
czteroestru kwasu N-tfosifonometyloiminodwuoctowego 
w odpowiednim rozpuszczalniku zawierającym elektro
lit, poddaje się działaniu prądu elektrycznego w elek-
trolizerze, w którym czteroester jest elektrolitycznie 
utleniany do trójestru IN-(fosifonometylogldcyny. Trój-
ester można następnie poddawać hydrolizie i otrzymy
wać wolny kwas oraz jego sole, które znajdują zasto
sowanie jako środki chwastobójcze po wzroście roś/lin. 

(5( zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 175574 13.11.1974 

Pierwszeństwo: ,13J1|1..10I73 — Wielka Brytania 
(nr 5)2fl9!5tm)i 

May and Baker Limited, Dagenham Essex, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania nqwyich pochodnych cykloperotanu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cyklopen-
tanu o wzorze l1, w którym R1 oznacza .grupę alkilową 
zawierającą \V-4 atomów węgla, R2 oznacza atom wo
doru lub grupę alkilową zawierającą ii—13 atomów 
węgla, R3 oznacza grupę alkoksylową zawierającą 3>—6 
atomów węgla luib grupę alkoksyalkilową zawierającą 
12—8 atomów węgla, R4 oznacza atom wodoru lub gru
pę alkilową zawierającą d—!1JŁ atomów węgla, R5 ozna
cza atom wodoru, grupę alkilową zawierającą ill—4 
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atomów węgla lub acylową grupę karboksylową, A 
jest grupą karbonylową lub grupą —<3H(!OIR5), a X 
oznacza grupę etylenową lub transwinylenową, 
ewen/tuailnie w postaci nietoksycznych soli tych po
chodnych polega na poddaniu związku o wzorze 2 
lub 3, w którym Rl, R2 i R3 mają .poprzednio podane 
znaczenie, a R6 oznaczają grupy alkilowe lub tworzą 
ewentualnie podstawione wiązanie etylenowe lub 
związek zawierający ochronioną grupę karboksylową 
z odczynnikiem Grignarda. 

Zastosowanie farmakologiczne wytworzonych związ
ków wynika z ich właściwości: wywoływania podciś
nienia, rozszerzania oskrzeli, hamowania wydzielania 
kwasu żołądkowego i stymulowania kurczenia macicy. 

' ■ ! (4 zastrzeżenia) 

13o; C07c P. 175834 15.11.1974 

Pierwszeństwo: '16J1)1!1(97I3 _ St. Zjedn. Am. (nr 416U.I58) 
Atlantic Richlfieldi Company, Los Angeles, Stany 

Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych mocznika 

Sposób wytwarzania pochodnych .'mocznika polega 
na przeprowadzeniu reakcji w podwyższonej tempera
turze i ciśnieniu, w zasadowym roztworze związku 
azotu zawierającego co najmniej jedną niecykliczną 
grupę, w której atom azotu jest bezpośrednio połączo
ny z atomem węgla, a 'poprzez podwójne wiązanie po
łączony jest z atomem tlenu lub drugim atomem azotu 
z tlenkiem węgla i wodą lub z innym związkiem azo
tu, w którym atom azotu połączony jest (bezpośrednio 
z co najmniej jednym atomem wodoru, w obecności 
aktywnej .ilości katalizatora, takiego jak selen, siarka, 
związki zawierające selen, organiczne lub nieorganicz
ne siarczki i ich mieszaniny. (9 zastrzeżeń) 

12o; C07c P. 170305 T 09.ilfi.1974 

Akademia Techniczno-IRolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Kozłowski, 
Ewa Bogucka, Henryk Masłowski, Jerzy Gaca, Jadwi
ga Jagłowska). 

Sposób wytwarzania 4,4'-diwiuchfiorodiwufemylosulf)onu 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że do reakto
ra wprowadza się w sposób ciągły mieszaninę kwasu 
siarkowego i p-chlorabenzenosulfonowego oraz wpro

wadza się pary chlorobenzenu, a z reaktora w sposób 
ciągły odbiera się poprzez deflegmator destylat chlo-
robenzen — woda, oraz mieszaninę poreakcyjną skła
dającą się z 4,4'-dwuchilorod(wufenylosu]ifonu, kwasu 
chlorobenzenosuifonowego i kwasu siarkowego, przy 
czym proces wytwarzania prowadzi się w temperaturze 
najlepiej 200—GaO°C. Mieszanina poreakcyjna wpro
wadzana jest do chlorobenzenu, w którym rozpuszcza 
się 4,4'-dwuchlorodwuffenylosullfon, a kwas p-chloro-
benzoesowy wraz z zaokludowanym kwasem siarko
wym stanowi drugą fazę, którą po oddzieleniu od roz
tworu, zawraca się do obiegu. Po oddestylowaniu 
chlorobenzenu pozostałość stanowi surowy 4,4'-dwu-
chlorodwuifenylosuQifon. Z destylatu chlorobenzen—wo
da, oddziela się wodę, którą po zobojętnieniu kieruje 
się do ścieków, a chlorobenzen do obiegu. 

4,4'-dwuchlorodwiifenylosul£on jest .półproduktem 
w procesie otrzymywania tworzyw poldsuGifonowych. 

C2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 169456 aa.03jii9»74 

Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska 
(Jerzy Mazurczak, Stetfan Marcinkiewicz, Krzysztof 
Jurgiel). 

Sposób wytwarzania nowej pochodniej 2,4-dtwuajmitto-
^-pkymMynioiu 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej i2,4-dwuaimdno-
-•6-pirymidynolu o nie znanej strukturze chemicznej 
składającej się z jednej cząsteczki 2,4-dwuamino-6-pi-
rymidynolu i dwóch cząsteczek glukozy polega na 
tym, że mieszaninę 2,4-dwuamino-€--pirymddynolu 
i glukozy w stosunku molowym 1 3 21 ogrzewa się 
w czasie około 1 godziny w temperaturze 11130—140°C. 

Nowa pochodna wykazuje silne działanie kokcydio-
atatyczne. <!l zastrzeżenie) 

lap ; C07d P. 169457 112.03 .,19T74 

Akademia Rolnicza w Warszawie , Warszawa , Polska 
(Jerzy Mazurczak, Stefan Marcinkiewicz, Krzysztof 
Jurgiel). 

Sposób (wytwarzania nowych pochodnych 2,4-ldwuaimi-
no-6ipiirytmidynolu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2,4-dwu-
amino-*6-pirymidynolu o wzorze ogólnym l1, w którym 
R oznacza atom wodoru, grupę alkilową o l'—4 ato
mach węgla, grupę alkenylową o ii—4 atomach węgla 

http://09.ilfi.1974
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lub grupę benzylową, polega na zmieszaniu menadionu 
z kwaśnym siarczynem sodowym d pochodną pirymi
dyny o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wyżej 
podane znaczenie, lub na zmieszaniu soli amonowej 
lub soli metalu alkalicznego kwasu 2-metylo-ls2,3, 
4-czterohydro Hl,4-dwuokso-<natftaleno-l2-sulifonowego z 
roztworem wodnym związku o wzorze 2 lub z roztwo
rem wodnym soli związku o wzorze i2 z kwasem nie
organicznym. 

Nowe związki wykazują aktywność biologiczną wita
miny K. (2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 169540 U.03A&14 

Centre d'Etudes pour ^Industrie Pharmaceutique, Tu
luza, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirydyny 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
pochodnych pirydyny o wzorze ogólnym 1, w którym 
X oznacza O lub S, R oznacza rodnik fenylowy lub 
benzoilowy ewentualnie podstawiony przez co najmniej 
jeden chlorowiec lub niższą grupę alkilową, niższą 
grupę alkoksylową, nitrową, aminową lub sultfonylo-
aminową, Rj oznacza wodór, chlorowiec lub grupę 
hydroksylową, niższą grupę alkilową, niższą grupę al
koksylową, nitrową lub aminową, R2 oznacza wodór 
lub chlorowiec, n oznacza liczbę 0—;1&, symbole R, 
mogę być różne w każdym OHRi, gdy n > l ; icih soli 
addycyjnych z kwasami i ich czwartorzędowych po
chodnych aminowych. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji kon
densacji związków o wzorze 2, w którym X i R^ mają 
wyżej podane znaczenie z halogenkiem o wzorze 
Z—(OHR^n—R, w którym Z oznacza atom chlorowca, 
a R, R, i n mają wyżej podane znaczenie. Otrzymaną 
w ten sposób sól pirydyniową uwodornia się. 

Pochodne te mają zastosowanie w lecznictwie ze 
względu na ich działanie przeciwzapalne, rozszerzają
ce naczynia i hamujące łączenie się trombocyttów. 

|(lil (zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 171916 1/4.06,1^74 

Pierwszeństwo: Il6.05uli9f74 — Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 4TOQ3I1) 

Merck and 
Ameryki. 

Co., Inc. Rahway, Stany Zjednoczone 

Sposób wytwarzania nowych merkaptometylopirydyn 

Sposób wytwarzania nowych merkaptometylopirydyn 
o wzorze ,1-, ewentualnie w postaci ich farmaceutycz
nie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, pole
gający na tym, że na związek o wzorze 2, w którym 
Ri9 i R2o są identyczne lub różne i stanowią atomy 
wodoru lub odszczepialne w środowisku kwaśnym 
grupy ochronne lub łącznie stanowią grupę o wzorze 
3, w którym R4 i R5 są identyczne lub różne i sta

nowią atomy wodoru, rodniki alkilowe o 1<—3 atomach 
węgla lub rodniki fenylowe, a 'Rn jest atomem tlenu 
lub grupę =N—"Rjg, w której R!8 jest atomem wodo
ru, rodnikiem fenylowym lub rodnikiem alkilowym 
o 1—3 atomach węgla, przy czym gdy Rn stanowi 
atom tlenu to jeden z podstawników Ri9 i RTO jest 
różny od wodoru, działa się kwasem nieorganicznym, 
po czym otrzymany związek ewentualnie przeprowadza 
się w sól addycyjną z kwasem. ('l zastrzeżenie) 

12p; C07d P. 173571 29.06.1973 

Pierwszeństwo: 29.06Jli9(7!2 — Szwajcaria (nr WimlTQ.) 
2I2J12JL9I7121 — Szwajcaria (nr ;lJ87t22/7l2) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea. Szwajcaria. 

Sposób iwytwarzania pochodnych eniolowych 

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania 
0-podstawionych związków kwasu 7 /?-amino-3-cefe-
mo-:3-olo-4-karboksylowego o wzorze <1, w którym R2 
stanowi grupę wodorotlenową lub rodnik: tworzący 
wraz z grupą karbonylową —0(=0)-chronioną grupę 
karboksylową, a R3 oznacza ewentualnie podstawiony 
rodnik węglowodorowy lub acylowy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że związ
ki ceffemonu-8 o wzorze 2 lub odpowiadający enol 

Wzórl 

Wzór 2 
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z podwójnym wiązaniem w pozycji .2,3 lub 3,4 prze
prowadza się w pochodną enolową, z (funkcyjnie 
przekształconą grupą wodorotlenową o wzorze —O—R3 
w pozycji 3 lub w związkach o wzorze 5, w którym 
'R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a R0

A ozna
cza gru|pę chroniącą grupę aminową, zaś RoA i Rob 

razem tworzą dwuwarttościową grupę chroniącą grupę 
aminową, uwalnia się grupę aminową w pozycji 7 lub 
związek 2-cefemowy o wzorze 7, poddaje się izomery
zacji do odpowiadającego mu związku 3-cetfemowego. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
stosowane są jako półprodukty do wytwarzania 
związków o właściwościach Ifanmakologicznych. 

(l'l zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 173995 10.09d9'74 

Pierwszeństwo: (H0.O9J1I97I3 — W. Brytania (nr 42967/78) 
Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy (Giorgio 

Winters, Nunzio 'Di Mola). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych indolu 

Sposób wytwarzania związku o działaniu przeciwza
palnym, przeciwbólowym i uspokajającym centralny 
układ nerwowy o wzorze ogólnym 1, w którym R 

Nzór 4 

oznacza atom wodoru lub grupę metoksylową, Rt 
oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową ewentu
alnie podstawioną grupę karboksylową, niższą grupę 

karboalkoksylową lub karbamylową, grupę .fenylową, 
grupę benzylową, niższą alifatyczną grupę acylową 
lub grupę benzoilową, ewentualnie podstawioną ato
mem chlorowca, R2 oznacza atom wodoru, niższą gru
pę alkilową, niższą grupę alkoksylową, grupę karba-
nylową, grupę fenylokarbamylową, niższą alifatyczną 
grupę acylową, grupę benzoilową, ewentualnie pod
stawioną atomem chlorowca, Rs oznacza atom chlo
rowca, niższą grupę alkilową, ewentualnie podstawio
ną grupą karboksylową, niższą grupą kartboalkostkylo-
wą, grupą karbamylową, atomem chlorowca, grupą 
aminową, niższą grupą jedno lub dwualkiloaminową, 
iftalimidową lub niorfolinową, grupę fenylową, ewen
tualnie podstawioną niższą grupą alkoksylową, ato
mem chlorowca, grupą nitrową, aminową lub aceta-
midową, a R4 oznacza atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową, polega na tym, że hydrazyd o wzorze ogól
nym 4, w którym R, R3 i R4 mają wyżej podane zna
czenie, R, oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilo
wą, ewentualnie podstawioną niższą grupę karboal
koksylową, grupę fenylową, lub grupę benzylową, 
R2 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, 
ogrzewa się w temperaturze !I50°C w różnym czasie 
od kilku minut do »5f—>7 godzin, w obojętnym roz
puszczalniku organicznym w obecności czynnika kon-
densującego, takiego jak POCls, PC15, PBr3, PC13, mie
szaniny trójifenylofosfiny z czterochlorkiem węgla 
i 'fosgen. (4 zastrzeżenia.) 

12p; C07d P. 174363 T 26.09.10174 

Pierwszeństwo: 26.09J1OT31 — W. Brytania (nr 4)5(0418/78) 
23.10.1973 — W. Brytania (nr 49391/T3) 

Ciba-Geigy AG, Basel, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzainia i zastosowania heterocyklicianyoh 
pochodnych fluoraniu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych heterocyklicznych pochodnych (fluoranu o 
wzorze 1, w którym R,, R2 i R3, które mogą być ta
kie same lub różne, oznaczają atomy wodoru, grupy 
alkilowe zawierające od 1 do 4 atomów węgla, grupy 
nitrowe lub atomy chlorowców albo rodniki R2 i Rg 
wspólnie tworzą skondensowany pierścień karbocy-
kliczny. Rodniki X, i X2, które mogą być takie same 
lub różne, oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe 
zawierające od ,1 do .112 atomów węgla, grupy alke-
nylowe zawierające najwyżej 1/2 atomów węgla, gru
py alkoksyloalkilowe zawierające od 2 do 8 atomów 
węgla, grupy alkoksylokarbonyloalkilowe zawierające 
od 3 do 8 atomów węgla, grupy cykloalkilowe zawie
rające 5 lub 6 atomów węgla, reszty acylowe zawie
rające od .1 do 1(2 atomów węgla albo ewentualnie 
oznaczają pochodne grup benzylowych, tfenylowych 
lub nalftylowych. Pierścień A zawierający azot ozna
cza resztę heterocykliczną, która ewentualnie zawiera 
dalszy heteroatom wchodzący w skład pierścienia, 
a pierścień benzenowy B może być podstawiony gru
pami nitrowymi albo atomami chlorowców w ilości 
od ii do 4. 

Sposób według wynalazku polega na reakcja po
chodnej benzoffenonu o wzorze 7 ze związkiem o wzo
rze 8, w których to wzorach A, B, Rt, R2, R3, Xj i X2 
mają wyżej podane znaczenie, a Z t i Z2 oznaczają 
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\N2Ór 1 

Wzór 8 

a t o m wodoru lub g rupę a lki lową o !1—(4 a tomach 
węgla. Związki o t r zymane sposobem według w y n a 
lazku s tosowane są j ako środki wywołujące zaba rwie 
n ie w mate r ia łach zapisujących, wraż l iwych na ciśnie
nie lub t e rmoak tywnych . (Ul zastrzeżeń) 

12p; C07d P. 175042 2BJ10J1W74 

Pie rwszeńs two : 12BJ10.1I9T7S — W. Bry tan ia (nr 49060/78) 
Lilly Indus t r ies Limited, Londyn, Wielka Bry tan ia 

(iDelme Evans, David Wil l iam Dunwel l , Terence Alan 
Hicks). 

Sposób wytwarzaai ia nowych pochodnych benzoksa-
aolowyich 

P rzedmio tem wyna lazku jes t sposób w y t w a r z a n i a 
związków o wzorze 1, w k t ó r y m w pozycji 5- lub 6-
pierścienia benzoksazolowego znajduje s ię g rupa 
o wzorze —CRJR^R3, w k t ó r y m R1 oznacza a tom w o 
doru, g rupę alki lową o 'l'—6 a tomach węgla lub a t o m 
chlorowca, R 2 oznacza a tom wodoru, g rupę alki lową 
o Hi—6 a tomach węgla, a t o m chlorowca, gruipę hydro 
ksylową, g r u p ę alki ioksy o 1—6 a tomach węgla, g r u 
pę acyloksy o 2—7 a tomach węgla lub g rupę o wzo
rze NR n R 1 2 , w k tó rym R11 oznacza a t o m wodoru lub 
g rupę alki lową o li—6 a t o m a c h węgla, R12 oznacza 
a t o m wodoru, g rupę alki lową o .1—6 a tomach węgla 
lub acylową o 2—7, a tomach węgla, R3 oznacza grupę 
nitrylową, karboksylową lub jej sól, ester , amid , 
względnie pochodną hydroksamową lulb też g rupę 
o wzorze 2 lub 3, w k t ó r y m R13 i R14 oznaczają n ie 
zależnie od s iebie a t o m wodoru, g rupę alki lową 
o 1—6 a tomach węgla, g rupę hydroksyalk i lową 
o li—6 a tomach węgla, R4 oznacza resztę fenylową 
podstawioną dowolnie w które jś z dos tępnych pozycji 
przez jedną lub więcej g rup alkilosullfbnyilowych 
o H1—<> a tomach węgla, a lk i lowych o 'L—6 a tomach 
węgla, a lkoksylowych o Ł—6 a tomach węgla, ch lo row-
coalki lowych o ,1—6 a tomach węgla , acylowych o 
2—7 a tomach węgla, n i t rowych aminowych , hydroksy
lowych lub a tomy chlorowca, lub też pods tawioną d o 
wolnie w dwóch pozycjach sąsiednich przez g rupy 
mety lenowe lub dwuoksyety lenowe, A oznacza grupę 
—OH,;—, - ^ 0 0 — , —OHOR^-, lub — M l — gdzie R 
oznacza : a tom wodoru , g rupę alki lową o ii1—6 a tomach 
węgla lub grupę acylową o 2—7 a tomach węgla. 

Sposób według wyna lazku polega na cyklizacji 
związku o wzorze 5; w k t ó r y m Z oznacza g rupę R3 

lub g rupę przekształcalną w g rupę 'R3, przy czym s to 
su je się czynnik cyiklizujący, k tó ry jest dawcą g rupy 
R4—A— lub innej g rupy dającej się przekształcić 
w grupę R4—A—. '(4 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 175282 aiJlOJlGTM 

Pie rwszeńs two : 3:1.10-Jl9l7l3 — Japon ia (nr nr ll2ill7l5i8i/!73 
i lB176«/fJ») 

Mich i ro Inoue, Masayuki I sh ikawa, Takash i , Tsu-
chiyaj Tokio Sh imamoto , Tokio, Japon ia . 

Sposób w y t w a r z a n i a nowych pochodnych ftalazwnu-l 

Sposób wy twarzan i a nowych pochodnych ftalazo-
nu-il o wzorze 1 polega na hydrolizie związku o wzo
rze 3, w k t ó r y m R oznacza g rupę acylową, propiony-
lową lub benzoilową. 

Związki powyższe znajdują zas tosowanie w leczeniu 
choroby nadciśnieniowej , s twa rdn i en i a tętnic i za
krzepów. (3 zastrzeżenia) 

12p; .C07d P. 175856 22 ..1(1,11974 

P ie rwszeńs two : 29.111 J1OT3 — Włochy (nr 910MA/73) 
Archifar Indus t r i e Chimiche del T ren t ino S.p.A., 

Rovereto, Włochy (Carmine Pasqualucci , Giuseppe 
Scarp i t ta , Giovanni Bonifanti). 
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Sposób wytwarzania ryfaimycyny S 

Sposób wytwarzania rytfamycyny S polega na roz
puszczeniu rytfamycyny O w mieszaninie organicznego 
nie mieszającego się z wodą rozpuszczalnika i alkoho
lu w temperaturze pokojowej, hydrolizie rytfamycy
ny O i oczyszczaniu otrzymanej rytfamycyny S przez 
krystalizację. <4 zastrzeżenia) 

lap; C07d P. 175931 wniaWM 

Pierwszeństwo: i28JlttJl9f73 — Szwajcaria (nr 1669©/tf3) 
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria, 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz
nych 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocy
klicznych o wzorze 1, w którym R oznacza atom wo
doru albo grupę alkilową o 2—6 atomach- węgla, oraz 
ich soli addycyjnych z kwasami, polega na tym, że 
reaktywną, funkcjonalną pochodną kwasu o wzorze 2, 
w którym R ima wyżej podane znaczenie, kondensuje 
się ze związkiem o wzorze 3 z postaci soli i wytwo
rzone związki o wzorze ,1 ewentualnie w znany spo
sób przeprowadza w sole addycyjne z kwasami. 

Związki o wzorze 1 są peptydowymi ergot-alkaloi-
dami. (2 zastrzeżenia) 

12p; C07d P. 176072 a9Jlil.ll974 

Pierwszeństwo: 03J1SJ1OT3 — St. Zjedn. Am. (nr 4BŁ303) 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno

czone Ameryki. 

Nowy sposób wytwarzania dea^etoksyoefailiosporyny C 

12q; C07c P. 166715 23ulll.lOT8 

Pierwszeństwo: 24JMJ1»7B — St. Zjedn.Am. (nr 3096130) 
il9.06.197O — St. ZjednJ Aim. (nr 3T7IŁ45I2) 

Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych podstawianych ajcyloaiu-
lidów 

Podano sposoby wytwarzania nowych .podstawio
nych acyloanilidów o wzorze 1, w którym R oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający do 
4 atomów węgla, R1 i R2 mogą być takie same lub 
różne i oznaczają proste lub rozgałęzione rodniki al
kilowe zawierające do 8 atomów węgla, rodniki cy-
klopropylowe lub cyklobutylowe, albo razem z ato
mem węgla do którego są przyłączone tworzą pier
ścień cyklopropylowy lub cyklobutylowy, X oznacza 
grupę nitrową, aminową lub trójifluorometylową albo 
atom chloru, bromu lub jodu, Y oznacza atom wodo
ru lub chlorowca, grupę nitrową, aminową, niższą al-
kiloaminową, dwu niższo-alkiloaminową, niższy rod
nik alkilowy, niższą grupę alkoksylową, niższą grupę 
alkanoilową, grupę polMuoro-niżBzą alkilową, poliłfluo-
ro-niższą alkoksylową lub polMuoroalikilotio albo grupę 
o wzorze —'NR3—COR4 lub —NR3-^SO^R4, w których 
R3 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy 
a R4 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilo
wy, rodnik araikilowy lub arylowy; (przy czym X i Y 
nie oznaczają razem grup aminowych); Q oznacza 
grupę hydroksylową, niższą grupę alkoksylową, grupę 
arylo-niższąalkoksylową, niższą ailkanoiloksylową, ary-
lo-niższąalkanoiloksylową lub grupę o wzorze 2, w 
którym X, Y, R, R1 i R2 mają wyżej podane znacze
nie, a E oznacza atom tlenu lub siarki, przy czym 
wszystkie niższe grupy alkilowe, niższe grupy alko-
ksylowe i niższe grupy alkanoilowe zawierają do 
6 atomów węgla, z zastrzeżeniem, że Y nie oznacza 
atomu wodoru ani chloru gdy X oznacza atom chlo
ru, R oznacza atom wodoru, Ri i R2 oznaczają gru
pę CH3 a Q oznacza grupę OH i że R1 i R2 nie two
rzą pierścienia cyklopropylowego z atomem węgla do 
którego są przyłączone, gdy X i Y oznaczają atom 
wodoru a Q oznacza grupę OHsO. Otrzymane związki 
wykazują właściwości farmakologiczne. 

(35 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 167884 02.0L1W4 

Politechnika Gdańska, Poliska (Maciej Smulkowski, 
Paweł Sawlewicz, Jerzy Gumieniak, Barbara Gzella, 
Henryk Chmara, Hanna Wojciechowislka, Edward Bo
rowski) , 

Sposób otrzymywania /?-,cykloh«ksen-2-onto-4(-alajniiny 
i jej pochodnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
/?-cykloheksen-l2-ono-4) alaniny i jej pochodnych o 
wzorze ogólnym 1, w którym R1—R8 oznaczają atom 
wodoru, rodnik alkilowy CnH2n+i lub alkoksylowy 

Wynalazek dotyczy nowego sposobu wytwarzania 
deacetoksycefailosporyny C polegającego na podpo-
wierzohniowej i napowietrznej hodowli w płynnym 
podłożu, zawierającym przyswajalne źródła węgla, 
azotu i soli nieorganicznych, promieniowca szczepu 
Str. lipmanii NRRL 35184 lub szczepu St. clavu'ligerus 
NRRL 35<85 do chwili wytworzenia znacznej aktyw
ności biologicznej w podłożu fermentacyjnym, z któ
rego wydziela się deacetóksycelfalosporynę C, 

Deacetoksycetfalosporyna 'C znajduje zastosowanie 
przy otrzymywaniu kwasu 7-aminodeacetoksycejfalo-
sporanowego. (1 zastrzeżenie) 

IW 

WZCJR -> WZÓR 3 

http://il9.06.197O
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OCnH2n+i, gdzie n = l , 2, 3, 4, przy czym rodniki te 
mogą być takie same lub różne, R9 oznacza atom wo
doru, acyl, aminoacyl, acyloaminoacyl, zaś R10 oznacza 
grupę hydroksylową, aminową, resztę aminy, amino
kwasu lub aminoastru oraz grupę OX, w której 
X oznacza rodnik alkilowy CnH2n+!, gdzie n = H , 2, 3, 
4, rodnik benzylowy, benzhydrylowy, trytylowy, trój-
chloroetylowy, alkoksy metylowy CH2OCOCnH2n+i, 
gdzie n = 1, 2, 3, 4. 

Sposób otrzymywania tych pochodnych i ich analo
gów charakteryzuje się tym, że pochodne cykloheksa-
nonoalaniny o wzorze ogólnym 2, w którym R1—!R8, 
R9 i R"> mają podane wyżej znaczenie, poddaje się 
selektywnemu odwodornieniu, korzystnie przez po
średnie chlorowcowanie allilowe i następujące po nim 
dehydrochlorowcowanie, np. przy pomocy trzeciorzędo
wych amin, a produkt ewentualnie przeprowadza się 
w sól, korzystnie metalu alkalicznego. 

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku wyka
zują aktywność przeciwdrobnoustrojową bądź stano
wią subatraty do otrzymywania innych analogów an
tybiotyku tetainy o szerokim spektrum działania obej
mującym bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne i 
niektóre grzyby. (1 zastrzeżenie) 

wzórl wzór 2 

i2a; C07c P. 167914 04.01.119(74 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Paweł Saw-
lewicz, Maciej Smulkowski, Barbara Gzella, Jerzy Gu-
mieniak, Henryk Chmara, Hanna Wojciechowska, 
Edward Borowski). 

Sposób otrzymywania /McytoI»h«ksaiiono-4)^laatflny 
i jej pochodnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
/?-(cykloheksanono-4)-alaniny i jej pochodnych o wzo
rze ogólnym ii, w którym R1—R8 oznaczają atom wo
doru, rodnik alkilowy —ICnH2n+1 lub alkoksylowy 
—OCnH2n+i, gdzie n = il.&l3y4, przy czym podstawniki 
te mogą być takie same lub różne, R9 oznacza atom 
wodoru, acyl, aminoacyl, resztę N-chronionego amino
kwasu lufo ipeptydu, zaś R10 oznacza grupę hydroksylo
wą, aminową, resztę aminy, aminokwasu lub amino
estru oraz grupę —OX, w której X oznacza rodnik 
alkilowy —CnH2n+i, gdzie n = U.,12,'3,4, rodnik benzylo
wy, benzhydrylowy, trytylowy, trójcMoroetylowy lub 
alkoksymetylowy ^OH2OCOCnH2n+1, gdzie w = tt.,&,3,4. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że tyrozynę 
lub jej pochodne o wzorze ogólnym 2, w którym 
R1—R8, R9 i R10 mają podane wyżej znaczenie, pod
daje się katalitycznemu uwodornieniu, korzystnie w 
obecności platyny lub palladu, a uzyskany produkt 
ewentualnie poddaje się acylowaniu i/lub estrytfikacji, 
a następnie utlenia się np. przy pomocy bromoimidu 
kwasu bursztynowego i w zależności od potrzeby usu
wa ochronę grupy aminowej i karboksylowej. Związ
ki otrzymane sposobem wg wynalazku stanowią sub-
straty do otrzymywania analogów antybiotyku tetainy. 

Cl zastrzeżenie) 

wzór 1 wzór 2 

12q; C07c P. 168884 18.012,1974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bar
bara Serafin, Hania Piotrowska, Krystyna Wejroch-
Matacz). 

Sposób wytwarzania polikarboksylowyioh pochodnych 
dwuamłnadwufenylu 

Sposób wytwarzania polikarboksylowych pochod
nych dwuaminodiwuifenylu polega na reakcji 2;E'-dwu-
aminodwuifenylu z bromomalonianem etylu chloro-
lub bromooctanem etylu wobec czynników zasadowych 
i przekształceniu otrzymanych estrów w sole sodowe, 
amidy lub hydrazydy. 

Powyższe związki mają zdolność chelatowania me
tali, głównie rtęci i żelaza i znajdują zastosowanie 
jako odczynniki analityczne. (1 zastrzeżenie) 

12q; C07d P. 168905 18.0(2,19174 

Instytut Leków, Warszawa, Polska (Bogusław Bor
kowski, Witold Wieniawski, Zdfia Kołodyńska, Anna 
Naciążek-Wieniawska', Maria Szczęśniak). 

Sposób wytwarzania 5-hydi"otey-4,6-dwwme*oksyftalildu 

Sposób według wynalazku polega na selektywnej 
demetylacji 4,15,6-trójmetoksylftalidu. Reakcję demety-
lacji prowadzi się przez rozpuszczenie 4y5,6-trójmeto-
ksyiftalidu w kwasie siarkowym stężonym, w tempe
raturze 30°—7iO°C. Następnie mieszaninę reakcyjną 
rozcieńcza się wodą, a uzyskany osad oczyszcza przez 
krystalizację z bezwodnego alkoholu etylowego. 

&-hydroksy-4,6-dwumetoksyffta'lid posiada właściwo
ści farmakodynaimiczne i .można go stosować jako 
środek leczniczy o działaniu żółciopędnym. 

(6 zastrzeżeń) 

12q; C07c P. 169122 217.02.1974 

Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, 
Warszawa, Polska (Halina Goch, Stanisława Sabaliń-
ska, Małgorzata Kalicińska->Buraczewska, Kazimierz 
Zakrzewski, Henryk Chojnowski, Tadeusz Michalak). 

Sposób wyodrębniania i zagęszczania albumin obec
nych w ekstnaktach łożyslkowytoh 

Sposób wyodrębniania i zagęszczania albumin z 
ekstraktów łożyskowych polega na zastosowaniu jono
wymiennego selfadeksu np., 'DEAE-tseifadelksu A-50), do 
zagęszczania i oddzielania albumin od innych białek 
zawartych w ekstraktach łożyskowych, w dobranych 
odpowiednio warunkach pH i stężenia soli. 

Na kolumnę zawierającą DEAE-setfadeks A-50, 
zrównoważony buforem fosforanowym nakłada się 
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płyn odpadowy po produkcji gamma-globulin z eks
traktów łożyskowych. Po przejściu przez setfadeks ca
łości przeznaczonego ipłynu odmywa się kolumnę bu
forem fosforanowym. Albuminy eluuje się z kolumny 
buforem wzbogaconym w chlorek sodu. 

(ii zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 169609 16.03jierT4 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Wojciech 
Gruszecki, Maria Gdulewicz-Gruszecka, Edward Bo
rowski). 

Sposób otrzymywania soli sodowych kwasów karbo-
ksylowych, zwłaszcza N-chronionych aminokwasów, 

peptydów lub antybiotyków beta-laktamowyoh 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
soli sodowych kwasów karboksylowycłi, zwłaszcza 
N-chronionych aminokwasów, peptydów lub antybio
tyków beta-laktamowych. Sposób ten polega na tym, 
że kwas 6-(benzyloksykarbonyloamino)-pendcylanowy 
w środowisku korzystnie rozpuszczalnika organiczne
go przeprowadza się w jego sól sodową, np. prze
puszczając go przez jonit. Następnie działa się ko
rzystnie nadmiarem otrzymanej soli na kwas karbo-
ksylowy, np. penicylinę, w rozpuszczalniku organicz
nym, korzystnie acetonie. Uzyskaną sól sodową kwa
su karboksylowego izoluje się z -mieszaniny poreak
cyjnej znanymi sposobami, a pozostałość ewentualnie 
zawraca się do procesu. <|1 zastrzeżenie) 

12q; C07c P. 169738 2S.03.1O74 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „(Polfa", 
Warszawa, Polska (Ryszard Andruszaniec, Hanna Za
krzewska, Bogusław Grochalski). 

Sposób suszenia rozpyłoweg© wodnych roztworów soli 
sodowej monobursztynianu chloramfenikolu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób suszenia roz
pyłowego wodnych roztworów soli sodowej monobur-
sztynianu chloramfenikolu pozwalający uniknąć roz
padu substancji do wolnego chloramfenikolu w czasie 
suszenia. Sposób ten polega na dodawaniu do wodne
go roztworu zawierającego od 'Ii5% do 50% wagowych 
soli sodowej monobunsztynianu chloraanifenikolai, soli 
sodowych kwasu fosforowego w ilości od 0,6;% do 5% 
wagowych w stosunku do soli sodowej monoburszty-
nianu chloramfenikolu, w przeliczeniu na suche sub
stancje. Tak otrzymany roztwór poddaje się suszeniu 
rozpyłowemu w dowolnego typu suszarni rozpyłowej 
pracującej w warunkach jałowych, przy temperatu
rach powietrza wlotowego w granicach od Ili30° do 
160° i przy temperaturach powietrza wylotowego w 
granicach od 70° do 90°. (13 zastrzeżenia) 

12q; C07d P. 173331 T 03.08.il97& 

Pierwszeństwo: 04.08:1917,3 — REN (nr P 23 319 6117.0) 
Merc Patent GmbH, Darmstadt, REN. 

Sposób wytwarzania nowych sulfotlenków i sulfonów 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
suLfotlenków i sulfonów o ogólnym wzorze 1, w któ
rym Ri oznacza COOH, OOOR4, OH-pH lub- OH2OR5, 
R2 oznacza CH3 lub C2H5, R3 oznacza H, F, Cl lub 
Br, R4 oznacza alkil o li—8 atomach węgla. R5 ozna
cza alkano.il o 2—4 atomach węgla, jedna z grupy Y 
oznacza SO lub S02 a druga grupa Y oznacza GH2, 
O, S, SO lub S02, oraz ich fizjologicznie dopuszczal
nych soli. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
związku o ogólnym wzorze Z—X, w którym Z ozna

cza grupę o wzorze 6, X oznacza resztę zdolną do 
■przekształcenia w grupę — CHRiR2 a Rł, R2, R3 i Y 
mają znaczenie podane przy wzorze 1, resztę X prze
kształca się w grupę —CHRKR2, albo związek o ogól
nym wzorze 3a lub 3b, w których to wzorach jedna 
z obu grup E oznacza resztę E1, a druga resztę Y—E2, 
przy czym E1 z E2 jako E*E2 oznacza odszczepialną 
resztę, i E2 oznacza H, równoważnik metalu alkalicz
nego lub metalu ziem alkalicznych, OH, Cl, Br, lub J, 
a R1, R2, R3 i Y mają znaczenie podane przy wzo
rze 1, traktuje się środkiem odszczepiającym E'—E2, 
albo w związku o ogólnym wzorze 4, w którym gru
py G są jednakowe lub różne i oznaczają reszty prze
kształcalne w grupy Y, przy czym jedna z tych grup 
może również oznaczać Y, a R1, R2, R3 i Y mają zna
czenie podane przy wzorze 1, grupy G przekształca 
się w grupy Y i w otrzymanym produkcie o wzo
rze 1 ewentualnie przekształca się jedną lub obie 
reszty R1 i/lub R3 w jedną lub dwie inne reszty R ł 

i/lub R3. 
Otrzymane związki można stosować jako leki o 

działaniu przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym, 
jak również o działaniu znieczulającym i przeciwgo-
rączkowym. (ii zastrzeżenie) 

Wzór i 

12q; C07d P. 173642 25.ilil,19T70 

Pierwszeństwo: 27.1(1.1969 — RFN (nr P 1956156fi.il) 
Merc Patent GmbH, Darmstadt, RFN. 

http://alkano.il
http://56fi.il
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Sposób wytwarzania pochodnych benzocHoksanu 

Sposób wytwarzania pochodnych benzodioksanu 
o wzorze ogólnym II, w którym Rt oznacza atom wo
doru lub chloru, R2 i R, są takie same lub różne 
i oznaczają atom wodoru, fluoru, chloru, rodnik me
tylowy, grupę wodorotlenową lub metoksylową lub 
łącznie tworzą grupę —O—OH20, zaś R4, R5 i Re są 
takie same lub różne i oznaczają atom wodoru lub 
rodnik metylowy oraz ich soli addycyjnych z kwa
sami, polega na tym, że ammometylodioksan o wzo
rze 2, w którym R, i R4 mają wyżej podane znacze
nie poddaje się reakcji z ketonem arylowym o wzo
rze 3, w którym R2, Rg, R5 i R6 mają wyżej podane 
znaczenie, albo też ze związkiem o wzorze 4, w któ
rym X oznacza chlorowiec, korzystnie chlor lub brom, 
R7 oznacza wolną lub ewentualnie funkcjonalnie prze
kształconą grupę ketonową, zas Rg, Rj i R5 mają wy
żej podane znaczenie. 

Związki otrzymane sposobem wg wynalazku wyka
zują właściwości farmakologiczne, a zwłaszcza psy
chotropowe, (jl zasbrzeżenie) 

12q; C07c P. 174443 30.09,1974 

Pierwszeństwo: 0UjlO.il97t3 — St, Zjedn. Am. (nr 40(2!2112) 
American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed

noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania kwasów 4-{jedmoałktiil/oaaniirM>)-
bemzoesawych i ich estrów 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochod
nych kwasu 4-(jednoalkiloamino)benzoesowego o wzo
rze l, w którym R1 oznacza ewentualnie rozgałęziony 
rodnik alkilowy, zawierający 8—19 atomów węgla, 
a R2 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy 
zawierający ii—4 atomów węgla, rodnik benzylowy, 
niższy rodnik dwualkiloaminoetylowy, niższy rodnik 
alkoksyetylowy, rodnik il-metylopiperydyl-4-owy, rod
nik (pirydylo-l2)metylowy lub (pirydylo-4)metylowy. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że związek 
o wzorze CnHm—A, w którym n oznacza liczbę całko
witą od 7 do 18, m oznacza liczbę całkowitą równą 
2 n + l l lub 2n—'l, a A oznacza grupę o wzorze 
CH2X lu/b O = C—X, w którym X oznacza atom chlo
rowca grupę hydroksylową, rodnik aflkoklsy- lub ary-
loksysuLfonylowy, rodnik trójalkiloamoniowy, rodnik 
epitiowęglowodorowy lufo, jeżeli *A nie znaczą QH2X, 

atom wodoru poddaje się reakcji ze związkiem o wzo
rze 2, w którym B oznacza grupę aminową, grupę 
acyloaminową lub grupę dającą się w nie przeprowa
dzić, a Y oznacza grupę karboksylową, grupę dającą 
się w nią przeprowadzić lub atom wodoru, przy czym 
w tym ostatnim przypadku grupę karboksylową lub 
grupę dającą się w nią przeprowadzić wprowadza się 
w końcowym etapie, a jeżeli X oznacza atom chlo
rowca, wówczas może on podlegać wymianie z B. 

Otrzymane związki można stosować w lecznictwie 
jako środki obniżające poziom tłuszczu we krwi. 

(9 zastrzeżeń) 

Wzór 2 

12q; C07c P. 176012 28J1.1-1G7I4 

Pierwszeństwo: OBJlil .191713 — W. Brytania (nr 56134771713) 
Gruppo Lepetiit S.p.A., Mediolan, Włochy (Ernesto 

Oppici). 

Sposób wytwarzania a-amiinoailkoholi 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
a-aminoalkoholi o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o li—5 ato
mach węgla, albo addycyjnych soli tych związków z 
kwasami. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
są produktami wyjściowymi do syntezy innyclh związ
ków, między innymi związków o właściwościach far
makologicznych. Sposób według wynalazku .polega na 

tym, że związek o ogólnym wzorze 2;, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się w środowisku 
organicznego rozpuszczalnika i w obecności zasadowe
go katalizatora, reakcji z nadmiarem związku o ogól
nym wzorze R'—OH, w którym R' oznacza rodnik 
benzylowy lulb rodnik o ogólnym wzorze 3, w któ-
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rym R" i R'" są jednakowe lufo różne i oznaczają 
atomy wodoru lub rodniki alkilowe o l'—4 atomach 
węgla. Reakcję prowadzi się w temperaturze około 
140—iU70°C, po czym otrzymany związek o ogólnym 
wzorze 4, w którym R i R' mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się w temperaturze około —5°C do 
20°C reakcji z co najmniej równomolową ilością 
związku o ogólnym wzorze 5, w którym Hal oznacza 
atom chloru lub bromu i otrzymany związek o ogól
nym wzorze 6, w którym R i R' mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się w zamkniętym układzie reak
cji z nadmiarem gazowego amoniaku. Reakcję tę pro
wadzi się w środowisku obojętnego rozpuszczalnika 
organicznego, w temperaturze około 96—\V2b°C, po 
czym wyosabnia się związek o wzorze 1, w którym 
R ma wyżej .podane znaczenie, w postaci soli addy
cyjnej z kwasem i z soli tej ewentualnie uwalnia 
związek o wzorze 1 działając zasadą. (6 zastrzeżeń) 

13b; F22d P. 174718 T u9JlOjW74 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwesty
cji Przemysłu Maszynowego „BIFlROMlAiSZ", Warsza
wa, Polska, (Jan Zbigniew Mroczkowski). 

Termkanjo-cisnaieaiifflwy odgaasawywacz wody zasilającej 
kotły władnie 

Odgazowywacz wody według wynalazku jest prze
znaczony do utrzymania w stanie wrzenia wody zasi
lającej, celem usunięcia resztek gazów zawartych 
w wodzie i zabezpieczenie wody odgazowanej przed 
powtórnym natlenieniem. 

Odgazowywacz (2) wyposażony jest w wymiennik 
wstępny (1), w zbiornik wody zasilającej (3) połączony 
z wymiennikiem przeponowym końcowym (4) oraz 
w pompę obiegową (6). Cl zastrzeżenie) 

13e; F22h P. 175805 20M;Jl»7|4 

Pierwszeństwo: 2&Jll2jl9l7l3! 
23,06 jl0!74 

Japonia (nr Sho 418-114137140) 
Japonia (nr Sho 4)9- 961211) 

Dowa Mining Co. Ltd., Tokio, Japonia. 

Sposób zmniejszania przyczepności pyłu kotłowego do 
powierzchni rury wodnej kotła beza>aJenLskowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania 
przyczepności pyłu kotłowego, przylegającego do po
wierzchni rury wodnej kotła ogrzewanego ciepłem od
lotowym pieca do wytapiania metali nieżelaznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do pyłu 
kotłowego dodaje się sproszkowany jeden lub więcej 
zmieszanych ze sobą związków, wybranych ze związ

ków magnezu, wapnia, baru i glinu. Związki te doda
je się w postaci zdyspergowanej razem ze sprężonym 
powietrzem do mechanicznie rozdmuchiwanego pyłu. 

(4 zastrzeżenia) 

14c; FOld P. 175485 T 08jllLlff74 

Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczew
skiego, Elbląg, Polska (Bolesław Łuniewicz). 

Tarcza kierownicza regulacyjna turbiny cieplnej, 
zwłaszcza parowej 

Tarcza kierownicza regulowana turbiny cieplnej pa
rowej ma pierścień czołowy (2) osadzony ruchomo 
w występie walcowym (5) usytuowanym na powierz
chni tocznej płaskiej tarczy (1), który posiada wybra
nie kołowe (6) w którym umieszczony jest ruchomo 
pierścień przeciwbieżny (7). Oba pierścienie (2 i 7) 
posiadają kanały przelotowe ()3 i 8) tworzące łuk przy
stający do łuku zasilania tarczy kierowniczej, umożli
wiający dopływ czynnika do części obwodu wieńca 
kierowniczego. 

Pierścień czołowy (2) i przeciwbieżny '(7) wyposażone 
są w ucho (4), natomiast powierzchnia ścianki wewnę
trznej jest odśrodkowo zbieżna lub dowolnie inaczej 
ukształtowana. (3 zastrzeżenia) 

14k; FOLn P. 174884 T '1ITJ1<USI7*4 

Zak łady Rad iowe „Diora", Dzierżoniów, Polska 
(Eugeniusz Łabęcki , Zenon F u r m a n , Zbign iew Ś w i a 
dek) . 

Tłumlik ha łasu 

Przedmiotem wynalazku jest tłumik hałasu stosowa
ny zwłaszcza przy urządzeniach o powietrznym napę
dzie, który posiada wkłady z mikroporowatego poroli-
tu (W) i odpowiednio ukształtowaną dyszę (D), która 
jest wydrążona wewnątrz i ma szereg promieniowo 
usytuowanych otworów. Wkładki (,W) nałożone są na 
dyszę '(D) i zamocowane za pomocą podkładek (P) 
i nakrętki (N). (tl zastrzeżenie) 



30 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (52) 1975 

15k; B41m P. 169517 13,03.1974 

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Meraitronik", Warszawa, Polska (Stanisław 
Szymański, Andrzej Wiśniewski, Łukasz Matyszkie-
wicz, Tadeusz Szałański). 

Urządzenie do druku stemplowego 

Urządzenie według wynalazku posiada stolik przed
miotowy w którym zastosowano odpowiednio dobrany 
układ dwóch par sprężyn śrubowych. Pierwsza para 
sprężyn nasadzona jest na wałki i opiera się z jednej 
strony o kostki prowadzące płyty dolnej. Druga para 
sprężyn nasadzona jest na końcówki cięgien Bowdena 
i z jednej strony opiera się o nakrętki, którymi za
kończone są końcówki cięgien Bowdena, a z drugiej 
strony o kostki prowadzące płyty górnej. Tak usytuo
wany i odpowiednio dobrany układ sprężyn powoduje 
synchronizację ruchów stempla drukującego z płytą 
górną stolika (przedmiotowego. (2 zastrzeżenia) 

15k; B41jn P. 175960 27^1,1.1^74 

Pierwszeństwo: 2i9.HlJ18T3 — RFN (nr P2.360074.0) 
H. Pautze und Co., Berlin Zachodni. 

Urządzenie do zadmkowywania biletów i do wykorzy
stywania nadrukowanych informacji 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zadruko-
wywania biletów lub tp. kart wartościowych. W urzą
dzeniu tym karton niezadrukowany (11) zostaje uchwy
cony przez odpowiednie elementy (9) i zaciśnięty na 
powierzchni krążka (10), obtaczającego się po powierz
chni bębna (5), na której to powierzchni zamocowana 
jest płytka drukująca (3). Dane drukowane na biletach 
lub tp. kartach, takie jak cena biletu, klasa wagonu 
i inne mogą dzięki wynalazkowi być zapisywane i gro
madzone w pamięci, gdyż płytka drukująca ma na 
swej stronie zwróconej ku osi bębna występy odpo
wiadające poszczególnym danym, o które to występy 
(2), podczas wstępnego obrotu bębna przed drukowa
niem opierają się dźwignie rozeznawcze (18). W myśl 
wynalazku, każda dźwignia rozeznawcza ma dodatko
wy segment łączeniowy (8). Na segmencie tym osadzo
ny jest element w postaci np. magnesu, który wyzwa
la przebieg łączeniowy i przekazuje, w zależności od 
kątowego położenia miejsca oparcia dźwigni rozeznaw-
czej o występ płytki drukującej, odpowiednią infor
mację do cyfrowego obwodu przetwarzania, który 
z kolei przetwarza te inlformacje na przatwarzalne 
elektronicznie i dające się gromadzić w pamięci sy
gnały impulsowe. (5 zastrzeżeń) 

16a; C05b P. 175480 T 08.HLJ1974 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki im. Marce
lego Nowotki „Siarkopol", Machów k/Tarnobrzega, 
Polska (Stanisław Czerepak, Andrzej Grzmil, Marian 
Galek, Zdzisław Furmanowicz, Ryszard Wnuk). 

Sposób otrzymywania superfosfatu granulowanego 

Sposób otrzymywania superfosfatu granulowanego 
z superfosfatu pylistego przy użyciu szlamów powsta
łych przy mokrym odpylaniu gazów suszarniczych, po
lega na poddawaniu słabo zagęszczonych szlamów se
dymentacji z dodatkiem flokulantów. 

Uzyskany zagęszczony osad kieruje się w całości do 
granulacji, natomiast klarowną ciecz zawierającą roz
puszczone składniki nawozowe kieruje się w całości 
do obiegu odpylania mokrego. (II zastrzeżenie) 

lfic; C05d P. 175136 T 26J10J1W74 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Ma
ria Dankiewicz, Witold Janiczek, Bolesław Skowroń
ski, Tadeusz Gucki). 

Sposób wytwarzania nawozu sztucznego .zawierającego 
magnez w formie rozpuszczonej w iwodmc 

Sposób wytwarzania nawozów sztucznych zawierają
cych magnez w -formie rozpuszczalnej w wodzie pole
ga na tym, że na surowiec zawierający węglany, 
tlenki i/lub krzemiany magnezu działa się kwasem 
siarkowym w ilości i o stężeniu tak dobranym by 
łączna ilość wody zawarta w surowcu, w kwasie 
siarkawym i powstająca w wyniku reakcji wynosiła 
mniej niż 7 moli HgO na ,1 mol powstającego MgS04. 
W sposobie tym rozkład surowca kwasem siarkowym 
prowadzi się łącznie z procesem granulacji, a poza 
tym proces rozkładu i granulacji prowadzi się natry
skując na formujące się granulki, kolejno kwas siar
kowy i rozdrobniony surowiec magnezowy, a granul
ki zbyt duże rozdrabnia się i zawraca do procesu gra
nulacji. (3 zastrzeżenia) 

16d; C05f P. 169289 O & . O Q J I O V H 

Olgierd Nowosielski, Skierniewice, Polska, Andrzej 
Bereśniewicz, Pruszków, Polska (Olgierd Nowosielski, 
Andrzej Bereśniewicz). 

Sposób trwałego poprawiania jakości gleb za pomocą 
miału węgla brunatnego 

Sposób wg wynalazku polega na odpowiednim wzbo
gacaniu warstwy uprawnej gleby rozdrobnionym wę
glem brunatnym, w ilości co najmniej 50 ton na hek
tar jednorazowo lub wielokrotnie w proporcjonalnie 
zmniejszonych dawkach. (ii zastrzeżenie) 

http://2i9.Hl
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18a; C2U» P. 169401 09.03.1974 

Energy Engineering Co. Ltd., Tokio, Japonia (Seiyo 
Tanaka). 

Sposób obniżania zużycia koksu na tonę wyproduko
wanej surówki 

Sposób obniżenia zużycia koksu na tonę wyproduko
wanej surówki w wielkim piecu polega na tym, że 
wtryskuje się do wielkiego pieca rozpyloną mieszankę 
paliwa ciekłego składającą się z oleju ciężkiego, któ
rego temperatura wrzenia wynosi powyżej 250°C i 3 
do 50% wagowych lekkiego paliwa ciekłego zawiera
jącego płynne substancje palne, których temperatura 
wrzenia wynosi poniżej ,2S0°C. (3 zastrzeżenia) 

18a; C21b P. 174503 T 01.10 Jl 974 

Politechnika Częstochowska, Polska (Władysław Ga
jewski). 

Nagrzewnica dmuchu wielkopiecowego 

Nagrzewnica składa się z dwóch kolumn fluidalnych. 
Kolumna fluidalna (1) wyposażona jest w bezprzesy-
powe dno (3) zaopatrzone w dysze doprowadzające 
mieszankę gazowo-powietrzną, na którym spoczywa 
warstwa (4) materiału sypkiego. W dolnej części ko
lumny osadzony jest króciec (5) doprowadzający ma
teriał sypki oraz powietrze wtórne, a w górnej części 
— króciec (6) odprowadzający spaliny. 

Druga kolumna fluidalna (2) posiada najkorzystniej 
dwie komory (7, 8), usytuowane jedna nad drugą. 
W każdej komorze znajduje się warstwa (9, 11) ma
teriału sypkiego, spoczywająca na porowatym dnie 
(10, 12). Obie komory oddzielone są porowatym dnem 
(10) górnej komory (7) i połączone przesypem (13). 
Kolumny fluidalne (1, 2) połączone są ze sobą prze
sypem (16), wyposażonym w zasuwę (17), łączącym 
warstwę (4) materiału sypkiego, znajdującą się w 
pierwszej kolumnie fluidalnej (1), z górną komorą (7) 
drugiej 'kolumny fluidalnej \(Z) oraz transportem (18), 
łączącym warstwę (11) materiału sypkiego, znajdującą 
się w dolnej komorze (8) drugiej kolumny fluidalnej 
(2), z dolną częścią pierwszej kolumny fluidalnej (1). 

iflL zastrzeżenie) 

18b; C21c P. 175811 21JLL1974 

Pierwszeństwo: 2fijlilJ197i3 — Francja (nr 7S416I6(3I> 
Sacilor — Acieries et Laminoirs de Lorraine S.A., 

Hayange, Francja. 

Sposób wytwarzania niejednolitych wlewków stalowych 

Sposób wytwarzania niejednolitego wlewka stalowe
go o składzie stali w naskórku różnym od składu w 
rdzeniu, według którego to sposobu traktuje się; 
wstępnie w kadzi lejniczej niecałkowicie uspokojoną 
stal, w szczególności nieuspokojoną lub półuspokojoną, 
a następnie odlewa się ją do wlewnicy, ewentualnie 
z nadstawką, po napełnieniu wlewnicy i upływie 
określonego czasu do stali we wlewnicy dodaje się 
środek odtleniający i poddaje się stal mieszaniu 
przy pomocy gazu wdmuchiwanego w pobliżu dna 
wlewnicy, charakteryzuje się tym, że dodawanie środ
ka odtleniającego, intensywne mieszanie stali i wypły
wanie wtrąceń zachodzi w trakcie fazy tworzenia w 
stali kryształów słupkowych i że czas prowadzenia in
tensywnego mieszania wyrażony w minutach jest co 
najmniej równy połowie wysokości wlewka wyrażonej 
w metrach. (,112 zastrzeżeń) 

18b; C21c P. 175935 26.10G74 

Pierwszeństwo: 2i7Jlil.Jli9f7!3 — Wielka Brytania 
(nr 54996A7I3) 

2&04.1i974 — Wielka Brytania 
(nr I8712m) 

Foseco International Limited, Birmingham, Wielka 
Brytania. 

Sposób obróbki roztopionych metali 

Sposób obróbki roztopionych metali, a zwłaszcza 
odsiarczania stali, polega na tym, że do roztopionej 
stali doprowadza się zestaw topników, składający się 
z wapna palonego, węglanu sodowego, fluorku metalu 
alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych lub ich mie
szaniny oraz z tlenku glinowego i metalicznego czyn
nika redukującego. Obróbkę roztopionych metali we
dług wynalazku przeprowadza się w piecu łukowym 
w warunkach redukujących. (|16 zastrzeżeń) 

18b; C21c P. 175934 26J1I1J19I74 

Pierwszeństwo:: 2Mlul0l7[3 — W. Brytania (nr <5i4!9t95/"7l3') 
29.04,1974 — W. Brytania (nr 11,87113/714) 

Foseco International Limited, Birmingham, Wielka 
Brytania. 

Sposób obróbki roztopionych metali 

Sposób obróbka roztopionych metali, a zwłaszcza od
siarczania żeliwa lub stali, polega na tym, że do roz
topionego metalu dodaje się co najmniej ©0% wago
wych wapna palonego, 1 do 2i0% wagowych węglanu 
sodowego, 5 do 30% wagowych fluorku metalu alka
licznego lub fluorku metalu ziem alkalicznych lub 
ich mieszaniny, 5 do 20% wagowych tlenku glinowego 
i mniej niż 12% wagowych metalicznego środka redu
kującego. Strumień zestawu topników wtryskuje się 
w postaci rozdrobnionej do roztopionego metalu znaj
dującego się w zbiorniku, takim jak kadź surówkowa. 
Wtryskiwanie przeprowadza się za pomocą gazu o wła
ściwościach redukujących. (15 zastrzeżeń) 

18c; C21d P. 172961 T M.0JTJ1974 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Zdzisław Leonowicz). 

Uchwyt do ustalania w kłach i mocowania elementów 
walcowych 

Uchwyt do ustalania w kłach i mocowania elemen
tów walcowych, składający się z dwóch kłów ustala
jących, ma obrotową tuleję wrzecionową (3) napędzaną 
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od silnika, która zawiera w górnej części uchwyt za
ciskowy, składający się z tulei (8), trzech szczęk prze
gubowych (7) rozmieszczonych równomiernie wzdłuż 
obwodu co U20° oraz z pierścienia dociskowego (9) 
i sprężyny śrubowej (10). 

W dolnej części tulei (3) jest osadzony kieł nieru
chomy (5), a kieł ruchomy jest .połączony z siłowni
kiem. & zastrzeżenia) 

18c; C021d P. 173956 T 07U»JlBffl4 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Stanisław Zakrawacz). 

Sposób ichłodiaenia wlewków i wynotbow waldawaaiycih 
oraz urządzenie do stasofwaniia tego sposobu 

Sposób chłodzenia wlewków i wyrobów walcowa
nych polega na tym, że po umieszczeniu wlewka (1) 
w chłodniczej morze (2) i zamknięciu drzwi (4) prze
pompowuje się wodę nagrzaną do temperatury około 
d0O°C i odgazowaną w poprzednim cyklu chłodzenia 
z dolnej części komory (2) do koryta (6), w którym 
znajduje się chłodzony wsad, a powstającą parę wodną 
odprowadza się do sieci parowej (18). Po osiągnięciu 
temperatury powierzchni wsadu ł(l) do około 2I50°C, 

obniża się w komorze (2) ciśnienie, przy czym powsta
jącą parę częściowo odprowadza się do odbiorników 
niskiego ciśnienia, po czym resztę wody z koryta (6) 
przemieszcza się do dolnej części komory (2), a do ko
ryta (6) wprowadza się z zewnątrz wodę zasilającą, 
która chłodząc Wsad podlega odgazowaniu, a wydzie
lające się gazy uchodzą z parą z komory (2) do atmo
sfery. 

Urządzenie do chłodzenia wlewków ma chłodniczą 
komorę (2) wykonaną najlepiej jako ciśnieniowy wal
czak, w którego dennicach znajduje się szczelnie za
mykany drzwiami (4) otwór wsadowy (3) i wysadowy 
(5) zaś wewnątrz komory (2) jest wbudowane koryto 
(6), w którym znajdują się ślizgowe szyny (7) lub in
ne elementy, umożliwiające przesuw chłodzonego wsa
du (1) oraz natryskowe kolektory (15). 

*(5t zastrzeżeń) 

18c; C21d P. 174128 T 16.0&H9(74 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Hubert Holona, Stanisław Kaczmarczyk, Józef Porow
ski). 

Sposób hartowania powierachmioiwegio rur o dowolnej 
długości i urządzenie do hartowania powierwliniiaiwe-

gio rur o /dowolnej długości 
Sposób hartowania powierzchniowego rur o dowolnej 

długości, zwłaszcza rur do budowy rurociągów .pod
sadzkowych polega na tym, że rurę przesuwa się ru
chem jednostajnym lub jednostajno-obrotowym w sto
sunku do nieruchomego urządzenia grzejnego i chło
dzącego, przy czym przesuwającą się rurę nagrzewa 
się najpierw od zewnątrz na wskroś, korzystnie za 
pomocą palnika pierścieniowego lub wzbudnika induk
cyjnego, a następnie' chłodzi się ją od wewnątrz na 
obszarze pokrywającym się tylko z końcowym obsza
rem nagrzewania. 

Urządzenie do hartowania powierzchniowego rur 
składa się z nieruchomego urządzenia grzejnego (3) 
i chłodzącego oraz elementów do przesuwania rury, 
przy czym urządzenie chłodzące stanowi natryiskiwacz 
(4) osadzony we wnętrzu rury (1) i usytuowany w sto
sunku do urządzenia grzejnego tak, że .pokrywa się 
tylko z jego częścią końcową. (2 zastrzeżenia) 

18c; C21d P. 174171 lfi.09Jl)974 

Pierwszeństwo: ,19.09 J1OT3 _ Włochy (nr 3260łTA/7!3)i 
Centro Sperimentale Metallurgico S.p.A., Rzym, 

Włochy; Terni Societa per 1'Indusitria e l'Elettricrta 
S.p.A., Rzym, Włochy (Mario Barisoni, Massimo Bar-
teri, Roberto Ricci Bitti, Piętro Brozzo, Edmorido Ma-
rianeschi). 

Sposób (wytwairziania jefdnokierumikow© swatimtowainej 
blachy ae stali krzemowej oraz jednokierunkowa bla

cha ze (stali krzemowej 

Sposób wytwarzania jednokierunkowo zorientowanej 
blachy ze stali krzemowej mającej dużą indukcję 
magnetyczną i mającej skład 2,©—(3*5% Si, 0,011—0,015% 
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Al i C < 0,06% polega na tym, że blachę walcuje się 
na gorąco w zakresie t empe ra tu r od I ISTIO^ do il430°C, 
w y ż a r z a s ię w zakres ie t empe ra tu r od 105©°C do 
IITW^C w czasie od 10 do 60 sekund , wolno chłodzi się 
w zakres ie t e m p e r a t u r od 700°C do 90O°C, a nas tępn ie 
szybko chłodzi s ię w wodzie w zakresie t e m p e r a t u r od 
7O0°C do 900°C i walcuje się na z imno ze zmniejsze
n i e m grubości od 80% do 90%, podda je się r ek rys t a 
lizacji i odwęgla jącemu wyżarzan iu w zakresie t e m p e 
r a t u r od 780°C do 870°C przez 2 minuty , o raz końco
w e m u wyżarzan iu w t e m p e r a t u r z e 120O°C w atmosferze 
zawierającej mieszaninę azotu i wodoru, d la uzyska
n i a ba rdzo twarde j fazy obejmującej war tościowo od 
5% do 30% objętości b lachy. 

J ednok ie runkowo zor i en towana b lacha ze s tal i k r ze 
mowej o dużej indukcj i magnetycznej zawierająca co 
na jmnie j jeden ze sk ł adn ików AliN, M n S czy VN, ma 
zdyspergowaną bardzo twardą fazę zajmującą procen
towo od 5% do 30% objętości, o raz wykazuje mik ro -
twardość co na jmnie j rzędu 600 HV, powodując, że 
m a k r o twardość jest r zędu co na jmnie j 2(30 HV. 

i(j5 zastrzeżeń) 

ISc; C21d P. 174966 1.9J10J19'74 

Pie rwszeńs two : 1»J10J19!73 — Aus t r i a (nr A 8888^13) 
Vere in ig te Osterreichische Eisen und S taMwerke -Al -

pine Montan Aktiengesellschatft, Wiedeń, Austr ia . 

Sposób umacnian ia meta lowych wyrobów hutaniiozych 
i urządzenie do s tosowania tego sposobu 

P rzedmio tem wyna lazku jest sposób umacnian ia 
me ta lowych wyrobów hutniczych, w szczególności p r ę 
t ó w i d ru tów, drogą przeróbki plastycznej na zimno, 
poprzez ich naciąganie i skręcanie . P rzedmio tem wy
na lazku jest również urządzenie do s tosowania tego 
sposobu. 

Sposób według wyna lazku polega na tym, że n a 
ciąganie i sk ręcan ie p r ę t a lu!b d r u t u jest dokonywane 

, w czasie l iniowego ruchu tego prę ta lub dru tu , przy 
czym zwoje p r ę tów lub d ru tów umieszcza się w k o 
szu p rzy jmującym kole jno jeden po d rug im, a końce 
poszczególnych zwojów łączy się ze sobą przy pomocy 
s p a w a n i a lub zgrzewania . 

Urządzenie według wyna lazku sk łada się z obro to
wego kosza (1), obrotowej r a m y (3), obrotowego bęb 
na (13), kołowrotu (20) oraz z co na jmnie j jednego 
s i ln ika napędzającego (10), przy czym obrotowy 
kosz (1) jest sz tywno połączony i współosiowo ułoży-
s k o w a n y z obrotową r a m ą (3), w które j jest ułożysko-
wany hamulec bębnowy (4) o osi obrotu prostopadłej 
do osi (9) wokół której obraca się kosz (1) i r a m a (3). 

(9 zastrzeżeń) 

19a; EOlb P. 175095 T 25,10.119714 

Cen t r a lny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Ko
lejnictwa, Warszawa, Polska (Adam Jarosiewicz, Wło
dzimierz Wierzbicki, Włodzimierz Tomaszewski) . 

Wrzecionowa z a k r ę t a r k a o napędzie hydrau l i cznym 

Wielowrzecionowa zakrę t a rka według w y n a l a z k u 
służy do jednoczesnego wkręcan ia ośmiu lub czterech 
wkrę tów w procesie p ły towania podkładów d rewn ia 
nych lub be tonowych. 

Wielowrzecionowa zak rę t a rka posiada r a m ę (1) wy
posażoną w p rowadn ice (2), po których poruszają s ię 
zespoły zakręcające (3), poruszane s i łownik iem h y 
drau l icznym (4). Każdy z zespołów zakręcających (3) 
posiada dwa lub cz tery wrzeciona z k luczami (5) w 
zależności od typu podkładów. (4 zastrzeżenia) 

19a; EOlb P. 175096 T 25.J10J19T74 

Cent ra lny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki K o 
lejnictwa, Warszawa, Polska (Włodzimierz W-ierzibicki, 
Włodzimierz Tomaszewski) . 

Zespół ptrowaidzeniiia zakrę torek 

Zespół p rowadzen ia zak rę t a rek według wyna l azku 
służy do p rze jmowan ia m o m e n t u reakcyjnego p rzykrę 
can ia przy s w o b o d n y m przemieszczaniu zakrę ta rek w 
pionie i poziomie. 

Zespół p rowadzen ia zakrę tek zawiera p r o w a d n i 
ce (4), na k tórych zamocowane są przeguby krzyżako
we (7) wa łka (3). P rzeguby k rzyżakowe (6) w a ł k a (3) 
są zamocowane na zafkrętarkach (1), Zak rę t a rk i (1) 
są zamontowane ruchomo w j a rzmie (2), zapewniają
c y m stałą odległość między zak rę t a rkami . Cały zespół 
jest podnoszony i opuszczany s i łownikiem (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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19a; EOlb P. 175211 T 28A0HW1A 

Centralny Ośrodek Badawczo-<Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wroclaw, Polska (Edward 
Pagacz, Andrzej Salski). 

Uchwyt samozaiklesraszający do szyn kolejowych 

Ucnwyt samozakleszczający do szyn kolejowych sta
nowi jarzmo, mające kształt odwróconej litery „U". 
W górnej części jarzma (1) jest zamocowany nieru
chomy trzpień (3), który przy mocowaniu uchwytu 
jest opierany na główce (4) szyny, W dolnej części 
jarzma (1), w każdym z jego ramion są osadzone tu
leje (5), w których usytuowane są przesuwne osiowe 
trzpienie (6), wyposażone w dźwignie (7). Obrót dźwig
ni (7) o kąt 90° powoduje wsunięcie przesuwnych 
trzpieni (6) pod główkę (4) szyny. Przesuwne trzpie
nie (6) mają kołki (8), przemieszczające się w krzyw
kowych wycięciach (9) tulei (5) podczas mocowania 
uchwytu do główki (4) szyny. (ii zastrzeżenie) 

19c; EOlc P. 175648 ledULiffM 

Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni, Gdynia, Polska 
(Ireneusz Ciechanowski). 

Sposób wykonania szorstkiej nawierzchni jezdni 

Sposób wykonania szorstkiej nawierzchni jezdni we
dług wynalazku polega na tym, że wygładzoną war
stwę asfaltu lanego pokrywa się warstwą grysu bazal
towego o stopniu uziarnienia od 8 do 16 mm, ogrza
nego uprzednio w otaczarce do temperatury 3€0 do 
4000C, a następnie grys ten wtłacza się walcem w na
wierzchnię do głębokości równej około połowy wyso
kości ziaren grysu. 

Szorstka nawierzchnia dróg według wynalazku ma 
zastosowanie w .miejscach silnego hamowania jak na 
przykład na skrzyżowaniach jezdni i przed pasami 
przejść dla pieszych. (>1 zastrzeżenie) 

I9c; EOlc P. 175649 T li5Jliljl97)4 

Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni, Gdynia, Polska 
(Ireneusz Ciechanowski). 

Uelastyczniona na wierzchnia boiska 

Uelastyczniona nawierzchnia boiska, zwłaszcza na
wierzchnia boiska sportowego, szkolnego, placów gry 
l zabaw według wynalazku składa się ze spojonych 

asfaltem ziaren kruszywa gumowego o stopniu uziar
nienia 1̂ 5 do 2 mm, przy czym zawartość asfaltu wy
nosi około 30 procent, zaś zawartość kruszywa gumo
wego około 70 procent. 

Nawierzchnia według wynalazku może mieć zasto
sowanie nie tylko przy budowie boisk sportowych, 
szkolnych, placów gier i zabaw, ale także w drogow
nictwie jako nawierzchnia miejsc skrzyżowań ulicz
nych lub szos. (1 zastrzeżenie) 

l»c; EOlc P. 175650 T 15J1HJ1974 

Przedsiębiorstwo Dróg 
(Ireneusz Ciechanowski), 

Zieleni, Gdynia, Polska 

Urządzenie do trasowania nawierzchni jezdni 

Urządzenie do trasowania nawierzchni jezdni skła
dające się z wózka i zbiornika na farbę lub mleczko 
wapienne, wyposażone jest dodatkowo w prowadzące 
rolki (1) usytuowane na przęśle (2) łączącym obie 
osie (3) jezdnych kół (4) wózka oraz w wysięgnik (5) 
osadzony na drugim z tych przęseł (2) i usytuowany 
równolegle do osi (3) jezdnych kół (4) wózka. Na wy
sięgniku (5) zamocowany jest za pomocą obejmy (7) 
przesuwny zbiornik (6). 

Urządzenie według wynalazku głównie ma zastoso
wanie w drogownictwie. (12 zastrzeżenia) 

I M ; EOld P. 175083 24.'l(OJl074 

Pierwszeństwo: 36.a.0Jlflffl3 — REN (nr P 21315(3 71313.9) 
GutehdJjfnungshute Sterkrade Aktienigesellschaft, 

Oberhausen, Republika Federalna Niemiec. 

Łożysko ślizffowo-pTzegiihawe dla mostów lub podob
nych konstrukcji budowlanych 

Przedmiotem wynalazku jest łożysko ślizgowo-prze-
gubowe dla mostów lub podobnych konstrukcji bu
dowlanych, mające wygładzoną płytę łożyskową (3) 
i przenoszącą obciążenia poduszkę ściskaną (1), za
mkniętą w zasadniczo cylindrycznej przestrzeni, wy
konaną z materiału gumopodobnego i uszczelnioną od 
zewnątrz, która to poduszka przy ruchach wychylnych 
łożyska odkształca się plastycznie lub sprężyście. 
Wspomniana przestrzeń cylindryczna jest utworzona 
przez dno obudowy (2) i nałożony na to dno pier
ścień (6) a uszczelnienie poduszki od zewnątrz stano
wi z jednej strony pierścień uszczelniający ill), zato
piony lub osadzony w materiale poduszki i zamyka
jący szczelinę pionową pomiędzy pierścieniem i dnem 
obudowy a z drugiej strony pierścień uszczelniający 
umieszczony po stronie płyty łożyskowej, zamykający 
poziomą szczelinę i ściskany w kierunku pionowym 
oraz poziomym bezpośrednio lub pośrednio przez na
cisk pochodzący od ściskanej poduszkL 
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Łożysko to charakteryzuje się tym, że pozioma 
szczelina (16) jest uszczelniona płytą przykrywają
cą (10) całkowicie pokrywającą poduszkę (1) umiesz
czoną w pierścieniowym wybraniu odsądzenia we
wnętrznego (13) pierścienia (6) obudowy i wykonaną 
z tworzywa sztucznego o szczególnie dobrych właści
wościach ślizgowych, na przykład teflonu, i że w pio
nowej szczelinie (14) pomiędzy powierzchnią we
wnętrzną pierścienia (6) obudowy i wybraniem w po
wierzchni zewnętrznej dna (2) obudowy umieszczony 
jest pierścień prowadzący (17) wykonany z tworzywa 
sztucznego na przykład teflonu z wypełnieniem grafi
towym, a pomiędzy pierścieniem (8) obudowy z kołnie
rzem zewnętrznym (19) dna (2) obudowy jest umiesz
czona warstwa gumy piankowej (18). (2 zastrzeżenia) 

l»d; EOld P. 175270 3I1J10IJ1074 

Pierwszeństwo: OflllJlflflB — R)FN (nr P 2815t417i06..0) 
Gutehdfifnungshutte Sterkrade Aktiengesellsohatft, 

Oberhausen, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób przesuwania górnej budowy mostów w Łon 
kierunku wzdłużnym oraz przegubowe łożyska ślizgo

we do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przesuwania 
budowy górnej mostów w ich kierunku wzdłużnym 
oraz przegubowe łożyska ślizgowe, które składają się 
z części dolnej i z połączonej z nią części górnej, wy
posażonej w urządzenie ślizgowe. Sposób według wy
nalazku polega na tym, że na dolnej części łożysko
wej (2) umieszcza się najpierw prowizoryczną pod
kładkę klinową (10), odpowiadającą wysokości osta

tecznych urządzeń ślizgowych i na tej podkładce ((10) 
osadza się górną część łożyskową (1) z prowizorycznym 
urządzeniem ślizgowym (21). Po przesunięciu budowy 
górnej mostu budowę tę podnosi się w górę i usuwa 
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się prowizoryczną podkładkę klinową (10), a następ
nie opuszcza się górną część łożyskową (1) na dolną 
część łożyskową (2), po czym zastępuje się prowizo
ryczne urządzenie ślizgowe (21) przez ostateczne urzą
dzenie ślizgowe oraz opuszcza się w dół budowę gór
ną mostu. 

Przegubowe łożyska do stosowania sposobu według 
wynalaziku charakteryzują się tym, że dolna część ło
żyskowa (2), górna część łożyskowa (1) i podkładka 
iklinowa (10) wyposażone są w przelotowy otwór pio
nowy do osadzania w nim wspólnego sworznia pro
wadzącego (11), a dolna część łożyskowa (2) i górna 
część łożyskowa (1) wyposażone są w element teo-
wy (25) podpierający je czołowo-bocznie. 

<(i2 zastrzeżenia) 

20a; B61b P. 175652 T ,16J1I1J1974 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Pol
ska (Kazimierz Plichta). 

Układ zabezpieczenia kolei liniowej, zwłaszcza wycią
gu narciarskiego, przed skutkami spadnięcia liny noś

nej z krążków wiodących 

Układ według wynalazku jest zaopatrzony w dźwig
nię (8) osadzoną przegubowo we wsporniku (6), zamo
cowanym trwale do obejmy (1) krążków wiodą
cych (2). Na swobodnym końcu dźwigni przegubo
wej (8) jest ułożyskowany obrotowo krążek kontrolny 
(9), spoczywający na linie nośnej (3). Do wsporni
ka (6) jest zamocowana listwa zaciskowa (10) z pod
łączonymi z jednej strony przewodami (11) elektrycz
nego obwodu zabezpieczającego, z drugiej zaś strony 
jest przyłączona pętla zwierająca (12) tego obwodu 
zabezpieczającego. Swobodny koniec pętli zwierającej 
(12) jest zamocowany do uchwytu (14) dźwigni prze
gubowej (8), dzięki czemu w przypadku spadnięcia 
liny nośnej (3) z zespołu krążków wiodących (2), krą
żek kontrolny (9) wraz z dźwignią przegubową (8) 
spada w dół pod własnym ciężarem, wyrywając z li
stwy zaciskowej pętlę zwierającą (12).. 

(3 zastrzeżenia) 

20c; B61d P. 172711 T ,12.07 jl9f74 

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

Wagon samowyładowczy ze skrzynią nieprzychylną 
z rozładowaniem dennym 

Wagon samowyładowczy wg wynalazku charaktery
zuje się tym, że skrzynię wagonu tworzą dwie lub 
więcej elastycznych ścian (3) zwartych ze sobą w sta
nie zamkniętym wagonu dolnymi krawędziami doci
skiem sił działających na te krawędzie. W chwili 
opróżniania wagonu elastyczne ściany (3) są rozchylo
ne dolnymi krawędziami pod naciskiem nosiwa lub 
na skutek przyłożenia odpowiednich sił zewnętrznych 
na dowolnej długości, na której usunięto siły dociska
jące. Elementem dociskającym dolną krawędź ela
stycznej ściany lub ścian jest sprężyna, natomiast roz-
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warcie krawędzi następuje w wyniku działania urzą
dzenia odchylającego, umieszczonego na torowisku luo 
na wagonie. Dolna krawędź ściany lub ścian dociska
na jest przy pomocy siłownika hydraulicznego lub 
pneumatycznego, który służy również do rozwierania 
ścian. (8 zastrzeżeń) 

20c; BGlf P. 172712 T li2.07.)lOT4 

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

Wagon samowyładowczy ze skrzynią niieprzechylną 
z rozładowaniem bocznym 

Wagon według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jego skrzynię tworzą dwie lofb więcej elastycznych 
ścian (1) zwartych z dnem w stanie zamkniętym wa
gonu dolnymi krawędziami dociskiem sił działających 
na te krawędzie, a w stanie opróżnienia wagonu roz
chylone dolnymi krawędziami pod naciskiem nosiwa 
lub na skutek przyłożenia odpowiednich sił zewnętrz
nych na dowolnej długości, na której usunięto działa
nie sił dociskających te krawędzie. Zsuwnie dna two
rzą ściany elastyczne, na które w trakcie rozładunku 
wywierają wpływ siły zewnętrzne w kierunku zmia
ny kształtu tych ścian. 

Elementy dociskające dolną krawędź elastycznych 
ścian do dna stanowią sprężyny, natomiast rozwarcie 
krawędzi następuje w wyniku oddziaływania spręży
ny za pomocą odpowiedniego urządzenia zabudowa
nego na wagonie lub na torowisku. Na wagonie znaj
dują się siłowniki pneumatyczne lub hydrauliczne, 
albo zwalniaki elektryczne, które wywierają naciJsk 
na sprężyny na dowolnie wybranym odcinku ścian 
wagonu tylko na czas ich rozwarcia. (10 zastrzeżeń) 

20i; B611 P. 170221 X 0&04.ilflfM 

Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Prze
mysłu Węglowego, Katowice, Polska "(Henryk Kubica, 
Wilhelm Bawołek, Władysław Kulig, Zbigniew Pagie-
ła)j 

Kolejowy sygnalizator świetlmo-dźwięikloiwy 

Kolejowy sygnalizator świetlno-dźwiękowy składa 
się z trzech zasadniczych zespołów: zasilania (Z), sy
gnalizacji (SG) i sterowania (ST). Sygnalizator posia
da turboprądniczkę (G) zasilaną poprzez reduktor ci
śnienia (RC) sprężonym powietrzem z przewodu ha

mulcowego. Wyprostowane i wyifiltrowane napięcie 
turboprądniczki (G) służy do zasilania zespołu stero
wania (ST) pracującego w układzie multiwitoratora 
astabilnego z wtórnikiem emiterowym oraz zespołu 
sygnalizacji l(SG) zawierającego źródło światła <ZS) 
i generator sygnału dźwiękowego (K) uruchamiany 
poprzez tyrystor (TY) z zespołu sterowania (ST). 

Zespół sygnalizacji (SG) posiada przełącznik (MP) 
uruchamiany poprzez krzywkę (KR) pokrętłem (P) 
umożliwiający odłączenie tyrystora <(TY) od zespołu 
sterowania (ST), przy czym pokrętło (P) w jednym 
z położeń przełącznika (MP) pomiędzy źródłem świat
ła (ZS) i soczewką (S) wsuwa kolorową przesło
nę (PR). Sygnalizator umieszczony na końcowym wa
gonie składu w przypadku pchania składu przez 
lokomotywę na przemian działającym sygnałem świetl
nym (ZS) i dźwiękowym (K) ostrzega przeszkody ży
we znajdujące się na torach kolejowych. W przypad
ku ciągnięcia składu sygnał końca pociągu stanowi 
w nocy czerwony ciągły sygnał świetlny (ZS) uzyska
ny dzięki przesłonie (PR), a w dzień białoczerwoną 
ściankę (SC) sygnalizatora. (3 zastrzeżenia) 

201; B611 P. 169720 20.03.11874 

PKP Centralne Biuro Konstrukcyjne, Poznań, Pol
ska (Lucjan Pietrzak). 

Wieszak ślizgu ódbieraka prądu 

Wynalazek dotyczy wieszaka ślizgu ódbieraka prą
du elektrycznego za pomocą którego ślizg współpra
cujący z drutem jezdnym sieci trakcyjnej jest zawie
szony na odbieraku prądu stosowanym w szynowych 
pojazdach elektrycznych. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu wieszaka 
w kształcie trójramiennego wspornika (1) przypomina
jącego odwróconą literę „Y". 

Wspornik jednym ramieniem połączony jest ze śliz
giem (2) ódbieraka prądu a pozostałe ramiona (4) 
skierowane w dół zaopatrzone są w czopy z zaczepa
mi dla sprężyn (8), za .pomocą których wspornik wie
szaka jest zawieszony na górnych ramionach ódbiera
ka prądu. 

Równolegle ze sprężynami na czopach wspornika 
i ramion ódbieraka osadzone są ograniczniki (9) ruchu 
pionowego wieszaka. (12 zastrzeżenia) 
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201; B601 . P. 169916 29.O3jl0,74 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jan Ły-
skanowiski, Piotr Rzemieniewislki). 

Urządzenie do sterowania blokadą drzwli wagonów 
osobowych 

Urządzenie według wynalazku składa się ze źródła 
napięcia przemiennego (P) o częstotliwości zależnej 
od prędkości jazdy wagonu oraz układu (R) mierzą
cego tę częstotliwość. Układ (R) posiada na wejściu 
wzmacniacz operacyjny '(Wl), którego wyjście jest 
przyłączone poprzez generator pojedynczego impulsu 
(GPI) oraz poprzez funktor (NOR1) do układu całku
jącego (Rl, R2, Cl). Wzmacniacz operacyjny (W2) do 
jednego wejścia ma przyłączony kondensator (Cl), do 
drugiego zaś dzielnik oporowy składający się z opor
ników (R3, R4, R5), natomiast do jego wyjścia jest 
dołączony poprzez diodę (Dl) układ opóźnienia czaso
wego, składający się z oporników (R6, R7, R8) oraz 
kondensatora (C2) połączony z jednym z wejść 
wzmacniacza operacyjnego (W3), który do drugiego 
wejścia ma przyłączone oporniki (R9, RIO), stanowią
ce dzielnik napięcia stabilizowanego. Do wyjścia 
wzmacniacza (W3) dołączone jest wejście wzmacnia
cza przekaźnikowego (W4), do którego jest przyłączo
ny przekaźnik wyjściowy (PWy) oraz wejście funktora 
(NOR2), którego wyjście jest przyłączone do połączo
nych ze sobą końcówek oporników (R4, R5). 

(ii zastrzeżenie) 

201; B601 P. 175717 T 18,11^1974 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wiesław Gabryś, Eugeniusz Kałuża, 
Wiesław Jagła, Janusz Dziuilak, Andrzej Bujakowski). 

Sposób wykrywania poślizgu kół i sterowania zabie
giem jego likwidacji w lokomotywach elektrycznych 
i spalinowo-elektrycznych oraz urządzenie do stosowa

nia tego sposobu 

Sposób wykrywania poślizgu kół i sterowania zabie
giem jego likwidacji polega na określaniu w sposób 
dyskretny różnic pomiędzy prędkościami poszczegól
nych osi a ich prędkością średnią i wykorzystaniu 
otrzymanego w urządzeniu sygnału błędu do sterowa
nia zabiegiem likwidacji poślizgu., 

Urządzenie dla stosowania powyższego sposobu skła
da się z licznika (L), układu dopasowującego (UD), 
rejestru (R), układu sumująco-mnożącego ('USM), ukła
du różnicowego (UR), układu pamięci (UPAM), kom

paratora (K), generatora taktu (GT), układu sterują
cego (US), czujników magnetoelektrycznyoh (CZ) 
i układu wykonawczego (UW). (2 zastrzeżenia) 

21ai; H03k P. 164636 M.08J19T73 

Instytut Reumatologiczny, Warszawa, Polska '(Ta
deusz Pałko). x 

Przetwornik analogowo-cyfrowy zamieniający napięcie 
wejśeduiwe na wielkość odwrotnie do niego proporcjo-

k 
inalną W = 

Uwe 

Przetwornik według wynalazku zawiera kompara
tor (2), do którego wejścia podłącza się źródło sygna
łów (Z), a wyjścia podłączone są do generatora (4) 
napięcia piłokształtnego o stałej szybkości narastania 
oraz do standaryzatora (3), do którego jednego wyj
ścia podłączony jest również generator (4), natomiast 
drugie wyjście standaryzatora (3) połączone jest z 
układem iloczynu logicznego (6), do którego drugiego 
wejścia podłączony jest generator impulsu bramkujące
go (1). Między wyjściem standaryzatora (3) a wejściem 
układu logicznego (6) włączony jest integrator (5) po
kazujący wielkość analogową, który może być włączo
ny również na wyjściu układu logicznego (6), które 
przekazuje wielkość liczbową w postaci ciągu impul
sów odwrotnie proporcjonalną do napięcia wejścio
wego. (J2 zastrzeżenia) 

21ai; H03k P. 169263 04.013.19174 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Woj
ciech Włodarski, Janusz Bryzek, Wiesław Martynow). 

Układ elektroniczny linearyzatora nieliniowego sygna
łu napięciowego 

Układ • według wynalazku posiada pojedynczy 
wzmacniacz operacyjny (W). Między wejście odwraca
jące i nieódwracające wzmacniacza (W) jest załączo
ny element regulacyjny w postaci potencjometru (P), 
sprzężonego na stałe z pętlą liniowego sprzężenia 
zwrotnego wzmacniacza (W). Pętla ta jest załączona 
pomiędzy wyjście wzmacniacza (W) i wejście odwra-
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cające układu linearyzatora. Suwak potencjometru (P) 
jest ponadto sprzężony z „n" pętlami nieliniowego 
sprzężenia zwrotnego. Każda z pętli nieliniowego sprzę
żenia posiada dwójnik rezystorowo-diodowy zawiera
jący diodę (D) i rezystor (R4) oraz rezystor (R6) po
łączony z nieuziemionym biegunem źródła napięcia 
odniesienia (E). (1 zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 169386 09,08.119(714 

Pol i technika Warszawska , Warszawa , Po l ska (Bar
t łomiej Beliczyński, Anato l iusz Leśniewski , Roman 
Świniarski). 

Przerzaitn&k monostaibilny 

Przerzutnik według wynalazku składa się z elemen
tów logicznych negujących (1, 2), co najmniej dwu-
wejściowych, rezystora (R) i kondensatora (C) w ob
wodzie generacji. Element logiczny wyjściowy (2) po
siada co najmniej dwa wejścia, z których jedno po
łączone jest poprzez kondensator (C) z elementem 
wejściowym (1), a drugie z układem zewnętrznym, 
z którego podawany jest sygnał powodujący przerwa
nie generacji sygnału wyjściowego Y w dowolnej 
chwili czasowej. Przerzutnik przeznaczony jest do za
stosowania zwłaszcza w cyfrowych systemach stero
wania, '(ii zastrzeżenie) 

21a1; H03k P. 170467 T 16.044974 

Ośrodek Badawczo-IRozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej, Wrocław, Polska (Czesław Osiń
ski, Kazimierz Szulc). 

Praetwiorndk cyfrowo-analogowy 

(Przetwornik cyifrowo-analogowy według wynalazku 
ma na wejściu układ formowania impulsów taktują
cych (G) i tyle układów (F,, F2, ... Fn) formowania 
impulsów przetwarzanego ciągu kodowego ile jest bi
tów, zaś na wyjściu sumujący wzmacniacz (W) oraz 
źródło napięcia stałego (Uz), będące zarazem napię
ciem zasilania i odniesienia. Pomiędzy Układy formo
wania impulsów (G, Fj, F2, ... Fn) a wzmacniacz (W) 

jest włączone tyle układów pamięci ile jest bitów 
przetwarzanego ciągu kodowego. Każdy układ pamięci 
składa się z kluczującego układu .(Alf A2, ... An) ste
rowanego impulsami przetwarzanego ciągu kodowego 
i kluczującego układu (B,, B2, ... Bn) sterowanego im
pulsami taktującymi, pomiędzy wyjścia których jest 
włączony kondensator (C„ C2, ... Cn). Ponadto w 
skład układu pamięci wchodzi czynny czwórnik (D„ 
Ds, ... Dn) włączony do napięcia zasilania (Uz), które
go wejście jest połączone z wyjściem kluczującego 
układu (Bj, B2, ... Bn) sterowanego impulsami taktu
jącymi, zaś wyjście jest przyłączone do jednego z 
wejść wzmacniacza (W). 

Kluczujące układy (A,, A2, ... An oraz B1( B2, ... Bn) 
są połączone z odpowiadającymi im układami formo
wania impulsów i(F„ F2, .... F n oraz G). Układy klu
czujące (Aj, A2, ... An) sterowane impulsami przetwa
rzanego ciągu kodowego są bezpośrednio połączone 
z jednym z biegunów napięcia zasilania (Uz), zaś klu
czujące układy '(B,, B2, ... Bn) sterowane impulsami 
taktującymi — za pośrednictwem rezystora (Ru, R12, 
... R in). Do drugiego bieguna napięcia zasilającego (Uz) 
są poprzez rezystory (R21, R22, ... R2n) przyłączone wyj
ścia układów kluczujących {Au A2, ... An) sterowanych 
impulsami przetwarzanego ciągu kodowego. 

02 zastrzeżenia) 

21a1; H03k P. 171843 T I1B.06J1974 

Pol i technika Warszawska , Warszawa, Po l ska (Jacek 
Czajęwski, S tan i s ł aw Błuś, Ryszard Gołębiewski) . 

Układ indykac j i s t anów elektronicznych liiczmlkóiw 
cytaawyich 

Układ według wyna l azku zawiera (n) l iczników. 
Wyjścia l iczników '(1, ...n) o r az wejścia zespołów od
czytujących (7, 8, ..jm) są dołączone do e l emen tów 
biernych wspólnego uk ł adu przełączającego (9), k t ó 
rego e lement czynny przełączający jest dołączony do 



Nr 10 (52) 1975 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

wyjść liczników wybranych w trakcie cyklu odczyty
wanego spośród liczników (1, ...n). Układ znajduje za
stosowanie w układach zawierających logiczne obwo
dy scalone. i(il zastrzeżenie) 

ZlaM H03k P. 173051 T 25.07'J1974 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Sławomir Lesiń-
ski, [Franciszek Wójcik, Stanisław Janaszek). 

Sposób mnożenia dwóch sygnałów elektrycznych oraz 
układ mnożący do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że napię
cie U2 odpowiadające jednemu z mnożonych sygnałów 
przykłada się do bazy tranzystora wtórnika zasilanego 
ze źródła o napięciu UB wyższym od napięcia Uz, zaś 
napięcie Ut odpowiadające drugiemu z mnożonych sy
gnałów przykłada się do nieliniowego bloku (Rz) włą
czonego w obwód emitera wtórnika, po czym dokonu
je się pomiaru prądu i płynącego w obwodzie wtór
nika, który jest proporcjonalny do iloczynu przyłożo
nych napięć i spełnia zależność i = k«U,*U2. 

Układ według wynalazku wykonany jest w postaci 
wtórnika emiterowego zawierającego blok nielinio
wy t(Rz). 

Blok nieliniowy (Rz) posiada rezystancję odwrotnie 
proporcjonalną do przyłożonego napięcia U^ 

(3 zastrzeżenia) 

2 la i ; H041 P. 174567 T 03.10.1974 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Andrzej Górz, Tadeusz Zdzieborski, Czesław Cet-
ner, Wojciech Oszywa). 

Sposób nadawania i odbioru sygnałów z dyskretną 
wiielowartoścdową modulacją okresu drgań 

Sposób według wynalazku polega na tym, że modu
lacji podlega okres nadawanych i odbieranych sygna
łów, to znaczy każdej grupie zawierającej k bitów 
informacji przyporządkowuje się jednoznacznie jedną 
z &■ wartości znamiennych okresu drgań sygnału rów
ną T x = [Po—x] W, przy czym W jest założoną wiel
kością, Po — założoną liczbą naturalną, a x — jest 
liczbą określającą w systemie binarnym kombinację 
bitów w grupie. A ponadto każdemu sygnałowi odpo
wiadającemu jednej grupie bitów imformacji nadaje 
się postać drgań o ustalonej całkowitej liczbie okre
sów. *(4 zastrzeżenia) 

21a2; H03f P. 169255 04.08.1974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz 
Brvzek, Wojciech Włodarski, Jerzy Suchowierski). 

Układ elektroniczny wzmacniacza instrumentacyjnego 

Wzmacniacz według wynalazku zawiera stopień 
wejściowy w postaci dwóch wzmacniaczy operacyj
nych (3, 4) objętych rezystorową pętlą sumacyjno-róż-
nicowego sprzężenia zwrotnego. Wejścia wysokoimpe-
dancyjne (Wl, W3) układu połączone są z wejściami 
nieodwracającymi wzmacniaczy operacyjnych (3, 4). 
Wejścia niskoimpedancyjne (W2, W4) połączone są 
z wejściami odwracającymi wzmacniaczy operacyj
nych (3, 4). Ponadto jedno z dwu wejść niskoimpedan-
cyjnyoh (W2) jest połączone z wejściem odwracającym 
wzmacniacza (3) poprzez rezystor (1), a wejście <W4) 
jest połączone z wejściem odwracającym wzmacnia
cza (4) poprzez rezystor (2). (3 zastrzeżenia) 

21a2; H03f P. 169936 80.08:J10.74 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa, 
Polska, (Wiesław Gucman, Jan (Mastalerz). 

Tranzystorowy trzystopniowy wzmacniacz z korekto
rem diwójnilkowym w pętli sprzężenia zwrotnego 

Trzystopniowy wzmacniacz tranzystorowy według 
wynalazku stanowią trzy stopnie wzmocnienia (Tl, T2, 
T3). Dodatkowy stopień tranzystorowy (T4), pracujący 
jako wtórnik emiterowy separuje korektor i(KD) od 
pętli sprzężenia zwrotnego (R2). Emiter drugiego sto
pnia ■wzmocnienia (T2) dołączony jest do wyjścia wtór
nika emiterowego <T4). Wzmacniacz znajduje zastoso
wanie w teletransmisji, a szczególnie w urządzeniach 
telefonii nośnej. (d zastrzeżenie) 

21a2; H04b P. 172416 T Oi3.OT.1074 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Jan Sobkowski). 

http://Oi3.OT.1074
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Sposób dynamicznej kontroli synchronizacji zwłaszcza 
>w systemach transmisji danych i urządzenie do sto

sowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnały 
o synchronizacji ciągłej lub star t-is topowej w szerokim 
zakresie szybkości modulacji najpierw odbiera się 
i wydziela z nich momenty charakterystyczne, na 
przykład przejście sygnału przez zero, które prze
kształca się w impulsy, a następnie fazuje się nimi 
lokalny generator impulsów synchronizacji, którego 
częstotliwość automatycznie reguluje się sygnałem błę
du otrzymywanym w wyniku uśredniania w czasie re
zultatów odcinkowego badania zgodności synchroniza
cji. 

Urządzenie według wynalazku ma układ (1) wydzie
lania momentów charakterystycznych, które przetwa
rzane są w ciąg impulsów podawanych następnie do 
dwóch układów bramkujących (2, 4), przy czym impuls 
z wyjścia bramki <(2) jest podawany jednocześnie do 
przerzutnika sterującego (3), do generatora impulsów 
synchronizujących i(5), do licznika impulsów synchro
nizujących (7), a także do przerzutnika (16). Generator 
impulsów synchronizacji (5) jest przyłączony do dy-
skryminatora (10), do licznika impulsów synchronizacji 
(7) przez 'bramkę (6) i do układu wyjściowego impul
sów synchronizacji (13). 

Licznik impulsów synchronizacji !(7) jest połączony 
równolegle z dekoderem pierwszym (8) i z dekoderem 
drugim (14), przy czym dekoder (8) wykrywający stan 
„p" licznika /(7) jest połączony z przerzutnikiem (3) 
przez generator pojedynczego impulsu (9), natomiast 
dekoder (14) wykrywający stan „s" licznika <(7) jest 
dołączony do przerzutnika (16) przez generator poje
dynczego impulsu (15). (4 zastrzeżenia) 

21a2; H04r P. 173830 0)3.09.197 4 

Pierwszeństwo: 2I8J1I2.I1OT3 — Węgierska Republika Lu
dowa '(.nr EE-I2I1I9B) 

Elektroakusztikai Gyar, Budapeszt, Węgry (Katalin 
Sandor Nagy, Geza Balogh, Istvan David). 

Przetwornik elektroakustyczny z obwodem magnetycz
nym i sposób wytwarzania tego przetwornika 

Przetwornik według wynalazku ma pierścieniowy 
magnes |(1) trwały, pomiędzy którym i dolną płytką 
(2) umieszczona jest wkładka (5) z tworzywa termo
plastycznego. 'Pomiędzy magnesem (1) i górną płytką 
(3) znajduje się wkładka (4) z tworzywa termoplasty
cznego, a pomiędzy płytką i(3), a elementem mocują
cym (9) znajduje się wkładka (10) z tworzywa termo
plastycznego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wkład
ki (4, 5, 10) w stanie stałym umieszcza się. pomiędzy 
elementami obwodu magnetycznego i(l, 2, 3, 9), po 
czym obwód magnetyczny poddaje się ogrzewaniu, 
a następnie ochłodzeniu do temperatury otoczenia. 

(6 zastrzeżeń) 

21a3; HO Im P. 169341 mmAWH. 

Zakłady Technologicznych Urządzeń Sterujących 
„Bester", Bielawa, Polska (Władysław Wilczyński). 

Układ transduktorąwo-tranzystorowy zasilacza prze
ważnie do central telefonicznych 

Układ transduktorowo-tranzystorowy zasilacza we
dług wynalazku przeznaczony jest do central telefo
nicznych. Charakteryzuje się on tym, że centrala tele
foniczna zasilana jest poprzez tranzystor szeregowy lub 
zespół tranzystorów i rezystor ładowania (zwierany 
przy pracy toulforowej) z baterii współpracującej bu-
forowo z zespołem prostownikowym. i(il zastrzeżenie) 

21a3; H04m P. 173437 T 1I2.08A974 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka
towice, Polska (Grzegorz Wyrostkiewicz, Hubert Pen-
czek).. • 

Układ umożliwiający wykorzystanie abonenckiej linii 
tranzytowej dla łączności głośnomówiącej i sygnalizacji 

alarmowej 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do za
stosowania w kopalniach głębinowych. 

Układ ten posiada zespół komutacyjno-rozmówny (3), 
linię abonencką, centralę telefoniczną (CT) i układ li
niowy KIAUL). Do linii abonenckiej włączony jest 
przez rezystor (R,) aparat głośnomówiący (2) i poprzez 
zestyki przełączne przekaźnika (PZ) aparat telefonicz
ny i(AT). Aparat igłośnomówiący (2) posiada wzma-
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cniacz nadawczo-odbiorczy (WNO) wyposażony w prze
twornik elektroakustyczny (GM) oraz wzmacniacz 
tranzystorowy (T) obciążony przekaźnikiem (PZ) i 
zbocznikowany przez diodę (D). (2 zastrzeżenia) 

2la3; H04m P. 173438 T I1I2.08J1OT4 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka
towice, Polska (Grzegorz Wyrostkiewicz, Hubert Pen-
czek). 

Układ do bezpośredniej współpracy pomiędzy głośno-
mówiącą łącznością dyspozytorską a technologiczną 

łącznością glośnomówiącą 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie 
w kopalniach. Układ charakteryzuje się tym, że do 
linii (4) łączącej urządzenie głośnomówiącej łączności 
dyspozytorskiej >{5) z technologiczną łącznością głośno-
mówiącą (1) są włączone przez układ mostka diodo
wego (D3, D4, D5, D6) zbocznikowanego kondensato
rem (C2), przekaźniki l(PR, NO). Ponadto do linii <4) 
przez zestyki przekaźnika (PR) włączony jest trans
formator dopasowujący (TR4) i szeregowo potencjo
metr (Rr) oraz zespoły wywoławcze 1(2, 3). 

(6 zastrzeżeń) 

21a3; HOlh P. 174145 i6.09.L974 

Pierwszeństwo: I18.09J19I7S — Szwecja (nr 73J1I2S665-8) 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sztokholm, Szwe

cja, 

Mechaowizm wyróżniający wybieraka krzyżowego 

Mechanizm wyróżniający wyibieraków krzyżowych 
według wynalazku zawiera sprężyny wyróżniające (1), 
wygięte w symetryczną pętlę z dwoma odnogami (13, 
14). Każda sprężyna wyróżniająca (1) jest ruchomo 
wsparta w taki sposób, że pętlę obejmuje odpowiedni 
drążek (4), a odnogi sprężyny wahają się wokół osi 
równoległej do osi (5) obrotu drążka (4). Wewnętrz
ne (9, 10) i zewnętrzne (11, 12) ograniczniki sprężyny 
są tak wykonane, że w stanie spoczynkowym odnogi 
sprężyny opierają się o wewnętrzne ograniczniki (9, 
10), a kiedy przechodzą do położenia roboczego, na
ciskają na zewnętrzne ograniczniki (11, 12). Na drąż
ku (4) umieszczony jest palec nastawczy (8), który 
służy do pobudzania sprężyny wyróżniającej. Palec 
ten w stanie spoczynku zajmuje pozycję środkową, 
pomiędzy odnogami (13, 14) sprężyny wyróżniającej, 
podczas gdy odnogi te opierają się o wewnętrzne 
£j*^nicznaki (9, 10). (ilO zastrzeżeń) 

21a1; H04m P. 174555 T 0,l.!lO.il9T74 

Lucjan Rydz, Warszawa, Polska '(Lucjan Rydz). 

Układ blokady i kontroli wykonywania automatycz
nych telefomlicznyich połączeń dalekosiężnych 

W układzie według wynalazku do obwodu impulso
wania tarczy numerowej (TN) teleifonicznego aparatu 
końcowego lub do obwodu impulsowania translacji 
wychodzącej centrali wewnątrzzakładowej, dołączona 
jest dioda (D), umożliwiająca przy ustalonej bieguno
wości prądu stałego zasilania wysyłanego z centrali 
miejscowej raelizowanie tylko połączeń miejscowych. 

(4 zastrzeżenia) 

21a ■, H04q P. 175014 T B1.10J1OT4 

Morska Obsługa Radiowa Statków, Gdynia, Polska 
(Andrzej Kulawik, Marian Szczepański). 

Manipulator dyspozytorski współpracujący z raidlotele-
flonem 

Manipulator składa się z dowolnej ilości punktów 
abonenckich (1), głównego manipulatora (2) oraz za
silacza (3). Na wejściu mikrotelelfonicznym radiotele
fonu (4) jest podłączony główny manipulator (2) i po
przez niego dowolne punkty abonenckie (1). 

(1 zastrzeżenie) 

http://i6.09.L974
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21a<; H04b P. 170355 T 05,Mjl9fTi4 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Ry
szard Krzyżanowski). 

Radioodbiornik 

Radioodbiornik według wynalazku stosowany jest 
zwłaszcza jako miniaturowy odbiornik przenośny. 
Składa się on z obwodu scalonego (OS), obwodu wej
ściowego (OW), obwodu heterodyny (OH) dwóch l i 
trów (F,, Fg) pośredniej częstotliwości oraz układu za
silania. <(il zastrzeżenie) 

21a4; H01q P. 171T36 T 07.06 J1974 

Spółdzielnia Inwalidów „Telsin", Piotrków Trybu
nalski, Polska (Władysław Gieroń, Romuald Chrobot, 
Stefan Perczyński). 

Przegub anteny; teleskopowej 

Przegub anteny teleskopowej według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że w wewnętrznej części czło
nu teleskopowego (3) jest zamocowana na stałe tule
ja '(6) posiadająca gniazdo w postaci czalszy, obejmu
jące końcówkę kulistą '(5> sworznia przegubu kulowe

go, dociskanego z drugiej strony segmentem w postaci 
czaszy (7) do końcówki za pomocą sprężyn talerzo
wych (8). (3. zastrzeżenia) 

2 la4 ; H03f P. 173301 T 0r7.0Gjl»74 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzy
sztof Imdełowski). 

Wysokosprawny stopień mocy wielkiej częstotliwości 

Stopień mocy wielkiej częstotliwości według wyna
lazku przeznaczony jest zwłaszcza dla zastosowań w 
radiokomunikacji ruchomej. 

Układ zawiera obwód rezonansowy równoległy (L,, 
C,, C2) załączony w obwód kolektora tranzystora ste
rującego (T,), którego punkt wspólny dzielonej po
jemności ((C,, C2) jest połączony z pojemnością (C,) 
drugiego szeregowego obwodu rezonansowego <L2, C,) 
włączonego w obwód bazy końcowego tranzystora 
mocy (T2), przy czym w obwód wyjściowy tranzysto
ra mocy <T2) jest załączony Obwód rezonansowy (L4, 
Cs) zawierający jeden element strojony. 

4 fll zastrzeżenie) 

21a4; H03b P. 173379 T O9.O8J1074 

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

Sposób kompensacji monotomiiczmych charakterystyk 
temperaturowych generatorów kwarcowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w każ
dej z trzech temperatur dokładnej kompensacji mie
rzy się: wartość napięcia polaryzującego diodę po
jemnościową, dla którego częstotliwość generatora 
równa jest częstotliwości pożądanej, wartość rezystan-

cji gałęzi dzielnika rezylstorowo-termistorowego zawie
rającej termistor oraz wartość napięcia stabilizowane
go przez diodę Zenera bądź stabilizator elektroniczny 
i na podstawie tych wartości określa się wartości re
zystorów <Ri, R3, R4). (2 zastrzeżenia) 
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21a<; H03b P. 173875 T 05.09J19T4 

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

Układ zespołu przełączanych generatorów kwarcowych 
w szczególności kompensowanych temperaturowo 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie w 
telekomunikacyjnej aparaturze nadawczo-odbiorczej. 

W układzie tym wszystkie kolektory tranzystorów 
(Ta, Tb, Tc, Td) generacyjnych połączone są z emite
rem tranzystora (Tw), który wraz z rezystorami (R,, 
R8), kondensatorem (C) i impedancją obciążenia (Z) 
stanowi pasmowy wzmacniacz lub powielacz częstotli
wości prądu zmiennego w Układzie wspólnej bazy. 
Bazy tranzystorów generacyjnych polaryzowane są 
w kierunku przewodzenia napięciem stałym, dołącza
nym za pomocą przełączników zwłaszcza elektronicz
nych, (1 zastrzeżenie) 

21a4; H03f P. 174388 T 2T7.:0®J19-7<4 

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

Układ regulacji szerokości pasma przenoszenia wzma
cniacza selektywnego 

Układ według wynalazku ma zastosowanie zwłasz
cza w radiofonicznych superheterodynowych odbior
nikach AIM. Układ charakteryzuje się tym, że napię
cie ujemne sprzężenia zwrotnego występuje na impe-

danej i składającej się z rezonatora piezoelektryczne
go (3) mającego 'częstotliwość rezonansu szeregowego 
równą lub bliską środkowej częstotliwości pasma prze
noszenia wzmacniacza selektywnego i połączonej w 
szereg z tym rezonatorem regulowanej rezystancji (2) 
oraz, że wartość tej rezystancji jest regulowana auto
matycznie napięciem regulacyjnym automatycznej re
gulacji wzmocnienia tego wzmacniacza; 

(,2 zastrzeżenia) 

21a<; GOls P. 174412 T Zl.WAWH 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska, (Zdzisław DorywaLski, Jan Piotrowski). 

Sposób sterowania przełączników tyratronowych w 
modulatorach impulsowych łańcucha wzmaicniiaczy mi
krofal owych oraz układ do stosowamiia tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze
łączniki tyratronowe w modulatorach impulsowych 
mikrofalowych, występujących po pierwszym stopniu 
wzmacniacza, są sterowane impulsami napięcia, pobie
ranymi z wyjść kolejnych modulatorów impulsowych, 
poprzedzających modulator danego stopnia wzmacnia
cza. 

W układzie według wynalazku transiformatory impul
sowe (5, 7) wiszystkich stopni łańcucha wzmacniaczy 
z wyjątkiem ostatniego, posiadają dodatkowe uzwoje
nie, którego jeden ikoniec jest połączony z masą, a dru
gi koniec poprzez rezystory (8, 12) jest połączony 
z siatką tyratronów (9, 13) w modulatorach impulso
wych '(6, 10) kolejnych stopni łańcucha wzmacniaczy 
mikrofalowych, K3 zastrzeżenia) 

21a4; H04b P. 174472 T a7.09Jl974 

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

Zrównoważony układ przemiany częstotliwości 

Układ według wynalazku posiada dwa jednakowe 
układy składające się z rezystora (3) i rezonatora pie
zoelektrycznego (4) włączone między bazę i emiter 
każdego z tranzystorów (1) i (2). Jest on wykonany 
w postaci hybrydowego układu scalonego. 

{a zastrzeżenia) 
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21a<; H04b P. 174785 T ailJlOJlfl-74 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska '(Hubert 
Trzaska, Wojciech Stępniewski, Jerzy Hucnla). 

Sposób powielarnia częstotliwości przebiegu zmodulo
wanego amplitudowo 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze
bieg zmodulowany amplitudowo wzmacnia się w nie
liniowym wzmacniaczu, dołączonym do rezonansowego 
obwodu, dostrojonego do żądanej częstotliwości har
monicznej powielanego przebiegu, przy czym regulu
je się maksymalną głębokość modulacji powielanego 
przebiegu na wartość odpowiadającą stosunkowi czę
stotliwości przebiegu powielonego do wytworzonego. 

Sposób ten umożliwia powielanie przebiegu zmodu
lowanego amplitudowo z zachowaniem wstęg bocznych 
pierwszego rzędu o niezmienionym charakterze wi
dmowym. i(l zastrzeżenie) 

21a4; HOlp P. 174853 16J10J1I974 

Pierwszeństwo: iniWiWlft — Węgry (nr ili612i6)l 
Budapesti Radiótechnikai Gyar, Budapeszt, Węgry 

(Laszló Szekely, iMihaly Lantos, iMihaly Nemet, Atti-
la Dankai). 

Podwójny rezonator współosiowy do filtracji sygnałów 
wielkiej częstotliwości sprzętu ultrakrótkofalowego 

Podwójny rezonator według wynalazku przeznaczo
ny jest do filtracji sygnałów wielkiej częstotliwości 
sprzętu ultrakrótkofalowego. Zawiera on dwa iden
tyczne, połączone ze sobą ćwierófialowe rezonatory. 

Przewód zewnętrzny poszczególnych rezonatorów 
wykonany jest z rury <1), zamkniętej z jednego koń
ca za pomocą płytki zamykającej (3), połączonej ze 

współosiowym z nią przewodem wewnętrznym (2) 
o zmienionej długości. Rezonatory wyposażone są w 
łączniki i(6) wielkoczęstotliwosciowe oraz w podwójną 
pętlę sprzężenia (8) łączącą poszcególne rezonatory. 

■Na płytce zamykającej (3) umieszczono termostat (9) 
dokonujący kompensacji cieplnej układu i element(11) 
zniekształcający pole magnetyczne rezonatora. 

(6 zastrzeżeń) 

21c; H02h P. 169206 01.03J1974 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Kato
wice, Polska (Janusz Kowalski, Adam Pawłowski, 
Krystian Godziek, Waldemar Szotek). 

Statyczny przekaźnik na^ię^clowo-prądowy dla zabez
pieczeń od zwarć z ziemią w sieci tz uziemionym 

punktem gwiazdowym 

Przekaźnik napięciowo-prądowy według wynalazku 
posiada człon wejściowy prądowy (1), człon wejściowy 
napięciowy (2), człon kierunkowy l(3), przetwornik 
prądowo-napięciowy <4), człony rozruchowe (5), człony 
czasowe (6) oraz człon wyjściowy (7). (ii zastrzeżenie) 

21c; HOlh P. 169219 oi.oa.asr74 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Alek
sander Korol). 

Urządzenie do uszczelniania przycisków, zwłaszcza 
(przycisków łączników elektrycznych 

Urządzenie według wynalazku zawiera mieszek gu
mowy i(7), którego dno ima kształt stożka, środkowa 
część jest wyposażona w korzystne trzy fałdy amorty-
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zacyjne, a w pobliżu otwartej części jest zaopatrzony 
w dwa progi ( 8, 8'), przy czym odstęp pomiędzy pro
gami limituje grubość szczelnej obudowy (4). Szczelna 
obudowa posiada otwór <9), w którym osadzona jest 
tuleja (10) z kołnierzem (11), na który nałożony jest 
mieszek (7) tak, że jego progi przylegają do szczelnej 
obudowy (4) z obydwu stron otworu \(9). W tulei '(10) 
przysuwnie usytuowane jest ramię pośredniczące (12), 
które jednym końcem zaopatrzonym w krawędź (13) 
opiera się na suwaku (2) łącznika (1), a drugim koń
cem poprzez część stożkową dna mieszka (7) trwale 
jest osadzone w przycisku '(6). ;(|2 zastrzeżenia) 

21*; H02g P. 169333 O6X)8J1074 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wła
dysław Wasiluk). 

Sposób obniżania rezystancji uziomów w gruntach 
o małej wilgotności oraz układ elektryczny do realiza

cji tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
gruncie otaczającym uziom wywołuje się prądem elek
trycznym elektroosmozę, która powoduje zwiększenie 
wilgotności gruntu. 

Układ według wynalazku posiada w obwodzie zasi
lanym ze źródła prądu stałego (1) włączone szeregowo 
uziom dodatkowy (2) i uziemienie i(3). Wynalazek 
znajduje zastosowanie w uziemieniach urządzeń elek
troenergetycznych i elektronicznych. (2 zastrzeżenia) 

21c; H02h P. 169587 I1B.03J1«74 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol
ska (Zenon Karpiński, Roman Kowalczyk, Tomasz 
Lis). 

Układ zabezpieczający urządzenia elektroniczne przed 
skutkami krótkotrwałych zaników lub obnażeń napię

cia sieci zasilającej 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do 
współpracy zwłaszcza z maszynami cyfrowymi. 

Układ zawiera układ kontrolny (1) .połączony z to
rem ostrzeżenia (2), generującym na wyjściu (WY1) 
krótki impuls ostrzeżenia w wypadku obniżenia lub 
zaniku napięcia sieci zasilającej. Impuls ostrzeżenia 
podawany jest na wejście zabezpieczanego urządzenia 

i równocześnie do układu opóźniającego wyłączanie 
(4), który jest połączony z torem zerowania (3). Po
nadto układ zawiera układ opóźniający załączanie (5). 

(ii zastrzeżenie) 

21c; HOak P. 169651 (19.08Jlfl74 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PLAIP", Łódź, Polska '(Marian Matyjewski, Ber
nard Kowalski, Janusz Sarnecki). 

Kratownica nośna pulpitu sterowniczego 

Kratownica nośna pulpitu sterowniczego według 
wynalazku przeznaczona jest do umieszczania mier
ników, wskaźników i innych przyrządów. Posiada ona 
dwa wałki nośne (3, 3') biegnące wzdłuż pulpitu, zbu
dowane z segmentów modułowych, łączonych rozłącz
nie. 

Wałki nośne (3, 3') na całej długości posiadają row
ki (8), w które wchodzą wycięcia listew poprzecz
nych (9, 10). Zarówno listwy poprzeczne (9, 10), jak 
i wzdłużne (11) są różnej długości i posiadają na ca
łej długości nacięcia umożliwiające wzajemne łączenie 
z sobą listew. Odległości między rowkami i nacięciami 
są określone przyjętą wielkością modułu. Konstrukcja 
listew i wałków umożliwia łatwy i szybki montaż 
kratownicy jak i zmiany w rozmieszczeniu poszcze
gólnych pól wskaźnikowych, przy czym długość kra
townicy jest dowolnie regulowana. (3 zastrzeżenia) 

21c; HOlb P. 169671 ,2O.Of3jl0ff4 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska i(Jerzy 
Ranachowski, Zbigniew Świecki, Jerzy Bertrand). 

Sposób wytwarzania izolatorów ceramicznych o wyso
kiej wytrzymałości mechanicznej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
masy ceramicznej dodaje się 5-0—:7i0% krzemianu cyr
konu o rozdrobnieniu poniżej 60 n i liO—120% topnika 
syntetycznego, składającego się z 40—60% gliny, i20— 
50% wodorotlenku potasu i 12^6% tlenku tytanu. 

Sposób umożliwia otrzymanie izolatorów nadających 
się dla linii przesyłowych o napięciu .ponad 400 kV 
i osłon do wyłączników ze sprężonym powietrzem. 

(I zastrzeżenie) 

21c; HOlh P. 174078 T 13.09.1974 

Ośrodek Badawczo-CRozwojowy Aparatury Manewro
wej „ORAM", Łódź, Polska (Ryszard Felde, Henryk 
Poniewierski, Wojciech Roszuk, Zbigniew Wierzch-
niewski). 
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Układ zestykowy łącznika próżniowego 

Układ zestykowy według wynalazku zawiera styk 
nieruchomy (1) i styk ruchomy (3) połączony z ele
mentem podatnym (4) i charakteryzuje się tym, że 
patrząc na układ zestykowy w kierunku ruchu styku 
ruchomego podczas wyłączania, powierzchnia stykowa 
styku nieruchomego (1) znajduje się przed powierzch
nią stykową styku ruchomego (3). (1 zastrzeżenie) 

Słlc; H02g P. 174975 IO.1J0J1974 

Pierwszeństwo: U9J10J19I7» — Szwecja (nr 7&J14I2I64-8) 
Telefonktiebolaget LM Ericsson, Stockholm, Szwecja. 

Pokrywa uszczelniająca do elektrycznej puszki insta
lacyjnej 

Pokrywa uszczelniająca według wynalazku zawiera 
osłonę (4) oraz pierścień mocujący (1) umieszczony 
w rowku znajdującym się po wewnętrznej stronie 
osłony (1). Pierścień mocujący (1) posiada występy (3) 
usytuowane zgodnie z zarysem osłony (4) w celu uła
twienia oddzielenia osłony od pierścienia .mocującego. 
Pokrywa przeznaczona jest do elektrycznej puszki in
stalacyjnej do osadzania w ścianie. (3 zastrzeżenia) 

21*; H02j P. 175658 T 3&MJUM 

Biuro Projektowo-konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych „ZIREMB", Wrocław, Polska 
(Leon Szkut). 

Układ elektryczny włączania prostownika baterią aku
mulatorów 

W układzie według wynalazku prostownik (1) jest 
włączany do sieci prądu zmiennego poprzez stycz
nik i(4) uruchamiany napięciem szczątkowym 'pocho

dzącym z baterii akumulatorów przeznaczonych do 
ładowania. W obwodzie cewki stycznika (4) znajdują 
się styki (9) blokady od wentylacji mechanicznej i sty
ki (12) przekaźnika czasowego '(11) oraz przekaźnik 
(10) połączony z urządzeniem powodującym załącze
nie wentylacji mechanicznej. (2 zastrzeżenia) 

21c; H02b P. 175661 T asjfljiOTił 

Zakłady Konstrukcyjno-iMechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Stanisław Nitka, Witold 
Siwek, Mirosław Czekajewski, Jan Jarosz, Andrzej 
Przytuła, Władysław Zaręba, Stanisław Szyja). 

Zautomatyzowana okapturzona górnicza stacja trans
formatorowa 

Górnicza stacja transformatorowa według wynalaz
ku zawiera w obwodzie głównym łącznik wysokiego 
napięcia i(l), transformator mocy (2), łącznik dolnego 
napięcia 1(3) z zabezpieczeniami (5), silnik liniowy (4) 
do napędu łącznika (3), trzy odpływy mocy (I, II, III) 
wyposażone w łączniki ,(19, 21, 23) z zabezpieczenia
mi (20, 22, 24). Ponadto stacja ma urządzenie kontroli 
izolacji sieci (7), łącznik (blokady drzwi komory łącz
ników odpływów mocy \(6), łącznik rodzaju pracy sta
cji (8), układ automatyki ponownego załączenia '(9), 

przekaźnik odcinający (10), układ sterowania silnikiem 
liniowym (11), urządzenie do kontroli izolacji i(12) od
pływu pomocniczego (IV), transforimator pomocni
czy (13), transformator bezpieczeństwa (14), łącznik 
(15) odcinający napięcie w komorze łączników dolnego 
napięcia, łącznik (16) załączający silnik wentylato
ra (17) oraz łącznik '(18) odpływu pomocniczego (IV). 

(2 zastrzeżenia) 
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21c; HOlh P. 177574 G&.viAerm-
Pierwszeństwo: 2&.(>L19!7i4 — StZjedn . Aon. (nr 485.588) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (John A. Walfer). 

Ogranicznik prądowy z obwodem zwierającym po 
stronie obciążenia 

Przedmiotem wynalazku jest ogranicznik prądu do 
ochrony obciążenia w obwodzie zasilania elektryczne
go przed pojawiającymi się w nim prądami zakłóce
niowymi. 

Ogranicznik prądu według wynalazku zawiera prze
rywacz '(23) obwodu ograniczającego prąd w postaci 
silnika magnetycznego ze szczeliną regulującego na
tychmiast na określone prądy zakłóceniowe rozwiera
niem obwodu zasilania obciążenia (20) i ogranicza
niem szczytowego prądu przenoszonego, i ścieżkę (18) 
zwierającą równoległą do obciążenia i(20), zamykaną 
praktycznie natychmiast gdy przerywacz (22) obwodu 
ograniczania prądu zaczyna działać, aby przez to 
ograniczyć jeszcze bardziej szczytowy prąd przenoszo
ny po stronie obciążenia ogranicznika (10) prądu i do
świadczany przez obciążenie. (6 zastrzeżeń) 

21c; HOlh P. 177990 Ill2.0t2.ua76-

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 5036(4 

„EIMA-ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatu
ry Trakcyjnej im. Bojowników PiPIR, Łódź, Polska 
(Piotr Lewandowski, Anna Lachiewicz, Jan Czechow
ski). 

Stycznik elektromagnetyczny dwuprzierwowy prądu 
stałego, szczególnie do pojazdów akumulatorowych 

W styczniku według wynalazku do poruszającej się 
wraz ze zworą f(l) belki izolacyjnej (7) jest zamoco
wany element sprężysty <8), który przylega do członu 
uruchamiającego >(6) łącznika pomocniczego <5), zamo
cowanego do nieruchomego elementu (4). 

(11 zastrzeżenie) 

21di; H02k P. 166652 'l&ilfL1078 

Zbigniew Kaszczyszyn, Lubań Śląski, Polska (Zbi
gniew Kaszczyszyn). 

Silnik tłokowy elektryczny R-24 

Silnik według wynalazku składa się z cylindra (1) 
z karterem '(11), które są wykonane z tworzywa 
sztucznego twardego, wytrzymałego na pęknięcia, a tu -
lei (4), wtłoczonej do cylindra (1) i osadzonej w nim 
na stałe, tłoka (2) połączonego z korbowodem (5) po
przez sworzeń (3). 

Korbowód (5) w karterze (11) osadzony jest na wy-
korbieniu wału (12), na którym jest osadzone również 
koło zamachowe (10) oraz jest zgrubienie i(12) do uru
chomienia przerywacza (19), który zwiera i rozwiera 
obwód zasilania cewki elektrycznej '(8). 

Cewka elektryczna (8) nawinięta jest na szpuli (7) 
bakelitowej osadzonej na cylindrze (1). 

Istota wynalazku polega na tym, że do napędu sil
nika zastosowano pole elektromagnetyczne podhodzące 
od cewki (8) oddziaływujące na tłok i(l) wykonany 
z miękkiej stali, który porusza wał korbowy (12) i .po
przez garbik {12) włącza prąd elektryczny stykami 
przerywacza i(19), które są włączone w szereg z cew
ką (8) elektryczną napędową i wyłącznikiem (21) za
łączającym źródło zasilania i(20). (6 zastrzeżeń) 

21d2; HOlm P. 168809 Ili4.0i2.il9f74 

Gamma Muvek, Budapeszt, Węgry )(Imre Andras 
Molnar, Janos Nemeth, Frau Istvan Toth). 

Przetiworndica nacięcia o malyim zasadniczym poborze 
mnący 

Przetwornica napięcia według wynalazku posiada 
dwustopniowy wzmacniacz zbudowany na tranzysto
rach (1, 2) z dodatnim sprzężeniem zwrotnym EC, 
transformator (3) i dołączony do uzwojenia wtórnego 
transformatora prostownik i(DE). W obwód kolektoro
wy drugiego tranzystora (2) włączone jest uzwojenie 
pierwotne transformatora 03) i równolegle z tym 
uzwojeniem połączony jest układ <4) ogranicznika na
pięcia, a do bazy pierwszego tranzystora (1) za po
średnictwem opornika '(8) dołączony jest obwód rea
gujący na wielkość obciążenia. 

W obwód kolektorowy drugiego tranzystora może 
być włączona w charakterze elementu sygnalizacyjne
go dioda (11) świecąca. 

http://Ill2.0t2.ua76-
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Przetwornica napięcia jest źródłem napięcia zasila
jącego o doforej sprawności służącym do zasilania ta
kich elektronicznych odbiorników energii, których sta
tyczny pobór mocy w stosunku do maksymalnego jest 
pomijalnie mały. (3 zastrzeżenia) 

21d2; H02m P. 169257 04.O3Jl9f74 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska -(Wan
da Stępińska). 

Sposób wytwarzania dwóch skojarzonych impulsów 
zapłonowych dio sterowania wzmacniaczem tyrystoro

wym i układ do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
wejście układu logicznego podaje się sygnały logiczne, 
z którycłi jeden zależny jest od znaku napięcia odnie
sienia, a drugi od różnicy między napięciem porów
nawczym i napięciem sterującym. 

Układ według wynalazku zawiera układ logiczny (3), 
którego wejścia połączone są z wyjściem dyskrymina-
tora amplitudy (1) o zmiennym progu dyskryminacji 
i wyjściem dyskryminatora zera (2), przy czym na 
wyjściu układu logicznego (3) otrzymane są impulsy, 
które po wzmocnieniu we wzmacniaczu \(4.) i przejściu 
przez transformator oddzielający (5) doprowadzone są 
do bramki tyrystora (6). '(12 zastrzeżenia) 

21x12; H02m P. 169258 04.0I3J19'7I4 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze
gorz Stępień). 

Układ do regulacji kąjta zapłonu tyrystora 

Układ według wynalazku zawiera impulsator (2) 
wyzwalający tyrystory (1), połączony z komparatorem 
napięcia (3). Na jedno wejście komparatora 1(3) jest 
podane napięcie sterujące <Us), do drugiego zaś wej
ścia jest podłączony równolegle kondesator '(4) i źró
dło stałoprądowe (5), najkorzystniej z jednym tranzy
storem (6). Kondensator (4) jest 'bocznikowany ukła

dem rozładowywującym (9) złożonym z tranzysto
ra (10) sterowanego, poprzez tranzystor (11), z pełno-
okresowego prostownika (12). (4 zastrzeżenia) 

2 Id2; H02m P. 169331 06.oa.a974 

Kombinat Przemysłu Kabli „Polkabel" — Krakow
ska Fabryka Kabli, Kraków, Polska (Tadeusz IRaszyk, 
Janusz Nowak, Zbigniew Zuziak). 

Układ zapłonu tyrystorów 

Układ zapłonu tyrystorów według wynalazku posia
da generator impulsów pomocniczych wyzwalanych 
za pomocą scalonego wzmacniacza operacyjnego i(2). Ge
nerator impulsów pomocniczych składa się z przerzut-
nika monostabilnego <T4, T5, R3 ... R7), tranzystora 
(T3) oraz układu całkującego 1(R2, C2) z diodą Zene-
ra (Dl). Układ znajduje zastosowanie w zasilaczach 
układów napędowych. '(1 zastrzeżenie) 

21d2; H02p P. 169388 0O.O3J1974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mie
czysław Nowak, Roman Barlik). 

Układ połączeń jednofazowych sterowników tyrystoro
wych do sterowania trójfazowego tyrystorowego most

ka prostowniczego 

Układ według wynalazku ma na wyjściach sterow
ników <St) transformatory (Tr), każdy posiadający po 
cztery identyczne uzwojenia wtórne. Do każdego z ty
rystorów (Tyl, ...Ty6) mostka prostowniczego dołączo
ne są po dwa uzwojenia wtórne translformatorów '(Tir), 
w tym jedno z uzwojeń odpowiadającego mu trans
formatora, włączonego w jednej z ifaz (R, S, T) napię
cia oraz drugie uzwojenie wtórne jednego z następ
nych transformatorów, włączonych w jednej z dwóch 
pozostałych ifaz. Jeden1 koniec każdego z uzwojeń 
wtórnych połączony jest z obwodem bramkowym ty
rystora poprzez diodę 1(D), włączoną w kierunku pro
wadzącym do tego obwodu bramkowego, zaś drugi 
koniec każdego z tych uzwojeń połączony jest bezpo
średnio z katodą <(K) tego samego tyrystora. 

(1 zastrzeżenie) 

http://06.oa.a974
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21d2; H02k P. 169520 H3.03J197I4 

Instytut Organizacji i Kierowania Polska Akademia 
Nauk, Warszawa, Polska (Jerzy Pustoła). 

Elektromagnetyczny silnlik skokowy 

Elektromagnetyczny silnik skokowy według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że ma stosunek długoś
ci łuku wszystkich biegunów wzbudzenia (4) do dłu
gości łuku (9) wszystkich biegunów twornika (3) w 
granicach 0,8—il>2. Uzwojenia (1,2) twornika i(3) są tak 
nawinięte, że dwa bieguny >(6) kolejno następujące po 
sobie mają taką samą polaryzację i znajdują się pod 
jednym magnesem (5) układu wzbudzającego (4). Układ 
przeznaczony jest do pracy w układadh automatyki 
cyfrowej. (2 zastrzeżenia) 

21d-; H02m P. 169712 ao.oa.iww4 
Zakłady Technologicznych Urządzeń Sterujących 

„Bester", Bielawa, Polska (Henryk Wojtas, Leszek Sta
szewski). 

Zespół prostownikowy wtielozakresowy 

Zespół prostownikowy według wynalazku przezna
czony jest do zasilania odbiorników oraz ładowania 
baterii akumulatorów. Zespół prostownikowy posiada 
transformator o dwóch uzwojeniach wtórnych (1, 2), 
z których jedno t(l) posiada duży strumień rozprosze
nia, a przełącznik zakresów (3) jest tak połączony, że 
obejmuje przynajmniej część uzwojenia o zwiększonym 
rozproszeniu. >(|1 zastrzeżenie) 

21d2: HOln P. 173193 QQ.MA&M 

Pierwszeństwo: 0i2.O8Jl97l3 — Węgry 
(nr aasi/mj-ea*} 

Hutogepgyar, Jaszbereny, Węgry (Laszló L. Molnar). 
Układ ochrony naidprąjdowej silników jednofaaowyoh 

w szozególmośei silników maszyn chłodniczycli 

Układ według wynalazku zawiera przekaźnik (7) roz
ruchowy do łączenia pomocniczego uzwojenia (16) fa
zowego silnika (9) oraz automatyczny przełącznik ((2) 
bimetalowy wyłączająco-włączający. 

Przez styki (4, 5) przełącznika <(2) po zadziałaniu 
przekaźnika (7) przepływa łączny prąd głównego <10) 
i pomocniczego (16) uzwojenia [fazowego, Przez bime
tal (12) i styki i(13, 14, 15) przekaźnika (7) jest włą
czone jedynie uzwojenie '(16) pomocnicze. IRezystor (6) 
grzejny połączony jest szeregowo z głównym uzwoje
niem (10) przekaźnika (7). (L zastrzeżenie) 

21e; GOlr P. 166414 o»jiii,jier78 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 
Polski Komitet Normalizacji i iMiar, Warszawa (An

toni Skibiński, Zbigniew Szpigiel, Wacław Skibiński). 

Wieloparametrowy, współosiowy, regulowany skokowo 
wzorzec *g<5, C, R praeznacaony do praicy w aalkresfiie 

częstotliwości dO 100 MHz 

Wzorzec wg wynalazku ma pęk odgałęzień współ
osiowych (1), zawierających w swych przewodach we
wnętrznych wzorcowy rezystor (2) stanowiący rezy
stancję R i pęk .odgałęzień współosiowych (3), zawie-

http://ao.oa.iww4
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rających w swych przewodach wewnętrznych wzorco
wy kondensator >(4) stanowiący pojemność C oraz 
jedno odgałęzienie współosiowe pomocnicze (5) będące 
odcinkiem zwykłej linii współosiowej. Wszystkie te 
odgałęzienia mają oddzielne wejścia zaopatrzone 
w złącza współosiowe (6) oraz dodatkowo w ruchome 
elementy zwarcia (7) lub ekranowania (8), a zakoń
czenia tych odgałęzień są połączone razem we wspól
nym punkcie za pośrednictwem słupa wielokątnego 
o wydrążeniu kołowym, łączącego przewody zewnętrz
ne wszystkich odgałęzień współosiowych \(1, 3 i 5) 
i słupa wielokątnego pełnego, łączącego wszystkie prze
wody wewnętrzne tych odgałęzień. 

Odpowiednią wartość współczynnika strat dieelek-
trycznych tg<5, pojemności C i rezystancji IR uzyskuje 
się przez zwieranie za pomocą zwarcia współosiowego 
(7) i ekranowanie za pomocą e"kranu tłumiącego (8) 
odpowiednich końców odgałęzień współosiowych (1, 2, 
5), przy czym wzorcowe rezystory i kondensatory są 
oddzielone od pozostałych części wzorca przegrodami 
izolacyjnymi w postaci dysków teflonowych, które za
bezpieczają oddzielone elementy przed wpływem 
zewnętrznych czynników atmosferycznych, takich jak: 
wilgotność i szybkie zmiany temperatury jak również 
przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz stano
wią dodatkowe usztywnienie przewodów wewnętrz
nych odgałęzień współosiowych, poprawiając jedno
cześnie współosiowość tych odgałęzień. 

(2 zastrzeżenia) 

21 e; GOlr P. 166821 a6jiii.'i9r7& 

Zakład Doświadczalny Zapisu Magnetycznego przy 
Zakładach .Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Bogdan Gołaj, Janusz Przepiónski). 

Sposób regulacji gęstości kropek w oscyloskopach 
próbkujących oraz układ do stasowania tego sposobu 

Sposób regulacji gęstości kropek w oscyloskopach 
próbkujących oparty na wykorzystaniu znanych metod 
ciągłej regulacji gęstości kropek polega na tyim, że 
regulacja gęstości kropek, korzystnie za pomocą po-

tencjometru (RV2), powoduje jednocześnie taką zmianę 
wartości wzmocnienia w pętli sprzężenia zwrotnego 
wskutek regulacji potencjometrem (RV1) mechanicz
nie sprzężonym z potencjometrem t(RV2), iż ze wzro
stem gęstości kropek wzmocnienie w pętli maleje 
w takim stopniu iż wierność odwzorowania sygnału 
wejściowego pozostaje stała w całym zakresie regula
cji obydwu potencjometrów. 

Układ do regulacji gęstości kropek w oscyloskopach 
próbkujących, charakteryzuje się tym, że obwód regu
lacji wzmocnienia w pętli (6) zawiera tranzystor po
lowy (Tl), którego dren dołączony jest do wyjścia 
odwracającego wzmacniacza operacyjnego <2) umie
szczonego w torze Y objętym pętlą sprzężenia zwrot
nego oraz poprzez rezystor <Ri) do jego wyjścia, zaś 
bramka tranzystora polowego (Tl) poprzez zestyki 
(1—2) przełączników rodzaju wygładzania (PI) i ro
dzaju rozciągu !(P2) połączona jest z suwakiem poten
cjometru regulacji wzmocnienia w pętli (RV1). Do ze
styku i(3) przełącznika rodzaju wygładzania (PI) dołą
czona jest katoda i diody Zenera (Dl) oraz rezystor 
(Rl), którego drugi koniec dołączony jest do źródła 
napięcia polaryzacji (—U). (i3i zastrzeżenia) 

21e; GOlr P. 169104 26.02.11974 

Hiradastechnikai Ipari Kutato Intezet, Budapest, 
Węgry Klstvan Till, Kalman Kiss, Istvan Tothmatyas, 
Laszlo Gecsey, Pal Marthon). 

Urzadizenie do samoczynnego cechowania przyrządów 
pomiiairoiwyoh 

Urządzenie do automatycznego cechowania przyrzą
dów zawiera logiczny zespół sterujący (11), którego 
poszczególne wyjścia są dołączone do wejść sterują
cych dwóch zespołów przełączających «(12, 16). Wejścia 
jednego z tych zespołów (12) są dołączone do miesza
nego źródła sygnałów, do punktu uziemienia i do 
źródła napięcia wzorcowego. Do wyjść drugiego zespo
łu przyłączającego (16) jest dołączony organ podtrzy
mujący (20) układu regulacji punktu zerowego oraz 
organ podtrzymujący (21) układu cechującego wska
zanie końcowe. Pozostałe wyjścia zespołu sterującego 
(11) są dołączone do organu podtrzymującego (20) 
układu regulacji punktu zerowego, do organu (21) 
układu cechującego wskazania końcowe i do wejścia 
generatora sygnałów podstawowych >(26). Wyjście 
pierwszego zespołu przełączającego (12) jest dołączone 
bezpośrednio do wzmacniacza wejściowego (22), a wza-
cniacz wejściowy (22) poprzez przetwornik (23) jest 
połączony z jednym z wejść dwu wejściowego układu 
cyifrowego i(25) wytwarzającego sygnał różnicy. Do 
drugiego wejścia dwuwejściowego układu (25) jest do
łączone wyjście generatora sygnałów podstawowych 
(26). 

Cyfrowy układ i(25) jest dołączony poprzez prze
twornik (27) do wejścia zespołu przełączającego (16), 
którego jedno wyjście jest dołączone do wejścia orga
nu (21) układu cechującego wskazania końcowe, a wyj-
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ście organu (21) jest poprzez układ rezystorów '(29) 
i układ wytwarzający napięcie odniesienia (24) dołą
czone do przetwornika {23). Drugie wyjście drugiego 
zespołu przełączającego (16) jest dołączone do wejścia 
organu (20), a wyjście organu (20) jest połączone przez 
inny układ rezystorów (28) z wejściem zerującego 
wzmacniacza wejściowego *(22). (3 zastrzeżenia) 

21e; GOlr P. 169407 1111.034974 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, .Polska (Zbigniew Si
korski). 

Urządzenie do synchronicznego wyzwalania podstawy 
czasu w oscyloskopie 

Urządzenie według wynalazku jest przeznaczone do 
badania maszyn o cyklicznym rytmie pracy, zwłaszcza 
silników spalinowych i sprężarek. 

Urządzenie zawiera układ wstępnego kształtowania 
(16) dołączony swym wejściem .(20) do wyjścia (21) 
nadajnika impulsów (10), dwójkowy dzielnik częstotli
wości (17) o dwu wyjściach komplementarnych (22, 23) 
dołączony swym wejściem i(24) do wyjścia (25) układu 
wstępnego kształtowania (16) oraz selektor impulsów 
>(18) kasowany na wejściu (26) i wyposażony w wyjście 
dwuimpulsowe (29). 

Selektor impulsów (18) posiada dodatkowo wyjście 
jednolmpulsowe (28), a wejście selekcyjne (27) tego 
selektora jest dołączane do jednego z wyjść ,(22, 23) 
dwójkowego dzielnika częstotliwości (17) albo do wyj
ścia (25) układu wstępnego kształtowania i(16). Ponad
to wejście wyzwalania (8) podstawy czasu oscyloskopu 
(6) jest dołączane, poprzez dodatkowy układ kształto
wania (19) lub bezpośrednio do jednego z wyjść (28, 
29) selektora impulsów (18) albo do jednego z wyjść 
(22, 23) dwójkowego dzielnika częstotliwości '(17), albo 
do wyjścia (25) układu wstępnego kształtowania (16). 

(t2 zastrzeżenia) 

21e; GOlr P. 169260 04.0S,.il9T74 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz 
Bryzek, Wojciech Włodarski). 

Układ elektroniczny okna pomiarowego 

W układzie według wynalazku źródło napięcia od
niesienia (9) dołączone jest do węzła sumacyjnego {{10) 
wzmacniacza operacyjnego >{i) poprzez przełącznik 
przesunięcia (8) i regulowany rezystor (6). Wejście 
(Wl) układu połączone jest z węzłem sumacyjnym (10) 
przez szeregowo połączone rezystory (1, 2). Równolegle 
do rezystora i(2) jest załączony przełącznik zakresu (3), 
sprzężony synchronicznie z przełącznikiem .(8). Wyj
ście układu jest połączone z węzłem sumującym (10) 
pętlą sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego. 

(ii zastrzeżenie) 

21e; GOlr P. 169619 ae.osjiOTii 
Instytut Biologii Doświadczalnej, Polska Akademia 

Nauk, Warszawa, PoLska (Wojciech Turewicz). 

Układ detektora różnicy częstotliwości o zmiennych 
częstotliwościach nośnych 

Detektor według wynalazku składa się z układu sy
metrycznego (1), elementów detekcyjnych (2, 3), rezy
stora sumującego (4), z przerzutnika \{5) sterowanego 
przez rezystor poziomujący '(6) oraz z układu pomiaro
wego (9). Z układem symetrycznym (1) połączone są 
źródła (7, 8) sygnałów o częstotliwościach nośnych EBU 
i F12, których różnica ma .być zmierzona. 

(IL zastrzeżenie) 

21e; GOlr P. 175287 T Al.'10.11074 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, PoLska (Tadeusz 
BaJbij, Hubert Trzaska). 

Sposób cechowania mierników natężenia poła elek-
trycznegio oraz urządzenie do cechowania mierników 

natężenia pola elektromagnetycznego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnał 
cechowniczy doorowadza się do cechowanego miernika 
przez sprzężenie anteny miernika ze źródłem pola, 
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przy zachowaniu jak najmniejszej odległości między 
anteną i źródłem pola. 

Źródło pola zasilane jest sygnałem cechowniczym 
z generatora napięcia przemiennego. 

Urządzenie według wynalazku stanowi znany gene
rator (3) napięcia przemiennego, który wyposażony jest 
w pomocnicze elektrody (10), stanowiące źródło pola 
elektrycznego oraz w cewkę >(2) stanowiącą źródło po
la magnetycznego. 

Wynalazek przeznaczony jest do cechowania, zwła
szcza mierników szerokopasmowych przeznaczonych 
do terenowych pomiarów natężenia składowej elek
trycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego 
w obszarze Fresnel'a. (3 zastrzeżenia) 

21e; GOlr P. 175553 T a&flłL.aflw 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Matysik, Henryk Supronowicz). 

Układ do pomiaru parametrów materiałów ferroma
gnetycznych i obwodów z nimi współpracujących me

todą oscyloskopową 

Układ według wynalazku posiada bloki pomiaru 
prądu (PJ), których wejścia są połączone szeregowo 
z uzwojeniem (no,... np) badanego elementu oraz z im-
pedancjami obciążenia i(Zo,... Zp), natomiast wyjścia 
tworzą połączenia szeregowe, przy czym jeden z koń
ców tego połączenia jest uziemiony, a drugi stanowi 
wyjście :(H) układu. (1 zastrzeżenie) 

21e; GOlr P. 175566 T ilgJldJUtf* 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska '(Maria 
Woźniak),. 

Układ ido cyfrowego pomiaru średniej wartości prze
sunięcia fazowego 

Układ według wynalazku zawiera człon sumujący 
(I), którego jedno wejście połączone jest z wyjściem 
dzielnika (4) częstotliwości, a drugie z wejściowym 

członem (1), a wyjście połączone jest z wejściem głów
nej bramki (3). Człon sumujący (I) składa się z gene
ratora (9), bramki (6), klucza (8) oraz rewersyjnych 
dekad (7). Układ ma zastosowanie w elektronicznych 
systemach pomiarowo-kontrolnych. (4 zastrzeżenia) 

Sie; GOlr P. 175681 T d5jlllul9f74 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Golanowski, Tadeusz Ciszewski). 

Sposób określania zakresu monostabiłnej pracy gene
ratora relaksacyjnego zbudowanego na tranzystorach 

lawinowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kontro
luje się impuls gasnący (Ug) na tle impulsu wyzwala
jącego (Uw) generatora, reguluje się napięcia zasila
jące i(Uz) od zera wzwyż i mierzy się wartość zasila
jącego napięcia '(Uz), w momencie pojawienia się im
pulsu gasnącego (Ug) na tle impulsu wyzwalającego 
(Uw) oraz w momencie zmniejszenia się czasu opóźnie
nia (top) impulsu gasnącego w stosunku do początku 
impulsu wyzwalającego praktycznie do zera, po czym 
przerywa się regulację napięcia zasilającego. 

(1 zastrzeżenie) 

31g; HOlf P. 169231 02.OQ.aa74 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot", 
Warszawa, Polska (Jacek Ryszard Przygodzki, Jan Sa
dełek). 

Sposób magnesowania kół magnesowych maszyn elek
trycznych, zwłaszcza iskrowinikow-tpradiniic do Silników 
pojazdów mechanicznych oraz urządzenie do stosowa

nia tego sposobu 

Sposób magnesowania kół magnesowych maszyn 
elektrycznych, zwłaszcza iskrowników prądnic do sil
ników spalinowych polega na tym, że wprowadza się 
do wnętrza koła magnesowego zespół magnesujący 
w postaci elektromagnesu, którego rdzeń ustawiany 
jest naprzeciw dwóch przeciwległych magnesów koła 
magnesowego, przy czym obwód magnetyczny zamyka
ny jest przez wieniec koła magnesowego oraz urządze
nia do stosowania tego sposobu, w którym zastosowany 
jest zespół magnesujący składający się z rdzenia <3) 
i cewki .(4), przy czym rdzeń (3) jest tak ukształtowa
ny, że jego nabiegunniki (3a) mogą być ustawiane na
przeciw biegunów (2fo) magnesów koła magnesowego 
(2). (2 zastrzeżenia) 

http://02.OQ.aa74
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21g; HOlf P. 169254 04.08,10714 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Przyłuski, Roman Liwak). 

Sposób kształtowania parametrów magnetycznych 
iw cienikich warstwach cyliindryezinych 

Sposób kształtowania parametrów magnetycznych 
w cienkich warstwach cylindrycznych, stosowanych 
jako nośniki informacji w różnego typu pamięciach, 
jako detektory pól magnetycznych, detektory naprężeń 
mechanicznych, lub jako elementy logiczne, polega na 
wygrzewaniu tych warstw w temperaturze 80M4O0°C 
w polu magnetycznym poóbwodowym, stałym lub 
zmiennym, , (i zastrzeżenie) 

21g; GOlt P. 169259 04.0(3 J1974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska '(Zdzi
sław Pawłowski, Jolanta Holnicka-iSzulc, Jan Walen-
tek, Seweryn Szymański). 

Okienkowy licznik Getgera-Miillera z ograniczonym 
czynnikiem gaszącym 

Przedmiotem wynalazku jest licznik Geigera Mullera 
z ograniczonym czynnikiem gaszącym, przeznaczony 
do laboratoryjnych pomiarów aktywności słabych źró
deł promieniowania alfa i beta. 

Okienkowy licznik Geigera Mullera według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że na denko <(2) licznika 
zastosowano nowy materiał o dużej rezystancji skroś-
nej, dzięki czemu rurkę pompową 1(7) można umieścić 
obok anody (4). 

Konstrukcja taka pozwoliła na zlikwidowanie zja
wiska wyładowań między anodą (4) a wewnętrzną 
ścianką rurki pompowej (7), co znacznie zmniejszyło 

Tv% własny licznika. (,1 zastrzeżenie) 

21g; GOlt P. 169392 09.O3.J1974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzi
sław Kotoński). 

Urządzenie do badania biohimłnescencji 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania 
zjawiska bioluminescencji polegającego na emisji fo
tonów przez substancje biologiczne. Urządzenie cha
rakteryzuje się tym, że jako źródło wzorcowe światła 
zastosowano scyntylator pobudzany do emisji fotonów 
przez izotop promieniotwórczy o długim okresie poło
wicznego rozpadu np. kilka tysięcy lat. 

'01 zastrzeżenie) 

21g; HOls P. 169425 1il.03HOT4 

Wojskowa Akademia Techniczna im, Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska .(Michał Syczewski, El
żbieta Januszewska). 

Sposób otrzymywania cieczy laserowej opartej na 
POCI, aktywowanej neodynuan 

Sposób otrzymywania cieczy laserowej opartej na 
POCl3, aktywowanej neodymem, polega na rozpuszcza
niu ŃdjAi w układzie P0013(SnCl4)D20, w którym sto
sunki molowe komponentów zawarte są w granicach 
9—119 : 1 , : 1'—ii,12, przy czym proces prowadzi się w tem
peraturze wrzenia mieszaniny pod chłodnicą zwrotną, 
a następnie oddestylowuje się taką ilość rozpuszczalni
ka, ażeby po oddestylowaniu stężenie N d + + + wyno
siło około 0,2—0,7 mola/l po czym w celu całkowitego 
usunięcia z roztworu DCI, roztwór odgazowuje się pod 
próżnią. (ii zastrzeżenie) 

21g; G0»f P. 169481 05.03.1(974 

Instytut Badań Jądrowych, Swierk-Otwock, Polska 
(Jacek Appelt, Marek Sadowski, Stanisław Ugniewski). 

Układ elektraoptyczny uwłaszcza do ultraszybkiej mi
gawki świetlnej 

Układ według wynalazku zawiera kryształ, którego 
dwójłomność wymuszana jest przyłożonym polem elek
trycznym i znany jest pod nazwa komórki Pockelsa, 
Kryształ (1) elektrooptyczny w kształcie walca lub 
prostopadłościanu umieszczony jest w hermetycznej 
metalowej obudowie (2) z pokrywą (3), wypełnioną 
ciekłym dielektrykiem. 

Dwie pierścieniowe elektrody '(4 i 5) wykonane są 
z miękkiego .metalu i dociśnięte do ścian czołowych 
kryształu (1), a wraz z nim do wewnętrznej ściany 
Obudowy (2) za pomocą wykonanej z dielektryka pro
wadnicy (7), Do elektrody (5) dołączone jest napięcie 
sterujące z gniazda 'współosiowego <6), natomiast elek
troda (4) jest połączona galwanicznie z obudową (2) 
przewodzącą prąd elektryczny. (2 zastrzeżenia) 
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2 Ig; H01I P. 169632 I18.03J19T74 

Sony Corporation, Tokio, Japonia. 

Przyrząd półprzewodnikowy 

Przyrząd półprzewodnikowy wielozłączowy o dużym 
współczynniku wzmocnienia, charakteryzuje się tym, 
że podłoże (1) o grubości około i250 |on jest mocno 
zdomieszkowane zanieczyszczeniami typu N+, i tworzy 
kolektor wraz z krzemową warstwą epitaksjalną (2) 
typu N— o grubości rzędu i20 «m zdomieszkowaną an
tymonem. Na warstwie (2) typu N— utworzona jest 
krzemowa warstwa (3) typu P— domieszkowana bo
rem stanowiąca bazę tranzystora, jej grubość wynosi 
5 um» następna jest warstwa epitaksjalna 1(4) krzemo
wa typu N1—, domieszkowana antymonem tworząca 
emiter, na niej drogą dyfuzji utworzona jest warstwa 
(5) typu N"—, domieszkowana (fosforem stanowiąca 
styk emitera. Mocno drogą dyfuzji zdomieszkowany 
fosforem obszar (6), przenika bazę (3) do kolektora <(2) 
tworząc jego otoczenie. Obszar (7) typu N— utworzony 
przez dyfuzję przenika przez warstwę emitera (4) ty
pu N— do bazy (3) typu P—, która ogranicza i otacza 
emiter (4), domieszką jest bor. Obszar (8) typu P— 
utworzony przez dyfuzję na obszarze (7) mocno zdo
mieszkowany borem jest powierzchnią styku bazy. 

Warstwa '(206) dwutlenku krzemu pokrywa górną 
powierzchnię przyrządu dla 'jego pasywacji. Elektroda 
kolektora (9) utworzona jest z aluminium na podłożu 
(1) typu N+. Elektroda bazy (10) z aluminium utwo
rzona jest na powierzchni styku bazy (8), elektroda 
emitera (11) z aluminium utworzona jest na powierz
chni styku emitera (5). Obszar (200) typu P— dyfun-
dowany na emiterze '(4) typu N— tworzy złącze PN 
między nim i emiterem (4). Obszar (200) jest zdomie
szkowany borem i formowany równocześnie z formo
waniem powierzchni styku bazy (8). Koncentracja do
mieszkowania wynosi SXllO18 atomów/cm—3, a głębo
kość warstwy (200) wynosi około ii,® ji/m. Warstwa (2) 
typu N— oraz warstwa (3) typu P— tworzą złącze <12) 
kolektor—baza, warstwa '(3) typu P— i warstwa (4) 
typu fN\— tworzą złącze (13) emiter—baza, a warstwa 
(14) typu P i dodatkowy obszar (200) tworzą dodatko
we złącze PN. (il5 zastrzeżeń) 

21g; H011 P. 169633 18.03.1974 

Sony Corporation, Tokio, Japonia. 

Przyrząd półprzewodmiikwwy 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd półprzewod
nikowy wielozłączowy posiadający duży współczynnik 
wzmocnienia prądowego. 

Przyrząd półprzewodnikowy z wielozłączowym ob
szarem emitera i bazy charakteryzuje się tym, że ob
szar emitera (4) jest tak zdomieszkowany, że otrzyma
na długość albo głębokość drogi dyfuzji wprowadzonych 
nośników mniejszościowych jest znacznie dłuższa od 
szerokości względnie odległości obszaru emitera i że 
są przewidziane środki, które w obszarze emitera wy-
twarzalją wzbudzenie pola o takiej wartości, że kon

centracja wprowadzonych nośników mniejszościowych 
poprzez Obszar emitera (4) wykazuje przebieg w zna
cznym stopniu płaski. Pole wzbudzane w przyrządzie 
wywoływane jest złączeni L—iH (14). 

•(7 zastrzeżeń) 

21g; HOlh P. 169646 18.0BJ1OT4 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Walter Wy-
piór, Kazimierz Czylok). 

Elektroniczny przekaźnik czasowy 

Elektroniczny przekaźnik czasowy według wynalazku 
zawierający zasilacz stabilizowany (ZA), tranzystor 
jednozłączowy (T), tyrystor (Ty) i przekaźnik (P) cha
rakteryzuje się tym, że na pojemności układu całkują
cego składają się pojemności kondensatorów {Cu C2), 
które ładowane są poprzez wspólny rezystor (R3), przy 
czym kondensator (C2) o mniejszej pojemności rozła
dowuje się w obwodzie emitera (E) jednozłączowego 
tranzystora (T) i wyzwala sterujący tyrystor (Ty) za
łączający w znany sposób wykonawczy przekaźnik (P), 
zaś kondensator (Ct) o większej pojemności rozładowu
je się w odrębnym obwodzie. (5 zastrzeżeń) 

21g; H05k P. 169845 26.03J19I74 

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprze
wodnikowych, Warszawa, Polska (Janusz Nowacki, Ka
tarzyna Szyszej). 

Sposób wytwarzania obudów z tworzyw sztucznych do 
mikroukładów 

Sposób otrzymywania obudów do mikroukładów 
z tworzyw sztucznych, wykonywanych metodą nisko-
ciśnieniowego prasowania przetłocznego, według wy
nalazku polega na tym, że przed operacją prasowania 
pokrywa się wyprowadzenia wewnętrzne warstwą 
ochronną. Po wykonaniu zapraski warstwę tę usuwa 
się mechanicznie lub za pomocą odpowiednich roz
puszczalników. (1 zastrzeżenie) 

2 Ig; H05c P. 174188 T 1T.09J1974 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Zygmunt 
Songin, Marian Szatybełko). -

/ 
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Sposób sterowania generatorem impulsów prądowych 
dużej mocy zwłaszcza generatorem do zelektryfikowa
nych narzędzi połowowych oraz urządzenie do stoso

wania tego sposobu 

Sposób sterowania generatorem impulsów prądowych 
zwłaszcza generatorem do zelektryfikowanych narzędzi 
połowowych charakteryzuje się tym, że w obwodach 
ładowania i rozładowania stosuje się synchronizację, 
polegającą na wybieraniu określonej ilości faz napię
cia zasilającego, w ciągu których mostek prostowniczy 
przewodzi i odbywa się ładowanie baterii kondensa
torów. 

Blokowanie pracy mostka prostowniczego w przecią
gu określonej ilości faz napięcia zasilającego i uru
chamianie zaworów rozładowczych, liczba faz napięcia 
zasilającego, w ciągu których mostek prostowniczy 
przewodzi lub jest zablokowany, uzależniona jest od 
wybranej częstotliwości generatora. Przy niższych czę
stotliwościach generatora wybiera się większą ilość faz 
napięcia zasilającego, w ciągu których mostek prosto
wniczy przewodzi, co w czasie ładowania baterii kon
densatorów odpowiadającym czasowi przewodzenia 
mostka prostowniczego daje bardziej równomierne ob
ciążenia źródła zasilania. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku 
odznacza się tym, że zawiera sterowniki tyrystorów 
(2) mostka prostowniczego w wejściowym układzie (8) 
sterowania wytwarzające impulsy zapłonowe tych ty
rystorów (2). Układ ten jest połączony z układem su
mującym |(9>, a ten z kolei połączony jest ze zliczają
cym układem (10) i dalej z układem blokady (11) i ze 
sterującym nim układem (12) wybierania częstotliwo
ści. Układ blokady '(11) połączony jest z wejściowym 
układem (8) oraz układem sterowania (13) rozładow
czych tyrystorów (3) generatora. (2 zastrzeżenia) 

21g; H011 P. 175350 T OSMJlflfM 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. dTOBlli 
Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska 

(Edward Prusaczyk, Bohdan Majewski). 

Mechanizm do dokładnego przesuwania półfabrykattu 
na miejsce wykonania operacji mSkromontażu 

Mechanizm do dokładnego przesuwania półfabryka
tu z miejsca naprowadzania narzędzia na punkt wy
konywania mikromontażu na miejsce wykonywania 
mikromontażu, czyli przy wykonywaniu mikromontażu 
sposobem według wynalazku głównego charakteryzuje 
się tym, że posiada chwytki ruchome (10) i nierucho
me i(ll) zaopatrzone w szczęki |(12) zaciskające na'prze
mian przesuwany półfabrykat, przy czym chwytki nie
ruchome zamocowane są do stałego korpusu (1), a 

chwytki ruchome (10) zamocowane są na suwaku <2) 
poruszającym się na prowadnicach pryzmowo-kulko-
wych (3) między ogranicznikami w postaci śrub mi-
krometrycznych (15). (i zastrzeżenie) 

21 g; HOls P. 175400 T 06JŁU197'4 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Włodzimierz -Narczyk, 
Józef Żebruń). 

Układ automatycznej stabilizacji kierunku wiązki la
serowej w przestrzeni 

Układ według wynalazku składa się z tłumika drgań, 
którego część ruchoma (3) połączona jest z obudową 
(2) urządzenia optyczno-laserowego tak, że można ją 
ustalać w dowolnym położeniu względem obudowy (2) 
urządzenia oraz ze złącza przegubowego (1). Złącze 
przegubowe (1) zamocowane jest jednym końcem do 
obudowy (2) urządzenia a drugim końcem do nieru
chomej podstawy (5) tego urządzenia i usytuowane jest 
powyżej środka ciężkości zespołu składającego się 
z urządzenia optyczno-daserowego i ruchomej części 
tłumika drgań. 

Stabilizacja kierunku wiązki laserowej realizowana 
jest przez stabilizowanie położenia całego urządzenia 
optyczno-laserowego w granicach ±ll&° z dokładnością 
do 2". Układ daje możliwość kierowania wiązki w do
wolnym kierunku i stabilizowania jej położenia w pła
szczyznach pionowych. (1 zastrzeżenie) 

2lg; HOlh P. 175682 T ilSijlIlJlflfM 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska r(Lech Jan Weiss). 

Sposób pomiaru czasu drgań zestyków elektrycznych 
zwłaszcza przekaźnika oraz układ do stosowania tego 

sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ pozwa
lający dokonać pomiaru czasu drgań zestyków prze
kaźnika przy włączaniu lub wyłączaniu. Pomiarą do
konuje się metodą numeryczną. 
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Istotę wynalazku stanowi metoda mostkowa, pozwa
lająca oznaczyć z dużą dokładnością początek i koniec 
czasu drgań zestyków, przy czym pomiar odbywa się 
dla dokładnie określonych i nastawionych w mostku 
dwóch lub jednej wartości progowych rezystancji ze
styków, określających granicę między stanem zwarcia 
i rozwarcia tych zestyków. 

Układ zawiera mostek o trzech gałęziach (GO, Gl 
i G2). Czas drgań wykazuje urządzenie odczytowe 
(WC) na rozkaz dany impulsem wygenerowanym 
w chwili przejścia rezystancji zestyków (Z) przez war
tość progową rezystancji nastawioną na (Ro, Rl). 

Sposób i urządzenie według wynalazku przeznaczone 
są do pomiaru czasu drgań zestyków w czasie badań 
i kontroli. Urządzenie pozwala ponadto na pomiar 
czasu zadziałania przekaźnika. (2 zastrzeżenia) 

2Ig; HOlj P. 176076 oojLijierM 
Pierwszeństwo: 29ljl!lJli9'7i3 — St. Zjednoczone Ameryki 

(nr 42013124) 
IROA Corporation, 'Nowy Jork, Stany Zjednoczone 

.Ameryki (Terry Monroe Shrader). 

Kineskop z wewnętrznym i zewnętrznym ekranem 
magnetycznym i powiązanie diemagiiiesiująoe 

Kineskop według wynalazku, składający się z bańki 
szklanej ;(12) z umieszczoną wewnątrz niej wyrzutnią 
elektronów (30), płyty czołowej (24) ekranu od dal owej 

od wyrzutni (30) i maski (30) z otworami zamocowa
nej pomiędzy ekranem (24) a wyrzutnią (30), charak
teryzuje się tym, że zawiera wewnętrzny ekran ma
gnetyczny (44), cewki demagnesujące (42) i zewnętrz
ny ekran magnetyczny (40) zachodzący częściowo na 

wycięcie w ekranie wewnętrznym. Zewnętrzny ekran 
(40) składa się z dwóch części umieszczonych po prze
ciwległych stronach kineskopu i rozciąga się częścio
wo wokół lampy. Cewki demagnesujące (42) są na
winięte wokół dwóch części ekranu zewnętrznego (40), 
co powoduje sprzężenie pola demagnesującego z we
wnętrznymi elementami metalowymi wewnątrz kine
skopu. (2 zastrzeżenia) 

21h; HOSb P. 169880 28.08.1974 

Spółdzielnia Pracy „Introdruk", Warszawa, Polska 
(Wojciech Szczepaniak, Zbigniew Drzewiecki). 

Urządzenie do ekraaiowamia pola elektromagnetycznego 
zgrzewarek wysokiej częstotliwości 

Urządzenie według wynalazku stanowi ekran, poru
szający się automatycznie w kierunku pionowym wraz 
z głowicą. Urządzenie ma górną poziomą osłonę (6), 
do której są umocowane zawiasowo boczne skrzy
dła (7) i przednie skrzydło (8). Skrzydła te za pomocą 
cięgien (20, 22) są połączone z układem dźwignio
wym (16, 18), który przy ruchu głowicy (2) ku górze 
powoduje ich odchylenie ku górze. (8 zastrzeżeń) 

21n7; H04n P. 169947 30.08.1974 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol
ska (Jacek Jaszczyński). 

Sposób kodowania informacji impulsowej o fazie prze
łącznika koloru w koderze TVC systemu SECAM 

oraz układ dekodera do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
całkowitego sygnału synchronizującego, po grupie pię
ciu standardowych impulsów wyrównawczych, wystę
pujących po grupie impulsów synchronizacji pola 
wprowadza się dodatkowy szósty impuls wyrównaw
czy, który występuje na trzysta osiemnastej linii tyl
ko wtedy, gdy impuls synchronizacji koloru o często
tliwości o połowę mniejszej od częstotliwości odchy
lania linii ma wartość np. dodatnią. 

Układ dekodera według wynalazku zawiera trzy se
paratory (1, 4, 6) połączone ze sobą wejściami, przy 
czym wyjście separatora impulsów wyrównawczych 
(1) połączone jest raz bezpośrednio, drugi raz poprzez 
licznik impulsów (2) z wejściem elementu binarne
go (3), wyjście którego połączone jest z wejściem 
dzielnika częstotliwości (7). Wyjście separatora (4) 
impulsów synchronizacji pola połączone jest poprzez 
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multiwiibrator sterujący pola (5) z licznikiem impul
sów (2). Wyjście separatora (6) impulsów synchroni
zacji linii dołączone jest do końcowego dzielnika czę
stotliwości (7) na wyjściu którego występują impulsy 
zawierające informację o fazie przełącznika koloru. 

(3 zastrzeżenia) 

22g; C09d P. 169583 I&.08.il9f7(4 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Hali
na Badowska, Lech Czarnecki, Bronisława Skłodow-
ska-Weigt, Mariusz Łyczkowski, Michał Szwarc). 

Sposób wytwarzania materiałów budowlanych na ba
rcie żyiwSlc syntetycznych 

Sposób wytwarzania materiałów budowlanych na 
bazie żywic syntetycznych według wynalazku polega 
na zmieszaniu kruszywa z sorbentami kapilarnymi ty
pu glinokrzemianów o wzorze ogólnym J ( X 2 Y ) Ó ' 
•Al208 'nSi02 'mH^O, w którym X oznacza kationy 
I grupy, a Y kationy II grupy układu okresowego, 
a następnie dodaniu pozostałych składników kompo
zycji takich jak żywica, utwardzacz i ewentualnie do
datki modyfikujące. (1 zastrzeżenie) 

22g; C09d P. 169946 29.03.11974 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej w 
Gdyni, Gdynia, Polska (Jadwiga Pawlińska, Edward 
Wince wicz). 

Wykładzina zapobiegająca erozji powierzchni metalo
wych 

Wykładzina zapobiegająca erozji powierzchni meta
lowych sporządzona jest przy wykorzystaniu techniki 
laminowania powłokowego na bazie spoiw syntetycz
nych chemoreaktywnych wypełnianych wypełniaczami 
nieorganicznymi pochodzenia naturalnego w postaci 
drobnoziarnistej mączki kwarcowej oraz maty Ł/lub 
tkaniny szklanej jako wytrzymałościowego elementu 
nośnego wykładziny. Podwyższenie trwałości przeciw-
erozyjnej wykładziny uzyskuje się przez jej zewnętrz
ną licową warstwę mającą podwyższony w stosunku 
do kompozycji zasadniczej dodatek napełniacza mine
ralnego, mączki kwarcowej. (3 zastrzeżenia) 

22g; C09d P. 175675 16MJ1OT4 

Pierwszeństwo: 16MJ197B — Francja (nr 7i34082H) 

Saint-Gobain Industries, Neuilly sur Seine, Francja 
(Helmer Raediisch, WoLfgang Schaeffer). 

Warstwa pokrywająca z poliuretanu 
Przedmiotem wynalazku jest warstwa pokrywająca 

z poliuretanu zawierająca jako składniki: eter poligli-
kolowy, powstały w wyniku kondensacji tlenku pro-
'pylenu z trójhydroksymetylopropanem i mający od 
10,5 do l!2% wolnych grup hydroksylowych (skład
nik ii) oraz produkt reakcji kartaamylomocznika z 1,6-
sześciometylenodwuizocyjainianem, zawierający od 21 
do 22% grup izocyjanianowych (składnik 2) charakte
ryzująca się tym, że w poliuretanie stosunek wagowy 
składnika 2 do składnika 1 wynosi od 0,9 do 1,1. 

Warstwy według wynalazku znajdują zastosowanie, 
jako odporne na zarysowanie, powłoki plastyczne na 
powierzchnię szyb bezpiecznych, zwłaszcza w samo
chodach. '(9 zastrzeżeń) 

22g; C09d P. 176010 28.lil.i9fM 

Pierwszeństwo: 30JHU1973 — Austria (nr A il0041/713) 

Vianova Kunstharz Aktiengesellschaift, Wiedeń, 
Austria (Wolfgang Daimer, Gert Dworak). 

Sposób wytwarzania środków wiążących rozpuszczal
nych w wodzie 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że 70— 
90% wagowych polimeru dienowego, korzystnie homo-
i/lub kopolimeru butadienowego o ciężarze cząstecz
kowym 500—5000, poddaje się reakcji w temperatu
rze 150—2i500C z HO—.30% wagowymi cr,/?-etylenowo 
nienasyconego kwasu karbóksylowego i/lufo kwasu 
dwukarboksylowego i/lulb jego bezwodnika i/lub pół-
estru i co najwyżej 710% ofoecnyoh lub potencjalnie 
obecnych grup karboksylowych estryfikuje się mono-
alkoholem. ©0—95% tak otrzymanego, częściowo 
zestryfikowanego adduktu razem z 5—40% wagowymi 
żywicznego kwasu wielohydroksywielokarfooksylowego 
o liczbie kwasowej 30—GEO mg KOH/g i o liczbie wo
dorotlenowej 10—50© mg KOH/g, ewentualnie po czę
ściowej reakcji w temperaturze co najwyżej 160°C, 
przeprowadza się sól rozpuszczalną w wodzie. 

(8 zastrzeżeń) 

22i2; C09j P. 173674 T 31.0819714 

Centralny Ośrodek Badawczo-iRozwojowy Przemy
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Halina 
Iwańczyk). 

Sposób przyklejania uszczelek, zwłaszcza poButretanio-
wych bitumiiinliziowanych do podłoża, szczególnie ele-

mentów budowlanych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stałą 
i oczyszczoną powierzchnię podłoża pokrywa się bez
pośrednio warstwą emulsyjnej pasty asfaltowej naj
korzystniej, licząc wagowo, o składzie 30—80% asfal
tu, 5.—(20% bentonitu, 5—£©% syntetycznego lateksu, 
zwłaszcza lateksu butadienowo-styrenowego, 0,Si—Qy0% 
niejonowego emulgatora najdogodniej oksyetylenowego 
alkilofenolu, do 5% środ:ka tiksotropowego najdogod
niej w postaci palioctanu winylu, lufo skrobi albo ko
loidalnej krzemionki i resztę do 100% wody najkorzy
stniej kondensatu pary wodnej, oraz jednocześnie po
krywa się powierzchnię łączonego elementu uszczelki 
najkorzystniej w postaci paska lufo płyty z pianki po
liuretanowej nasyconej impregnatem z asfaltu zawie
rającego dodatek plastyfikatora, przy czym grubość 
warstwy powłoki pasty na powierzchni uszczelki jest 
przeważnie dwa razy cieńsza od warstwy powłoki pa
sty na powierzchni, po czym przykleja się uszczelkę 
do powierzchni podłoża powleczonego warstwą pasty 
asfaltowej i komprymuje uszczelkę najdogodniej 
o 30% objętości w ciągu kilku do kilkunastu godzin 
albo wciska i przykleja sie uszczelkę do powierzchni 
szczeliny zgniatając uszczelkę co najmniej o 5% obję
tościowych. {1 zastrzeżenie) 

http://28.lil.i9fM
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23a3; H04m P. 174491 T il!2.08Jigr74 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka
towice, Polska (Grzegorz Wyrostkiewicz, Zbigniew 
Głowacki). 

Układ współpracy dyspozytorni z systemem łączności 
lokalnej 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do sto
sowania w kopalniach węgla kamiennego. 

Układ składa się z zainstalowanych w dyspozytorni: 
zespołu zgłoszeniowo-wywoławczego (1), wyposażenia 
liniowego (2) oraz zespołu zgłoszeniowo-wywoławcze
go (4) zainstalowanego u dysponenta łączności lokal
nej. Dyspozytornię z systemem łączności lokalnej łą
czy linia (3). 

Podstawowym urządzeniem zespołu zgłoszeniowo-
wywoławczego (1) jest wzmacniacz tranzystorowy (T) 
obciążony przekaźnikiem (PD), który jest zboczniko-
wany diodą (D2) i podłączony do linii (3) za pośred
nictwem sprężyn przekaźnika (Pz). 

Zespół zgłoszeniowo-wywoławczy (4) posiada wzma
cniacz (Tl) obciążony przez przekaźnik (S), a w ob
wodzie wejściowym ma szeregowo włączane konden
sator (Cl), diodę (D) i potencjometr (PI). Wzmacniacz 
(Tl) włączony jest do linii (3) poprzez dławik (DŁ). 

(.2 zastrzeżenia) 

23c; ClOm P. 175710 T WM&VM 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Andrzej Waehal, 
Mirosław Rubas). 

Sposób usuwania wody z zawodnionych olejów sma
rowych 

Sposób usuwania wody z zawodnionych olejów sma
rowych polega na kontaktowaniu emulsji olejowo-
wodnej z solą higroskopijną, nierozpuszczalną w oleju, 
najkorzystniej z chlorkiem sodowym. Tak odwodniony 
olej oddziela się następnie od soli na drodze filtracji. 

(1 zastrzeżenie) 

23e; Cl ld P. 169627 .18.TOJLBI74 

OITREX, S.A., Saint-Gilles-lez-iBruxelles, Belgia. 

Mieszanka detergentowa bez polifosforanów 

Mieszanka detergentowa zawiera ii—I9i9, korzystnie 
1—(3*0 części wagowych soli sodowej, potasowej, amo
nowej lub trójetanolóaminowej organicznego kwasu 
polikarboksylowego takiego jak nienasycony kwas 
czterokarboksylowy otrzymywany na drodze pirolizy 
cytrynianu metalu ziem alkalicznych, albo sulfonowa
ny kwas czterokarboksylowy, otrzymywany przez 
przyłączenie do podwójnego Wiązania powyższego 
kwasu czynnika sulfonującego, oraz 1:—99 korzystnie 
70—QQ części wagowych siarczanu metalu alkaliczne

go, takiego jak siarczan sodowy lub potasowy i ewen
tualnie co najmniej fi składnik taki jak anionowy 
czynnik powierzchniowo-czynny, nie jonowy czynnik 
powierzchniowo-czynny, wybielacz, krzemian metalu 
alkalicznego, polielektroliit, środek pomocniczy, woda 
i środek ścierny. (16 zastrzeżeń) 

23e; Cl ld P. 169628 18.0SJ197I4 

CITREX, S.A., Saint^Gilles-dez^Bruxelles, Belgia. 

Mieszanka detergentowa 

Mieszanka detergentowa, zawiera 1—99, korzystnie 
1;—80 części wagowych soli organicznego kwasu suł-
fopolikarboksylowego, którego grupy karboksylowe są 
przynajmniej częściowo zestrytfikowane co najmniej 
jednym związkiem niejonowym zawierającym co naj
mniej jedną grupę hydroksylową, a grupa sulfonowa 
kwasu jest zneutralizowana kationem takim jak sód, 
potas i trójetanoloamina. Powyższy kwas suMopolikar-
boksylowy uzyskuje się przez sulfonowanie i zakwa
szanie produktu pirolizy soli metalu ziem alkalicznych 
kwasu cytrynowego. Mieszanka zawiera również ,1—fli9, 
korzystnie 710—9(9 części wagowych siarczanu sodowe
go j/lub potasowego oraz ewentualnie co najmniej je
den składnik taki jak anionowy środek powierzchnio
wo-czynny, niejonowy środek powierzchniowo-czynny, 
wybielacz, krzemian metalu alkalicznego, stabilizator, 
polielektrolit, środek pomocniczy, woda i środek 
ścierny. I(16 zastrzeżeń) 

23e; Cl ld P. 169819 35.0&.il97i4 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War
szawa, Polska (Mieczysław Wilczek, Janina Gajek, 
Witold Wihan, Wiesława Pochłaniak). 

Sposób wytwarzania bazy detergentowej szamponów 
leczniczych i innych preparatów kosmetycznych 

Sposób wytwarzania bazy detergentowej szamponów t 
leczniczych i innych preparatów kosmetycznych pole
ga na tym, że ;10 części wagowych monoetanoloamidu 
kwasów oleju koksowego kondensuje się w tempera
turze 90—lili0°C z 3—5 częściami wagowymi bezwod
nika maleinowego. 'Nadmiar bezwodnika maleinowego 
neutralizuje się przez kondensację w tej samej tempe^ 
raturze z 1—ii© częściami imonoetanoloamidu kwasu 
undencylenowego. Otrzymany kondensat sulfonuje się 
następnie 4—IM) częściami siarczynu sodowego. 

Cl zastrzeżenie) 

23e; Cl ld P. 169895 2B.0MOT4 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 1(4079(4' 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War
szawa, Polska (Janina Gajek, Andrzej Głuski, Józeif 
Leszczyński, Bogumiła Miłek, Barbara Sawicka, Wi
told Wihan, Jerzy Dzierżawski). 

Płynny środek do mydia szkła, szyb samochodowych, 
lusterek i tym podobnych przedmiotów 

Płynny środek do mycia szkła, szyb samochodo
wych, luster i tym podobnych przedmiotów zawiera 
glikol bori borate, malonian dwuetylu, sole kwasu al-
kilobenzenosulffonowego, alkohol etylowy lub metylo
wy, związki zapachowe, związki barwiące oraz wodę. 

(1 zastrzeżenie) 
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23e; Clld P. 174642 T 07AOJ1974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Danuta 
Walińska-Tomaszewicz, Janina Miśkiewicz, Antoni 
Gierak, Ryszard Orlewiski). 

Enzymatyczny proszek do czyszczenia 

Proszek do czyszczenia, zwłaszcza urządzeń sanitar
nych ' składający się ze środków powierzchniowo czyn
nych, ścierniwa i substacji pomocniczych zawiera pre
parat enzymatyczny, w którego sfełald wchodzą tryp-
syna, lipaza i amylaza. (1 zastrzeżenie) 

25a; D04b P. 175184 29jl019fM 

Pierwszeństwo: 3*OJlOJ10rT3 — W. Brytania (nr 60018^3) 
O4.Oi2jl07i4 — W. Brytania l(nr OSOdQm) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Wielowarstwowy wyrób włóknisty oraiz sposób jego 
wytwarzania 

Wielowarstwowy laminarny wyrób włóknisty skła
da się z warstw z nietkanych mat z włókien nieorga
nicznych z cienkich materiałów z nietkanego włókna 
organicznego (np. jedwabiu wiskozowego), ułożonych 
na przemian. Wyroby są przeznaczone jako wzmo
cnione koce, do izolacji dźwiękowej i termicznej oraz 
do .filtracji. 

Sposób wytwarzania wyrobu według wynalazku po
lega na tym, że umieszcza się matę z nietkanych włó
kien nieorganicznych na nietkanym materiale z włó
kien organicznych, o grubości imałej w porównaniu 
z grubością maty i przewleka igłą włókna organiczne 
w głąb maty, poddając materiał działaniu igieł haczy
kowatych wykonujących ruch postępowo-zwrotny, któ
re przechodzą przez materiał i w głąb maty zasadni
czo w kierunku jej grubości. &Q zastrzeżeń) 

27c; F04d P. 179304 T ailUUOT4 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Andrzej Wróblewski, Jan Szulowsiki). 

Sposób mocowania łopatek w tarczy wirnika wenty
latora osiowego 

Sposób mocowania łopatek w tarczy wirnika wen
tylatora osiowego polega na osadzaniu w dzielonych 
wkładkach (1) obsady łopatek (2). Wkładki (1) są 

skręcane zlącznymi śrubami i wprowadzane do wy
cięcia (4) w tarczy (5) wirnika wentylatora. Zmianę 
kąta ustawienia łopatek reguluje się śnibą, natomiast 
ustawienie obwodowe łopatek (2) wykonuje się przez 
przesunięcie wkładek (1) w wycięciu (4) i blokuje śru
bą, (li zastrzeżenie) 

28d; C14b P. 168919 18.02J1OT4 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Wi
ktor Pietrzykowski, Bożena Banaszewska, Janina 
Wieczorek, Alfred Koryciński, Kazimierz Kawiński, 
Zotfia Stanisławska). 

Sposób otrzymywamlia z dwotn chromowych wierzch
nich skór obuwniczych wodo i olejoodpornych 

Sposób otrzymywania z dwoin chromowycfhl wierzch
nich skór obuwniczych wodo i dlejoodpornych polega
jący na sklejaniu odpowiednio przygotowanych dwoin 
parami i pokrywaniu ich apreturą charakteryzuje się 
tym, że warstwę wewnętrzną ochronną między dwie
ma sklejonymi dwoinami stanowi klej poliuretanowy, 
a pokrycie zewnętrzne stanowi apreturą olejoodporna 
lub środek impregnujący dwoinę zewnętrzną typu 
związków ifluoroorganicznych. i(l zastrzeżenie) 

29a; DOld P. 169902 29.08.19^4 

Instytult Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź, 
Polska (Tadeusz Górny, SteJfan Bulik, Zbiigniew Ry
bicki, Edward Masłowski, Jan Maćkowiak, Tadeusz 
Marczyk). 

Sposób wytwarzania runa kędzierzawionego 

Sposób wytwarzania runa kędzierzawionego według 
wynalazku polega na przesuwaniu ciągłych włókien 
chemicznych z dużą prędkością w kanale prowadzą
cym, za pomocą gazowego środka napędowego o 
zmiennej prędkości strumienia, większej od prędkości 
przesuwających się włókien. 

Włókna poddaje się w kanale prowadzącym prze
ciąganiu na ostrzach ze zmiennym naprężeniem, 
a strumień środka napędowego poddaje się najpierw 
rozprężaniu a następnie sprężaniu tak, że przy końcu 



GO BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (52) 19T5 

sprężania przepływa on przez szczelinowy przekrój 
poprzeczny większy niż przekrój poprzeczny przez 
który przeszedł strumień przed rozpoczęciem spręża
nia, przy czym po rozpoczęciu sprężania część środka 
napędowego odsysa się przemiennie stronami przez 
otwory boczne. 

Urządzenie do wytwarzania kędzierzawionego runa 
z ciągłych włókien chemicznych ma w prowadzącym 
kanale (2) co najmniej dwie obciągowe dysze (3) i co 
najmniej dwa ostrza usytuowane wzdłuż jego osi pio
nowej, przy czym przekrój poprzeczny wylotu kana
łu (2) jest większy od przekroju poprzecznego jego 
wlotu i w końcowym odcinku tworzy rozszerzającą 
się ku dołowi sprężającą komorę (5), w której wyko
nane są otwory odsysające. Prowadzący kanał (2) ma 
w przekroju poprzecznym kształt wydłużony. 

(4 zastrzeżenia) 

29b; D06m P. 169256 04.03.197l4 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wie
sław Lubas, Jerzy Kapuściński, Wacława Irma Gsruin, 
Przemysław Król). 

Sposób ciągłego nasycania wiązki włókien żywicą 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób ciągłego nasycania wiązki włókien żywicą 
polega na przeciąganiu wiązki przez komorę zawiera
jącą żywicę, a następnie profilowaniu jej kształtu 
w oczku kalibrującym charakteryzuje się zgodnie 
z wynalazkiem tym, że przed nasycaniem wiązkę 
włókien odpowietrza się przez zmniejszenie ciśnienia 
zawartego w niej powietrza. 

Urządzenie realizujące ten sposób posiada komorę 
odpowietrzania (1), korzystnie w kształcie rury, zao
patrzoną w króciec (3) do odsysania powietrza. Komo
ra ta połączona jest szczelnie z komorą dławiącą (2), 
również korzystnie w kształcie rury, a ta z kolei łą
czy się z komorą nasycania (4). W komorze nasyca
nia (4) znajduje się element rozszczepiający (6) wiąz
kę włókien (11). Komorę nasycania (4) stanowi rura. 
Jest ona zamknięta krążkiem (7), w którym znajduje 
się oczko kalibrujące (8) i otwór do doprowadzania 
żywicy (9). (3 zastrzeżenia) 

30a; A61b P. 168946 20.02.119)74 

Investors in Ventures Inc., Nowy Jork, Stany Zjed
noczone Ameryki (Louis Bucalo). 

Sposób umieszczania wszczepu w pokrytej błoną ślu
zową jamie ciała istoty żywej oraz wszczep do stoso

wania tego sposobu 

Sposób umieszczania Wszczepu w pokrytej błoną 
śluzową jamie ciała istoty żywej polega na tym, że 
usuwa się błonę śluzową (22) z co najmniej tej części 
jamy ciała istoty żywej, która ma być zajęta przez 
wszczep, wprowadza się wszczep w tę część jamy cia
ła, następnie między wszczepem a obnażoną ze ślu
zówki częścią wewnętrznej powierzchni jamy ciała 
umieszcza się środki wrastania (30, 32) i pobudzające 

wrastanie tkanki w celu pewnego i bezpiecznego za
mocowania wszczepu w jamie ciała, oraz zapewnia 
nieprzepuszczalne dla płynów połączenia wszczepu z 
częścią ścianek jamy ciała obnażoną ze śluzówki. 

Wszczep do umieszczania w jamie ciała istoty ży
wej zawiera kolce (44, 46) zabezpieczające osadzenie 
wszczepu oraz środki wrastania (30, 32) pobudzające 
wrastanie tkanki w część wszczepu otoczoną po
wierzchnią jamy ciała. (12 zastrzeżeń) 

30a; A61b P. 169408 HL0f3jl97ł4 

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Marian 
Weiss, Wiktor Górski, Roman Paśniczek, Janusz Wir-
ski). 

Sposób analizy dysfunkcji narządu ruchu oraz urzą
dzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób analizy oscylacji obciążenia kończyn podczas 
stania lub chodu w dysifunikcji narządu ruchu, we
dług wynalazku, polega na pomiarze i rejestracji 
wielkości nacisków na podłoże oraz ich oscylacji bez 
lub za pomocą urządzeń odciążających i porównania 
uzyskanego zapisu z normogramem czasowym. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera re
jestrator (7) połączony poprzez filtr (6) ze wzmacnia
czem pomiarowym (5) i stanowiskiem pomiarowym, 
które wyposażone jest w pierścienie pomiarowe (2) 
z naklejonymi czujnikami tensometrycznymi (3). Pier
ścienie pomiarowe 1(2) połączone są z kdlkuczęścio-
wym pomostem (4) stanowiącym trakt do chodu. Czuj
niki tensometryczne przyporządkowane częściom po
mostu tworzą gałęzie mostka pomiarowego. Wynala
zek znajduje zastosowanie zwłaszcza w klinikach re
habilitacji schorzeń narządów ruchu, (3 zastrzeżenia) 

30a; A61b P. 169841 26.03 J1974 

Ortho Pharmaceutical Corporation, Ravitan, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do rozszerzania otworów w ciele 

Urządzenie do rozszerzania otworów w ciele, zwła
szcza szyjki macicy, zawiera stosunkowo mało ela
styczną, podatną, napompowaną oponę (3) oraz we
wnętrzny element rurkowy (2, 5), który w górnej rur
ce (2) ma szereg otworków (7) i osadzoną na nim tar
czę (4). Opona (3) w stanie napompowanym, ma 
jedną część o niezmiennym przekroju i drugą część (6) 
o groszkowatym kształcie. 
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Tarcza (4) dotyka do opony (3) po stronie przeciw
nej do rozszerzonej części i jest dostosowana do do
prowadzania płynu pod ciśnieniem do wnętrza opo
ny (3). 1)1 zastrzeżenie) 

30a; A61b P. 169968 30.03.11974 

Marian Drewniak, Leszek Staohyra, Kraków, Polska 
(Maria Drewniak, Leszek Stachyra), 

Sposób badania kinetyki klatki piersSowej i aparat do 
stosowania tego sposobu 

Sposób badania kinetyki klatki piersiowej według 
wynalazku, polega na przetworzeniu ruchów oddecho
wych klatki piersiowej na wielkości elektryczne, przez 
wywołanie ugięcia elementów sprężystych, wyposażo
nych w czujniki tensometryczne. 

Do stosowania sposobu według wynalazku służy 
aparat, zawierający stół pomiarowy ze statywem (2), 
który ma na wysięgniku (3) trzy zaciskowe uchwyty 
(5, 6, 7). Uchwyty (5 i 6) utrzymują w pozycji piono
wej dwie płaskie sprężyny (8 i 9),, a w uchwycie (7) 
znajduje się obrotowe ramię (10) wygięte w kształcie 
odwróconej litery L, w którego dolnej części jest za
mocowana jednostronnie, w pozycji poziomej trzecia 
płaska sprężyna (11), przy czym wszystkie sprężyny 
(8, 9, 11) są zaopatrzone w tensometryczne czujni
ki (12) przyłączone do znanych urządzeń pomiarowo-
rejestrujących. Ponadto na swobodnych końcach sprę
żyn (8, 9, 11), które przykłada się do tułowia dziecka, 
znajdują się izolujące cieplnie podkładki (13). 

02 zastrzeżenia) 

30a; A61b P. 175221 T 3DJ10.10M 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Stanisław Krzy
sztoporski) t 

Przyrząd położniczy 

Przyrząd położniczy przeznaczony do przygięcia 
główki płodu przy jej ułożeniach odgięciowych pod
czas porodu, składa się z zaopatrzonej w rękojeść (3), 
wykonanej z płaskownika łyżkowatej pętli (1) o kształ
cie odpowiadającym wypukłości tyłogłowia oraz z roz
łącznie i obrotowo połączonej z tą pętlą (1) ssawy (7) 
położniczej. (2 zastrzeżenia) 

30a; A61b P. 175478 T H2JH1.1017(4 

Ministerstwo Obrony Narodowej — Główne Kwa
termistrzostwo Wojska Polskiego, Warszawa, Polska 
(Jan M, Trzcianka, Jan Mandrek, Zbigniew Kotajny). 

Przełąjcznik odprowadzeń olektroikaandliograficzinych 

Przełącznik odprowadzeń elektrokardiograficznych 
jest opracowaniem z dziedziny elektroniki medycznej. 

Przełącznik według wynalazku składa się z zespołu 
styków łączących (1), układu sterującego (2) i genera
tora impulsów (3), współpracujących z nadajnikiem 
sygnału EKG oraz z deszytfratora (4) i sygnalizato
ra (5), współpracujących z odbiornikiem sygnału EKG. 
Przełącznik pozwala na samoczynną zmianę odprowa
dzeń elektrokardiograficznych w ustalonej z góry ko
lejności podczas bezprzewodowego przesyłania sygna
łu EKG, przy czym odbiorca sygnału EKG jest na 
bieżąco informowany o rodzaju odprowadzenia wy
branego w danej chwili przez przełącznik. 

(ii zastrzeżenie) 

30a; A61b P. 175694 T 16J1U1974 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Włodzimierz Mu
siał, Jerzy Lewandowicz, Zbigniew Turczyński). 

Przyrząd do określania częstości i miarowiości tętna 

Przyrząd wg wynalaizku ma obudowę (O) na ze
wnątrz której umieszczony jest czujnik piezoelektrycz
ny (PE). Czujnik piezoelektryczny (PE) połączony jest 



62 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 C52) 1975 

przez przetwornik (P), wzmacniacz (W), deszyfrator 
analogowo-cyfrowy i(DAC) ze wskaźnikiem cyfrowym 
(WC) do liczenia uderzeń tętna. Przetwornik (P) połą
czony jest również przez wzmacniacz (W,) z aku
stycznym wskaźnikiem (WA) do określania miarowo-
ści tętna oraz przez wzmacniacz (Wg) z migawkowo-
świetlnym wskaźnikiem (MW) do określania częstości 
tętna. (1 zastrzeżenie) 

30a; A61b P. 175695 T 16.1111.il9T74 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Włodzimierz 
Musiał, Ludwika Kwiecińska-Tomaszewska, Zbigniew 
Turczyńiski). 

Urządzenie do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 

Urządzenie według wynalazku zawiera podstawę 
dolną (PD) i przesuwny górny prowadnik (NG) z 
uchwytem (U) i punktem zaczepienia (PZ) przymoco
wany do rtęciowego manometru (MC) ze wskaźnikiem 
cytfrowym (WCS) i wskaźnikiem cyfrowym (WCR). 
Manometr (MC) połączony jest z lampkami sygnali
zacyjnymi (LPT) i (LZT) oraz z czujnikiem mikrofo
nowym (CM). 

30d; A61f P. 169357 07.08jl9f74 

W podstawie dolnej (PD) i podstawie górnej (NG) 
zamocowana jest w kształcie otwartej elipsy wkładka 
powietrzna (WP)<, do której podłączone są węże gu
mowe (Wj) i (W2) zasilane powietrzem z pompek po
wietrznych (Pj) i (P2), które automatycznie pompują 
powietrze do wkładki (WP) poprzez tłoki nacisko
we (T,) i (T2) po zamknięciu ułożonej ręki pacjenta 
prowadnikiem górnym (NG) za pomocą zaimka (Z). 

(1 zastrzeżenie) 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Józef Ka
lemba, Jan Malczewski). 

Element podeszwowy ułatwiający chód w przypadku 
unieruchomienia kończyny dolnej w gipsowym bucie 

marszowym 

Element podeszwowy według wynalazku znajduje 
zastosowanie w przypadku unieruchomienia stawu 
skokowego, przy złamaniach kostek, złamaniach kości 
stopy i stłuczeniach podudzia i stopy. 

Element podeszwowy (1) po nałożeniu na opatrunek 
gipsowy (8) kończyny dolnej, posiada w widoku z gó
ry kształt zbliżony do zarysu stopy (2), a w przekro
ju podłużnym stopy ma kształt krzywki (3), której 
środek krzywizny jest tak dobrany, że w czasie prze
taczania po podłodze pokrywa się ze stawem kolano
wym i(4). Po przeciwległej stronie w stosunku do 
płaszczyzny krzywki (3) element podeszwowy (1) po
siada gniazda (5), umożliwiające wprowadzenie koł
ków (6) wkładki (7) osadzonej w opatrunku gipso
wym (8). (2 zastrzeżenia) 

3 Od; A16f P. 174460 T 23,10ail<9/M 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska i(Jerzy Łaś, Teresa Czerska, Jacek Swierzew-
ski). 

Sposób wytwarzania opasek gipsowych 

Sposób wytwarzania opasek gipsowych z trwale na
niesionym na tkaninie spoiwem gipsowym stosowanym 
w chirurgii i ortopedii przy zakładaniu unieruchamia
jących opatrunków pooperacyjnych i pourazowych po
lega na utrwaleniu spoiwa gipsowego na powierzchni 
tkaniny stanowiącej podłoże i nośnik za pomocą od
dzielnej spoistej warstwy wiążącej. 

Zgodnie z wynalazkiem spoiwo utrwala się na tka
ninie albo przez nałożenie go na tkaninę nasyconą 
i zewnętrznie powleczoną cienką, spoistą, wiążącą war
stwą apretury, albo przez nałożenie spoiwa bezpośred
nio na tkaninę i powleczenie go cienką spoistą, wiążą-



■Nr 10 (52) 19T5 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 63 

cą warstwą zewnętrzną, lub też przez nałożenie spoiwa 
(20) na tkaninę (18) nasyconą i zewnętrznie powleczo
ną cienką, spoistą wiążącą warstwą (19) apretury i jed
nocześnie powleczenie go cienką, spoistą wiążącą war
stwą (21) zewnętrzną. Ponadto spoiwo gipsowe można 
utrwalić przez zanurzenie tkaniny w spoiwie nasyco
nym roztworem środków wiążących. (8 zastrzeżeń) 

30h; A61k P. 175084 25JlOJlflfT4 

Pierwszeństwo: 26J1IO.J1«73 — Stany Zjedn. Ameryki 
{nr 4106TD 

Merc a. Co., Inc^ iRahway, Stany Zjednoczone Ame
ryki. 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 

Sposób wytwarzania antybiotyku FR-02A polega na 
tym, że drobnoustrój Streptomyoes lactamdurans hodu
je się w brzeczce fermentacyjnej zawierającej pożywkę 
składającą się z przyswajalnych źródeł węglowodanów, 
azotu i soli nieorganicznych, w warunkach napowie
trzania do chwili wytworzenia znacznej ilości antybio
tyku PR-flt2!A, a następnie brzęczkę .poddaje się eks
trakcji za pomocą polarnego, nie mieszającego się z wo
dą rozpuszczalnika organicznego uzyskując antybiotyk 
ERHOBA. 

Uzyskany antybiotyk wykazuje działanie przeciw 
bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim. 

(2131 zastrzeżenia) 

30i; C07c P. 169412 JU.OOJIOTK 

Instytut Ciężkiej Synltezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Gerard Bekierz, Jerzy Wojcie
chowski, Janusz Bereś, Jerzy Wasilewski, Alfons Ra
taj, Bogusław Nowicki, Zbigniew Gortel, Łucjan Ra
tajczak, Jacek Klimiec, Joachim Pietruszka). 

Sposób utylizacji ścieków i [gazów odlotowych, pocho
dzących z przeinystowyioh procesów wytwarzania kwa

su akrylowego i akrylanów 

Sposób utylizacji ścieków gazów odlotowych, pocho
dzących z przemysłowych procesów wytwarzania kwa
su akrylowego i akrylanów, polega na tym, że ścieki 
poddaje się destylacji odpędowej, a otrzymaną fazę pa
rową zawierającą lotne związki organiczne miesza się 
z powietrzem, ogrzewa, a następnie przepuszcza przez 
złoże katalizatora miedziowocynkowego osadzonego na 
nośniku, na którym związki organiczne ulegają spale
niu, a gazy wylotowe o temperaturze 400—i6O0°C sto
suje się jako czynnik ogrzewający do bezpośredniego 
sporządzania mieszaniny syntezowej kwasu akrylowe
go lub wykorzystuje do wstępnego ogrzewania mie
szaniny ścieków przed spalaniem, względnie jako 
czynnik grzewczy w procesach technologicznych. 

i(iL zastrzeżenie) 

30k; A61m P. 175457 09.1111 J 1 « 7 4 

P ierwszeńs two: ,18.03ijl»74 — Włochy (nr 8fl24f9-A/74} 

DITTA I.S.F. S.P.A., Mediolan, Włochy (Salvatore 
Cocoziza). 

Inhala tor do podawania spiroszkowanych substancj i 

Inha la tor wg wynalazku ma komorę obrotowo-
-wstrząsową dla kapsułki zawierającej substancję spro
szkowaną, urządzenie przekłuwające do przebijania 
kapsułki i wloty powietrza umieszczone odpowiednio 
dla nadania ruchu obrotowego i wsitrząsów podczas 
wciągania powietrza. Urządzenie przekłuwające składa 
się z dwóch symetrycznych przycisków, z których każ
dy posiada na zewnętrznym końcu zespół cienkich me
talowych igieł. (8 zastrzeżeń) 

31ai; F27b P. 174954 T 10,1101974 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 163 849 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPIRO-
HUT", Gliwice, Polska (Edward Sznura). 

Obrzeże trzonów pieców z trzonami wysuiwnymi, po
kracznymi i obrotowymi 

Obrzeże trzonów pieców według wynalazku posiada 
ramę (7) z blachą (8) i płaskownikiem (1) umocowa
nym wzdłuż obramowania trzonu. Na blachę (8) i pła
skownik (1) nasadzona jest kształtka dolna (12), a w 
niej na znany zamek jest osadzona górna zewnęjtrzna 
kształtka (4) wykonana ze znanego materiału ognio
trwałego. Zamek nie pozwala na boczne wysunięcie 
się zewnętrznej kształtki (4) natomiast umożliwia pio
nowy ruch tej kształtki, co ułatwia jej wymianę. 

i (li zastrzeżenie) 

31ai; F27b P. 175604 T 14.1ilJl©74 

Huita Warszawa, Warszawa, Polska (Stefan Kubik, 
Bogdan Krawczyński). 

Palnik wysokociśnieniowy do opalania pieców mante-
nowsMch 

Przedmiotem wynalazku jest palnik wysokociśnienio
wy do opalania pieców martenowskioh, złożony z prze
wodu gazowego (1) zakończonego dyszą przechodzącą 
w powierzchnię czołową (4) złączoną z osłoną rurową 
(5). W przestrzeni między przewodem gazowym, a osło
ną rurową umieszczona jest przegroda rurowa (6). We
wnątrz przewodu gazowego (11) znajduje się przewód 
(7) z dopływem smoły. (1 zastrzeżenie) 
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31a3; F 27d P. 174955 T 18jl0ulflf74 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Ludwik Abramek, Stanisław Sąsiadek, 
Rajmund Kłos, Czesław Waścińtski). 

Zasłana okna wsadowego pieców martenow&kieh 

Zasłona okna wsadowego według wynalazku posiada 
króciec (7), osadzony u góry okna w zewnętrznym ka
nale (1) otaczającym wsadową zasłonę po jej zewnę
trznej stronie na całym obwodzie, przy czym kanał (1) 
posiada w górnej części na końcu przepływowy otwór 
(8), stanowiący połączenie z równoległym do kanału 
1(1) 'pośrednim kanałem |(9). 'Pomiędzy króćcem /(?) 
a przepływowym otworem (8) umieszczona jest po
przecznie przegroda (13) dla kierowania strugi wody. 

Kanał (9) jest usytuowany wzdłuż górnej i obu bocz
nych krawędzi zasłony, a u dołu łączy się z obu stron 
z dolnym kanałem (10). Wewnętrzna ściana kanału (10) 
tworzy z płaską zewnętrzną ścianą (5) szczelinę (11) 
dla przepływu wody do chłodzącej komory (15). Chło
dząca komora (15) jest połączona z odprowadzającym 
króćcem (12). fll zastrzeżenie) 

31b; B22c P. 175525 T !lil..l/L19f74 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Od
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jan Bruzda, Ry
szard Goeibel, Tadeusz Franalszek, Witold Szanda, Ed
ward Szuyska). 

Urządzenie formierskie do (wykonywania form odlew
niczych, zwłaszcza iw małych soniach 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie formierskie 
do wykonywania form odlewniczych, zwłaszcza w ma
łych seriach,- które składa się z rolkowego przenośnika 
z obiegającymi po nim wymiennie modelowymi płyta
mi (2). Przenośnik sprzęgnięty jest z dozownikiem, 
urządzeniem wistrząsowo-nadmiarowym i prasą. 

Urządzenie jest zaopatrzone w mechanizm uchylny ' 
do oddzielenia modelowych płyt (2). Ponadto do wypo
sażenia wchodzi zwrotne urządzenie (8) modelowych 
płyt, połączone z uchylnym stołem (10) i sprzęgnięte 
z nim urządzenie (9) do usuwania płyt (2) oraz urzą- ■ 
dzenie (11) podające płyty modelowe na przenośnik. 

■(l' zastrzeżenie) 

31bi; B23c P. 169093 26.012.1^74 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „Delta-iAndry-
chów", Andrychów, Polska (Edward Taracha). 

Sposób otrzymywania odlewów z żeliwa szarego po-
wierzchniowo zabielonych w określonych miejscach 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
odlewów z żeliwa szarego powierzchniowo zabielonych 
w określonych miejscach, poprzez naniesienie warstwy 
pokrycia ochronnego z dodatkiem telluru na powierz
chniach form lub/i rdzeni odlewniczych w miejiscach, 
w których odpowiadające im powierzchnie odlewów, 
mają być zabielone. 

Istota wynalazku polega na tym, że na warstwę po
krycia ochronnego z dodatkiem telluru nanosi się dru
gą warstwę pokrycia ochronnego bez telluru. 

Pokryciem ochronnym stosowanym w tym procesie 
jest pokrycie na bazie cyrkonu. (2 zastrzeżenia) 

31b2; B22d P. 174934 T 18jl0.il»74 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Witold Lenkiewicz). 

Urządzenie do odlewania wytopów w atmosferach 
ochronnych zwłaszcza (w próżni oraz forma przezna

czona do tego urządzenia 

Urządzenie do odlewania wytopów w atmosferach 
ochronnych, zwłaszcza w próżni składa się z formy 
obrotowej osadzonej obrotowo na podstawie przymoco
wanej do ściany pieca, układu do obracania formy 
obejmującego linkę stalową oraz zespół kół naprowa
dzających oraz przełącznika pokrętnego, na którego osi 
jest osadzona rolka, na której nawija się stalowa linka. 

Forma do odlewania wytopów w atmosferach 
ochronnych, zwłaszcza w próżni, składa się z zespołu 
obrotowego i właściwej formy. Dolna płyta tej formy 
jest zamocowana obrotowo z podstawą za pomocą 
sworznia, na którym jest osadzone łożysko oporowe. 
Walcowa osłona przymocowana do podstawy stanowi 
ścianę formy, We wnętrzu formy znajdują się formy 
graifitowe do odlewania części walcowych próbek, a na 
nich jest osadzona forma z otworami do odlewania 
stożkowych części próbek. (2 zastrzeżenia) 
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32a; C03b P. 171502 T 3O.0&J1Q(74 

S tan i s ław Gryglewicz, Warszawa, Polska (Stanisław 
Gryglewicz). 

Sposób w y t w a r z a n i a e lementów kons t rukcy jno-budo
wlanych ze szklą 

Sposób w y t w a r z a n i a według wyna lazku polega na 
tym, że stopioną masę szklaną umieszcza s ię w komo
rze ciśnieniowej, podnosi się w niej ciśnienie i miesza 
z drobno sproszkowanym środkiem gazotwórczym, na
stępnie wylewa się masę do form i obniża się ciśnie
nie aż do wypełnienia całej formy przez rosnącą masę 
i powoli częściowo ochładza się masę z jednoczesnym 
stopniowym obniżaniem ciśnienia, po czym wyjmuje 
się jeszcze plastyczny wlewek z formy, chwyta oba 
jego końce w zaciskające się uchwyty, którymi rozcią
ga się wlewek, po czym odcina się końce będące 
w uchwytach i przepuszcza wlewek przez walce nada
jące proflid. (4 zastrzeżenia) 

32a; C03b P. 175117 T 25J10J1974 

Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Filia 
w Krakowie, Kraków, Polska (Andrzej Sipowicz, Wła
dysław Kapera). 

Sposób obróbki cieplnej .wyrobów szklanych 

Sposób obróbki cieplnej, polegający na nagrzaniu 
wyrobów szklanych do odpowiedniej temperatury, 
wygrzaniu ich w tej temperaturze przez odpowiedni 
czas i ochłodzeniu do temperatury otoczenia, charakte
ryzuje się tym, że obróbkę cieplną przeprowadza się 
w hartownicy, z pominięciem pieca wygrzewczego, 
za pomocą istniejących dysz powietrznych lulb dysz 
powietrznych i dodatkowo wmontowanych palników 
gazowych. (,1 zastrzeżenie) 

34b; A23c P. 174543 03.10.1074 

Pierwszeństwo: 19.03J1974 — RFN (nr P2413iia3J3) 

'Nordilscher Maschinenibau Rud. Baader, Lulbeck,, Re
publika Federalna 'Niemiec. 

Sposób maszynowego oprawiania tryb oraz lurządcaenie 
do oprawiania ryb 

Sposób maszynowego oprawiania ryb polega na tym, 
że każdą rybę zaciska się po bokach jej tułowia. Gło
wę ryby chwyta się z centrowaniem za kośćmi karku 
i odcina się ją poniżej miejsca centrowania. W czasie 
rozcinania jamy brzusznej ryby, usuwa się z niej wnę
trzności przez przesunięcie ich w kierunku głowy 
i wypchnięcie poprzez powstały po odcięciu głowy 
otwór. 

Urządzenie do oprawiania rylb wyposażone jest w 
obrotową gwiazdę zaciskową (4) z symetrycznie otwie
rającymi się zaciskami tułowia (5). Nad każdym zaci
skiem (5) umieszczona jest obsada (8) ryby. Poza drogą 
obrotu zacisków tułowia umieszczony jest przynajmniej 
jeden otwieracz (6) jamy brzusznej. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że każda pro
wadnica ryb jest umieszczona obrotowo wokół osi 
równoległej do osi obrotu (2) gwiazdy zaciskowej (4). 
Każda prowadnica jest sprzężona synchronicznie z dru
gą, współpracującą z nią prowadnicą i jest przytrzy
mywana sprężyną. Powierzchnie dolne (82, 92) prowad
nic są gładkie, a obok gwiazdy zaciskowej (4) przed 
otwieraczem (6) jamy brzusznej umieszczony jest nie
ruchomo, napędzany obrotowo nóż odgławiający (7). 

(3 zastrzeżenia) 

34b; A22c P. 175495 T 09J1I1J1974 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Polska 
(Tadeusz Kawka, Andrzej Kolbiarz, Jerzy Marjasie-
wicz, Jerzy Płociak, Ryszard Tosza). 

Maszyna do obróbki kalmarów 

Przedmiotem wynalazku jest maszyna do obróbki 
kalmarów do postaci płaszcza, umożliwiająca oddzie
lenie wnętrzności z równoczesnym dokładnym oczy
szczeniem. 

Podstawowymi elementami tej maszyny są: rama 
nośna (1), usytuowany na niej taśmowy przenośnik (2), 
zespół narzędzi rozcinających (6) i patrosząco-czyszczą-
cych (7, 8, 9, 10, 11). 

Zespół narzędzi rozcinających i patrosząico-czyszczą-
cych stanowią: profilowany nóż tarczowy (6) umie
szczony przed usuwającymi wnętrzności i uformowa
nymi w kształcie klina płozami (7) rozchylającymi 
płaszcz kalmara, skrobak (8), para zbieraków (9) 
usuwających resztki wnętrzności, para płytek (10) do
ciskających i wygładzających płaszcz kalmara i szczot
ka (11). (3 zastrzeżenia) 

34c; A471 P. 175115 T 2SA0.1M4 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast, 
Łódź, Polska (Edmund Góral, Konrad Kobryń, Ryszard 
Lasota, Walenty Iwańcz). 

Filtr, zwłaszcza odkurzacza chodnikowego 

Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
jednolity odoinek tkaniny filtracyjnej (1) obciągnięty 
jest na równolegle usytuowanych listwach (3), połą
czonych z ramką (2), przy czym utworzone rowki (8) 
zamknięte są ściankami przednią (4) i tylną (5) wypo
sażonymi + prowadnice, w których zamocowane są 
brzegi tkaniny filtracyjnej (1). Wewnątrz każdego row
ka (8) umieszczony jest bezwładnościowy otrząsacz (9). 

1(5 zastrzeżeń) 
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34k; A47k P. 174775 T iaJlOjlSi7,4 

„Winiipol" Spółdzielnia Pracy Wyrobów. z Tworzyw 
Sztucznych i Artykułów Chemicznych, Łódź, Polska 
(Dionizy Niewiadomski, Waldemar Rzepka). 

Nocnik ze sztucznego tworzywa 

iNoenik według wynalazku przeznaczony jest szcze
gólnie dla dzieci i niemowląt. Nocnik posiada pokry
wę (6) oraz korpus (2), w kształcie stożkowej powierz
chni zbieżnej, wewnątrz którego jest usytuowany 
otwarty zbiornik (1) w kształcie ściętego stożka posia
dającego na swej wewnętrznej stronie specjalne wgłę
bienie (4). Korpus (2) na swej zewnętrznej stronie 
w górnej części posiada co najmniej trzy występy (5). 
W dolnej części korpusu (2) są wykonane co najmniej 
trzy wycięcia (8) służące jako nóżki. 

K3 zastrzeżenia) 

341; A34f P. 175479 08JKUOT4 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohult", 
Gliwice, Polska (Eugeniusz Kalinowski, Julian Ptak). 

Regal szufladowy 

Regal szufladowy posiada szulflady (1) z tocznymi 
rolkami (7) osadzonymi w prowadnicach (4) zamoco
wanych d# nośnej konstrukcji (3). Na zaczepie (8) za
mocowanym na stale do nośnej konstrukcji (3) osa-
d'zona jest do wysuwania szuflady (l)i przenośna 
ręczna wciągarka (2), posiadająca linę z hakiem (5). 
Szuflada (1) posiada gniazdo (6) dla zaczepienia haka 
(5). Po drugiej stronie regału znajduje się taki sam 
zaczep (8) do wsuwania szuflady ((1). 

'dl zastrzeżenie) 

35a; B66b 

Pierwszeństwo: 

P.175089 25J10J974 

2T.lOJl0ffa — RFN {nr P281513/954,0) 
O2illlJl0!713 — RFJNT (nr P 213 5ft 976,9) 

O. und K. Orenstein und Koppel AktiengesalLschaift, 
Lulbeka, Republika Federalna Niemiec. 

Podwójny żuraw obrotowy 

Przedmiotem wynalazku jest podwójny żuraw obro
towy, stosowany zwłaszcza na jednostkach pływają
cych, mający dwa wychylne w płaszczyznach piono
wych wysięgniki i dwie wieże robocze, z których jedna 
osadzona jest na wsporniku- obrotowo i współosiowo 
względem osi słupa nośnego, a druga przymocowana 
jest do tego wspornika nieruchomo, przy czym wspor
nik ten stanowi jednocześnie obrotową wysięgnicę. 

Żuraw składa się ze słupa nośnego (1) ustawionego 
na pokładzie sitatiku, przy czym na słupie (1) zamoco
wana jest płytta zamykająca (3), na której osadzony 
jest pierścień środkowy (4). Na górnej powierzchni 
pierścienia (4) jest osadzony wieniec zębaty (5). Od 
strony wewnętrznej pierścienia (4) ułożyiskowany jest 
pierścień wewnętrzny (6), na którym opiera się korpus 
wychylny. Na korpusie nośnym są osadzone dwie wie
że robocze (8, 19), z których każda jest wyposażona 
w wysięgnik (27) wychylany w płaszczyźnie pdonowej. 

\(113 zastrzeżeń) 

35a; B66b P. 175355 T 05,Jlll.ief74 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi
gniew Bokun). 

Dźwig szybowy 

Przedmiotem wynalazku jest dźwig szybowy prze
znaczony do pionowego transportu ludzi i ładunków 
między różnymi poziomami w budynkach wielokon
dygnacyjnych. 
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Istota wynalazku polega na umieszczeniu w jednym 
szybie (1) dwóch niezależnych kabin (2) wyposażonych 
w uchylne ściany tylne (3) i zaczepy (4) służące do 
sztywnego połączenia obu kabin (2) w jeden zespół, 
przy czyim kabiny (2) usytuowane są względem siebie 
tak, iż ich drzwi wejściowe oraz przeciwległe do nich 
uchylne ściany tylne (3) leżą na wspólnej osi, a po
nadto uchylne ściany tylne (3) są do siebie przyległe. 

i(,l zastrzeżenie) 

35b; B66c P. 168652 06.02.10714 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polaka (Michał Czech, Gin
ter Rybka).. 

Układ do sterowania mechanizmu jaizdy przy dojaz
dach do Odbojnic 

Układ do sterowania mechanizmu jazdy przy dojaz
dach do odbojnic, przeznaczony jest zwłaszcza do 
urządzeń dźwigowo-tran&portowych. Zawiera on dwa 
wyłączniki krańcowe dwukierunkowego działania 
(WK1) i |(WK2), których rozwierne styki i(WKl)|(iW» 
i (WK2'(iw)) włączane są w obwodzie cewek styczników 
wirnikowych <SW1 -f-SW.3), co zapewnia wstępne 
zmniejszenie prędkości jazdy.- Rozwierany styk 
(WKI(o)) włączany jest w obwodzie cewki sftyaznika 

kierunkowego ((ST), a rozwierany styk i('WK2)((o)) w ob
wodzie cewki stycznika kierunkowego (SN), przy czyim 
pozostałe rozwierane styki (WKl(o)) i ,(WK2(«)) są 
włączane podobnie w obwodzie cewki stycznika (SH) 
zwalniaka hamulcowego (H) i 'bocznikowane stykami 
zwieranymi (SN) i (ST) styczników kierunkowych, co 
zapewnia wyłączenie silnika napędowego i włączenie 
hamulca mechanicznego. (1 zastrzeżenie) 

35d; B66f P. 169306 00.0311074 

Pańlstwowy Ośrodek Maszynowy, Siemiatycze, Polska 
(Witold Podgórski, Kazimierz Mazur). 

Układ podnośnikowy jezdny zwłaszcza do jprac tran
sportowych w rolnictwie 

Układ podnośnikowy jezdny zwłaszcza do prac 
transportowych w rolnictwie zawiera nośny element 
(1) uformowany w kształcie metalowej ramy o jed
nym boku otwartym, zaś drugim zaopaitrzonym w oś 
(8), na której osadza się wahliwie maszt (3) wózka 
widłowego. Element nośny (1) w kształcie ramy, za
opatrzonej w uchwyty, mocuje się śrubami do skrzyn
ki przekładnikowej lub tylnego mostu ciągnika, two
rząc w ten sposób sztywną konstrukcję podnośną. 

Hydrauliczne cylindry (10) nadające pochylenie dla 
masztu (3) podnośnika i cylinder (11) połączone są 
elastycznymi przewodami za pośrednictweim rozdziela
cza z hydraulicznym podnośnikowym układem ciągni
ka (2), tworząc w ten sposób podnośnikowy układ hy-
drauliczno-rnechaniczny kołowego ciągnika (2), stero
wany z kabiny kierowcy ciągnika (2). Przy unoszeniu 
większych ciężarów mogą być użyte podwójne przed
nie koła ciągnika lub koła pojedyncze wzmocnione tar
czą metalową o mniejszej średnicy od średnicy ogu
mienia, przykręconą z zewnątrz do piasty koła 
przedniego. Do tylnej części podwozia ciągnika (2) 
umocowana jest przeciwwaga (4). '(2 zastrzeżenia) 

36d; F24f P. 167438 18.1112 .,1073 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Jarosław 
Rębowiski, Andrzej Gendera). 

Wentylaifcor promieniowy, zwłaszcza diwuistrumionLiowy 

Wentylator promieniowy, zwłaszcza dwustrumienio-
wy ogólnego przeznaczenia, charakteryzuje się tym, że 
wał (7) napędowy wirnika (8) osadzony jest na koń
cówkach wałków (6) silników (4) elektrycznych, umie
szczonych symetrycznie w Obszarach wlotowych stru-
nyienia powietrza. Ponadto silniki (4) elektryczne po
siadają do chłodzenia przewietrzniki (5) zwiększające 
ciśnienie całkowite oraz sprawność wentylatora. 

(2 zastrzeżenia) 
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36d; F24f P. 171444 T ZIMJl&iA 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Odhrany Powietrza „Opam", Katowice, Polsska (Ed
ward Machalica, Eugeniusz Ćwieczek, Jerzy Witecki, 
Andrzej Krzemiński, Józef Wieloch). 

Ssawka odciągowa zwłaszcza do zapylonego powietrza 

Ssawka odciągowa według wynalazku posiada obu
dowę (2), wewnątrz której znajduje się głowica obro
towa (1) z otworem prostokątnym przechodzącym 
w kołowy. Głowica (1) jest zamocowana w obudowie 
ssawki za pomocą przegubu kulowego (5), wewnątrz 
drążonego (6). Ssawka posiada urządzenie <(3) do mo
cowania i ustawiania jej w bezpośrednim sąsiedztwie 
procesu pyłotwórczego. (1 zastrzeżenie) 

36d; F24f P.174767 UL10.'lff74 

Pierwszeństwo: ,112̂ 0.19173. — St. Zjedn. Am. (nr 405,9!W) 

Greer Hydraulics Inc., Los Angeles, Stany Zjedno
czone Ameryki (Abduz Zahid). 

Urządzenie zwilżające pulsacyjne 

Urządzenie zwilżające pulsacyjne zawiera naczynie 
ciśnieniowe z ruchomą przegrodą (32) oddzielającą 
dwie komory (A) i (B), z których każda ma połączony 
z nią otwór przelotowy (11), przy czyim jeden z tych 

otworów stanowi otwór przelotowy gazu do napełnia
nia jednej z komór sprężonym gazem, a drugi otwór 
(11) przelotowy do przepływu oleju. 

Urządzenie z otworem umieszczonym osiowo w sto
sunku do otworu (11) przelotowego oleju ma obwodo
wy kołnierz określający gniazdo (35) oraz zawór za
wierający zwierciadło (36) ruchome względem gniazda 
zaworu dla zamknięcia otworu. (6 zastrzeżeń) 

37a; E04b P. 164763 T 20.08 J1978 

Budapesti Muszaki Egyetem, Budapeszt, Węgry, Be
ton es Vasbetondpari Miivek, Budapeszt, Węgry, Epitó-
gepgyartó Vallalat, Budapeszt, Węgry, Emexport FÓ-
vallalkozo Vallalt, Budapeszt, Węgry. 

Sposób i urządzenie wykonywania budowli 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
budowli, w szczególności budynków mieszkalnych, ko
munalnych i innych z porowatych, kapilarnych ele
mentów płaszczyznowych wylkonanych z gipsu lub 
tworzyw gipsowych oraz urządzenie do stosowania te
go sposoboi 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że budowlę 
dzieli się na elementy modułowe, zaś elementy modu
łowe na części podmodułowe w ten sposób, że uza
leżnia się wymiary podstawowych elementów za po
mocą liniowej jednostki modułowej, mianowicie za 
pomocą modułu podstawowego (M), zaś wymiary czę
ści podimodułowych za pomocą geometrycznej podmo-
dułowej jednostki wymiarowej, mianowicie za pomocą 
mikrokomórki (mc), przy czym pomiędzy kadrami mo
dułowymi i podmodułowymi istnieje zależność: 

n-M = k-mc 

gdzie M = 10 cm, zaś '(mc) jest określone w ten spo
sób, że wartość ,10 cm albo wielokrotność całkowitą 
tej wartości dzieli się przez liczbę całkowitą o takiej 
wielkości, że iloraz jest mniejszy niż 10 cm, tworząc 
podwójny układ odniesienia z jednej strony pomiędzy 
elementami płaszczyznowymi i kadrami, z drugiej zaś 
strony pomiędzy kadrami i przestawialnymi urządze
niami wytwórczymi. Przez pionowe i poziome rozmie
szczenie prefabrykowanych elementów płaszczyznowych 
już zaopatrzonych w zbrojenie i warstwę betonu wy
twarza się zewnętrzne płaszczyny ostatecznej kon
strukcji nośnej, którą wyposaża się w zbrojenie, po 
czym łączy się porowate, kapilarne elementy płaszczy
znowe za pomocą wprowadzonego betonu, którego 
ciśnienie hydrostatyczne eliminuje się dzięki efektowi 
absorpcji kapilar. 

Urządzenie wg wynalazku posiada płytę odlewniczą 
oraz boczne elementy ograniczające i charakteryzuje 
się tym, że co najmniej jeden boczny element ogra
niczający ukształtowany jest jako grzebień (34), który 
posiada co najmniej jeden rząd otworów (54) rozmie
szczonych w sposób regularny i skoordynowanych za 
pomocą podmodułowego mikrokadru, oraz posiada klu
cze kształtujące przechodzące przez te otwory oraz/lub 
wprowadzane w nie od góry wydźwigane oraz/lub 
usuwane lub wyciągane, które to klucze tworzą kanały 
w części wewnętrznej oraz/lub na powierzchni pła
szczyznowego elementu. (115 zastrzeżeń) 
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37a; E04b P. 169949 30.013,1074 

Bydgoski Kombinat Budowy Domów, Bydgoszcz, 
Polska (Brunon Węgierski, Piotr Kwiatkowski, Henryk 
Wyka). 

Raima z elementów stalowych 

Przedmiotem wynalazku jest układ konstrukcyjny 
w postaci ramy składającej się z elementów o kształ
cie trójkątów łączonych w różne układy ram za po
mocą złączy tarczowych skręcanych śrubami. 

Ramy monitowane są na poziomie terenu i następnie 
są podnoszone obrotowo na podporze przegubowej do 
pozycji pionowej i są szeregowo łączone ryglami i płat-
wiami. Całość stanowi przestrzenną konstrukcję dla 
lekkich zadaszeń wiat lub magazynów. 

Konstrukcja jest łatwo rozbieralna dzięki ujednolico
nym wymiarom elementów trójkątnych i połączeń tar
czowych które są istotą wynalazku. (2 zastrzeżenia) 

37b; E04c P. 165906 20.017 J19I73 

Friedrich- Karl Luder, Lubeka, REN. 

Budowlany element ścienny oraz przenośna ściana wy
konana tz ityoh elementów 

Przedmiotem wynalazku jest budowlany element 
ścienny, który na obu swych pionowych bokach ma 
stalowe belki profilowe, tworzące przy połączeniu 
z sąsiednimi elementami zamknięty profil, jak również 
przenośna ściana wykonana z tych elementów ścien
nych. 

Budowlany element ścienny charakteryzuje się tym, 
że wspomniana pionowa profilowa belka stalowa ma 
w przekroju profil dwuramienny z ramionami skiero
wanymi rozbieżnie na zewnątrz, przy czym płaszczyzna 
symetrii w przekroju belki przebiega równolegle do 
powierzchni elementu budowlanego. 

Natomiast przenośna ściana charakteryzuje się tym, 
że pionowe belki profilowe każdego z elementów 
ściennych mają w przekroju poprzecznym profil dwu
ramienny, którego ramiona przebiegają rozbieżnie 
w kierunku sąsiedniego elementu, przy czym brzegi 
ramion obu naprzeciw siebie znajdujących się belek 
profilowanych są ze sobą zespawane. (6 zastrzeżeń) 

37b; E04c P. 169190 28 M.1914 

Strzybnickie Zakłady Konstrukcji i Elementów Żel
betowych, Strzybnica pow. Tarnowskie Góry, Polska 
(Stanisław Czempiński). 

Stabilizacja wkładek konstrukcyjnych i szkieletu zbro
jenia w ustroju żelbetowym w czasie betonowania 

Stabilizacja wkładek konstrukcyjnych i całego 
szkieletu zbrojenia w ustroju żelbetowym w czasie be
tonowania polega na tym, że w części prętów, z któ

rych wykonane są strzemiona lub pręty rozdzielcze, 
kształtuje się odgięcia służące jako stabilizator^ umiej
scowienia szkieletu zbrojenia w deskowaniu lub w for
mie. Odkształcenia prętów rozdzielczych lub strzemion 
skierowane są na zewnątrz w kierunku deskowania 
i mogą mieć dowolny kształt, wymiary i liczbę. 

Wystające zewnętrzne fragmenty odkształceń strze
mion lub prętów rozdzielczych, przylegające do desko
wania lub elementów formy powleka się przed beto
nowaniem środkiem antykorozyjnym. (5 zastrzeżeń) 

37b; E04c P. 175692 T 16jlll.fl.fl74 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZiREMB"', 
Warszawa, Polska (Stanisław Łukasiewicz, Walerian 
Szyszkowski, Romuald Osiński, Jerzy Kwit). 

Podkład płaski do formowania 'wielkopłytowych ele
mentów budowlanych 

Przedmiotem wynalazku jest podkład płaski do for
mowania wielkopłytowych elementów budowlanych 
mających zastosowanie w liniach technologicznych za
kładów prefabrykacyjnycb elementów budowlanych, 
zwłaszcza przy stosowaniu technologii rozformowywa-
nia elementów na mokro. 

Podkład stanowi płyta formująca (1) połączona 
z podstawą podkładu (2) za pomocą łączników spręży
stych (3). Łączniki sprężyste (3) wykonane w formie 
resorów zamocowane są do ramy płyty formującej (1) 
śrubami za pomocą obejm, natomiast do poidistawy 
podkładu (2) za .pomocą wkrętów i kołków. 

(4 zastrzeżenia) 

37d; E04f P. 173207 T 31.07ul9T74 
37gł; E06b 

Zakłady Stolarki Budowlanej we Wrocławiu, Wro-
cław^Psie Pole, Polska (Michał Smielski, Juliusz Dzie-
koński). 

Skrzydło okienne 

Przedmiotem proponowanego rozwiązania jest skrzy
dło okienne przeznaczone do szklenia podwójnymi szy
bami. 

Znane są okna o zespolonych szybach podwójnych 
łączone w trwały sposób. Skrzydło okienne według 
zgłoszenia zawiera ram'iaki i listwy o ukształtowaniu 
pozwalającym na zmniejszenie nakładów materiało
wych i robocizny na wykonanie okien o szybach po
dwójnych. 

Skrzydło okienne według proponowanego rozwiązania 
charakteryzuje się tym, że jest wykonane z ramiaków 
(2) i (3) posiadających od wewnętrznej strony okna 
wrąb (1) wykonany na głębokość około 3/4 grubości 
tych ramiaków |(2) i ;(3), a w tym wrębie (1) jest umie
szczona zewnętrzna szyba (5) umocowana międzyszy-
bową listwą (6) oraz wewnętrzna szyba (7) umocowana 
mocującą listwą (8). Połączenie ramiaków z szybami 
jest uszczelnione trwale plastycznym kitem wypełnia
jącym przestrzeń (15) wokół krawędzi szyb '(5) i (7) 
utworzoną przez dodatikowe wręby (4) w ramiakacih 
(2) i (3) i wręby (12) w międzyszylbowych listwach (9) 

http://16jlll.fl.fl74
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oraz wręby (13) w mocujących l is twach (8). W r a m i a -
kach (2) i (3) j ak również w l is twach (6) w y k o n a n e są 
przelotowe o twory (9) i (11) łączące przestrzeń międ-zy 
szybami (5) i (7) z przestrzenią zewnętrzną, o twory te 
zamyka się ko rkami (10). (1 zastrzeżenie) 

37d; E04f P. 175407 T 0fT.J11.19BI4 

P o w i a t o w a Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżo
wych im. F. Dzierżyńskiego, Gliwice, Polska '(Jerzy 
Magiera) . 

B r a m a zwłaszcza ga rażowa 

B r a m a zwłaszcza ga rażowa ma górną be lkę (11) 
wspar tą na d w u bocznych p rowadnicach (4) w y k o n a 
nych z ksz ta ł towników. U góry prześwi tu b ramy, za 
pomocą górnych zawiasów (5) zamocowane jest górne 
skrzydło (6), a do niego za pomocą zawiasów (10) za
mocowane jest dolne skrzydło (7). Górne skrzydło (6) 

ma jedną trzecią, a dolne skrzydło (7) m a dwie t rze
cie wysokości branny. W połowie wysokości dolnego 
skrzydła (7) po jego bokach są umieszczone wodzące 
rolki (8), k t ó r e toczą s ię po p rowadn icach (4), za równo 
w czasie o twie ran ia j ak i zamykan ia b r amy . 

(.1 zastrzeżenie) 

37d; E04f P. 175653 T 16.11.1974 

Śląskie Przeds iębiors two Konst rukcj i Sta lowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze , Po l 
s k a (Otton Fieg). 

Złącze na rożne l ub teowe ksz ta ł towników a lumin io 
wych o profi lu sk rzynkowym, przeznaczone zwłaszcza 

dla stolarki budowlanej 

Zależnie od rodzaju złącze zawiera jeden albo dwa 
zespoły kotwiące (1, 2). Każdy z tych zespołów (1, 2) 
składa się z dwóch- wkładek (3, 4) wykonanych z od
cinków kątownika stalowego, zestawionych z sobą w 
położeniu odwróconym o 180°, a we współśrodkowych 
otworach tych wkładek (3, 4) jest osadzony luźno 
wkręt (5), współpracujący za pośrednictwem nakrętki 
podłużnej (6) z płaską kotwą sprężystą (7) wygiętą 
w postaci łuku. Podczas wkręcania wkręta (5) kotwa 
sprężysta (7) jest prostowana, w wyniku czego nastę
puje mocne zakleszczenie się zespołów kotwiących 
(1, 2) w profilu skrzynkowym (8) kształtowników alu
miniowych (9). (1 zastrzeżenie) 

37e; E04g P. 169629 18.03J1OT4 

Pierwszeństwo: 04.06.1(9»73 — St. Zjedn. Am. 
(nr. 366,983) 

iRotec Industries, Inc., Elmhurst, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Robert Foster Oury). 

Urządzenie do przenoszenia półpłynnej masy, zwłaszcza 
betonu, do odległych wysoko położonych miejsc 

Urządzenie do przenoszenia półpłynnej masy zwła
szcza 'betonu do odległych wysoko położonych miejsc 
podtrzymywane przez żuraw wieży i(l), zawiiera wy
dłużony wysięgnik nośny (4) osadzony na elemencie 
podtrzymującym (3) na ogół pionowym, przenośnik 
wyładowczy (40) z pasem bezkońcowym przytwierdzo
ny jednym końcem przegubowo do pomostu nośnego 
(25), co umożliwia poruszanie przenośnika wyładowcze
go (40) w kierunku poziomym i pionowym, dźwigar 
połączony z przenośnikiem wyładowczym (40), zapo
biegający jego zginaniu bocznemu, oraz szereg lin noś
nych (56, 57) połączonych z wysięgnikiem nośnym (4) 
wystającym na zewnątrz z przenośnikiem (61) służą
cym do zawieszenia przenośnika '(40) poniżej wysięg
nika nośnego (4). Najlepiej, gdy pionowy element pod
trzymujący (3) i wystający na zewnątrz wysięgnik 
nośny (4) są połączone przegulbowo dla umożliwienia 
ustawiania położenia przenośnika (40). 

Dalsze podparcie przenośnika wyładowczego (40) sta
nowią uchwyty (54) w kształcie litery „C", łączące 
przenośnik z dodatkowymi linami podtrzymującymi, 
zwisającymi z elemenltu wystającego na zewnątrz. 
Przenośnik jest wyposażony w pług wyładowczy (80) 
bocznego działania do wyładowywania betonu. Ponadto 
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taśma przenośnika jest oparta na parze wałków usta
wionych ogólnie w kształcie litery „V" i przystosowa
nych do obracania się dokoła osi symetrii w celu 
wyrównania krzywego ustawienia taśmy. 

•(.15 zastrzeżeń) 

37e; E04g P. 175563 T I B M J I O T * 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 
Polska (Arkadiusz Maciejewski, Michał Ozorowski). 

Urządzenie do iwykonywamiia wysokich obiektów be
tonowych 

Urządzenie wig wynalazku charakteryzuje się tym, że 
stanowi je układ form (1) zewnętrznej i formy (3) 
wewnętrznej, przemieszczających się względem siebie 
za pomocą zespołów śrubowych, przy czym blokada 
form następuje za pomocą mechanizmów (7) i (8) blo
kujących. Na formiie (1) zewnętrznej podwieszone są 
pomosty i(9) robocze przemieszczane za pomocą wie
lokrążków linowych. (2 zastrzeżenia) 

A-A 

37f; E04h P. 175286 T 31J10J1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Chełmicki, Mieczysław Chmiel). 

Prefabrykowany element (WŁelkoprzestrzenny 

Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowany ele
ment wielkoprzesitrzenny stanowiący składową część 
wielokondygnacyjnej zalbudowy mieszkaniowej i bu
downictwa ogólnego. 

Element według wynalazku wykonany jest w kształ
cie prostopadłościanu, którego ściany posiadają po
przeczne żebra (2, 3, i 4) w postaci użebrowania opa
sującego i podłużne żebra (5 i 6) stanowiące konstruk
cję nośną elementu i zabudowy wielokondygnacyjnej. 
Poziome żebra (2, 3, 5 i 6) tworzą dwa kwadraty po
łączone w narożach pionowymi ściennymi słupkami (4), 
łączonymi ze słupkami sąsiedniego elementu za pomo
cą śnib kotwiących. (ii zastrzeżenie) 

37f; E04h P. 175323 T 04MJ1974 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Jerzy 
Wienisko). 

Sposób montażu kominów stalowych i [urządzenie do 
stosowania tego stposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu komi
nów stalowych mogący znaleźć zastosowanie przy 
wznoszeniu nowych kominów Stalowych i urządzenie 
do stosowania tego sposobu. 

Istotą wynalazku jest zastosowanie lewara hydrau
licznego ustawionego osiowo wewnątrz komina pomię
dzy dolną i górną częścią poprzecznej konstrukcji opo

rowej. Górna część (6) konstrukcji oporowej opiera się 
o płaszcz komina, a dolna (3) o konstrukcję wisporczą. 
Rozwieranie i zwieranie lewara oraz zmiana przety
czek w konstirukcji oporowej powodują przemieszczanie 
się komina do góry. (3 zastrzeżenia) 
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37f; E04h P. 175445 T 08J1U.W74 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budowni
ctwa Ogólnego, Warszawa Pdiska (Władysław Sieradz
ki, Zofia Kazuibska, Krzysztof Maszewski, Mścisław 
Btaszyński). 

Konstrukcja balkonów, loggii i galerii 

Konstrukcja balkonów, loggii i galerii charakteryzuje 
się tym, że składa się z płyty wspornikowej (1), przy
stosowanej do niej płyty stropowej (2) i konstrukcji 
nośnej (3). Prostokątna płyta wspornikowa (1) ma wy
stające z dłuższego jej boku co najmniej dwa wpusty 
prostokątne, których łączna szerokość wynosi najko
rzystniej połowę długości płyty wspornikowej i(l), 
a długość ich jest równa w przybliżeniu połowie sze
rokości płyty wspornikowej. Wpusty mają na krawę
dzi czołowej wystający zaczep, a w środku czołowej 
krawędzi wgłębienie, w którym znajduje się wystają
ca z płyty Wspornikowej (1) kotwa. Na zewnętrznej 
konstrukcji nośnej (3) są wgłębienia odpowiadające 
wpustom płyty wspornikowej (1), w których na tylnej 
krawędzi jest wystający zaczep. Gniazda w płycie 
stropowej (2) mają pośrodku tylnych krawędzi wgłę
bienie, w którym znajduje się wystająca z płyty (2) 
kotwa. (1 zastrzeżenie) 

37g; E06b P. 175651 T li5.HH .119T74 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Janusz Bednarowski, Stanisław 
Bartnik). 

Drzwi dlo komory bezechowej 

Drzwi komory bezechowej, według wynalazku, za
wierają zamocowane obrotowo w ścianie (1) komory 
dwie płyty izolująco-uszczelniające (2) i (3), stanowią
ce połowy drzwi, połączone przegubowo z dwiema 
płytami (4) i (5), wyposażonymi w kliny dźwięko

chłonne (6). Do płyty (4) z klinami (6) jest zamocowa
na kształtka »(7), będąca fragmentem rury o promie
niu krzywizny równym szerokości połowy drzwi, do 
której są przytwierdzone wierzchołki (8) Minów 

dźwiękochłonnych. Pozostałe części (9) tych klinów są 
zamocowane w ścianie (1) komory, tuż przy bocznej 
futrynie drzwiowej pod kształtką (7). Ponadto drzwi 
są wyposażone w mechanizm odchylający płytę (4) 
z klinami (6), który zawiera przekładnię cięgnową, 
o przełożeniu -1 : 1 . Jedno koło przekładni jest zamo
cowane w osi zawiasu płyty izolująco-uszczelniają-
cej (2), nieruchomo względem ściany (1) komory, 
a drugie koło przekładna jest zamocowane w osi za
wiasu płyty (4) z klinami (6), ruchomo względem pły
ty izólująco-oUszczelniającej (2). (2 zastrzeżenia) 

39a2; B29c P. 168710 09.02.1074 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Roman 
Demibczyński, Adam Rynkowski). 

Urządzenie do kształtowania tworzyw termoplastycz
nych, zwłaszcza zakończeń i złączy wysokonapięcio
wych kabli energetycznych z tworzyw termoplastycz

nych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kształ
towania tworzyw termoplastycznych, zwłasizcza zakoń
czeń i złączy wysokonapięciowych kalbli energetycz
nych z izolacją z tworzyw termoplastycznych, zaopa
trzone w uplastyczniający, ogrzewany cylinder wtry
skowy, wewnątrz którego usytuowana jest komora 
wtryskowa z tłokiem wtryskowym oraiz w ogrzewany 
rozdzielacz masy, sti'fcko i dyszę wtryskową. 

Urządzenie w/g wynalazku charakteryzuje się tym, 
że cylinder wtryskowy (1) w górnej części połączony 
jest w sposób rozłączny z cylindrem gazowym (5) 
usytuowanym wewnątrz tłokiem gazowym (6), który 
łącznie z tłokiem wtryskowym (4) tworzy suwak (7), 
przy czym cylinder wtryskowy (1) i dysza wtrysko
wa 1(16) połączone są za pomocą szybkorozłącznego 
złącza gwintowego 1(19) z dwudzielną (formą 1(18) 
z usytuowanym wewnątrz kanałem wlewowym 1(20), 
przechodzącym w gniazdo formujące (21), której dwie 
rozłączne części 'połączone są za pomocą szybkoroz
łącznego złącza gwintowego <22), natomiast górna 
część cylindra gazowego (5) zaopatrzona jest w urzą
dzenie wytwarzające gazy o wysokim ciśnieniu, ko
rzystnie w zamek (10) z urządzeniem spustowym (11), 
detonującym ładunek lub ładunki wybuchowe, a w 
ściance cylindra gazowego 1(5) znajduje się co naj
mniej jeden zawór »(8), regulujący wypływ gazów 
z cylindra (5) usytuowany korzystnie w jego dolnej 
części. ('l zastrzeżenie) 

http://li5.HH
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39a2; B29c P. 169503 06.013,1974 

Zakłady Radiowe iim, M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Władysław Grela). 

Stempel do formowania wewnętrznych zaczepów 

Stempel według wynalazku do formowania we
wnętrznych zaczepów pokręteł o bardzo małych wy
miarach, wykonywanych z tworzyw sztucznych za
wiera wewnętrzny stały rdzeń (1) zbieżny w górnej 
części, na którym napięte są dzielone, sprężyste wy-
pychacze (2) zbieżne w górnej części, które posiadają 
na zewnętrznej powierzchni odpowiednie występy lub 
wgłębienia. 

Rdzeń (1) i wypychacze (2) umieszczone są w pły
cie podpierającej (5) tak, że częściami roboczymi wy
stają ponad płytę (7), pełniającą rolę zrzutraika deta
lu (3) po uformowaniu zaczepów (4). (ii zastrzeżenie) 

39a2; B29c P. 175956 27.111,119174 

P i e r w s z e ń s t w o : 2f7iMjlO!7l3 — Holand ia (nr 7011612211) 
W A V I N B.V., Zwolle, Holand ia . 

Sposób zgrzewania powierzohmi polJolefinów i urzą
dzenie do s tosowania tego sposobu 

Sposób zgrzewania powierzchni poliolefinowychprzy 
użyciu nacisku wg wynalazku polega na tym, że po
wierzchnie poliolefinowe ogrzewa się co najmniej do 
temperatury topnienia tych poliólefin, przy czym wa

runki zgrzewania powierzchni przedmiotów wykona
nych z poliólefin o różnych wskaźnikach płynięcia 
dobiera się tak aby w momencie zgrzewania charak

terystyka płynięcia obu materiałów była prawie 
równa. 

Urządzenie do zgrzewania rur poliolerinowyoh we
dług tego sposobu, ma ramę (1) z prowadnicami (2), 
{3) rur poddawanych zgrzewani^, przy czym zamoco
wanie prowadnic pozwala na przemieszczanie ich 
względem siebie ruchem posuwisto-zwrotnym, oraz 
urządzenie grzewcze (5) umieszczane pomiędzy tymi 
prowadnicami zasilane ze źródeł prądu (10) i (10a). 

Urządzenie grzewcze zbudowane jest z dwóch luster 
zgrzewnych (6) i (7) rozdzielonych warstwą izolacyj
ną (8), wykonanych z aluminium i wyposażonych w 
obwody grzejne i czujnik temperatury (9). 

•(.112 zastrzeżeń) 

39a3; B29d P.175369 06.Łlil!97<4 

Pierwszeństwo: 17J1I1.J197I3 — RFN ,(nr P42307327J1)' 
Artur Fischer, Tumliingen, Republika Federalna Nie

miec (Artur Fischer)/ 

Urządzenie do cięcia zwłaszcza piankowego tworzywa 
sztucznego 

Urządzenie wg wynalazku zawiera część roboczą w 
postaci drultu oporowego (2) rozgrzewanego prądem 
elektrycznym, mocowanego w uchwycie składającym 
się z dwóch niezależnych części (la, Ib) dających się 
ustawiać w dowolnym położeniu w celu uzyskania 
żądanego kształtu dla pętli drutu tnącego. Części (la, 
Ib) posiadają zacisk (3) przytrzymujący koniec dru
tu tnącego, a po przeciwnej stronie do zacisku są 
zaopatrzone w dopasowane do siebie elementy połą
czenia (5). >(3 zastrzeżenia) 

39a3; B29d P. 175435 WMJlflfM 

Pierwszeństwo: 03 JM.19713 — Austria i(nr A 9847773) 
Inteco Establishment, Vaduz, Liechtenstein (Frantz 

Schmitzberger). 

Urządzenie do kształtowania kielichów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kształ
towania kielichów z tworzywa sztucznego, zaopatrzo
ne w trzpień i promieniowo ruchome klinowe segmen
ty, które formują pierścieniowy żłobek. Segmenty (5, 
6) mają prowadzenie w kierunku promieniowym pro
stopadle do osi urządzenia, a pomiędzy dwoma se
gmentami (5) zbieżnymi, ograniczonymi na zewnąjtrz 
powierzchniami ukośnymi i(.8), są umieszczone segmen
ty (6) ograniczone na zewnątrz powierzchniami uko
śnymi '(9). Powierzchnie skośne sąsiadujących segmen
tów mają wspólną promieniową drogę przesuwu. 

Zastosowany napęd stanowi hydrauliczny lub pneu
matyczny agregat utworzony z gwiaździście usytuowa
nych i promieniowo skierowanych cylindrów (11), 
w którym tłoki (12) połączone są z napędizanymi se
gmentami (5), przy czym tylko co drugi segment jest 



74 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 C52) 1975 

napędzany, a segmenty leżące pomiędzy nimi są przy
ciskane do segmentów napędzanych za pomocą sprę
żyny (29). <10 zastrzeżeń) 

39a3; B29d P. 175549 12.111 A9i74 

Pierwszeństwo: ll4MJlfl7B — REN (nr F»- EfT6|6i7ł4SJ3D 
Hoechst AktiengeselilschatSt, Frankfurt naid Menem, 

Republika Federalna Niemiec. 

Sposób zwiększania pewności chwytu zacisków przy 
rozciągamiu poprzecznym pasm foliowych oraz urzą

dzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pasmo foliowe otrzymane przez formowanie wypływo
we ze szczelinowej dyszy (1) szerokościowej, jest pod
grzewane do temperatury leżącej o 1—i30°C poniżej 
której na brzegach pasma powstają wgniecenia od za
cisków chwytających to paismo, przy czym ogrzewa 
się z obu stron tylko strefę brzegową pasma foliowe
go, która jest chwytana przez zaciski. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera 
znaną ramę (10) do rozciągania poprzecznego pasma 
folii oraz źródło ciepła (9) umieszczone przesuwnie, po 
obu brzegach pasma, przed zaciskami ramy w odle
głości 0,5i-̂ 2 m od niej, zaopatrzone w urządzenie do 
regulacji temperatury. (112 zastrzeżeń) 

39b«; C08f P. 174577 T 04.10.11^74 

Zakład Usług Technicznych Okręgowego Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Ryszard 
Rybiński, Ludwik Podobas). 

Sposób odzysku tworzyw sztucznych z poużyłeczinyioh 
opakowań 

Sposób odzysku tworzyw sztucznych z poużytecz-
nyoh opakowań, w tym szczególnie po produktach 
Centrali Produktów Nalfltowyoh i innych opakowań 
zanieczyszczonych tłuszczami lulb ich pochodnymi, po

lega na usuwaniu zanieczyszczeń i odzysku pełnowar
tościowego oleju poprzez ługowanie rozpuszczalnikami 
organicznymi i nieorganicznymi. Przygotowane opako
wania po usunięciu zanieczyszczeń są wstępnie zmie
lone, a następnie zgranulowane. 

Otrzymany granulat służy do wytłaczania z jedno
czesnym rozdmuchem węża na różnego rodzaju bu
telki, nawet o cienkościennej i dużej powierzchni oraz 
do wtrysku różnych kształtek. Niezależnie od powyż
szego przeprowadzone próby testowe wykazały, że od
zyskane surowce po produktach CPN mogą ponownie 
być bez żadnych dodatkowych operacji stosowane na 
opakowania dla tych produktów. (11 zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 161209 10.08jl9f7l3 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-^Erg", Krupski 
Młyn pow. Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Pola
czek, Marian Luścińiski, Stefania Matyaszczyk, Augu
sty Stępień, Witold Sekita, Wiesław Sułkowski, Jerzy 
Kulawski, Andrzej Królikowski, Marek Studnicki). 

Sposób preparacji powierzchni folii poUetylenioteiriefta-
lanowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że folię 
pokrywa się cienką warstwą (2i—10 mikronów) lakie
ru poliuretanowego. 

Do sporządzania lakieru poliuretanowego wykorzy
stuje się polimeryczne alkohole wielohydroksylowe, 
takie jak np. oksypropylenowana gliceryna, etoksyło-
wana żywica nowolakowa czy żywica alkidowa otrzy
mana z bezwodnika ftalowego i gliceryny w Obecno
ści polietylenotereftalanu. Jako. izocyjanian stosowany 
jest toluen od wuizocyjanian, a jako katalizator siecio
wania aminy alifatyczne. Rozpuszczalnikiem wykorzy
stywanym do przygotowywania lakieru poliuretanowe
go jest chloroform lub mieszanina toluenu i octanu 
etylu. Otrzymane po preparacji powierzchnie folii po-
lietylenotereftalowej wykazują skłonność do trwałego 
wiązania środków adhezyjnycih oraz farb magnetycz
nych. 1(2 zastrzeżenia) 

39ib5; C08g P. 168921 18.02 Sl&M 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Mi
rosław Włodarczyk, Marek Szczepaniak)., 

Sposób modyfikacji poliamidów 

Sposób modyfikacji poliamidów polega na podsta
wieniu wodoru grupy amidowej grupami fluoroalko-
ksym etylowy mi. Reakcję prowadzi się przy zastosowa
niu paraformaidehydu i alkoholu fluorowanego — al
kohol spełnia jednocześnie rolę rozpuszczalnika i sub-
stratu. Warunki prowadzenia reakcji; środowisko 
kwaśne, temperatura 25*—lOO^C, czas l©—90 minut 
(jeśli reakcję prowadzi się w fazie jednorodnej); luib 
temperatura 251—I100°C i czas 60—(100 minut — jeśli 
reakcję prowadzi się w środowisku heterogenicznym. 
Otrzymuje się produkt o zwiększonej rozpuszczalno
ści, obniżonej temperaturze topnienia i zwiększonej 
ognioodporności. (1 zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 169384 09,03.11974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska ^Zbi
gniew Brzozowski, Gabriel Rokicki), 
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Sposób otrzymywania polisulfonów aromatycznych 
o zwiększonej ognioodporności 

Sposób otrzymywania polisulfonów aromatycznych 
o zwiększonej ognioodporności, wykorzystywanych 
jako folie, powłoki, kształtki itp. stosowane np. w 
elektrotechnice i elektronice polega na kopolikonden-
sacji równomolowych ilości bisfenolanów metali alka
licznych z mieszaniną bid(p^hlorowcofenylo)suillfonu i 
2J2' -bisf(p ^chlorowco(fenylo)-d,ll'-Jdwuichilorowcoetyienu. 
W mieszaninie tej stosunek molowy obu reagentów 
zawarty jest w granicach 9&:5 — 20:80. 

<1 zastrzeżenie) 

39b»; C08g P. 169677 20.0QJ1974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Le
szek Makaruk, Irena Daniewska, Irena Słowikowska, 
Michał Cierlica). 

Sposób modyfikowania politereftailanu etylenu 

Sposób modyfikowania politereifltalanu Etylenu dla 
zwiększenia jego udarności i wytrzymałości na rozcią
ganie, co poszerza jego możliwości wykorzystania, np. 
w przemyśle maszynowym, polega na stosowaniu w 
czasie jego przetwarzania specyficznych dodatków. 
Dodatkami tymi są dwuestry 2J2Hbis(4-hydroksy-B,5-
dwuchlorofenylo)propanu. Dodatki te stosuje się w ilo
ści 1—7% wagowych. (L zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 169938 3O.0SJ1O74 

Kujawska Fabryka Farb i Lakierów, Włocławek, 
Polska (Roman Mazur, Jadwiga Stachowiak, Kazi
mierz Kołodziej, Ryszard Mocarski),. 

Sposób wytwarzania żywic alkidowych o (dużej zawar
tości oleju 

Sposób wytwarzania żywic alkidowych zawierają-
. cych co najmniej '50% wagowych oleju przez prowa
dzenie procesu alkoholizy oleju w pierwszym etapie 
i estryfikacji produktu alkoholizy składnikiem kwaso
wym w drugim etapie, charakteryzuje się tym, że 
składnik kwasowy wielofunkcyjny wprowadzany jest 
wtformie ciała stałego albo ciekłej, albo pasty do pro
duktu alkoholizy w taki sposób, alby nie spowodować 
zasadniczego obniżenia temperatury całego wsadu po
niżej T50°!C, a następnie całość ogrzewa się do tempe
ratury ponad i2O0°C dla przeprowadzenia procesu 
estryfikacji i wytworzenia żywicy, eliminując w ten 
sposób niebezpieczeństwo żelowania 'wsadu reakcyjne
go przez wytworzenie połączeń sieciujących typu 
estrów wewnątrzcząstecżkowych czy innych połączeń 
zachowujących się w analogiczny sposób. Żywice 
otrzymane sposobem wg wynlazku mają zastosowanie 
w dziedzinie wytwarzania lakierów, farb, emalii itp. 

1(1' 'zastrzeżenie) 

39b*; C08g P. 173331 06.08 AWA 

Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka", 
Słupsk, Polska l(Zafia Majka, Edward Borkowski, Ur
szula Wyrwa, Zofia Sobczak). 

Sposób przetwarzania wyrobów z integralnej pianki 
poMestrouretaaiowej, a zwłaszcza odpadów 

Sposób według wynalazku polega na zgranulowanau 
odpadów pianki do &—(10 mm i przetworzeniu otrzy
manego granulatu metodami formowania witryskowe-
go, wytłaczania lufo prasowania, prowadząc proces 
przetwarzania w zakresie temperatur (140—H©0°C. 

Otrzymane w ten sposób kształtki charakteryzują się 
porowatym rdzeniem przy litych ściankach wyrobu, 
W celu uzyskania wytworów o litej strukturze, odpa
dy pianki poddaje się uplastycznieniu na walcarce 
o temperaturze walców 100—il&O^, uwalniając two
rzywo od zawartych w nim gazów takich jak C02, 
freon i inne. 

Sposób pozwala na wprowadzenie do procesu prze
twórczego pigmentów i barwników stosowanych do 
barwienia tworzyw sztucznych w celu uzyskania od
powiedniej barwy wyrobów, które mają zastosowanie 
w przemyśle obuwniczym jako spody do obuwia, a w 
przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym jako olejo-
odporne elementy uszczelniające do maszyn i pojaz
dów. ((6 zastrzeżeń) 

39b5; C08g P. 174935 T 18 JlO .11974 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
((Ryszard iMatuiszczak, Waldemar Szyrle). 

Sposób wytwarzania kształtek ściernych o spoiwie 
chemoutwardzalnym 

Sposób według wynalazku polegający na mieszaniu 
spoiwa chemoutwardzalnego z przyspieszaczeni i 
utwardzaczem, a następnie dodawaniu proszku ścier
nego i wypełniacza dodatkowego takiego jak mączka 
skaleniowa czy szpat polny, charakteryzuje się tym, 
że na ilOO części wagowych spoiwa chemoutwardzal
nego dodaje Się od 0,3 do fi części wagowych przy
spieszacza i od 4 do ilS części wagowych utwardzacza, 
a zastosowane spoiwo chemoutwardizalne stanowi ży
wica poliestrowa. (ii zastrzeżenie) 

39b5; C08g P. 175060 T 2G.10J1974 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", PuBtków, Pol
ska (Tadeusz Stęga, Edward Oleksy, Zygmunt Mogiła-
Lisowstki, Jędrzej Kiełkiewicz, Stanisław Wolski, (Ta
deusz Sikorski, Aldolif Maczużak). 

Sposób wytwartzania fenolowo- i knezolowo-fonmailde-
hydowyich eLektroizolacyjnyoh tłoczyw przystosowa-

inyeh do przetwórstwa wtryskowegio 
Sposób według wynalazku polega na mieszaniu, 

a następnie zwalcowaniu mieszaniny złożonej z żywi
cy syntetycznej z utwardzaczami i innymi •typowymi 
składnikami tłoczyw, przy czym jako żywicę synte
tyczną stosuje się .mieszaninę 1100 cz. wag. rezolowej 
żywicy fenolowo-forimaldehydowej luib krezolowo-for-
maldehydowej z 10—i30 cz. wag. nowolakowej żywicy 
fenolowo-tformaldehydowej utwardzanej sześciomety-
lenoczteroaiminą w ilości 'li—& cz. wag. na 1100 cz. wag. 
stosowanego nowolaku. (1 zastrzeżenie) 

39b5; C08« P. 175063 T O4.,10.il974 

Uniwersyistet Śląski, Katowice, Polska (Antoni Zo-
chniak, Jerzy Ossowski, Aldona Kwiatek, Ludomir To-
karzewiski). 

Sposób otrzymywamiia konstrukcyjnych żywic poliure
tanowych o polepszonych właściwościach użytkowych 

Sposób polega na tym, że do syntezy żywic poliure
tanowych stosuje się estry glikolu trójetylenowego 
z kwasem glilkolowym, trójglikolowym lufo mlekowym 
oraz odnośne wielofunkcyjne izocyjany aromatyczne, 
w stosunkach stechiomebrycznych, a reakcję prowadzi 
się w roztworze toluenowym, w temperaturze wrzenia 
układu, w przeciągu Ŝ—115 godzin przy energicznym 
mieszaniu. »(il zastrzeżenie) 
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39b7; C08j P. 174239 T 120.09.1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, PoiLska HWitold 
Trochimczuk, Wiesława Rożek-Galina). 

Sposób otrzymywania membran kationowych o selek
tywności wybiorczej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
kationowych memtbran selektywnych wybiorczo o po
lepszonej selektywności wobec anionów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mem
brany kationowe otrzymane przez sulfonowanie folii 
poliolefinowych modyfikowanych polimerami aroma
tycznych węglowodorów winylowych, w postaci eks
pandowanej przez ogrzewanie w wodzie lub nieekspan-
dowanej, modyfikuje się żywicami kondensacyjnymi 
otrzymanymi 'W środowisku zasadowym z odpowied
niego monomeru, fenolu lub jego mieszaniny w dwu-
funJkcyjnymi pochodnymi fenolu i formaldehydu przy 
stosunku molowym /li: 3—li2i: 35—4. 1(1 zastrzeżenie) 

39g; B32b P. 174421 T 27.09.11974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska '(Bronisław Na-
gródzki, Adolf Patryn). 

Sposób wytwarzania płyt budowlanych, zwłaszcza 
dźwiękochłonnych z włókien szklanych i miineralnych 

(wełny miineralniej) 

Sposób według wynalazku złożony z operacji przy
gotowania masy termoplastycznej, stapiania masy, 
rozwłóknienia masy, formowania wyrobu z włókien 
i obróbki uzyskanego wyrobu 'polega na tym, że włók
na szklane i/lub mineralne w komorze osadczej kie
ruje się najkorzystniej na cienkie runo szklane (we
lon szklany) umieszczony na poziomym transporterze 
siatkowym oraz w trakcie lotu włókien dokonuje się 
ich zraszania wodnym roztworem lepiszcza w illości 
do I12I% wagowych substancji suchej lepiszcza na wa
gę suchą wyrobu z włókien, przy czym lepiszcze Skła
da się z 6®—715% żywicy tfenolowo-lformalldehydowej, 
H6—Q2% dekstryny, 9—ilil)% lateksu polioctanu winy
lu i 0,i3'—0,7% lateksu oleju metylosililkonowego, po 
czym warstwę włókien nasyconą lepiszczem formuje 
się w płyty, poddając utwardzeniu w komorze suszar-
niczo-poiimeryzacyjnej w temperaturze od 90—GiOO Ĉ. 
tnie na odpowiednie wymiary, następnie na po
wierzchnię płyty nanosi Się Ifakturę podkładową i wła
ściwą. '(3 zastrzeżenia) 

40a; C22b P. 169237 02.08.11974 

Asturiana de Zinc S.A., San Juan de Nieva, Hiszpa
nia '(Francisco Javier Sitges Menendez, Vicente Arre-
gui Fernandez, Macano Quesada Quintana). 

Sposób otrzymywania ołowiu i srebra za pomocą flo
tacji substancji zawierających tlenki ołowiu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
ołowiu i srebra za pomocą Iflotacji z substancji zawie
rających tlenki ołowiu i stanowiących pozostałości 
produkcji elektrolitycznej cynku z koncentratów lub 
innych złożonych związków, np. surowców. 

Sposób według wynalazku poilega na tyto, że pro
wadzi się 'flotację w jednym lufo dwu etapach, przy 
czym w przypadku iflotacji dwuetapowej w pierwszym 
etapie prowadzi się (flotację srebra, siarki oraz cynku 
przy udziale odczynników (flotacyjnych, a w drugim 
etapie prowadzi się (flotację ołowiu przy udziale czyn
ników siarkujących i odczynników flotacyjnych, zaś 
w przypadku iflotacji jednoetapowej prowadzi się flo
tacje srebra, siarki cynku i ołowiu przy udziale od
czynników (flotacyjnych i czynników siarkujących. 

Flotację prowadzi się w środowisku kwaśnym o stop
niu zakwaszenia i2 ^ pH ^ 4j5 a produkty iflotacji 
każdorazowo przepłukuje się jeden do trzech razy dla 
otrzymania zwiąjzku o dużej zawartości srebra i oło
wiu. >(ilfl zastrzeżeń) 

40a; C22b P. 175764 T ilOMAOW 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska i(Witold 
Charewicz, Tomasz Gendolla, Ryszard Klapa, Zbi
gniew Zagóra). 

Sposób odzyskiwania srebra i złota ze szlamów ano
dowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
srebra i złota ze szlamów anadowych, powstających 
'podczas elektrolitycznej rafinacji miedzi, .bezciśnienio
wą metodą hydrometalurgiczną. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po łu
gowaniu szlamu roztworem kwasu azotowego i wy
trąceniu chlorku srebra z pulpy potrawiennej znanym 
sposobem, oddziela się chlorek srebra i zadaje się go 
wraz z pozostałym szlamem stężonym roztworem 
amoniaku, a następnie (filtruje się. Otrzymany amonia
kalny roztwór srebra poddaje się cementacji miedzią, 
a z pozostałego odsrebrzonego szlamu znanym sposo
bem cyjankowym otrzymuje się koncentrat złotonośny. 

1(1 zastrzeżenie) 

40b; C22c P. 169097 26.012,1974 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Elżbieta Wieczorek, Karol Jelonek, 
Adam Lu/buślka, Stanisław Przegaliński). 

Stal spawalna o podwyższionej wytrzymałości 

Przedmiotem wynalazku jest sita! o granicy plastycz
ności Re minimum 40 kG/lmm2, przeznaczona zwła
szcza na kadłuby okrętów oraz inne konstrukcje spa
wane. 

Stal spawaikia wg wynalazku zawierająca wagowo: 
OjlOl—0g20% C; 0,70-41,60% Mn; 0,i30—O$0% Si; 0,011— 
0,06% Nb; minimum 0,016% Al przy ograniczeniu za
wartości P i S do maximum 0^086%, charakteryzuje 
się tym, że zawiera O',40—0J85% wagowo niklu. 

01 zastrzeżenie) 

40b; C22c P. 173937 T 06.09 J1OT4 

Huta Warszawa, Warszawa, 'Polska (Władysław 
Szatkowski, Józef Puzio, Irosław Szczepańczyk, Stefan 
Grzybek, Eugeniusz Okraisika). 

Staliwo stopowe żaroodporne 

Staliwo żaroodporne przeznaczone na odlewy ele
mentów maszyn pracujących w wysokich temperatu
rach i narażone na ścieranie posiadające następujący 
skład chemiczny: węgiel ód 0.H6 do 0,125%, fasrfor max 
0,036%, siarkę max 0,036%, chrom od 03 do 05%, ni
kiel od 17J5 do il8,i5%, mangan 0,7 do il,0% oraz krzem 
od 2,0 do '3,0%, zawiera ponadto od 0,7 do il,0% mo
libdenu. (1 zasibrzeżenie) 

42a; GOlp P. 169364 T 08.03.1974 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława . 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska '(Jan Doboszyński, 
Jerzy Weiss, Ireneusz Dolbieoh). 
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Urządzenie do pomiaru szybkości pocisku zwłaszcza 

broni lufowej 

Urządzenie do pomiaru szybkości ipocisku zwłaszcza 
broni lttfowej według wynalazku składa się z dwóch 
równoległych tarcz umieszczonych prostopadle do to
ru lotu pocisku, przy czym odległość między tarczami 
jest większa od długości badanego pocisku. Tarcza K3) 
ma wysoki potencjał elektryczny, natomiast tarcza ((2) 
jest ekranowana i zawieszona na izolatorach, a po
nadto jest połączona, przez wzmacniacz (4) z układom 
pomiaru czasu (6). Po wystrzale zostaje uruchomiony 
układ pomiaru czasu (6), który jest stopowany sygna
łem z -tarczy (2) powstałym z przeniesionego ładunku 
elektrycznego na (tę tarczę z tarczy 1(3) przez pocisk. 

<(il zastrzeżenie) 

42b; GOlb P. 169329 o6.oajief74 

Zgłoszenie dodatkowe do patenltu nr 61115(519' 
Instytut Techniki Budowlanej^ Warszawa, Polska 

.(Adollf Karmiński)* 

Sposób pomiaru nieniszczajcą metołdą magnetyczną 
średnicy i położenia pręta metalowego w betonie liuib 
w iininym ośrodku dielektrycznym oraz przyrząd po-

imlairawy do stosowania tego sposobu 

Pomiar średnicy i położenia pręta metalowego uzy
skuje się poprzez wyznaczanie' ekstremum Strumieni 
magnetycznych wywołanych przez sondę pomiarową 
(1) i odczytanie sił elektromotorycznych wywołanych 
■wzbudzonymi przez cewki (5, 6) dwoma układami 
strumieni magnetycznych: o wektorach przeciwnych, 
a następnie o wektorach zgodnych, rozpatrując oś 
(X—X) sondy '(1) jako układ odniesienia dla kierunku 
wektorów. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera ob
wody pomiarowe 1(7, 9) połączone przełącznikiem )(14) 
z układem pomiarowym ((4). Soda (1) zawiera rdizenie 
z cewkami (5, 6) wzbudzającymi strumienie magne
tyczne, obwody pomiarowe '(1, 9), przełącznik (14) 
i kołyskę |(11) umożliwiającą równoległe ustawienie 
sondy i(l) do pręta (10). |C2 zastrzeżenia) 

42b; GOlb P. 169390 09.CKU974 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jaro
sław Harasimowicz), 

Przyrząd do pomiaru położenia osi powierzchni wal
cowej od dowolnej bazy odniesienia mierzonego 

w pionie 

Przyrząd według wynalazku do stosowania przy po
miarach położenia osi .powierzchni walcowej w przy
padku zmiennej średnicy tej powierzchni wzdłuż osi, 
gdy wymagane jest jej jednoznaczne określenie, ma 
pryzmę składającą się z nieruchomego ramienia będą
cego korpusem (1) przyrządu i ruchomego ramienia (4). 
Do korpusu przymocowany jest wskaźnik poziomu |(6) 
oraz zespół pomiarowy składający się z przymiaru 
wstęgowego i(9) z naniesioną podziałką, nawiniętego 
częścią swojej długości na bęben <8), którego początek 
przytwierdzony jest do zaczepu z chwytem magne
tycznym, a koniec zamocowany jest do spiralnej sprę
żyny powrotnej 1(10) nawiniętej na osi (7). 

(3 zastrzeżenia) 

42b; GOlb P. 169568 !l4.0(3Jl9r7'4 

Spółdzielnia Pracy Wyrobów Szklanych „Labormed", 
Poznań, Polska (Aileksander Szmitkowski, Hilda Obu-
chowicz, Janusz Wieszczak). 

Sposób badania odchyleń średnic wewnętrznych ka
librowanych rur szklanych 

Sposób według wynalazku polega na przepuszczeniu 
wiązki promieni światła spolaryzowanego przez (bada
ną rurę prostopadle do jej osi symetrii, przy jedno
czesnym rzutowaniu tej wiązki na analizator, przy 
czym badaną rurę obraca się wokół osi i przesuwa 
podłużnie w wiązce spolaryzowanego światła. 

Wynalazek znajduje zastosowanie głównie przy pro
dukcji strzykawek lekarskich szklanych. 

l(il zastrzeżenie) 

42b; GOlb P. 175054 T 23.10,1974 

Uniwersysttet Śląski, Katowice, Polska i(Adam Józe
fów, Józef Brzoza). 

Układ pneumatyczny do kontroli zużycia pierścieni 
tłokowych, zwłaszcza w sprężarkach 

Układ według wynalazku składa się z dyszy <3) 
strumieniowej, skierowanej pionowo na przemieszcza
jący się drąg tłokowy (4), z mierników 1(5) wskazują-
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co-rejestrująco-sygnalizujących oraz z reduktora ci
śnienia (1). Pomiędzy dyszą strumieniową (3) a re
duktorem |(1) włączony jest pneumatyczny wzmacniacz 
mocy '(6), zbocznikowany oporem pneumatycznym (7). 

1(1 zastrzeżenie) 

42b; GOlb P. 175198 T 126.11,1«74 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Henryk 
Dziewanowski).' 

Układ urządzenia do wyznaczania, przemieszczeń ele
mentów maszynowych poddanych zmiienriym silom 

Urządzenie według wynalazku do pomiaru maksy
malnych wielkości przesunięć względnych sąsiadują
cych ze isolbą elementów <6) i (7), zawiera śrubę mi-
krometryczną ((9) wbudowaną w metalowy korpus (1) 
z uchwytem magnetycznym i(2). W osi niikrometrycz-
■nej (9) zaimocowano przesuwnie w korpusie, izolowa
ny elektrycznie od korpusu metalowy trzpień (4) do
ciskany do elementu (6) sprężyną (10) i wyposażony 
w dolnej części w izolator elektryczny (5), a w gór
nej w sprężynujący zderzak (8). Trzpień ((4) i śruba 
mikrometryczna i(9) są 'połączone elektrycznie z /bate
rią elektryczną 1(11), źródłem światła (12) i/lub 
źródłem dźwięku (13). (!l zastrzeżenie) 

42b; GOlb P. 175481 T 08&U974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „LUMiATEX", Zielona Góra, 
Polska ^Ryszard Lipiec, Kazimierz Sławkowski, Anto
ni Janczak). 

Przyrząd do kontroli prostoliniowości pokrywek, zwła
szcza pokrywek zgrzeblarkowych 

Przyrząd według wynalazku zawiera łoże 1(1) z pro
wadnicami !(2), do którego zamocowane są za pomocą 
śrub 1(3) dwa wsporniki (4) podtrzymujące zgrzebłar-
kową pokrywę (5). Dla zabezpieczenia prowadnic za
stosowano / stałą osłonę (7) umieszczoną nad łożem i(l), 
zakrywającą je od góry i z boków na całej długości 
między wspornikami (4). W celu umożliwienia ruchu 
suwaka <(9) po łożu (1), w suwaki (9) znajduje się rów
noległy do łoża (1), posiadający taki sam kształt jak 
osłona (7), przelotowy otwór i(8), przez który przecho
dzi osłona (7). Na suwaku (9) zamocowany jest czujnik 
(12) z talerzykiem (13). 1(3 zastrzeżenia) 

42b; GOlb P. 175707 T lll8Jl:l,.(19174 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, Warsza
wa, Polska l(Henryk Norek, Leon Mucha, Julian Smo
leński). 

Urządzenie do pomiaru średnic otworów wiertniczych 

Urządzenie według wynalazku zaopatrzone jest 
w przyrząd wgłęjbny i(l) połączony za pomocą ka'bla 
wielożyłowego (2) z urządzeniem naziemnym (3). Przy
rząd wgłębny (1) wyposażony jest w urządzenie me
chaniczne i(4) zmieniające wartość mierzonej średnicy 
otworu wiertniczego na proporcjonalną zmianę wartoś
ci impedancji elementu elektrycznego (5). Element 
elektryczny (5) włączony jest w układ przestrajania 
częstotliwości (6) generatora 1(7), wyjście którego po
łączone jest za 'pomocą kabla wielożyłowego ,(2) 
z urządzeniem naziemnym (3), które wyposażone jest 
w miernik częstotliwości (8). (ii zastrzeżenie) 

42b; GOlb P. 175708 T I18J11.I1&74 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, Warsza
wa, Polska (Bogusław Galas, Stanisław Kaczmarski, 
Leon Szalczyński, Zdzisław Zaporski). 

Malośrediniioowy kawernomiierz 

Przedmiotem wynalazku jest małośrednicowy kawer-
nomierz do ciągłego pomiaru średnicy otworów wiert
niczych, a szczególnie jego układ mocowania ramion 
pomiarowych. 
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Kawernomierz wyposażony jest w trzy ramiona (1), 
i(2), i(3) osadzone w obudowie (6). iRamiona (1), i(2), (3) 
mają różne (kształty, pozwalające zamocować osie (5) 
w obudowie (6) w jednej płaszczyźnie przekroju po
przecznego, iprzy czym punkty podporowe (4) i osie 1(5) 
ramion leżą po obu stronach centralnej osi symetrii 
(0). (1 zastrzeżenie) 

42c; GOAc P. 169250 04.03,J1OT(4 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska /(Sta
nisław "Wojciechowski, Zdzisław Wyleżyński). 

Laserowe urządzeniie kątomiieroze zjwłaiszoza teodolit 

Urządzenie według wynalazku izawiera laser w obu
dowie i(l) połączony poprzez specjalnej konstrukcji pół-
ośki (2) z korpusem i(3). Z jedną półośką sprzężony jest 
krąg pionowy 1(4) oraz ipaziomnica (5) kręgu pionowego. 
Z drugą półośką (6) sprzężona jest ślimacznica (7) na
pędzana ślimakiem i(8) poprzez pokrętkę. Podziałki 

kręgu pionowego i poziomego są odwzorowane przez 
układ optyczny na płytce noniusza związaną na stałe 
z korpusem i(3). Za płytką z noniuszem umieszczony 
jest okular służący do odczytu z kręgu pionowego 
i poziomego. <1 zastrzeżenie) 

42c; GOlc F. 169459 !&.08JlflT74 

Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki, Instytut Organizacji i Kierowania PAN, Warszawa, 
Polska (Zibigniew Makowski). 

Urządzenie do odczytywania współrzędnych kartezjań-
skich 

Urządzenie do odczytywania współrzędnych karte-
zjańskioh zawiera układ nadawczy (1) składający się 
z dwóch warstw przewodzących oddzielonych warstwą 
izolacyjną. Każda z warstw przewodzących ma zamo
cowane na dwóch przeciwległych brzegach elektrody 
ekwipotencjalne 1(7 i 8) połączone z oddzielnymi źró
dłami zasilania (10 i 13) oraz potencjometrami (12 
i 11) nastawiania punktu pomiarowego. 

Suwaki potencjometrów są połączone poprzez prze
kaźnik 1(14) z wejściem układu (pomiarowego 1(15), do 
którego drugiego wejścia jest podłączona sonda (16) 
zawierająca igłę- z materiału przewodzącego. Poprzez 
nakłucie układu (1) sondą (16) i pomiar napięcia w 
obu położeniach przełącznika 1(14), uzyskuje się war
tości współrzędnych mierzonego punktu. Współrzędne 
punktów, po przetworzeniu na postać cytfrową, mogą 
być podawane 'do urządzeń współpracujących jak ma
szyna cylfrowa, drukarka, czy dziurkarka taśmy. 

i(L zastrzeżenie) 

42c; GOlc P. 169492 017.013 J1074 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Ra
doń, Jerzy Czerwiński, Włodzimierz Erank, Tadeusz 
Jurkiewicz). 

Wzmacniacz elektranAczmy busoli giroindutocyjnej 

Wzmacniacz elektroniczny według wynalazku prze
widziany do sterowania silnika .momentowego i(ll) 'bu
soli giroindukcyjnej zawiera trzy elementy kluczujące 
i(la, 2a, aa,),. Element (la) jest sterowany sygnałem po
miarowym z nadajnika indukcyjnego t(l), a elementy 
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(2a) i i(3a) sterowane są synchronicznymi sygnałami 
z generatora (5) przesuniętymi w fazie o kąt U wzglę
dem siebie. Element kluczujący (la) jest włączony 
szeregowo między źródło napięcia stałego a środek 
uzwojeń t(Zl) i (Z2) silnika momentowego '(11). Pozo
stałe dwa elementy kluczujące (2a) i i(3a) włączone są 
szeregowo między końce uzwojeń sterujących <Z1) i 
(Z2) silnika momentowego (11) a masę. 

(2 zastrzeżenia) 

42c; GOlc P. 169722 a0.0&il974 

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Koszalin, 
Polska (Zdzisław Ptach, Kazimierz Dywelski). 

Pion optyczny 

Urządzenie według wynalazku do pionowania i po
ziomowania zwłaszcza elementów konstrukcji budowla
nych, zawiera układ optyczny ustanowiony z dwóch 
soczewek: skupiającej '(1) i rozpraszającej (2)i, oraz 
szczelnego płaskiego naczynia (3) wypełnionego cieczą, 
najkorzystniej olejem, w którym zawieszona jest cen
tralnie wskazówka \6). Naczynie to umieszczone jest 
poza układem optycznym w pobliżu soczewki rozpra
szającej (2). 

Ściany naczynia (3) prostopadłe do osi optycznej 
wykonane są z materiału przeźroczystego. Na jednej 
z tych ścian naniesione są dwie prostopadłe osie, przy 
czym w punkcie przecięcia się osi zamocowana jest 
olbrotowo wskazówka i(6) obciążona na jednym końcu 
ciężarkiem (7). i(!l zastrzeżenie) 

42c; GOlc P. 173947 T (WmUSTM 

Centralny Ośrodek Badawczo-iProjektowy Wzbogaca
nia i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice, Polska 
■(Jan Pogonowski, Adam Kucharczyk, Jan Gil). 

Urządzenie do utrzymywania stałej odległości przyrzą
du pomiarowego od warstwy materiału sypkiego 

Urządzenie według' wynalazku zawiera płozę wy
równującą powierzchnię materiału sypkiego (2) oraz 
przyrząd pomiarowy (1), przymocowane do wspólnej 
ramy (3) połączonej uchylnymi ramionami (4) z nieru
chomą konstrukcją wsporczą (6) w ten sposób, że rama 
i(3) wraz z przyrządem pomiarowym (1) i płozą wy
równującą i(2) porusza się ruchem postępowym. 

(1 zastrzeżenie) 

42c; GOlc P. 173974 T O9i0aiOf74 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska, (Daniel 
Pisarczyk). 

Urządzenie doprowadzające do poziomu oś celową ni-
welatorów libelowyioh przy nde spoziomowa/nej liibeli 

niwelacyjnej 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 
geodezyjnych prac pomiarowych, jako wyposażenie do
datkowe dla niwelatorów technicznych luib precyzyj
nych. Urządzenie stanowi libela niwelacyjna (12) po
siadająca wewnątrz obudowy dwie podziałki, ruchomą 
(10) i nieruchomą i(ll), osadzone symetrycznie wzglę
dem podłużnej osi libeli niwelacyjnej (12), a przesuw 
podziałki ruchomej 1(10) sprzężony jest z obrotem klina 
optycznego i(6). (3 zastrzeżenia) 

42c; G»lv P. 174252 T ai.O0jl»74 

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa, Polska (Włodzi
mierz Romaniuk, Janusz Karlikowski, (Dariusz Aleksan
drowicz). 

Urządzenie do automatycznej rejestracji zjawisk geofi
zycznych 

Urządzenie według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza w górnictwie przy rejestracji na nośniku 
magnetycznym przebiegów sejsmicznych w kopalniach. 
Urządzenie składa się z członu zapisu (I) i członu od
czytu i(II>. Człon zapisu (I) zawiera przetworniki (1) 
połączone kablową linią i(2) poprzez transformator li
niowy (3) j ifiltr dolnoprzepustowy z n-kanałami ukła
du regulacji i wzmacniaczy liniowych i(5), których wyj
ścia połączone są z n-wejściami multipleksera i ukła
du próbkującego (6), do którego dołączony jest układ 

I sterowania zapisem (12), sprzężony z zegarem kwarco-
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wym (13). Rejestrator zapisu (11) połączony jest z 
układem progowym (7) oraz ipaprzez pamięć .(9) z 
układem odczytu szeregowego (10). 

Człon odczytu '(II) zawiera rejestrator odczytu (14) 
połączony z układem odczytu szeregowego (16), którego 
wyjście jest dołączone do urządzeń obróbki danych cy
frowych (15) albo do demultipleksera (17). 

Wyjście demultipleksera i(17) połączone z n-wejścia-
mi demodulatora 1(19) i wejściem dekodera zegara (18), 
a wyjścia demodulatora (19) i dekodera zegara (18) 
z wejściami rejestratora graficznego (20). 

(3 zastrzeżenia) 

42c; G01v P. 174773 LU0J974 

Pierwszeństwo: I1GJ1I0J1I9I7I3 — Francja (nr 7(3I37I8K)I7) 
Societe Anonyme dite: Societe Nationale des Petroles 

D'Aqitaine, Paryż, Francja. 

Urzajdzenie do wyitwaraaindia fal mechanicznych wyko
rzystanych zwłaszcza w szybkich naziemnych pracach 

sejsmicznych 

Urządzenie wg wynalazku zawiera z jednej strony co 
najmniej jedną masę (19) uderzającą grunt w sposób 
nieciągły, a z drugiej strony czujnik (20) połączony z 
tą masą i dostarczający sygnał oznaczający momenty 

uderzeń, przy czym częstotliwość uderzeń wynosi 0,5— 
100 Hz i może być zmieniana podczas pracy urządze
nia. (8 zastrzeżeń) 

42d; GO Id P. 169262 04.08Jl9f74 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Woj
ciech Włodarski). 

Elektroniczny układ pomiarowy wielkości nieelektrycz
nych 

Układ według wynalazku realizuje pomiar poprzez 
mierzenie zmiany wielkości elektrycznej, będącej jed
noczesną funkcją wielkości nieelektrycznej występują
cej na poziomie składowej sumującej. 

Układ ma linearyzator (5) załączony szeregowo po
między wyjście czterowejściowego wzmacniacza instru-
mentacyjnego (4) a pierwsze wejście wzmacniacza wyj
ściowego <6). Wzmacniacz ten jest objęty pejtlą sprzę
żenia zwrotnego, zawierającą układ okna pomiarowego 
(7). Wzmacniacz wyjściowy (6) posiada natomiast dwa 
wyjścia, z których pierwsze jest połączone z rejestra
torem zewnętrznym i(8), a drugie z wewnętrznym 
miernikiem analogowym lub cyfrowym. 

Ponadto jedna para różnicowych wejść z czterech 
wejść wzmacniacza instrumentacyjnego (4) jest połą
czona z wyjściem układu pomiarowego ((2), zawierają
cego przetwornik wielkości nieelektrycznej na elek
tryczną. Druga para różnicowych wejść wzmacniacza 
instrumentacyjnego (4) jest ipołączona z wyjściem 
układu napięcia odniesienia (3). (Ł zastrzeżenie 

42d; GOld P. 173434 10.WA&W 

Zakład Doświadczalny Aparatury'Pomiarowej przy 
Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych „MERA-
KFAP", Kraków, PoLska (Ludomir Olkuśnik, Zygmunt 
Palichleb, Wojciech TarchaLski). 

Mechanizm aretotwmiLka i sterowania rejestratora o za
pisie punktowym 

Mechanizm według wynalazku przeznaczony jest do 
aretowania ustroju pomiarowego rejestratora np. w 
czasie transportu, oraz sterowania (złączanie, wyłącza
nie) poszczególnymi elementami jego układu. 

Mechanizmy aretowania i sterowania rejestratora 
zawierają jedną dźwignię sterującą ((2) zamocowaną 
obrotowo na płycie bocznej (1) rejestratora. 

Do dźwigni i(2) przymocowane jest obrotowo cięgło 
(3) posiadające na końcu sworzeń podtrzymujący (5), 
umieszczony w podłużnym otworze (6) płyty bocznej 
(1) 
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W górnym położeniu dźwigni sterującej (2), sworzeń 
(5) podnosi bijak drukujący (7) wraz z podtrzymką 
K13) wskazówki <14), aż do jego oparcia się o zderzak 
•(12) i unieruchamia bijak (7) i wskazówkę (14). Bocz
ne krawędzie cięgła (3), po których ślizgają się dźwig
nie napędowe {10) mikrowyłączników 1(11) umocowa
nych do płyty bocznej (1) po obydwu stronach cięgła 
(3), ukształtowane są w formie krzywek sterujących 
tymi mikrowylącznikami. (3 zastrzeżenia) 

42d; GOld P. 175676 164llU197i4 

Pierwszeństwo: 16Jl.lil9rTt3 — Szwajcaria (nr Ii616f7/7i3) 
TVI Television Industrielle, S.A., Grand-Lancy, 

Szwajcaria (Karl Heinz Eberle). 

Przyrząd do automatycznego odczytywania i warto-
ściiawaniia krzywych 

Przyrząd według wynalazku do automatycznego od
czytywania i wartościowania co najmniej dwóch krzy
wych zapisanych na nośniku zapisu, które leżą w ob
rębie torów w postaci pasm zwłaszcza zapisu tachygra-
fów wzdłuż współosiowych torów wykresu kołowego, 
zawiera czyitnik fotoelektryczny (4, 5) przystosowany 
do okresowego przeszukiwania punkt po punkcie linii 
i(RA, RB, RC) z wybraną częstotliwością powtarzania, 
przy czym to przeszukiwanie może być sterowane im
pulsami <iT) zegarowymi z generatora (6) impulsów, 
a szerokość przeszukiwania pozostaje w określonej za
leżności od szybkości nośnika .(1) zapisu. 

Urządzenie .zawiera licznik (7) impulsowy przełącza
ny przez impulsy (iT) z generatora (6) impulsowego 
mający pewną liczbę wybieralnych i regulowanych 
poziomów i wyjścia (8, 108, 208) im przyporządkowane. 
Urządzenie zawiera pewną liczbę bramek i(9, 109, 209) 
odpowiadającą liczbie torów, połączoną równolegle 
z czytnikiem (4, 5), przy czym każda z tych bramek 
jest sterowana przez jedno z wyjść licznika i umożli
wia przejście tylko tych impulsów (iV), które pojawia
ją się w danym oknie, a wyjście każdej bramki (9, 
109, 209) jest dołączone do (licznika (10, 110, 210) oraz 
do układu (11, 111, 211) zapamiętującego i wartościu
jącego dołączonego do licznika impulsów. 

(10 zastrzeżeń) 

42e; GOlf P. 169199 M.08,1974 

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Cementowego, Biuro Projektów Przemysłu Cemento
wego i Wapienniczego, Kraków, Polska (Ralfał Grohs, 
Janusz Prochwicz, Franciszek Winnik). 

Urządzenie do sterowania za pomocą aeracji wypły
wem materiału sypkiego ze zbiornika na przenośnik 

Urządzenie według wynalazku ma łącznik główny 
,(5), uruchamiający elektromagnetyczny zawór (7) na 
przewodzie sprężonego powietrza, połączony z łączni
kiem rtęciowym sygnalizatora (1) poziomu warstwy 
materiału poprzez człon opóźnienia czasowego <(2) dla 
niskiego poziomu warstwy materiału oraz człon opóź
nienia czasowego (4) dla wysokiego poziomu warstwy 
materiału, przy czym człony opóźnień czasowych (2) 
i {4) są połączone blokiem (3) rozrządzającym pracą 
członu opóźnienia czasowego (4) dla wysokiego pozio
mu warstwy materiału przy uwzględnieniu stanu czło
nu opóźnienia >(2) dla niskiego poziomu. 

(1 zastrzeżenie) 

42e; GOlf P. 169971 30.03J197I4 

Przedsiębiorstwo Montażu Aparatury Pomiarowej 
i Automatyki „Energoaparatura", Katowice, Polska; 
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłu Ce
mentowego, Biuro Projektów Przemysłu Cementowego 
i Wapienniczego, Kraków, Polska i(Stelfan Misiaczek, 
Paweł Soporski). 

Przapływoiwy sygnalizator poziomu materiału sypkiego 

Przepływowy sygnalizator poziomu materiału syp
kiego w zbiorniku podciśnieniowym, zwłaszcza leju ze-
sypowym elektrofiltr a, posiada przewód rurowy (4), 
którego jeden koniec wprowadzony jest do zbiornika. 
(1), a drugi połączony jest ze skrzynką (3), posiadającą 

wewnątrz zainstalowaną wahliwą przegrodę która po
łączona jest z wyłącznikiem rtęciowym, przy czym 
w ściance skrzynki (3) w części przeciwnej do części 
połączonej z końcówką przewodu rurowego (4) wyko
nane są otwory. " (1 zastrzeżenie) 
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42f; GOlg P. 175219 T 30jW).ild74 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Krzysztof Procel, Kazimierz Lubecki). 

Elektroniczny układ cyfrowy dla urządzeń dozująco-
-ważącyoh 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny układ 
cyfrowy urządzeń dozująco-ważących, przeznaczony dla 
elektromechanicznych wag sumujących, taśmociągo
wych i dozowników automatycznych. Rozwiązanie 
układu współpracującego z czujnikiem nacisku ((1) uzy
skano przez zastosowanie wyłącznie cyfrowych ukła
dów w bloku pomiarowym i sumacyjnym. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu cytfrowo-
-kompensacyjnego układu pomiaru wartości chwidowej 
siły zbudowanego z przetwornika (2) sygnału błędu na 
częstotliwość, licznika (3) pomiarowego rewersyjnego, 
przetwornika (4) cyifrowo-analogowego oraz cyfrowego 
sumatora akumulującego zbudowanego z układu prze
pisywania (5), licznika buforowego (6), detektora \(7) 
stanu zera, generatora (8) impulsów, licznika i(9) masy 
całkowitej, przetwornika (10) częstotliwości na napię
cie i źródła sygnału (11) inicjującego sumowanie. 

(1 zastrzeżenie) 

42f; GOlg P. 175592 T IS.ail 19T74 

Łęczyckie Zakłady Górnicze, Łęczyca, Polska (Sta
nisław Jaworski, Kazimierz Kacprzak). 

Układ dźwigniowy wag 

Przedmiotem wynalazku jest układ dźwigniowy wag 
stosowany szczególnie w wagach pomostowych wozo-
wo-samochodowycih. Istota projektu polega na zastoso
waniu dźwigni kątowych <1), które z jednej strony 
połączone są z parami krótkich ładunkowych dźwigni 
(2) z drugiej zaś poprzez cięgna zbiorcze 1(3), pomocni
cze dźwignie kątowe (13), rozwidlone cięgno (14), ką
tową dźwignię (18), i cięgno (15) z wagowskazem \(16), 

wskazującym wynik ważenia. Cięgna <3) i ,(14) łączące 
kątowe dźwignie (1), (13), (18) i przekazujące zreduko
waną siłę od obciążenia pomostu do urządzenia wska
zującego ,(16), zawieszone są na elastycznych cięgnach 
(11) trwale przytwierdzonych do pomostu lub kon
strukcji nośnej wagi. (7 zastrzeżeń) 

42f; GOlg P. 175683 T 16.1/1J1974 

Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska (Stefan 
Szczepanik). 

Przyrząd wagowy do określania zmian ciężaru próbek 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd wagowy do 
określania zmian ciężaru próbek podczas badań wy
magających ciągłego określania tych zmian. Przyrząd 
posiada część ruchomą będącą kołem |(1), którego śro
dek (3), stanowi oś jej obrotu względem stałego kor
pusu (2), natomiast na obwodzie koła (1) jest opasana 
linka (4) na końcach której zawieszone są szelki (6 
i 7) na pomieszczenie próbki (8) i odważników (9). 
Do ruchomej części (1) przymocowane jest ramię (10) 
z zawieszoną na końcu szalką (12) służącą do po
mieszczenia odważników (13) i przeciwwaga (14). 

Przyrząd posiada skalę sinusową (15) opisaną od 1 
do 0. Zastosowanie omawianego rozwiązania pozwo
liło uzyskać pionowy ruch szalki i(7) z próbką i(8), 
a tym samym określać zmiany jej ciężaru w zamknię
tej komorze badawczej (25). (3 zastrzeżenia) 

42g; GOlh P. 175356 T 05,10074 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tadeusz 
Ciszewski, Jerzy Golanowski). 

Sposób pomiaru prędkości ultradźwięków 
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru pręd

kości ultradźwięków w środowisku sprężystym o sta
łym w czasie tłumieniu i jest qparty na metodzie krą
żącego impulsu. Impuls z odbiorczego przetwornika 
jest doprowadzany na wejście układu dyskryminacji 
amplitudowej, na dwa niezależne tory, z których je
den dyskryminuje wartości ujemne a drugi dodatnie, 
każdy względem niezależnego poziomu odniesienia. 
Wynik dyskryminacji jest poddawany operacji sumo
wania logicznego oraz selekcji czasowej. 

(1 zastrzeżenie) 

42h; G02b P. 169522 13.03,1OT4 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Ry
szard Kucharski, Waldemar Oleksiuk). 

Urządzenie do skokowej zamiany powiększenia w wy
robach optycznych 

Urządzenie według wynalazku ma obrotowy kor
pus (1) z dwoma lulb więcej układami optycznymi, 
osadzony na wspólnej osi z rolką napędową (2) opa
saną cięgnem (3), którego końce połączone są ze zwo-
rami 1(7) elektromagnesu (4). Położenie korpusu usta-
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lone jest przez fLskator, złożony z rolki (6) zamocowa
nej obrotowo na dźwigni (5) i tarczy z wcięciami 
osadzonej na osi korpusu. <2 zastrzeżenia) 

42h; G02b P. 1744% T OlJlOAffM. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Zdzisław Maciejasz, Józetf Świ
stak, Jerzy Zacharzewski, Tadeusz Gurgul, Stefan 
Słupski, Jan Konopka, Kazimierz Mruk). 

Ukłajd projekcyjno-optyczny do wyświetlania obraaów 
zwłaszcza w salaich dydaktycznych 

Układ projekcyjno-optyczny wg wynalazku pracuje 
w technice światła przechodzącego, skutkiem czego nie 
jest wymagane zaciemnianie sali wykładowej. 

W niedużej odległości od ściany czołowej sali jest 
ustawiona ścianka (1), w 'której są zabudowane dwa 
dolne ekrany projekcyjne i(2) i ((13), a nad nimi górny 
ekran. Za każdym ekranem jest ustawione pod dobra
nym kątem lustro, przy czym lustra 1(8) i (9) są od
dzielone od lustra współpracującego z górnym ekra
nem światłoszczelną półką. 

42i; GOlk P. 169218 

Po bokach dolnych ekranów (2) i (3) znajdują się 
rzutniki obrazów (6) i i(7), częściowo Wbudowane w 
ściankę (1), których obiektywy są skierowane na lu
stra (8) i (9). 

Za ścianką ;(1) jest umieszczony projektor filmowy 
oraz dwa (boczne lustra, które odbijają i kierują obraz 
otrzymany z projektora na lustro współpracujące bez
pośrednio z górnym ekranem. (4 zastrzeżenia) 

Politechnika Warszawska, Warszawa, 
Przyłuski, Roman Liwak). 

OL.a3jl«74 

Polska (Jan 

Sposób pomiaru temperatury drutów lub taśm meta
licznych o malej pojemności cieplnej ogrzewanych 

przepływającym przez nie prądem elektrycznym 

Sposób według wynalazku do stosowania w proce
sie nakładania warstw metalicznych, izolacyjnych ifcp., 
.polega na umieszczeniu równolegle z badanym drutem 
lub zamiast niego termopary, iprzez którą przepuszcza 
się. prąd zmienny o stałej częstotliwości. Pomiar na
pięcia termoelektrycznego prowadzi się przez filtr 
tłumiący zastosowaną częstotliwość. |(il zastrzeżenie) 

424; GOlk P. 175706 T iiaiiiLiflfM 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, War
szawa, Polska (Leon Mucha, Janusz Konopacki, An
drzej Gajewski, Stanisław Porzeżyński). 

Urządzenie do pomiaru temperatury, zwłaszcza gruntu 

Urządzenie według wynalazku zaopatrzone jes»t w 
sondy pomiarowe (1) i urządzenie pomiarowe (2). 
Każda sonda pomiarowa (1) posiada wysokostaibidne 
źródło prądowe 1(3), do którego jest podłączona dioda 
półprzewodnika (4) spjełniająca rolę czujnika tempe
ratury. Urządzenie pomiarowe (2) posiada wzmacniacz 
napięciowy i(5) podłączony wejściem do diody półprze
wodnikowej (4). Wyjście wzmacniacza napięciowe-; 
go (5) jest podłączone do pierwszego wejścia wolto
mierza różnicowego (6), którego drugie wejście jest 
połączone z wyjściem wysókostabilnego napięcia od
niesienia (7) o regulowanym napięciu wyjściowym., 

1(11 zastrzeżenie) 

42k; GOln P. 169085 25u0ajl974 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Jerzy Godek, 
Jadwiga Morawicz). 

Aparat do badania sorpcji lub desorpcji pary wodnej 
przez włókna 

Aparat według wynalazku ma komorę aklimatyza
cyjną z zamocowaną wewnątrz na dowolnej wysoko
ści szczelną poziomą przegrodą (9), z centrycznie 
umieszczoną kierownicą |(5) powietrza zaopatrzoną 
w wentylator (6) tłoczący powietrze z górnej części (4) 
do dolnej części (1) komory aklimatyzacyjnej. Dokoła 
kierownicy (5) w przegrodzie (9) umieszczone są po
jemniki (10) zawierające próbki włókiennicze. 

(1 zastrzeżenie) 
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42k; G011 P. 169301 05.03.11074 

Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „Sto
mil", Olsztyn, Polska ((Stanisław Jabłoński, Anna Ja
błońska). 

Przyrząd do sprawdzania manometrów pracujących 
na tlenie 

Przyrząd wg wynalazku składa się z cylindra (1), 
uszczelnionej górnej nakrętki (2) do której w prze
dłużeniu jej kanału (4) jest zamocowana (prosta rur
ka i5), której wylot znajduje się na około 0,2 wyso
kości cylindra (1), uszczelnionej dolnej nakrętki (6), 
do której w przedłużeniu jej kanału (8) jesit zamoco
wana wygięta rurka i(9) o wysokości nieco niższej niż 
wysokość cylindra (1), 

Przyrząd po wlaniu doń wody (10) i połączeniu go 
ze sprawdzanym manometrem łączy się z wypełnio-
nym olejem hydraulicznym sprawdzianem manome

t rów , który łączy się również z wzorcowym manome
trem. Zwiększając ciśnienie w sprawdzianie manome
trów, porównuje się odczyt na obu monometrach. 

(1 zastrzeżenie) 

42k; G011 P. 169491 07.03 jlff74 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska KJerzy Pin-
tara)j 

Rezystorowy czujnik do pomiaru ciśnienia 

Przedmiotem wynalazku jest rezystorowy czujnik 
do pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego w 
zakresie poniżej 1000 atmostfer, zaliczony do grupy 
czujników elektrycznych, działający na zasadzie zmian 
rezystancji przewodnika metalowego względnie pół
przewodnika. Czujnik ma co najmniej jeden rezy
stor (1) umieszczony w ośrodku działającego ciśnienia, 
wykonany z przewodnika metalowego lub półprzewod
nika, zamocowany na zewnątrz wydrążonego rdze
nia (2). W rdzeniu znajduje się co najmniej jeden re
zystor (3) pod działaniem ciśnienia odniesienia, służą
cy do zmniejszania wpływów zmian średniej tempe
ratury ośrodka na wynik pomiaru. (1 zastrzeżenie) 

42k; GOln P. 169493 07.03.11974 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr &93M 
Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska .(Stanisław Ak-

san, Jan Głowacki, Mikołaj J. Małek). 
Urządzenie do badania podatności folii na rozszicze-

pilaniiie 

Urządzenie według wynalazku ma w zacisku dol
nym (1) umieszczony klocek (4) w kształcie stożka, 
z dowolnego tworzywa sztucznego o możliwie małym 
współczynniku tarcia. Klocek ten jest zaopatrzony w 
kanał (6) wywiercony w wierzchołku (5) klocka (4) 
prostopadle do podstawy (2). W zacisku dolnym (1) 
w osi symetrii kanału (6) jest umieszczona pozioma 

iglica (7) z końcówką (8) o kształcie zaokrąglonego 
grzybka, zaopatrzona w igłę (9). Igła ta jest wprowa
dzona [posuwiście ostrzem (10) do kanału (6) na głę
bokość ograniczoną dociskiem końcówki ,(8) poprzez 
ifolię (12) do wierzchołka (5) klocka (4). 

(I zastrzeżenie) 
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42k; GOln P. 169559 T 08.08ulfl74 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Witold Mielca
rek). 

Kuweta do cechowania skali kątowej dyfraktometru 

Przedmiotem wynalazku jest kuweta stosowana do 
pomiaru stałych sieci proszkowych próbek rentgenow
skich. Kuweta posiada substancję wzorcową i bada
ną. Substancję wzorcową stanowi monokryształ wy
brany ze względu na położenie linii refleksyjnej sub
stancji badanej, osadzony trwale w części środkowej 
kuwety na wsporniku, zorientowany według "wybranej 
płaszczyzny krystalograficznej, o wielkości zapewnia
jącej dostatecznie silną linię wzorcową. Górna płasz
czyzna monokryształu równoległa do podstawy kuwe
ty sięga do wysokości brzegów kuwety. 

\{1 zastrzeżenie) 

42k; GOln P. 173595 T 20.08-10174 

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Gdańsk, Polska 
(Marian Litwiński). 

Sposób układania obciążników na aparatach laborato
ryjnych do badania gruntów i urządzenie do stosowa

nia tego sposobu 

Sposób układania Obciążników według wynalazku, 
ipolega na opuszczaniu w kierunku obciążanej platfor
my za pomocą dźwignika, całego zestawu obciążni
ków, złożonych z pojedynczych obciążników zawieszo
nych na co najmniej trzech elastycznych cięgnach w 
dowolnej odległości pomiędzy sobą, wskutek czego za
legają one kolejno na platformie i wywierają okre
ślony programem badania nacisk. 

Urządzenie według wynalazku zawiera okrągłą pły
tę (6) połączoną trwale z wysuwaną częścią dźwigni
ka (3) do której przymocowane są elastyczne cięgna 
(5), oraz obciążniki (4) zawieszone na tych cięgnach 
w odpowiednich odległościach (9) pomiędzy sobą. 

(12 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 175185 29.101974 

Pierwszeństwo: 2i9.10.197Q — St. Zjedn. Am. i(nr41G9i26) 
Massey-Ferguson Services N.V., Curacao, Antyle Ho

lenderskie. 

Urządzenie do pomiaru siły ciągu ciągnika 

Urządzenie do pomiaru siły ciągu ciągnika posiada 
poprzeczny wał (17) podparty wahliwymi .podpora
mi (19). Do wału (17) są przyłączone człony ciągnące 
(5), a z powodu wywieranych przez nie sił wał jest 
zginany. Do jednego końca (21) walu jest przymoco
wany element czujnikowy (31, 33) którego drugi ko
niec może poruszać się swobodnie względem wału 
(17). W stosunku do obciążeń powodowanych siłami 
ciągu, wał (21) jest sztywny w płaszczyźnie pionowej, 
a pozostaje elastyczny w płaszczyźnie poziomej. 

Element czujnikowy jest sztywny w płaszczyźnie 
poziomej i elastyczny w płaszczyźnie pionowej. Z dru
gim, swobodnym końcem elementu czujnikowego 
sprzężone są elementy sterujące (C), zaworami hy
draulicznymi, które to elementy sterujące uruchamia
ne są przemieszczaniem się wolnego końca elementu 
czujnikowego względem wału, co spowodowane jest 
zmianą sił działających na wał za pośrednictwem 
członów ciągnących. Elementy sterujące '(C) zawora
mi są niewrażliwe na ugięcia wału spowodowane 
działaniem pionowych składowych sił działających na 
wał za pośrednictwem członów układu ciągnącego. 

(6 zastrzeżeń) 

42k; G011 P. 175204 T 2I9.10.HOT4 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka
towice, Polska (Stefan Lepich, Jerzy Idziak, Anna Pe-
retiakowicz-SRudai, Janusz Tyszkowski), 

Przyrząd do pomiaru sił w układzie nanęd-ajwrotniica. 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru 
sił występujących w układzie: elektryczny napęd 
zwrotnicy kolejowej-zwrotnica. 

Przyrząd ma kształt trzpienia (10), wzdłuż którego 
są dwie szczeliny (4) i ((11), wykonane w osi trzpienia 
i w jednej płaszczyźnie. Szczelina dolna (4) jest za
mknięta, natomiast szczelina górna (11) — otwarta. 
Na dolnym odcinku trzpienia i(10), symetrycznie do 
szczeliny (11) i w płaszczyznach prostopadłych do osi 
znajdują się trzy kołnierze (3), (5) i '(8). 

W części górnej do trzpienia (10) przymocowane są 
dwie nakładki (6) i (7). W nakładce !(6) zamocowany 
jest czujnik zegarowy .(!)• Druga nakładka (7) stanowi 

http://2i9.10.197Q
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płytkę oporową dla bolca czujnikowego zegarowego. 
Na dolnym zakończeniu szczeliny otwartej (4) zawie
szona jest wabliwie przy pomocy kołka (14) obejma 
'(9>, zapewniająca prostopadłość płaszczyzn szczelin (4) 
i (11) do kierunku działania w układzie napęd-zwrot-
nica. (1 zastrzeżenie) 

42k; GOlm P. 175316 T 04 .11J1974 

Bielska Fabryka Armatur ,3efa", Bielsko-Biała, 
Polska (Antoni Słowiński, Marian Handzlik, Jan Wie
lopolski, Stanisław J. Szeląg, Bartłomiej Pawliszew-
ski, Jan Bury). 

Stamowasiko do prób armatury zaporowej zaworów kwi-
raiierizawych 

Stanowisko według wynalazku zawiera w płycie 
stołu .mocowania dolnego (1), oraz górnego (2) z regu
lowanym odstępem wysokości (H) osadzone pionowo 
cylindry uszczelniające (3), a wokół nich na płaszczyź
nie płyty stołu (1, 2) odpowiednie szczęki mocujące 
o przesuwie promieniowym. Szczęki mocujące są ste
rowane pneumatycznie i służą do mocowania badanej 
armatury. Szczelność kołnierzowego złącza zapewnio
na jest przez uszczelkę i(9), umieszczoną między wy
pukłym denkiem tłoka (4) a powierzchnią czołową 
kołnierza — rozpieraną od wewnątrz ciśnieniem czyn
nika (11) doprowadzonym przez cylinder (3) i tłok (4) 
odpowiednio wykonanymi w nim kanałami (7) i otwo
rami (8). i(6 zastrzeżeń) 

42k; GOlm P. 175557 T 1S.1HJ1974 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska (Andrzej Borkowski). 

Stanowisko do badania momentu bezwładności, szcze
gólnie do wyważania wirujących elementów 

Wynalazek stanowi nową konstrukcję stanowiska, 
w którym masy wirujące umieszczone są na stopnio
wanym wałku (3) ułożyskowanym we wspornikach (1). 
Masy wirujące składają się z masy centralnej (4), 
masy głównej (5) i masy dokładnej regulacji (7). Ma
sy (5) i (7) mogą być połączone od masy (4) i oparte 
na stopniach podstawy (6) lufo wsporniku (8), nie bio
rąc udziału w pomiarze bezwładności. Pierścienie 
składowe masy głównej (5) oraz pierścienie składowe 
masy dokładnej regulacji (7) mają jednakowe momen
ty bez\^adności. (2 zastrzeżenia) 

42k; GOln P. 175588 T U3MJ1974 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska ((Leonard Kowalczyk, Ryszard Grzyb). 

Metoda nanoszenia siatek pomiarowych 

Sposób nanoszenia siatek pomiarowych polega na 
tym, że rysuje się siatkę wzorcową na papierze, wy
konuje jej odbitkę kserograficzną i odbitkę tę dociska 
mechanicznie lub elektrostatycznie do dowolnej po
wierzchni próbki, a następnie obraz siatki na próbce 
utrwala na drodze chemicznej lub termicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

42k; G011 P. 175617 T .14.11.1.119174 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Edmund 
Talarczyk, Juliusz Bednarek, Tadeusz Gudra). 

Ultradźwiękowa sionida do zdalnego pomiaru ciśnienia 

Przedmiotem wynailazku jest ultradźwiękowa sonda 
do zdalnego pomiaru ciśnienia w środowisku ciekłym 
lub stałym. Sondę według wynalazku stanowi poje
mnik wykonany ze sztywnego szkieletu (1) otoczonego 
elastyczną obudową w postaci cienkościennej rury (4). 
W dnie szkieletu .(1) umieszczony jestt zawór (2) i elek
tryczne przepusty (3), a wewnątrz znajdują się ultra
dźwiękowe przetworniki (5). Sonda wypełniona jest 
cieczą o małym współczynniku rozszerzalności objęto
ściowej i zerowym temperaturowym współczynniku 
■prędkości dźwięku. <!1 zastrzeżenie) 

42k; GOln P. 175703 T 18JliU1974 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska (((Feliks Szlęzak). 
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Sposób wyznaczania współczynnika tarcia materiału 
na łożyska ślizgowe oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Sposób wyznaczania współczynnika tarcia według 
wynalazku odbywa się poprzez pomiar momentu tar
cia identycznych skojarzeń par ślizgowych i identycz
nych obciążeń tych par, przy jednakowej prędkości 
obrotowej przeciwpróbek wykonanych w postaci wał
ków obracających się w przeciwne strony. Pomiar od
bywa się w warunkach eliminacji momentów tarcia 
obciążających łożyska kulkowe. 

Urządzenie do wyznaczania współczynnika tarcia 
wyposażone jest w dwa jednakowe układy obciążają
ce, którymi obciąża się dwa identyczne badane łoży
ska ślizgowe (2). Każdy układ obciążający zabudowany 
jest z dwóch kulkowych łożysk 1(4) i <5) nasadzonych 
na siebie i rozdzielonych kompensującym pierście
niem 1(6). Pierścienie (6) obydwóch układów połączone 
są łącznikiem (7) w celu eliminacji momentów tarcia 
obciążających łożyska kulkowe. Na korpusie (3) bada
nych łożysk ślizgowych (2) jest zamontowana pomia
rowa dźwignia <10). (2 zastrzeżenia) 

42k; G011 P. 175771 T 20JL1.HWM 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska KZygrnunt Nowak, Edwin Grześkowiak). 

Urządzenie do pomiarów momentu obrotowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomia
rów momentu obrotowego. Urządzenie to wyróżnia się 
tym, że stanowi je pojedyncze sprzęgło zaopatrzone 
w przelotową tuleję skrętną działającą na czujniki 
indukcyjne wykazujące wielkość momentu obrotowe
go. Czujniki indukcyjne są osadzone bezpośrednio w 
tulei skrętnej. . (2 zastrzeżenia) 

421; GOln F. 166815 I26J1I1.1OT3 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 111541168' 
Ministerstwo Obrony Narodowej — Główne Kwa

termistrzostwo Wojska Polskiego, Warszawa, Polska 
l(Tadeusz Lepiarski, Tadeusz iRambuszek). 

Urządzenlie do stosowania sposobu oznaczania składni
ka lub grupy składników w ciekłych układach wielo
składnikowych, zwłaszcza w węglowodorach pochodze

nia naftowego 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone zwła
szcza do kontroli ewentualnych domieszek olejów w 
paliwach benzynowych, zawiera płytę (1) metalową, 

chromowaną, z naniesionymi dwoma okręgami, umie
szczoną w osłonie (4) i odizolowaną od niej termicz
nie. Osłona (4) ma śruby nastawcze <2) i poziomni-
cę (3). Stanowi ona jednocześnie pokrywę obudowy 
urządzenia zamykanego zatrzaskami 1(5). Obudowa 
urządzenia wyłożona jest gąbką i zawiera naczynie 
z benzyną wzorcową, dwie pipety, sekundomierz i 
ściereczkę do przecierania płyty (1). 

Zasada posługiwania się urządzeniem polega na ob
serwacji pierścieni interferencyjnych powstałych na 
płycie \(1) w miejscach naniesienia benzyny. 

(4 zastrzeżenia) 

421; GOln P. 169414 I1H.03J1.9I74 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska <A1-
ifred Polański, Tadeusz Romotowski), 

Sposób oznaczania gęstości pozornej d a l porowatych 

Sposób oznaczania gęstości pozornej ciał porowa
tych, według wynalazku, polega na oznaczeniu obję
tości całkowitej próbki za pomocą metody hydrosta
tycznego ważenia lulb oznaczenia objętości wypartej 
wody z wykorzystaniem zjawiska ihydrafobizacji po
wierzchni. 

Do impregnacji powierzchni stosuje się wodny roz
twór emisji silikonowej o stężeniu objętościowym 
30—5'0%, a rozkład tej emulsji przeprowadza się w 
zakresie temperatur 200—toO'^C. (1 zastrzeżenie) 

421; GOln P. 169489 06.03.1074 

Politechnika Gdańska, Gdańsk—Wrzeszcz, Polska 
(Jerzy Kowalczyk, (Andrzej iPałżewicz, Jan Kilawiter, 
Marian Kamiński), 

Chromatograf cieczowy, zwłaszcza do ciśnieniowej 
chromatografii cieczowej 

Chromatogralf cieczowy według wynalazku zawiera 
ciśnieniowy układ iprzeciwdyffuzyjny, który stanowi 
cylinder (1) z pokrywą 1(2) wykonany korzystnie ze 
stalli kwasoodfpornej, umieszczony w obudowie (3), 
wewnątrz którego usytuowany jest przewód 1(4) z 
wkładkami przeciwdytfuzyjnyimi (5), wykonany ko
rzystnie z tetflonu, sięgający do wgłębienia (10) w dnie 
(9) cylindra (1) i przechodzący przez pokrywę 1(2) oraz 
połączony poprzez zawór odcinający (11) z dozowni
kiem (12). 

Dozownik zawiera korpus z otworem w którym jest 
rurka, stanowiąca komorę dozowania połączona z ko
lumną chromatograficzną ((13), zaopatrzoną w dwu-
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częściowy płaszcz termostatyczny, zaś górna część ko
mory dozowania połączona jest poprzez rurkę i mem
branę z prowadnicą igły. 

Pokrywa (2) cylindra (1) wyposażona j«st w prze
wód i(14) z zaworem zwrotnym (15) doprowadzający 
gaz do cylindra (1), natomiast jego odnoga (16) z za
worem odcinającym (17) odprowadza gaz z cylin
dra (1). (ii zastrzeżenie) 

421; GOln P. 169502 08.03,1974 

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop", Chorzów, Polska (Norbert Janota, 
Henryk Jesionek, Aleksandra iManasterska, Ryszard 
(Ryś). 

Urządzenie do pobierania prób materiałów w przesy
pach 

Urządzenie według wynalazku zawiera ułożyskowa-
ną ruchomą obudowę 1(1) z wyciętą szczeliną wlotową 
zaopatrzoną w przysłonę (3). Wewnątrz oibudowy ru
rowej znajduje się współosiowo ułożyskowany prze
nośnik ślimakowy (5), transportujący wysypywany 
przez szczelinę materiał poprzez zsuwnię (4) do punk
tu odbioru, z przeznaczeniem do dalszych badań. 

Mechanizm napędowy i(6) przenośnika ślimakowego 
oraz ruchomej obudowy stanowi silnik oraz znane 
przekładnie redukującą. (1 zastrzeżenie) 

421; GOln P. 169966 30.00 J1974 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polifa", Pa
bianice, Polska (Włodzimierz Grabowicz). 

Sposób ilościowego oznaczania prednizolonu i jego po
chodnych przy węglu C-21 

Sposób według wynalazku polega na działaniu eta-
nolowym roztworem kwasu siarkowego na organiczny 
roztwór badanej substancji, ogrzaniu do wrzenia, 
schłodzeniu i wstępnym wykonaniu pomiaru absorp
cji przy długości fali około 540 /im. Otrzymana war
tość absorpcji jest proporcjonalna do ilości oznaczane
go związku. (1 zastrzeżenie) 

421; GOln P. 174783 T HUlOJlBTM 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Pollska l(Mar-
ta Wasilewska, Jerzy Ostachowicz, Tadeusz Owsiak, 
Robert Walewski, 'Monika Lankosz, Weronika Moło-
dyńska). • 

Sposób ciągłego oznaczania składu chemicznego szla
mów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób ciągłego radiometrycznego oznaczania skła
du chemicznego szlamów polega na pomiarze natęże
nia promieniowania charakterystycznego dla serii K 
wapnia oraz żelaza i manganu, wzibudzonego przez 
promieniowanie ze źródła radioizotopowego. Energię 
pierwotnego promieniowania X źródła radioizotopowe
go, dobiera się tak, alby nastąpiło równoczesne wzbu
dzenie 'promieniowania charakterystycznego dila pier
wiastków analizowanych i oznaczenie zawartości wo
dy w szlamie na podstawie pomiaru rozproszonego 
promieniowania pierwotnego. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera ko
morę przepływową (1) o kształcie prostokątnej rury 
złożonej z trzech segmentów (2, 3, 4), z których se
gment środkowy (3) ma okienko pomiarowe ((5). Gło
wica pomiarowa i standaryzator (12) są osadzone w 
niezależnych uchwytach (9) i (13). 1(4 zastrzeżenia) 

421; GOln P. 175414 T 07MJ1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Saynok, Magdalena Surowiec, Witold Koch). 

Urządzenie do pomiaru wartości i rozkładu potencjału 
w chmurze pyłowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 
wartości i rozkładu potencjału elektrostatycznego w 
chmurze pyłowej w momencie jej powstawania. 
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Urządzenie według wynalazku składa się ze zbiorni
ka (1) sprężonego powietrza połączonego z osuszaczem 
powietrza t{2) wypełnionym silikażelem. Osuszacz (2) 
poprzez odcinający zawór (3) jest połączony z ciśnie
niowym zbiornikiem 1(4), który zaopatrzony jest w 
manometr (5). 

Ciśnieniowy zbiorniczek (4) poprzez zawór (6) szyb
kiego działania połączony jest z pyłowym zbiorni
kiem (7), który łączy się kołnierzowo z pomiarową 
komorą (8). Wewnątrz pomiarowej komory i(8) umie
szczona jest siatkowa przesuwna sonda (9) połączona 
szeregowo przewodem z miernikiem ipotencjału ((10). 

(ii .zastrzeżenie) 

421; GOln OP. 175773 T 30JHU1874 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska, 
(Aleksandra (Rusin). 

Sposób rozdzfiału hydrogenizatóiw węglowych 

Sposób według wynalazku polega na trójstopnio
wym chromatograficznym rozdziale badanych hydro-
genizatów węglowych na wąskie grupy związków che
micznych, spektrctfotometrycznym śledzeniu elucji 
oraz spektrofotometrycznym oznaczeniu zawartości 
wyodrębnionych grup węglowodorów. Stosując kolum
ny wypełnione tlenkiem glinu oraz jako eluenty cy
kloheksan i eter dwuetylowy, można wyodrębnić tą 
metodą iH9h klas związków chemicznych o następują
cych, podstawowych strukturach: nalftenów, ośmiohy-
droantracenu, indanu, tetraliny, nalftalenu, dwuhydro-
fenantrenu, dwuibenzołfuranu, fluorenu, fenantrenu, 
antracenu, pirenu, tfluorantenu, benzaflluorenu, chiryze-
nu, benzoantracenu, benzapirenu, benzoperylenu, koro-
nenu i karbazolu. f2 zatrzeżenia) 

42mi; G06c P. 169385 09.0i3.1974 

42m-; G06f P. 164637 1(1.08.1973 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ro
man Świniarski, Bartłomiej Beliczyński, Zenon Kie-
tliński, Anatoliusz Leśniewski). 

Układ elektroniczny ustawiania stanu liczmika 

Układ elektroniczny według wynalazku do stosowa
nia w układach cyfrowych z ręcznym lub automatycz
nym wyborem punktu pomiarowego o zakodowanym 
numerze, zawiera generator impulsów i(G) połączony 
z wejściem licznika (L), włączony w pętlę sprzężenia 

zwrotnego, którą oprócz wspomnianego licznika (L) 
i generatora 1(G) tworzy dekoder (D), włączony po
między licznik (L) a blok przycisków ustawiających 
(P), połączony z wejściem generatora (G). 

1(1 zastrzeżenie) 

Instytut Reumatologiczny, 
deusz Pałko). 

Warszawa, Polska (Ta-

Komputer rzutu minutowego serca 

Komputer rzutu minutowego serca, określający śred
ni przepływ krwi metodą rozcieńczenia wskaźnika 
wprowadzanego impulsowo do krwiobiegu, składają
cy się z mostkowego układu wejściowego (1), wzma
cniacza (2), układu pamięci napięcia szczytowego (3), 
komparatorów (4 i 5), integratora (7), przetwornika 
analogowo-cyfrowego (8), cyfrowego układu prezenta
cji wyniku obliczeń i(9) oraz układów zapobiegających 
(10 i 11) błędnym wskazaniom komputera, charaktery
zuje się tym, że między wzmacniaczem (2) a kompa
ratorami 1(4 i 5) jako układ pamięci (3) napięcia szczy
towego zastosowano układ diodowej deifekcji szczyto
wej, natomiast między integratorem (7) a układem 
prezentacji wyniku (9) zastosowano przetwornik ana-
logowo-cytfrowy (8) zamieniający bezpośrednio w pro
cesie przetwarzania analogową wielkość wejściową 
z wyjścia integratora 1(7) na impulsy piłokształtne o 
stałej szybkości narastania od napięcia początkowego 
do napięcia równego napięciu wejściowemu integrato
ra (7), a następnie na znormalizowane przez standa-
ryzator impulsy o częstotliwości odwrotnie proporcjo
nalnej do napięcia i integratora (7) pokazywane na 
bramkowanym liczniku cyfrowym (9) i zamieniane za 
pośrednictwem integratora na wielkość analogową wy
niku obliczenia proporcjonalną do częstotliwości tych 
impulsów. 1(3 zastrzeżenia) 

42m4; G06g P. 169945 20.O3J1974 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Przedsiębior
stwo Państwowe Wyodrębnione, Rzeszów, Polska, (Lu
cjan Gaweł, Szczepan Kłosowski, Wiesław Łuczak, 
Mieczysław Rząsa, Kazimierz Stawarz). 

Suwak kalkulacyjny 

Suwak kalkulacyjny według wynalazku składa się 
się z korpusu (1) w kształcie pochwy wykonanej 
z masy przezroczystej, której strona tytułowa zawiera 
czynności podstawowe i jest podzielona na kolumny 
poziome oraz kolumny pionowe, strona tylna pochwy 
jest również podzielona na kolumny poziome i piono
we określające rodzaje czynności dodatkowych. Po
nadto na poboczu lewym strony tytułowej pochwy (1) 
znajdują się dwa okienka wskazujące -długości obra
bianej 'powierzchni, zaś na poboczu lewym strony tyl
nej pochwy znajduje się okienko wskazujące rodzaj 
obrabiarki. 
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Z ipochwą współpracuje ruchoma dwustronna wsuw
ka i(2), przednia strona której współpracuje ze stroną 
tytułową pochwy zaś tylna strona wsuwki współpra
cuje z tylną stroną pochwy. Na stronie .przedniej 
wsuwki umieszczone są w kolumnach pionowych war
tości długości obrabianej powierzchni oraz wartości 
czasów czynności 'podstawowych, zaś na stronie tyl
nej wsuwki są umieszczone rodzaje obrabiarek i war
tości czasów czynności pomocniczych uzależnione od 
rodzaju obrabiarki. 

Suwak kalkulacyjny może zbiorczo ujmować dane 
dla kilku rodzajów obrabiarek albo dla jednego ro
dzaju obrabiarek. Suwak służy do ustalania norm dla 
czynności podstawowych i pomocniczych. 

(2 zastrzeżenia) 

42m*; G06g P. 174341 H4.I1I1J19I74 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jerzy 
Muzyczuk). 

Przyrząd do wyznaczania parametrów liczbowych 

Przyrząd do wyznaczania parametrów liczbowych 
składa się z suwaka (3) umieszczonego w prowadni
cach ramy 1(1) oraz z płyty (5) stanowiącej podstawę 
lub taśmy rozpiętej na bębnach ułożyskowanych w 

gniazdach ramy <1). Na suwak, płytę lub taśmę jest 
naniesiony główny diagram (4), a na element pozostały 
pomocniczy diagram i(7). Zmiany wzajemnego położenia 
diagramów (4, 7) pozwalają na wyznaczenie czterech 

niezależnych parametrów liczbowych, na "przykład pa
rametrów wybuchowości trójskładnikowej mieszaniny 
palnej znajdującej się w pomieszczeniach zamkniętych 
i w wyrobiskach kopalnianych. (3 zastrzeżenia) 

42m4; G06b P. 175404 T 06Jltljl9T4 

Centrum Techniki Okrętowej, Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, Polska (Mikołaj Ko
stecki). 

Układ do wytwarzania sygnału sterującego wywoły
waczem fali typu wężowego do (wytwarzania fali trój

wymiarowej 

Układ według wynalazku posiada generatory (1) nie-
korelowanych sygnałów przypadkowych połączone 
z pasmowymi filtrami 1(2) o charakterystykach widmo
wych żądanego falowania. Filtry (2) połączone są z su
matorami (3) poprzez elementy nastawcze (cdi, /?<ij). 
Wyjścia sumatorów (3) wraz z wyjściami filtrów (2) 
połączone są z układami wykonawczymi i(4), sterują
cymi serwomechanizmy (5) poruszające kolejne se
gmenty wężowe i(6) wywoływacza falowania. 

Układ przeznaczony jest do zastosowania w basenach 
modelowych, do symulowania falowania morza. 

('l1 zastrzeżenie) 

42mG; G06k P. 169216 01.03.1974 

Ośrodek Badawczo-iRozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, PoLska (Jerzy Wilk, Zbigniew 
Szczerba). 

Sposób przetwarzania informacji cyfrowej równoległej 
na szeregową, perforowaną na taśmie papierowej 

Sposób według wynalazku do stosowania w techni
ce cyfrowej, zwłaszcza przy pomiarach dowolnych 
wielkości fizykalnych ciągłych polega na tym, że sy
gnały informacji równoległej z woltomierza cyfrowego 
są zamieniane na wydruk 8-kanałowej taśmy perforo
wanej prowadzony w kodzie 4I221 tak, że w pierwszym 
rządku drukuje się znak d cyfrę setek, a w drugim 
cyfrę dziesiątek i jednostek liczby trzycyfrowej ze 
znakiem „ + " lub „—", przy czym dla obu znaków 
przyporządkowano informacje dwójkowe (MO i 'Ul00. 

'(1 zastrzeżenie) 

42m6; G06k P. 169375 T 08.0a.H974 

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „MERA-EL-
WRO", Wrocław, Polska (Zbigniew Bullert). 

Układ symetryzacja prądów w uzwojeniach odcayt— 
zapis 

Układ symetryzacji prądów w uzwojeniach odczyt— 
zapis pamięci operacyjnej maszyn matematycznych 
posiada generator prądowy oraz dla każdego segmentu 

http://08.0a.H974
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uzwojenia układ wybierający, dwie jednakowe linie 
rdzeni, wzmacniacz odczytu oraz transformator syme-
tryzujący. Dla wszystkich segmentów na jakie podzie
lone jest uzwojenie odczyt—zapis danego bitu zasto
sowany jest jeden transformator symetryzujący (3), 
który połączony jest z resztą układu w następujący 
sposób: dwie końcówki różnoimienne połączone są ra
zem na (potencjał OV, a dwie pozostałe końcówki ,(i) 
i (5) połączone są z n diodami, gdzie n jest ilością se
gmentów na jakie podzielone jest uzwojenie odczyt— 
zapis danego bitu. i(l zastrzeżenie) 

48m7; G06m P. 169653 119.03,-119174 

Dowództwo Wojsk Lotniczych, Poznań, Polska (An
toni Chołuj, Edward Łoboda). 

Mechaniczny licznik obiektów jednorodnych 

Licznik według wynalazku o konstrukcji uniezależ
niającej działanie licznika od zasilania energią elek
tryczną, przeznaczony do stosowania przy zliczaniu 
i znakowaniu obiektów na zdjęciach lotniczych, wykre

sach, ekranach oscyloskopów, przedmiotów jednorod
nych w czasie przeprowadzania remanentów itp., za
wiera wskaźnik cyfrowy do odczytu zliczanych obiek

tów sprzężony z mechanizmem (8) zliczającym, stero
wanym pociskiem (6) poprzez suwak (5). 

Gwintowany korpus (9) suwaka i(5) umożliwia sko
jarzenie przycisku (6) z dowolnym znacznikiem (7) np. 
długopisem, stemplem lub elektrodą. 

{2 zastrzeżenia) 

iZri; G05b P. 175524 T WLA1AWH 

Akademia (Rolnicza, Poznań, Polska (Alojzy Doma
gała, Witold Woyfke). 

Elektroniczny układ sterowania 

Elektroniczny układ sterujący, zwłaszcza do sterowa
nia elektromagnetycznych pulsatorów dojarek mecha
nicznych do doju jednoczesnego lub przemiennego za
wiera astabilny multiwibrator i(l) połączony ze wzma
cniaczem mocy (8) oraz z wejściem przerzutnika 
Schmitta (2), z którego wyjścia są wyprowadzone dwie 
równoległe gałęzie na układy różniczkujące (3, 11). 

Pierwszy układ zawiera multiwibrator monostalbilny 
(i) z którym połączony jest negator (5) i sumator (6). 
Drugi układ ma w swoim obwodzie diodę 1(10) i mul
tiwibrator monostalbilny (9) z wyprowadzeniem na 
wejście sumatora 1(6). Z sumatorem (6) połączony jest 
wzmacniacz mocy (7) z którego jest wyprowadzone po
łączenie na urządzenie sterowane. (I zastrzeżenie) 

42r2; G05d P. 168255 (23.0.1.19174 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Ferdynand 
Barbasiewicz, Zbigniew Wójcik). 

Układ dla automatycznego Menawamia pojazdem 

Układ według wynalazku jest stosowany do prowa
dzenia pojazdów po wyznaczonej trasie z określoną 
prędkością i w bezpiecznej odległości od przeszkód. 
W układzie zastosowano detektory promieniowania 
radioaktywnego jak czujniki (L, P) umieszczone po 
lewej i prawej stronie pojazdu \{1) reagujące na pro
mieniowanie pochodzące od źródeł radioaktywnych 
(Ra) rozmieszczonych wzdłuż osi trasy. 

Czujniki kierunkowe <L), i(P) współpracują z ukła
dami elektronicznymi wzmocnienia i porównania sy
gnałów z obu czujników oraz z układami sterowania 
mechanizmem kierowniczym pojazdu. Dla regulacji 
prędkości pojazdu i jego zatrzymywania przed prze
szkodami układ wyposażony jest w nadajnik (N) i de
tektory (D) promieniowania podczerwonego, współpra
cującymi z hamulcem (HA). (1 zastrzeżenie) 
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42r3; G05f P. 169089 26.O2J10I74 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrze&zcz, Polska 
i(Leon Golusiński, Marek Borejko, Jacek Żylborowski). 

Tyrystorowy stabilizator napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest tyrystorowy stabiliza
tor napięcia przeznaczony do układów wymagających 
stabilizowanego źródła zasilania. 

Stabilizator napięcia zawiera tyrystor (IX którego 
anoda połączona jest poprzez dławik ((2) z dodatnim 
biegunem źródła zasilania (uz). Katoda tyrystora (1) 
poprzez obciążenie wstępne (3) i dołączony do niego 
równolegle kondensator (4) połączona jest z ujemnym 
biegunem źródła zasilania (uz). Pomiędzy anodą i ka
todą tyrystora i(l) włączony jest rezonansowy obwód 
komutacyjny złożony z szeregowo połączonych induk-
cyjności (5) i pojemności i(6). 

Układ sterujący zawiera rezystancję (7) i diodę Ze-
nera (8) wraz z dołączoną do niej równolegle .pojem
nością (9). Katoda diody Zenera (8) połączona jest z 
bramką tyrystora (1) oraz poprzez opornik ,(7) z do
datnim biegunem źródła zasilania l(uz), a anoda diody 
Zenera (8) z ujemnym biegunem źródła zasilania (uz). 

(1 zastrzeżenie) 

42r3; G05f P. 16988S 28,08.1074 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Krzy
sztof Czaus). 

Układ stabilizacji napięcia baterii kondensatorów 
zwłaszcza wysokonapięciowych 

Układ stabilizacji według wynalazku zawiera źródło 
(3) napięcia odniesienia U0 oraz prostownik ((2) stero
wany sygnałem ze wzmacniacza błędu (1). Wejście 
wzmacniacza błędu i(l) połączone jest galwanicznie po
przez rezystor (R2) z nieuziemionym końcem ładowa
nej baterii kondensatorów (C) oraz połączone jest gal
wanicznie poprzez rezystor (Rl) ze źródłem (3) napię
cia odniesienia o przeciwnej polaryzacji niż napięcie 
ładowanej baterii kondensatorów \(C). 

Wynalazek ma zastosowanie w technice impulsowe
go wytwarzania plazmy, gdzie wysokonapięciowe pro
stowniki sterowane służą do ładowania baterii kon
densatorów. (1 zastrzeżenie) 

42r3; G05f P. 175409 T 07.1111 J19J74 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Marek Ga
szyński, Wojciech Hendrysiak). 

Stabilizator prądu stałego 

Stabilizator prądu stałego obciążającego urządzenie 
i(9), według wynalazku, zawiera dwie pętle sprzężenia 
zwrotnego mające wspólny tor złożony z węzła isuma-
cyjnego (2), wzmacniacza (3), elementu wykonawczego 
(7) i węzła sumacyjnego (8)., oraz tory wydzielone dla 
każdej pętli, z których jeden zawiera rezystor 1(1) a 
drugi rezystor (4), węzeł sumacyjny (5), wzmacniacz 
(6) oraz wyłącznik (10). (1 zastrzeżenie) 

42r3; G05f P. 175666 T ilfiililJlBfM 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ry
szard Głowacki). 

Stabilizowany zasilacz prądowy 

Stabilizowany zasilacz prądowy według wynalazku, 
zawiera rezystor pomiarowy (4), źródło napięcia odnie
sienia l(U0) oraz element regulacyjny, którym jest dio
da półprzewodnikowa (D) załączona w kierunku zapo
rowym i wyposażona w element grzejny (9), której 
anoda jest połączona z jednym z biegunów napięcia 
zasilającego niestabłlizowanego, przy czym element 
grzejny (9) jest załączony na wejście sygnału błędu (3). 

ifll zastrzeżenie) 
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42s; B06b P. 165080 07.09Jlflf7(3 

Verenigde Bedrijven TankfabrieTc — Kooiman N.V., 
Papendrecht, Holandia (James W. A. Westwood). 

Wibrator 

Przedmiotem wynalazku jest wibrator napędzany 
sprężonym powietrzem. Wibrator ima cylinder {10) 
zamknięty na końcach płytami ((11), (12) zamocowany
mi za pomocą śrub (13). W cylindrze (10) wykonany 
jest promieniowo otwór wlotowy 1(14) sprężonego po
wietrza oraz dwa otwory wylotowe ,(15), (16), których 
osie usytuowane są pod kątem 90° do osi otworu wlo
towego (14). Wewnątrz cylindra (10) znajdują się tu
lę jiki i(17), (18) wykonane z tworzywa sztucznego. 
Między tulejkami (17), (18) znajduje się rowek pier
ścieniowy (19) mający połączenie z otworem wlotowym 
(14). Na obwodach tulejek (17), (18) wykonane są dwa 
rowki pierścieniowe (20), i(21) połączone z otworami 
wykonanymi w ściankach tulejek (17), (18) naprzeciw
ko odpowiednich otworów wylotowych (15), (16). 

Wewnątrz tulejek (17), 1(18) znajduje się tłok ((24), 
w którym wykonane są dwa kanały (25), (26) mające 
połączenie z komorami roboczymi (27), (28) znajdują
cymi się po przeciwnej stronie tłoka (24). Osiowe od
cinki kanałów ,(25), |(26) są dłuższe od połowy długości 
tłoka (24) i gdy tłok znajduje się w środku cylindra 
(10) żaden z kanałów (25), (26) nie ma połączenia 
z rowkiem (19). (ilT zastrzeżeń) 

42t'; Gllb P. 169505 09.03Jlflf74 

Zakłady Radiowe im. iM. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska ((Janusz Uściński). 

Dźwignia hamulca zwłaszcza do magnetofonów kase
towych 

Dźwignia według wynalazku posiada w osi obrotu 
otwór i'(2). Kształt otworu określony jest przez pro
mienie r l , r2 zależnie od średnicy kołka (3), który sta
nowi oś obrotu. Kształt otworu (2) zależy od kąta a 
określającego odchylenie okładki (4) od osi obrotu 
dźwigni (1) oraz od kąta /? określającego poohylenie 
powierzchni styku kołka (3) z otworem i(2) podczas ru
chu dźwigni i(l). U zastrzeżenie) 

42t2; Gile P. 169431 rl1.08jl9f74 

VycLslitemy Centr Sibirskogo Otrielenia Akademii 
Nauk ZSRR, Nowosybirsk, ZSKR '(Jury Alexandrovich 
Burkin, Jury Emelyanovich Seleznev). 

Sposób wytwarzania zespołu pamięci 

Sposób według wynalazku polega na tym, że rdze
nie (2) magnetyczne nawleka się na przewody (3), 
tworząc słupki (1), które następnie ustawia się w rząd, 
równolegle do siebie i mocuje na przyczepnej podkład
ce sprężystej ,(4). Podkładkę (4) z rdzeniami irozciąga 
się, przez co rozdziela się rdzenie magnetyczne (2) w 
słupkach (1) jeden od drugiego. INastępnie rdzenie ma
gnetyczne (2) przeszywa się przewodem (7), zwiniętym 
w spiralę i wyprostowuje się ten przewód (7), w wy
niku czego tworzy się rząd matrycy pamięci, który 
zastaje ułożony w wytworzony zespół pamięci. 

Sposobem tym można wytworzyć rejestry pamięci 
o praktycznie nieograniczonej pojemności na rdzeniach 
magnetycznych o różnych wymiarach. 

(.1 zastrzeżenie) 

45a; AOlb P. 174464 T 28.09.1^74 

Edward Fołtyn, Poznań, Polska ((Edward Fołtyn). 

Samobieżna maszyna rolnicza 

Samobieżna maszyna rolnicza, przeznaczona do upra
wy międzyrzędowej roślin i do zbioru ziemiopłodów 
oraz jako środek transportowy używany do zwożenia 
zbiorów, charakteryzuje się tym, że posiada na każdej 
osi napędowej co najmniej cztery koła bieżne, które 
mogą być osadzone na tulei w celu umożliwienia re
gulacji rozstawu kół w zależności od szerokości mię-
dzyrzędzi. (1 zastrzeżenie) 
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45b; AOlc P. 174500 T 0L10J1974 

„Agromet" Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 
Poznań, Polska liJan Łącki, Henryk Maciaszek, Woj
ciech Palmowski, Stanisław Tamborski, Eugeniusz 
Ohaniecki, Stanisław Siwiński, Kazimierz Viscardi). 

Urządzenie ciągnikowe, nadające się również do za
przęgu konnego, do rzędowego kompleksowego wysie
wu nasion warzyw, z równoczesnym wysiewem gra
nulowanych pestycydów oraz do pasmowego oprysku 

herbicydami 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie ciągnikowe, 
nadające się również do zaprzęgu konnego, do rzędo
wego kompleksowego wysiewu nasion warzyw, granu
lowanych pestycydów oraz do równoczesnego pasowego 
oprysku herbicydami Tnające ramę nośną wspartą za
sadniczo na dwóch kołach jezdnych z osadzonymi na 
niej sekcyjnymi zbiornikami nasion do rzędowego ich 
wysiewu, zespołami do wysiewu granulowanych pesty
cydów oraz zespołem do pasowego opryskiwania her
bicydami wyróżniające się tym, że do napędu zespołów 
wysiewnych (4) i (6) ma osadzoną na ramie (1) skrzyn
kę przekładniową (33) o zmiennych przełożeniach, na
pędzaną z koła lub kół jezdnych (3), przy czym zbior
niki do wysiewu nasion warzyw są zaopatrzone w ko-
łeczkowe aparaty wysiewne w postaci wymiennych 
wałków wysiewnych o powierzchni roboczej ukształ
towanej odpowiednio do rodzaju wysiewanych nasion, 
zaś pod wałkiem wysiewnym osadzone jest wychylne 
i nastawne denko, a nad tym wałkiem znajduje się 
nastawna zasuwa, regulująca szczelinę przepustu na
sion do wałka wysiewnego, przy czym .pod każdym 
zespołem wysiewnym znajduje się redlica o regulowa
nej głębokości pracy i koła kopiujące, zaś za wałkiem 
wysiewnym znajdują się zgarniacze gleby, za którymi 
osadzone jest koło ugniatające |(22), które ma odpo
wiednio rowkowaną -powierzchnię obwodu. W wersji 
trakcji konnej urządzenie to ma dodatkową ramę <8) 
z przodkiem sterowniczym i(10) do zaprzęgu oraz układ 
unoszący i opuszczający, za pomocą dźwigni ręcznej, 
zespoły wysiewne wraz z dyszami opryskowymi. 

(4 zastrzeżenia) 

45b; AOlc P. 175654 T 15.11.1974 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Krzysztotf Gile-
wicz, Ryszard Siwiło, Wacław Błachnio). 

Urządzenie do zaprawiania nasion ciekłymi środkami 
chemicznymi 

Urządzenie do zaprawiania nasion posiada silnik (1) 
napędzający pompę |(2), która przetłacza ciecz ze 
zbiornika (3) do komory wyrównawczej (4), która po
łączona jest przewodami (5) z rozpylaczami i(6) umie
szczonymi w gardzieli (8) i dmuchawą (7) tłoczącą po
wietrze poprzez gardziel (8) do tunelu fluidyzacyjnego 

Tunel (9) składa się z części stożkowej (10) i cylin
drycznej 1(11) oraz gardzieli (8). W osi części cylin
drycznej (11) ułożyskowany jest wałek (12), napędzany 
silnikiem (1) poprzez przekładnię pasową (13). Rurowa 
obudowa (15) wałka (12) umocowana jest do kosza za
sypowego (16). Obudowa (15) i kosz (16) są połączone 
z cyklonem (17), który posiada kanały <18) okalające 
tunel (9), i wyposażony jest w siatkę cylindryczną (19) 
oraz w zsypy (20) zaprawionych nasion. 

(ii zastrzeżenie) 

45b; AOlc P. 175721 T lBJtlJflfM 

„Agromet" Przemysłowy Instytut Maszyn (Rolniczych, 
Poznań, Polska (Zbigniew Jedwabiński, Zenon La
skowski, Tadeusz Zalewski, Kazimierz Sadowski, Wło
dzimierz Nowicki). 

Rozsiiewacz nawozów mineralnych, wapna i podobnych 
materiałów 

Przedmiotem wynalazku jest rozsiewacz nawozów 
mineralnych, wapna i podobnych materiałów składają
cy się ze skrzyni 1(2) osadzonej na przewoźnej ramie 
(1), z ruchomym dnem w postaci przenośnika taśmo
wego i talerzami (12), rozsiewającymi wyróżniający się 
tym, że mą wszystkie mechaniczne elementy robocze 
rozrządzane i napędzane wspólnym układem hydra
ulicznym, przy czym obydwie tarcze rozsiewające są 
napędzane przeciwbieżnie za pomocą silników hydra
ulicznych (13) szeregowo połączonych, zaś skrzynia (2) 
do rozsiewanego materiału jest wykonana w postaci 
stosunkowo cienkościennego pojemnika blaszanego w 
kształcie dwóch ściętych ostrosłupów, złączonych z so
bą większymi podstawami, przy czym pojemnik ten 
jest wsparty kilkoma podporami (3) o przekroju 
zmniejszającym się ku dołowi, z kolei wspartymi że
brami (8) usztywniającymi tak .podpory >(3) jak i bez
pośrednio ściany pojemnika (2). iRozsiewacz wyróżnia 
się jeszcze nierówno pochylonymi ścianami pojemnika 
ułatwiającymi opad materiału oraz przykrywą ,(18) 
z brezentu. (6 zastrzeżeń) 
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45g; AOlj P. 175523 T Iil:iai0f74 

Akademia Rolnicza, Poznań, PoLska (Alojzy Doma
gała, Witold Woyke). 

PuLsator elektromagnetyczny do doju przemiennego 

Pulsator elektromagnetyczny zbudowany jest z dwóch 
zasadniczych części to jest obwodów magnetycznych 
'(2) z cewkami (3) sterowanymi elektronicznym ukła
dem, dwóch komór zmiennego ciśnienia i jednej ko
mory stałego podciśnienia. 

Istota wynalazku polega na tym, że obwody magne
tyczne i(2) kształtu garnkowego są utworzone przez 
dwie cewki (3), w których wnętrzu są umieszczone 
ruchome rdzenie (4), tzw. nury. Dolną część pulsatora 
stanowi podstawa, w której są wydzielone dwie ko
mory zmiennego ciśnienia z dwoma odprowadzeniami 
(6) i jedna komora stałego podciśnienia z doprowadze
niem (7)„ (.1 zastrzeżenie) 

45h; AOlk P. 168729 T 1(1.012.11074 

Wielozakładowe Przeds ięb iors two Usług Technicz
nych PGR, Gdańsik, Polska (Wojciech Brzeski, A d a m 
Szpaczyński) . 

K la tka Ido hodowli zwiierząt, a awlaiszcza świń 

Kla tka według wyna l azku posiada kons t rukc ję noś
ną, ruszt podłogowy ((10), przegrody wzdłużne i(13, 16) 
i poprzeczne (14), płyty ściekowe (15) oraz kory to p o 
k a r m o w e (12). Kons t rukc ję nośną s tanowią boczne r a 
m y (1), połączone leżniami (8). Rusz t podłogowy (10) 
s t anowi zespół per forowanych płyt . K l a t k a może być 
zas tosowana jako jedno luib wielokondygnacyjna. 

1(3 zastrzeżenia) 

45h; AOlk P. 170796 T 03.06il©7l4 

R a j m u n d Weber , Kłodnica, Polska, E d m u n d Gar -
decki, Opole, Polska l(Rajmund Weber , E d m u n d G a r -
decki) . 

Wodzak okrężny wymuszający ruch zwierząt hodowla
nych 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jes t wodzak okrężny p rze 
znaczony do wymuszan ia r u c h u zwierząt hodowlanych . 
Wodzak okrężny wg w y n a l a z k u s tanowi zespół r a m i o n 
wodzących (1) rozmieszczonych p romien iowo w p ła 
szczyźnie poziomej i zamocowanych na wspó lnym w a 
le (2) w s p a r t y m na s to jaku (3). 

R a m i o n a wodzące (1) w p r a w i a n e są w ruch ob ro 
towy wokół osi w a ł u (2) mechan i zmem n a p ę d o w y m 
(4). 

P rzywiązane do r a m i o n wodzących 1(1) zwierzę ta w y 
konują w ten sposób ruch wymuszony. 

((2 zastrzeżenia) 

45h; AOlk P. 175504 T O9.1llJl0f74 

Ośrodek Badawczo-tRozwojowy Mechanizacja P r o 
dukcj i Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk , PoLska (Ta
deusz iBujko, Rados ław Czub, Je rzy Gacek, Witold 
Oryszewsiki). 

Poidło mi skowe d la bydła z b lokowanym i r egu lowa
n y m dop ływem w o d y 

Poidło mi&kowe d la byd ła z b lokowanym i r egu lo 
w a n y m dop ływem wody, sk łada jące się z miski i p rzy
cisku językowego wykonanych z tworzyw sztucznych, 
urządzeń zaworowych regulujących s topniowo lub bez-
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stopniowo dopływ wody, charakteryzuje się tym, że 
posiada przycisk językowy (2) ukształtowany w formie 
dźwigni z łączeniami wahliwymi na obu końcach, 
urządzenie zaworowe regulacji stopniowej (9) z prze
słoną (12) z otworem przesuniętym mimośrodowo 
względem osi, osadzoną w prowadniku sprężyny (13) 
o również przesuniętym mimośrodowo otworze prze
pływowym lub urządzenie zaworowe regulacji bezsto-
pniowej z wkrętem o czopie stożkowym wbudowanym 
przed zaworem wodnym. 

Blokowanie powyższego poidła polega na odwróce
niu przycisku językowego aby zwierzę nie mogło 
uruchomić zaworu wodnego. .Regulacja stopniowa na
stępuje poprzez zmianę położenia otworów przesłony 
(12) i prowadnika sprężyny (13) na rozłącznym połą
czeniu wielowypustowym obu tych części. 

i(4 zastrzeżenia) 

45h; AOlk P. 175531 T ,lil.llU1974 

Wielozakładowe Państwowe Gospodarstwo Rolne, 
Dolice, Polska (Marian Ptasznik, Kazimierz Gałecki, 
Ja n Mazurkiewicz). 

PoMło samoczynne 

Przedmiotem wynalazku jest poidło samoczynne 
przeznaczone do pojenia zwierząjt hodowlanych, insta
lowane pojedynczo lub zespołowo w oborach, chlew
niach i stajniach. 

Istotą wynalazku jest konstrukcja poidła samoczyn
nego, zbudowanego w kształcie szafki posiadającej 
zbiornik wodny i skośnie ustawioną pokrywę (2), do 
której przytwierdzona jest rolka (4) współpracująca 
z dwuramienną dźwignią (21) umocowaną obrotowo na 
sworzniu i(20). Powyżej sworznia umiejscowiona jest 
sprężyna zwrotna (24), a poniżej korek ((25) zamyka
jący otwór dyszy wodnej 1(16). 

Dwuramienną dźwignia wyprofilowana jest w kształ
cie S, dzięki czemu następuje powolne odchylanie kor
ka od otworu dyszy, .powodując .tym samym powolne 
napełnianie zbiornika wodnego. 

Dalszą istotą wynalazku jest bezpośrednie podłącze
nie poidła do rury (10) stanowiącej centralną instalację 
wodną. 

Poidło przytwierdzone jest do rury (10) za pomocą 
gniazda (9) i obejmy {14) zaciśniętej za pomocą śrub 
:(15) przy zagwarantowaniu współosiowości otworów 
'(11 i 13) wykonanych w rurze i podkładce z otworem 
dyszy wodnej (16). (3 zastrzeżenia) 

45k; AOlm P. 175366 T 05.1,1 J1ST74 

Władys ław Radomski , Boguniewo, Polska (Władys ław 
Radomski ) . 

Sposób zwalczania chwas tów, zwłaszcza w u p r a w a c h 
ogrodniczych i urządzenie do tego służące 

P rzedmio tem wyna lazku jest sposób zwalczania 
c h w a s t ó w polegający na tym, że w międzyrzędziu 
u p r a w y polowej lub ogrodowej p r z e s u w a się urządze
n ie wprowadza jące nadz iemną część c h w a s t ó w do k o 
mory od spodu otwartej, w której zostają potraktowa
ne płomieniem z dowolnego palnika. 

Urządzenie do wykonywania tego sposobu posiada 
ramę nośną (1) zaopatrzoną z jednej strony w oś i kół
ko jezdne i(2), a z drugiej w uchwyty do rąk (7), przy 
czym na ramie umieszczona jest komora spadania (3) 
z wprowadzonym do wnętrza palnikiem lampy ben
zynowej lub palnikiem gazowym. Szerokość komory 
dostosowuje się do szerokości międzyrzędzia. 

1(4 zastrzeżenia) 

451; AOln P. 168711 09.0(2.19174 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Józeif Kroczyński, Krystyna Chruścielska, Stelfan Ful-
de, Henrylk Malinowski, Jacek Szymaszkiewicz, Tadeusz 
Wiśniewski). 

Środek o daialamfiu owaido- i przędizŁonkobójozym 

Przedmiotem wynalazku jest środek o działaniu, 
owado- i pfzędziorkoibójczym w formie proszku zawie
sinowego, proszku do opylania, granulatu, zaprawy, 
roztworu emulgującego, roztworu do nisko i ultrani-
skoobjętościowych oprysków zawierający jako substan
cję biologicznie czynną mieszaninę od 0,'L do 30% 
związku o wzorze ogólnym przedstawionym na rysun
ku, w którym R oznacza niskocząstecźkowy rodnik 
alkilowy o zawartości atomów węgla od 1 do 8, a n — 
oznacza liczbę całkowitą <1 lufo 2 ze związkiem z gru
py węglowodorów chlorowany oh, zwłaszcza .1 ,l,il -trój -
chloro-!2,,B-dwu/p-imetoiksylfenylo/etanem (metoksychlor) 
i/lub pochodną kwasu N-metylokarbaminowego, zwła
szcza N-metylokarbaminianem ;l-naiftylu (karfoaryl). 

Środek według wynalazku może być stosowany do 
zwalczania szkodników uspraw polowych, sadowni
czych, warzywniczych, lasów, ektopasożytów zwierząt, 
szkodników sanitarnych. (1 zastrzeżenie) 

451; AOln P. 174542 03J10J1074 

P ie rwszeńs two : 0S.'1(0J1<9J713 — R F N (nr PJ28i50aBft-7) 

Bayer AG, Leverkusen , RFN. 
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Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania pochod
nych l-propylołmidazolu stajnawiących substancje czyn

ne środka 

Wynalazek dotyczy środka grzybobójczego, zawiera
jącego jako sUbstancję czynną pochodne 1-propyloimi-
dazodu o wzorze przedstawionym na rysunku, w któ
rym R1 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik ary-
lawy, R2 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, 
cykloalikilowy, adkenylowy i ewentualnie podstawiony 
rodnik arylowy lub aryloalkilowy, R3 oznacza rodnik 
alkilowy i cykloalkilowy ponadto atom wodoru w przy
padku gdy R2 nie oznacza atomu wodoru, oraz ich 
sole. 

Ponadto wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 
wyżej określonych pochodnych ,1-ipropyloimidazolu, 
stanowiących substancję czynną środka. 

Sposób według wynalazku polega na tyn \ że .pod
stawione il-etyloimidazole poddaje się redukcji wodo
rem w obecności katalizatora i ewentualnie w środo
wisku polarnego rozpuszczalnika luib izopropylanem 
glinu w środowisku rozpuszczalnika, lub komplekso
wymi wodorkami ewentualnie w środowisku polarnego 
rozpuszczalnika, lub kwasem formamidynosudifinowym 
i wodorotlenkiem metalu alkalicznego ewentualnie w 
środowisku polarnego rozpuszczalnika albo podstawio
ne etyloimidazole poddaje się reakcji ze związkami 
metaloorganicznymi, ewentualnie w środowisku obo
jętnego rozpuszczalnika (2 zastrzeżenia) 

P. 175043 27.08 „10,71 451; AOln 

Pierwszeństwo: i24M.I97iO — M N (nr P2OI50I3128,9) 
Sohering AG, Bergfkamen, RFN, Berlin Zachodni. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek dotyczy środka chwastobójczego, zawiera
jącego jako substancję czynną nowe pochodne 5-alki-
losuflifinylowe. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera co najmniej jeden związek o wzorze ogól
nym ,1, w którym Rt oznacza rodnik alkilowy o 'D—8 
atomach węgla, a R2 oznacza atom wodoru lub rodnik 
metylowy. (1 zastrzeżenie) 

451; AOln 

mor i 

P. 175180 29.10,1074 

Pierwszeństwo: 20J1O.I19I7I3 _ St. Zjedn. Am. i(nr 4)10006) 
Mobil Oil Corporation, iNowy Jork, Stany Zjednoczo

ne Ameryki. 

Środek owadobójczy 

Środek wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera jako substancję czynną nowe ,l,'l-dwuifenylo-l2-
-nitroalkany podstawione w położeniach para grup 
fenylowych, w jednej grupą alkoksylową, a w drugiej 
grupą alkilową. (1(4 zastrzeżeń) 

46a; F02b P. 169410 I11.0Ł1874 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. .16512112 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 

i Samojezdnych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna). 

Spalinowy sdlnSk obrotowy 

Silnik spalinowy z wirującymi tłokami według zgło
szenia P-I165I21I2, charakteryzuje się tym, że na zewnę
trznym obrysie elementów zębatych (4) i (8) oraz na 
wale (14) wykonane są odpowiednie wybrania, a w 
ścianach bocznych korpusu (1) znajdują się kanały 
t(ll), ,(12) łączące przeciwległe wręby elementów zęba
tych (8) komór (7). (3 zastrzeżenia) 

46a; F02b P. 173300 T 3L07Jl9fM 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, Polska (Andrzej Niezaibitowski, Jan Więc
kowski, Kazimierz Dźwigała). 

Sposób pracy silnika zwłaszcza silnika z orbitalnie wi
rującymi tłokami oraz silnik do stosowania tego spo

sobu 

Sposób pracy silnika polega na tym, że sprężanie 
powietrza lub mieszanki paliwowej odbywa się poza 
silnikiem, najkorzystniej za pomocą sprzężonego z sil
nikiem kompresora. 

Silnik do stosowania sposobu charakteryzuje się tym, 
że w komorze lub w wielu komorach roboczych (2) 
o kształcie pierścienia wirują tłoki (7) umocowane na 
tarczy wirującej <(5) usytuowane według symetrii cen
tralnej. Ilość par otworów wylotowych >(9, 10), ilość 
zasuw (11) oraz ilość otworów wlotowych (12) z za
worami wlotowymi (13) jest równa ilości tłoków (7). 
Pierścienie uszczelniające (16) tłoków (7) są szersze od 
grubości zasuwy 1(11). (4 zastrzeżenia) 



Nr 10 C52) 1976 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 99 

46a; F02b P. 174565 T 03A0.1974 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Krzysztof 
Krawczyk, Józef Krogulec, Feliks Świercz, Jan Bora
tyński). 

Mechanizm o zmiennej objętości komór roboczych, 
jednio i (Wielostopniowych, zwłaszcza dla silników spa-
liniowych, gazowych li pamowych oraz pomp i sprężarek 

i układów mieszanych 

Mechanizm według wynalazku przeznaczony jest 
zwłaszcza dla silników spalinowych, gazowych i paro
wych oraz pomp i sprężarek, i układów mieszanych. 
Mechanizm posiada dwie tarcze (A, B), których odpo
wiednio ukształtowane występy i(5, 6, 7, 8, 51, 61, 71, 81) 
pełniące funkcję tłoków, wykonują ruch wahliwy, 
przeciwbieżny. Ruch ten powoduje zmianę objętości 
komór roboczych (1, 2, 3, 4, l1, 21, 31, 41). Występy mo
gą być w kierunku promieniowym dub osiowym, po
dzielone na kilka sekcji). . (2 zastrzeżenia) 

46c; F02an P. 169038 23.0G./197H 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Lech 
Lasocki, Zdzisław Rytel). 

Rozpylacz paliwa do silników z zapłonem samoczyn
nym 

Wynalazek dotyczy rozpylacza paliwa do silników 
z zapłonem sarnoczynnym, pracującego przy ciśnieniach 
roboczych przekraczających 20 MN/m2. 

Rozpylacz według wynalazku ma iglicę (2) przesuw
ną w otworze korpusu (3), składającą się z dwóch 
części stykających się ze sobą bezpośrednio albo po
przez wkładkę (1) wykonaną z materiału o małym 
współczynniku tarcia, przy czym powierzchnie styku 
znajdują się na części prowadzącej iglicy. 

Część iglicy zakończona stożkiem, na cylindrycznej 
powierzchni prowadzącej w korpusie rozpylacza ma 
zwiększony luz w stosunku do luzu, jaki zachowany 
jest pomiędzy tym samym otworem korpusu a częścią 
iglicy zakończoną ogonkiem. Wkładka (1) ma kształt 
cylindryczny o średnicy nieco większej od średnicy 
otworu korpusu, o powierzchni gładkiej albo z obwo
dowymi nacięciami labiryntowymi na tej powierzchni, 
ewentualnie wkładka ta ma kształt baryłkowaty. 

(4 zastrzeżenia) 

46c; F02m P. 173601 T 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, 
Polska (Zbigniew Kamecki). 

21.08-1974 

Stary Kiisielin, 

Urządzenie do pomiaru kątowego momentu wtrysku 
paliwa w silnikach wtryskowych 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczne urządze
nie do pomiaru kątowego momentu wtrysku palliwa 
w silnikach wtryskowych do ustawiania kąta zapłonu 
silników z zapłonem samoczynnym. 

Urządzenie ma trzpień (1), na którym prostopadle 
do osi osadzony jest bolec (2) z regulacyjną śrubą ,(7) 
służącą do ustawienia długości trzpienia. Trzpień (1) 
umieszczony jest w obudowie, której gwintowana 
końcówka >(8) służy do mocowania urządzenia w otwo
rze kanału odpływowego badanego wstryiskiwacza, 
w którym koniec trzpienia dotyka zderzaka końcówki 
iglicy wtryskiwacza. Zamocowany na trzpieniu bolec 
styka się z młoteczkiem przerywacza znanego obwodu 
niskiego napięcia połączonego z obwodem wysokiego 
nalpięcia znanym w silnikach o zapłonie iskrowym, do 
którego podłączona jest lampa stroboskopowa. 

i(I zastrzeżenie) 
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46i; F02f P. 1C9246 04.03^1974 

Sundlstrand Corporation, Rockford, Stany Zjednoczo
ne Ameryki (Bernard W. Diemer, Anthony iR. Davies). 

Tłok wydrążony oraz sposób jego wytwarzamia 

Tłok wydrążony zwłaszcza do tłokowych silników 
i pomip hydraulicznych ma podstawę (70), z której 
wystaje środkowy słup (71) ,i otaczająca go cylin
dryczna tuleja zewnętrzna (72) oraz pokrywę (76). 
Między słupem (71) i cylindryczną tuleją znajduje się 
pierścieniowa przestrzeń ,(73) zmniejszająca ciężar tło
ka. Pokrywa (76) ma płaską powierzchnię zewnętrz
ną (77), wystający do zewnątrz występ środkowy (78) 
stykający się ze słupem środkowym (71) oraz ścianę 
pierścieniową (79) wystającą do wewnątrz i stykającą 
się z cylindryczną tuleją i(72). 

Sposób wytwarzania wydrążonego tłoka polega na 
tym, że pokrywę (76) łączy się ze środkowym słu
pem \11) i tuleją zewnętrzną (72) za pomocą zgrzewa
nia bezwładnościowego, w czasie którego obraca się 
pokrywę względem słupa środkowego i przykłada ciś
nienie wzdłuż osa tłoka dla dociśnięcia pokrywy do 
środkowego słupa (71) i cylindrycznej tulei (72). 

(7 zastrzeżeń) 

46i; F02f P. 173815 T WMdl&M 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Czarny, Edmund Pietrzyk). 

Urządzenie dlo modelowego badania zużycia układu 
pierścienie tłokowe lub Hak — tuleja cylindrowa 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do modelo
wego badania zużycia układu pierścienie tłokowe lufo 
tłok — tuleja cylindrowa silnika spalinowego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z nieru
chomej obudowy i z ruchomej badawczej głowicy, 
przy czym nieruchomą obudowę stanowi korpus obu
dowy (10) o podwójnych ściankach, którego wolna 
wewnętrzna przestrzeń wypełniona jest dowolnym 
ciekłym czynnikiem, wyposażony w ultratermostat (11), 
natomiast ruchoma badawcza głowica składa się z kor
pusu głowicy '(1) w postaci cylindrycznego walca zam
kniętego z jednej strony, wewnątrz którego umieszczo
na jest prowadząca tuleja (2), a w niej z kolei umie
szczony jest cylindryczny elastyczny pojemnik ,(3), zaś 
całość zamknięta jest pokrywą ,(5). 

Na obwodzie korpusu (1) głowicy wykonane są pro
stokątne otwory (6) służące do umieszczania w nioh 
badanych próbek w postaci segmentów (7) pierścieni 
tłokowych, zaś na obwodzie prowadzącej tulei (2) wy
konane są cylindryczne otwory (8), w których osadzo
ne są tłoczki ,(9), przy czym osie symetrii cylindrycz
nych otworów (8) pokrywają się z osiami symetrii od
powiednich prostokątnych otworów (6). 

(2 zastrzeżenia) 

46k; F02p P.173993 10,00.1974 

Pierwszeństwo: 23JOjlfl7B — Włochy (nr 304M A/73) 
Faibforica Italiana Magnet! Marelli S.p.A., Mediolan, 

Włochy. 

Przerywacz zapłonu 

Przerywacz zapłonu posiada styk nieruchomy i(13) 
i ruchomy 1(17)', które usytuowane są na pojedynczej 
płytce (4). Płytka >(4) zamocowana jest rozłącznie do 
korpusu (1) za pomocą śrub (29, 30). Przy ustawianiu 
przerywacza śruba (29), po jej zwolnieniu, stanowi 

oś obrotu płytki (4), a śruba (30) wraz z wybraniem 
(32) w płytce (4) tworzą ograniczenie kątowego prze
mieszczania płytki (4) podczas ustawiania przerywa-
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cza, przy czym punkt obrotu płytki (4) znajduje się 
na jej obrzeżu. 

Przerywacz zapłonu znajduje zastosowanie zwłasz
cza w instalacja elektrycznej pojazdów silnikowych 
z silnikami spalinowymi. (5 zastrzeżeń) 

46mS; GOGk P. 169825 a5.06;19fM 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne ,^Mera-Błonie", 
Błonie, Polska (Janusz Piskorz, Piotr Starbała, Michał 
Pokorski, Andrzej Kalinowski). 

Zwijacz taśmy 

Przedmiotem wynalazku jest zwijacz taśmy papie
rowej 5»- lub 8-ścieżkowej, będący urządzeniem pomoc
niczym do elektronicznych maszyn cyfrowych. 

Zwijacz ma dwa układy prowadzenia umożliwiają
ce nawijanie taśmy w lewą lub prawą stronę, z któ
rych każdy składa się z prowadnicy, kołków hamulco
wych oraz rolek kierujących. Szpula (4) nawojowa 
osadzona jest rozłącznie na osi (8) i napędzana silni
kiem elektrycznym poprzez przekładnię (5, 6 i 7) oraz 
tarczę sprzęgłową (9) osadzoną przesuwnie na wał
ku 18). 

Układ sterowania napędu stanowi dźwignia dwura-
mienna (10) podparta w podporze (11) oraz sprężyny 
(12 i 13) dociskające dźwignię (10) do tarczy sprzęgło
wej (9). 1(7 zastrzeżeń) 

47a1; F16b P. 175699 T 116.111 J19T7I4 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Btudowlanych „ZRJEMB", Wrocław, Polska ((Bro
nisław Stankiewicz, Józef Krasucki, Czesław Zamibrzy-
cki, Czesław Zielonka). 

Złącze gwintowe 

Złącze gwintowe składające się z zabezpieczonej 
przed obrotem nakrętki, w którą wkręcana jest śru
ba, przeznaczona do łączenia części składowych formy 
do wytwarzania elementów budowlanych, charaktery
zuje się tym, że nakrętka czworokątna (1) osadzona 
jest przesuwnie w granicach luzu (L) w otworze 
czworokątnym tulejki (3) przyspawanej do Machy po-
szyciowej (4) podkładu formy, przy czym przesunięcie 
nakrętki czworokątnej (1) w granicach luzu i(L) reali
zowane jest za pomocą stożka (8) wkręcanej śruby (9). 

W rowku tulei .(3) umieszczony jest element roz
łączny (7) zabezpieczający nakrętkę czworokątną (1) 
przed wysunięciem z otworu czworokątnego. 

(21 zastrzeżenia) 

A^A. 

47a1; F16b P. 177376 16u0ilJlSl75 

Pierwszeństwo: 19.02.1974 — R/FIN (nr Pi24(071844.2) 
Artur Fischer, Tumilingen, Republika Federalna Nie

miec (Artur 'Fischer). 

Podkladlka z tworzywa sztucznego dio elementów 
mocujących 

Przedmiotem wynalazku jest podkładka do elemen
tów złącznych i mocujących wykonana z tworzywa 
sztucznego, które ma właściwości zmiany koloru pod 
wpływem nacisku. Podkładka według wynalazku ma
jąca kształt elementu mocującego spełnia rolę klucza 
dynamometrycznego umożliwiając dokręcanie elemen
tów złącznych z podobną i Określoną siłą, 

(2 zastrzeżenia) 

47a3; F16f P. 175357 T 06MJ1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi
sław H. Klim, Franciszek W. Przystuipa). 

Cierny bezwładnościowy tłumik drgań skrętnych 

Cierny bezwładnościowy tłumik drgań skrętnych, 
według wynalazku, jest przeznaczony do stosowania 
zwłaszcza w napędach pojazdów kołowych. 

Składa się on z dwóch bezwładnościowych tarcz (1, 
2), złączonych obwodowo mechanizmem ściskającym 
o regulowanej sile docisku (4, 5, 6) i dwóch stożko
wych tulei (9, 10), z których wewnętrzna tuleja (10) 
jest (bezpośrednio osadzona na wale (3), zaś na niej 
jest osadzona druga, zewnętrzna tuleja (9). Obie tule
je (9, 10) są zamknięte w przestrzeni utworzonej ze 

złożenia ku sobie wewnętrznymi wgłębieniami (8) obu 
tarcz (1, 2), usytuowanymi współśrodkowo z wałemi(3). 
Powierzchnie wgłębień (8) przylegają bezpośrednio do 
tulei (9), a za pośrednictwem podkładek (11, 12) do 
bocznych powierzchni obu tulei (9, 10). 

i(l zastrzeżenie) 
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47c; F16d P. 168781 13.0E.1974 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zatorze, Polska (An
drzej Wilk). 

Hamulec dwuszczęfcowy dźwigniowy z tarczą hamul
cową o poziomej płaszczyźnie wirowania zwalniany 

elektrycznie 

Przedmiotem wynalazku jest hamulec dwuszczęko-
wy, dźwigniowy zwalniany elektrycznie, przeznaczo
ny głównie do pracy w mechanizmach obrotu żurawi 
z pionowo ustawionym motoreduktorem i tarczą ha
mulcową, o poziomej płaszczyźnie wirowania, osadzo
ną na wałku przekładni zębatej pośredniej^otwartej. 

W hamulcu wg wynalazku zastosowano klin (3) 
dwustronnie zbieżny posiadający wzdłużne prostokąt
ne wycięcia służące jako prowadnice krążków (6) 
umieszczonych na odchylnych końcach szczęk hamul
cowych. Cięgno '10) natomiast, które napina spręży
ny (9) hamulcowe podparto przesuwnie w rowku 
wspornika (11), zabezpieczającego jednocześnie cięg
no (10) przed obrotem podczas regulacji hamulca. 

(1 zastrzeżenie) 

47c; Fled P. 169462 12.031974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowla
nych, Warszawa, Polska ((Władysław Mozolowski, An
drzej Sadomski). 

Sprzęgło wiieHopłytkoiwe sterowane hydKWiliozinaie 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło wielopłytko
we, sterowane hydraulicznie w modulowanym momen
cie włączającym, stosowane w skrzyniach biegów ma
szyn budowlanych pozwalające dokonywać przełącza

nia biegów w sposób elastyczny dzięki umieszczeniu 
w tłokach sprzęgła (19, 20), zaworów modulujących 
t(25, 26). Sprzęgło wielopłytkowe umieszczone jest na 
wale sprzęgłowym (1) skrzyni biegów, który ma otwo
ry osiowe {2 i 3) oraz otwory poprzeczne (4, 5, 6, 7, 8). 
Składa się ono z łożysk poprzecznych (9), łożysk 
wzdłużnych (10), kół zębatych z koszami sprzęgieł (11, 
12), płytek stalowych (14), płytek ciernych (15), pia
sty (16), zestawów sprężyn wspierających (17, 18), tło
ków sprzęgła (19, 20), komór wewnętrznych (21, 22) 
oraz komór zewnętrznych (23, 24), zaworów modulu
jących (25, 26), korpusu .(27), pierścieni osadczych (28), 
papyohacza (29), otworów (30), (31), (32), (33), tłoka 
sterującego (34), kanałów (35), (36), sprężyny (37), na
krętki (38), otworu kalibrowanego (39), płytek doci
skowych (40, 41), pierścieni uszczelniających (43, 43, 
44) oraz pierścieni osadczych (45, 46). 

i(j2 zastrzeżenia) 

47c; F16d P. 175565 T 112.1^1974 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Włodzi
mierz Włodarski, Jerzy Bochman). 

Spnzeglo zębate 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło zębate, które
go piasta (1) wyposażona w zewnętrzne uzębienie (2) 
ma ponadto kołnierz (8) wyposażony w występy (9),, 
zaś tuleja (3) z wewnętrznym uzębieniem (4) ma osa
dzony nad kołnierzem i(8) pierścień (6) z wewnętrz
nymi wycięciami (7). Ilość i rozmieszczenie wycięć i(7) 
w pierścieniu (6) odpowiada ilości i rozmieszczeniu 
występów (9), zaś szerokość wycięcia (7) przewyższa 
szerokość występu (9). W pracującym sprzęgle wystę-
ny i(9) zazębiają się z pierścieniem (6). (11 zastrzeżenie) 

47c; F16d P. 175585 T 13J1L1974 

„Agromet" Kombinat Maszyn Rolniczych, Lublin, 
Polska (Witold Szczepanowicz, Krzysztof Gołaś). 
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Podwójny przegub krzyżakowy szerokokątny do wa
łów przegrubowo-teleskopowych 

Wynalazek dotyczy podwójnego przegubu krzyżako
wego składającego się z widłaka (1) połączonego w 
sposób trwały z elementem środkującym (2) i widła
ka (3) połączonego w sposób trwały z elementem 
środkującym (4). Widłaki (1) i (3) połączone są ze 
sobą za pomocą rury łączącej (5) poprzez krzyżaki 
z łożyskami igiełkowymi. 

Istotą wynalazku są elementy środkujące (2, 4) za
zębione ze sobą powierzchniami współpracującymi w 
kształcie powierzchni kulistych w każdym przekroju 
osiowym wzdłużnym w kształcie kół zębatych, ustala
jących poszczególne przeguby krzyżakowe pod jedna
kowymi kątami względem przegubu podwójnego. 

<1 zastrzeżenie) 

47e; Flftn P. 175659 T ISjllllOfM 

Ośrodek Badawczo-IRozwojowy Techniki i Organiza
cji Produkcji Maszyn Górniczych „ORJTEM", Katowi
ce, Polska (Bolesław Paluch, Bolesław Szymik, Hen
ryk Węgliński). 

Urządzenie do mycia części maszyn zaniiiecaysocBonych 
smarami 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczo
ne do mycia części maszyn zanieczyszczonych smarami 
podczas obróbki mechanicznej za pomocą czynnika 
emulsyjnego przez zanurzanie, natrysk i tak zwane 
prądowanie stosowane zwłaszcza do mycia rur nie
przelotowych. 

Urządzenie stanowi obudowa (1), w postaci sześcio-
kąta zaopatrzona w zamykającą Mapę i(2), w której 
umieszczone są, począwszy od podstawy, jeden na dru
gim zbiornik z cieczą emulsyjną, wprawianą w ruch 

przepływowy za pomocą pompy umocowanej na ze
wnątrz konstrukcji obudowy, element ogrzewający 
przepływającą ciecz w formie wężownicy (8), umiesz
czony w przestrzeni (7) oraz załadowczy stół (11) 
przesuwany w kierunku pionowym po prowadnicy (18) 

za pomocą pneumatycznego siłownika (17). Poza tym 
urządzenie posiada zespół do czyszczenia rur nieprze
lotowych, który stanowi rura umocowana przesuwnie 
poprzez kulowy przegub w bocznej ścianie obudowy 
wyposażonej na jednym końcu w dyszę, zaś koniec 
drugi rury wystający na zewnątrz zakończony jest 
uchwytem sterowniczym oraz poprzez końcówkę połą
czony z instalacją zasilającą pompy. Oprócz tego z in
stalacją pompy połączone są natryskowe dysze (25) 
usytuowane pod różnymi kątami w przestrzeni (26). 

i(l zastrzeżenie) 

47f; GOlg P. 175502 T 09,10974 

Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska (Stefan 
Szczepanik). 

Przyrząd wagowy do określania procentowej zawar
tości składników 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd wagowy do 
określania procentowej zawartości składników po ana
lizach ilościowych. Przyrząd według wynalazku po
siada dwa ruchome jednakowej długości ramiona (1, 
2) ustawione względem siebie pod kątem, którego 
wierzchołek jest dokładnie umieszczony w osi (3) ich 
obrotu względem stałego korpusu (4), z którym są po
łączone .poprzez pryzmat oraz łożysko toczne. Ramio
na są sztywno związane ze sobą oraz z wskaźnikiem 
skali (12) i są wyposażone w przeciwwagi (20, 21) słu
żące do ich wyważenia. Do korpusu przymocowana 
jest skala tangensowa (10) opisana w procentach. Na 
końcach ramion zawieszone są szalki i(16, 17). 

i(2 zastrzeżenia) 

47f*; F161 P. 174703 T 08J10J19I74 

Fabryka Wagonów „Świdnica", Świdnica, Polska 
(Berysław Karczmarewicz, Jacek Michalak). 

Sposób wytwarzania izolacji zbiorników ze spiendo-
nych tworzyw sztucznych 

Sposób wytwarzania izolacji zbiorników wagonów 
cystern pianką poliuretanową polega na tym, że na 
zbiornik (2) pokryty środkiem rozdzielającym i za
montowanym na podwoziu wagonu nakłada się osło
ny izolacji den (1), na które uprzednio nanosi się 
warstwę tworzywa poliuretanowego (3), a pod opaski 
mocowania osłon (5 i 6) zakłada się pierścienie izola
cyjne (10) posiadające wybrania, które wypełnia się 
wzdłuż płaszczyzny przylegania do zbiornika /(2) płyn
nym poliuretanem (12), który spieniając się uszczelnia 
i dociska pierścień (10) względem zbiornika (2) i opas-
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ki (11), a następnie zakłada się dolne blachy osłon (5), 
które są pokrywane warstwą poliuretanową (4) czę
ściowo w detalach, a częściowo przy montażu. Do tak 
przygotowanego zbiornika (2), po nałożeniu elementu 
podparcia (14), mocowaniu armatury zbiornika, przez 
otwory (17) wlewa się płynny o niskiej aktywności 
poliuretan (18) w ilościach zapewniających wypełnie
nie pierścieniowych komór izolacyjnych (7) w wyniku 
spieniania tworzywa. Przy czym wszystkie wykonane 
oddzielnie w fazach montażu warstwy i wkładki poli
uretanowe (3, 4, 10 i 12) wiążą się trwale ze sobą 
tworząc jednolitą izolację całego zbiornika. 

<4 zastrzeżenia) 

47f*; F161 P. 175494 T 08MJ1OT4 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marek 
Gawliński, Franciszek Ludwin, Ryszard Sereda, Ja
nusz Dąbrowski, Eugeniusz Mazurek). 

Uszczelnienie walu obrotowego 

Uszczelnienie według wynalazku, składające się z 
uszczelniającego pierścienia (1) typu Simmering, przy
twierdzonego do obudowy (2) i przylegającego krawę
dzią wargi (4) do obrotowego wału (3), ma dodatkowy 
pierścień (6), osadzony na wale (3) od strony czynni
ka uszczelnianego. Dodatkowy pierścień (6) ma po
chyłą powierzchnię równoległą do współpracującej z 
nim pochyłej 'powierzchni wargi (4) pierścienia (1), 
przy czym te obie powierzchnie są wyposażone w pa
lisadę łopatek (7). W zastosowaniu do większych pręd
kości obrotowych wału (3) pomiędzy dodatkowym 
pierścieniem (6) a wałem (3) znajdują się przelotowe 
kanały (9). 1(12 zastrzeżenia) 

47f2; F16j P. 169100 26.02.1974 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego „Bipromasz", Warsza
wa, Polska (Jerzy Łatkiewicz, Ryszard Żerman). 

Pierścieniowy układ uszczelniający łożysko zwłaszcza 
w pokrywie siłowników tłokowych 

Przedmiotem wynalazku jest pierścieniowy układ 
uszczelniający tłoczysko, zwłaszca w pokrywie siłow
ników tłokowych, który ma zastosowanie w siłowni
kach o średnicy poniżej 40 mm, których pokrywy wy
konane są obróbką plastyczną. 

Pierścieniowy układ uszczelniający wg wynalazku 
ma zespół uszczelki (3) i pierścienia oporowego (4), wy
konany z materiału elastycznego. W uszczelce (3) 
znajduje się co najmniej jeden otwór (6) dla przelotu 
czynnika roboczego. Uszczelka (3) osadzona jest w po
krywie (2) i zamocowana dociskiem tulei >(1) za po
średnictwem pierścienia oporowego. (li zastrzeżenie) 

47K1; F16k P. 169442 li2.03.18fM 

Hoerbiger Ventilwerke AktiengesellsdhatEt, Wiedeń, 
Austria. 

Usprężynowaniie wielopierściieniiowyich za/worów sprę
żarki 

Przedmiotem wynalazku jest usprężynowanie wie
lopierścieniowych zaworów sprężarki, składające się 
co najmniej z dwóch sklepionych, ułożonych wzajem
nie na sobie płytek sprężynowych, które mają wispół-
środkowe pierścienie przedzielone promieniowymi mo
stkami materiału. 

Istota usprężynowania według wynalazku polega na 
tym, że leżące pomiędzy promieniowymi mostkami (8) 
odcinki pierścieniowe (9, 10) co najmniej dwóch pier
ścieni każdej płytki sprężynowej (7), przeważnie obu 
najbardziej skrajnych pierścieni, są na stałe wygięte 
w znany sposób w przeciwnych sobie poosiowych kie
runkach z płaszczyzny, po której przebiegają płaskie 
mostki (8), oraz tym, że obydwie te płytki 1(7, 7') ma
jące ten sam kształt, ułożone są na sobie w położeniu 
przestawionym w stosunku do siebie o kąt ISO'0, 
a oprócz tego przestawione są względem siebie w swej 
płaszczyźnie o kąt, odpowiadający połowie podziałkl 
między mostkami. 1(2 zastrzeżenia) 

47K1; F16k P. 169443 11(2.03,1874 

Hoerbiger Ventilwerke Aktiengeselllschatflt, Wiedeń, 
Austria. 

Zawór płytkowy, zwłaszcza dla sprężarek 

Przedmiotem wynalazku jest zawór płytkowy, 
zwłaszcza dla sprężarek, w którym płyta przylgowa 
ma otwory przelotowe przykrywane przez szereg 

http://li2.03.18fM
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sprężystych języczków, usytuowanych równolegle obok 
siebie. Zawór płytkowy według wynailazku charakte
ryzuje się tym, że sąsiadujące ze sobą języczki (7, 7') 
wystają swymi wolnymi końcami z dwóch miejsc na 
przemian w przeciwnych kierunkach nad otwory prze
lotowe (2) wykonane w płycie przylgowej (1), przy 
czym języczki wystające w jednym kierunku wcho
dzą pomiędzy języczki przebiegające w kierunku prze
ciwnym, zazębiając się w pewnym Sensie ze sobą. 

Wszystkie wystające z obu stron języczki sprężyste 
(7, 7') utworzone są na jednej wspólnej płytce zawo
rowej <4) mającej zamkniętą ramkę 1(5) i labiryntowo 
przebiegające wycięcia (6) tworzące te języczki. Ogra
nicznik ruchu unoszenia wolnych końców języczków 
f(7, 7') ima płytę oporową (3), która ma z kolei wy
chodzące z dwóch stron i skierowane na przemian 
w przeciwnych kierunkach języczki oporowe <9, 9'), 
których wolne końce odgięte są na zewnątrz od pły
ty przylgowej >(1). <4 zastrzeżenia) 

47g*; F16k; P. 169444 Iia.03jl9l7vł 

Hoenbiger Ventilwerke Aktiengeselllschaift, Wiedeń, 
Austria. 

Zawór lamelowy zwłaszcza dla sprężarek 

Przedmiotem wynalazku jest zawór lamelowy zwłasz
cza dla sprężarek, w którym płytka gniazdowa ma 
kanały przelotowe zakryte płytką zamykającą, bez 
tarcia prowadzoną przez giętkie elementy kierujące. 

Zawór według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zamykająca płytka i(4) składa się ze znanych ela
stycznych języczków <8, 8') ze swobodnymi końcami, 
które to języczki są połączone z innymi języczkami 
przez poprzeczny mostek łączący (9, 9'), oraz tym, że 
giętkie elementy kierujące (10) są na stałe zamocowa
ne w pewnej odległości od mostka łączącego 1(9), aby 
działały przy końcach tego mostka łączącego (9). Po
przeczny mostek łączący (9) zaopatrzony jest we wła
sny zderzak i(ll) ograniczający skok, znajdujący się 
w mniejszej odległości od płytki gniazdowej /(l) niż 
zderzaki krańcowe (6) dla swobodnych końców ela
stycznych języczków (8). (3 zastrzeżenia) 

47s1; F16k P. 175459 09M.1974 

Pierwszeństwo: OMl.lSTO — 'Francja l(nr WS&988) 
Societe d'Etudes de Machines Thermiques, Saint-De

nis, Francja (Jean Claude Bouquet). 

Sposób demontażu zaworu i urządzienliie do demontażu 
zaworu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób demontażu za
woru osadzonego w głowicy <12) cylindra silnika spa
linowego bez potrzeby demontowania dźwigni zawo
ru i(18), do sterowania zaworu za pomocą trzpienia po
pychacza 1(32), uruchamianego przez wał rozrządu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwięk
sza się luz między trzpieniem zaworu (14) i zakończe
niem dźwigni (18) od strony zaworu poprzez odkręca
nie każdej z luźnych śrub nastawczych (24), przesu
wa się w bok trzpień popychacza 1(32), tak aby prze
ciwległy koniec dźwigni i(18) mógł obniżyć się w re
zultacie ruchu wahadłowego aż do chwili gdy koniec 
dźwigni od strony zaworu przemieści się poza obszar 
demontażu zaworu po czym przeprowadza się demon
taż zaworu od góry. 

Urządzenie do demontażu zaworu wg wynalazku 
charakteryzuje się tym, że otwór f40) w ściance kar
tem silnika lub głowicy, przez który przechodzi 
trzpień popychacza i(32) jest dostatecznie duży w sto
sunku do wymiaru poprzecznego trzpienia ((32) i tu-
lei zabezpieczającej (32a).. aby umożliwić przesunięcie 
trzpienia (32) na odległość wystarczającą do wyswo
bodzenia trzpienia (32) spod końca dźwigni zawo
ru i(18). (4 zastrzeżenia) 

47c1; F16k P. 175539 ilMAmA 

Pierwszeństwo: HŁlilJlfiTO — IRJFN (nr P 335(61480..9) 
Anschiitz und Co. GmbH, Kiel-Wik, Republika Fe

deralna Niemiec i(Ulrich Henke). 

Zawór do regulacji ciśnienia 

Przedmiotem wynalazku jest zawór do regulacji 
wewnętrznego ciśnienia zbiornika w zakresie obejmu
jącym ciśnienie zewnętrzne. Zawór posiada element 
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zamykający i(30), który jest przestawiamy w położe
nie otwarte Wbrew działaniu siły sprężyny (42) za 
pośrednictwem dźwigni (32), ■współpracującej z czło
nem (38) mierzącym różnice między ciśnieniem ze
wnętrznym, a wewnętrznym, przy czym dźwignia 1(32) 
oparta jest na dwóch podporach <34) i i(44) znajdują
cych się po obu stronach zamykającego elementu 1(30) 
w obu kierunkach wychyleń. Naprężenie wstępne 
sprężyny (42) może być regulowane. (6 zastrzeżeń) 

47k; B65h P. 175607 T 14jll,.l&7l4 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Lech 
Lont, Czesław Michalski). 

Ukłaidaez do lin i kabli 

Układacz do lin lub kaiblli stanowi nieruchoma za
krzywiona w kształcie łuku prowadnica (1), podwie
szony lub ułożyskowany na niej przesuwnie krążek i(2) 
z wewnętrzną powierzchnią styczną do krzywizny 
prowadnicy i(l) na promieniu (R) oraz znane kierun
kowe krążki 1(4) ułożyskowane wahliwie we wsporni
kach. Kąt zawarty pomiędzy styczną do prowadnicy 
(1) a kierunkiem liny biegnącej pomiędzy krążka
mi (2) i <4) jest zbliżony lulb równy 90°. 

(4 zastrzeżenia) 

48a; CZ3b P. 169956 30.03.1G74 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska ((iRomuald 
Juchniewicz, Elżbieta Chrzan, Andrzej Widuohowski, 
Krzysztof Zakrzewski). 

Sposób zaibezpiieczajiiia przed korozją cią&niotnyicth dru
tów stailawyoh 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania 
przed korozją ciągnionych drutów stalowych. Sposób 
ten polega na tym, że drut stalowy trawi się w 10% 

roztworze kwasu solnego z dodatkiem 0j2% wag. uro
tropiny. Następnie poddaje się go procesowi ciągnie
nia w proszku ciągarsMm będącym mieszaniną steary
nianu wapnia i sodu z dodatkiem 2% wag. mydła 
ołowiowego, 0J2% wag. urotropiny i 0J2% wag. cyklo-
heksyloaminy. Po zakończeniu procesu ciągnienia drut 
zwija się, pokrywając go jednocześnie kompozycją zło
żoną z mydła ołowiowego z dodatkiem 2% wag. uro
tropiny i 2% wag. cykloheksyloaminy. i(l zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 179327 OMilJlSTM 

Pierwszeństwo: OSJlilJlflTO — St. Zjedn. Am. (nr 4dB&34) 

M and T Chemicals Inc., iRahway, Stany Zjednoczo
ne Ameryki. 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych stopu że
laza zawierającego nikiel lub nikiel i kobalt 

Sposób wytwarzania powłoki galwanicznej zawiera
jącej żelazo oraz nikiel lulb nikiel i kobalt, obejmu
jący przepuszczanie prądu od anody do katody przez 
wodny roztwór platerujący zawierający związki żela
za oraz niklu lub niklu i kobaltu, dostarczające jonv 
kobaltu, niklu i żelaza dla osadzenia elektrolitycznego 
stopów nikiel—żelazo lulb nikiel-^obalt—żelazo, cha
rakteryzuje się tym, że do roztworu platerującego do
daje się co najmniej jeden związek lulb sól, które za
pewniają obecność anionu glukoheptonianowego w 
pojedynczym lub sumarycznym stężeniu Bi gramów 
w litrze do 50 gramów w litrze w ciągu okresu wy
starczającego do wytworzenia galwanicznej powłoki 
metalu na powierzchni katody. (23 zastrzeżenia) 

48a; C23b P. 175594 T ,113.1.1 J1074 

Kombinat Przemysłu Łożysk Tocznych „Predom-
FŁT", Zakłady Precyzyjne „Iskra", Kielce, Polska 
(Stanisław Szczepaniak, Hyszard Jęczmień), 

Beztyjaaikowa kąpiel dio galwantanieglo cymkotwainia 

Przedmiotem wynalazku jest bezcyjankowa kąpiel 
alkaliczna do galwanicznego cynkowania, którą można 
stosować do wytwarzania powłok błyszczących o do
brej wgłębności w urządzeniach stacjonarnych, obro
towych i automatycznych. Kąpiel wg wynalazku sta
nowi wodny roztwór rozpuszczalnej soli cynku i/lufo 
tlenku cynku oraz wodorotlenku sodowego luib pota
sowego charakteryzujący się tym, że zawiera rozpusz
czalny w wodzie produkt polikondensacji alifatycz
nych wielochlorowcopoohodnych węglowodorów i/lub 
eterów z siarczkiem i/lulb wielosiarczkiem alkalicznego 
metalu i allilfatyczną wieloaminą w ilości Oyl— 60 g/l. 

01 zastrzeżenie) 

48a; C23b P. 175776 T 30J1UJ1OT4 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska ifFryderyk Dziadosz, Henryk Zawartko). 

Sposób wytwarzania metalowych rur cienjkościeininyoh 

Sposób wytwarzania metalowych rur cienkościen
nych polega na osadzeniu metalu na iformę drogą me
talurgii w fazie gazowej. W komorze zawierającej 
atmosferę gazową, składającą się z par odpowiednie
go związku chemicznego osadzanego metalu oraz no
śnika gazowego, umieszcza się iformę pokrytą substan
cją zapobiegającą adhezji metalu do powierzchni 
iformy, podgrzaną do odpowiedniej temperatury, 
z reguły wyższej niż temperatura parowania odnośne
go związku chemicznego.. 
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W zetknięciu par związku chemicznego z nagrzana 
formą następuje rozkład tego związku, w wyniku któ
rego atomy metalu osadzają się na powierzchni for
my. Po uzyskaniu odpowiedniej grubości nakładanej 
warstwy, proces przerywa się. a następnie oddziela się 
ściankę od formy. W ten sposób można otrzymać mię
dzy innymi rury o określonych kształtach i wymia
rach, zwłaszcza osłony wewnętrzne stojanów silników 
elektrycznych. (1 zastrzeżenie) 

48b; C23c P. 169930 30.03.1974 

Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Jon A. de Ridder, Alexander 
W. Kennedy, Walter H. Gunn). 

Środek do pokrywania metalu przed malowaniem 

Środek do pokrywania metalu przed malowaniem 
zapobiegający korozji, złożony ze sproszkowanego 
cynku i składnika podstawowego, charakteryzuje się 
tym, że jako składnik podstawowy zawiera roztwór 
wodny kwasu chromowego, reduktor sześciowartościo
wego chromu dostarczonego przez kwas chromowy i 
odpowiedni czynnik regulujący wartość pH, przy czym 
ilość kwasu chromowego i reduktora są odpowiednie 
do utrzymania pH środowiska wodnego poniżej war
tości 0,8 a ilość czynnika regulującego pH jest wy
starczająca do utrzymania wartości składnika podsta
wowego w zakresie 0,8—6,0. (9 zastrzeżeń) 

48b; C23c P. 169934 30.03.1974 

Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Bert E. Palm, Alexander W. 
Kennedy). 

Środek do pokrywania przedmiotów metalowych przed 
malowaniem nadający Im odporność na korozję 

Przedmiotem wynalazku jest środek do pokrywania 
przedmiotów metalowych przed malowaniem zapobie
gający korozji oraz zwiększający przyczepność położo
nej następnie farby. Środek wg wynalazku charakte
ryzuje się tym, że zawiera ciekły składnik i sproszko

wany cynk o wynuiarach cząstek mniejszych niż 16 
mikronów, przy czym mniej niż 10% wagowych ogól
nej ilości cząstek ma wymiary większe niż 10 mikro
nów, zaś 5—25% wagowych cząstek ma wymiary 
mniejsze niż 2 mikrony. (20 zastrzeżeń) 

48c; C23d P. 175297 T 31.10.1974 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz 
Szauer, Zbigniew Klenowicz, Ryszard Ślachciak). 

Mieszanina inhibitorów korozji dla polepszenia wła
sności przeciwkorozyjnych preparatów czasowej ochro

ny 

Przedmiotem wynalazku jest mieszanina inhibitorów 
korozji, przeznaczonych do ulepszania preparatów cza
sowej ochrony, która charakteryzuje się tym, że za
wiera 12—4% wagowych oleinianu 4-<2-ammoetylo)-mor-
foliny oraz 0,5—2% wagowych monoestru olenianu 
trójetanoloaminy lub oleinianu dwuetanoloaminy. 

(1 zastrzeżenie) 

48d»; C23f P. 169730 21.03J1974 

Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa, 
Oborniki Wlkp., Polska (Ryszard Mallerowicz). 

Sposób trawienia stali oraz otrzymywania chlorku 
żelazowego z roztworu potrawiennego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób trawienia stali 
oraz otrzymywania chlorku żelazowego z roztworu po
trawiennego. 

Sposób wg wynalazku charakteryzuje się tym, że do 
trawienia stali stosuje się mieszaninę kwasu solnego 
i chlorku żelazowego o takim składzie, że stosunek 
stężenia chlorku żelazawego do stężenia kwasu solnego 
wyrażonego w g/l wynosi 3—4, najkorzystniej 3—5, 
przy czym skład roztworu trawiącego utrzymuje się na 
mniej więcej stałym poziomie przez dopływ świeżego 
roztworu trawiącego w sposób ciągły lub półperiodycz-
ny i odpowiedni odpływ roztworu potrawiennego, oraz 
utlenia się otrzymany roztwór potrawienny za pomo
cą dostatecznie energicznego utleniacza. Jako utlenia
cza można używać chloranu, chlorynu, podchlorynu, 
nadtlenku następujących kationów: wodoru, sodu, po
tasu, wapnia, baru oraz tlenu lub powietrza pod ciś
nieniem. (8 zastrzeżeń) 

49a; B23b P. 168917 18.02.1974 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego, 
Czechowice-Dziedzice, Polska (Bronisław Zolich). 

Urządzenie przechwytujące i odprowadzające do po
jemnika przedmioty, wytwarzane na jednowrzeciono

wych automatach tokarskich typu rewolwerowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przechwy
tujące i odprowadzające do pojemnika przedmioty, 
wytwarzane na jednowrzecionowych automatach to
karskich typu rewolwerowego, zwłaszcza w warunkach 
powstawania wiórów wstęgowych. 

Istotę wynalazku stanowi osadzona w rewolwerowej 
głowicy (2) przechwytująca sprężysta tulejka (4), ma
jąca w części czołowej niezamknięty obwodowo koł
nierz i(6) i wycięcie (5), przy czym sterowanie, to jest 
otwieranie i zamykanie przechwytującej, sprężystej tu
lejki (4) dokonuje się za pomocą kształtowego, zamy
kającego pierścienia (8) współpracującego z oporowym 
elementem (14), osadzonym w poprzecznym suporcie 
(13) i ze śrubową sprężyną (7). 

Dalszą składową urządzenia według wynalazku sta
nowi najkorzystniej w kształcie stożka ściętego wy
prowadzający przedmioty (17), element (11), osadzony 
w środkowym otworze rewolwerowej głowicy (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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49a; B23b; P. 169292 05.03.1974 

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych „PONAR-
-WAFUM" Fabryka Automatów Tokarskich, Byd
goszcz, Polska (Romuald Kurowski). 

Mechanizm ustalania środkowego wrzeciona głowicy 
trójwrzecionowej wzdłużnego automatu tokarskiego 

W mechanizmie ustalania środkowego wrzeciona 
głowicy trójwrzecionowej wzdłużnego automatu to
karskiego elementem zasadniczym jest obrotowy opór 
(1), który poprzez śrubę ustawczą (6) ustala korpus 
głowicy (5). Zmiana położenia korpusu głowicy w kie
runku obrotowego oporu (1) następuje po jego obro
cie, który powodowany jest kołkiem (9) z wału ste
rującego (8) przez działanie na kołek (2). Ustanie 
łączności kołków (9) i (2) powoduje powrót obroto
wego oporu (1) do poprzedniej pozycji. 

(1 zastrzeżenie) 

49a; B2l3b P. 175307 T 131J1/0J1974 

Stocznia Remontowa „Parnica", Szczecin, Polska 
(Jan Walentynowicz, Romuald Bogdanowicz). 

Wytaczarka przenośna do obróbki otworów 

Wytaczarka przenośna do obróbki otworów położo
nych w trudno dostępnych miejscach stosowana szcze
gólnie w budownictwie okrętowym, remontach statków 
i budownictwie przemysłowym. 

Wytaczarka wyposażona jest w cztery poziome ra
miona, na których suwliwie osadzone są dwie pionowe 
kolumny zakończone łapami służącymi do mocowania 
wytaczarki do obrabianego przedmiotu. 

Istotą wynalazku jest przekładnia zębata boczna (21) 
przenosząca napęd z wrzeciona (10) za pośrednictwem 
tulei kołnierzowej (25) na dwupółkową nakrętkę (27), 
która uzyskuje obroty różniące się nieco od obrotów 
wrzeciona (10) dzięki czemu realizowany jest posuw 
wrzeciona. Do przesuwania wrzeciona (10) do wyjścio
wego położenia noża (13), po rozwarciu dwupołówko-
wej nakrętki (27) służy uchwyt (45). 

(3 zastrzeżenia) 

49a; B23b P. 175602 T 14.11.1974 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Jan 
Aleksiejuk, Władysław Skórko, Andrzej Sajczyk, Ta
deusz Ciupa). 

Głowiczka do wytaczania rowków pierścieniowych 
w otworach 

Głowiczka wg wynalazku posiada część chwytową 
(1) mocowaną w gnieździe wrzeciona obrabiarki, któ
ra posiada otwór usytuowany mimośrodowo względem 
osi otworu oprawki. Wewnątrz tego otworu umieszczo
ny jest trzpień (2), który posiada w swej górnej części 
nacięty rowek śrubowy wielozwojny. W trzpieniu (2) 
zamocowany jest trzpień narzędziowy (3). Na części 
chwytowej 1(1) zamocowany jest na stałe, za pomocą 
trzech wkrętów, mechanizm kulkowy (4). Z częścią 
chwytową (1) związana jest przesuwnie za pomocą 

wpustu tuleja (7) z gwintem trapezowym. 
Korpus (9) z łożyskiem oporowym (6) połączony jest 

z tuleją (7) gwintem trapezowym. Na korpusie (9) 
osadzona jest tuleja (8) posiadająca naciętą skalę mi-
krometryczną. Tuleja (5) wraz z pierścieniem oporo
wym osadzona jest na tulei (7) i zabezpieczona pier
ścieniem Segera. (3 zastrzeżenia) 

49b; B23c P. 174466 T 30.09.1974 

Kombinat Obrabiarek do Części Korpusowych „PO-
NAR-KOMO", Jarocińska Fabryka Obrabiarek, Jaro
cin, Polska (Wojciech Mietliński). 



Nr 10 (52) 1975 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 109 

Urządzenie do szybkiej wymiany narzędzi 

Urządzenie do szybkiego mocowania narzędzi od 
czoła wrzeciona według wynalazku składa się z silni
ka (1), który napędza wałek, na którym osadzony jest 
ślimak i(2) zazębiający się ze ślimacznicą (3). Ślimacz
nica (3) łączy się z sprzęgłem przeciążeniowym (4), 
które połączone jest z tuleją (6) zakończoną sprzęgłem 
elektromagnetycznym (5), które po włączeniu napędza 
końcówkę (8) służącą do mocowania narzędzi. 

Sprzęgło elektromagnetyczne (5) służy do rozłączania 
urządzenia podczas pracy napędu głównego. 

<2 zastrzeżenia) 

49b; B23c P. 175593 T 13.11.1974 

■Fabryka Śrub, Żywiec-Sporysz, Polska <Jerzy Mitrę
ga). 

Przyrząd do mechanicznego frezowania lub szlifowa
nia zwłaszcza przedmiotów kształtowych 

Przyrząd do mechanicznego frezowania i szlifowa
nia zwłaszcza przedmiotów kształtowych posiada po-' 
między płytą kątową (2) a płytą ruchomą górną (3) 
sprężyny (25), prowadzone na czopach sprężyn (5), za
mocowanych w płycie kątowej (2). Położenie płyty ru
chomej górnej (3) względem podstawy (1) ustalają 
wsporniki prowadzące (35). Natomiast na korpusie lub 
wrzecionie obrabiarki (34) znajduje się kamień wodzą
cy (24), osadzony na korpusie kamienia (23) zamoco
wanym do konsoli obrabiarki (32). 

'.'.!'"'" (2 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 169229 02.03.1974 

Zakłady Wyrobów Azbestowych „Gambit", Lubawka, 
Polska (Kazimierz Rykała, Władysław Ostojewski). 

Sposób zgrzewania sitek z drutu zwłaszcza kwasood-
pornego do wytłaczania włókien z tworzyw sztucznych 

oraz zgrzewarka do stosowania tego sposobu 

Sposób zgrzewania sitek według wynalazku polega 
na ciągłym zgrzewaniu, prądem zmiennym o napięciu 
2,4 V i natężeniu 22 A, brzegów siatki drucianej za
łożonych na zakładkę, umieszczonej między dociska
nymi do siebie elektrodami z miedzi elektrolitycznej. 

Zgrzewarka wg wynalazku składająca się z podsta
wy i dwóch elektrod ma przytwierdzoną trwale do 
podstawy (1) walcową prowadnicę (2) z przesuwnie 
osadzoną na niej elektrodą (3) z miedzi elektrolitycz
nej w kształcie wydrążonego stożka ściętego, służącą 
do zakładania zgrzewanej siatki i trwale przytwier
dzone poprzez izolacyjną płytkę (4) sprężyste ramię (5) 
z osadzoną obrotowo na jego końcu obrotową elektro
dą (6), dociskaną do siatki nałożonej na elektrodę (3) 
siłą sprężystości ramienia (5), regulowaną śrubą (7) 
przeprowadzoną przez ramię (5) i wkręconą w podsta
wę (1). (2 zastrzeżenia) 

49h; B23k P. 169413 11.03.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio
wej, Warszawa, Polska (Stefan Wójcicki, Włodzimierz 
Roman, Henryk Zatyka). 

Układ automatycznego sterowania prądem wiązki 
elektronowej w spawarkach elektronowiązkowych 

Układ automatycznego sterowania prądem wiązki 
elektronowej w spawarkach elektronowiązkowych 
charakteryzuje się tym, że szeregowo z zasilaczem (1) 
prądu zmiennego, wyłącznikiem (2), czasowym prze
kaźnikiem (3) i zasilaczem (4) prądu stałego jest włą
czony przerzutnik (6) zmiany kierunku zasilania silni
ka (5) oraz silnik (5) najkorzystniej prądu stałego, 
którego oś jest sprzęgnięta z regulatorem napięcia (7) 
zasilacza (8) elektrody sterującej (9) wraz z dwoma 
krańcowymi wyłącznikami (10 i 11), które to krańco-

we wyłączniki (10 i 11) są sprzęgnięte z czasowym 
przekaźnikiem (3) i przerzutnikiem (6) zmiany kie
runku zasilania silnika (5) oraz z wyłącznikiem (2), 
przy czym w górnym krańcowym położeniu regulatora 
napięcia (7) krańcowy wyłącznik (11) jest rozwarty, 
a krańcowy wyłącznik (10) jest zwarty; przy zmianie 
położenia regulatora napięcia (7) stan wspomnianych 
wyłączników krańcowych (9 i 10) jest odwrotny. 

(2 zastrzeżenia) 
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49h; B23k P. 175530 T 11.11.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organiza
cji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowi
ce, Polska (Mieczysław Szupiluk, Romuald Foks, Eu
geniusz Pająk). 

Przyrząd do sterowania pistoletami spawalniczymi 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do sterowania 
pistoletem spawalniczym w urządzeniach do automa
tycznego obwodowego spawania w osłonach gazowych 
przedmiotów cylindrycznych przy wykonywaniu spoin 
wielowarstwowych. 

iEstota rozwiązania polega na połączeniu wrzeciona 
obrotnika (26) za pomocą kół pasowych (3) i pasa kli
nowego z wałkiem (2) przyrządu, na którym osadzone 
jest luźno koło pasowe połączone sztywno z obudową 
sprzęgła elektromagnetycznego (4) osadzonego na sta
łe na wałku. Na czopie wałka osadzona jest na stałe 
krzywka bębnowa (5) połączona układem dźwigni 
i cięgien ze stojakiem (22) pistoletu spawalniczego, 
który przez krzywkę (5) przestawiany jest w odpo
wiednie położenia przy wykonywaniu spoiny. 

Przełożenie przekładni pasowej wynosi 1 :3 , z czego 
uzyskuje się na 1 obrót krzywki bębnowej (5) trzy 
obroty spawanego przedmiotu. Zasilenie sprzęgła elek
tromagnetycznego (4) sprzężone jest z układem stero
wania półautomatu spawalniczego. (7 zastrzeżeń) 

491; B23p P. 169382 09.03.1974 

Mikołowskie Zakłady. Budowy Maszyn Górniczych 
„MIFAMA", Mikołów, Polska (Alfons Smolnik, Wło
dzimierz Przybek, Józef Rasikoń). 

Sposób wykonania krążników i urządzenia do stoso
wania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania 
krążników i urządzenia do stosowania tego sposobu. 

Istotę wynalazku stanowi zastosowanie tarczowej 
piasty tłocznej przyspawanej wewnątrz odcinka rury 
spoiną pachwinową. Tarczowa piasta tłoczna i krążnik 
po operacji spawania piast nie wymagają obróbki 
skrawaniem. 

Urządzenie do wykonania połączeń spawanych piast 
z odcinkiem rury posiada konstrukcję wsporczą (1), 
na której umieszczone są dwie przestawne prowadnice 
(2) umożliwiające spawanie różnych długości krążni
ków. W prowadnicach umieszczone są współosiowo 
i suwliwie trzpienie dociskające (3) napędzane siłow
nikiem pneumatycznym (4). Trzpienie (3) zaopatrzone 
są w obrotowe końcówki (5) oraz w pistolety spawal
nicze umieszczone mimośrodowo i pod kątem najko
rzystniej 45° w stosunku do osi trzpieni (3). Na łożu 
konstrukcji wsporczej (1) umocowany jest napęd spa
wanego krążnika. 

W skład napędu wchodzi przekładnia napędzana 
silnikiem oraz rolki napędowe (8). Rolki napędowe (8) 
dociskane są do odcinka rury krążnika siłownikiem 
pneumatycznym (11) celem nadania ruchu obrotowego 
spawanemu krążnikówi. (4 zastrzeżenia) 

491; B23p P. 174849 T 1&J10J1974 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 163809 
Bielska Fabryka Armatur „Befa" Bielsko-Biała, 

Polska (Stanisław J. Szeląg, Henryk Źegunia, Bogdan 
Zając). 

Urządzenie do dogniatania wewnętrznych powierzchni 
kulistych 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że na obwodzie 
jego tarczy (1) lub/oraz podobnego bądź dodatkowego, 
czyli dalszego jego elementu, względnie układu ele
mentów, znajduje się co najmniej jeden rowek, w któ
rym są umieszczone elementy robocze, czyli dognia-
tające (4), mające korzystnie kształtki kulek. Kulki 
mogą się w rowku swobodnie obracać we wszystkich 
kierunkach oraz toczyć wzdłuż jego obwodu, tworząc 
w nim obieg zamknięty. Jednocześnie kulki są zabez
pieczone przed wypadaniem z rowka przez jego zwę
żenie od strony otwartej. Rowek ma korzystnie postać 
płaskiej linii kołowej (3). Tarcza (1) ma trzpień (2), 
który służy do połączenia urządzenia ze źródłem na
pędu np. frezarką. Równocześnie ruch obrotowy nada
je się detalowi zawierającemu dogniataną powierz
chnię. Obydwie osie obrotu przecinają się w geome
trycznym środku dogniatanej powierzchni kulistej. 

(5 zastrzeżeń) 

491; B23p P. 175103 T 25.10.1974 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Zbi
gniew Tętnik). 

Sposób obróbki wykańczającej powierzchni roboczych 
elementów łożyska tocznego zwłaszcza poprzecznego 

Sposób według wynalazku polega na obróbce po
wierzchni roboczych elementów łożyska tocznego przez 
wzajemne dogniatanie się. (1 zastrzeżenie) 
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50e; BOld P. 169274 T 04.03.1974 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „Opam", Katowice, Polska (Ernest 
Nowak, Piotr Berżowski, Ernest Zgraja, Leszek Ma
zur). 

Filtr workowy z przedmuchem pulsacyjnym wysoko
ciśnieniowym 

Przedmiotem wynalazku jest filtr workowy z przed
muchem pulsacyjnym wysokociśnieniowym, w którym 
przepływ zapylonego powietrza lub gazu odbywa się 
z zewnątrz worka do jego wnętrza, a regenerację uzy
skuje się przez impulsy sprężonego powietrza dopro
wadzanego do każdego worka (4) kolektorem (7) z dy
szami roboczymi (8), a impulsy steruje układ automa
tyki wyposażony w dwa przekaźniki czasowe. 

Worki filtracyjne (4) są wyposażone w pierścienie 
dystansowe (11) -przymocowane do wieszaka (12), zaś 
spód worka posiada ucho (13) zawieszone na prowad
niku (14), który osadzony jest w gniazdach sprężystych 
i(15). Położenie dysz roboczych 1(8) kolektora (7) wzglę
dem wlotu (5) jest regulowane śrubami nastawczymi 
(16). (2 zastrzeżenia) 

50e; BOld P. 169521 13.03.1974 

Stocznia Gdańska im Lenina, Gdańsk, Polska (Je
rzy Bielecki, Franciszek Ćwiek, Zbigniew Jędrzejak, 
Kazimierz Łojewski). 

Palnik do spawania lukiem osłoniętym 

Palnik łukowy, zwłaszcza do półautomatycznego 
spawania elektrodą topliwą w atmosferze gazów 
ochronnych, składa się z prądowej końcówki /(l)i z łącz
nikiem (2) zamocowanym w prądowym przewodzie (3) 
z osadzoną wewnątrz rurką (4) prowadzącą elektrodę, 
rozprężnej tulei (5) łączącej przewód prądowy z na
sadzoną gazową dyszą (6), izolacyjnej tulei (7) prądo
wego przewodu, dielektrycznego pierścienia (8) izo
lującego prądowy przewód od uchwytu palnika, na
krętki (9) łączącej palnik z uchwytem i wyciągowej 
nasadki (10) składającej się z tulei (11) ze ssącym 
króćcem (14), osadzonej na izolacyjnej tulei (7) prą
dowego przewodu oraz ze ssącej dyszy (12) mającej 
otwory (13) na obwodzie części wlotowej, osadzonej 
na tulei (11) z odprowadzającym spaliny ssącym króć
cem (14). (1 zastrzeżenie) 

50e; B02f P. 169877 28.03.1974 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz Ma
tuszek, Eugeniusz Strzelczyk). 

Urządzenie do oczyszczania powietrza wentylacyjnego, 
zwłaszcza przy suszeniu mączki rybnej 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone do 
oczyszczania powietrza wentylacyjnego, zwłaszcza przy 
suszeniu mączki rybnej posiada dezodoryzator z trzy
poziomowymi przegrodami (11) sitowymi, które połą
czone są kanałami (12) obiegu wody i zaopatrzone 
w krawędzie (13) przelewowe zapewniające trzykrotne 
płukanie powietrza. Dolny poziom przegrody (11) si
towej połączony jest ze zbiornikiem (14) wapnia chlo
rowanego. (1 zastrzeżenie) 

53c; A23k P. 168485 T 30.01.1974 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
Zakłady Mięsne, Elbląg, Polska (Henryk Willich, Al
fons Cybulski). 

Komora wędzarnicza ze zmianą wytwarzania dymu 

Komora wędzarnicza wg wynalazku charakteryzuje 
się tym, że wyposażona jest w dwa grzejniki (7) po 
obu stronach wędzarni, a regulacja temperatury od
bywa się zaworami umieszczonymi w przewodach pa
rowych (8) na zewnątrz wędzarni, zaś w kanale wę-
dzarniczym (6) umieszczone są dwa wentylatory pro
mieniowe (9), które mają jedną rurę ssącą (10) i na-
dmuchową (11). 

W rurze nadmuchowej (11) zamocowana jest kie
rownica regulacji powietrza (13). Gaz doprowadzony 
jest do dziesiątków palników (15), nad którymi umie
szczone są dwie wanny (16) z otworami w dnach do 
których wsypuje się trociny (17), a pod palnikiem 
(15) umieszczone są dwa popielniki (18) do zbierania 
przedestylowanych trocin. (1 zastrzeżenie) 
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53c; A23b P. 175086 25.10.1974 

Pierwszeństwo: 26.10.1973 — Szwajcaria (nr 15150/73) 

Societe des Produits Nestle S. A. Vevey, Szwajcaria. 

Sposób ekstrakcji substancji antyutleniających 

Sposób ekstrakcji substancji antyutleniających z ma
teriału organicznego zawierającego te substancje, 
charakteryzuje się tym, że na wymieniony materiał 
organiczny działa się wodnym roztworem zasadowym 
o pH około 7—11,5, następnie oddziela się frakcję nie-
rozpuszczoną i odzyskuje frakcję rozpuszczoną zawie
rającą substancje antyutleniające. Jako materiał orga
niczny zawierający substancje antyutleniające stosuje 
się rośliny takie jak rozmaryn, szałwia, pietruszka itp. 

(119 zastrzeżeń) 

53e; A23c P. 167196 11.12.1973 

Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Roman Maj
chrzak, Wanda Duszkiewicz). 

Sposób wzbogacania kefiru w witaminę B12 przy uży
ciu bakterii propionowych 

Sposób produkcji wzbogacanego w witaminę B12 ke
firu polega na zastosowaniu do mleka zakwasu mie
szanego; złożonego z zakwasu z grzybków kefirowych 
i mlecznego zakwasu „propionowego" w kombina
cjach: 

3 : 2 — 1 2 

Obydwa zakwasy wprowadza się do mleka przezna
czonego na kefir jednocześnie. Czas hodowli zakwasu 
„propionowego" wynosi 4—7 dni w temperaturze oko
ło 30°. Dojrzewanie kefiru po wprowadzeniu zakwa
sów odbywa się w pomieszczeniu o temperaturze 
18°C w ciągu 1—3 dni. (2 zastrzeżenia) 

53e; A33c P. 169383 09.03.1974 

Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa, Pol
ska (Anna Dłużewska, Bolesław Dzik, Wera Kurpiew-
ska). 

Sposób produkcji ukwaszonych napojów mleczno-ser-
watkowych 

Wynalazek dotyczy sposobu produkcji trwałych, 
ukwaszonych napojów mleczno-serwatkowych z do
datkami smakowymi. Polega on na zmieszaniu znor

malizowanego mleka surowego z serwatką podpuszcz
kową oraz z dodatkiem soli kuchennej lub cukru. Tak 
otrzymaną mieszaninę homogenizuje się i zaszczepia 
zakwasem paciorkowcowym lub paciorkowcowo-la-
secznikowym. Po procesie dojrzewania całość miesza 
się i dodaje dodatki smakowe w postaci wyciągu 
z korzenia chrzanu i nasion kopru do napoju słonego 
lub też w postaci zagęszczonych soków owocowych do 
napojów słodkich. Tak otrzymaną mieszaninę poddaje 
się ponownej homogenizacji i rozlewa do naczyń jed
nostkowych. 

Otrzymany tym sposobem napój słony nadaje się 
szczególnie do uzupełniania strat elektrolitów w orga
nizmie ludzi pracujących (fizycznie i narażonych na 
intensywne pocenie się. Napój słodki nadaje się szcze
gólnie do spożycia przez dzieci i młodzież. 

(1 zastrzeżenie) 

53g; A24k P. 169740 22.03.1974 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wiejskie
go, Kraków, Polska (Zbigniew Zemanek, Bogdan Ko
złowski, Witold Rudnicki). 

Sposób otrzymywania kiszonki i urządzenie do stoso
wania tego sposobu 

Sposób otrzymywania kiszonki według wynalazku 
polega na tym, że przed wprowadzeniem do silosu pa
sze rozdrabniane są na miazgę, a po zakończeniu pro

cesu otrzymana kiszonka wyciskana jestz silosu sprę
żonym czynnikiem gazowym. 

Urządzenie według wynalazku posiada bijakowy 
rozdrabniacz (3), połączony z nurnikową pompą (10), 
tłoczącą miazgę (8) do wieży silosu (14) przez napeł
niający króciec (12), usytuowany poniżej króćca (16) 
doprowadzającego sprężony czynnik gazowy. 

Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w go
spodarstwach rolnych, zwłaszcza wielkotowarowych. 

(2 zastrzeżenia) 

53g; A23k P. 169780 23.03.1974 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Stefan Kinal, 
Aleksander Króliczek, Apolinary Szewczuk, Przemy
sław Mastalerz). 

Sposób odgoryczania nasion rzepaku 

Sposób według wynalazku jest przeznaczony do 
otrzymywania pozbawionych toksyczności i właściwej 
im goryczy nasion rzepaku uzyskanych w normalnych 
warunkach wegetacji. 
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Sposób polega na tym, że niezmielone nasiona rze
paku poddaje się przez okres 3—5 godzin działaniu 
3—10% kwasu mineralnego w temperaturze 96—98°C 
w zależności od przyjętego stopnia stężenia w naczy
niu otwartym, uwzględniając jako kolejne czynności 
filtrowanie i przemywanie wodą, względnie w wypo
sażonym w mieszadełko reaktorze zamkniętym, a na
stępnie suszeniu w temperaturze 100°C do wymaganej 
wilgotności. (4 zastrzeżenia) 

53g; A23k P. 173448 T 14.08.1974 

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lu
blin, Polska (Hieronim Biedny, Krystyna Kocznorow-
ska, Marcin Kołodziejski, Andrzej Wojciech Konar-
kowski, Alicja Nierodnik, Jerzy Jan Tylianowski, Hen
ryk Aleksander Wcisło). 

Sposób wytwarzania paszy z nawozu drobiowego i ze
staw urządzeń do wytwarzania paszy z nawozu dro

biowego 

Sposób wytwarzania paszy z nawozu drobiowego 
polegający na tym, że nawóz drobiowy z wypełnia
czem umieszcza się w inkubatorze, do którego dodaje 
się wywar z melasą o temperaturze 90 do 100°C w 
takiej ilości, aby uzyskać mieszankę o temperaturze 
25—39°C i w tej temperaturze utrzymuje się tę mie
szankę przez 6 do 24 godzin, po czym przenosi się ją 
do pasteryzatora, do którego również dodaje się wy
war z melasą aż do otrzymania mieszanki o wilgot
ności do 60% przy czym mieszankę podgrzewa się do 
temperatury 70 do 100°C, a następnie suszy do wil
gotności poniżej 15% i poddaje się procesowi steryli-

zacji w temperaturze uzyskanej przez mieszankę w 
procesie suszenia, przy czym otrzymany produkt roz
drabnia się, a po rozdrobnieniu miesza się z dodat
kiem melasy lub melasowywaru ewentualnie wzboga
conego mocznikiem. 

Zestaw do zastosowania tego sposobu składa się 
z trzech zasobników (1, 2 i 3), zawierających nawóz 
drobiowy, wypełniacz i zagęszczony komponent płyn
ny, które połączone są przenośnikami z inkubatorem 

(4), ustawionym w jednej linii obróbczej z pasteryza
torem (5), suszarnią (6), sterylizatorem- (7), rozdrab-
niaczem (8) i urządzeniem melasującym (9), które z 
kolei jest połączone z zespołem trzech zbiorników (10. 
11, 12), z których zbiorniki (10 i 11) zawierają zagę
szczony wywar z melasą i zagęszczony wywar z mela
są i mocznikiem, a zbiornik (12) stanowi magazyn go
towego produktu. (2 zastrzeżenia) 

53i; A23j P. 166925 29.11.1973 

Pierwszeństwo: 17.09.1973 — St. Zjedn. Am. (nr 397 625) 
The Athlon Corporation, Atlanta, St. Zjedn. Amery

ki (William D. Goodwin). 

Sposób wytwarzania preparatu proteinowego 

Sposób wytwarzania pożywnego preparatu proteino
wego z surowców zrogowaciałych polega na tym, że 
pióra drobiu, zwłaszcza z kurcząt rozpuszcza się w 
N,N-dwumetyloformamidzie lub jego roztworze. Wy-
tworzany pożywny preparat proteinowy lub jego prze
twory nadają się do stosowania jako produkty żyw
nościowe lub dodatki do żywności oraz jako składnik 
odżywczy produktów żywnościowych, takich jak wy
roby piekarnicze, mąka, mieszanki ciastkarskie, wy
roby cukiernicze, zupy, przetwory zbożowe i makaro
ny. (10 zastrzeżeń) 

53!; A23j P. 170722 08.11.1971 

Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Gdy
nia, Polska (Antoni Michniewicz, Krystyna Góralczyk, 
Aurelia Staszewska). 

Sposób wytwarzania produktów spożywczych z surow
ców rybnych 

Sposób wytwarzania trwałych produktów spożyw
czych i wyrobów garmażeryjnych z surowców rybnych 
na drodze ich wstępnej obróbki mechanicznej oraz ob
róbki cieplnej polega na tym, że surowiec poddaje się 
jednoczesnemu działaniu soli kuchennej i enzymów 
proteolitycznych aktywnych w pH 5—7 w taki sposób, 
aby był zapewniony kontakt dodatków z całą po
wierzchnią surowca oraz w takiej ilości, aby aktyw
ność enzymatyczna przypadająca na 1 kg surowca 
wynosiła 2500—3500 jednostek w/g Ansona, a począt
kowa wartość pH surowca po dodaniu enzymów pro
teolitycznych uległa obniżeniu o 0,5—0,2, przy czym 
proces prowadzi się w temperaturze 4°C do 50°C 
W czasie 24—0,5 godz., a w temperaturze pokojowej 
w czasie ok. 70 min., po czym poddaje się działaniu 
temperatury nie niższej niż 80°C, według znanych 
sposobów obróbki cieplnej. (1 zastrzeżenie) 

53k; A231 P. 169194 28.02.10174 

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Poznań, 
Polska (Bolesław Dąbrowski, Bronisław Kotlarek, Da
nuta Krukowska, Szczepan Matysiak, Roman Simu-
kowski, Marian Scigacz. 
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Sposób wytwarzania wyciągów z owoców pektynowo-
-karotenoidiowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
wyciągów z owoców pektynowo-karotenoidowych, 
zwłaszcza owoców dzikiej róży, jarzębiny i rokitnika, 
odróżniający się od znanych metod tym, że masę owo
cową poddaje się maceracji za pomocą roztworów en
dogennych dla danego rodzaju owoców kwasów orga
nicznych, w środowisku redukcyjnym, a zwłaszcza 
w obecności metali nieszlachetnych, szczególnie .magne
zu. Macerację prowadzi się korzystnie w temperaturze 
20—ilO0°C w obecności metalicznego magnezu. 

.(6 zastrzeżeń) 

54d; B05c P. 175939 26.111 AWPł 

Pierwszeństwo: 26 AAJ19713 — Włochy ,(nr 70470-A/7B) 
Beloit Italia S.p.A., Pinerolo (Torino), Włochy (Leo-

cadio Almeida Huerta). 

Urządzenie <io regulowaniia grubości wairstwy pasty 
osadzanej na wstędze papieru 

Urządzenie do regulowania grubości warstwy pasty 
osadzanej na wstędze papieru, zawierające walec (1) 
podtrzymujący wstęgę (2) papieru oraz walec nawil
żający .(4), ma skróbak {8), którego wolny koniec po
siada powierzchnię czołową utrzymywaną podczas 

zmiany siły reakcji zasadniczo równolegle w stosunku 
do bocznej powierzchni walca i(l). Skrobak (8) zamo
cowany jeist do ramy (9) obracającej się wokół osi (F), 
posiadającej podporę (13) połączoną sztywno z ramą 
(9). {6 zastrzeżeń) 

57e; G03g P. 175691 T I1«JL1J1OT4 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska l(Andrzej Kor
czyński, Tadeusz Sobierajski, Władysław Kuliński). 

Roztwór do hydrolizowania matryc offsetowych elek
trofotograficznych i sposób jego przygotowania 

iRoztwór do hydrafilizowania offsetowych matryc 
elektroffotograificznych według wynalazku zawiera na
stępujące składniki w procentach wagowych: 7^—18 
fosforanu jednoamonowego, 3,0—'3,5 szczawianu amo
nowego, 04i7'—0,20 chlorku żelazowego, 0,6—0,8 żelazi-
cyjanku potasowego, 3,0—43,5 żelazocyjanku potasowego 
oraz wodę destylowaną. 

Sposób otrzymywania roztworu według wynalazku 
polega na tym, że do roztworu fosforanu jednoamono
wego o stężeniu 100—1200 g/dm3 dodaje się soli amono
wej kwasu hydroksy- lub wielokarboksylowego, ko
rzystnie szczawiowego lub cytrynowego, a następnie 
wprowadza się -przy ciągłym mieszaniu .1—10%-owy 
roztwór soli żelaza trójwartościowego, najkorzystniej 
chlorku żelazowego w takiej ilości, aby końcowe stę
żenie żelaza w roztworze połączeń kompleksowych za
wierało się w granicach 0,01,—0,03 gjFe+++Mm3 oraz 
dodaje się kolejno roztwór żelazicyjaaku potasowego i 
żelazocyjanku potasowego w stężeniach 150—200 g/dm3, 
po czym mieszaninę rozcieńcza się wodą destylowaną 
i dodaje stężonej zasady amonowej do uzyskania pH = 
= 3,0—4,0. i(2 zastrzeżenia) 

58a; B30b P. 170490 ,1,9.04.1074 

Pierwszeństwo: ;10.O4Jlflff8 — RFN .(nr P. 23i20iil!78.7lk) 
Konstruktiewerkhuizen De Mete JSfV; Kaohitem, Bel

gia. 

Prasa praieujaca w sposób ciągły do prasowania wstęp
nego i wykańczającego 

Przedmiotem wynalazku jest iprasa o działaniu ciąg
łym do prasowania wstępnego i wykańczającego, do 
wytwarzania płyt, zwłaszcza pilśniowych i wiórowych, 
zawierająca duże taśmy o obwodzie zamkniętym, obie
gające walce wielokątne. Taśmy te mają płyty połą
czone przegubowo, które na obrzeżach poprzecznych 
względem kierunku ruchu każdej z taśm płytowych są 
ukształtowane .we wnęki (31), (31') i występy (32), <32') 
o kształcie trapezowym aż do trójkątnego a przyległe 
płyty (29) są połączone ze sobą tylko w obszarze bocz
nych powierzchni .(33), i(34) płyt ,(29) za pomocą łącz
ników (27), (28) osadzonych w głębi wnęk przyległych 
płyt, przy czym każdy występ na swym wolnym koń
cu (45), (45') i każda wnęka u swej podstawy (43), 
(43') są zaopatrzone w przylgę (46), 1(46') lub (44), 
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(44') od których patrząc w kierunku strzałki 1(30) od
powiedniej taśmy płytowej kolejna płyta w obszarze 
wlotu prasy jest zazębiona swymi wrębami (47) z 
przylgami (44) poprzedniej płyty (39). (3 zastrzeżenia) 

58a; B03b P. 179339 05.11.1974 

Pierwszeństwo: 08Jlil.lOT3 _ iRFiN (nr P23i5617017.3) 
Eduard Kiisters, Krefeld, iRepublika Federalna Nie

miec (Karl-Heinz Ahrweiler, Kurt Quoos, Eduard Kii
sters). 

Urządzenie do wywiieraniia nacisku powierzchniowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wywie
rania nacislku powierzchniowego na pewnym odcinku 
przesuwanego pasma, a zwłaszcza prasa do ciągłego 
wyrobu płyt wiórowych itp. W prasie tej pasmo wy
robu przesuwane jest między dwoma taśmami formu
jącymi, które mają szerokość równą przesuwanemu 
pasmu i poruszają się do przodu w obiegu zamknię
tym. 

Istota wynalazku polega na tym, że na całej dłu
gości odcinka ,(3) przewidziany jest szereg łańcuchów 
drabinkowych położonych blisko siebie i poruszających 
się niezależnie od siebie, zaopatrzonych w rolki umie
szczone w trzpieniach połączonych płaskimi łącznikami 
prostopadłymi do osi rolek. 

iNa jedno ogniwo łańcucha drabinkowego przypadają 
przynajmniej dwie rolki o tej samej średnicy założy-
skowane swobodnie, między którymi przewidziane są 
łączniki. Dalej leżące rolki w tej samej płaszyczyźnie 
mają identyczną długość. .(7 zastrzeżeń) 

59a; F04b P. 168876 16.012 J18T4 

Fabryka Narzędzi Lekarskich, Warszawa, Polska 
(Ernest Prokofiew). 

Pneuimaityczma pompa membranowa 

Wynalazek dotyczy pompy membranowej stosowa
nej do zasilania strumieniem sprężonego powietrza 
atmosferycznego niektórych urządzeń wymagających 
niedużych przepływów i niskich ciśnień jak na przy
kład urządzeń do rozpylania leków i podobnych. 

Pompa ma jednoczęściowy korpus (2) o kształcie we
wnątrz pustego stożka ściętego zakończonego u pod
stawy kołnierzem, a w górnej części walcem zamknię
tym płaskim dnem. Za pozostałą część korpusu służy 
płyta Wspornika .(3) lub Obudowy silnika elektryczne
go napędzającego pompę. Między korpusem (2) a płytą 
(3) zaciśnięta jest membrana (1), natomiast na ze

wnętrznej powierzchni dna części walcowej korpusu 
umieszczona jest przekładka (4) z tworzywa elastycz
nego, stanowiąca płytkę zaworów wlotowego i wyloto
wego przyciśnięta do dna płytą (5) z otworami (19 
i 20) i kanałami zaworów wlotowego (22) i wylotowe
go (21). (3 zastrzeżenia) 

59e; F04c P. 175785 T 20J1JUWI4 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Wła
dysław Wiśniewski, Jan Piotrowski, Zbigniew Szeler). 

Pampa wałeczkowa o zmiennej wydajności 

Wynalazek dotyczy pompy wałeczkowej o zmiennej 
wydajności, w której wałeczki ułożone we wrębach 
wirnika spełniają rolę łopatek w pompach łopatko
wych, a zmienność wydajności uzyskiwana jest przez 
zmianę kształtu cylindra. Cylinder pompy wykonany 
jest z czterech elementów sztywnych (2) przesuwają
cych się promieniowo w korpusie pompy oraz z dru
tów sprężystych umieszczonych w otworach nawierco
nych w sztywnych elementach. Druty stanowią od-
kształcainą część bieżni łopatek. 

Do elementów sztywnych przylegają schodkowe kli
ny (7) przesuwane wzdłużnie przez gwintowane koń
cówki współpracujące z nakrętkami (8). Przesunięcie 
wzdłużne klinów i(7) wywołuje przesunięcie promienio
we elementów sztywnych (2) 1 zmianę kształtu cylin
dra. Nakrętki (8) mają na obwodzie nacięte uzębienie 
za pomocą którego obracane są przez koła zębate 
centralne (9).. 

Pompa posiada jedną komorę Wlotową (15) i jedną 
komorę wylotową (16), które znajdują się między kor
pusem ,(10) a kolektorem /(13) i przedzielone są uszczel
nieniami obwodowymi .(14). (2 zastrzeżenia) 
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60a; F15b P. 175138 T 26.HL1OT1 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Jerzy 
Starzewski, Franciszek Lipiński). 

ZwalniaJk elektrohydrauliczny 
Przedmiotem wynalazku jest elektrohydrauliczny 

Ewalniak hamulcowy do pracy ciągłej, przeznaczony 
zwłaszcza do ipracy w układach hamulcowych prze
nośników taśmowych. 

Zwalniak elektrohydrauliczny zawiera jednotłokowy 
siłownik hydrauliczny i pompę wirową z silnikiem. 
Przewody rurowe obiegu oleju usytuowane są na ze
wnątrz korpusu (1) zwalniaka, przy czym oba przewody 
doprowadzające (10) olej znad tłoka siłownika do wir
nika (7) pompy są elastyczne, natomiast oba przewody 
odprowadzające są sztywne. W jednym z przewodów 
doprowadzających i(10) i odprowadzających olej umie
szczone są zawory i(12) jednostronnego działania, a w 
drugim, przewodzie doprowadzającym (10) i w drugim 
przewodzie odprowadzającym znajdują się wymienne 
pierścienie .(13), zmniejszające przekrój tych przewo
dów (10). 

Wirnik (7) pompy umieszczony jest w dolnej części 
korpusu (1), połączonej tuleją z częścią górną, w któ
rej jest usytuowany silnik napędowy pompy. Wlot 
elastycznych przewodów doprowadzających (10) jest 
umieszczony nad wirnikiem i(7) pompy w tuilei. Górna 
część korpusu i(l) zwalniaka jest zamknięta kołpakiem 
(4), wyposażonym w pierścień uszczelniający. 

; (3 zastrzeżenia) 

60a; F15b P. 175444 T 08J1IJ1974 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i,,ME-
RjA-PIAiP", Warszawa, Polska (Zbigniew Wański, An
drzej Proniewicz). 

Płynowy przycisk ręczny 

Płynowy przycisk ręczny służący do wprowadzania 
sygnałów do centralnej części pneumatycznego uikładu 
sterowania i regulacji, charakteryzuje się tym, że ma 
pierwszy grzybek (1) i drugi grzybek (2), które są osa
dzone na wspólnym pręcie (4), który jest połączony 
z membraną 1(3), usytuowaną między małą sprężyną 
(5) a dużą sprężyną (7), oraz że ma komorę (9), połą
czoną z zewnętrznym źródłem sygnałów kanałem 
(11), która jest ograniczona z jednej strony membraną 
(3) a z przeciwległej strony ścianą (8), w której jest 
gniazdo (10) drugiego grzybka 1(2), środkową komorę 
,(13) połączoną z zewnętrznym źródłem sygnałów prze
wodem (15), ograniczoną z jednej strony ścianą i(8) 
a z przeciwległej strony przegrodą (12), w której jest 
gniazdo (14) pierwszego grzybka (1), oraz krańcową 
komorę 1(17), połączoną z zewnętrznym źródłem sygna
łów, przewodowym elementem (18), ograniczoną z jed
nej strony przegrodą i(12) a z przeciwległej strony 
zewnętrzną ścianą i(16). ... (1 zastrzeżenie) 

61a; A62c P. 171190 T Hi7.O6Jl074 

Jerzy Korchow, Warszawa, Polska (Jerzy Korchow) 

Urządzenie do zapobiegania pożarom środków komuni
kacyjnych, zwłaszcza pojaizdów mechanicznych w przy

padku zderzenia 

Urządzenie do zapobiegania pożarom środków komu
nikacyjnych, zwłaszcza pojazdów mechanicznych 
w przypadku zderzenia, składa się ze zbiornika (1) za
wierającego środek gaśniczy pod ciśnieniem, zamknię
tego zaworem zamykającym (5), który posiada trzpień 
1(6) z kanałkiem (7). Trzpień .(6) zaworu (5) jest za
kończony trzpieniem <(8) zatrzasku (9), który w zam
kniętym położeniu znajduje się pod działaniem ele
mentu sprężystego (10) i utrzymyawny jest w położe
niu zaklinowanym trzpieniem <13) oezwładnika (14). 
W przypadku zderzenia ibezwładnik i(14) pod działa
niem sił bezwładności, wywołanych zderzeniem, zwal
nia zatrzask (9) trzpienia i(8), co powoduje otwarcie 
zaworu zamykającego <5) i wypływ środka gaśniczego 
z wnętrza zbiornika >(1). (5 zastrzeżeń) 

62a2; B64c P. 174338 T 04.09.110174 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika
cyjnego, Mielec, Polska (Tadeusz Grzybowski, Henryk 
Jeż, Kazimierz Gera). 
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Hamulce aerodynamiczne, zwłaszcza bryl opływowych 
typu gondolowego 

Hamulce aerodynamiczne zwłaszcza brył opływo
wych typu gondolowego składają się z klap (2) o pro
filu lotniczych płatów nośnych, które w skrajnym po
łożeniu przednim złożonym przylegają do kadłuba (1), 
w położeniu pośrednim tworzą szczelinę 1(6), a w po
łożeniu tylnym skrajnym — tworzą z osią bryły opły
wowej kąt ostry zbliżony do prostego. 

Klapy (2) zawieszone są na wahaczach (3 i 4) i usta
wiane są w odpowiednim położeniu układem napędo
wym poprzez cięgno (5). i(d zastrzeżenie) 

62a3; B64d P. 169406 ill.013.1974 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Maria Konie-
czyńska, Tadeusz Jurkiewicz, Stanisław Bednarek). 

Lotniczy czujnik ciśnienia paliwa lub oleju z sygnali
zatorem ciśnienia granicznego 

Czujnik według wynalazku zawiera przetwornik 
ciśnienia (A), zespół przekazujący <(B), przetwornik po-
tencjometryczny i(C) oraz sygnalizator ciśnienia gra-' 
nicznego (D). Zespół przekazujący (B) posiada dźwig
niowy układ i(4, 5 i 9) przekazujący ruchy membrany 
(1) na wodzik ze szczotkami (8) potencjometru oporo
wego i (7). 

W układzie tym obrotową dźwignię (5) wyposażono 
dodatkowo w zworę (6) współpracującą ze stykami 
(13). Sygnał elektryczny z tych styków oraz sygnał 
z potencjometru oporowego (7^ są prowadzone nieza
leżnymi torami przewodowymi. Czujnik jest lotniczym 
przyrządem pokładowym, służącym do kontroli ciśnie
nia paliwa dub oleju, np. silnika lotniczego. 

|(li zastrzeżenie) 

62a3; B64d P. 169829 26.03,11074 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Witold Kale
ta, Zygmunt Krawczyk, Cezary Lichodziejewski, 'Nar-
kiz Muchamediarowa, Krzysztof 'Nowak). 

Sposób i wskaźnik lotniczy do 'wskazywania wartości 
wielkości zmiennych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że war
tość wielkości mierzonej jest okresowo kwantowana 
w poziomie, a następnie ilość kwantów jest zliczana, 
po czym wynik zliczania jest wskazywany symbolicz
nie przez znak lub zbiór znaków, których położenie 
na polu odczytowym jest przyporządkowane danej 
wartości, albo wynik zliczania jest jednocześnie wska
zywany przez wymieniony znak lub zespół znaków 
cyfrowo. We wskaźniku lotniczym według wynalazku 
układ dopasowania (UD), połączony na wejściu z prze
twornikiem (P) wielkości mechanicznej (WM) na wiel
kość elektryczną l(WE), jest połączony na wyjściu przez 
bramkę (B) z licznikiem <L). Wyjście tego licznika 
poprzez pamięć i(P) jest połączone równolegle z dwoma 
deszytfratorami (Dl, D2). 

"Wyjście jednego z deszylfratorów (Dl) jest połączone 
z elektronicznym numerycznym polem odczytowym (N), 
a wyjście drugiego deszytfratora i(D2) z elektronicznym 
mozaikowym polem odczytowym i(M). Ponadto gene
rator wzorcowy (GW) jest poprzez układ sterowania 
(US) podłączony równolegle do bramki (B) i pamięci 
(P). Wskaźnik jako lotniczy przyrąd pokładowy jest 
przeznaczony do wskazywania rzeczywistych parame
trów systemu napędowego, paliwowego, elektrycznego 
i hydraulicznego. (2 zastrzeżenia) 

63c; B60q P. 169574 114.03.1974 

Piotr Kaczmarzyk, Chotomów, PoleSka (Piotr Ka
czmarzyk). 

Reflektor świateł mijania i przeciwmgłowych 

Przedmiotem wynalazku jest reflektor świateł mija
nia i przeciwmgłowych nie oślepiający kierowców 
i innych użytkowników nadjeżdżających z przeciwnej 
strony i jednocześnie dalej i ilepiej oświetlający prawą 
stronę jezdni i pobocze oraz oba pobocza tuż przed 
pojazdem* 

Istota wynalazku polega na podwójnym systemie 
świecenia, uzyskanego przez dwuczęściowe lustro !(3 
i 6), którego górna część ((3) z żarówką (2) w ognisko-
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wej z tfiltrem ,(4) .zabezpieczającym przed oślepianiem 
daje dalekie oświetlenie prawej strony i pobocza, 
a dolna <6) część lustra wysuniętego do przodu wzglę
dem górnej części lustra daje oświetlenie poboczy tuż 
przed samochodem. (4 zastrzeżenia) 

63c; B62d P. 173158 T OL.0&ilOT4 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie", Miasteczko Ślą
skie, Polska (Ryszard Bartos). 

Sposób sterowania samochodem i urządzenie do sto
sowania tego sposobu 

Sposób sterowania samochodem znajdującym się 
w poślizgu polega na przyłożeniu Biły na wzdłużnej 
osi pojazdu za linią styku tylnych kół z podłożem, przy 
czym siła jest skierowana przeciwnie lub pod kątem 
do wektora pędu pojazdu. 

Wielkość, moment przyłożenia, kierunek i czas dzia
łania siły są swobodnie regulowane przez kierującego 
pojazdemj 

Urządzenie do stosowania sposobu wg wynalazku 
posiada pedał, umocowany w kabinie kierowcy nad 
pedałem gazu, do przenoszenia Siły nacisku wywoły
wanego przez kierowcę na wychylną płozę (1) umie
szczoną z tyłu pojazdu, która przymocowana jest do 
ramy bądź karoserii pojazdu za pomocą zespołu prze
gubów (3) dających dwa stopnie swobody, tj . wychyla
nie w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Zespół prze
gubowy (3) ma wąsy zwrotnicze i(4) połączone cięgłami 
ze zwrotnicami kół kierujących w celu wywołania ru
chu płozy (1) w płaszczyźnie poziomej wokół osi (5). 
Wąsy zwrotnicze (4) spełniają równocześnie rolę 
sworzni łożysk ramion (2) płozy {1), umożliwiając jej 
ruch w płaszczyźnie pionowej. 1(3 zastrzeżenia) 

63c; B60s P. 173274 26.017 J1OT4 

Pierwszeństwo: 31.07.lflTB — Włochy i(nr 6®308-AJ/17)3) 
Arman S.A.S. di Dario Arman and C, Druento (Tu

ryn), Włochy (Dario Arman). 

Łopatka gpumowa wycieraczki przedniej szyby pojazdu 

Łopatka gumowa wycieraczki szyby przedniej zawie
ra w miejscu każdego zacisku 1(8) z obu stron łopatki 
(10), wgłębienia (12) zmniejszające poprzeczny opór 
łopatki (10) na zginanie. Symetryczne wgłębienia '(12), 
w miejscach odpowiadających leżącym naprzeciwko 
łukom i(8a) zacisków (8), są wykonane w górnej części 
(10a) łopatki |(10) wycieraczki poniżej równoległych 
krawędzi {13). '. (2 zastrzeżenia) 

63c; B60d P. 1745Q1 T 0HJO-1974 

Przemysłowy Instytut Maszyn tRolniczych, Poznań, 
Polska '(Zbigniew Skrukwa). 

Haik zaozepowy ciągnika 

Przedmiotem wynalazku jest hak zaczepu ciągnika 
powodujący stosunkowo małe zużywanie się oka dy
szla przyczep lub maszyn rolniczych. Hak według wy
nalazku wyróżnia się tym, że ma wokoło części hako
wego kła (1) poszerzone gniazdo (2) zaczepu, na któ
rym spoczywa oko i(3) dyszla, przy czym poszerzenie 
to zapewniać winno styk krzywizny oka 1(3) o promie
niu |R0 i krzywizny gniazda (2) zaczepu o promieniu 
(Rh) na przestrzeni łuku kąta o rozpiętości co naj
mniej 100—120°. (1 zastrzeżenie) 

63c; B60t P. 174508 T 0t2jlOjlST74 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska 
(Maciej Czerwiński, Piotr Kędzierski, Jerzy Kula, Mi
chał Lasocki, Wojciech Maleczek, Krystyn Scisłowski). 

Hydrauliczny układ sterujący hamulcem pomoicnisczyin 
zabezpieczający przed następstwami uszkodzeń steru
jącego układu powietrznego, zwłaszcza do pojazdów 

mechanieznyich 

Ulkład składa się ze zbiornika płynu (4), pompy tło
czącej (1), siłowników sprężynowych 1(6), hydraulicz
nego urządzenia napinającego i(2), zaworu powietrzne
go (7) i zaworu hydraulicznego (3). 

Siłowniki sprężynowe (6) współpracujące z zespołem 
powietrznym 1(9) i zespołem (hydraulicznym (2), są ste- ' 
rowane za pomocą zaworów 1(7, >3) przy pomocy ele
mentu sterującego (5). (1 zastrzeżenie) 
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63c; Flttd P. 174509 IV 0I2JKU974 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska '(Maciej Czerwiński, Piotr Kędzierski, Jerzy Kula, 
Michał Lasocki, Wojciech Maleczek, Krystyn Ścisłow-
ski). 

Urządzenie do awaryjnego napinania sprężyn hamul
cowego siłownika sprężynowego zwłaszcza do pojaz

dów mechanicznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpiecza
jące pojazd mechaniczny przed niekontrolowanym za
hamowaniem pojazdu w wypadku zaniku ciśnienia 
pneumatycznego w sprężynowym siłowniku hamulco
wym. 

Istotą wynalazku jest wykorzystnie tloczyska (5) tło
ka pneumatycznego i(3), jako ruchomego elementu 
współpracującego układu hydraulicznego tłok (6) — cy
linder 1(7), napinającego sprężynę siłownika. 

>(1 zastrzeżenie) 

63c; B60t P. 174579 T O4jl0.il9f74 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Do
stawczych, Lublin, Polska (Jerzy Wojtysiak, Aleksan
der Rudzki),. 

Układ sterowania silnika i hamulców samochodu ze 
sprzęgiem automatycznym 

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania sil
nika i hamulców samochodu ze sprzęgłem automa
tycznym, przeznaczonego do użytkowania przez inwali
dów z niedowładem lub brakiem nóg. 

Układ posiada dźwigniowy mechanizm uruchamia
nia hamulców i mechanizm ręcznego sterowania 
urządzeniem zasilającym silnik, które składa się z dwu 
zaopatrzonych w łukowe uchwyty (3) dźwigni steru
jących (1), które są wahiliwie osadzone we wspornikach 
(4) umocowanych do kierownicy i(3). Dźwignie <1) mają 
czopy !(9), które znajdują się w wyżłobieniu i(7) tulei 
pośredniej (5), która osadzona jest przesuwnie na ko
lumnie kierownicy (6) i w której drugim wyżłobieniu 
(8)̂  znajdują się czopy (10) dźwigni pośredniej 1(11), 
która osadzona jest wahliwie na kolumnie kierownicy 
(6) i połączona z urządzeniem zasilającym silnik przy 
pomocy cięgła (13). \(i2 zastrzeżenia) 

63c; B60t P. 175033 2G.10J18I74 

Pierwszeństwo: 05.J1OJ1973 — Szwecja (nr 7QI1447I2-7)> 

Svenska Aktiebolaget Bromsregulator, MalmÓ, Szwe
cja. 

Urządzeni© do przerywania i automatycznego przy
wracania działania sprężynowego siłownika urucha

miającego układ hamulcowy 

Urządzenie do przerywania i automatycznego przy
wracania działania sprężynowego siłownika urucha
miającego układ hamulcowy, zawiera cylinder (1), 
tłok >(3), popydhacz (7), sprężynę (4) oraz mechanizm 
przesuwający, który posiada nakrętkę (9) połączoną 
niesamohamowanym połączeniem gwintowym z gwin
tem na popychaczu 1(7) i uruchamiane sprężyną sprzę
gło 1(13) znajdujące się pomiędzy nakrętką (9) a tło
kiem (3). (5 zastrzeżeń) 

63e; B60c P. 175538 lilJlil .10714 

Pierwszeństwo: 13.11.1973 — KłFtN (nr P23 57 271.6) 
RUiD-Kettenifalbrik Kieger u. Dietz, Unterkochen, Re

publika Federalna Niemiec. 

Łańcuch przeciwślizgowy i/lub łańcuch ochronny do 
opon 

Przedmiotem wynalazku jest łańcuch przeciwślizgo
wy do opon mający sieć łańcuchową utworzoną z od
cinków łańcucha i mającą szereg węzłów. 

Łańcuch ma sieć łańcuchową posiadającą szereg wę_ 
złów składających się z ogniwa 'poziomego '(33) ogni
wa pionowego (33) oraz ze strzemienia 1(34) o 'kształcie 
„U" połączonego za pomocą spawania z ogniwem po
ziomym (33), które to strzemię ma dwa ramiona obej
mujące ramiona (37 i 38) ogniwa poziomego (33). W 
obszarze środkowym strzemię (34) jest poszerzone dla 
uzyskania otworu do zaczepienia współpracującego 
ogniwa poziomego (31). (18 zastrzeżeń) 
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64b; B67c P. 167449 T 115,06 J9T3 

Biuro Projektów Budownic twa iMonskiego, Gdańsk, 
Polska f(Stanisław Golonka, Tadeusz Kleszcze wski). 

Urządzenie do mycia opakowań blaszanych 

Urządzenie według wynalazku s tanowi przenośnik 
główny (1) współpracujący z (prowadnicą (4) umie
szczoną pod jego dolną taśmą, gdzie następuje proces 
mycia. Na prowadnicę (4) opakowania i(3) dostarczone 
są podajnikiem (8). i(.l zastrzeżenie) 

64b; B67b P. 174586 T (Mjl0jl9fM 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy iMaszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Janusz Steca). 

Rzdzielacz cieczy i gazów w rozlewarce do napełniania 
pojemników 

'Rozdzielacz cieczy i gazów według wyna lazku po
siada obrotowy korpus 1(1) w postaci tulei z o tworami 
wylotowymi (10, 11), rozdzielony przegrodą 1(9) na s t re 
fy gazową i(5) i cieczową (7). W streifie gazowej i(5) 
korpusu (1) jest umieszczony nieruchomy, wydrążony 
trzpień (4), na którego walcowej powierzchni są osa
dzone łożyska toczne 1(23) i elastyczne pierścienie 
uszczelniające (23), przy czym e lementem montażo
wym, ustalającym położenie wzdłużne oraz uszczel
niającym tego trzpienia jest gwintowany pierścień (6), 
umocowany obrotowo w t rzpieniu i(4) i wkręcony w 
obrotowy korpus 1(1). W strefie cieczowej i(7) korpusu 
(1), zaopatrzonego w otwory wylotowe (15) znajduje się 
uszczelniony pierścieniami 1(31) króciec cieczowy (8). 

13 zastrzeżenia) 

65a; B63c P. 169319 0I5.O3.IH9I74 

P ierwszeńs two: 04jH2.iH9713 — RFN l(nr P'231 ©Ol(2130.4) 

Ge rha rd WesseLs, Haren/Ems, Republ ika Fede ra lna 
Niemiec. 

Zespól statków utworzony ze statku macierzystego 
i przynajmniej jednego statku dodatkowego 

Przedmiotem wynalazku jest zespół statków, zawie
rający statek macierzysty i przynajmniej jeden połą
czony z nim rozłącznie Statek satelitarny, charaktery
zujący się tym, że statek satelitarny \(3) jest łączony ze 
statkiem macierzystym (1) wzdłuż boku statku macie
rzystego, przy czym korzystnie zespół utworzony jest 
z kilku, przykładowo dwóch statków satelitarnych (3) 
łączonych po przeciwnych stronach ze statkiem ma
cierzystym (1). 

Wynalazek dotyczy również zespołu statków, w któ
rym statek macierzysty i statki satelitarne łączone są 
ze sobą również w zespole pchanym. (LI zastrzeżeń) 

65a; B03b P. 172018 19.06,1974 

Pierwszeństwo: 19.0&.'li9i73 — Francja I (.nr 7I3|2I2!1<95) 
Cegedur Societe de transformation de 1'Aluminium 

Pechiney, Paryż, Francja. 
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Barka kontenerowa przeznaczona dla statków kontene
rowych 

Przedmiotem wynalazku jest barka kontenerowa 
przystosowana do załadunku na statek przeznaczony 
do przewozu takich barek. Barki według wynalazku 
stanowią na statku komorowe ładownie w postaci 
kontenerów, natomiast po wyładunku ich na drogę 
wodną spełniają rolę barek, które holowane są do 
portowych urządzeń rozładunkowych, do których statek 
nie może się zbliżać. 

Barka posiada szkielet, który zawiera dwie górne 
podłużnice (2, 2') oraz dwie dolne podłużnice '(4, 4'), 
połączone kształtownikami dwuteowymi >{6, 6', 6") two
rzącymi poprzeczne wręgi. Inne kształtowniki dwu-
teowe ustawione są podłużnie. Wewnętrzne ścianki 
(8, 8'), zewnętrzne (10, 10') jak również podwójne dno 
wykonane są z szerokich blach spawanych na po-
dłużnicach oraz kształtownikach dwuteowych. Ścianka 
zewnętrzna i ścianka wewnętrzna kadłuba barki two
rzą między sobą szczelną komorę pływającą. Ucha do 
podnoszenia (16, 16') znajdują się na każdej podłuż-
nicy górnej. Barka może mieścić dziewięć kontenerów 
(C3, C6, C9) o pojemności 36 m3 i ładunku jednostko
wym 20 ton. 1(6 zastrzeżeń) 

65a; B63b P. 174001 T il(U)0 Jl«74 

Stocznia Szczecińska im. Adoltfa Warskiego, Szczecin, 
Polska '(Marceli Figurski,- Ryszard Kasperski, Marian 
Kukliński, Tadeusz Stachurski). 

Urządzenie kotwiczne dla. statków 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie kotwiczne 
dla statków, z wciągarkami kotwicznymi służącymi do 
rzucania i podnoszenia kotwic oraz do utrzymania 
statku przy rzuconych kotwicach głównych. 

Urządzenie wg* wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wciągarka kotwiczna (1) ustawiona jest na pokła
dzie statku i(2) bezpośrednio przy otworze kluzy ko-
twdcznej (4), której oś leży w płaszczyźnie koła łań

cuchowego (3) wciągarki, a łańcuch kotwiczny na 
odcinku pomiędzy kołem łańcuchowym a wylotem 
Muzy na burcie nie zmienia kierunku. Natomiast sto
per łańcucha (9) obliczony na obciążenie równe 2-krot-
nemu ciężarowi kotwicy (7), usytuowany jest 'bezpo
średnio na korpusie wciągarki kotwicznej. 

'(1> zastrzeżenie) 

65h; B63h P. 174441 80.09 J1974 

Pierwszeństwo: 0ZAQAM3 — «!EN *(nr P 20 49 914J1) 

Mannesmann Aktiengesellschaift, Dusseldorf, Repu
blika Federalna Niemiec. 

Fundament przekładni okrętowej z trójpunktowym 
ułożyskowaniiem 

Przedmiotem wynalazku jest dfundamentowanie 
przekładni Okrętowej z trójpunktowym ułożyskowa-
niem, charakteryzujące się tym, że przekładnia (4) 
osadzona jest w dwóch łożyskach |(1), (2) znajdują
cych się po Obu stronach wału biernego (5) oraz za 
pomocą wału biernego (5) jest podparta w trzecim 
łożysku (3) znajdującym się w zakresie przekładni 1(4) 
lecz poza nią i mającym postać osiowo-promieniowego 
łożyska wału biernego. i(5 zastrzeżeń) 

66»i; A22lb P. 169495 07.03.1974 

Mazowiecki Kombinat Przemysłu Mięsnego — Za
kłady Mięsne „Żerań", Warszawa, Polska {Franciszek 
Szymański). 

Odtłuszcz&cz • .. 

Odtłuszczacz składa się ze zbiornika (l') z włazami 
i(3) oraz z króćca (4) z zaworem (6), poprzez który to 
króciec (4) doprowadzane są ścieki wraz z tłu
szczem. Zbiornik <{1) wyposażony jest też w kró
ciec odprowadzający i(5) z wlotem (5') usytuowa
nym nad dnem zbiornika oraz w odpowietrzenie >(14). 
Zbiornik (1) między króćcem (4) a przeponą (7') po
siada nierówne pilaste dno (13), nad które doprowa
dzone są wyloty i(15) przewodów <2) instalacji sprężo
nego powietrza. Poza tym zbiornik i(l) przedzielony 
jest przeponami i(7) i (7'). Przepona (7') posiada ruszt 
co najmniej równy połowie przepony (7). Pomiędzy 
przeponami usytuowany jest smok (11) wraz z kolek
torem ssącym (12). W górnej części zbiornika 1(1) znaj
duje się instalacja grzewcza (10) do ścieków oraz in
stalacja grzewcza (10') do podgrzewania smoka (11) 
i kolektora ssącego i(12). Zbiornik (1) pod włazami (3) 
wyposażony jest w drabiny i(9). (2 zastrzeżenia) 
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66b; A28c P. 169415 09.03J1»74 

Mazowiecki Komlbinat Przemysłu Mięsnego, War
szawa, Polska ((Andrzej Kilamut, Zdzisław Bożyk, Jó
zef Cendrowski, Aleksander Głowacki, Andrzej Pisu
la, Eugeniusz Kowalczyk). 

Sposób produkcji kiełbas 

Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji kieł
bas w zakładach przemysłu mięsnego w procesie cią
głym; 

Sposób produkcji kiełbas polega na tym, że rozbiór 
półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych na elementy 
zasadnicze, Obróbka oraz wykrawanie mięsa przerobo
wego na .mięso drobne odbywa się w stanie ciepłym 
i rozpoczyna najpóźniej po 5)5 minutach od momentu 
kłucia świń lub bydła. Następnie nie później niż po 
120 minutach Od momentu kłucia świń lub bydła, roz
poczyna się mieszanie mięsa w mieszarce z dodatkiem 
soli peklujących i lodu łuskowego, które połączone 
jest z pierwszą ifazą uplastycznienia mięsa, trwająca 
od 8 do 15 minut w bębnie do masowania lub w mie
szarce z dodatkiem 2>% lodu łuskowego i z dodatkiem 
odpowiedniej ilości mieszanki peklującej, natomiast 
druga faza uplastycznienia ma miejsce bezpośrednio 
po pierwszej, w trakcie rozdrabniania w wilku przez 
siatkę o średnicy oczek od '8 do 14 mm. 

Mięso przeznaczone do produkcji kiełbas drobnomie-
lonych i część mięsa przeznaczonego do produkcji 
kiełbas średnio i grubomielonych poddaje się ostatecz
nemu rozdrobnieniu w kutrze z dodatkiem przypraw 
i lodu, zaś uzyskane farsze przekazuje się do napeł
nienia w osłonki lut> do doj-rzewania w temperaturze 
od 4 do 8°C. (2 zastrzeżenia) 

66b; A22c P. 169496 07.03.1974 

Mazowiecki Kombinat Przemysłu Mięsnego Zakłady 
Mięsne „Żerań", Warszawa, Polska (Zbigniew Bożyk). 

Sposób produkcji wędlin bezosłonkowyich 

Sposób produkcji wędlin ibezosłonkowych według 
wynalazku polega na tym, że farsz wprowadza się pod 
ciśnieniem do rękawów z folii o odpowiedniej dłu
gości umieszczonych w metalowej formie, a następnie 
po zamknięciu praski płytką dociskową poddaje dzia
łaniu temperatury 7l2°iC do momentu uzyskania 68°C 
w centrum bloku. W celu ułatwienia wyjmowania 
bloku gotowej wędliny z praski, jej wewnętrzną stro
nę powleka się za pomocą pistoletu cienką, równo
mierną warstwą smalcu. <1 zastrzeżenie) 

67a; B24b P. 175174 T 26J1O.1074 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 147326 
Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet", No

wa Sól, Polska (Zdzisław Cieślik). 

Oczysaczarka przelotowa ciągłego działania, zwłaszcza 
wirnikowa 

Przedmiotem wynalazku jest oczyszczarka przeloto
wa ciągłego działania, zwłaszcza wirnikowa, przezna
czona do czyszczenia drobnych oraz średnich odlewów, 
która jest ulepszeniem wynalazku według zgłoszenia 
P. 1473126. 

Istotą wynalazku jest to, że tkaninowo-gumowa 
taśma '(1) spoczywa na rolkach (5) przymocowanych 
do łańcuchów, których końce zaopatrzone są w śrulby 
przesuwające się w uchwytach regulacyjnych. 

i (2 zastrzeżenia) 

67a; B24b P. 175603 T 14.1il.jl9f74, 

Huta Warszawa, Warszawa, Polska (Jerzy Staszkie
wicz, Leonidas Bandurczenko, Ładysław Pawlikowski), 

Urządzenie do odpylania obcinarek tarczowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odpyla
nia obcinarek tarczowych przeznaczone do pracy w 
hutnictwie przy obcinaniu prętów. Urządzenie składa 
się z obudowy (1), w której umieszczony jest naitrysk 

wodny (2) zasilany wodą z obiegu ciągłego przez pom
pę (4), zaś w górnej części obudowy znajduje się ko
min wyciągowy (3).. (li zastrzeżenie) 
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67c; B24d P. 169144 28.0(2,1974 

Ośrodek Bada wczo-tRozwoj owy Obróbki Ściernej Od
dział Warszawa, Warszawa, Polska '(Mieczysław Ma-
ciak, Stanisław Majewski, Władysław Ciesielski, Zbig
niew Szymanowski, Andrzej Poliszczuik). 

Sposób na.sycania-infiltra.cji spoiw metalowych narzę
dzi diamentowych 

Sposób nasycania — infiltracji spoiw metalowych 
narzędzi diamentowych wytwarzanych metodą zapra-
sowywania kryształów diamentu w spoiwie metalo
wym i nasycaniu tego spoiwa inifiltratami metali 
o niższej temperaturze topnienia niż wykonana 
kształtka narzędzia charakteryzuje się tym, że in/fil-
trat i(2) jest wstępnie zaprasowywany na powierzchni 
części roboczej narzędzia 1(1), a nasycanie spoiwa wią
żącego materiał ścierny odbywa się samoczynnie pod 
wpływem temperatury w osłonie grafitowej (3, 4). 

(3 zastrzeżenia) 

67c; B24d P. 175475 T 09J1I1.'19I74 

Kombinat Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Ścier
nej, Zakłady Artykułów Ściernych, Wapienica k/Biel
ska -'Białej, Polska '(Wilhelm Pranica). 

Wózek aaasypnika do prasy zwłaszcza do formowania 
masy ściernej 

Wózek zasypnika do prasy zwłaszcza do formowa
nia masy ściernej według wynalazku posiada komorę, 
w której znajduje się wibrator. W komorze znajdują 
się co najmniej dwie przegrody. (1 zastrzeżenie) 

68b; B05c P. 168384 26.01 J19>74 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast 
w Łodzi Oddział Wrocław, Wrocław, Polska; Wytwór
nia Urządzeń Komunalnych, Brzeg, Polska {Ignacy 
Mrukowicz, Jan Łyszczek, Jordan Nestorów, Zygmunt 
Gorzowski, Władysław Trembecki). 

Urządzenie mechanicznego otwierania zasuw 

Urządzenie mechanicznego otwierania zasuw charak
teryzuje się tym, że stanowi je nastawne wrzeciono 
przegubowe <(1), które jest przesuwnie osadzone w ko

le ślimakowym przekładni, korzystnie ślimakowej i(2). 
Wrzeciono (1) napędzane jest za pomocą wałów prze
gubowo napędowych (3 i 4) podtrzymywanych łoży
skiem pośrednim (5). Łożysko (5) usytuowane jest pod 
pomostem (6) skrzyni ładunkowej samochodu. Wrzecio
no (1) pobiera napęd z przekładni mocy (7) usytuowa
nej pomiędzy przekładnią główną i(8) tylnego mostu 
pojazdu a jego głównym wałem napędowym (9) za po
średnictwem podwójnego sprzęgła przełączającego (10). 

Wysięg przekładni ślimakowej (2) regulowany jest 
nastawnie za pomocą mechanizmu przesuwu, korzyst
nie przekładni łańcuchowo-zębatej oraz nastawnego 
wspornika nośnego z przegubowym ramieniem obej
mującym i nastawnym wspornikiem usztywniającym. 
Przekładnia ślimakowa (2) wyposażona jest w kulko
we sprzęgło przeciążeniowe. (4 zastrzeżenia) 

68c; E05d P. 175714 T 18.109:74 

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska 
'(Feliks Drozdowski). 

'Zaiwlaisa z ustalaczem, zwłaszcza do klap mebli 

Zawiasa z ustalaczem, zwłaszcza do klap mebli, 
w postaci dwu ramion połączonych przegubowo, za
wiera podpórkę (1) połączoną przegubem i(2) z ramie
niem 1(3), która jest wodzona i unieruchamiana w obu
dowie (4) połączonej z ramieniem (5), oraz sprężysty 
element (8) połączony z obudową (4) Prowadne wgłę
bienie '(A), i(B>, (C), i(D), (E) wykonane jest w ramie
niu (1) albo w obudowie (4), a skojarzony z nim suw-
liwie występ (7) zamocowany odpowiednio w obudowie 
(4)' albo w ramieniu '(1). (3 zastrzeżenia) 

69; B26b P. 174564 T 03J1«0.1(974 

Kombinat Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Ścier
nej Zakłady Artykułów Ściernych, Wapienica k/Biel
ska-Białej, Polska HJan Jańczyk, Sławomir Wrotny). 

http://na.sycania-infiltra.cji
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Urządzenie do wycinania krążków zwłaszcza ściernych 

Urządzenie według wynalazku posiada obudowę <(1), 
wewnątrz której znajduje się napędzający stempel (2) 
obrotowy i napędzana matryca (3) obrotowa, przy 
czym matryca (3) obrotowa napędza co najmniej trzy 
wałki (4) odbierające taśmę ścierną i(8) z wyciętymi 
krążkami. Wewnątrz obudowy znajduje się również 
rynna (7) przylegająca do wałka i(4) odbierającego, na 
której samoczynnie układają się krążki (6). 

'(.1 zastrzeżenie) 

70b; B43k; P. 169586 13.0I3,IH974 

Wiktor Gładyisz, Henryk Pawliczak, Częstochowa; 
Klemens Pałczyński, Grabówka, Polska (Wiktor Gła-
dysz, Henryk Pawliczak, Klemens Pałczyński). 

Długopis 

Długopis według wynalazku zawiera pakrętkę (1) w 
kształcie sworznia z występem 1(2), umieszczoną w 
oprawce (4). Pokrętka i oprawka mają części gwinto
we i(7) współpracujące ze sobą, ich względne obroty 

powodują wykręcanie się pokrętła z oprawki do mo
mentu oparcia się występu (2) o cylindryczny próg '(6) 
oprawki (4). 

Wkład długopisu umieszczony jest w pokrętce (1). 
(ii zastrzeżenie) 

71a; A43b P. 174881 T lf7J10,1974 

Marian Fraustman, Węgrowiec, Polsika t(Marian 
Fraustman). 

Wkładka do ogrzewania nóg w butach 

Wkładka według wynalazku 'ma szkielet (11), w któ
rym wmontowane jest urządzenie grzejne oraz roz
prowadzające ciepło. Górna część szkieletu ruchoma 
połączona jest z częścią dolną za pomocą kołków na-
stawczych i(4), na których są nałożone sprężyny odpy
chające część ruchomą. Pod piętą stopy znajduje się 
kilka prostokątnych przestrzeń i-.zbiorników >(2) na kul
ki (3), o takiej szerokości, aby mieściły się swobodnie 
co najmniej dwie warstwy kulek (3), które pod wpły
wem nacisku zostają przetłoczone do kanałów (6), na
tomiast po ustąpieniu nacisku sprężyny (8) umieszczo
ne w kanalikach 1(6) wypychają kulki (3) do zbiorni
ków 1(2). 

Górna i dolna ścianka kanalików >(6) wykonana jest 
z mosiądzu lub miedzi, poprzez które wytworzone cie
pło, z tarcia kulek (3) o kanaliki (6), przenika do płyt
ki zbiorczej (9) i dalej do przodu wkładki poprzez 
druciki miedziane (10), natomiast pięta stopy ogrze
wana jest bezpośrednio od ścianek pojemnika (2). 
Wkładka od spodu i od góry ma podklejone dwa płót
na łączące część przednią i tylną w jedną całość. 
Wkładka przeznaczona jest dla osób wrażliwych na 
przemarzanie nóg oraz mających komplikacje spowo
dowane przeziębieniem. i(2 zastrzeżenia) 

71a; A43b P. 177152 04.01 J1OT5 

Pierwszeństwo: 05.01.19)74 — IRFN t(nr P24 00'47(3.,1) 
24.0GAOT4 — IREN <(nr P'24 08i444.4) 

Adolf Dassler, Herzogenaurach, Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób wytwarzania poidesziwy z tworzywa sztucznego 
do butów, zwłaszcza do butów sportowych S but spor

towy z podeszwą z tworzywa sztucznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania za 
pomocą odlewania podeszwy z tworzywa sztucznego 
do butów, zwłaszcza do butów sportowych z wymien
nymi nakręcanymi elementami zaczepowymi oraz but 
sportowy z podeszwą z tworzywa sztucznego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w for
mie odlewniczej (1) tworzy się wgłębienie (3) formy, 
które odpowiada dokładnie wymiarom podeszwy na
tryskiwanej na cholewę (2) i w którym umieszcza się 
wybrania (4, 5) do osadzenia w nich elementów zacze-
powych (6, 7), które osadza się na pierścieniach opo
rowych 1(11) umieszczonych w każdym wybraniu :(4, 5). 
But sportowy wykonany według sposobu charaktery
zuje się tym, że podeszwa w miejscu zamocowania 

I elementów zaczepowych i(6, 7) ma pierścieniowe, skie-
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rowane ku dołowi, występy posiadające otwór gwin
towany służący do zamocowania nasadki gwintowanej 
(9) elementu zaczepowego (6, 7), przy czym w po
wierzchni oporowej (8, 8') elementu zaczepowego (6, 
7) wykonane jest wgłębienie (10) umożliwiające prze
noszenie większych sił obciążenia korków i(6, 7). 

1(21 zastrzeżeń) 

72d; F42b P. 173711 T B8.0eJl®74 

Pierwszeństwo: 2».08J1I9I7(3 — Węgry .(226u7QA-l5l2(2:) 
Orszagos Kóolaj-es Gazipari Trosżt, Gedfizikai Ku-

tatasi Uzem, Budapeszt, Węgry (Gusżtar Hasziakó, 
Bela Nagy, Janos Rumpler, Arpad Osonka, Istvan 
Kurtasi).. 

/ - « ' ■ - ' ■ ■ 

Wytrzymały na. wilgoć i na ciśnienie nabój wybucho
wy 

Przedmiotem wynalazku jest wytrzymały na wilgoć 
i na ciśnienie nabój wybuchowy z pojemnikiem wy
posażonym na obu jego końcach w gwint, zwłaszcza 
do wybuchów geofizycznych. 

Nabój wybuchowy ma w ściance bocznej (2) zam
kniętego na jednym końcu zasobnika (1), wykonanego 
z tworzywa sztucznego, co najmniej jedno gniazdo (4, 
5) do spłonki, oddzielone od przestrzeni wewnętrznej 

zasobnika (1) ścianką 1(3), Na zamkniętym końcu za
sobnika i(l) jest występ >(8) z gwintem wewnętrznym 
(6), natomiast na drugim końcu zasobnika (1) jest 
odsądzenie z gwintem. Zasobnik (1) jest zamknięty po
krywą chroniącą ładunek wybuchowy w czasie trans
portu. (4 zastrzeżenia) 

74a»; G08g P. 175106 T 26^10 JlflTM 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska i(Andrzej Ka
miński, Jan Matys, Stanisław Skawiński). 

Przystawika dla akustycznej sygnalizacji bezpieca>eń-
stwa 

Przystawka do akustycznej sygnalizacji bezpieczeń
stwa, przeznaczona jest do współpracy z nadajnikiem 
radiowozu, zabezpieczenia ruchu, składa się z mudti wi
bratora astabilnego (MA), współpracującego z elemen
tem całkującym (EC) oraz z wtórnikiem emiterowym 
:(WE), z generatora drgań o częstotliwościach akusty
cznych, mającego nawinięte na jednym wspólnym 
rdzeniu ferromagnetycznym elementy indukcyjności 
(Li, L2 i L3). 

Element indukcyjności {L3) znajduje się w obwodzie 
wtórnika emiterowego (WE), natomiast elementy in
dukcyjności (L^ i L2) oraz pojemność (Cj), stanowią 
filtr selektywny w układzie generatora drgań. Para
metry generatora drgań są zależne od stanu nasycenia 
rdzenia ferromagnetycznego, które to nasycenie zależy 
od prądu płynącego przez indukcyjność i(L3). 

i(d zastrzeżenie) 

74b; G08b P. 175521 T iMiliUlOfM 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Alojzy Doma
gała, Witold Woyke)j 

Układ sygnalizacji zaikończieaiia doju 

Układ sygnalizacji według wynalazku zawiera opo
rowy czujnik (2) mleka składający się z dwóch meta
lowych pierścieni umieszczonych w dystansie od siebie 
w przewodzie odprowadzającym mleko. 

Istota wynalazku polega na wykorzystaniu zjawiska 
zmiany elektrycznej rezystancji między pierścieniami 
czujnika. Czujnik (2) przewodami dołączonymi do za
cisków włączony jest w obwód między ibazę tranzysto

ra (7) i ujemny bieg źródła napięcia (6). Natomiast 
cewka (3) zastosowanego kontaktronu włączona jest 
w obwód kolektora tranzystora, zaś zestyk (4) kon-
traktronu steruje świetlnym lub akustycznym sygna
lizatorem (9) układu. 1(1 zastrzeżenie) 
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74b; G08b * P. 175532 T iiljiljlflW 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Alojzy Doma
gała, Witold Woyke). 

Układ sygnalizacji zakończenia doju 

Układ według wynalazku składa się z optycznego 
wziernika (1) umieszczonego na przejrzystym przewo
dzie mlecznym, fotodiody t(2), cewki (3) kontaktronu, 
zestyku (4) kontaktronu, wyłącznika (5), źródła napię
cia i(6), żarówki sygnalizacyjnej (7), tranzystora (8), 
potencjometru (9), soczewki skupiającej (10) i żarówki 
(11) oświetlającej fotodiodę (2) poprzez soczewkę (10) 
umieszczoną we wzierniku przezroczystym (1). 

(I zastrzeżenie) 

74h; G08c P. 175662 T il5.lil.H974 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska /(Kazimierz Życiński, Al
fons Sabala, Zbigniew Zwoliński, Marian Pilny). 

Automatycznie urządzenie sygnalizacji alarmowej oraz 
sterowania tam bezpieczeństwa i tam wentylacyjnych 

Automatyczne urządzenie sygnalizacji alarmowej 
oraz sterowania tam bezpieczeństwa i tam wentyla
cyjnych jest wyposażone w przepływowy wodny 
przekaźnik (6) zainstalowany na początku przeciwpo
żarowego rurociągu (3) w wyrobisku (1) z prądem 
schodzącego powietrza i w instalację głosnomowiącą 
(13) oraz w układ sterowania i(8) tam bezpieczeństwa 
(2) i tam wentylacyjnych (10) w sąsiednich wyrobi
skach i(9 i 11). 

W przypadku powstania pożaru w wyrobisku (1), 
termiczne czujniki (5) powodują wypływ wody z prze
ciwpożarowego rurociągu (3), na który reaguje prze
pływowy wodny przekaźnik |(6), podający swoim 
stykiem impuls załączający alarmową instalację głos
nomowiącą (13) d układ (8) sterowania tam (2). 

l(12i zastrzeżenia) 

75b; B44c P. 175451 T 08Jlil.lOf74 

Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Kraków, Polska (Wiktor 
Klein, Jerzy Wesbfal). 

Kaseton 

Kaseton według wynalazku jest wykonany z tworzy
wa sztucznego, zwłaszcza wytłoczony z folii z poli
chlorku winylu, w formie trójwymiarowej kształtki 
lub kształtek, w jednym lub kilku kolorach, które to 
kształtki ułożone, zwłaszcza przyklejone do sufitu, 
tworzą trójwymiarowy ornament, imitujący tradycyj
ne zdobienia wykonywane w drzewie, gipsie, tynku, 
stiuku lub w kamieniu. (2 zastrzeżenia) 

75c; B44d P. 175528 T iLUll.il&74 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, Polska (Stanisław Wijas, 
Stefan Raźniak, Stanisław Okarmus, Tadeusz Zagó-
rzycki). 

Urządzenie do częściowego obrabiania drobnych ele
mentów 

Urządzenie według wynalazku do częściowego obra
biania drobnych elementów zawiera wibracyjny zasob
nik i(l) zasilający rynnę i(2), zbieraki (3) sterowane 
układem .(5) dźwigniowo-pneumatycznym, wielokie
runkowym. Zabieraki (3) współpracują z umieszczony
mi równomiernie na płaszczyźnie przenośnika (6) 
gniazdami (7) nośników (8). Na nośnikach (8) znajdu
ją się 'małe elementy i(9) obrabiane powierzchnią ((10) 
walca '(11) układu roboczego (12). Zabieraki (3) stero
wane są siłownikiem ruchu pionowego (13) i siłowni
kiem ruohu poziomego (14), którego skok odpowiada 
skokowi przenośnika (6). (3 zastrzeżenia) 

76b; DOlg P. 169205 Od,03J1974 

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego, 
Łódź, Polska KBogdan Kwieciński, Jerzy Bogdański, 
Maria Wasiliew). 

Sposób wytwarzania melanżotwej przędzy zgrzebnej 

Sposób według wynalazku odbywa się na zgrzeblarce 
końcowej, gdzie na zasilane runo nakłada się po
przecznie taśmy czesankowe określonej grubości, gę
stości i barwy. 

http://il5.lil.H974
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Wynikiem tego sposobu jest uzyskanie przędzy me-
lanżowej o .niespotykanych efektach kolorystycznych 
w sposób nie uszeregowany. Natężenie kolorystyki 
i melanżowania jest zależne od gęstości zasilania taś
mami czesankowymi stołu szczeblakowego, za pomocą 
zwykłych prowadników. 

Sposób wytwarzania melanżowej przędzy zgrzebnej 
można stosować na zespole zgrzebnym automatycz
nym, posiadającym przenośnie runa i zainstalowane 
prowadniki taśmy czesankowej. (2 zastrzeżenia) 

76c; DOlh P. 169970 30.03.1074 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „BEFAMATEX", Bielsko-Biała, 
Polska (Józef Łyszczek). 

Sposób pocieniania niedoprzędu w polu rozciągowym 
przędzarki i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu urządzenia 
umożliwiającego uzyskanie kilku, kolejno po sobie 
usytuowanych pól >(A, B„._n) rozciągowych niedoprzę
du, tworzących linię prostą lub układ cięciw leżą
cych na łuku wypukłym, z których każde rozciągowe 
pole jest wyposażone w znany mechanizm (7) lub (8) 
wzmacniający niedoprzęd przez nadanie mu skrętu, 
przy czym mechanizm (7) jako lewoskrętny i mecha
nizm (8) jako prawoskrętny są umieszczone w rozcią
gowych polach na przemian, a ilość tych pól jest 
dowolna, lecz nie mniejsza od dwóch. 

1(2 zastrzeżenia) 

76c; DOlh P. 169977 18.1&1OT2 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Ryszard Jóź-
wicki, Henryk Kubica, Czesław Radom, Henryk Ur
bański). 

Urządzenie doprowaidzająoe taśmę włókien do urządze
nia rozwłókniająco-tzasilającego przędzarki beziwrzecio-

nowej 

Urządzenie Według" wynalazku zawiera parę wałków 
zasilających (1, 2) przy czym dolny zasilający wałek 
(2) oraz wałek prowadzący <3) opasane są obiegową 
cholewką (4) Obciążoną wałkiem napinającym (6). 

INa cholewce opasującej bezpośrednio wałek prowa
dzący (3) usytuowany naprzeciwko wałka wyczesują-
cego 1(7) przędzarki spoczywa swym ciężarem wałek 
kontrolujący (5). (1 zastrzeżenie) 

76c; DOlh P. 174993 T 21J10J1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Piotr Kulawik, Karol Majcher). 

Automatyczne urząd zenie do blokowania, pedału, 
zwłaszcza w przędzarkach i skręcarkach obrączkowych 

Urządzenie według wynalazku składa się z płytki 
■(1) obrotowo związanej z korpusem i(2) maszyny, któ
rej ruch obrotowy z jednej strony jest ograniczony 
występem korpusu maszyny, a z drugiej strony sworz
niem (3) zapadki (4) związanym z pedałem (5). 

Pedał ten z kolei jest wahliwie połączony z korpu
sem (2) maszyny. Obrotowo osadzona na sworzniu (3) 
zapadka (4) ma ruch ograniczony z jednej strony 
płytką (1) z wybraniem otwartym od strony tej za
padki i ruch ten jest wymuszony dociskową sprężyną 
•(6), a z drugiej strony ruch zapadki jest ograniczony 
oporem ,(7) umieszczonym na pedale (5) i wymuszony 
jest położeniem środka ciężkości zapadki (4) lub zna
nym elementem, jak na przykład przeciwwaga (8). 

(1 zastrzeżenie) 

76c; DOlh P. 174995 T 01J1O,J1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Betfamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Piotr Kulawik, Karol Majcher). 

Samodzialający mechanizm do blokowania pedału, 
zwłaszcza w maszynach włókienniczych 

Mechanizm według wynalazku składa się z płytki 
>(1) obrotowo związanej z pedałem .(2), której ruch 
obrotowy z jednej strony jest ograniczony oporem (3) 
umieszczonym na pedale (2) wabliwie połączonym 
z korpusem (4) maszyny, a z drugiej strony sworzniem 
(5) zapadki (6) związanej z korpusem (4) maszyny. Po
nadto mechanizm jest wyposażony w obrotowo osa
dzoną na sworzniu (5) zapadkę (6), której ruch obro-
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towy z jednej strony jest ograniczony płytką (1) z wy
braniem otwartym od strony tej zapadki i ruch ten 
jest wymuszony dociskową sprężyną ,(7), a z drugiej 
strony ruch zapadki <6) jest ograniczony korpusem (4) 
maszyny i jest wymuszony położeniem środka cięż
kości zapadki (6) lub przeciwwagą (8). 

i(l zastrzeżenie) 

76c; DOlh P. 175519 T ll.MJl«74 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Mieczysław Urtfalofflf, 
Antoni Sosnowski, Konrad iMync). 

Przyrząd do nastawiania skoku ławy obrączkowej w 
maszynie przędzalniczej 

Przyrząd według wynalazku zawiera dwie płyty (2) 
i (3) zamocowane względem siebie przesuwnie, oraz 
śrubę nastawczą i(9) i wskaźnik .(10). Jedna z płyt jest 
zamocowana do korpusu (1) budowy nawoju. Płyty 
współpracują poprzez rolkę {17) i dźwignię (18) z jed
nokierunkowym sprzęgłem. <1 zastrzeżenie) 

76d; B65h P. 175775 T 2OJ1I1.1074 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Centmatex", Łódź, Polska (Antoni 
Sosnowski, Zbigniew Skoraczyński, Konrad Mync). 

Sposób zakańczania nawoju na maszynach przędzalni
czych 

Sposób zakańczania nawoju na maszynach przędzal
niczych, posiadającego rezerwę przędzy; polega na 
tym, że najkorzystniej od górnej części podstawy na
woju do pozycji wyjściowej ławy Obrączkowej, przę

dzę nawija się na cewkę z dużym skokiem, przy czym 
jednocześnie wstrzymuje się podawanie przędzy z wał
ków podających. (L zastrzeżenie) 

77a; A63b P. 167616 22,12.1973 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Mielec, Pol
ska (Zygmunt Szczeciński, Kazimierz Noga, Eugeniusz 
Pelc, Czesława Starzyk, Czesław Sucharzewski). 

Mata podłogowa, zwłaszcza dla pojazdów do gry w 
golfa 

Mata podłogowa, zwłaszcza dla pojazdów do gry 
w golfa, charakteryzuje się wydzielonymi strefami 
(5,) (6) o zwiększonych grubościach oraz posiada wy
stępy z wyjęciami w dolnej części maty. Występy 
mają kształt ostrosłupów foremnych, ściętych półkul 
lub graniastosłupów z obrzeżami ściętymi, a grubość 
ich do grubości całej maty jest najkorzystniejsza w j 

'stosunku trzy do dwóch. £2 zastrzeżenia) ~" 

77d; Ą63f P. 175285 T 31J10.1OT4 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Krasnodębski).1 

Rłajdzajca kula 

Przedmiotem wynalazku jest .błądząca kula, mająca 
zastosowanie jako zabawka lub przedmiot umożliwia
jący prowadzenie nowego rodzaju gier, a także jako 
pomocniczy materiał poglądowy i dydaktyczny w na

uczaniu fizyki, chemii i matematyki. Kulę błądzącą 
według wynalazku stanowi kulista powłoka (1), w któ
rej zamocowany jest szkielet w postaci foremnego 
czworościanu (2) lub dowolnego, wieloscianu, którego 
ściany stanowią fortunki. 
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Fortunkę stanowi płaskie pudełko z sześciokątnymi 
wysepkami i z umieszczonymi wewnątrz kulkami. We
wnątrz powłoki kulistej (1) mogą :być zamocowane 
metalowe rdzenie rozmieszczone symetrycznie wzglę
dem środka kuli i zmieniające chwilowo i nie równo
cześnie swoje początkowe położenia. Odchylenia rdze
ni od ich położeń [początkowych są wywoływane za 
pomocą elektromagnesów. Działanie elektromagnesów 
jest sterowane za ipomocą fortunek. (<2 zastrzeżenia) 

77f; A63h P. 175456 00.1:1.1074 

Pierwszeństwo: MU-ldiOTS —.RFN ,(nr P213156209.6> 
Artur Fischer, Tumlingen, Repufodika .Federalna Nie

miec (Artur Fischer). 

Przekładnia zębata dla zabawek 

Przedmiotem wynalazku jest przekładnia zębata dla 
zabawek, umieszczona w skrzynce przekładniowej, ze 
środkami łączenia do wbudowywania względnie dobu-
dowywania w modelach zabawek. Przekładnia cha
rakteryzuje się tym, że skrzynka przekładniowa (2) 
zaopatrzona jest w prowadzenie (3) dla listwy zębatej 
(4), która dla stworzenia przekładni o ruchu posuwi
sto zwrotnym znajduje się w zazębieniu z kołami zę
batymi przekładni. Prowadzenie (3) w skrzynce prze
kładniowej (2) jest ukształtowane w postaci rowka o 
profilu T, a listwa zębata (4) ma odpowiadający temu 
rowkowi profil T. 

Środki łączenia na skrzynce przekładniowej są w 
wyciętych rowkach, które umieszczone są zwłaszcza 
na obydwu ścianach czołowych. Skrzynka przekład
niowa |(2) posiada na ścianie czołowej, gdzie jest do
budowany silnik (10), wybranie (14) do wprowadzenia 
ślimaka (15), znajdującego się na wale napędowym 
silnika elektrycznego w zazębienie z ułożyskowaną w 
skrzynce przekładniowej i(2)' ślimacznicą (17). 

(5 zastrzeżeń) 

78e; C06e P. 168782 T 113.0(2.1074 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Marian 
Megier, Edward Helesski). 

Zapachowy płyn dio BsapalniŁciaeik 

Przedmiotem wynalazku jest zapachowy płyn do za
palniczek, .pozbawiony woni benzyny i jej zanieczy
szczeń oraz odznaczający się przyjemnym zapachem. 

Istota wynalazku polega na tym, że płyn zawiera: 
50—99% wagowych benzyny ekstrakcyjnej rafinowanej 
stężonym kwasem siarkowym, 0,03—3% wagowych 
esencji migdałowej, 0,00—5% wagowych esencji rumo
wej, 0,01—1,5% wagowych kompozycji tabakowej, 
0,01—£% wagowych olejku eukaliptusowego, 0,006M2% 
wagowych kumaryny, 0,001—£2% wagowych waniliny, 
1—60% wagowych propanolu, .(3 zastrzeżenia) 

80e; B28b P. 168279 03.01 jl 974 

Leonard Bigaj, Olkusz, PoLska ((Leonard Bigaj). 

Sposób produkcji pustaków żużlo-betonowych wraz z 
konstrukcją formy iwMocniazdowej i Jej zastosowanie 

Sposobem według wynalazku można wykonywać 
jednocześnie sześć lub więcej pustaków. Forma wielo-
gniazdowa wg wynalazku przewożona jest na stół wi
bratora po odpowiednio skonstruowanej jezdni drew
nianej lufo metalowej. Ubita ,masa w formie przewo
żona jest z wibratora na miejsce składowania, gdzie 
forma obracana jest o kąt ,li8©°, przy czym część 
jezdna zostaje wyjęta. Po opróżnieniu z wyrobu obu
dowa blaszana zakładana jest na wózek, po czym 
urządzenie przemieszczane jest ponownie na stół wi
bratora w celu napełnienia formy masą żużlowo-toe-
tonową. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że stanowi je rama na której spoczywa blaszana 
obudowa (9). Do ramy zamocowana jest część jezdna 
oraz dźwignia (14), Obudowa (9) formy wykonana jest 
z blachy stalowej i posiada przegrody (15) oraz uchwy
ty wykonane z rury, które połączone są z obudową za 
pomocą blaszanych łączników (13). 

Na obwodzie ramy przyspawanych jest sześć opor
ników w celu zachowania symetrycznego ustawienia 
obudowy blaszanej. Do ramy przyspawane są tzw. 
„wąsy" (10, 11) służące do formowania otworów w pu
stakach. Dźwignia i(14) połączona jest z ramą rozłącz
nie. '(10 zastrzeżeń) 

80b; C04b P. 172304 T 38.06.10/74 

lAkademia .Górniczo-IHutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Andrzeji Kloska, Józelfl Dudka, 
Kazimierz Zarębski). 

Sposób wytwarzania masy plastycznej na glimokrze-
maanowe (wyroby ogniotrwałe 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
masy plastycznej na glinokrzemianowe wyroby ognio
trwałe, znajdujący zastosowanie w przemyśle materia-
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łów ogniotrwałych. Sposób polega na tym, że suro
wiec plastyczny bezpośrednio po wstępnym rozdrob
nieniu miesza się z surowcem schudzającym, a na
stępnie poddaje się uplastycznieniu przez zmieszanie 
z wodą, w kołogniocie, z misą sitową, po czym z 
otrzymanej masy wytłacza się wyroby o żądanych 
kształtadh. (2 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 174234 T 20.00 J»74 

Centralny Ośrodek Badawczo-!Rozwojowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Bronisław Na-
grodzki, Adolf Patryn, Waldemar Kreto wicz, Jan 
Kwiatkowski). 

Urządzenie do wytwarzania wyrobów termoizolacyj
nych, zwłaszcza otulin i płyt % włókien szklanych lub 

mineralnych 

Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch 
równoległych przenośników bez końca, przenośnika 
górnego i dolnego, usytuowanych w komorze polime-
ryzacyjnej. Przenośniki wyposażone są w wymienne 
elementy formujące (1) (przymocowane do łańcuchów 
za pomocą płaskownika (2) w postaci trójkąta o ścię
tych prostopadle narożach, oraz poprzez kształtownik 
i kątownik .(4) do płytki i(5) łańcucha, usytuowanej od 
wewnątrz przenośnika dolnego lub górnego i zamoco
wanej na sworzniach >(6) rolek (7) łańcucha przenoś
nika dolnego i górnego. 

Łańcuchy przenośników napięte są na kołach zęba
tych łańcuchowych, a rolki \(7) łańcuchów osadzone są 
w poziomych prowadnicach. Przenośnik górny połą
czony jest z przenośnikiem dolnym za pomocą popy-
chaczy (9. 10), przy czym popychacz (9) przymocowany 
jest do płytki łańcucha przenośnika górnego, a popy
chacz (10) zamocowany jest do płytki łańcucha prze
nośnika dolnego, natomiast za popychaczem \[10) zamo
cowany jest do płytki (5) łańcucha przenośnika gór
nego przeciwpopychacz (11), który zapobiega przesu
nięciu się względem siebie przenośników. 

\(3 zastrzeżenia) 

80b; C04b P. 174583 T 04,1011074 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi
gniew Świecki, Stanisław Trusek, Ludwik Bednarz, 
Kazimierz Horbaczewski). 

Sposób wytwarzania wyrobów kliirtkiiterowytoh 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
wyrobów klinkierowych, przeznaczonych do stosowa
nia w budownictwie przemysłowym i komunalnym 
w obecności agresywnego środowiska ciekłego albo ga
zowego, lub przy znacznych obciążeniach mechanicz
nych. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu jako wy
pełniacza odpadów bazaltowych po produkcji tłucznia 
drogowego wprowadzanego w ilości dO—40 części wa
gowych na 60i—90 części wagowych zwykłych glin ce-
glarskich, przy czym wyroby z tych surowców wypala 
się w atmosferze utleniającej do temperatury 1060— 
12000C (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 174882 T 17.101074 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska {Adam Gierek, Jerzy Gierek, Janusz 
Gajda, Bolesław Formanek, Leszek Mazur, Czesław 
Rusek, Krystian Stencel, Aleksander Smoliński, Grze
gorz Pucka, Stanisław Pawłowski, Eugeniusz Piesiur, 
Teodor Tryba). 

Sposób zabezpieczania elektrod grafitowych pieców 
łukowych przed (utlenianiem 

Sposób zabezpieczania elektrod grafitowych pieców 
łukowych przed utlenianiem polega na stosowaniu ka
pilarnej impregnacji spoiwem fosforanowym, stanowią
cym roztwór wodny jednopodstawnego fosforanu glinu 
lub chromu, lub tytanu, lufo cyrkonu, lufo mieszaninę 
tych fosforanów w dowolnym stosunku, o gęstości 
11J25—(1,515 g/cm3. 

Impregnację prowadzi się w zbiorniku próżniowo-
-ciśnieniowym stosując cykliczne zmiany wartości 
próżni i nadciśnienia, korzystnie ,1 Xi 10—3—7,© X ilO3 

mm Hg, w temperaturze 380—#30°K. Impregnat utwar
dza się poza nasycalnikiem w temperaturze podwyż
szonej, korzystnie 4)50—i560°K. (1 zastrzeżenie) 

80b; C04b P. 175162 T 20.110.1974 

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

Masa do produkcji płytek ceramicznych 

Masa według wynalazku przeznaczona jest do pro
dukcji płytek ceramicznych ściernych, podłogowych 
i elewacyjnych. Zawiera ona w ilości 30 do 80% po
piołów lotnych uzyskanych przez spalenie węgla ka
miennego lub brunatnego w połączeniu ze znanymi 
glinami lub iłami fajansowymi. (1 zastrzeżenie) 

81a; B65D P. 175575 I1SJ11J1974 

Pierwszeństwo: 15,.liijl01713 — Szwecja (nr 7SH6|47il-8) 
Aktiebolaget Platmanuifaktur, Malmo, Szwecja (Lars 

Goran Larsson, Sture Ingemar Sundfoerg)., 

Sposób pakowania materiałów sproszkowanych i urzą
dzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pakowania ma
teriałów sproszkowanych, jak na przykład kawy w 
pojemnik z folii lub błony z tworzyw sztucznych, przy 
czym folia w postaci rękawa naciągana jest z zewnątrz 
na zbiornik o dowolnym przekroju, oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że zbiornik 
jest od dołu otwarty a rękaw z folii przy dolnym koń
cu zbiornika sztywnego zostaje zamknięty tak, że two
rzy dno (5) zbiornika. 

Sproszkowany materiał w zbiorniku stałym jest 
poddawany działaniu wibracji. 

Urządzenie do stosowania sposobu stanowi sztywny 
zbiornik w kształcie rury, na który nasunięty jest rę -
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kaw z folii. Urządzenie to charakteryzuje się tym, że 
w skład jego wchodzi sztywny zbiornik (4) w kształ
cie rury o dowolnym przekroju z otwartym dolnym 
końcem, mechanizm przesuwający folię, mechanizm do 
zamykania i tłok (6) w zbiorniku, służący do zagę
szczania materiału. (16 zastrzeżeń) 

81a; B65b P. 175636 aS,tll.Jl974 

Pierwszeństwo: Ii5,.ilil,li9i7!3 — Wielka Brytania 
'(nr 5|3ill5B/7l3i)i 

tlilJlilJlKyM — Stany Zjednoczone Ameryki 
•(nr mijim) 

Molins Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Urządzenie do paczkowania, zwłaszcza papierosów 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do paczko

wania, zwłaszcza papieros'ow. 
Urządzenie posiada zespoły podające (CH, FF) gru

py wyrobów ~(PU P2) \ ciągły pasek opakowaniowego 
materiału. Zespół podający (CH) grupy wyrobów 
współpracuje z przenośnikiem <BC) transportującym je 

do zespołu (FT) zawijania i zakładania tfolii. Zespół 
podający <FF) ciągły pasek opakowaniowego materia
łu przekazuje ten materiał do zespołu cięcia. 

I(!ll zastrzeżeń) 

81«; B65d P. 174651 08.HO J16TT4 

P ie rwszeńs two : 09J10J1«713 — St Z jedn . A m . (nr 404,455) 
Dart Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjednoczo

ne Ameryki. 

Zamykająca pokrywa z podwójnym uszcaseliuenŁem 

Pokrywa zamykająca z podwójnym uszczelnieniem, 
z elastycznego materiału, przeznaczona do hermetycz
nego uszczelniania otworu pojemnika charakteryzuje 
się tym, że składa się z trzech podstawowych części, 
to jest obwodowo ukształtowanego w postaci litery U 
wyżłobienia (12), środkowej ściany 1(14) zaopatrzonej 
w karby (16) i ustalonej w środkowej ścianie wypu
kłości (18) utworzonej w postaci guzika, przy czym 
karby (16) wychodzące z wypukłości (18) zakończone 
są po wewnętrznej stronie uszczelniającej ścianka. 

i(4 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 167804 I29J1I2.1OT3 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 
Polska .(Zdzilsław Ostrowski). 

Urządzenie rozładunkowe cystern kolejowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rozładunko
we cystern kolejowych służących do przewożenia cie
czy, W urządzeniu tym zawór spustowy 1(2) i zawór 
(10) przewodu (11) łączącego nienapełnioną przestrzeń 
zbiornika z atmosferą, otwierane są i zamykane ele
mentem sztywnym (4) uruchamianym za pośredni
ctwem mechanizmu dźwigniowego pokrętłem z pozio
mu torów. 

Zawór spustowy (2) posiada grzybek połączony od 
dołu z elementem sztywnym (4) i uruchamiany za po
mocą tego elementu w obu kierunkach pokrętłem 1(8) 
poprzez zelspół dźwigni <(5), a od góry ze sztywnym 
cięgłem klapy zaworu I (10). (4 zastrzeżenia) 

http://08.HO


1312 BIULETYN URZĘDU P A T E N T O W E G O N r 10 C52) 1975 

81e; B65g P. 174557 T (KLAQAWA 

Kopaln ia Soli „Kłodawa" , Przedsiębiors two P a ń 
s twowe, Kłodawa, Polska (Bronisław Stojanowski , Ta
deusz Pie t rzak , Luc jan Bugaj) . 

Mechanizm zabezpieczający urządzenie przed zmianą 
kierunku obrotów 

Mechan izm wed ług wyna lazku zawiera ko rpus (1), 
k tó ry pos iada w swoje j części walcowej prof i lowane 
o twory usy tuowane w płaszczyźnie wychylen ia w a h a 
deł blokujących (3). Umieszczone w e w n ą t r z korpusu 
(11) w a h a d ł a blokujące 1(3) osadzone są na sworzniach 
(4) pomiędzy d w i e m a ta rczami w i r n i k a ta rczowego (2), 
k tórego p i a s t a osadzona jest na w a l e naipędowym 
urządzenia. W a h a d ł a b lokujące posiadają o twory pod 
sworzn ie 1(4). M e c h a n i z m zabezpiecza osłona (5) przy
mocowana do korpusu . (3 zastrzeżenia) 

81 o; B65g P. 174620 T 05J1OJ1974 

Miejskie Przedsiębiors two Komunikacyjne , Tarnów, 
Polska (Antoni Kukułka) . 

Samojezdne urząjdizemlie rozłaidowczo-zaladoiwczie 

Urządzenie według wyna lazku pos iada zamontowaną 
na podwoziu i(l) samochodowego ciągnika, w k t ó r y m 
została zdemon towana p r a w a część k a b i n y '(2) s a m o 
jezdną roz ł adowarkę zgarniakową bez samojezdnego 
podwozia o raz hydrau l iczny wysięgnik (6) ł adowark i 
c h w y t a k o w e j z m e c h a n i z m e m obro tu (7) i łopatę (8). 
Poda jn ik zgrzebłowy t(4) roz ładowark i ułożony jest w 
p r a w e j zdemontowane j części kab iny i ima zsyp w y s u 
nięty poza p rzedn i obrys k a b i n y oraz głowicę zbiorczą 
(5) wysuniętą poza obrys podwozia (1), 

Si ln ik e lekt ryczny i(9) s tanowiący napęd mechanicz
ne j łopaty (8) o raz si lniki e lek t ryczne (10) s tanowiące 
napędy głowicy zbiorczej (5) i podajnika >(4) roz łado

wark i zgarn iakowej , podłączone są funkcjonaln ie do 
prądnicy i(ll) z amon towane j na podwoz iu (1) c iągnika 
samochodowego, k tó ra jest podłączona do skrzyni b i e 
gów (12) z przystawką, napędzane j s i ln ik iem c iągnika 
i(13). 

Urządzenie hydrau l iczne wys ięgn ika podłączone jes t 
do pompy olejowej (3) roz ładowark i zgarn iakowej . 

(2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 174946 T 10.miOT4 

Zjednoczenie Gospodark i ■Rybnej, Szczecin, Po l ska 
(Jan Dąbrowski , Józef Fa lkowski , Sylwester N i e w i a 
domski , Józef Szymczak, Władys ław Woronowicz, Ta 
deusz Woźny). 

Sposób paikietyzacji towarów 

Przedmio tem wyna lazku jest sposób pakie tyzacj i t o 
warów, szczególnie k a r t o n ó w z mrożoną rybą, polega
jący na tym, że z o p a k o w a ń jednos tkowych budu je s ię 
pakie t , tworząc w jednej lub więcej w a r s t w a c h k a 
na ły (2) umożl iwia jące w p r o w a d z e n i e w n i e r a m i o n 
wózka widłowego. Pak ie t łączy więc w sobie zasadę 
pakie tu i palety j ednos t ronne j . 

Zbudowany pak ie t ściąga s ię nas tępn ie t a ś m a m i (4) 
i sp ina je k l a m r ą i(6). T a ś m tych, w zależności od for
my pakietu , może być więce j , mogą być u k ł a d a n e 
równolegle lub k rzyżować się w płaszczyźnie p ionowej 
i poziomej . K l a m r a (6) ma iformę lab i ryn tową i służy 
do łączenia końców t a ś m y na zak ładkę i u t r w a l a n i a 
takiego połączenia. i(3 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 174991 T B L I O J I S M 

Rybnicka F a b r y k a Maszyn „Ryifama", Rybnik , Po l 
s k a (Paweł Gregorski)., 

Napęd koła łańcuchowego w przenośniku zgrzebłowym 

N ap ęd ko ła łańcuchowego do przenośn ika zgrzebło
wego z c ięgnem ł ańcuchowym u s y t u o w a n y m w osi j e 
go t r a s y zawiera koło ł ańcuchowe (1), osadzone na 
w a ł k u >(Z) p o d p a r t y m obus t ronn ie na łożyskach i(3), 
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których obudowy (4) przytwierdzone są do poprzecznej 
belki 1(5) rozpierającej boczne ścianki (6) kadłuba sta
cji napędowej przenośnika. 

Wałek i(2) połączony jest rozłącznie z czopami (7) 
przekładni zębatych za pośrednictwem znanych sprzę
gieł (8), przy czym łożyska (3) znajdują się pomiędzy 
kołem łańcuchowym (1) a sprzęgłami (8). 

(li zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 175046 T 03J1OJ19T74 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska 
((Edward Majewski, Bohdan Majewski, Robert Ku-
chnowski),. 

Mechanizm dlo dokładnego przesuwania i ustawiania 
elementów w postadi odcinków taśm 

Mechanizm do dokładnego przesuwania i ustawiania 
elementów w postaci odcinków taśm posiada skośnie 
ustawione rolki (13) współpracujące poprzez przesuw
ny element 1(11) z pionową płaszczyzną prowadzącą 
•(A), zaczep (10) przesuwający element (ażur) (11) za
mocowany na suwaku (2) poruszającym się ruchem 
prostoliniowym harmonicznym. 

Suwak 1(2) połączony jest korbowodem (4) z prze
suwną kostką i(5) zamocowaną na kole zębatym (6), 
które połączone jest z zębatką (7) zamocowaną na 
tłoczysku siłownika pneumatycznego lub hydrauliczne
go (8) przesuwającą się między ogranicznikami (15 
i 16). i(il zastrzeżenie) 

81e; B65g P. 175253 30,10,1974 

Pierwszeństwo: 02.11 :im3 — HEN (nr P213)54801.8) 
Becorit Grufoenausbau GmbH, Recklinghausen, Re

publika Federalna Niemiec. 

Szyna jezdna do jednoszynowego przenośnika podwie
szonego 

Przedmiotem wynalazku jest szyna jezdna do jedno-
szynowego przenośnika podwieszonego, zaopatrzona w 
zębatkę, stanowiącą zwartą konstrukcję z uwagi na 
niedostatek miejsca w podziemnych wyrobiskach ko
palni. Odcinki szyny stanowią dwuteowniki, umie
szczone pionowo swym śródnikiem, a ich połączenie 
stykowe na przegub wychylny w płaszczyźnie piono
wej pod półką dolną i złącze kształtowe cierne roz
łączne powyżej górnej półki, która pozostaje w zakle
szczeniu we wszystkich położeniach kątowych, wystę
pującego w eksploatacji. 

Szyna charakteryzuje się tym, że na dolnej powierz
chni półki dolnej kształtownika dwuteowego jest 

utwierdzona zębatka i(2), zaopatrzona w zęby wystają
ce z obu jej stron, przy czym osie obrotu połączeń 
stykowych (11—18) są usytuowane w zakresie jej wy
sokości. i(2 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 175569 T \1QMAWH 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stanisław Mikuła, Jan IRynik). 

Sposób podwyższania trwałości zmęczeniowej łącznika 
otwartego, zwłaszcza zamka bocznego przenośnika 

zgrzebłowego 

Sposób podwyższania trwałości zmęczeniowej łączni
ka otwartego, zwłaszcza zamka bocznego przenośnika 
zgrzebłowego, polega na tym, że rozgina się ramiona 
łącznika aż do wywołania odkształceń plastycznych w 
niebezpiecznych przekrojach, po czym tak rozgięty 
łącznik montuje się doginając jego ramiona,. 

Można też wykonywać wstępne rozchylenie ramion 
łącznika w trakcie jego wytwarzania, najczęściej w 
operacji kucia matrycowego, po czym rozchylone ra
miona tak ukształtowanego łącznika dogina się pod
czas montażu. (12 zastrzeżenia) 

81e; B65g P. 175597 T lt4jlilJief74 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska i(!Roman Jabłoński). ^ 

Układ do automatycznego napinania taśmy przenośni
ka taśmowego 

Układ automatycznego napinania taśmy przenośnika 
taśmowego zawiera reduktor wyposażony w przekład
nię obiegową, w której jarzma (1) kół obiegowych (2) 
są połączone poprzez pierwszą przekładnię redukcyjną 
'(3) z bębnem napędowym (4). Koło centralne (5) prze
kładni obiegowej jest połączone poprzez drugą prze

kładnię redukcyjną i(6) z silnikiem napędowym (7). 'Na 
wale (9) koła zewnętrznego (10) przekładni obiegowej 
jest zamocowany bęben linowy i(ll), sprzężony liną ((12) 
z wózkiem bębna napinającego taśmę przenośnika ta
śmowego, (li zastrzeżenie) 

file:///1QMAWH
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81e; B65g P. 115624 OAMSOfn 

Pierwszeństwo: d5jlljl970 — Holandia l(nr TBUSTTOfl) 
iMachinefabriek M. Brouwer Co. B. V., Hengelo 10), 

Holandia. 

Urządzenie do wnientawainflgo wyładowywania przed
miotów o kształcie stożkowym 

Urządzenie do zorientowanego wyładowywania 
przedmiotów stożkowych, zwłaszcza szpul przędzalni
czych (2), zawierające podajnik szpul (2) do mechaniz
mu orientującego, zawiera szereg par zespołów pod
trzymujących (4, 4') umieszczonych obok siebie na 
ciągłych łańcuchach 1(5, 5') w odległości odpowiadają
cej długości szpul (2). Każdy zespół >(4, 4') posiada co 
najmniej dwa elementy podtrzymujące .(6, 7), z których 
jeden jest ruchomy (7) a drugi nieruchomy (6). Urzą
dzenie posiada ponadto człon regulujący stopniowo 
zmianę położenia elementu (7) względem elementu (6). 

){& zastrzeżeń) 

82a; F26b P. 169360 07.0(3,1974 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz Ma
tuszek, iRoman Ndesteruk)u 

Sposób ciągłego suszenia) farszu, awłasizcza rybnego 
i uirzajdzjenlie do stosowania tego sposobu 

Sposób ciągłego suszenia Ifarszu, zwłaszcza rybnego 
polega na tym, że podajnikiem ustawionym w linii 
przetwórczej z suszarką lofilizacyjną, wprowadza się 
do suszarki ruchem ciągłym tace (3) z [farszem. Tace 
i(3) w czasie suszenia są przesuwane. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery
zuje się tym, że ma suszarkę lofilizacyjną posiadającą 
komorę (6) załadowczą, do której wprowadzane są ta
ce (3) z farszem za pomocą siłownika (17) hydraulicz
nego i przekazywane na podnośnik <2) umieszczony w 
tunelu \(1) suszarki, i przenośnik (4) przekazujący te 
tace między płyty grzejne suszarki. 

(31 zastrzeżenia) 

84c; E02d P. 175657 T IfiflłlJlffM 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia
łów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska .(Broni
sław Stankiewicz, Jerzy Kajl). 

Urządzenie do zamocowania wibratora 

Urządzenie do zamocowania wibratora do formy lub 
konstrukcji wsporczej urządzenia przemieszczającego 
wibrator na stanowiskach (formowania elementów bu
dowlanych posiada wspornik (1) połączony obsadami 
(2) i i(5), w których są osadzone uchwyty (3) i (10) 
korpusu wibratora |(4) (bezpośrednio i poprzez kliny 
(8) jednostronnie zbieżne, współpracujące samohamow-
nie z powierzchniami zbieżnymi \(Q) obsad (5). 

■(ii zastrzeżenie) 

85c; C03c P. 175371 OBAIiLVM 

Pierwszeństwo: 06JHL1I9I7I3 — St. Zjedn. Am. <nr 418,409) 
AIiRlOO, Inc., Mentvale, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób naileniiainia ścieków oraz urząldzmie do natle
niania ścieków 

Sposób natleniania ścieków polega na tym, że ścieki 
wprawia się w ruch burzliwy i doprowadza się gaz 
natleniający, przy czym tlen jest absorbowany przez 
ścieki. "Następnie natlenione ścieki przesyła się do 
strelfy spokojnej w komorze w celu wytłumienia ruchu 
burzliwego i zmniejszenia prędkości ich przepływu dla 
umożliwienia uwalniania się gazu natleniającego uno
szonego przez natlenione ścieki. Z kolei natlenione 
ścieki przy zwiększonej prędkości doprowadza się do 
masy surowych ścieków, dla mieszania ścieków natle
nionych ze ściekami surowymi. 

Urządzenie do natleniania ścieków zawiera komorę 
(11, 11') posiadającą wlot (20) dla doprowadzania ście
ków przeznaczonych do natleniania w komorze, środ-

i ki i(17, 21, 23) służące do mieszania statycznego dla 
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wprawiania ścieków w ruch burzliwy i zetknięcia ście
ków z gazem zawierającym tlen, przestrzeń (25) gro
madzenia cieczy dostosowaną do odbioru natlenionych 
ścieków ze strefy mieszania statycznego oraz zawór 
(31) i dyszę dla wypuszczania natlenionych ścieków z 
komory 1(11, 11'). (114 zastrzeżeń) 

85c; C02c P. 175622 T il4.ll.19fM 

Algrotechnika n. p. podnikove riaditielstwo, Zwoleń, 
Czechosłowacja. 

Układ do biologicznego i chemicznego aglomeracyjne-
go oczyszczalnia wody 

Przedmiotem wynalazku jest układ >do biologiczne
go i chemicznego aglomeraeyjnego oczyszczania wody, 
zbudowany z elementów prefabrykowanych., składający 
się z co najmniej dwóch abiorników z płaszczami cy
lindrycznymi rozmieszczonymi poziomo i równolegle 
obok siebie. Układ charakteryzuje się tym, że rozstaw 
sąsiadujących zbiorników jest większy niż ich średnica, 
a zbiorniki sąsiadujące połączone są wzajemnie pochy
łą ścianą (3) umieszczoną stycznie do płaszczy (1) 
zbiorników. Przestrzeń utworzona między pochyłą 
ścianą i(3) i przyległymi częściami płaszczy i(l) zbior
ników oraz ścianami czołowymi (4) tworzy strefę roz
dzielania (S) do oddzielania zawiesiny flokulacyjnej z 
oczyszczonej wody. 

Strefa rozdzielania 1(9) (posiada ściankę działową (5), 
oddzielającą strefę (D) do wydzielania gazów z oczy
szczanej wody przed wejściem jej do strefy (S). Strefa 
wydzielania gazu |(D) połączona jest z górną częścią 
jednej ze stref aktywacji (A) przez otwory (6), z dolną 
częścią sąsiedniej strefy aktywacji (A) przez otwory 
1(7) oraz ze streifą rozdzielania (S) przez szczelinę (8). 

(2 zastrzeżenia) 

85d; E03b P. 175938 06. Ul .119714 

P ie rwszeńs two: 28.11.1973 — RiFN (nr P 2 3 50231.6) 
Fe rd inand Autfischlager KG., Monachium, Republ ika 

Federalna Niemiec (Kurt Ingerle, Karl Meister). 

Sposób wykonania studni filtracyjnej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania stu
dni filtracyjnej przy zastosowaniu metody drążenia, 
zwłaszcza wiercenia suchego, podczas którego materiał 

filtracyjny, zwłaszcza żwir filtracyjny zostaje umie
szczony w obrębie warstwy wytwarzającej. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że wykonuje 
się aż do spągu warstwy filtracyjnej większą liczbę 
na całej długości wzajemnie przecinających się otwo
rów wiertniczych lub wierconych szczelin i tworzy się 
połączony korpus filtracyjny, wypełniający pojemność 
użytkową studni. Wiertnicze otwory lub szczeliny prze
cinają się pojedynczo doatkowo co najmniej z jed
nym dalszym otworem lub szczeliną. Najpierw głębi 
Się pierwszą ilość otworów i po ich wgłębieniu przy 
równoczesnym wyciąganiu zastosowanego orurowanda 
wypełnia się je żwirem (filtracyjnym. Środki otworów, 
w widoku z góry, umieszcza się wzdłuż jednej linii 
prostej lub krzywej. (10 zastrzeżeń) 

86a; D02h P. 175017 T Z1MA&M 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Azarewicz, Józef Ohinalski, Jan Grabicki, Wal
demar Karwize, Władysław Metzger, Andrzej Trzy-
nadlowski, Zdzisław Załoga). 

UklaJd napędowy nawijairki klejarki do osnów 

Układ według wynalazku służy do utrzymywania 
stałego naprężenia osnowy w trakcie jej nawijania na 
wał osnowy, niezależnie od wahań prędkości osnowy 
i zmian promienia nawoju na wale osnowowym. Wał 
osnowowy (1) nawijarki napędzany jest przez obco-
wzbudny silnik (2) prądu stałego, o uzwojeniach wzbu
dzenia i twomika zasilanych z prostownfków tyrysto
rowych (3, 4). 

Prostownik i(3) zasilający uzwojenie wzbudzenia po
łączony jest z miernikiem (5) promienia nawoju osno
wy, połączonym z czujnikiem i(6) prędkości kątowej 
f(7) wału ciągnącego klejarki i czujnikiem (8) pręd
kości kątowej wału (1) osnowowego. Prostownik (4) za
silający uzwojenie twornika połączony jest z sumato
rem (9), którego wejście połączone jest z czujnikiem 
■(6) prędkości kątowej walu (7) ciągnącego, regulato
rem (10) siły naciągu osnowy i zadajnikiem (11) siły 
naciągu osnowy. Wejście regulatora i(10) połączone jest 
z detektorem >(12) uchybu regulacji siły naciągu osno
wy, którego wejście połączone jest z zadajnikiem (11) 
i czujnikiem (13) siły naciągu osnowy. 

(li zastrzeżenie) 

87a; B25b P. 169143 2i8.0G.HO74 

Szczecińska Stocznia Remontowa, Szczecin, Polska 
•(Jan Kłos, Henryk Jasianek). 

http://il4.ll.19fM
http://2i8.0G.HO74
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Hydrauliczny klucz montażowy 

Hydrauliczny klucz montażowy przeznaczony jest 
głównie do odkręcania i dokręcania nakrętek ściągów 
silników okrętowych. 

Hydrauliczny klucz ma cylinder (2), w którym osa
dzony jest tłok (1) poruszany ciśnieniem oleju. W dol
nym końcu cylindra wykonane jest wgłębienie dopa
sowane kształtem do kwadratowego zakończenia ścią
gu. Tłok (1) i cylinder (2) zabezpieczone są przed 
obrotem dookoła swej osi. Cylinder <2) połączony jest 
z ruchomym płaszczem >(3) 'cylindra, który ma gwint 
wewnętrzny wspólny z zewnętrznym gwintem cylin
dra, dzięki czemu obraca tulejowym kluczem nasado
wym (5) ustalonym poosiowo w dolnej części płaszcza. 
Płaszcz (3) cylindra związany jest z tłokiem .poprzez 
denko (4) zamocowane na płaszczu i łożysko kulkowe 
wzdłużne i(10) osadzone pod denkiem i wsparte na 
odsądzeniu tłoka. (3 zastrzeżenia) 

87a; B25b; P. 169264 05.08.110(74 

Instytut 'Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Franciszek Tużnik, Andrzej Lis). 

Przyrząjd dio łączenia ze sobą elementów konstrukcyj
nych 

/Przyrząd do łączenia ze sobą elementów konstruk
cyjnych, a zwłaszcza do mocowania elementów o róż
nym kształcie przekroju poprzecznego do powierzchni 
płaskich, składa się z obejmy 1(1) o kształcie litery B 
oraz ze śruib mocujących i(9). Obejma (1) ma w górnej 

i dolnej ściance poziomej otwory (2) o kształcie takim 
jak ikształt przekroju poprzecznego mocowanego ele
mentu (3), a w dwóch ściankach pionowych obejma '(1) 
ma otwory (4) do śruto mocujących (9) oraz nakładki 
(5). (3 zastrzeżenia) 

87a; B25b P. 169395 09.03.19(74 

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, So
snowiec, Polska i(Jerzy JMowak, Ryszard Ptak). 

Klucz obwiedmiotwy 

Klucz obwiedniowy zastępujący klucze łańcuchowe 
i podobne znajduje zastosowanie do łączenia i rozłą
czania elementów przewodu oraz narzędzi wiertni
czych. 

Klucz wg wynalazku składający się z ramienia i ele
mentu opasującego przedmiot, charakteryzuje się tym, 
że martwy koniec opasującego elementu (8) jest za
kleszczony za pomocą klina 1(9) w szczelinowym wy
cięciu (7) rolki (5), osadzonej między dwoma równo
ległymi ogniwami (3), umocowanymi przegubowo 
sworzniem (4) do głowy (1). W przedniej części głowy 
i(l) umocowane są zabierak z profilowanym zaczepem 
(13) i szczęka i(ll) za pomocą sworznia (10) oraz za
padka (17) z płaską sprężyną (18) za pomocą sworznia 
(19). (4 zastrzeżenia) 

87a; B25b P. 175512 T illl.tl'U197l4 

•Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik", 
Gorlice, Polska '(Zdzisław Wresiło). 

Ściągacz uniwersalny 

Ściągacz uniwersalny, do mocowania i ściągania fre
zów oraz głowic na (frezarkach, składa się z trzpienia 
(1) i wymiennej końcówki 1(7) połączonych ze sobą za 
pomocą gwintu (6). (1 zastrzeżenie) 

89a; A23n ■P. 175542 11(2 Jlll .1974 

Pierwszeństwo: 12.11.1973 — Belgia (nr 807.191) 
Ralflfinerie tirlemontoise, Bruksela, Belgia. 
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Urządzenie do oddzielania i usuwania w sposób ciągły 
obcych olał ciężkich z buraków 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego 
oddzielania i usuwania ciężkich ciał obcych z bura
ków. 

Urządzenie to zawiera koło (1) z kieszeniami (2) roz
mieszczonymi na jego obwodzie. Koło <(1) obraca się 
z wyprzedzeniem o co najmniej jedno wypełnienie 
kieszeni 1(2) strumieniem wstępującym płynu znajdują
cego się w dolnej części tego koki (1). Kieszenie (2) 
mają przejścia wylotowe strumienia wstępującego pły
nu kierowanego do wewnątrz koła (1). Urządzenie (13) 
oddzielające i usuwające ciała obce jest umieszczone 
w części górnej toru koła. ('13 zastrzeżeń) 

89d; C13f P. 168965 ■ia.OI2Jl«74 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Stanisław Bańczak, Zbigniew Rachelski, 
Janina Kowalczyk). 

Urządzenie odbiorcze suchego produktu z ciągłej wi
rówki filtracyjnej, zwłaszcza cuktrowiMiczej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie odbiorcze 
suchego produktu z ciągłej wirówki filtracyjnej, 
zwłaszcza cukrowniczej, w postaci umieszczonej w ob
szarze uderzania wylatującego z bębna odwirowanego 
produktu, elastycznej przepony <(6) rozpiętej pod kątem 
między obudową ,(4) i pokrywą (5) tak, że przepona (6), 

obudowa (4) i pokrywa (5) tworzą zamkniętą komorę 
(7). Komora (7) poprzez impulsowo włączany zawór 
'(10) połączona jest z układem doprowadzającym sprę
żone powietrze (9). Przemienne łączenie komory (7) z 
układem doprowadzenia sprężonego powietrza i(9) i z 
atmosferą powoduje pulsowanie elastycznej przepony 
(6), co przy dostatecznie wysokiej częstotliwości po
woduje jej otrząsanie, a tym samym zapobiega nara
staniu na obudowie i rozbijaniu się cząsteczek odwi
rowanego produktu. (3 zastrzeżenia) 

89d; C13f P. 169396 09.03.1974 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 60040 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Bronisław Socha, Stanisław Bańczyk, 
Zdzisław Karski, Stanisław Bielaszka). 

Wygaruiiacz do wirówki filtracyjnej wolnowiszaoej 

Wygarniacz do wirówki tf ii trący jnej wolnowiiszącej, 
zwłaszcza cukrowniczej, o napędzie pneumatyczno-hy-
draulicznymL według patentu nr 60040 z ibezluzowym 
prowadzeniem noża (5) wzdłuż sita filtracyjnego skła
da się z korpusu (1) z osadzonymi nieruchomo tłoczy-
skiem (2) i tuleją ślizgową (3) oraz tulei ruchomej /(4). 

W tulei ruchomej (4) osadzona jest listwa wpustowa 
(8) współpracująca z rowkiem wpustowym tulei śli
zgowej i(3) z tym, że jedną ściankę boczną rowka 
wpustowego stanowi klinowa listwa (10) przesuwana 
promieniowo za pomocą śruto regulacyjnych i(ll). 

IC2 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

l a ; B03b W. 52754 fl5,ttJl874 

Centralny Ośrodek Badawczo-IProjektowy Wzbogaca
nia i Utylizacji Kopalin, „Separator", Katowice, Pol
ska (Kazimierz Makula, Jerzy Sablik). 

DotaownSJk ozerpaikowy 

Dozownik czerpakowy według wzoru użytkowego 
przeznaczony jest zwłaszcza do dozowania odczynni
ków (flotacyjnych. Jest on zaopatrzony w obrotową 
tarczę tworzącą koło czerpakowe (1). Przewód wyle
wowy zbierający zaczerpniętą przez czerpaki (4) ciecz 
jest umieszczony w osi obrotu tego koła. Ponadto w 
naczyniu .(2) jest zabudowany zawór (9) odcinający do
pływ cieczy w przypadku osiągnięcia przez nią żąda
nego poziomu. Zawór odcinający i(9) jest osadzony 
przesuwnie na pionowej śrubie regulacyjnej i(10). 

(li zastrzeżenie) 

la; B07b W. 52988 23J1BJ1OT4 

Kopalnia Węjgla Kamiennego ,JRydułtowy", Rydułto
wy, Polska (Józef Kies, Józeif Matuszek). 

Zrównoważony ukłald posohny przesliewaczy rezonan
sowych 

Układ przesiewaczy według wzoru użytkowego po
siada dwie ramy (1, 2) przy czym rama (2) jest ob
niżona w stosunku do ramy (1). Nad ramami (1, 2) 
wsparte są na wahaczach .(4) rzeszota 1(5, 6). 

iNa ramie (2) osadzony jest dodatkowy napęd (12) 
mimośrodowy, połączony poprzez zespoły gumowych 
sprężyn (16) z przesuniętym rzeszotem (6). Ponadto 
rzeszoto (5) jest zakończone odpowiednio wyprofilo
wanym zasypem (10) zachodzącym na ruszt rzeszota 
<6): 

Wynalazek służy do klasyfikacji wstępnej materia
łów sypkich. ■(! zastrzeżenie) 

3b; A41d W. 52491 23.09.1974 

Zakład Energetyczny Częstochowa w Częstochowie, 
Polska (Bolesław Jurczak). 

Zespól pasków mocujących kask ochronny 

Zespół wg wzoru użytkowego ma trzy paski i(3, 2, 4) 
z uchwytami (6) służącymi do połączenia z kaskiem, 
usytuowane względem siebie równolegle i połączone 
z paskiem podstawowym (1) tak, że paski zewnętrzne 
(3, 4) można przesuwać wzdłuż ich osi względem pa-

ska podstawowego, a pasek środkowy (2) zamocowany 
jest do niego trwale swym końcem i zawiera klamrę 
i(8) umożliwiaijącą regulację długości paska. Naprze-
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ciwległe końce pasków zewnętrznych zawierają 
sprzączkowe połączenie 1(5, 9) umożliwiające łączenie 
pasków pod brodą. (2 zastrzeżenia) 

3b; A41d W. 52569 ' 11.10.W4 

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Krystyna Dudek, Hali
na Pacholczyk, Jadwiga Wójkowska, Cecylia Wójcik). 

Ubrania wodoochronne do prac na otwartej przestrze
ni 

Ubranie wodoochronne wg wzoru wykonane z syn
tetycznego materiału włókienniczego powleczonego 
dwustronnie PCW, lub z tkaniny bawełnianej względ
nie wiskozowej powleczonej jednostronnie, bądź też 
z folii syntetycznej wzmacnianej nośnikiem siatkowym, 
składa się z kurtki, kaptura i spodni, przy czym bu
dowę kurtki stanowi dół <1) przymocowany do karcz-
ka (2) w sposób tworzący kanały wentylacyjne (3), 
oraz kaptur przymocowany trwale szwem nitkowym, 
zabezpieczony pelerynką (11). Spodnie posiadają kon
strukcję eliminującą szwy boczne, natomiast szwy sie
dzeniowe i wewnętrzne wykonane są metodą zgrzewa
nia, bądź nitkową. 1(2 zastrzeżenia) 

3b; A41d W. 5X570 IilJlO.,10r74 

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych, Łódź, Polska ((Krystyna Dudek, Hali
na Pacholczyk, Jadwiga Chmielewska). 

Pólkombinezom ohronicąy przed czynnikaimi biologicz
nymi — zwłaszcza do prac weterynaryjnych 

Półkombinezon wig wzoru wykonany z materiału 
włókienniczego powlekanego żywicami poliuretanowy
mi ma nogawki (1) stanowiące wraz z karczkiem (2) 
jednolity przód i rękawy (6) z wycięciami (7) w kształ
cie litery V, przy czym całość podtrzymywana jest za 
pomocą elastycznej szelki <9) o regulowanej długości, 
usytuowanej na plecach, zawierającej gumę oraz kla
mrę. Spodnie wyposażone są w otwory wentylacyjne 
zabezpieczone siatką oraz nakładką '(11). Obwód talii 
regulowany jest elastycznym rozwiązaniem pasa. 

(2 zastrzeżenia) 
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4c; P16k W. 52426 OI3.1lJli969 

Zakłady Urządzeń Gazowniczych „Gazomet", Rawicz, 
Pdlska ((Stanisław Maćkowiak, Rudolfi Rak, Tadeusz 
Stach, Stanisław Kałuża). 

Kurek sferyczny 

Kurek sferyczny służy do zamykania i otwierania 
przepływu gazu w rurociągach. 

Kurek według wzoru stanowi sześciokątny korpus 
(1) z króćcami przyłączeniowymi (2) oraz kulą (3), osa
dzoną w pierścieniach teflonowych <4) spełniających 
rolę uszczelnienia i usytuowanymi między wspomnia
nymi króćcami (2) a kulą <(3). Pierścień teflonowy f(4) 
uszczelniający dociskany jest poprzez pierścień osad-
czy '(5) sprężyną (6) i gumową uszczelką (7). 

Przedstawiony wyżej układ uszczelniający stosowa
ny jest w wszelkiego rodzaju kurkach sferycznych (za
worach) zwłaszcza do przemysłu gazowniczego. 

<I< zastrzeżenie) 

5a; E21b W. 52732 ilflJlllA074 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych, Piła, Pol
ska (Włodzimierz IRynek, Tadeusz Ziaja, Jan Opiela). 

http://11.10.W4
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Łącznik cyrkulaicyjny stosowany zwłaszcza przy apro
bowaniu złoża rurowym próbnikiem złożonym 

Łącznik cyrkulacyjny według wzoru użytkowego 
składa się z rurowego korpusu (2) z wewnętrznym 
otworem przelotowym (3) jednakowym na całej dłu
gości, który na bocznej ścianie ma wytoczenie kołowe 
(4) zbieżne do wewnątrz w części czołowej i nagwinto
wane w części środkowej, z wytoczeniem rowkowym 
i(9) i z otworami cyrkulacyjnymi (6) rozmieszczanymi 
najkorzystniej symetrycznie na obwodzie, z pierścienia 
dociskowego (5) oraz z membramy (7) w kształcie 
krążka, najkorzystniej mosiężnego umieszczonego mię
dzy pierścieniem dociskowym (5) i elastycznym (8), 
przy czym otwory cyrkulacyjne (6) są otwierane przez 
rozerwanie memibramy (7) pod wpływem ciśnienia. 

(1 zastrzeżenie) 

5a; E21b W. 52749 212.111 J1974 

A k a d e m i a Górniczo-iHutnicza im. S tan i s ł awa Staszi
ca, Kraków, Polska l(Artur Bęben, Jadwiga Pawlik, 
Bolesław Hawrylewicz, Wacław 'Bohacki, Tadeusz Ba
rański, Andrzej Kędziora, Jan Pailfiniewicz, Zenon 
Wasyłeczko, Jan Chrobak). 

Prowadnica dla wozu wiertniczego 

Prowadnica dla wozu wiertniczego ma kształt w po
staci litery „X", przy czym ramiona (1) prowadnicy są 
wzajemnie symetryczne. Na końcach ramion (1) od 
strony wewnętrznej są usytuowane rowki (3) dla pro
wadzenia maszyny wiercącej, zaś od strony zewnętrz
nej ramiona i(l) mają kształt przystosowany do kształ
tu prowadnicy wysięgnika wozu wiertniczego. 

(IŁ zastrzeżenie) 

5c; E21d W. 52607 ai,l<U9T74 

Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Tade
usz Werschner, Stanisław Salwach, Zdzisław Orych, 
Mieczysław Stępek, Marian Kowalczyk). 

Komora górnicza w poszerzonym wyrobisku, zwłaszcza 
na butle wyrównawcze 

Komora górnicza w poszerzonym wyrobisku, zwła
szcza na butle wyrównawcze, charakteryzuje się tym, 
że oddzielona jest od reszty poszerzonego wyrobiska 
górniczego (2) ścianką działową (3) zabudowaną wzdłuż 
osi wyrobiska, do której to ścianki zamocowane są 
butle wyrównawcze. (ii zastrzeżenie) 

5c; E21d W. 52800 29.111.19f74 

Ośrodek Badawczo-<Rozwojowy Techniki i Organiza
cji Produkcji Maszyn Górniczych, Katowice, Polska 
(Zbigniew Janczała, Bolesław Szymik, Jan Wycisk, Jan 
Zając, iRajmund Kornas). 

Urządzenie do mycia hydraulicznych stojaków kopal
nianych 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do mycia hydraulicznych stojaków kopalnianych. 
Urządzenie składa się z rusztu, który stanowi metalo
wa rama (1) mająca kształt prostokąta, na której dłuż
szych bokach i(2) osadzone są poprzez obudowy łoży
skowe (3) w równych odległościach .między sobą wałki. 
(4) zaopatrzone w gumowe krążki (5). 

Na końcach wałków (4) wystających jednostronnie 
z obudów łożyskowych (3) osadzone są zębate koła 
(6) napędzane poprzez przekładnię łańcuchową elek
trycznym silnikiem (8). „ (1 zastrzeżenie) 

Sd; E21f W. 52503 25.09.1974 

IBiuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska {AilfcEred 
Selferowicz, Jarosław Beranek). 
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Kopalniana stacja odmetanowania 

Stacja odmetanowania, składająca się z przerywaczy 
ognia, kolektora ssącego, filtrów głównych kolektora 
ssącego za (filtrami, filtrów pomocniczych, sprężarek, 
chłodnic końcowych, odwadniaczy, odliwiaczy i kolek
tora zbiorczego na tłoczeniu, charakteryzuje się tym, 
że na wlocie ma dwa ustawione równolegle przerywa
cze ognia '(7) pracujące wspólnie, przy czym istnieje 
możliwość wyłączenia jednego z nich do czyszczenia 
bez zatrzymywania ruchu stacji, oraz tym, że ruro
ciągi ssące i tłoczące są do sprężarek doprowadzone 
pionowo a wystające dolne ich części poniżej podłą
czeń do sprężarki stanowią zfoiorniki na zanieczyszcze
nia, natomiast w górnej najwyższej części stropu na 
całej długości jest wnęka wentylacyjna posiadająca po 
obu stronach szczeliny wentylacyjne (8). 

(3 zastrzeżenia) 

7a; B21b W. 53936 2&A&A&M 

Huta Baildon, Katowice, Polska '(Stanisław Jaśko, 
Gerard iStarzyczny, Kazimierz Bukała, Edmund iRosik, 
Józef Marchiwca, Jan Szołtysek). 

Walec z koszulką 

Walec stalowy z koszulką żeliwną, stosowany jako 
walec oporowy w walcarkach do walcowania blach na 
zimno, ma cylindryczny rdzeń (1) z kołnierzem i(2) za
ciśniętym w rowku (3) wyżłobionym w ścianie we
wnętrznej (4) koszulki !(5). (I zastrzeżenie) 

7c; B21d W. 52654 ai,10JlOT4 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Czesław Łój, Bernard 'Rudka). 

Przyrząd do ustawiania kąta walcowania przy zwija
niu prętów w kształt spiralny 

Przyrząd według wzoru użytkowego posiada głowicę 
(10) z podziałką kątową (11) i obrotowo nastawnym 
ramieniem (12), 'Ramię (12) nastawiane na odpowiedni 

kąt i unieruchomione zaciskiem (13) służy do wprowa
dzenia pręta (14) na walce (1, 2, 3) pod zadanym ką
tem. (1 zastrzeżenie) 

7c; B21d W. 52746 EfcJlilJlOTtł 

„Agromet" Kombinat Maszyn do Zbioru Słomy 
i Siana, Lublin, Polska (Leon Sldwczyński, Zygmunt 
Gruszecki).. 

Dźwignia przełączająca zwijarek do blach 

•Przedmiotem wzoru użytkowego jest dźwignia prze
łączająca zwijarek trój walcowych do blach;, mająca na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa dbsługi zwijarki. 
Dźwignię według wzoru stanowi metalowy pręt (2) 
umiejscowiony w dolnej części stojaków, przy czym 
ma on możliwość odchylania się i zadziałania na wy
łącznik krańcowy (3). (1 zastrzeżenie) 

8d; D06f W. 52954 a4jl2jl0f74 

Zakłady Metalowe „Predom-tPalar", Wrocław, Pol
ska {Eugeniusz Fraczek, Harald Kohnen, Stanisław 
Siemienas, Eugeniusz Zawadzki). 

Wspornik trójramieniny do zbiornika pralki 

Wspornik według wzoru użytkowego służy do 
usztywnienia tylnej ściany zbiornika oraz służy jako 
piasta dla walka przenoszącego napęd z silnika na 
bęben., Wspornik składa się z czterech elementów: 
trzech ramion stanowiących jedną całość, miseczki <5), 
tulei (6) i nakrętek (8). \(5' zastrzeżeń) 
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9b; A46b W. 52635 aanO-lWM 

Śląska Spółdzielnia (Pracy ^Projekt", Gliwice, Pol
ska (Bogumił Ulrych)., 

Uchwyt drążfka jw szozatce do zainniatatnia 

Uchwyt drążka w szczotce do zamiatania stanowią^ 
cy rozłączne połączenie szczotki z trzonkiem drążka 
składa się z kielichowej 'tulei (1) z materiału elastycz
nego oraz korka (5) rozpierającego. W węższej części 
tulei (1), mającej podłużne wycięcia (3), na gwincie /(4) 
osadzony jest korek (5) rozpierający tuleję 1(1) w otwo
rze szczotki (6). W szerszej części tulei (1) zamocowa
ny jest trzonek (7) drążka. ,(1 zastrzeżenie) 

9b; A46b W. 52652 81.1*L19f74 

Śląska Spółdzielnia Pracy ^Projekt", Gliwice, Polska 
(Bogumił Ulrych).. 

Łąjczniik drążka i suczotM do zamlatartia 

Łącznik według wzoru stanowi rozłączne połączenie 
drążka i szczotki do zamiatania. W dnie kielicha (1) 
wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego za

mocowana jest nakrętka (2) metalowego wkręta (3) 
osadzonego w otworach krążka <5) gumowego i pod
kładki (4). Pomiędzy krążkiem i(5) i dnem kieliclha (1) 
osadzona jest miseczka (6) z blachy stalowej. 

(.1 zastrzeżenie) 

I l e ; B42f W. 52728 08Mjlfl7& 

Spółdzielnia Pracy Poligralficzno^Papiernicza, Kosza
lin, Polska (Jerzy Chmielewski). 

Uiehwyt do kart dzdiutrfeawaaiych 

Uchwyt do kart dziurkowanych składa się z podsta
wy 1(1) wyposażonej w wydrążone bolce (2) oraz na
kładki z kołkami (3) współpracującymi z bolcami 1(2). 
Podstawa (1) umocowana jest obrotowo w oprawie 
podstawy (6), Uchwyt wyposażony jest w sprężynujący 
zaczep (7) przytrzymujący nakładkę (3). Oprawa pod
stawy (6) oraz zaczep 1(7) umocowane są do grzbietu 
(8) segregatora. Uchwyt do kart dziurkowanych wyko
nany jest z nierdzewnego metalu. (1 zastrzeżenie) 

12a; BOld W. 52758 BBAilJlOT4 

Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Stanisław 
Janie). 

Urządzenie do regulacji stałego ciśnienia przepływu 
wody w aparatach destylacyjnych 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do regulacji stałego ciśnienia i przepływu wody 
w aparatach destylacyjnych. 
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Urządzenie posiada zbiornik {1), w którego ścianie 
wmontowane są rury odprowadzająca nadmiar wody 
(2) i doprowadzająca wodę (3) oraz przewód gazowy 
i(9), W zbiorniku (1) znajduje się pływak (5) połączony 
poprzez ramię dźwigni (6) z iglicą zapadkową (7), któ
ra utrzymuje w położeniu otwartym zawór dopływu 
gazu (10) oraz z automatycznym wyłącznikiem (14), 
połączonym z urządzeniem sygnalizacyjnym (13). 

1(2 zastrzeżenia) 

12e; BOlf W. 52799 29jltll9f74 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „BIPRO-
STAL", Kraków, Polska (Jan Skowroński, Jerzy Szu-
milas). 

Płuczka gaswfwa 

Płuczka według wzoru użytkowego posiada wypeł
nienie, w postaci pakietów 1(1), które mają listwy (6) 
z blachy najlepiej nierdzewnej, nachylone do kierunku 
przepływu czynników gazowych korzystnie pod kątem 
45°. Pakiety ułożone są wewnątrz ofoudowy (3), na 
konstrukcjach wsporczych (4)J 

Wypełnienie (l)i jest wielowarstwowe, przy czym 
każdą poziomą warstwę (5) sianowi dowolna ilość pa
kietów. i(,3 zastrzeżenia) 

15h; B41k W. 52315 08.08.10714 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Bogumił 
Wierzchowski), 

Automatyczny numerator, zwłaszcza do nuimerowania 
elementów wyrobów 

Numerator według wynalazku zawiera bęfben który 
składa się z szeregu tarcz, z których każda połączona 
jest z odpowiednią zębatką. Z jednej strony z zębatka

mi sprzęgnięty jest przerzutnik (5), natomiast z dru
giej strony urządzenie zapadkowe 1(6). Przerzutnik ma 
grzebień z ząbkami o różnych długościach, które zazę
biając się z odpowiednimi zębatkami powodują obrót 
tarcz o żądany kąt. (2 zastrzeżenia) 

15k; B41m W. 52856 ilMfi.llSl74 

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Eureka", Warszawa; Polska (Jan Charzew-
ski). 

Rama do druku sitowego 

Rama do druku sitowego według wzoru użytkowego 
posiada korpus (1), którego ścianki zagięte pod kątem 
prostym tworzą kołnierz. W kołnierzu umieszczone są 
za pomocą śrub (2) z nakrętkami |(3) uchwyty <4) wal
cowych prętów (5) do mocowania i napinania siatki 
1(6). Uchwyty (4) wykonane w postaci metalowych ko
stek mają wycięcia w kształcie litery C nachylonej 
pod kątem ostrym do osi kostki. W wycięciach uchwy
tu i(4) mieszczą się dwa pręty (5) z nawiniętą na nich 
siatką (6). Siatka i(6) nawinięta jest w ten sposób, że 
jej wolny koniec przechodzi naprzemianlegle między 
prętami (5), a następnie jest opasany na obydwu prę
tach jednocześnie. (ii zastrzeżenie) 

17a; F25b W. 52731 HftilllJlflfM 

Zakłady Mechaniczne „flPonar-Tamów", Tarnów, Pol
ska (Zbigniew Ziobrowski, Aleksander SamuLik, Kazi
mierz Broniewicz). 

Agregat chłodniczy tfktraplająjcy 

Agregat chłodniczy skraplający z wymuszonym .ukła
dem chłodzenia skraplacza i sprężarki hermetycznej 
o owalnym przekroju poprzecznym jej obudowy, cha
rakteryzuje się tym, że sprężarka i(l) zwrócona jest 
większą powierzchnią swej obudowy w kierunku 
przepływu powietrza chłodzącego skraplacz i ma po 
stronie ssawnej dwie rurki (13) przeciwnie skierowa
ne, obejmujące z obu stron stojan (14) silnika elek
trycznego, których wlot jest usytuowany symetrycznie 
w centralnej części wnętrza obudowy (10, 11) oraz, że 
sprężarka (1) posiada dwa symetrycznie usytuowane 
i ukształtowane po promieniu usztywniające żebra 
(18), które otaczają wirujące elementy układu korbo-
wodowego i stanowią dodatkowe połączenie silnikowej 
części korpusu (17) z korpusem (19) dolnego łożyska. 

1(1 zastrzeżenie) 
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17c; F25d W. 52823 0BJU2J1OT4 

Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych, Byd
goszcz, Polska (Andrzej Wesołowski). 

Otwarty mebel chtódmiiicizy 

•Przedmiotem wzoru użytkowego jest otwarty mebel 
chłodniczy z wymuszonym obiegiem powietrza, posia
dający szczelinową kryzę dławiącą. 

iTylna ściana 1(6) izolowanej skrzyni (1) oraz tylna 
ściana (7) pojemnika |(2) tworzą kanał powietrzny (8), 
w którym znajduje się szczelinowa kryzar dławiąca 
składająca się ze ściany pzedniej i(9) i ściany tylnej 
{10) tworzące skośną szczelinę rozwartą w kierunku 
boków otwartego mebla chłodniczego. Zadaniem szcze
linowej kryzy dławiącej rozwartej w kierunku boków 
mebla chłodzącego jest: wytwarzanie lekkiego nadciś
nienia w komorze |(3) dzięki czemu wydajność parow
nika 1(5) jest w pełni wykorzystana oraz wytwarzanie 
zróżnicowanego wypływu powietrza w kanale (8) 
zwiększając jego wypływ w kierunku boków, gdzie 
występuje zwiększone zapotrzebowanie zimna. 

(2 zastrzeżenia) 

19a; EOlb W. 52453 K3.00JL974 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Mor
skiego Hydróbudowa-4, Gdańsk-iWrzeszcz, Polska (Mie
czysław Kozłowski, Józef Krupa, Leon Koneta). 

Przyrząd do montażu kotew mocujących szynę podto
rza w betonowej konstrukcji naibrtzeża, przytwierdzo

ny odejmowtalniie do obrzeża deskowamia 

Przyrząd do montażu kotew mocujących szynę pod
torza dźwigów w betonowej konstrukcji nabrzeża, 
przytwierdzany odejmowalnie do górnego obrzeża de
skowania przed zabetonowaniem, stanowi szablon dy
stansowy. Szablon ten ma postać prostokątnej płyty 
(1) o długości nieco większej niż szerokość deskowa
nia, zaopatrzonej w dwa otwory do mocowania w nich 
górnych, nagwintowanych końców (4) i i(5) kotew i(6) 
i 1(7) za pomocą nakrętek (8), (9) i (10), (11). Dolne na
krętki (8) i i(10) pozostają z zabetonowanymi kotwami 
(6) d (7) w betonie,, górne zaś nakrętki (9) i (11) od
kręca się z kotew (6) i (7) dla umożliwienia zdemon
towania z nich przyrządu. .(,1 zastrzeżenie) 

I M ; EOld W. 52624 I2&.'10jlfll74 

Centralny Ośrodek Badawczo-IFrojektowy Konstruk
cji Metalowych jMostostal", Warszawa, Polska (An
drzej Jarząbek),. 

Przestawny pomost montażowy 

Przestawny pomost montażowy z podestem i barier
kami ochronnymi zawiera przeguby (6), na których 
są osadzone uchylnie drabinki (7) ze stopniami (8). Do 
dolnych końców drabinek (7) zamocowane są koła 
jezdne |(9>, służące do transportu pomostu przy od
chyleniu drabinek (7) do położenia zastrzałów i(2). 

(iii zastrzeżenie) 

20f; B61h W. 52797 2BMJ1OT1* 

Zakłady Naprawcze Taboru (Kolejowego, Wrocław, 
Polska, /(Marian Głowaczewski, Czesław Olszewski, 
Eugeniusz Rachwalski, Marian Mickiewicz, Józetf Wdt-
koś, Tadeusz Hołowacz, Józelf Polek). 
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Wtopka wstawki hamulcowej pojazdów szynowych 

Wtopka według wzoru użytkowego posiada podstawę 
(1); która ma w środku części umiesizczony z jednej 
strony zaczep (3) wewnętrzny, wyoblony o kształcie 
kołnierza oraz symetrycznie rozmieszczone co najmniej 
trzy otwory (4) prostokątne. (1 zastrzeżenie) 

21c; HOlh W. 53562 OMO.I1074 

21c; H02g W. 52495 2(4.09.19(74 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zakład 
Energetyczny „Częstochowa", Częstochowa, Polska 
(Ireneusz Gębski, Jan Nieszporek). 

Przedłużacz uziemiaczy przenośinych 

Przedłużacz według wzoru użytkowego służy do 
przedłużania linki uziemiającej uziemiaczy przenoś
nych. Przedłużacz posiada dwie płytki złączowe (2, 3), 
przewód (4) oraz izolacyjny uchwyt pomocniczy 1(1). 

(2i zastrzeżenia) 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia
łów Budowlanych „ZiREMB", Wrocław, PoOska (Kazi
mierz Kuźniak, Ludwik Szczepański). 

Łącznik komtaktiromlołwy 

Łącznik kontraktronowy według wzoru użytkowego 
służy do sterowania urządzeniami elektrycznymi. 

Łącznik kontraktronowy stanowi prostopadłościenny 
korpus (1), w którego osi podłużnej jest usytuowany 
napęd wewnętrzny (5) magnesu trwałego (4), zaś jedną 
z zewnętrznych ścian korpusu '(1) jest wymienna 
wkładka <(6) zawierająca kontaktron >(6b), natomiast od 
strony płaszczyzny czołowej jest zamocowany napęd 
zewnętrzny (2). (3 zastrzeżenia) 

Sic; HOlc W. 52592 ,17.10 J19T74 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol
ska (Marek Gawroński). 

Pokrętło dla potencjometrów miniatuirawyich 

Pokrętło według wzoru użytkowego ma kształt 
trzpienia wątkowego, który posiada na jednym końcu 
wtyk (1) ukształtowany w postaci spłaszczonych wi
dełek. Boczne krawędzie widełek oraz spłaszczone 
strony, posiadają stożkowe ścięcia (2),. Wtyk (1) zawie
ra uskok (3), który przechodzi w część walcową 1(1) 
nieco cieńszą od średnicy trzpienia pokrętła (5). Wi
dełkowy wtyk (1) zamontowany w otworze szczotki 
potencjometru, stanowi rozbieralny zatrzask. 

<1 zastrzeżenie) 

21c; HOlh W. 52608 2il .10.1974 

Wałbrzyskie Zakłady Metalowe Przemysłu Tereno
wego, Wałbrzych, Polska (Kazimierz Bednarek, Leon 
Rychel). 
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Zacisk przewodu elektrycznego 

Zacisk przewodu elektrycznego według wzoru użyt
kowego stosowany jest do zabezpieczenia przewodu 
przed wysunięciem z oprawka żarówki lampy oświet
leniowej. 

Zacisk posiada łącznik (1) i część zaciskową (2) z 
trzema otworami, przez które przewleka się przewód 
elektryczny. ,(3< zastrzeżenia) 

21c; HOSk W. 52698 12jlilH9fM 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska l(Ja-
cek Seńkowski, Andrzej Żur, Marian Endler). 

Kaseta na karty drukowane 

Kaseta na karty drukowane według wzoru użytko
wego składa się z usytuowanych równolegle, jedna nad 
drugą, dwóch par listew ceowych, górnej (1, 2) oraz 
dolnej (3, 4), połączonych czołowo z dwiema płytami 
bocznymi' (5) za pomocą złączy śrubowych. Wolne 
przestrzenie w listwach każdej pary listew ceowych 
(1, 2) oraz (3, 4) są usytuowane naprzeciw siebie i 
tworzą gniazda osadcze końców prowadnic (9) kart 
drukowanych. Ściany czołowe listew ceowych ,(1, 2, 3, 
4) są z jednej strony przedłużane płaskownikami 1(14) 
tak, że każda listwa ceowa \(1, 2, 3, 4) z płaskowni
kiem (14) tworzy jedną 'całość o przekroju poprzecz
nym w kształcie dużej litery F, przy czym płaskowni
ki (14) tylnych listew ceowych (2, 4) są skierowane do 
siebie. 

Na całej długości tych płaskowników (14) są wyko
nane rzędy otworów, których odległość jest równa od
ległości otworów w obudowie gniazda wtykowego. 
Krawędź płaskownika (14) dolnej listwy ceowej /(3) 
przedniej jest usytuowana powyżej krawędzi płyt 
bocznych <5) tworząc szczelinę wentylacyjną. Prowad
nice (9) w przekroju poprzecznym mają kształt dużej 
litery H, przy czym podziałka prowadnic (9) wynosi 
V2 cala, (1 zastrzeżenie) 

21c; HOlr W. 52795 27J1,1.1974 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
-APATOR" w Toruniu, Zakład Produkcyjny, Byd
goszcz, Polska (Jerzy Konitz). 

Zacisk do łączenia żyt przewodów elektrycznych, 
zwłaszcza wielodrutawyoh 

Zacisk według wzoru użytkowego przeznaczony jest 
do łączenia żył przewodów elektrycznych, zwłaszcza 
wielodrutowych oraz przewodów wielodrutowych z 
szynami, jak również odcinków szyn. Konstrukcja za
cisku oparta jest na prostopadłościennej obejmie (1) 
tworzącej wewnątrz komorę zaciskową. Przez jeden z 
krótszych boków obejmy przechodzi śruba dociskowa 
i(4) z obrotowo osadzoną na jej końcu płytką docisko
wą (7). 

W boku obejmy, przeciwległym do boku przez który 
przechodzi śruba dociskowa (4), stanowiącym podsta
wę zacisku znajduje się otwór z gwintem oraz wystę
py (8) lub wgłębienia. Otwór z gwintem służy do mo
cowania zacisku do podstawy izolacyjnej (3), a wystę
py lub wgłębienia do zabezpieczenia go przed obrotem 
podczas mocowania żył przewodów elektrycznych. 

i(2 zastrzeżenia) 

21c; HOlr W. 52803 80Jia,.lll97i4 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej „MERA-ELMAT", Wrocław, Pol
ska (Ryszard Pędziński, Tadeusz 'Neustein). 

Zestaw złączek montażowych 

Zestaw złączek montażowych według wzoru użytko
wego, składa się z jednotorowych złączek i(l), których 
korpusy (3) mają elementy dwustronnego zazębienia 
w postaci wyżłobienia 1(4) z wypustem (5) i wgłębień 
(9) z występami (8). 

Wypust (5) ma otwór (6), przez który wkłada się 
wkręt i(7) mocujący złączkę '(1) do podłoża. Zestaw 
złączek jest dodatkowo wyposażony w co najmniej 
jedną dielektryczną przekładkę (10), kształtem dosto
sowaną do zarysu korpusu i(3), mającą wgłębienie (11), 
w dnie którego jest otwór pod mocujący wkręt (7).. 
Przekładka (10) ma podcięcie <13) szerokością odpo
wiadające wypustowi (5) d dwa wycięcia (14) odpowia
dające występom <8). (I zasitrzeżenie) 
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21c; HOlh W. 52910 19.1Łlflf74 

Huta „Baildon", Katowice, Polska KZbigniew Sobec
ki). 

Wyłącznik samoczynny poziomu ciefczy 

Wyłącznik poziomu cieczy w zbiorniku według wzo
ru użytkowego posiada pływak (1) o kształcie zbliżo
nym do owalu i jako element wyłączający wyłącznik 
rtęciowy (4), osadzony wewnątrz pływaka (1). Do dna 
(11) pływaka (1) zamocowany jest zaczep (12). 

(2 zastrzeżenia) 

21e; GDlr W. 52465 H7.09J1OT4 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zakład 
Energetyczny „Częstochowa", Częstochowa, Polska 
(Wacław Całus, Waldemar Muc, Jerzy Formicki). 

Stanowisko serwisowe do biadania przekaźników 
zmierzchowych 

Stanowisko serwisowe według wzoru użytkowego 
przeznaczone jest do wykonywania badań, pomiarów 
i regulacji przekaźników zmierzchowych. Stanowisko 
składa sdę z zespołu nastawczego (3) wyposażonego w 

zestaw mierników (4), gniazda (2) umieszczonych na 
płycie (1) oraz z układów pomiarowo-kontrolnych (6). 
Całość umieszczona jest w obudowie t(5), 

G2f zastrzeżenia) 

21f; F21I W. 52566 1010,11974 

Józef Cz. Sawicki, Suwałki, IFolska (Józetf Cz. Sa
wicki). 

Lampka nocna przenośna 

Lampka nocna przenośna przystosowana jest do 
włączania bezpośrednio do gniazdka w ścianie za po
mocą uchwytu (6), na którym znajduje się włącznik 
(5). Z boku lampki znajduje się gniazdo (4) oraz noga 
i(8) do ustawiania na stole, wychylana na przegubie 
kulkowym (7). Klosz 1(1) wykonany jest jako półalba-
żur, aby nie przeszkadzał przy włączaniu lampki do 
gniazdka elektrycznego w ścianie. (d zastrzeżenie) 

21f; F211 W. 52817 OEJIIŁIOTO 

Huta „Baildon", Katowice, Polska ((Antoni Piskała, 
Stelfan Wacławek). 

Laimpa elektryczna przenośna 

Lampa według wzoru użytkowego posiada zamknię
tą kloszem (2) oprawkę (1) z żarówką, połączoną ka
blem (4) ze źródłem prądu elektrycznego i osadzoną 
na rączce (3). Do rączki i(3) jest zamocowany na pod
kładce z materiału izolacyjnego (7) magnes stały (8). 

|(ili zastrzeżenie) 
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21f; F21v W. 50857 ' H0.12..19T4 
Lar -

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów d Automa
tyki Elektronicznej „MEKA-ELMAT", Wrocław, Polska 
(Ryszard Pędziński, Tadeusz 'Neustein). 

Miniaturowa lampa sygnalizacyjna 

Lampę sygnalizacyjną wedłulg wzoru użytkowego 
stanowi korpus (2) zamknięty dnem (4), przystosowa
nym do umieszczenia w nim złączy 1(5) wtykowych 
płaskich lub przewodów oraz część i(3), znajdująca się 
przed tablicą (1). W celu unieruchomienia lampy w 
otworze tablicy (1) na część korpusu (2) nałożona jest 
płaska sprężyna (8). Wewnątrz korpusu .(2) znajduje 
się miniaturowa telefoniczna żarówka (6), Lampa 
przeznaczona jest do zastosowania w urządzeniach 
podlegających wstrząsom i drganiom. t('2 zastrzeżenia) 

21g; H011 W. 52591 ItfJlOjlflfM 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska 
(Edward Kowalski, Midhał Jawłowski). 

Ekranowanie komory reaktora dio epitafejli 

Ekranowanie komory reaktora do epitaksji polega
jące na jej obudowaniu 'blachami metalowymi, cha
rakteryzuje się tym, że obudowa metalowa zaekrano-
wania jest wyposażona w prowadnice (1), w prze
suwne frontowe drzwiczki (2), osadzone w tych pro
wadnicach (1), które z kolei są umocowane do nieru
chomej części (4) konstrukcji komory reaktora w ten 
sposób, że te prowadnice (4) tworzą z pionem mały 
kąt, najkorzystniej ,3i°, przy czym obrzeże wspomnia
nej pionowej nieruchomej części (4) drzwiczek i(2) wy
posażone jest na całym Obwodzie w grzebień (5), wy
konany z blachy metalowej o przecinanej krawędzi co 
30 do 40 mm, najkorzystniej H4 mm, na głęibokość 
30 mm. . (1 zastrzeżenie) 

21g; HOls W. 52670 0fiil)lJ19f74 

Wojiskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
'(Włodzimierz Narczyk, Ryszard WiUbik, Wacław Grzy
bowski). 

Obudowa lasera gazowego 

Obudowa lasera według wzoru użytkowego składa 
się z podstawy (1), do której przymocowana jest rura 
laserowa (8), ścian czołowych (5) z lustrami rezonato
ra oraz z osłony i(7). 

Podstawę (1) obudowy stanowi płaskownik posiada
jący zakończenia o kształcie ściętych klinów (2),, które 
osadzone są we wgłębieniach wykonanych w ścianach 
czołowych (5) obudowy. Podstawa (1) połączona jest ze 
ściankami (5) za pomocą wkrętów .(4). Podstawa (1) 
i osłona (7) obudowy posiadają otwory (3, 11) [umożli
wiające wymianę ciepła z otoczeniem. Reflektor 1(9) 
usytuowany jest pod rurą laserową (8'). 

(Ill zastrzeżenie) 

21g; HOlf W. 52745 122.111.19714 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne — Zakład Do
świadczalny Sprzętu Telewizyjnego, Warszawa, Pol
ska ((Ryszard Skowyxa). 

Soianka karkasu cewki tranisfoii-matora lub dłatwika 
*] 

Ścianka karkasu cewki transtfiormatora lutb dławika, 
stanowi płytkę o kształcie prostokątnym z materiału 
elektroizoiacyjnego. Na jednym z dłuższych boków, 
ścianka posiada prostokątny występ |(q) o wysokości 
,(g) równej grubości materiału ścianki. Występ <q) roz
mieszczony symetrycznie względem poprzecznej osa sy
metrii (x) ścianki. Na drugim wzdłużnym boku, ścian
ka posiada wgłębienie (y) identycznie usytuowane 
względem osi symetrii (x) i tych samych wymiarach 
stałych (a, g), jak wspomniany występ i(g). 

IGI zastrzeżenie) 
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21g; GOlr W. 52824 Oa:lffiJl074 

Zakłady Elektroniczne „Warel", Warszawa, Polska 
(Zygmunt Urbańczyk, Wojciech Krysiak). 

Urządzenie górniczego osobistego nadajnika lokacyj
nego 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do określania położenia ludzi zasypanych lub od
ciętych przez zawał w górniczych wyrobiskach. Jest 
ono umieszczone w części akumulatorowej górniczej 
lampy. Elementem promieniującym fale elektromagne
tyczne jest cewka ;(4) umieszczona na karkasie, we
wnątrz którego umieszczony jest rdzeń magnetyczny 
(6). Cewka (4) posiada dwa wyprowadzenia ii, 8). 

((12 zastrzeżenia) 

21g; G2lc W. 52944 HM&.1874 

Instytut 'Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Jerzy 
Grzejszczak, Stanisław Ścisło wAcz, Włodzimierz Rybar-
czyk), 

Urządzenie linkowe do sterowainia położenia elementu 
regulacyjnego reaktora jądrowego 

Urządzenie według wzoru użytkowego zawiera gło
wicę napędową umieszczoną nad kanałem reaktora 
jądrowego, w której znajdują się dwa silniki asyn
chroniczne i(l), Obrotowy bęben (4) z nawiniętym cię
głem linkowym ;(5) oraz selsyn nadawczy (3), które 
otrzymują napęd z silników (1) poprzez odpowiednie 
przekładnie mechaniczne. Poza głowicą napędową 
znajduje się obrotowy magnes trwały (10) uruchamia
jący zestyki zwierne i(ll), przy czym obrót magnesu 

trwałego (10) uzyskuje się dzięki sprzężeniu jego osi 
obrotowej z osią obrotową bębna (4) ipoprzez prze
kładnię f(P5). Na cięgle Linkowym <5) podwieszony jest 
elektromagnes ,(6) służący do trzymania zawory (7) 
przytwierdzonej do elementu regulacyjnego (8) reak
tora jądrowego. '(1 zastrzeżenie) 

21h; F24h W. 52650 05.H1J1974 

Grzegorz Duszyński, Gdańsk, Polska (Grzegorz Du
szyński) . 

Elektryczny, przewflewowy ogmaqwaicz wnętrz 

Elektryczny ogrzewacz wnętrz przeznaczony jest do 
szybkiego ogrzania pomieszczeń takich j&ik pokoje 
mieszkalne, biura, kioski i tym podobne. Posiada on 
obudowę 1(1) wykonaną z dwóch metalowych tac (2) 
o profilu trapezowym z zaokrąglonymi narożami, po
łączonych metalową obejmą i(6) z otworami (7) oraz 
zamocowane wewnątrz i przesunięte względem siebie 
ekrany (5), ipamiędzy którymi wmontowane są oporo
we elementy grzejne {3) w postaci spiral nawiniętych 
na rdzenie <(4) szamotowe. (4 zastrzeżenia) 

2lk9; HOlm W. 52619 24.10.1974 

Alicja Krygier, Warszawa, Polska {Alicja Krygier). 

Obudowa, baterii suchej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa baterii 
suchych wykonana najkorzystniej z tworzywa sztucz
nego. 
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Obudowę baterii suchej stanowa dwuczęściowa osło
na (1) i (2), przy czym w osłonie 1(1) wykonany jest 
otwór (3), w którym osadzony jest garb (4) denka me
talowego kubika (5), natomiast w osłonie górnej i(2) 
wykonana jest tuleja (6) z kapturkiem |(7), stanowią
ca jednolitą całość z osłoną (2), w której osadzony 
jest koniec elektrody (8) umieszczonej w elektrolicie 
(10) przysłoniętym od góry uszczelką ,(9) nałożoną na 
krawędź kulbkia d dociśniętym uszczelniającą osłonę 
1(2). 

Dwuczęściowa osłona (1) i i(2) z tuleją (6) nałożona 
na metalowy pojemnik jest ściśle do niego dopasowa
na, stanowiąc wystarczające zabezpieczenie, łącznie z 
uszczelką (9), przed wydostawaniem się na zewnątrz 
elektrolitu. Tak skonstruowana obudowa zapewnia 
styk elektryczny poprzez otwór <3) z częścią ;(4) me
talowego pojemnika, oraz po zerwaniu kapturka (7) 
z końcem elektrody 1(8). (4 zastrzeżenia) 

24wi; F23n W. 52673 an AA. asm 
Zakłady Pamiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-

pomiar" Gliwice, Polska KZdzisław Wilczyński, Bogu
sław Bogucki, Ginter Grucza, Franciszek Prajs). 

Zestaw wziernikowy dla fotoelementów, zwłaszcza typu 
UVC, dla kontroli zaniku płomienia palników rozpało-

wyioh kotłów eanerffetyiozinyich 

Zestaw wziernikowy dla ifotoelementów, zwłaszcza 
typu UVC, do kontroli zaniku płomienia palników roz-
pałowych kotłów energetycznych wyróżnia się tym, że 
rura wziernikowa (1) nie jest związana z konstrukcją 
palnika, a wymiary geometryczne (A), (B) rury wzier
nikowej (1) oraz (C), i(D) osłony 1(2) Ifotoelemenitu i(5) 
nie ograniczają.kąta widzenia ifotoelementu (5) i umoż
liwiają usytuowanie go w odpowiedniej odległości od 
płomienia. Zastosowanie w osłonie ;(2), połączonej z 
rurą wziernikową <1) kołnierzowo z zastosowaniem 
przekładki izolacyjnej ((4), specjalnych elementów 
kształtujących i(8), 1(9) zapewnia prawidłowy rozpływ 
strug powietrza i zmniejsza przez to zanieczyszczenia 
fotoelementu (5). (3 zastrzeżenia) 

25a; D04b W. 52935 21.lfe.lOT4 

'Centralny Ośrodek Badawczo-IRozwojowy (Maszyn 
Włókienniczych „CENTMATiEX", Łódź, Polska (Zdzi
sław Stępień, Marian Perlikowski, Zdzisław Krako-
wiaik). 

Mechanizm do napędu elementu padającego wątek w 
osnowowej maszynie dziewiarskiej 

Mechanizm według wzoru użytkowego składa się z 
ramienia (2), na którym umieszczony jest element po
dający ii), połączony przegulbowo z łącznikiem 1(4), 
który połączony jest z dźwignią (5). 

Dźwignia i(5), osadzona na wale (6), połączona jest 
przegubowo z łącznikiem (7) połączonym przegubowo z 
wahaczem (8), który osadzony jest na wale ,(9) i po
łączony z korbowodem 1(10), połączonym przegubowo 
z korbą (li}, osadzoną na wale napędowym (12). Wały 
(6, 9, 12) stanowią stałe punkty zamocowania mecha
nizmów napędzających elementy tworzące oczko. 

l(lt zastrzeżenie) 

http://21.lfe.lOT4
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25b; D04c W. 52948 23JU2J1OT4 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Roman Hoffifman, 
Aleksander Cisło). 

Wrzeciono kortonkarki 

Wrzeciono koronkarki według wzoru posiada czop 
cylindryczny, który stanowi rura ,(1) z dwoma otwo
rami przelotowymi na jej powierzchni o wspólnej osi 
geometrycznej, przy czym w otworach tych są końce 
płaskiej sprężyny (2) umieszczonej wewnątrz rury i(l) 
i wygiętej w kształcie litery U. {1 zastrzeżenie) 

30a; A61f W. 521319 IOJ06J1W4 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Konstanty Tu-
kałło). 

Szyna do ćwiczeń stawu skokowego w stopie porażo
nej 

Szyna według wynalazku do przeprowadzania ćwd-
czeń stawów skokowych przez chorych długotrwale 
przebywających! w pozycji leżącej ilulb chodzących o 
kulach zawiera podporę golenia (1) i podporę stopy ((2), 
połączone zawiasowo d ściągnięte kątowo sprężyną (8) 
zawieszoną na kołkach zaczepowych ,(9) osadzonych na 
bocznej ścianie podpór 1(1) i (2). Podpory (1) d (2) wy
konane są z blachy d posiadają (brzegi wzdłużne 
usztywnione przez zagdęcde. Podpana goleni (1) ma 
wzdłużne wgłębienie 'ukształtowane promieniowo, a w 
swojej dolnej części kształtowe wycięcie dla pięty. 

W części górnej podpory goleni (1) znajdują się pod-
trzymki (10) do osadzenia i zamocowania szyny dru
cianej typu Kramera, Zahaczona na kołkach zaczepo
wych .(9) sprężyna {8) ściąga podporę goleni (1) i pod
porę stopy (2) do położenia o kącie nie waększym jak 
76° ii pozwala pod czynnymi naciskami zginania po-
deszwowego stopy chorego rozchylać je kątowo w gra
nicach do .130°. 1(2 zastrzeżenia) 

30a; A61b W. 52612 BEjno.iarM. 

Akademia Medyczna, 
L. Ratajczak). 

Poznań, Polska i(Czesław 

Cewnik do usuwania zatorów w tętnicy płucnej 

Cewnik według wzoru dostosowany jest do wpro
wadzania jego końcowej części poprzez otwartą żyłę 
w udzie i dalej poprzez serce do tętnicy płucnej celem 
doprowadzenia tam środka cieniującego dla ustalenia 
za pomocą zdjęć rentgenowskich położenia skrzepli-* 
ny, oraz celem przyssania i wyprowadzenia skrzepliny. 

Cewnik posiada elastyczną rurkę główną (1), której 
główny koniec ma kształt lejka (7), w dolnym nato
miast osadzony jest kurek trójwylotowy (12) z dwoma 
końcami wylotowymi {13) i ;(14) dostosowanymi do 
podłączenia strzykawki do wprowadzenia środka cie
niującego d strzykawki do przyssania skrze pliny. We
wnątrz rurki głównej (1) umieszczona jest rurka i(2) 
pomocnicza do napełniania Ibalonu, osadzonego poniżej, 
końca lejka i(7), dla zamknięcia prześwitu tętnicy płuc
nej celem umożliwienia przyssania skrzepimy. W dol
nej części rurki pomocniczej (2) jest osadzony kurek 
(10) z końcowym wylotem (11) do podłączenia strzy
kawki. ,(4 zastrzeżenia.) 

30a; A61b W. 52689 ll(2jl!l .19174 

Ministerstwo Obrony Narodowej — Główne Kwater
mistrzostwo Wojska Polskiego, Warszawa, Polska (Jan 
Marek Trzcianka, Jan Mam drak, Zbigniew Kotajny). 

Urządzenie do rejestraicji ktrzyiwyioh detktrolkaa-dtiogra-
fiicznyjCh 

, Urządzenie do rejestracja krzywych elektrokardiogra-
gra/ficznych posiada nadajnik .(1); składający się ze 
wzmacniacza (biologicznego (2), modulatora <(3) oraz 
części nadawczej (4), i odbiornik (6) posiadający część 
radioodbiorczą (8), demodulator ,(9) i wzmacniacz ni
skiej częstotliwości {10). 

Nadajnik i odbiornik pozwalają na bezprzewodowe 
przesyłanie sygnału EKG, obserwację tego sygnału na 
ekranie kardioskopu d jego rejestrację graficzną i ma
gnetyczną. Urządzenie do rejestracji krzywych elektro-
kardiograificznych pozwala również na przewodowy od
biór sygnału EKG. 

Urządzenie do rejestracji krzywych, elebtrokardio-
gralficznycih przeznaczone jest do reanimacji, intensyw
nego nadzoru i rehabilitacji kardŁógralficznej. 

i(3i zastrzeżenia) 
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30d; A61f W. 52564 iio-iciefM 

Kopalnia Węgla Kamiennego „.Pstrowski", Zatorze, 
Polska l(Paweł Hutka, "Norbert Gutman). 

Maska spa/wadniioza 

Maska spawalnicza według wzoru użytkoweigo po
siada przezroczystą szybę (1), przysłoniętą zasłoną <2) 
otwieraną za pomocą dźwigni (3) zamocowanej na 
przegubie ,(4), przy czym dźwignia (3) posiada sprężynę 
(5) oraz połączona jest z zasłoną i(2) za pomocą łącz
nika i(6). .(I zastrzeżenie) 

30d; A61f W. 52744 aiJMJ197ł4 

Fabryka 'Narzędzi Chirurgicznych d Dentystycznych, 
Milanówek, Polska (Władysław Gnap). 

Rękaw protetyczny 

iRękaw protetyczny, według wzoru użytkowego, sto
sowany jest w pracowniach protetycznych przy wyko
nywaniu protez zębowych, w pracowniach ortodon
tycznych przy wykonywaniu aparatów do korekcji wad 
uzębienia jak również przy pracach ślusarsko-grawer-
skiohu 

iRękaw na pancerz (1), który posiada połączenie 
gwintowe (2) (między korpusem .(4) tylnymi i łącznikiem 
(3), pozwalające na ustalanie, w żądanym zakresie, wy

miaru między kanałem na sprzęgle a czołem korpusu 
tylnego, co umożliwia współpracę rękawa z różnymi 
typaimi wiertarek protetycznych. Wewnątrz pancerza 
(1) jest wał giętki <6) połączony nierozłącznie z koń
cówkami i (8 i 9), które są połączone ze sprzęgłem 
przednim (7) i sprzęgłem (5) łączącym wałek giętki ,(6) 
z wrzecionem silnika wiertarki protetycznej. 

i(l zastrzeżenie) 

30k; A61m W. 52651 3'l.ll0iJ197|4 

Wojskowa Akademia ITechniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska KWojciech Jursz). 

Oprawka d» strzykawek lekarskich 

Oprawka według wzoru użytkowego znajduje zasto
sowanie do różnych strzykawek i stosuje się ją w 
przypadkach, w których 'trzeba wywierać zwiększone 
ciśnienie dla wprowadzenia leku. 

Oprawka składa się z obejmy i(3) o kształcie litery 
„U", obejmującej strzykawkę wzdłuż jej osi i posiada
jącej w dolnej części otwór (4), w którym osadzona 
jest metalowa końcówka i(7) do igły oraz z pierścienia 
(2), zaopatrzonego' w dwa naprzeciwległe uchwyty 
(3). Obejma 1(3) może stanowić jednolitą całość z 
uchwytami <1). (2 zastrzeżenia) 

3la»; F27d W. 5294)3 23jll2JL9f74 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska ((Bogumił Szmdtt). 

Zespól nośny wysięgnika wysuiwinego 

Zespół nośny według wzoru użytkowego jest zbudo
wany w poziomej szczelinie pod wysuwnym wysięg
nikiem ,(7) maszyny służącej do ładowania wsadu do 
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urządzeń przemysłowych, jak suszarki, piece, młyny 
itp. Zespół nośny posiada dwie toczne rolki 1(1), połą
czone z dystansową ramą (2) za pomocą czterech czo
pów (3), które są osadzone w narożnikach ramy (2). 
Toczne rolki i(l) toczą się bezpośredniio po powierzchni 
prowadnicy (5), na skutek czego opory tarcia wystę
pujące przy przesuwaniu wysięgnika |(7) są bardzo ma
łe. Prowadzące listwy (6, 8) zapewniają prostoliniowość 
ruchu wysięgnika (7). Rolki (10) połączone z wysięg
nikiem i(7), za pośrednictwem łączników (9) zabezpie
czają wysięgnik 1(7) 'przed odchyleniem się od prowad
nicy <5) w kierunku do góry, gdy podczas wysuwania 
się wysięgnika (7) przedni jego koniec przeważy ko
niec tylny. Cl zastrzeżenie) 

31t>2; B23d 

Pierwszeństwo: 

W. 52649 04.1,1 Jl9f74 

OIŁllMSTSi — RfFIN ,(nr< G7I3)SMi9il.O) 
IN1.WJ1074 — RFN i(nr G 7(4:30 49(5.^ 

'Fried. Krupp Hiittenwerke .Aktiengesellschafflt, Bo
chum, RIEW, (Jurgen Berve, Werner Hallemeier, Karl 
Heinz Hoffmann )J 

Uszczelnienie próżniowe zaworu o/twonu spustowego 
wlewinicy stanoWiąioej naczynie próżniowe 

Uszczelnienie według wzoru użytkowego charakte
ryzuje się tym, że zewnętrzny koniec otworu spusto
wego, w którym znajduje się zawór (10) typu czopo
wego lub zasuwowego zakryty jest uszczelką (3) wy
konaną z (folii. (Folia ,(3) jest wciśnięta pomiędzy dwa 
pierścienie ((12, 13), przy czym pierścień (13) jest po
łączony za pośredniictwem pierścienia (lla) z dtnem 
(11) wlewnicy. 

Uszczelnienie według wzoru użytkowego znajduje 
zastosowanie we wlewnicach, w których przeprowadza 
się próżniowe odgazowywanie roztopionego metalu. 

;(7 zastrzeżeń) 

32a; COSb W. 52576 ■15,10;i9f74 

Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie, Kraków, 
Polska (Viggo Gerard, Tadeusz Głogowski, Jerzy Pi
wowarski). 

Urządzenie do suszenia, pustaków szklanych i odciągu 
oparów rozpuszczalnika 

Urządzenie do suszenia pustaków szklanych i od
ciągu par rozpuszczalnika charakteryzuje się tym, że 
posiada dwie koncentrycznie zestawione rury, z któ
rych rura wewnętrzna 1(1) spełnia rolę dyszy suszącej, 
zaś rura zewnętrzna (2) rolę dyszy odciągowej. Do 
ścianek rury zewnętrznej! (2) przymocowane są na 
sztywno wsporniki ,(5) dystansujące odległość rury od 
otworu pustaka. Ponadto rura zewnętrzna (Z) jest wy
posażona w zaczepy (7) do umocowania obejmy opa
sującej pustak. (2 zastrzeżenia) 

32a; C03b W. 52751 28.ill,19f74 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicz
nego „Vitropdl", Krośnieńskie Huty Szkła^ Krosno 
n/Wisłokiem, Polska (Jerzy Brzósko, Aleksander Mro
zek, Henryk Rajs). 

Unząidizesnliie do zajnurzaaiia form w wodnie przy formo
waniu wymobófw szklanych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
zanurzania form w wodzie przy formowaniu wyrobów 
szklanych, szczególnie gospodarczych. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma płytę podlformową w kształcie pierścienia ,(3) 
najkorzystniej drewnianego o szerokości mniejszej, ko

rzystnie od: 5 doi fl.6i mm lub równej średnicy dna 
współpracującej formy (2) przelotowej, przy czym 
pierścień (3) ,ma układ nadający mu przerywany ruch 
obrotowy. Ponadto urządzenie jest wyposażone w si
łownik (10). 
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Urządzenie może być stosowane w przemyśle szklar
skim przy ręcznym formowaniu wyrobów. 

{4 zastrzeżenia) 

33a; A45b W. 52657 attJŁO.1974 

Pierwszeństwo: 3I1J10J1I9I713 — N1RD i(nr WP Ał4S5ib/lf7!4)391i) 

VEB SchLrmfabiik, Karl-iMarx-Stadt, Niemiecka Re
publika Demokratyczna (IRenate Irmer, Werner Maaitz, 
Thomas Bernhardt, Horst Barthel, Sigrid Hnida). 

Tasiemka spinająca dio parasoli 

'Przedmiotem wzoru użytkowego jest wykonana 
z tworzywa sztucznego tasiemka spinająca do opasy
wania prętów stelaża zamkniętego parasola przeciw
deszczowego lub (przeciwsłonecznego. 

Tasiemka jednoczęściowa informowana jest w jednej 
operacja produkcyjnej z . jednego wtrysku materiału 
i ma 'zamknięcie 'hakowe (8), giętki odcinek (9) w po
staci harmonijki oraz znajdujący się na końcu tasiem
ki spinającej (6) element mocujący (7) zaopatrzony w 
otwór. (3 zastrzeżenia) 

33b; A45c W. 52750 23.111.11074 

Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Poligraficz
nego d Opakowań Ośrodek 'Rozwoju Techniki, Poznań, 
Polska, (Włodzimierz Adamkiewicz). 

Opakowanie portfelowe «Do widiokówek 

Opakowanie według wzoru użytkowego przeznaczo
ne jest do widokówek, tfotogralfii i kart do gry. Opa
kowanie sporządzone jest z jednoczęściowego wykroju 
z jednolitego materiału i można je złożyć w postać 
dwukieszeniowego portfela. Kieszenie portfela utwo
rzone są przez dwie ścianki wierzchnie (I) rozgrani
czone grzbietem '(10) i ściankami brzegowymi (9). 
Każda ścianka wierzchnia (1) posiada z jednego boku 
ściankę wewnętrzną długą (2) z nacięciem i(3) oraz 
z drugiego boku ściankę krótką (4). Całość zamykana 
jest ściankami zamykającymi (5), posiadającymi za
czepy (6, 7). (1 zastrzeżenie) 

33b; A45c W. 52951 24J1I2.1197I4 

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek W d r a ż a n i a 
Nowych Wyrobów Rynkowych [Przemysłu Chemiczne
go, Łódź, Polska (Elżbieta Rosner , I r e n a Wiszczor, El
żbie ta Wiaderna) -

Torba plażoiwa 

Torba p l ażowa wed ług wzoru użytkowego w y k o n a n a 
jest z ifolii i jest p rzys tosowana do przeksz ta łcan ia w 
poduszkę plażową. T o r b a pos iada cyl indryczny r ę k a w 
(1) zakry ty z obu s t ron kol is tymi d n a m i 1(2), z k tó rych 
jedno jest zaopat rzone w zawór (3). R ę k a w (1) jes t 
t a k złożony, że j e d n a jego po łowa jes t umieszczona 
w e w n ą t r z d rug ie j połowy, zaś ścianki to rby w pobliżu 
górnej k r a w ę d z i są ze sobą połączone t r w a l e na ca 
ł y m obwodzie tworząc obrzeże ,(4) z w y k o n a n y m i 
o t w o r a m i (5), przez k t ó r e jest przewleczona l i n k a (6) 
stanowiąca uchwyt torby. I{1 zastrzeżenie) 

33c; A45d W. 52481 20.09.1974 

Biuro Konstrukcyjno^echnollogiczne „Kontecth", 
Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska l(Jolanta Skal
ska, Eugeniusz Pored a, Marek ©rudnicki). 

Pojemnik na szczotki i pastę do zębów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na 
szczotki 'i pastę do zębów, wykonany z kolorowego 
tworzywa sztucznego, znajdujący zastosowanie w wa
runkach domowych jak również w podróży. 
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Pojemnik stanowią: korpus (1), do którego zamoco
wana jest uchylna pokrywka (2) za pomocą dwóch 
nitów (3) umieszczonych w dolnej części, tworząc 
ośmiokątny prostopadłościan oraz ośmiokątna szkla
neczka ,(4) i wieszak. Do umieszczania pasty służy wy
cięcie wykonane w półeczce usytuowanej w górnej 
części korpusu (1), zaś w górnej części pokrywka (2) 
znajduje się półeczka '(8) z trzema otworami i(9) na 
szczotki do zębów. Szklaneczka (4) nakładana jest na 
górną część pojemnika, zabezpieczając go przed otwar
ciem. Do zawieszania na ścianie służy wieszak posia-
.dający dwa czopy, które wciskane są w otwory usy
tuowane w tylnej ścianie korpusu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

33c; A45d W. 52863 10,12.1974 

Zdzisław Guga, Rzeszów, IPolska (Zdzisław Guga). 

Grzebień dio strzyżenia wtosóiw 

Grzebień składa się z dwóch obudów dłuższej (1) 
i krótszej (2), złączonych ze sobą śruibą 1(5) i nakrętką 
i(6) oraz z żyletek (3, 4), umieszczonych pomiędzy ty
mi obudowami na występach (13). Obie obudowy ma
ją na swych przeciwległych bokach zęby (7, 8, 11, 12) 
przy czym zęby (7, 11), a zęby (8, 12) dłuższe. 

'(4 zastrzeżenia) 

34b; A47j W. 52842 06,1*2.119174 

Mieczys ław Olszewski , Ka towice , P o l s k a (Mieczy
s ł a w Olszewski) . 

Kozliloł mocujący sz tućce 

Kozioł mocujący sztućce wykonany z tworzywa 
sztucznego ma z obu stron podstawy podłużne wystę
py (3) prostopadłe do (bocznych ścian \(2), a w przed
niej -i tylnej ścianie (4) wycięcia prostopadłe do pod
stawy i równoległe do ścian bocznych (2), umożliwia
jące (rozsuwanie ścian bocznych w czasie mocowania 
do podstawy kasety. (ii zastrzeżenie) 

34b; A47j W. 52922 20mA&IA 

Powiatowa Spółdzielnia- Pracy Usług Wielobranżo
wych, Gliwice, Polska (Jerzy Magiera). 

Maiły robot kuchenny 

Robot kuchenny według wzoru użytkowego ma 
korpus i(l) w [postaci walca oraz wsyp (13). Wewnątrz 
korpusu i(l) ma umieszczony na obrotowym wałku 
wymienny tnący walec (2) z tnącymi nacięciaimi (12). 
Wałek ma gwint, na którym jest osadzona korba (5). 
Z boku korpusu umocowany jest uchwyt (9) mający w 
przekroju postać litery „U". 

Do uchwytu (9) zamocowane jest obrotowo docisko
we ramię <6) mające w przekroju kształt odwróconej 
litery „U", o wymiarze zewnętrznym mniejszym od 
prześwitu uchwytu 1(9). Dociskowe ramię 1(6) jest po
przez łącznik (7) przechodzący przez wycięcie we wsy
pie (13), połączone z przyciskiem (8) luźno przesuw
nym w tym wsypie. Do korpusu (1) jest przymocowa
na wsporcza nóżka (10). (2 zastrzeżenia) 

34c; A4T1 W. 52849 09.ll2.aa74 

Spółdzielnia Inwalidów ,yNowe Życie", Częstochowa, 
Polska iCLucjan Sliwakowski, Janusz Belof). 

Grzebień do czyszczenia szczotek odkurzaczy ręcznych 

Grzebień do czyszczenia szczotek odkurzaczy ręcz
nych jest wykonany w postaci płytki (1), w której na 
jednym z boków na łuku wycięto równoległe do siebie 
szczeliny (2) o kształcie trapezu równobocznego przez 
co na płytce zostały utworzone trójkątne zęby (3).,tNa 
pozostałej części wycięto otwór (4) dla zawieszenia 
grzebienia. (1 zastrzeżenie) 

http://09.ll2.aa74
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34c; A471 W. 52850 0OJH2J1OT4 

Jan Olszewski, Warszawa, Polska (Jan Olszewski). 

Myjka do podłogti 

Myjka według wzoru użytkowego składa się z opraw
ki posiadającej część cylindryczną (1) ze ślepym otwo
rem, zakończoną czaszą 1(4), w której zamocowana jest 
rozłącznie prostokątna płytka i(6) oraz z wiązki nici 
bawełnianych, umieszczonej w oprawce między we
wnętrzną powierzchnią czaszy (4) i płytką (6). Płytka 
(6) stanowi jednolitą całość z dwoma nagwintowany
mi sworzniami '(2), które osadzone są luźno w otwo
rach wykonanych w czaszy (4) i posiadają nakrętki 
(3), uniemożliwiające wysuwanie się sworzni (2) z 
otworów. Wewnętrzne powierzchnie czaszy (4) i płyt
ki (6) posiadają zęfoy >(7), zapobiegające przemieszcza
niu się wiązki nici bawełnianych w oprawce. 

Myjka znajduje zastosowanie do podłóg /lakierowa
nych, wykonanych z terakoty lulb z płyt z tworzyw 
sztucznych, a także do podłóg pokrytych linoleum. 

(51 zastrzeżeń) 

34c; A471 W. 52957 24.112JH974 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-iWdrożeniowe Przemy
słu Terenowego, Sosnowiec, IPolska '(Kazimierz Prudło, 
Henryk Jajkiewdcz, Czesław Palarz). 

Domowy odświeżasz tkanin 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest domowy od-
świeżacz tkanin przeznaczony do odświeżania utorań, 
zasłon, tapicerowanych mebli i wszelkich tego rodzaju 
wyrobów. 

Odśwleżacz wykonany jest całkowicie z .tworzywa 
sztucznego, korzystoie z poliwęglanu i stanowi go 
zbiornik (1), który w górnej części posiada kształt du
żej litery D, a w dolnej kształt cylindra. Dolna część 
zbiornika (1) posiada część dna odpowiednio wyprofi
lowaną, w której osadzone są dwie elektrody i(2) prą
du przemiennego zanurzone w elektroliioie. Elektrody 
(2) połączone są z bolcami wtykowymi (3) wyprowa
dzonymi na zewnątrz zbiornika (1). 

Nad elektrodami (2) w przegrodzie (5) znajduję się 
przynajmniej jeden otwór podłużny (6). Pokrywa (7) 
wykonana w kształcie dużej litery D w górnej części 
ma poziomo usytuowaną szczelinę i(8), powyżej której 
w pokrywie (7) osadzona jest szczotka (9). Przegroda 
(5), pokrywa (7), szczotka (9) i rękojeść (12) osadzone 
są rozłącznie. (1 zastrzeżenie) 

34g; A47c W. 51533 il'9'.OBJl0l74 

Władysław Basiak, Warszawa, Polska ((Władysław 
Basiak). 

Leżak składany ma kółkach 

Leżak według wzoru składa się z dwóch układów 
krzyżakowych <(1), połączonych odpowiednio ukształto
waną konstrukcją z rurek, czterech par kółek ogumio
nych (2), zamocowanych na przegubach obrotowych 
(3), które oparte są na amortyzatorach gumowych {4). 

W przedniej części konstrukcji powyżej przednich kó
łek '(2), zamocowana jest podstawka <5) służąca do 
podpierania nóg. Miejsce do leżakowania stanowi za
mocowana mocna tkanina ,(6). Górna konstrukcja le
żaka zakończona jest wygiętymi rurkami w kształcie 
rączki j(7), służącej do przesuwania leżaka. 

(I zastrzeżenie) 
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34g; A47c W. 53517 ao.oojifl74 
Józetf Sawicki, Suwałki, Polska (Józef Sawicki). 

Taboret 

Taboret wg wzoru użytkowego o podstawie metalo
wej charakteryzuje się tym, że posiada cztery nogi 
(3) wykonane z rurek, które zakończone są prętem (5) 
z gumą <6).. Nogi połączone są ramką (2) wykonaną 
z kątownika, a w połowie wysokości połączone są łu
kami (4) wykonalnymi z pręta. Pulpit posiada kształt 
kwadratu o ściętych naprzeciwległych narożach. 

i (li zastrzeżenie) 

34g; A47c W. 52888 03.12,1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika
cyjnego, Świdnik, Polska '(Waldemar Kwaśniewski, 
Marek Błaszczak, Stanisław Staręga1, Ryszard Nowak). 

Mechanizm blokowania położenia obrotowego fotela 
zwłaszcza loMczegio 

Mechanizm blokowania położenia obrotowego fotela 
według wzoru użytkowego jest zestawiony z zatrza
sku, blokującej listwy (2).i dźwigni. Zatrzask składa się 

z kulki (4), współpracującej z nią wkładki <3) i sprę
żyny (7). Listwa (2) jest usytuowana prostopadle do 
osi obrotu 'fotela przy czym jej klinowo ukształtowany 
koniec posiada wybranie (21) i wchodzi w przelotowy 
otwór i(10, 11). Dźwignia jest zaopatrzona w krzywkę 
(14), która jest połączona przegubowo z 'listwą <2) za 
pomocą kołka. Napinająca sprężyna f7) łączy dźwdgnię 
z ruchomym wspornikiem (20). (3 zastrzeżenia) 

341; A47b W. 52456 1113.09 jlflTM 

Zakłady Wyrobów Galanteryjnych im. Małgorzaty 
Fornalskiej, Łódź, Polska (Zdzisław Szynoradzki, Ma
rianna Olszewska, Ireneusz Mitera, Marian Gaiant, 
Józelf Krawczyk, Józefl Gonera, Eugeniusz Jarzyna, 
Henryk Lipiński, Włodzimierz Wiaderek, Stanisław 
Agaciak). 

Złącze do stelaży 

Złącze do stelaży charakteryzuje się tym, że wyko
nane jest z termoplastycznego tworzywa sztucznego 
barwionego, najkorzystniej z itamidu i posiada wydłu
żone czopy (2) zakończone uszkami i(l). 

(li zastrzeżenie) 

34i; A47b W. 52916 20il!2jl974 

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Rolska 
(Wojciech Weiner, Leon Myk). 

Uchwyt meblowy 

Uchwyt meblowy według wzoru .użytkowego służy 
do otwierania i zamykania drzwi meblowych oraz 
szutflad. 

Uchwyt składa się z dwóch, przykręcanych do pły
ty meblowej naprzemianległych korpusów (1). Korpu
sy (1) posiadają otwory (3), w których umieszczone są 
suwliwie łączniki (2). iCl zastrzeżenie) 
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34i; A47b W. 52919 2OJllŁil074 

Aleksander Ciećwierz, Olsztyn, Polska (Aleksander 
Ciećwierz). 

Pulpit stołowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pulpit stołowy 
wykonany z drewna, materiałów drewnopodofbnycih łub 
tworzyw sztucznych, przeznaczony głównie do książek 
lulb czasopism. 

Pulpit według wzoru użytkowego ma płytę (1) a li
stwę (2), które mają kształt trapezu i połączone są ze 
sobą za pomocą kątowych złączy (4) przytwierdzonych 
nitami (5). W złączach {4) osadzone są końce dwóch 
sprężystych ramion )(6) służące do przytrzymywania 
stronic. Do tylnej ściany płyty i(l) umocowana jest ru
choma podpórka (3) zawiasem <7) 1 nitami (5), która 
służy do ustawienia pulpitu pod odpowiednim kątem. 

iCli zastrzeżenie) 

341; A47b W. 52950 2S4J1I2J10:74 

Ośrodek Technologii Gumy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Szczecin, Polska (Mieczy
sław Sadurski, Janina Kapel usznik). 

Uchwyt do przesuwaaiia szyb 

Uchwyt według wzoru użytkowego przeznaczony jest 
do przesuwania szytb w bibliotekach, kredensach i wi
trynach. 

31i; A47b W. 52958 2441BI1974 

Na uchwycie (2) umiejscowione są podłużne żeberka 
(3), które usztywniają uchwyt i(2) podczas przesuwania 
szvbv.. Uchwyt posiada przyssawkę (1). 

. (.1 zastrzeżenie) 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ranPiap", Warszawa, Polska (Wacław Jaśkowski). 

Uchwyt, zwłaszcza do paneli 

Uchwyt według wzoru użytkowego ma otwór chwy
towy (2) wykonany w płycie podstawowej (1) zasłania
ny płytą zasłaniającą (4) zamocowaną do płyty pod
stawowej (1) za pomocą elementu sprężystego i(6). Ele
ment sprężysty (6) jest zamocowany do płyty podsta
wowej <1) za pośrednictwem klocka dystansowego (8) 
lub bezpośrednio. (5 zastrzeżeń) 

34i; A47b 

(Fabryka Pomocy 
(Krzysztof Pruski). 

W. 52962 07jl&.!0f7l4 

Naukowych, Koszalin, Podska 

Uczniowski stół składamy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest składany 
uczniowski stół mający szczególne zastosowanie w 
szkołach spełniających w okresie wakacyjnym rolę po
mieszczeń kolonijnych. Zajmując po złożeniu nóg mało 
miejsca ułatwia przeprowadzenie przenoszenia i ma
gazynowania w czasie prac remontowych szkół, jak 
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również przyczynia się do lepszego wykorzystania 
przestrzeni ładunkowej samochodowych czy też kole
jowych środków transportu. 

Stół według wzoru użytkowego posiada umocowane 
do łączników (7) płytki i(6) zaopatrzone w śruiby (4) 
i (5) przeznaczone do łączenia zaopatrzonych w otwo
ry (9) nóg (2) z fałatem (3). Sruiba (4) będąca osią 
obrotu nóg ;(2) jest umieszczona w takiej odległości od 
blatu (3) w płytkach (6), aby końce nóg (2) po rozło
żeniu przylegały do czół łączników (7). 

(2 zastrzeżenia) 

34k; A47k W. 52604 10J10J1OT4 

Leszek Abłamowicz, Warszawa, Polska (Leszek Abła
mowicz).. 

Wieszak 

Wieszak według wzoru użytkowego przeznaczony 
jest szczególnie do łazienek oraz do innych pomie
szczeń. Wieszak ten wykonany jest z tworzywa 
sztucznego i charakteryzuje się tym, że stanowi go 
płytka (1) z umieszczonym na jej powierzchni rysun
kiem, w której od strony tylnej wykonane jest wy
branie (2) z otworem (3), które stanowią gniazdo dla 
zaczepu (4) osadzonego w płytce i(l) od strony wybra
nia (2). Zaczep (4) posiada kształt odpowiadający ry
sunkowi płytki (1) i ma wybranie ,(6). 

(ii zastrzeżenie) 

34k; A47k W. 52626 25,il0. .1197(4 

Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Pol
ska (Bogusław Elwertowski, Józef Perdenda, Zdzisław 
Ostrowski, Jerzy Schoenwald). 

Wanna kąpielowa trapezowa 

Wanna kąpielowa trapezowa ma w swojej tylnej 
części, na wewnętrznych ścianach wzdłużnych misy, 
ukształtowane na poziomie wyższym niż otwór przele
wowy, przeciwległe sobie wnęki i(l), których szersze 
części stanowią półki (2) na przybory do mycia ogro
dzone progaiml (3) uniemożliwiającymi spadanie do 
wody przyborów położonych na półkach (2). 

Progi ((3) mają kanałki wypływowe <4), a dna wnęk 
(1) posiadają spad w kierunku do środka wanny w 
tym celu by woda, która ewentualnie dostanie się tam, 
mogła spłynąć do wanny. Wanna posiada uchwyty '(5) 
do przytrzymywania się, znajdujące się w węższych 
częściach wnęk i(l) i zamocowane do ścian wanny. 
Uchwyty (5) ukształtowane są w ten sposób, że mie
szczą się całkowicie na wnękach (1) i dlatego nie 
przeszkadzają w czasie kąpieli. (2 zastrzeżenia) 

34k; A47k W. 52760 2i6M,:lflf74 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Bernard 
Burczyk). 

Uohiwyt samozaciskowy ido ręczników 

Uchwyt według wzoru użytkowego składa się z jed
nej lub więcej par zacisków (1) wmontowanych obro
towo w ramkę (2) parami w ten sposób, że w czasie 
przesuwania tkaniny z dołu do góry zaciski rozchylają 
się; 

Mocowanie tkaniny następuje pod wpływem wła
snego ciężaru. Uchwyt można przymocować do ściany 
za pomocą wkrętów lub przyssawek gumowych. 

i Ol zastrzeżenie) 

35b; B66c W. 52555 08JWJ1I97I4 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i 'Armatury Prze
mysłowej, Kielce, Polska i(Standsław JUachuna). 

Przyrząd dlo atomitiażn i demontażu wirników maszyn 
elektrycznych 

Przyrząd- przeznaczony jest do demontażu i sktada-
nia wirnika ze stojanem .maszyny elektrycznej. 

Składa się z dźwigni dwuramiennej {1), na której 
jednym ramieniu osadzony jest do podwieszania ma 
suwnicy suwak (3) wraz z uchem (4).. Na końcu dru
giego ramienia zamocowana jest w gnieździe iteowym 
tuleja (2) do mocowania walu wirnika .(9). W zależ
ności od średnicy i ciężaru przenoszonego wirnika 
ustala się suwak (3) na ramieniu dźwigni (1) przez 
osadzenie zapadki i(5) w otworze (12). Tuleja (2) za
bezpieczona jest przed wysunięciem za pomocą sworz
nia. * <4 zastrzeżenia) 
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35b; B66c W. 52672 06 Jlil .10174 

Centralny Ośrodek Badawczo-IProjektowy Konstruk-
cjd Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polaka (Ed
ward Trosiak, Jan Laguna, Jerzy Dowgiałło). 

Układ podwieszenia podsuwnicowych torów jezdnych 
do konstrukcji dachowej hal przemysłowych 

Układ podwieszenia podsuwnicowych torów jezdnych 
do konstrukcji dachowej hal przemysłowych, ma na
sadzone na śruby (6) łączące tor z wieszakami (1) 
elementy dystansowe, składające się z tulejek (?) 
z gwintem wewnętrznym i z wkręconych w ntie tule
jek (8) z gwintem zewnętrznym, które to tulejki (7, 8) 
są zaopatrzone w przyspawane podstawy kwadratowe 
i(9), przystosowane do klucza, celem zmiany wysokości 
tych elementów dystansowych przy regulacji położenia 
w pionie toru jezdnego, przy czym te elementy dy
stansowe są zaopatrzone w przeciwnakrętki, za pomo
cą których ustala się położenie tulejek gwintowych 
(7, 8). .(12 zastrzeżenia) 

35b; B66c W. 52852 09J1I2.I1OT4 

Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy
słowego Nr II, Poznań, Polska (Aleksander Bentkow
ski). t 

Hor podsuwnicowy 

Tor podsuwnicowy według wzoru użytkowego prze
znaczony jest dla suwnic mostowych o nośności do 3i0 
ton. Tor podsuwnicowy charakteryzuje się tym, że na 

belce podsuwnicowej (1) wykonana jest warstwa wy
równawcza składająca się z podlewki cementowej (2) 
o (podwyższonej wytrzymałości oraz z kdlku warstw 
siatki zbrojeniowej (3). Na podlewce (2) umieszczone 
są warstwami podkładki gumowe i(4), a na nich pod
kładka żebrowa (5) o tłoczonych wycięciach. 

Podkładka <5) poprzez warstwy 1(4, 3, 2), zamocowa
na jest śrubami (6) do półek belki podsuwnicowej (1). 
Na podkładce żebrowej (5) zaś umieszczona jest prze
kładka (11) wykonana z nienasiąkliwego półelastyczne-
go materiału, a na niej ustawiona jest szyna kolejowa 
i(12) mocowana do podkładki żebrowej t(5) za pomocą 
łapek (13) i śrub (14). Pomiędzy nakrętką (7) śruby 
(6), a dolną płaszczyzną półki belki i(l) umieszczone są 
podkładka klinowa (8), podkładka sprężynowa (9) oraz 
podkładka płaska i(10).. (2 zastrzeżenia) 

35c; B66d W. 52740 aOJlil.J1974 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Elbląg, Pol
ska (Henryk Szwedowski, Jerzy Maciejak). 

Wdiągairka 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wciągarka słu
żąca do transportu pionowego małych ładunków o cię
żarze do 150 kG, używana w budownictwie. 

Wciągarka według wzoru składa się ze znanego 
układu napędowego 1(1), liny nośnej z hakiem (2), zblo
cza górnego (3), które można mocować na dowolnej 
konstrukcji oraz sprzężonego z nim wyłącznika krań
cowego (4). 

W skład wciągarki wchodzi również układ sterują
cy umieszczony w kasecie (5) z przewodem (6) o dłu
gości kilku metrów, zawierający przycisk sterowniczy 
i(7) do włączania i wyłączania urządzenia w warun
kach pracy normalnej oraz wyłącznik „stop" (8) do 
wyłączania urządzenia w przypadku awarii. Ponadto 
wciągarka wyposażona jest w konstrukcję wsporczą 
składającą się z ramy nośnej wspornika d wysięgnika 
(9), skręconych śrubami. Na tej konstrukcji umocowa
ne jest zblocze górne 1(3) z wyłącznikiem krańcowym 
(4). ()2 zastrzeżenia) 
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35c; B66d W. 52956 24.1Bjlfl7.4 

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice", Katowice, 
Polska (Henryk Klimczok, Jan Sosna). 

Urządzenie do zabezpieczenia elektrowcdągu 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do zabezpieczenia elektrowciągów przed ich uru
chomieniem, w przypadku odchylenia liny nośnej od 
jej pionowego położenia. W urządzeniu, w blachach 
bocznych elektrowciągu zabudowany jest sworzeń śli
zgowy (2) ze ślizgaczem (3), na którym umocowana 
jest prowadnica liny (4). 

W skład urządzenia wchodzą również nastawne 
ograniczniki (5) oraz wyłączniki krańcowe :(6). 

(3 zastrzeżenia) 

35d; BGGf W. 52739 20.11.1974 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska ((Zdzi
sław Salamon, Zdzisław Cianciara, Wojciech Mateckd). 

Podmiośnilk widłowy 

Podnośnik 'widłowy jest przeznaczany do prac za-
ładunkowycih i przeładunkowych w sadownictwie 
i warzywnictwie. Ma on zewnętrzny maszt (4), w któ
rego prowadnicach (5) jest przesuwnie osadzony we
wnętrzny maszt 1(7). 

Karetka (10) z widłowymi zębami (11) jest osadzona 
przesuwnie w prowadnicach (8) masztu (7). Na ibelce 
i(14) jest umieszczona rolka (16), opasana łańcuchami 
(17), których jedne końce są ■zamocowane do karetki 
(10), a drugie są przytwierdzone do ramienia znajdu
jącego się na cylindrze siłownika (12). Podnośnik mo
cuje się na przedniej osi ciągnika, który jednocześnie 
napędza siłownik (12). (3 zastrzeżenia) 

35d; B66f W. 52759 afciiuiara 
Instytut Budownictwa, Mechanizacji d Elektryfika

cji iRolnlctwa, Warszawa, Polska (Wojciech Ghaczyń-
ski, Augustyn Fąlfara, Stanisław Kanafa, Mieczysław 
Surowieoki). 

Nośnik widłowy 

Nośnik widłowy według wzoru użytkowego przezna
czony jest do transportu pojemników, a zwłaszcza jed
nostek paletowych. 

Nośnik składa się z ramy (1) zaopatrzonej w elemen
ty mocujące ją do ciągnika i(5, 6). 'Dolną część ramy 
(1) stanowi poprzeczna belka (2), do której za pomocą 
sworzni (8) przewleczonych przez podłużne otwory 
uszu (9) zamocowane są dwie pary wideł <3, 4). 

(2 zastrzeżenia) 

35d; B66f W. 52913 10.112.1974 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto
wego „PRiOMOR", Przedsiębiorstwo Projektowo-Tech
nologiczne, Gdańsk, Polska (Andrzej Wdlkowski, Bo
gdan Szanser, Andrzej Nasiorowski, Stanisław Zdzie-
nicki, Jan Jur). 

Traiwersa obrotowa 

Trawersa obrotowa o dużym polu mocowania nosi-
wa, składa się z górnej belki i(l) i dolnej belki (̂3) po
łączonych obrotowo za pomocą tocznego łożyska (2), 
posiadającego dużą zdolność przenoszenia momentu 
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oraz hydraulicznego układu oibrotu i zespołu wciąga
rek zamocowanych na suwnicach. Górna belka (1) tra
wersy ma sztywne cięgła (4), służące do mocowania 
trawersy do haków suwnic. (4 zastrzeżenia) 

35b; B66c W. 52961 27.'12.19714 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego, Częstochowa, Polska (Jan Biernacki). 

Zamoioowanle szyny na belce padsuwnioowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamocowanie 
szyny na 'belce podsuwniicowej, przeznaczonej głównie 
dla hal przemysłowych. Zamocowanie szyny wg wzo
ru użytkowego składa się z usytuowanych w różnych 
odstępach poprzecznych podkładek (3) spoczywających 
na podkładkach gumowych i(l), połączonych z belką 
podsuwnicową śrub kotwiących i(6) z płaskich podkła
dek dociskowych (7) oraz z umieszczonych pod pod
kładkami dociskowymi (7) podkładek ekscentrycznych 
(8). Podkładka ekscentryczna (8) ma płytkę ekscen
tryczną (9) połączoną nierozłącznie z podkładką po
przeczną (3) oraz podkładką dystansową. 

Podkładka ekscentryczna i(9) ma w rzucie poziomym 
dwa półkola o różnej średnicy. Oś wdększego półkola 
jest usytuowana nieco powyżej odcinka prostego ogra
niczającego to półkole, a oś .mniejszego półkola o pro
mieniu 2/n wielkości półkola większego usytuowana jest 
na średnicy większego półkola w odległości V3 pro
mienia większego półkola. W osi mniejszego półkola 
usytuowany jest centrycznie otwór >(11) na śrubę ko
twiącą (6). Podkładka dystansowa ma postać ściętego 
stożka z centrycznie usytuowanym otworem na śrubę 
kotwiącą. (2 zastrzeżenia) 

36c; F24h W. 52567 JOjlClffM 

Mieczysław Riliszczyk, Warszawa, Polska (Mieczy
sław Kidiszczyk). 

Cztaroowy toacM żeliwny do centralnego ogrzewania 

Kocioł, opalany dowolnym paliwem gazowym, znaj
duje zaistosowainie do ogrzewania wodnego zwłaszcza 
domów jednorodzinnych. W dolnej części segmentów 
(1) znajduje się paleniskowa komora (2) o wysokości 

nie przekraczającej V3 wysokości segmentu. Przestrzeń 
wodna powyżej tej komory zajmuje całą szerokość 
segmentu. 

Na czołowych powierzchniach segmentów są wyko
nane krawędziowe występy (7, 8) przedzielone szczeli
nami (11) dostarczającymi wtórne powietrze do komo
ry '(2). Ponadto na tych czołowych powierzchniach są 
wykonane występy (12), tworzące pionowe 'kanały dla 
przepływu spalin. Komora (2) ma płytowy palnik z ce
ramiczną płytą (5) posiadającą otwory (6). Boczne 
ścianki segmentów (1) są przedłużone ku górze ponad 
górne ścianki poziome. Na przedłużeniach tych zamo
cowana jest płyta (15) z wylotowym pionowym prze
wodem (16) zaopatrzonym w przerywacz ciągu. 

1 (4 zastrzeżenia) 

10 14 13 12. t 

37a; E04b W. 52623 24J1O.I1074 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 
Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Henryk Żółtowski). 

Belka strunobetonowa 

Belka strunobetonowa o przekroju poprzecznym 
w kształcie litery „T" z poszerzonym średnikiem cha
rakteryzuje się tym, że posiada zbrojenie sprzężające 
(4) równoległe do osi podłużnej, wykonane ze splotów 
strun, korzystnie 2i X (2,y'5 mm ze stali twardej, strze
miona (2) ze stali miękkiej gięte z jednego pręta oraz 

otwory (5) eliptyczne w środmiku (7). Belka przezna
czona jest do wykonywania ustrojów nośnych w po
staci prefabrykowanych płyt do budowy małych mo
stów, przejść podziemnych i tym podobnych kon
strukcji o dużej nośności. (1 zastrzeżenie) 
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37a; E04b W. 52848 O0J12,1»74 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budowni
ctwa Ogólnego, Warszawa, Polska i(Władysław Sieradz
ki). 

Dekompresyjna szczelina we wklęsłym nsuroimakiu 

Dekompresyjna szczelina we Wklęsłym narożniku, 
czyli w dwuścdennym kącie prostym ukształtowanym 
na zewnętrznej stronie budynku zestawiona z zewnę
trznych okładzin i(l i 2) w ten sposób, że powierzchnia 
■boczna zewnętrznej okładziny <1) oraz powierzchnia 
czołowa okładziny ;(2) znajdują się w płaszczyźnie (a-a) 
równoległej do jednej ściany wklęsłego narożnika, 
a wyżłobione połówki i(3 ii 4) dekompresyjnej szczeliny 
na obydwóch zewnętrznych okładzinach (1 i 2) w po
staci lustrzanych odbić są symetryczne względem pła
szczyzny (b-to) równoległej do drugiej ściany wklęsłego 
narożnika. Wkładka i(5), o kształcie ceownika, najko
rzystniej metalowa obejmuje obie połówki dekompre
syjnej szczeliny na całej wysokości kondygnacji. 

i(l. zastrzeżenie) 

37b; E04ic W. 52221 lff.O7.10fM 

'Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży 
Budownictwa Rolniczego, Bartoszyce, Polska (Wojciech 
Kusajda, Stanisław Pawlak). 

Prefaibryfeoiwama płyta ścienna 

Przedmiotem proponowanego rozwiązania jest pre
fabrykowana płyta ścienna konstrukcyjno-osłonowa 
zawierająca wewnętrzną warstwę izolacji termicznej, 
służąca do budowy (budynków parterowych zwłaszcza 
inwentarskich. 

Znane trójwarstwowe płyty ścienne o kształcie pro
stopadłościanu zawierają żebra usztywniające pozba
wione izolacji termicznej, co .powoduje przemarzanie 
elementu w miejscach usytuowania żeber. 

Prefabrykowana płyta ścienna trójwarsłwowa o we
wnętrznej warstwie izolacji termicznej według zgło
szenia charakteryzuje się tym, że jedna z tworzących 
ją płaszczyzn (bocznych posiada w dolnej części kase
tonowe wgłębienie |(1), a w górnej otwór i(2) z tym-, że 
wgłębienie jak i otwór ograniczone są poziomymi że
brami (3, 4, 5) oraz pionowymi żebrami (6, 7), które 
wystają poza poziome żebra (5) i tworzą występy (8), 
natomiast izolacyjna warstwa (9) jest umieszczona w 
całym przekroju płyty. Żebra poziome i pionowe umie
szczone zostały po jednej stronie warstwy izolacyjnej 
i tworzą monolityczną konstrukcję, której pionowe ele
menty na swych czołowych! płaszczyznach posiadają 
półkoliste wycięcia <(10) przeznaczone do zespolenia są
siadujących ze sobą płyt. (ii zastrzeżenie) 

37b; E04c W. 5249l3 ' 0a.O&il9fl*4 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miej
skiego, Tychy, Polska (Zbigniew Bartnowski, Stanisław 
Bulira, Jerzy Bura, Mieczysław Walo). 

WLelootworowa płyta solenna 

Wielootworowa płyta ścienna stosowana w budyn
kach mieszkalnych serii „5t40" jako wewnętrzna płyta 
ścienna nośna lub i jako płyta piwniczna z otworami 
okiennymi, w kształcie prostopadłościanu o podstawie 
prostokąta utworzonego przez szerokość i grubość pły
ty, ma wewnętrzne drążenia (1>, biegnące od czoła (2) 
płyty, równolegle wzdłuż jej osi pionowej, kończące 
się przed czołem (3) oraz zaczepy montażowe na 
ścianach 'bocznych. i(L zastrzeżenie) 

37b; E04ic W. 52629 26.10.11074 

'Centralny Ośrodek Badawczo-OProjektowy Budowni
ctwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Andrzej Skowroń
ski). 

Element zaoilsk(o(wy do zawieszaniia przedmiiotóiw na 
ściankach działowych 

Element zaciskowy do zawieszania przedmiotów na 
ściankach działowych typu lekkiego, o poszyciu z płyt 
wiórowych, pilśniowych, a zwłaszcza suchego tynku, 
charakteryzuje się tym, że stanowi go z jednej strony 
otworu rozetka klinująca i(4), a z drugiej strony 
skrzydełko mocujące (8), które połączone są ze sobą 
śrubą <5) ściągającą. Skrzydełko mocujące i(8), nakręt-

http://lff.O7.10fM
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ka (6) i zawiasa (7) wykonane są. jednolicie z materia
łu plastycznego. Tuleja rozetki klinującej (i) ukształ
towana jest zbieżnie i posiada karby przeciwobrotowe. 

(3 zastrzeżenia) 

37b; E04c W. 53674 0f7jlil ,197)4 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika
cyjnego, Świdnik, Polska ^Andrzej Bryzek, Ryszard 
Głaz-Socha), 

Złącze kjotwtotwe 

Złącze kotwowe według wzoru użytkowego posiada 
rozprężny trzpień (1) oraz śrulbę (8) osadzoną w gwin
towym otworze (7). Trzpień (1) ma przy jednym koń
cu trzy przecięcia (2) i stożkowy uskok (3). W prze
cięcia (2) wchodzą występy, w które zaopatrzony jest 
otwór i(4) wykonany w blasze (5). (1 zastrzeżenie) 

37b; E04c W. 52798 38.;1I1J19|74 

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa ,/ME-
TAL-PLAST BiIELSKO", Bielsko-Biała, iPollska (Kazi
mierz Stania). 

Segment ścienny 

Segment ścienny według wozru użytkowego posiada 
jednoczęściowy kształtownik ramdakowy (1) i jedno
częściowy kształtownik przewiązko wy i(4). Kształtownik 
ramiakowy (1) segmentu ściennego posiada występ (2) 
wraz z wyjęciem (3) do zamocowania znanego two
rzywa uszczelniającego, które ściśle przylega do płyty 
wielowarstwowej. Jednoczęściowy kształtownik prze-

wiązkowy (4) łączy dwie płyty warstwowe, przy czym 
kształtownik przewiązko wy posiada co najmniej dwa 
występy .(2) wraz z wyjęciami (3) do zamocowania 
tworzywa uszczelniającego. (1 zastrzeżenie) 

37d; E04f W. 52586 I6J10J1O74 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Przemysłu 
Ciężkiego, Kielce, Polska '(Tadeusz Ożarski). 

Uniwersalna, przestawna bariera BHP do zatbezpiecza-
nia zwłaszcza biegów schodowych oraz stropów prefa

brykowanych 

Uniwersalną, przestawną barierę BHP do zabezpie
czania zwłaszcza biegów schodowych oraz stropów 
prefabrykowanych stanowią: 'uchwyt klamrowy (1) 
oraz słupek stalowy bariery (6) zamocowany trwale do 
górnego ramienia (5), w którym znajduje się śrulba 
dociskowa (4). W dolnym ramieniu uchwytu klamro
wego (1) zamocowane są zaostrzone bolce stalowe iC3). 
Słupek bariery (6) posiada uchwyty (7) i (8), służące 
do przytrzymywania desek zabezpieczających za po
średnictwem typowych śrulb (10). (2 zastrzeżenia) 

37f; E04h W. 52675 07J11.:1»74 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj.no-IMor-
skiego ^Hydrobudowa 4", Gdańsk, Polska (Roman Be
hrendt). 



Nr 10 (52) 1976 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 1©5 

Stalowy kleszcz do pogrążania ścianki szczelnej 

Stalowy kleszcz do pogrążania ścianki szczelnej, mo
cowany do istniejącej konstrukcji, bez stosowania 
drewnianych pali kierujących, jest utworzony z pozio
mo usytuowanego wspornika .(1), podpartego przy 
swym zewnętrznym zakończeniu ukośnym zastrzałem 
(2). Zarówno drugii koniec wspornika (1) jak i zastrza
łu (2) są zamocowane do pionowej blachy (3). W prze
dłużeniu wspornika, do tejże blachy (3), jest zamoco
wana obejma (4). (1 zastrzeżenie) 

37i; E04h W. 52616 017.111 J1QT74 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Mor-
skiego „Hydrobudowa 4", Gdańsk, Polska ((Roman Be
hrendt). 

Przyrząd do sytuowania pogrążonych pali stalowych 
typu Larsem, dalb i podpór 

Przyrząd do sytuowania pogrążonych pali typu Lar-
sen ma postać ramy, z poziomo usytuowanych ceow
ników o osiach przekrojów ułożonych poziomo. Para 
ceowników (1, 2) o odstępie równym średnicy pogrą
żanych pali 1(5) ii prostopadła para ceowników '(3, 4) 
o takimż odstępie, są do siebie prostopadłe. Obudowa
ne są one zewnątrz czteroma ceownikami t(6-^9) o 
osiach głównych przekrojów ułożonych pionowo. Ele
mentami mocującymi kratownicę do pierwszych pogrą
żonych pali (5) są wsporniki, przytwierdzone górnymi 
zakończeniami do ceownika (6), a dolnymi — do pali 
(5), j(i zastrzeżenie) 

37f; E04h W. 52768 26.11.1.10(74 

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiej
skiego, Wrocław, Polska (Andrzej Tracz, Hanna Ko
sowska, Krzysztof Fila, Jan Selinger). 

Żelbetowy element szczelinowych podłóg 

Żelbetowy dement według wzoru użytkowego wyko
nany jest w postaci rusztowej płyty <1) i jest stoso
wany w budynkach hodowli zwierząt. Płyta (1) utwo
rzona jest z żeber '(2), połączonych łącznikowymi bel
kami (3), posiada zaokrąglane górne krawędzie (7) oraz 
załamania i(10) na bocznych powierzchniach (9) żeber 
(2). (2 zastrzeżenia) 

38b; B27c W. 52930 flO.jlB.lflM 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, Poznań, 
Polska (Bolesław Usarewicz, Andrzej Arentowski, Zbi
gniew Hołflfmann, Janina (Rutkowska, IRadomiera Przy-
wecki, Roman Gloger). 

Osłona dźwiękochłonna do obrabiarek do drewna 

Osłona dźwiękochłonna do obrabiarek do drewna, 
zwłaszcza pilarek, wykonana z blachy w postaci pół
kolistego, spłaszczonego kaptura (2), wyłożonego od 
wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym (1), ma ściany 
boczne zewnętrznej obudowy (2) wygięte łukowo w ten 
sposób, że na przekroju osłona ma kształt dzwona, a 
stosunek wysokości całej osłony do wysokości części 
wygiętej wynosi jak l i : V4 oraz stosunek szerokości 
osłony w górnej części do szerokości osłony w dolnej 
części wynosi jak 1 : lz/3. (1 zastrzeżenie) 

38e; B27g W. 52527 Od .110.11(9174 

Zakłady Stolarki Budowlanej, Bydgoszcz, Polska 
(Eugeniusz Preus, Bogusz Kwiatkowski, Alfons Piełow-
ski). 

Urządzenie do klejenia drewnianych elementów, zwła
szcza płyt szalunkowych 

Urządzenie według wzoru użytkowego posiada pro
mienniki podczerwieni (3), rozmieszczone na dwóch 
tablicach (2) ustawionych równolegle do płaszczyzn 
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obrabianej płyty (5) w odległości regulowanej prowad
nikiem !(4). 

Płyta (5) osadzona jest na przesuwnej ramie (6) z 
dociskami górnymi (9) i bocznymi t(10). 

(3 zastrzeżenia) 

39a=; B29c W. 53621 24.10 J1074 

Zakład Doświadczalny przy Przemysłowym Insty
tucie Telekomunikacji „UNITRiA", Warszawa, Polska 
(Wojciech Matejkowski, Stanisław Juirko). 

Urządzenie do gięcia płytek z twionzyiw sizitiuiciznycJi 
z regulacją temperaitury 

Urządzenie do gięcia płytek z tworzyw sztucznych 
z regulacją temperatury, składające się z transforma
tora sieciowego (1), układu prostowniczego '(2), tyry
stora (4) i ramienia grzejnego (5) jest zaopatrzone w 
elektroniczny układ regulacji i(3) prądu bramki tyry
stora z wieloobrotowym potencjometrem pozwalającym 
na precyzyjne dobieranie temperatury elementu grzej
nego. (12 zastrzeżenia) 

39a2; B29c W. 52940 28.ill2.il9(7l4 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych „Agromet", 
Poznań, Polska (Stanisław 'Bugajski, Marian Mikołaj
czyk, Zygmunt Timm, Kazimieirz Płuciennik, Zbigniew 
Dratwa, Zygmunt Nowak). 

Urządizenie do termiczmegio łączenia progów z tworzyw 
termoplastycznych z taśmami przenośnikowymi pokry-

tyimlł iwarstwianii twoirzyw terraiioiplastyiczjnych 
Urządzenie według wzoru użytkowego posiada stół 

(1) z osadzoną na niań prasą, złożoną z urządzenia do
ciskowego składającego się z ramy t(3) ze śrubą doci
skową tłoczącą belkę dociskową (4) z osadzonym w jej 
szczękach (7, 8) progiem. Do ramy (3) są przytwier
dzone prowadnice i(15), na których osadzone są prze
suwnie grzejniki (14) przybliżane przy zgrzewaniu, a, 
oddalane od taśmy tuż przed przymocowaniem do niej 
progów. (4 zastrzeżenia) 

40c; C28d W. 52873 113.12.11974 

Biuro Projektów Przemysłu Metali1 Nieżelaznych 
„Bipromet" katowice, Polska (Leon Wesołek). 

Szyna prądowa elektrolizera 

Szyna prądowa elektrolizera, zwłaszcza elektrolizera 
miedzi wykonana jest z miedzianej blachy, wygiętej 
w kształcie prostokątnych fal, zawieszona ponad 
elektrolityczną wanną 1(2) i odizolowaną od niej pła
skim izolatorem prądowym (3). Powstałe od góry prą
dowej szyny (1) Wklęsłości wypełnione są prądowym 
izolatorem (4). i(,l zastrzeżenie) 

42b; GOlb W. 52468 117.09.1OT4 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Daniel 
Pisarczyk). 

Wielofunkcyjny przymiar budlowlajny 

Wielofunkcyjny przymiar budowlany przeznaczony 
jest do szybkiego pomiaru krótkich odległości w pła
szczyźnie pionowej i poziomej, zwłaszcza w budowni
ctwie. Przymiar składa się z korpusu (1), w którym 
wykonane są otwory o osiach równoległych wewnątrz 
których umieszczone są wysuwnie w przeciwnych kie
runkach segmenty pomiarowe (2), przy czym jeden 
segment zaopatrzony jest w prowadnicę, która na zew
nętrznej powierzchni posiada podziałkę pomiarową. 

i(!2 zastrzeżenia) 
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42b; GOlb W. 52878 14J12J1974 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego, Ośrodek Ba-
dawczo-łRozwojowy Narzędzi Pomiarowych i Skrawa
jących, Warszawa, Polska (Mieczysław Szatkowski). 

Zacisk dźwigniowy do blokowania, wrzeciona w mi
krometrze, zwłaszcza z odczytem cyfrowym 

Zacisk tworzy sworzeń gwintowany (3) z umocowa
nym na nim pokrętłem dwuramiennym >(1). Jedno ra
mię (2) pokrętła jest wygięte do kształtu kasbłąka (4) 
z odpowiednim luzem (x), co zabezpiecza sworzeń (3) 
przed wykręcendem się, a jednocześnie umożliwia blo
kowanie i zwalnianie wrzeciona (5). 

(;1) zastrzeżenie) 

42e; GOlf W. 52568 I10J10.1974 

42b; GOlb W. 52946 WABASĘPi 

Huta „Baildon", Katowice, Polska (Mieczysław Kiliś). 

Mikrometr ziewnętrzny 

■Mikrometr według wzoru użytkowego' składa się 
z osadzonych na kalbłąku i(l) wrzeciona (5) ze śrubą 
mikrometryczną (6) oraz dwóch kowadełek (3), roz

mieszczonych symetrycznie w stosunku do osi (7) wrze
ciona (5). Badany przedmiot (8) umieszcza się pomię
dzy wrzecionem i(5) a kowadełkami ((3). 

<1 zastrzeżenie) 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych — 
Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Józef 
Pardela, Józelf Szur ma). 

Wskaźnik przepływu cieczy 

Wskaźnik według wzoru użytkowego, przeznaczony 
do zabezpieczania pomp przed uszkodzeniem w przy
padku zaniku lulb przerwania strugi cieczy w rurocią
gu ssącym, zawiera odcinki rur :(2) z pierścieniami (3) 
połączonymi płaszczem (4) poprzez uszczelkę (12) oraz 
pierścieniową membranę (8). 

Przestrzeń powstała pomiędzy membraną (8), pła
szczem (4) d pierścieniaimd i(3) wypełnia czysta ciecz, np. 
woda (7). 

Na zewnątrz płaszcza (4) umieszczony jest manowa-
kumetr kontaktowy (5) oraz śrulba regulacyjna (6). 

(3( zastrzeżenia) 

42h; G02b W. 52447 12.09 .(19714 

Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Poligraficz
nego' i Opakowań, Poznań, Polska (Włodzimierz Adam-
kiewiczX 

PrzezierniLk do diiapozytyiwów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przeziernik do 
diapozytywów posiadający z jednej strony matówkę 
a z przeciwległej soczewkę powiększającą, sporządzo
ny z jednolitego, płaskiego wykroju z kartonu lulb in
nego tworzywa Z wykroju tego złożyć można prosto
padłościan, którego 'boczne ścianki (2) posiadają linie 
załamania t(3), zaś ścianka rtylna (4) z soczewką daje 
się dolną swą częścią wsunąć do wnętrza wraz .ze 
ścianką dolną wewnętrzną (9), a śoianka przednia z 
matówką (6) przesunąć ku przodowi, co pozwala przy 
jednoczesnym wciśnięciu do wnętrza ścianek bocznych 
wzdłuż linii załamania złożyć całość w postać (forem
nego pakietu. !(l zastrzeżenie) 
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42h; GOLn W. 52474 I16.09J1974 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Henryk Filcek, Franciszek Sku-
drzyk, Andrzej Szumański, Andrzej Zorychta). 

Przenośny polaryskop górniczy 

Przenośny polaryskop górniczy wg wzoru użytkowego 
zawiera korpus (1) w postaci dwóch rur, usytuowanych 
do siebie prostopadle. W poziomej rurze są umieszczo
ne kolejno: źródło światła (2), układ ifiltrów polary
zacji kołowej (3), zwierciadło półprzepuszczalne >(4) 
i obiektyw (5). Natomiast w rurze pionowej znajduje 
się układ optyczny 1(6), układ kompensacyjny \(7) oraz 
końcówka (8) zamknięta matówką (9). 

(1 zastrzeżenie) 

42h; G02b W. 53494 a4.oe.JiOT4 

Centrallny Ośrodek Badawczo-IProjektowy Budowni
ctwa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska 
•(Barbara Górna, Franciszek Zieliński). 

Wklaidka do czytnika 

Wkładka do czytnika wg wzoru użytkowego składa 
się z dwóch przezroczystych płytek (1, 2) najkorzyst
niej z tworzywa sztucznego, sklejonych z jednego bo
ku taśmą pozwalającą na ich rozchylanie wzdłuż osi 

42i; B071 W. 52544 04;10J1BT74 

(a) pod dowolnym 'kątem. Między płytki (2) wkładana 
jest perforowana na obrzeżach karta informacyjna za
wierająca 'mikrofilm, (1 zastrzeżenie) 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy Fi-
larski, Henryk Torbicki). 

Termostat do suszenia planktonu 

Termostat według wynalazku zawiera nakładaną 
część górną (1), która jest osadzona rozłącznie na pod
stawie grzejnej (2) zaopatrzonej w pręt >(4) do moco
wania na statywie, znane elementy regulacji i kon
troli temperatury oraz układ wentylacyjny z wlotem 
do części grzejnej w postaci otworów w płaszczu (30) 
i otworów w obrotowym pierścieniu (17), i z wylotem 
powietrza przez kominek wentylacyjny (7) z ruchomą 
nakrywką (14) mającą otwory podłużne. Podstawa 
grzejna (2) ma płytkę z otworami do osadzenia w nich 
tygli (26) umieszczoną przesuwnie na sworzniu .(13). 

(1 zastrzeżenie) 

42k; GOlm W. 52853 10.112.119714 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska '(Jędrzej 
Hlelbowlcz, Janusz Łomiński, Mirosław Rudnik). 

Dielektryczny wykrywacz nieszczielniości 

Dielektryczny wykrywacz nieszczelności według 
wzoru użytkowego służący do badania szczelności ukła
dów chłodniczych wypełnionych Ifreonem il& lulb fre
onem *2I2. 

Wykrywacz posiada sondę (1), której obudowę sta
nowi metalowa rurka (5) sztywno połączona z układem 
wzmacniacza (7), stanowiąca zarazem czop pokrętła 
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(15) potencjometru. Wzmacniacz wraz z sondą jest za
mocowany za pomocą nakrętki .(9) do cylindrycznej 
obudowy (10) zasiilacza (8), w ścianie której zamoco
wany jest wyłącznik suwakowy (12). 

'01 zastrzeżenie) 

42k; GOln W. 52602 18JlO'J9f74 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falen
tach, Oddział w Lublinie, Polska (Saturnin Zawadzki, 
Walenty OLszta). 

Przyrząd d)o pomiaru filtracji gleb 

Przyrząd według wzoru do stosowania w warunkach 
polowych składa się z cylindra pomiarowego (1) z den
kiem (2), w którym umieszczony jest za pośrednictwem 
elastycznego korka i(4) piezometr (5), oraz z cylindra 
ochronnego (6). Cylinder ochronny (6) posiada średnicę 
najkorzystniej SJ2 raza większą od średnicy cylindra 
pomiarowego '(1). (2 zastrzeżenia) 

421; GOln W. 52406 06.09Jl9f74 

Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Gdy
nia, Polska <Jerzy Stańczyk, Mieczysław Pręda, Stani
sław Kaczyński). 

Laboratoryjny wyciąg miejscowy do pair kwaśnych 

Wyciąg miejscowy do kwaśnych par jest utworzony 
z kolektora w postaci poziomo usytuowanej rurowej 
komory (1) wyposażonej w .zbierające tubusy (2), wpro
wadzone ukośnie od dołu i w odprowadzający tubus 
i(3), wyprowadzony pionowo w dół, odgięty w przeciw-

A-A 

ną stronę niż tubusy (2). Tubusy (2) są zaopatrzone 
każdy w stożkowe dolne zakończenie dla kolb Kiel-
dahla (5) lub (6) i u góry w otwór pionowy ze szlifem, 

zamykany korkiem (4). Do dolnych zakończeń zbiera
jących tubusów (2) dołącza się kolby Kieldahla (5) luib 
(6), a tubus (3) dołącza się do pompy. Dopełnianie 
kwasu do kolb (5) lub (6) dokonuje się przez otwory 
zamykane korkami (4). (1 zastrzeżenie) 

421; GOln W. 52479 20.00.11974 

Ośrodek Badawczo-iRozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej „MERA-ELMAT", Wrocław, Pol
ska (Rajner Jarząbek, Henryk Stybel, Jerzy Hamfoerg, 
Andrzej Łanowiecki). 

Głowica pomiarowa wielkości flzyko-chemaicainych 

Głowica pomiarowa według wzoru użytkowego, skła
da się z korpusu w kształcie rury, mocowanego w 
rurociągu (3) swą dolną częścią, uformowaną w postać 
sześciokątnej nakrętki (2) oraz z cylindra i(5) umoco
wanego przesuwnie wewnątrz korpusu za pośredni
ctwem ruchomej tulei (4). Cylinder (5) jest wyposażo
ny w pomiarowy czujnik (7) zawierający elementy 
•uszczelniające (10), tworzące z cylindrem (5) zawór 
blokujący, działający w dolnym i górnym położeniu 
czujnika w cylindrze (5). Pobocze cylindra i(5) między 
elementami uszczelniającymi jest perforowane. Korpus 
ma ponadto co najmniej dwa otwory (12) przyistosor 
wane do przymocowania do nich rurowych przewodów. 
Otwory (12) znajduiją się w tym obszarze korpusu, 
który wyznacza perforowany obszar cylindra (5), gdy 
zajmuje on pozycję maksymalnego wysunięcia z ruro
ciągu (3). 

Otwory (12) umożliwiają doprowadzenie cieczy czy
szczącej lub roztworu wzorcowego, co .pozwala na 
•wykonywanie czyszczenia lub wzorcowania czujnika 
(7) bez wyjmowania go z głowicy oraz bez potrzeby 
przerywania przepływu cieczy w rurociągu t(3). 

(1 zastrzeżenie) 

421; GOln W. 52509 mmmiA. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Janusz Szczurek). 

Zestaw przenośny do szybkiego określania fizycznych 
cech żwirowo-piaszczystych gruntów rodzimych I na

sypów 

Zestaw przenośny według wzoru składa się z prób
nika metalowego, z urządzenia zagęszczającego (7) z 
cylindrem pomocniczym '(8), podzespołu do mierzenia 
gęstości oraz z pomiarowo-transportowego pojemnika. 
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Urządzenie zagęszczające (7), którego podstawa (11) 
spoczywa bezpośrednio na gruncie umieszczonym w cy
lindrze pomocniczym (8), ma kowadło i(13), bijak (15) 
umieszczony na prowadnicy (14) zakończonej ogra
nicznikiem (16), oraz nadstawkę (10) łączącą cylinder 
(8) z zespołem ubijającym. (4 zastrzeżenia) 

421; GOln W. 52882 MA&llim 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zo
fia Piskorska-Kalisz, Mieczysław Świetlik, Jerzy Ka
lisz, Antoni Kukuczka). 

Przyrząd dk> pomiaru zawartości wody w materiałach 
sypkich i półpłynnych 

Przyrząd do pomiaru zawartości wody w materia
łach sypkich i półpłynnych, zwłaszcza w pyle węglo
wym i kamiennym oraz w szlamach występujących w 
górnictwie, składa się z dwóch cylindrycznych członów 
(1, 2) połączonych ze sobą na gwint i uszczelnionych 

gumowym pierścieniem ,(3). Górny człon (1) jest za
opatrzony w manometr '(4) zabezpieczony siatką (5) 
oraz w gazowy kurek (6), a dolny stanowi zbiornik na 
próbkę materiału mieszaną z karbidem. 

(I zastrzeżenie) 

421; GOln W. 50906 9.02,1970 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice, Polska (Hugon Jabłoński). 

Celka do pomiaru natężenia światła metodą aktyno-
metrii chemicznej 

Celka stanowi zbiornik wypełniony roztworem ak-
tynometrycznym, np. wodnym roztworem kwasu szcza
wiowego, zawierającym jony uranylowe, którego część 
powierzchni bocznej wykonana jest z materiału cał
kowicie lub selektywnie przepuszczającego promienio
wanie świetlne i posiada kształt wycinka kuli lub 
stożka. 

Wypukłość powierzchni przepuszczającej promienio
wanie umożliwia wnikanie do roztworu aktynome-
trycznego promieniowania z różnych kierunków pada
nia 4 

Celka znajduje zastosowanie do pomiaru globalnego 
natężenia promieniowania lub promieniowania ze 
źródła o zmiennym usytuowaniu w czasie w stosunku 
do celki. '(3 zastrzeżenia) 

421; GOln W. 52931 QlliVSAWM. 

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Pol
ska (Bogdan Amerski, Hipolit Gawroński, Barbara 
Biskupska). 

Urządzenie do proiwadzemliia procesu utleniania kjwasem 
chromowym 

Urządzenie według wzoru składa się ze zbiornika 
(1) izolowanego tkaniną azbestową (2), zakrywanego 
ruchomą azbestową pokrywą (3), z zespołu ogrzewcze
go (4>, elementu oziębiającego (5), uchwytu (6), zawie
szenia i(7) z ogranicznikiem (8) oraz z kolby (9) zakry
tej korkiem (10), w którym tkwi termometr (11) oraz 
pochłaniacz gazu (12). <2 zastrzeżenia) 

421; GOln W. 52966 12!7'/lf2.!ll9(74 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Po
znań, Polska (Stanisław Tabat, Alfred Nowacki, Zy
gmunt Kram). 

Naczynie do wielokrotnego pomiaru analitycznego 
objętości gazu 

Naczynie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do pomiaru objętości gazu wydzielanego z mate
riałów badanych wskutek procesów zachodzących w 
cieczy. Stanowi je naczynie właściwe (1) z rurką w 
kształcie litery „S" do odprowadzania nadmiaru cie
czy wypartej przez gaz z naczynia. 

Naczynie (1) posiada w swej dolnej części drugi 
otwór i(2) ze szlifem (3) i doszlifowanym korkiem (4). 

(31 zastrzeżenia) 
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42m4; G06g W. 52942 afejiEjima 
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze

go, Łódź, Polska (Andrzej iKuzitowicz). 

Przyrząd do wyliczania mas powierzchniLowyioh wyro
bów włókienniczych 

Przyrząd do wyliiczania mas powierzchniowych wy
robów włókienniczych przeznaczony jest do kontroli 
międzyoperacyjnej w przedsiębiorstwach wytwarzają
cych metrażowe wyroby włókiennicze. 

Przyrząd składa się z prostokątnej płytki (1) z wgłę
bieniami (2), w których umieszczone są przesuwnie 
przezroczyste suwaki (3 i 4). Do Spodu przyrządu 
przymocowane są dwie wsporcze listwy (5 i 6), nato
miast na powierzchni płytki (1) naniesiony jest nomo
gram z parametrami i(B, L, M i G). 

(ii) zastrzeżenie) 

42m«; G06k W. 52617 ■23.110.19174 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-
-Patfal", Świdnica, Polska (Stanisław iRomanski, Cze
sław Tumin). 

Układ pirzewlijajnia łaśmy papieru w biurowych ma-
szynach liczących 

Układ według wzoru zawiera osadzoną na wysięgni
ku (2) rolkę zasilającą (4), rolki napędzające i(6) i wa
łek zwijający (11), osadzony w wahadłowym wysięg
niku (9) i dociskany do rolki zasilającej (4) sprężyn
kami ściągającymi (13). Taśma papieru (5) odwijając 
się z rólki zasilającej i(4) równocześnie obraca obta-
czającą się po tej rolce rólkę wtórną (12), na którą 
nawija się zadrukowana .taśma papieru. 

(ii zastrzeżenie) 

44ai; A44b W. 52554 05J10J1974 

Henryk Mirowski, Jerzy Kruczewski, Warszawa, 
Polska (Henryk Mirowski, Jerzy Kruczewski). 

Klamra-zapięcie 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dwuczęściowa 
klamra-zapięcie stosowana do zapinania paska przy 
Ubraniu. 

Klamra-zapięcie składa się z elementu (1) z otwora
mi (3) 1 (4) oraz elementu (2) z otworami i(5) d (6), 
przy czym w zarysie otworu (6) jest wyprofilowany 
język (7), natomiast element (1) klamry na wysokości 
otworu (3) jest wygięty talk, że otwór i(4) jest lusytu-
owany na płaszczyźnie równoległej do pozostałej po
wierzchni elementu (1). Otwór (3) oraz język (7) sta
nowią zaczep klamry. (H zastrzeżenie) 

44ai; A44b W. 52959 04,12J1#M 

Kazimierz Kosiński, Warszawa, Polska (Kazimierz 
Kosiński). 

Klamerka do paiska do zegarka 

Klamerkę według wzoru użytkowego stanowi ramka 
(1) o dowolnym kształcie, mająca otwory <(2, 3), przy 
czym w otworach tych osadzony jest trzpień (4) bę
dący osią klamerki. Końce trzpienia (4) zakończone są 
główkami (5, 6), przy czym przed główką (6) trzpień 
(4) ma kanał (7) o średnicy mniejszej ndż średnica 
trzpienia. i('l zastrzeżenie) 
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45c; AOld W. 52821 0G.1I2..1974 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Zdzi
sław Salamon, Zdzisław Cianciara, Wojciech Matecki). 

Kosiarka rotacyjna 

Kosiarka rotacyjna według wzoru użytkowego prze
znaczona jest do koszenia murawy w sadach. Składa 
się ona z dwóch zespołów tnących. Do ramy (1) są 
zamocowane uchwyty (14, 15, 16), w których jest za
wiasowo osadzony zaczep (13). Osadzenie zaczepu (13) 
w uchwytach (14, 15) tworzy układ symetryczny ko
siarki względem ciągnika, a jego osadzenie w uchwy
tach (15, 16) — układ asymetryczny. Na ramie i(l) jest 
ułożyskowana łańcuchowa przekładnia (18) do przeno
szenia napędu na tarcze (6) przy pracy w układzie 
asymetrycznym. (2 zastrzeżenia) 

45e; AOlf W. 52818 02.112.11974 

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Polska 
(Bohdan Bresler, Zdzisław Płachciński). 

Sza-tkownica dwukierunkowa 

Szatkownica dwukierunkowa do krojenia jarzyn 
i warzyw, wykonana z tworzywa sztucznego i mająca 
kształt prostokątnej płyty (1) z ukośną szczeliną (3) 
i tnącym nożem t(4) charakteryzuje się tym, że kra
wędzie dłuższych 'boków ukośnej szczeliny (3) są ścię

te pod kątem ostrym, zaś nad szczeliną (3), od strony 
ściętych pod kątem ostrym krawędzi, jest zamoco
wany płaski nóż. 

Szatkownica dwukierunkowa do krojenia) jarzyn 
i warzyw, wykonana z tworzywa sztucznego i mająca 
kształt prostokątnej płyty .(1) z ukośną szczeliną (3) 
i tnącym nożem (4) charakteryzuje się tym, że krawę
dzie dłuższych boków ukośnej szczeliny (3) są ścięte 
pod kątem ostrym, zaś nad szczeliną (3), od strony 
ściętych pod kątem ostrym krawędzi, jest zamocowa
ny płaski nóż (4) o dwóch ząbkowanych krawędziach 
tnących, przy czym płaski nóż (4) jest usytuowany 
równolegle do płaszczyzny płyty (1) szatkownicy, a oś 
noża (4) pokrywa się z osią szczeliny .(3). 

{1 zastrzeżenie) 

45h; AOUc W. 52622 24J10J1974 

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, Polska (Zbigniew Pankowski, Jerzy Jany-
ga, Edward Banaszkowski, Marian Janecki). 

Urządzenie do dozowania materiałów w stajnie syp
kim lub ziarnistym 

Urządzenie do dozowania materiałów w stanie syp
kim lub ziarnistym ma zastosowanie zwłaszcza przy 
dozowaniu pasz treściwych d brykietowanych stano
wiących karmę dla bydła. 

Urządzenie składa się z wstrząsowej rynny (4) napę
dzanej korbowodem i(3) zamocowanym do wahacza <5). 
Wahacz (5) otrzymuje napęd od elektrycznego silnika, 
poprzez cięgnową przekładnię d mdimośród (6) z nasa
dzonym łożyskiem (7). Łożysko (7) mimośrodu (6) 
umieszczone jest w podłużnym otworze wahacza (5). 
Wahacz (5) osadzony jest obrotowo na osi (8) zamoco
wanej w przesuwnych widełkach (9) uruchomionych 
za pomocą śruby (11). (II zastrzeżenie) 

45h; AOlk W. 52665 06,11.4974 

Eugeniusz Badowicz, Sopot, Polska (Eugeniusz Ba-
dowicz). 

Automatyczny spławili do wędki 

Automatyczny spławik do wędki, stanowiący zestaw 
trzpienia i pływaka posiada ożebrowany i zaopatrzony 
w uszko (7) trzpień (1) składający się z zewnętrznej 
tuled (6), której kanał zawęża się ku górze tworząc 
dwa progi (8) i (8'), z umieszczonej w tym kanale 
wewnętrznej tulei (9), której kielichowo zakończona 
głowica i(10) posiada dwa otwory .(11) umiejscowione 
(przeciwległe względem siebie, a każdy z tych otworów 
(11) stanowi gniazdo kulki (12) i z cylindrycznej sprę
żyny (16) usytuowanej między zewnętrzną tuleją (6) 
a wewnętrzną tuleją (9). 
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Sprężyna (16) jest oparta podstawą o kopułkę (17) 
zamykającą zewnętrzną tuleję i(6). W wewnętrznej tu-
lei (9) jest osadzony przesuwnie pręt (13), którego 
środkowy odcinek ma kształt stożka (14) a końcowy 
odcinek tego pręta (13) .zaopatrzony jest w uszko (15). 

Trzpień (1) połączony jest z pływakiem (3) aa po
mocą zatrzasku składającego się z wypustu i(4) ukształ
towanego na jednym z żelber (Ź) trzpienia (1) oraz z 
pierścienia (5) usytuowanego w wewnętrznym kanale 
pływaka (3). (2 zastrzeżenia) 

45h; AOlk W. 53819 03J12*197I4 

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Zdzisław Kowalewski, 
Jerzy Karłowski). 

Urządzenie do przygotowywania płynnej karmy dla 
zwierząt 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do stosowania w oborach, cialętnikach lulb far
mach hodowlanych, zwłaszcza przy przyrządzaniu pre
paratów mlekozastępczych. 

B- B 

Urządzenie zaopatrzone jest w zbiornik (2) z ukła
dem napędzającym mieszadło i(13) oraz pompę (5) po
łączoną z dnem zbiornika (2). Do wylotu pompy (5) 
dołączony jest elastyczny rurowy przewód (6) z dozu
jącym zaworem (7). (ii .zastrzeżenie) 

46a; F02b W. 52511 I2f7.09jl9tfi4 

Okręgowy Zarząd 'Lasów Państwowych, Szczecin, 
Polska (Roman Rąbalski). 

Stół diagnostyczny 

Przedmiotem wzoru jest stół diagnostyczny do do
konywania pełnej diagnostyki silników spalinowych pi
larek mechanicznych. Stół według wzoru jest wyposa
żony w stojak (22) dla trwałego i wygodnego moco
wania badanego silnika pilarki oraz silnik elektryczny 
(11) dla symulowania pracy silnika tej pilarki. 

Silnik elektryczny przytwierdzony jest do płyty (10) 
wspartej na sprężynach (12) ściąganych śrubami po
zwalającymi na podnoszenie i opuszczanie silnika elek
trycznego dla uzyskania współosiowości walu tego 
silnika z wałem badanej pilarki. Napęd przenoszony 
jest za pomocą sprzęgła odśrodkowego (23), którego 
element wewnętrzny umocowany jest na wale silnika 
elektrycznego. Innym istotnym urządzeniem jest przy
rząd (I?) do badania świec zapłonowych pod ciśnie
niem pochodzącym ze sprężarki, nie stanowiącej wy
posażenia stołu, (2 zastrzeżenia) 

46k; F02p W. 52094 21.O6J10I74 

Zakłady Elektroniki Motoryzacyjnej ZELMOT, [War
szawa, Polska ,(Tadeusz Karpiński, Stanisław Duckl, 
Jerzy Kargulewicz). ' 

Uchwyt kondensatora iskrownikowego układu zapłono
wego do silników spalinowych 

Uchwyt kondensatora według wzoru składa się 
z płytki (2) wygiętej w przybliżeniu w kształt litery 
Z. Do jednej ze skrajnych półek .(2a) uchwytu (2) zar 
mocowana jest nierozłącznie, na przykład za pomocą 
zgrzewania, obudowa kondensatora (1). 

Druga skrajna półka (2b) uchwytu (2) posiada wy
gięte łapki (3), służące do zaciśnięcia między mami a 
półką (2b) fiilcowej poduszki smarującej (4), natomiast 
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środkowa część uchwytu (2) posiada odgiętą w przy
bliżeniu pod kątem prostym płytkę .(5) służącą do 
mocowania uchwytu do kadłuba iskrownika. 

(1 zastrzeżenie) 

47f; AOlg W. 52403 06.00.11974 

Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Jerzy Wię-
sik). 

Urządzenie do aryiwiki dłużyc 

Urządzenie do zrywki dłużyc składa się z dźwigni 
zaciskających (7) d (8) zamocowanych w trójkątnej 
obudowie (4) d sterowanych siłownikiem hydraulicz
nym (9). Obudowa (4) zamocowana jest wahliwie na 
osadzonym w ramde nośnej .(1) obrotowym sworzniu 
(2). 

Położenie obudowy trójkątnej {4) i nieobciążonych 
dźwigni (7) i (8) względem ramy nośnej (1) ustala 
mechanizm składający się z kółka łańcuchowego (10) 
zamocowanego na sworzniu .(2), łańcucha A dwóch 
sprężyn śrubowych zamocowanych jednym końcem do 
łańcucha a drugim do ramy (1). 

Urządzenie może być zawieszane na każdym [uni
wersalnym ciągniku, posiadającym wyjścia do podłą
czania zewnętrznych układów hydraulicznych. Hydra
uliczne zaciskanie dźwigni 'umożliwia dobre zamoco
wanie jednej, jak ii kilku dłużyc. .Może więc w znacz
nie szerszym zakresie znaleźć zastosowanie w 
leśnictwie. (.1 zastrzeżenie) 

47fi; FIGI W. 53304 06.08J1074 

Ośrodek Badawczo-IRozwojowy Obróbki Tworzyw 
Sztucznych „ R L A S O - P R O P L J A S T " , Bydgoszcz, Polska 
(Zbigniew Kończal). 

Zespól do bezstopniiawiego rroaoawatnia. względem siebie 
elementów w postaci rur 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do bez-
stopniowego ustalenia i .mocowania rur. Zespół skła
da się z dwóch nakładek (1) i (3) połączonych śrubą 
(2). Między nakładkami znajdują się osadzone telesko
powo elementy rurowe (4) i ,(5), przy czym wewnętrz
ny element ;(4) ma podcięcie i wycięcie. W wycięcie 
to 'wchodzi nakładka (1). i(l zastrzeżenie) 

47fi; F16I W. 52753 25.lll.1974 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Aleksander Dworenko-iDworkin). 

Złącze do beztttwoirowyich kołnierzy zbiorników 

Złącze według wzoru użytkowego 'przeznaczone jest 
do bezotworowych kołnierzy zbiorników, zwłaszcza 
ciśnieniowych. Posiada ono szczękę trzymającą (6) 
,i dwustopniową śrubę (4) wchodzącą w otwór tulei 
prowadzącej (13) szczęki (6). 

W igruibszej części .(9) śruby (4) d w tuilei prowadzą
cej (13) od strony kołnierzy (1, 2) wykonane są pła
skie wybrania, a na wprost tych wybrań utworzone 
są przytrzymujące kołnierze (1, 2) zęby zaczepowe (8, 
12). (1 zastrzeżenie) 

47gi; Flek W. 52584 04.10,1974 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska ((Hieronim Koniecz-
j i iak) . 

Zawór klapowy dwustronny 

Zawór służy do elastycznego zamykania dwóch 
przeciwległych wylotów rurociągów przeznaczonych do 
transportu gazów zapyllonycih i pyłów zaerowanych, 
jak również dwóch przeciwległych wylotów rurowych 
zsuwni materiałów sypkich. Tłoczyisko (10) siłownika 
napędza dwustronine zawieradło <(2) nie bezpośrednio, 
Jęcz poprzez napędowe ramię (7), łącznik (6) d napędo-

http://25.lll.1974
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wy wał (1). Zawieradło (2) i łącznik (6) są osadzone 
na napędowym wadę i(l) nieruchomo, a napędowe ra-
,mię (7) obrotowo. Pomiędzy ramieniem (7) i łączni
kiem (6) jest zabudowana, sprężyna (8), która uginając 
się powoduje dociskanie zawieradła (2) do czoła jed
nego wylotu. Gdy dwustronne zawieradło zostanie 
przesunięte w drugie skrajne położenie, zamknięty jest 
wylot drugiego rurociągu. (L zastrzeżenie) 

48b; C23c W. 52964 27'jil2Jiflrr4 

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych, 
Kraków, Polska (Jerzy Staibryła). 

Urządzenie do obróbki powierzchniowej i nanoszienia 
powłok kionwersyjnych na wyroby metalofwe 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczo
ne jest do obróbki powierzchniowej i nanoszenia po
włok konwersyjnych na wyroby metalowe. Składa się 
ono z szeregu komór .(2) -połączonych! szczelinie ze 
sobą i z suszarką (3), tworząc .tunel, w którym jest 
umieszczony linowy przenośnik (1). Każda z komór (2) 
zawiera zbionnik (6) z roztworem, zaopatrzony w pom
pę (7) przetłaczającą roztwór do natryskowych rur (8), 
ukształtowanych w wężownicę dookoła przenośnika i(l) 
z wsadem (9). Komory (2) są od siebie oddzielane 
.przeponami zabezpieczającymi przed mieszaniem się 
roztworów stosowanych w poszczególnych komorach. 

, Całość jest zaopatrzona w urządzenia odciągowe. 
(1 zastrzeżenie) 

48d2; C23g W. 52801 I29J1I1.I19I74 

'Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Tech
nicznego Motoryzacji, 'Warszawa, Polska (Andrzej 
Wagner, Jerzy Asman) t 

Myjnia feomonoiwa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ^myjnia komo-
fowa, zaopatrzona w ruchomy wirnik (1), wyposażony 
w dyszę napędową (2), dysze natryskowe (3) oraz prze
ciwciężar i(5). Wirnik aamocowany jest obrotowo w 
tulei (4) i jest napędzany cieczą myjącą doprowadza

ną przewodem ,(6) z części dolnej (7) myjni. Części 
myte znajdują się na wózku (8). Myjnia charaktery
zuje się prostą konstrukcją i małym ciężarem. 

Przedstawiona myjnia może znaleźć zastosowanie 
w zakładach naprawy samochodów oraz stacjach ob
sługi. (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b W. 52701 as Aa. i&m 
Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego 

Budownictwa Węglowego, Tychy, Polska (Zdzisław 
Gubernat, Kurt Garczarczyk, Jan Dudek). 

Wiertło rurowe do wiercenia rdtaeniiowego 

Wiertło rurowe do wiercenia rdzeniowego zamoco-
wywane na uchwycie stożkowym lub metrycznym po
siada gwintowaną nakrętkę (1) i część rurową, w któ
rej wycięto dwa noże skrawające >(2) z ostrzami (3) w 
kształcie trapezu. (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b W. 52702 ilBJlilJlOTtt 

Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego 
Budownictwa WęgLowego, Tychy, Polska .(Zdzisław 
Gubernat, Kurt Garczarczyk, Jam Dudek). 

Chwyt metryczny lub stożkowy Morse'a z nakładkami 
na. wiertła rurowe 

Chwyt metryczny lub stożkowy Morse'a według 
wzoru użytkowego jest przystosowany do jednoczesne
go nakładania kilku wierteł rurowych do wiercenia 
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rdzeniowego. Chwyt (1) posiada w części, na którą 
wkręca się wiertła rurowe kształt stożka 'umiarowego 
o dużym promieniu z wykonanymi schodkowymi wy
cięciami (2) wzdłuż tworzących tego stożka w ilości 
odpowiadającej żądanej ilości wierteł, przy czym w 
części, na którą nakręca się wiertło ścięcia są nagwin
towane. Wewnątrz ostatniego wycięcia schodkowego 
znajduje się otwór (3) gwintowany, do mocowania 
najmniejszego wymiaru wiertła. (1 zastrzeżenie) 

49a; B23b W. 52941 a3;12Jlff74 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych „Aigromet", 
Poznań, Polska (Jon Czepczyński, Stanisław Serowik). 

Przyrząd do wytaczania otworów 

'Przyrząd według wzoru użytkowego na obwodzie 
tarczy (2) suportu (8) przedmiotowego ma koryto pier
ścieniowe i(3) z rowkiem (5) na dnie, w którym są 
osadzone łby (6) sworzni gwintowanych, na które na
sadzone są krążki przeciwwagowe lub segmenty (4), 
unieruchamiane za pomocą mocujących nakrętek (7), 
Krążki lulb segmenty przeciwwagowe <(4) są zaopatrzo
ne w wydrążenia^ w które wnikają też nakrętki (7). 

.(3 zastrzeżenia) 

49c; B2&d W. 52968 28.ai2 asm 
Zakłady Mechaniczne Przemysłu Meltali Nieżelaznych 

„Zamęt" Strzyfbnica, Fdlska (Józef Grochulski). 

Piłka ręczna do cięcia metali 

Piłka ręczna do cięcia metali w miejscach trudno 
dostępnych, wykonana jest w postaci prostego ramie
nia o wydrążonym profilu, najkorzystniej w formie 
wygiętej blachy na kształt litery „U", o wysokości 
mniejszej od szerokości (mocowanego w niej brzeszczo
tu (7), wchodzącego częściowo w wybranie (10) opraw
ki (1), przy czym na końcach tej oprawki (1) znajdują 
się uchwyty (2 i 5) mocujące brzeszczot (7) oraz ręko
jeść (3), usytuowana na jednym z końców oprawki (1). 

(L zastrzeżenie) 

491; B23p W. 52860 lOBJlOT* 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brzeziny 
Śląskie, Polska .{Ryiszardi Matiais, Joachim Ochman, 
Henryk Opara). 

Przyrząd do wyciągania uszflCodzionych połogi z napę
dowych mostów ciężkich pojazdów mechanicznych 

Przyrząd według wzoru .użytkowego posiada tuleję 
(1) z wycięciem stożkowym (2) z jednej strony, a z 
drugiej zakończoną kołnierzem oporowym (3). W otwo
rze (4) .tulei (1) znajduje się elektroda (5) do spawa
nia łukowego, której końcówka od strony kołnierza 
oporowego (3) ukształtowana jest jako uchwyt .(6). 

(,1 zastrzeżenie) 

491; B23p W. 52976 30J1BJ1OT4 

Zakłady Mechaniczne „Ponar-mamów", Tarnów, 
Polska (Jerzy Markowski). 

Oprawka do mocowania elektrod w obrabiarkach do 
drążenia otworów 

Oprawka według wzoru użytkowego przeznaczona 
jest do mocowania elektrod w obrabiarkach do drą
żenia otworów. Składa się ona z korpusu (1), rozpręż
nej tulejki (3), uszczelki (4), dociskowych śrub (5) 
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i dopływowej końcówki (14), przy czym korpus (1) za
wiera walcowe gniazdo (2) dla umieszczenia rozpręż
nej tulejki 03). W .bocznej ścianie gniazda (2) znajdują 
się gwintowane otwory (6) dla dociskowych śruto (5). 

Powyżej gniazda (2) korpus (1) ma gwintowany 
otwór (11) dla wkręcenia dopływowej końcówki (14), 
który łączy się z podłużnym otworem (12) usytuowa
nym współosiowo z gniazdem (2) na przedłużeniu 
otworu (13) w elektrodziie (8). Tulejka (3) ma podłuż
ne wycięcie (9) i gwintowany Otwór (10). 

(iii zastrzeżenie) 

49m; B2l3q W. 52618 2BJ0.ilfl74 

Ośrodek Badawczo-tRozwojowy Mechanizacji Pro
dukcji Zwierzęcej, Gdańsk, Polska (Tadeusz Bujko). 

Podzielnica szlifierska 

Podzielnica składa się z korpusu ■(!), wewnątrz 
którego znajduje się tuleja- wrzeciona połączona roz
łącznie ze ślimacznicą (3) współpracującą ze ślimakiem 
(5) 'umiejscowionym w tulei mimośrodowej (4). Podział 
kątowy nastawiany jest na wyskalowanej w jednost
kach kątowych tarczy osadzonej na ślimaku. Unieru
chomienie tulei 1(2) wrzeciona uzyskuje się za pomo
cą dwóch tulejek blokujących. Dla prostego ustawienia 
podzielnicy na stole magnetycznyim szlifierki korpus 
(1) i konik (8) osadzone są na jednej płycie (9) z za
chowaniem osiowości, przy czyni płyta (9) posiada 
prowadzenie do ustawiania i ich 'mocowania. 

(3 zastrzeżenia) 

49m; B23q W. 52911 lQMLA<m 

Mikolowskle Zakłady Budowy Maszyn Górniczych 
„Mi'fama", Mikołów, Polska (Zbigniew Kaly.ta, Andrzej 
Miśkaewicz). 

Urządzenie do podawania przedmiotów o ksztalde 
walcowym zwłaszcza rur 

Urządzenie do podawania przedmiotu o kształcie 
walcowym, zwłaszcza rur składa się z samotoku <9), 
zsuwni (2) oraz zasobnika. <1), w którego konstrukcji 
zbudowane są cięgna (4) podnoszące pęk rur oraz krą
żki napędowe >(3) z uzębionymi wieńcami, przez które 
rury z zasobnika (1) przetaczane są na zsuwnię <2) 
i wypychane przez wypychacze (11) na samotok (9). 

<4 zastrzeżenia) 

57c; G03d W. 52421 111.09.11074 

iFotlogralficzna Spółdzielnia Pracy „Polilfoto", War
szawa, Polska (Zbigniew Paciorkowski, Wiesław Kra
jewski). 

Biurklo pod powiększalnik lub kopiarkę fotograficzną 

Biurko według wzoru użytkowego składa się z trzech 
segmentów. Segment lewy zawiera .komorę .(4) zaopa
trzoną w stabilizator napięcia <(5) i zegar (6), przykry
te blatem (19) z oknami (20, 21), szutELady (7, 8) oraz 
szalfkę (9). Segment prawy zawiera przykrywany dzie
lonym blatem (12, 12a) światłoszczelny pojemnik (18), 
wnękę (18) oraz mechanizm do otwierania pojemnika 
(13), składający się z cięgna i pedału (17). Segment 
środkowy wyposażony jest w blat (10) ,i światłotSzczel-
ną szuifiladę (11). Wzór znajduje zastosowanie jako wy
posażenie pracowni ifoŁogratficznycih. 01 zastrzeżenie) 
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57e; G03g W. 52585 ,16J10J19T74 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Hydropneumat" przy 
Zjednoczonych Zakładach „iAirchimedes", Wrocław, Pol
ska i Andrzej Cyrano). 

Kserograf z ręczną manipulacją matrycą elektroista-
tyczną, do wykonywania repradtikcji na negatywo

wych materiałach fotogxalLczinyoh 

Kserograf według wzoru użytkowego posiada płytę 
(2) z naniesioną na niej warstwą wotaoschnącej, kle-
jącej substancji (3) oraz rygiel (6) blokujący płytę (2) 
w komorze naświetlania (1) w momencie usuwania z 
płyty (2) zasuwy (5). . .(2 zastrzeżenia) 

58a; B30b W. 52836 OI5u!li2Jl&f7(4 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Wiiktor Dudzik, 
Emil Białończyk, Kazimierz Świst). 

Tluleja zaciskowa do prasy hydraulicznej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest tuleja zacisko
wa do prasy hydraulicznej, umożliwiająca osiowe 
Wprowadzenie rury dio uszczelki i. .podtrzymanie jej 
podczas badania na szczelność. 

Tuleja według wzoru charakteryzuje się tyim; że 

w elastyczną -Meję .(1) włożono dwie półpanewki (2) 
w ten sposób, że między nami ipozostawiono odstęp (3). 
Wymiar odtstępu (3) wynosi 0,OB do 0,00 korzystnie 0,0135 
wewnętrznej średnicy tuled zacilskow&j, 

Cl zaisltrzeżeriie) 

59a; F04b W. 52881 ■H3JSJ1974 

Instytut Nalftowy, Kraków, Boiska {Józef Ostaszew
ski, Ryszard Bilik). 

Układ montażowy elementów agregatu pompowego 
l 

Przedmiotem wzoru jest agregat pompowy przezna
czony do instalacji oczyszczania i przetłaczania gazu 
ziemnego. Agregat pompowy, którego pompa napędza
na . jest siłownikiem pneumatycznym zasilanym sprę
żonym gazem ziemnym składa się z pomipy <7), pod
stawy (1) i siłownika (10), którego tłok sprzężony jest 
z nurnikiem pompy ,(6) za 'pośrednictwem przegubu 
kulowego (4), a cylinder siłownika (3) od strony zew
nętrznej połączony jest z podstawą (1) również za po
średnictwem przegubu kulowego '(2). {,1 zastrzeżenie) 

59b; F04b W. 52884 (16Jll2Jlfl(74 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Pomp Chemoodpor
nych „IMetalchem", Warszawa, Polska (Tadeusz Sa
dowski, Ludwik Maliński, Janusz Pietrzykowski, Ma
rek Kuczbajski). 

Pompa wirowa do dystrybutorów paliw 

Pompa wirowa według wzoru użytkowego posiada 
wał (5), na którym znajduje się wirnik .(4) zabezpie
czony przed spadaniem inakrętką (8), [umiejscowiony w 
korpusie łożyskowym (7). Tarcza zamykająca ,(3) wy

posażona w 'uszczelnienie ■mechaniczne i(9) jest przy
trzymywana korpusem pompy '(1) dociskanym pokry
wą (2) przykręconą śrubami 1(10) do łącznika (6). 

'(li zasltrzeżenie) 
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60a; F15b W. 52037 SfijlOjlOTłl 

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 
i Samojezdnych, Bielsko-lBiała, Polska (Zbigniew Śli
wiński). 

Dzielnik przepływu 

Dzielnik przepływu według wzoru iskłada się z kor
pusu (1), w którym umieszczono suwak podziału (2) 
oraz zawory regulacyjne. Suwak 'podziału <2) ma na 
swej pobocznicy ukształtowane zbieżnie do osi po
wierzchnie (4) i ,(5) oraz powierzchnię (6), na którą 
działa środek sterujący suwakiem. W korpusie wyko
nane są odpowiednie komory (7) i (8) 'połączone kana
łem (9), który posiada dodatkowy wlot zasilania (10). 

Powyższe rozwiązanie w zależności od miejsca pod
łączenia zasilania ,może być stosowane jako dzielnik 
przepływu lub sterownik. (1 zastrzeżenie) 

60a; F15b W. 52832 08.!ll2jl9i74 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, 
Wrocław, Polska (Romuald Góral, Janusz Zakopiań
ski), 

Hydrauliczny tłumik drgań 

. Hydrauliczny tłumik drgań, nadający się do pracy 
zarówno w pozycji pionowej, ijak i ipOziomej, składa 
się z hydraulicznego cylindra i(l) z tłoczyskiem (2) 
oraz z komory wyrównawczej, rozłącznie zamocowa

nej do cylindra (1). Komorai wyrównawcza zawiera 
dwa korpusy (4) wzajemnie połączone rurą <5), do 
której jest na stałe zamocowany wyrównawczy zJbior-

nik (6). Wewnątrz każdego korpoJsu 4<4) znajduje się 
przelewowy zawór (7) i zwrotny zawór (8), który w 
części stożkowej ma wykonany mały kalibrowany 
otwór ,(9). (1 zastrzeżenie) 

62a*; B64c W. 52467 lli7.09 J19T74 

Ośrodek Badawczo-łRozwojowy Sprzętu Komunika
cyjnego, Świdnik k/Lublina^ Polska (Waldemar 
Kwaśniewski). 

Łopata, zwla&zcza wirnika nośnego śmigłowca 

Łopata, zwłaszcza wirnika nośnego śmigłowca, ma 
takie zmodyfikowanie profilu łopaty, aby ]iinia (l); na 
której odkłada się rzędne <y), profflu łopaty, (była w 
części przedniej profilu prostą pokrywającą się z cię
ciwą (2) profilu pierwotnego, a w pozostałej części 
krzywą co najmniej drugiego rzędu wygiętą do góry, 
przy czyni wygięcie wspomnianej linii (1) rozpoczyna
jące się w przedziale od 40 do 65% długości (b) cięci
wy (2) protfilu pierwotnego licząc od krawędzi natarcia 
(3), miała na krawędzi spływy i(4), w stosunku do cię
ciwy (2), wartość (a) w granicach od 0;OOI4 do 0,0>1 dłu
gości <b) wymienionej ciędiwy (2). (i< zastrzeżenie) 

63b; B62b W. 51992 S0.06J1974 

Krzysztof Sowier, Częstochowa (Krzysztof Sowier). 

Wózeik składamy dK> przewozu dzieci 

Przedmiotem rozwiązania jest wózek składany do 
przewozu dzieci w wieku od około 8 miesięcy do 5 lat, 
który po złożeniu nadaje się do łatwego transportu 
ręcznego lub transportu środkami komuniikacjd. 

Celem rozwiązania jest konstrukcja wózka składa
nego, która zapewnia składanlie i rozkładanie wózka 
przy pomocy jednej ręku1, możliwie małe wymiary 
wózka i dogodny jego kształt uzyskany po złożeniu. 
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Wózek według proponowanego rozwiązania charaktery
zuje się tym, że nadwozie i podwozie posiada przekro
je rurowe, a wszystkie połączenia w węzłach są prze
gubowo- obrót o we J 

Podwozie składa się z 4-teh par metaiowych rurek 
(8), ,(9), (10), (11), poprzeczki (12) oraz z amortyzowa
nych zespołów podwójnych kół (20). Wygięte rurkli (11) 
stanowią przedłużenie rurek nadwozia (1) i połączone 
są ze sobą za pomocą strzemion (22), które umożliwia
ją jednokierunkowy ruch obrotowy rurek nadwozia 
(1) o kąt 1®0°. 

Wózek poSiada hamulec, który po •zahamowaniu nie 
może być zwolniony bez uprzedniego unliesienla wózka 
w górę od strony hamulca. Siedzenie wózka jest odpi-
naine. (6 zastrzeżeń) 

63c; B60b W. 51955 19.08.11960 

Zakłady Mechaniczne „Łabędy" w Gliwicach, Przed
siębiorstwo (Państwowe, Gliwice, Polska .(Zbigniew 
Żarnowiecki, Franciszek Glanowski, Mirosław Siedle
cki). 

Oś, Tiwlasacza dto ciężkich pojazdów kołowych 

Oś przeznaczona zwłaszcza do ciężkich pojazdów ko
łowych stanowi element przedniego zawieszenia okre
ślonego nazwą przedniego zawieszenia o osi sztywnej. 

Oś wykonana jest jako belka profilowa z trzech 
części, a jej środkowa część wykonana jest z kształ
townika walcowanego o przekroju teowym, z którym 
dwie części skrajne wykonane jako odkuwki połączo
ne (są w sposób nierozłączny najlepiej przez spawanie 
lub zgrzewanie. 

Oś nadaje się do zastosowania w budowie samocho
dów ciężarowych, ciągników rolniczych, i drogowych, 
maszyn roboczych kołowych itp. (1 zastrzeżenie) 

63c; B62d W. 52119 06.06.11974 

Międzyrzeckie Zakłady Mechanizacja Budownictwa 
„ZRiBMB", Międzyrzec Podlaski, Polska (Tadeusz Adar 
mek, Tadeusz Netcauk, Janusz Skupiński). 

Nadstawa hurty skrzyni ładunkowej przyczepy lub 
saimojchodu 

Nadstawa burty skrzyni ładunkowej według wzoru 
użytkowego składa isię z belek nośnych (1) o kształcie 
ceowym i zagiętymi brzegami, umieszczonych jedna 
nad drugą i łączonych z obu stron z poprzeczkami (2, 
3, 4), przy czym (poszczególne belki w swej dolnej 
półce mają otwory (5) umożliwiające odpływ wody. 

(li zastrzeżenie) 

63c; B62d W. 52243 2J3.07J1Q74 

Spółdzielnia Pracy „Żelazocynk", Warszawa, Polska 
(Ryszard Kopiński). 

Jednokołowa przyczepa samochodowa 

Przyczepa samochodowa według wzoru użytkowego 
przystosowana jest szczególnie do transportu sprzętu 
podróżnego i turystycznego. 
. Przyczepa posiada raimię ,(1) z podłogą (2) z jednej 
strony podwieszoną przez dwa nastawne zaczepy (4) 
do specjalnie ukształtowanych śrub mocujących tylny 
zderzak samochodu, a z drugiej strony podpartą jed
nym kołem (6) jezdnym, obrotowym odpowiednio reso
rowanym i amortyzowanym. Koło (6) jezdne zamoco
wane jest na obrotnicy, lumiożLiwiającej samoczynne 
kierowanie koła (6). (1 zastrzeżenie) 

63c; B60r W. 52416 00.09.19(74 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa, Polska 
(Adaim Fryś). 

Urządzenie zabezpieczające przód uruchomieniem au
tobusu komunikacji nHiejskiej przez osoby niepowo

łane 

Urządzenie według wzoru użytikowego stanowi pła
skownik (1) będący przedłużeniem dźwigni >(2) gasze
nia silnika, na końcu którego znajduje się otwór, w 
którylm osadzony jest zamek (3), przy czym w jego 
osi, w parapecie (8), w pozycji dźwigni (2) „zgaszony 
silnik" 'umieszczone jest w otworze (6) gniazdo (4) 
zamka (3). ,(ji zastrzeżenie) 
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63c; B60r W. 52417 09.09.19174 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa, Pol
ska (Adam Fryś). 

Urządzenie zabezpieczające przed unichtomieaiiem au
tobusu komunikacji miiejsikiej przez osoby niepowoła

ne 

Urządzenie według wzoru użytkowego stanowi pła
skownik (1) zamontowany na dźwigni (2) hamulca bez
pieczeństwa pod parapetem tablicy (3). 

Płaskownik posiada otwór (4), którego oś po usta
wieniu dźwigni (2) w pozycji najmowania pokrywa się 
z osią otworu ,(7)v przy czym w otworze (4) umieszczo
ny jest zamek (6) z kluczykiem, natomiast w otworze 
(7) gniazdo (5) zamka (6). <ll zasitrzeżenie) 

63c; B60n W. 52502 215.019.191714 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik 
k/DubIina\ Polska (Stanisław Wiraiarczyk). 

Wezel obrotu oparcia siedzienia 

Węzeł obrotu oparcia siedzenia składa się z ramie-
nia (5) oparcia siedzenia, wlspornika ,(1) siedzenia 
i sworznia (4). Ramię (5) oparcia w dolnej swej części 
posiada wycięcie (3), -którym nachodzi na wtspornik 
(1) siedzenia. Połączenie obrotowe oparcia uzyskuje 
się za pomocą sworznia (4), (który łączy raimię (5) z 
wspornikiem (1) siedzenia. 

63e; B60n W. 52480 20.09.1974 

Wzór użytkowy znajduje zastosowanie szczególnde 
w siedzeniach pojazdów mechanicznych. 

(ii zastrzeżenie) 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik k/Lu
blina. Polska (Stanisław Windarczyk). 

Mechanizm nastawiania pochylenia oparcia siedzenia 

Mechanizm do nastawiania pochylenia oparcia sie
dzenia jest zestawiony z układni dźwigni (1), [3), i(5), 
Wspornika zębatego (11) i napinającej sprężyny (9). 
Dw.uramienna dźwignia .(1) jest osadzona ruchomo, 
swoją środkową częścią na wsporniku (2), połączonym 
trwale z ramą oparcia (7). Dźwignia (5) jest zawieszo
na po przeciwnej stronie ramy (7) na wieszaku (6). 
Dźwignia (3) jest zaopatrzona w wybranie (4) służące 
do wyzębiania z zębatki (14) i jest ułożona poziomo, 
przy czym jednym końcem jest połączona z dźwignią 
(1>, zaś drugim z dźwignią (5). Układ dźwigni jest 
skojarzony z ramą oparcia (7) za tpomocą sprężyny (9). 

Wzór użytkowy znajduje zastosowanie szczególnie w 
siedzeniach pojazdów mechanicznych. 

(4 zastrzeżemia) 
7 

63 e; B60c W. 52953 B4Jl!2Jl9;m 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komuni
kacji Salmochodowej Oddział II, Płock, Polska (Kazi
mierz Anton, Zdzisław Lalek). 

Końcówka ido napełniania opon i dętek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jetst końcówka do 
napełniania opon ii dętek. Końcówka według wzoru 
składa się z obudowy (1), wewnątrz której umieszczo
ny jest trzpień v(2). 
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Górna cześć trzpienia, połączona jest z dźwignią 
(3), natomiast dolna poprzez łącznik (4) z elastyczną 
wkładką (5). 

iPrzy zakładaniu końcówki w celu napełniania opo
ny luto dętka należy nacisnąć dźwignię (3) co spowo
duje przesunięcie się względem siebie tulejki .(9) oraz 
wkładki t(5), co umożliwi nałożenie lufo zdjęcie koń
cówki z zaworu opony lub dętki. (4 zastrzeżenia) 

63g; B63j W. 52653 SHJIO.1074 

Zakłady Rowerowe ^Predom-IRomcrt;", Bydgoszcz, 
Polska .(Ryszard HoroSzczuk, Jan Rulewska, Kazimierz 
Łukowski, Henryk Andrzejewski).. 

Lampka tylna, zwlatszcza do roweru 

"Lampka według wzoru użytkowego jest złożona ze 
szkiełka odblaskowego (1), korpulsu (2) z tworzywa 
sztucznego i żarówki t(3> z instalacją elektryczną. 
Szkiełko odlbaSkowe (1) obejmuje z zewnątrz część 
materiału korpulsu (2) i jest przymocowane do korpu
su (2) za pomocą wkręta (4) przechodzącego przez 
otwór w okolicy środka powierzchni odblaskowej,. 

W korpusie (2) wykonane jest gniazdo do żarówki 
(3), które ma tylko jeden zwój gwintu i jest otworem 
przelotowym o jednakowej średnicy, a u wylotu tego 
otworu znajduje się lużebrowanie w postaci daszka 
(10) z trzech stron zestyku (Xl). Zestyk (11) w postaci 
sprężystej blaszki jest przykręcony do korpulsu (2) 
za pomocą śruby <{9) przechodzącej przez środek kor
pusu (2) i mocującej również korpus (2) lampki do 
błotnika. ' (1 zastrzeżenie) 

64b; B67b W. 52628 a&jiojiflfM 

Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
„Polmos", Starogard Gdański, Polska (Zbigniew Ku
chta, Edmund Laskowska^ 

Przyrząd do otwierania butelek 

Przyrząd do otwierania butelek z nakrętkami gwin
towanymi zwłaszcza typu ^Pillferproof", stosowany 
szczególnie 'do otwierania zamknięć z wyrobami alko
holowymi posiada rękojeść i(l) Stanowiącą obudowę, w 
której umieszczona jest tulejka (2) z pionowymi row
kami ,(3). Przyrząd posiada, stempel wypychający (5), 
.który wypycha nakrętki po dokonanej operacji otwar
t a butelki. i(J2 zastrzeżenia) 

66b; A22c W. 52794 08.06,1073 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Pdlbka 
(Franciszek Roszkowski, Paweł ReSzkowski). 

Napęd misy kutra 

Wzór użytkowy dotyczy naipędu misy kutra, przy
datnego zwłaszcza w przemyśle mięsnym. 

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że na walie 
silnika hydraulicznego <1) jest osadzona piasta (2), n'a 
której spoczywa 'misa (3). Kołnierz <4) silnika hydra
ulicznego jest przymocowany do 'tarczy (5)i, będącej 
czopem łożyska promienlowo-oporowego (6) misy 1(3). 
Tarcza <5) jest połączona z korpusem (7) kutra Za po
mocą śrub (8). Do silnika hydraulicznego są dołączone 
dwa przewody: przewód tłoczny (9) i przewód zlewo
wy (10), które z drugiej strony są połączone z układem 
hydraulicznym (11). Pompa zębata układu hydraulicz
nego jest naipędzana za, pośrednietwelm wielobieguno-
weigo silnika elektrycznego. ,(l zasitrzeżniie) 

66b; B02c W. 52834 04JIJ2J1OT4 

Bydgoskie Biuro ProjektowoJBadawcze Budowni
ctwa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska .(Ryszard Ku-
cik, Stanisław Puls, Ludwik Wierciński, Edward Bie
lawski, Apoloniusz Jesse). 
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Kocioł do gotowania mięsa i wyrobów wędliniarskich 

Kocioł do gotowania mięsa i wyrobów wędliniarskich 
według wzoru użytkowego ma zbiornik (1) o przekro
ju prostokątnym, najlepiej kwadratowym, opasany od 
strony zewnętrznej kształtownikami, przyispawanymi w 
taki sposób by tworzyły ze ścianką zbiornika (1) wę-
żownicę (2), przy czym przestrzeń pomiędzy zbiorni
kiem z wężownicą (2) a osłonową ścianką <3) wypeł
niona jeSt izolacyjną masą (4). ,(l zastrzeżenie) 

67a; B24b W. 52398 05.09.-1974 

Józef Sadowski, Warszawa, Polska (Józef Sadow
ski)- f 

Szlifierka do szlifowania różnych materiałów ze spłu
kiwaniem tarczy ściernej, a awtoszioza do obróbki 

ściernej odlewów gipsowych 

Szlifierka według wzoru składająca istię z silnika 
elektrycznego (1), obudowy (2), osłony tarczy z pier
ścieniem i(3) %oraz ze stolika roboczego (5) charaktery
zuje się tyim, że jest wyposażona w dźwignię '(6) ob
sadzoną na wspólnej osi ,(7) z podnośnikiem (8) stołu 
roboczego .(5), że silnik (1), ściągacz (9) d osłona (10) 
stanowią rozłączną całość, że oprawa i(13) tarczy ścier
nej <11) zabezpieczona jest klinem oraz <podkladką (15) 
przed odkręceniem, uszkodzeniem ofaz porażeniem ob
sługującego oraz, że obudowa ,(2) tarczy ściernej jest 
oddalona od silnika (1) otwartym od dołu pierścieniem 
(3) oraz ma profilowy otwór sitożkowy i skośny otwór 
w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się wo
dy do silnika. '(5 zastrzeżeń) 

69; B26f W. 51627 HLOBdflW 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych, 
Katowice, Polska (Augustyn Pająk). 

Kleszcze do wycinania otworów w puszkach instala
cyjnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego isą kleszcze do wy
cinania otworów o różnych średnicach w podtynkowa-
nych puszkach instalacyjnych. 

Kleszcze do wycinania otworów w puszkach insta
lacyjnych, składają się z czterech ramion {1, 2, 3) po
łączonych ze sobą w (formie czworoboku przegubowe
go, z któryich dwa sąsiadujące ze sobą ramiona 
ukształtowane są w iformie rękojeści (1) rozwieranych 
slprężyną (10), zaś dwa pozostałe ramiona (2, 3) w for
mie szczęk. Jedna ze szczęk (3) posiada osadzoną 
nieruchomo tuleję wykrajinika (8) zaciśniętą wkrętem 
(9). W zastrzeżenie) 

70e; B431 W. 52631 26J10.(19fT4 

Antoni iRusek, Gdynia, Polska (Ańtorij Rusek). 

Oprawka do kredy szkolnej 

Oprawka według wzoru oiżytkowego składa się z 
obudowy (3), do której zamocowane są zaciski (1), 
oraz z (przesuwnej obejmy <4). (1 zastrzeżenie) 

74b; GO&b W. 52679 08J1I1J1<9|74 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Warszawa-
-Okęcie", Warszawa, Polska (Tadeusz Jurkiewicz, Ja
dwiga JNJygowiska, Stanisław (Molak). 

Sygnalizator ogrzewalnia urzajdzeń samolotowych 

Sygnalizator ogrzewania urządzeń samolotowych 
stosowany jest do urządzeń takich jak rurka Pitot'a 
i nadajnik przeciągnięcia. Pracuje on w sposób ciągły 



184 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 05*2) 19T5 

wskazując oddzielnie stan każdego z urządzeń. Składa 
się on z sygnalizatorów .(SP) i (SR) wskazujących stan 
instalacji ogrzewczej rurki Pitot'a i nadajnika przecią
gnięcia. 

Sygnalizatory mają karkasy <Cj) i ,(C2), na których 
nawinięte są cewki (L,) i (L2) włączone Szeregowo w 
obwód z żarówkami (Ż,) i (Ż2), których oprawka przy
twierdzone są do pulpitu .(1). Wewnątrz karkasów 
umieszczone są kontaktrony (K, d K2) włączające ob
wody zasilania żarówek ((Żj d Ż2). (1 zastrzeżenie) 

75c; B05b W. 52869 l&JiaJlOT4 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji stado
wych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Warsza
wa, Polska (Adam Kryisiak, Bolesław Kopacz). 

Przyrząd do tanakowamiia farbą elementów zlączmych 
urządzeń 

'Przyrząd według wzoru użytkowego, <ma zastosowa
nie przy nanoszeniu pomocniczych oznaczeń na podze
społach budownictwa stalowego. 

Przyrząd ma naczynie (1) na ifarbę (3) w ipostacd tu
by oraz zamknięcie (2) zaopatrzone w obwór do prze
pływu Ifarby, chroniony rozłączną osłoną wykonaną w 
formie kapturka. 

Zamknięcie (2) wyposażone jest w kulkę (4) przy
legającą do otworu i dociskaną do niego sprężyną (5). 
Naczynie ,(1) na dolnej krawędzi ma zwijany rulonik 
(1"), przewidziany do regulacji wypływu farby (3) z 
naczynia (1). (1 zastrzeżenie) 

76b; B65h W. 52600 !li8JlO.10r74 

Biuro Projektowania Dokumentacji Techniczno-Kon
strukcyjnej Przemysłu Lekkiego „Protex", Łódź, Pol
ska (Józef Gronowski). 

Połączenie sprężymy z tal er ziem w wypychacziu gara 
przędzaJtiiicziego 

Połączenie sprężyny (4) z talerzem (6) w wypychaczu 
gara przędzalniczego ,(7) o dowolnej średnicy według 
wzoru użytkowego, zawiera trójnik z podgiiętyttnd na 
końcach ramionami (3) z trzema uchwytaimi', przez 
które jest przewleczony czołowy zwój sprężyny (4). 
Talerz (6) zawiera podwinięte do wewnątrz obrzeże 
(5)-, w którym są osadzone podgięte ramiona (3) t rój
nika. (1 zastrzeżenie) 

76c; DOlh W. 52736 a0jlll.ilOT4 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Matszyn 
Włókienniczych „Gentmatex", Łódź, Polska {Antoni 
Sosnowski, Konrad Mync, Mieczysław Uirtfalodlf).. 

Hamulec do wraeokm 

Hamulec do wrzecion, zwłaszcza przędzarek i skrę
carek, składa Się z dwóch szczęk ,(1) i (2) z wkładka
mi ciernymi <3) przymocowanych obrotowo do obsady 
(4) wrzeciona., rozwartych za pomocą sprężyn śrulbo-
wyeh (12). Hamowanie wrzeciona odbywa się przez 
dociskanie szczęk do powierzchni bączka (15), za po-

mocą cięgna. Hamulec charakteryzuje się tym, że 
wyposażony jest w zderzaki w postaci zgiętej na obu 
końcach listwy (14) 'ustalającej położenie szczęk w 
stanie niezaciśniętym, przymocowanej do występu (6) 
obsady (4) wrzeciona. ,[1 zastrzeżenie) 
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76d; B65h W. 52960 •34,JH2.1<9I74 

Centralne Laboratorium, Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, Polska (Andrzej .Maślankiewicz, Franciszek 
Święch, Kazimierz Krzemiński). 

Urządzenie do nanoszenia preparacji na przędzę w 
procesie cewienia 

Urządzenie do nanoszenia preparacji na wątkową 
przędzę w procesie cewienia jest usytuowane w ce-
wiarce (1) na torze wątkowej przędzy (22) pomiędzy 
punktami zasilania (2) d naprężaczami (3). Urządzenie 
zawiera wannę (i) na preparującą ciecz (5), nanoszący 
wałek (9) ułożyskowany w wannie (4) połączony prze
kładnią z napędowym układem cewiarki (1) oraz rolki 
(11) współpracujące z nanoszącym wałkiem <9) i ce-
wioną przędzą (22). Każdy wrzecienniik (21) cewiarki 
(1) jest wyposażony w oddzielnie urządzenie współpra
cujące z czterema stano wiskamd cewienia <26). Urzą
dzenie może być montowane przy użyciu prostych 
środków i poniesieniu niewielkich nakładów finanso
wych w nowych modelach i starych typach wątkowych 
cewiarek. (2 zastrzeżenia) 

77a; A63b W. 52627 25.10,19714 

Fabryka Obuwia Sportowego „Polsport", Krosno, 
Polska (Machał Łuczaj, Stanisław Czuchra). 

Piłka 

Piłka do gier szyta z łatek charakteryzuje się tym, 
że warstwę zewnętrzną stanowi sztuczna skóra typu 
pormer podklejona tkaniną. (1 zastrzeżenie) 

77a; A63b W. 52855 10Jiajl9T7H 

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „FREDOM-PRE-
SPOL", (Niewiadów, Polska (Wojciech. Jabłoński, Marek 
Wiśniewski, Witold Świderek). 

Pływak do pływającej deski z żaglem 

Pływak według wzoru użytkowego posiada kadłub 
pływający (1), wyposażony w dino (2) i pokład (6). 

Dno <2) zaopatrzone jest w krawędzie nośne (3, 4) 
połączone wklęsłą eitępką (5), Podkład (6) połączony 
jest z dnem <2) na zakładkę za pomocą występów (7) 
dna (2). (2 zastrzeżenia) 

77d; A63I W. 52761 26 Jlll .19)74 

Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Poligraficz
nego i Opakowań Ośrodek Rozwoju Techniki, Poznań, 
Polska (Zofia Giintiher). 

Zestaw do {fry w wędkarza 

Zestaw do gry według wzoru użytkowego posiada 
prostokątne pudełko (1) z naniesionymi na zewnątrz 
kolorowymi wizerunkami rybek i rosili n, iimiitująfce 
akwarium, dowolną ilość atrap-ryibek <2), sporządzo
nych z kartonu d zaopatrzonych w jednym miejscu w 
nit (3) z materiału ferromagnetycznego oraz wędkę w 
postaci kijka <4) ze sznurkiem (5), na końcu (którego 
przytwierdzony jest magnes (6). (.1 zastrzeżenie) 

77d; A63f W. 52840 06.12,11974 

Krajowy Zwliązek Spółdzielni Przemysłu Poligraficz
nego ,i Opakowań Ośrodek Rozwoju 'Techniki, Poznań, 
Polska (Zbigniew Stołbiak). 

Zestaw do gier towarzyskich 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw do gier 
towarzyskich takich jak krzyżówki, szarady słowne, 
liczbowe lub Obrazkowe, sporządzony z kartonu lub 
innego stosownego materiału, charakteryzujący się 
tym, że posiada płaską planszę prostokątną (1), na 
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której z jednej strony rozmieszczone są regudarnie w 
rzędach jednakowe kwadratowe wgłębienia i(2) oraz 
z dowolnej liczby płaskich żetonów ■posiadających wy
miary Odpowiadające wymiarom wgłębień d z jednej 
strony w różny i dowolny sposób zależnie od rodzaju 
gry oznaczonych. (.1 zasitrzeżenie) 

81c; B65d W. 52640 Q9Jl0.ilOT4 

Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polska 
(Eugeniusz Soibczyk, Józelf Perdenia., Jan Pacyna, Jerzy 
SchoenwaUd). 

Opakowanie zwrotne do wanien kąipiilelawycłi 

Opakowanie według wzoru użytkowego przeznaczo
ne jest do zapakowania kiUku wanien kąpielowych. 
Można je używać wielokrotnie i zestawiać na czas 
transportu, magazynowania i przesyłki w jednostki ła
dunkowe o różnych wielkościach. Posiada ono paletę 
(1) stanowiącą podstawę, ramy (2>, zaopatrzone w oku
cia narożne (3), przekładki (4), kątowniki .ustalające 
(8) wkładane w okucia narożne i('3) ram (2), taśmy 
spinające (6) oraz nadstawkę (7). {ii zastrzeżenie) 

81 c; B65d W. 50648 <20..a7.UOT3 

Edmund Sroka, Tarnów, Polska na rzecz Spółdzielni 
Inwalidów „Tarnospin", Tarnów, Polska (Edmund 
Sroka). 

Opakowanie na narzędzia trzpieniowe 

Opakowanie wg wzoru użytkowego na narzędzia 
trzpieniowe charakteryzuje się tym, że wykonane jest 
najkorzystniej z tworzywa sztucznego w dowolnymi 
kolorze i stanowi je rura (1) zakończona z obu stron 
zatyczkamli (2) i i(3). Cl zastrzeżenie) 

81 d; B65f W. 52764 WMAOm 

Biuro Konstrukcji Technologii i Modernizacji „Plan-
projekt" Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Olgierd 
D zie wałtowski). 

ZMornlk na ołdlpaidy przemysłowe 

Zbiornik według wzoru użytkowego dostosowany 
jest do transportu na podwoziu samochodowym z urzą
dzeniem do wywracania i jest przeznaczony na odpady 
stałe. Zbiornik, zbudowany w kształcie i o wymiarach 
zamkniętej skrzyni samochodu ciężarowego posiada 

dach składający się ze stałego pomostu (5) i przesuw
nych płyt <3, 4). Tylna ściana zbiornika jest wyposa
żona w drzwi (12) z rozłącznymi zawiasami poziomy
mi (13) i pionowymi (ii). i(4 zastrzeżenia) 



Nr 10 .(5Ł) 1975 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 187 

81d; B65f W. 52921 2Ojll2Jl0fM 

Biuro Konstrukcji Technologii i Modernizacji „Plan-
projekt". Spółdzielnia Pracy Gdańsk, Polska (Henryk 
Tessar). 

Samochód utylizacyjny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest samochód prze
znaczony do Zbiórki i itransportu surowców "Utylizacyj
nych, zwłaszcza padłych zwierząt gospodarskich. Sa
mochód jest wyposażony w usytuowaną między nad
woziem i kabiną kierowcy wciągarkę (1), która jest 
sprzężona z silnikiem samochodu i na bębnie której 
jest nawinięta lina (2) z hakiem (4) przechodząca do 
wnętrza nadwozia przez krążek (3), umieszczony w 
górnej części ściany przedniej nadwozia. 

!(I2! zastrzeżenia) 

81e; B65g W. 52222 ,16.0*7.11074 

Stocznia „Wisła" Gdańsk-Stogi, Polska (Franciszek 
Chimarzyński). 
Krzywka do sterowania, pracą iwyłąjozinlilka krańcowego 

w urządzeniach praeladunikiawych 

Krzywka do sterowania pracą wyłącznika charakte
ryzuje się tym, że linia (1) po której toczy się rolka 
(2) dźwigni (3) wyłącznika, ma kształt dwóch łuków 
okręgu połączonych łukiem o promieniu równym lufb 
większym od promienia r d M i(2) wyłącznika krańco
wego. (U' zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 52594 I1ITJ10J1©74 

Zakład Wytwórczy Maszyn li Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „Spomasz", Żary, Polska (Albin Nowak, 
Jan Wilczura, Kazimierz Furmańkiewicz). 

Łańcuch zgrzebłowy 

Przedirruiotem wzoru użytkowego jest łańcuch zgrze
błowy w przenośniku do poziomego transportu mate
riałów sypkich, zwłaszcza ^boża. Łańcuch składa się 

zasadniczo ze stalowych cięgien zewnętrznych (1) i we
wnętrznych (2), stalowych tulei (3) oraz zgrzebeł <4), 
posiadających stalowe zabieraki (6) oraz żeliwne swo
rznie (5X utworzone przez zalanie zgrzebeł żeliwem. 

Zgrzebło <(4) ma w środkowej części wycięcia i otwo
ry (13) wypełnione żeliwem sworznia (5). 

(2 zastrzeżenia) 

81e; B65g W. 52660 04.11.1974 

Instytut Naftowy, Kraków, Polska (Józdf Ginalski). 

Urządzenie dk> transportu rurek pompowych przy od
wiercie 

Urządzenie do transportu rurek pompowych przy 
odwiercie ma na celu poprawę warunków bezpieczeń
stwa pracy na stanowisku obróbki odwiertów w prze
myśle nalfltowym. 

Urządzenie do transiportu rurek pompowych przy od
wiercie składa się z torowiska, które stanowią trans
portowane w pierwszej kolejności rury pompowe i(4) 
zamontowane w podkładach dolnym fi), górnym <2), 
środkowym (11), przy czym podkład dolny (1) a górny 
(2) przyimocowane (są śrubą (3) do podłoża, a koła 
jezdne (5) mają powierzchnię toczną o prdfilu dosto
sowanym do rur :(4). (1 zastrzeżenie) 

8le; B65g W. 52735 WMil-lOT* 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Edward Burmenda, 
Karol Żydek). 

Amortyzator cumowy do zestawiu krążnikowego 

Przedmiotem wzoru jest amortyzator 'gumowy do ze
stawu krążnikowego stosowany zwłaszcza w miejscu 
nadawy materiału na przenośnik taśmowy. Amortyza
tor stanowią dwie poduszki gumowe wydrążone z jed
nej strony dla osadzenia na półokrągłych listwach 
przyspawanych z obu stron progu (1). Dolna poduszka 
gumowa (4) osadzona j'ast w stopie (5), zamocowanej 
śrubami -(6) do trasy (7) przenośnika. Górna poduszka 
gumowa (8) osadzona jest w pokrywie (9) w 'kształcie 
kabłąka, który przykręcony jest śrubami (10) do stopy 
(5). (1 zastrzeżenie) 
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81e; B65g W. 53743 20J1I1J1974 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostair, 
Kraków, Polska (Edward Małota, Adam Smółka). 

Układ zasilający 

Układ według wzoru użytkowego składa się z prze
wodu zasilającego (1) (przymocowanego do liriki i(7), z 
wózka przewodowego (3), rólek (9) podtrzymujących 
kabel (1) i wózka natorowego (2), w którym przewód 
zasilający ruchamy wózek naltorowy jest przymocowa
ny do linki stalowej, któreij naciąg utrzymywany jest 
dwoma pętlami przechodzącymi przez rolki (10 i 11) 
napinające oraz rolki (4 i 5) ruchomego wózka kablo
wego i(2). (fi zastrzeżenia) 

8le; B65g W. 52756 aajiwiOTł 

Wielozakładowe Przedsiębiorstwo Usług Technicz
nych PGR „'TECHNIROL", Gdańsk, Polska {Konrad 
Jaszewski). 

Urządzenie zsypowe dlo materiałów sypkich o różnej 
granulacji 

Urządzenie według wzoru użytkowego 'posiada po
jemnik i(l), do którego poprzez sprężyny (3) zamoco
wany jest lej zsypowy (4). W osi symetrii leja zsypo
wego (4) znajduje się gardziel (5), którą następuje 
zsyp 'materiału na urządzenie transportowe poziome 

81e; B65g W. 52820 03.1l2J19f74 

lufo pionowe. Wstępne czyszczenie materiału odbywa 
się na kracie (2) zamocowanej w dolnej części pojem
nika (1). Lej zsypowy (4) współpracuje z wibratorem. 

(2 zastrzeżenia) 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska ('Ryszard Gajewski, Bo
gumił Samitit). 

Zbiornik % dźwignią do otwierania 

Zbiornik według wzoru użytkowego przeznaczony 
jest do przechowywania materiałów sypkich. We wnę
trzu zbiornika (1) jest zabudowana poziomo dźwignia 
dwuramienna służąca do podnoszenia pokrywy Mb ob
niżania dna. Koniec dźwigni wystaje poza zbiornik 
(1). Dwuramienna dźwignia składa się z dwóch odręb
nych ramion (3, 4), które są połączone ze sobą na 
sztywno, a ze ściankami i(6) obrotowo, za pośredni
ctwem specjalnego sworznia (5). Cylindryczne odcinki 
tego sworznia (5) stykają się ze ściankami <6), a od
cinki o przekroju wiielobocznym z ramionami (3, 4). 

Cl zastrzeżenie) 

81e; B65j W. 52845 O70H2J1OT4 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska 
(Wiktor Trojański, Jan Sądecki, Amtond Bober, Zbi
gniew Żabski, Jerzy Dęlbowski). 

Pojemmiik do transportu i magazynowania materiałów 

Pojemnik do transportu i magazynowania materia
łów przeznaczony jest zwłaszcza do użytkowania w 
górnictwie dołowym. Pojemnik mietalowy w kszitałcie 
prootopadłościainu jest wzmocniony kształtownikami 
tworzącymi ramę, którego pokrywę przeciętą wzdłużnie 
tworzą dwie odchyllne klapy (2) osadzone na ramie za
wiasowo, przy czym jedna z foocznych ścian '(5) po
jemnika, fgómą krawędzią wykształcaną w (formie za
czepu, osadzona jest rozłącznie na zawiasach (6) za
mocowanych do ramy, natomiast w swej dolnej części 
obustronnie jest zaopatrzona w rygle (7) .mocujące ją 
do ramy. (H zastrzeżenie) 

81e; B25g W. 52854 ttOJU2JlOT4 

Biuro Projektów Przemysłu iMatali 'Nieżelaznych 
,Bipromet", Katowice, Polska (Adam Czajkowski). 
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Urządzenie do przeładunku materiału prętowego z sa
motoku na inny środek transportowy 

Urządzenie służy do zdejmowania z samotoku partii 
materiału prętowego, jak kształtowniki, pręty i rury, 
oraz przemieszczania tej partii w kierunku bocznymi 
w celu załadowania jej na następny środek transpor
towy. Jest ono stosowane w przetwórczych zakładach 
hutniczych do transportu międzyoperacyjnego lub do 
odstawiania wytworów gotowych do magazynu. Urzą
dzenie jest dostosowane do przejściowego magazyno
wania przemieszczanej partii (materiału prętowego. 

Urządzenie ima przenośniki (1) typu łańcuchowego 
połączone w sztywny układ za pomocą ramy (2), któ
re są zabudowane prostopadle do samotoku w takim 
■usytuowaniu, że pomiędzy wałkami (3) znajdują się 
ich głowice zwrotne, a przeciwległe końce przenośni
ków '(1), z głowicami napędowymi, wystają wysięgni-
kowo poza wałki <3) saanotoku. Sięgają one do stano
wiska (9) odbioru materiału prętowego (10). Raima (2) 

.jest połączona przegubowo z układem dwuramiennych 
jdźwigni (i), które są napędzane hydraulicznym siłow
nikiem (5) i służą do przesuwania ramy (2) wraz z 

[układem przenośników i(l) w górę i w dół. Układ 
* przenośnika (1) napędzany jest silnikiem elektrycznym 
(6) 'z łańcuchową przekładnią (7) i wałem pędinianym 
(8). (ii zastrzeżenie) 

Ł 81e; B65j W. 52»37 2ajlBJl9f74 

Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego; Bydgoszcz, 
Polska (Jerzy Żmich, Zygmunt Barnach).. 

Pojemnik magazjmowio-itransportoiwy 

Pojemnik magazynowoJtransportowy według wzoru 
użytkowego' posiada dzielone dno (3), Którego każda 
część jest połączona obrotowo z konstrukcją nośną i(l), 
wyposażoną w dźwignię (9) zakończoną mimośrodamd 
(10) zachodzącymi na zaczepy (7) dma (3). Ponadto dno 
(3) posiada wsporniki (5) z rolkami '(6). 

,(3 zastrzeżenia) 

81e; B65g W. 52949 a4jlB'jl074 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Je
rzy Jasnos, Franciszek Dybek, Marian Walczak). 

Hamulec elastyczny 

Hamulec elastyczny według wzoru użytkowego służy 
do hamowania ruchu powrotnego podnośników kubeł
kowych i przenośników taśmowych pochyłych wszel
kich typów. Hamulec posiada elastyczne wikłaldki (5), 
przymocowane do piasty 1(2) za pomocą wkrętów (3) 
i płytek dociskowych (4). Wkładki elastyczne (5) przy 
zmianie kierunku obrotu zaczepiają o oporowe wystę
py <6) przymocowane do obudowy (1) i blokują ruch 
powrotny. (1 zastrzeżenie) 

81e; B65g W. 52956 34jii2jiarM 

Wytwórnia Maszyn Górniczych „iNiwka", Sosnowiec, 
Polska (Stanisław Piłat, Aleksander Dyrda, Zenon Ja
strzębski, Jerzy Szumlas). 

Kozioł do krążmiików przenosniikaw taśmowych 

Kozioi według wzoru użytkowego zawiera wspornik 
(1) górnych krążników (5). 

Końce wspornika (1) są wyprofilowane i zagięte 
tworząc zawiesie (2) zaczepione na nośnej linie i(3). 
Wspornik .(1) mocowany jest na nośnej linie (3) za 
pomocą łapki (6) i śrubowego złącza (7). 

01 zastrzeżenie) 

85c; C02c W. 52590 .WulOilOTł 

Imstytut Mechanizacji d Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, Polska ('Edward Sapała, Mirosław Stachur
ski). 

Blok kanałowy, zwłaszcza do budowy wiedokątnych 
zbdorniilków 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest Wok kanało
wy, zwłaszcza do budowy zbiorników wielokątnycth 
i" zbliżonych* swym kształtem do okrągłych, przezma-
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czonych do przechowywania odchodów zwierzęcych, 
cieczy, pasz treściwych itp. 

Blok kanałowy i(l) ma kształt graniastosłupa, w któ
rego pionowydh zlbieżnych ścianach szczytowych i w 
górnej podstawie znajdują się podłużne otwarte kana
ły o półokrągłym iprzekroju poprzecznym, przy czym 
przez środek bloku kanałowego (1) przechodzi otwarty 
u góry i u dołu pionowy kanał o okrągłym przekroju 
poprzecznym, a obrys ipodstawy bloku kanałowego 
stanowi trapez foremny z półokrągłymi wycięciami w 
zbieżnych bokach. (1 zastrzeżenie) 

85c; C02c W. 52599 ifljiojioro* 
Koneckie Zakłady Odlewnicze, Końskie, Polska <Jan 

Nowakowski, Jan Karguilewicz, Mirosław Ruirkiewicz). 

Osadnik deszczowy 

Osadnik składa się z jednolitego odlewu korpusu 
(1), rusztu (2), pokrywy (3), uszczelki (4) d śrub mocu
jących i(5) z nakrętkami. Uszczelka (4) wykonana jest 
ze sprężj^stego sznura gumowego o przekroju okrągłym 
i nałożona jest w stanie lekko napiętym na zewnę
trzną powierzchnię wypustu (7) pokrywy <'3). Pokrywa 
(3) z nałożoną uszczelką (4) połączona jest z korpusem 
(1) za pomocą dwóch śrub 1(5) i nakrętek. Kołnierz (8) 
pokrywy ma występy (10) z otworami na śruby mocu
jące 1(5), a kołnierz (9) korpusu ma występy .(11) z wy
jęciami na śruby. Występy (10) i (11) mają kształt 
zbliżany do trapezu. Występy i(ll) na kołnierzu (9) 
korpusu po obu stronach wyjęcia posiadają żeberka 
wzmacniające (12). .(3 zastrzeżenia) 

85e; E03f W. 52186 06.017.1119714 

Odlewnia Żeliwa i (Bmaliernia „Kamienna" Przed
siębiorstwo Państwowe, Skarżysko-Kamienna, Polska 
(Jerzy Gruszczyński, Stanisław Kobyliński, 'Andrzej 
Wątek, Antonii Dziedzic). 

Umywalnia szeregowa ścienna żeliwna emaliowana 
z wymiennym syfonem 

Przedmiotem wzoru jest .umywalnia szeregowa w 
postaci koryta i(l) dwu i /trzymdejscowego obustronnie 
zamkniętego z sitkiem i spustem (2) wykonanym z 
tworzywa sztucznego i blachy nierdzewnej. Koryto 
połączone jest z sitkiem i spustem za pomocą znanych 
połączeń gwintowych, wykonanych w tworzywie lub 
w częściach metalowych zatapianych w tworzywie. 

i(!l zastrzeżenie) 

85e; EOSf W. 52224 il8.0i7.aW4 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj
nego, Bydgoszcz, Polska (Janusz Boczarski, Edmund 
Belka). 

Właz międzykanałowy 

Właz międzykanałowy do studzienek rewizyjnych 
dwupoziomowej, tak zwanej piętrowej, kanalizacja sa-
niitarno-daszczowej z prefabrykatu, składa sdę z pokry
wy (1) posiadającej wyprofilowane obrzeże (3) do 
umiejscowienia uszczelki (4) z materiału elastycznego. 
Obrzeże otworu .(5) posiada zmniejszającą się ku do
łowi średnicę. i(,l zastrzeżenie) 

http://il8.0i7.aW4


!Nr 10 (52) 19"7!5 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 191 

85e; E03c W. 52573 14B.0.W04 

Instytut MechanizacjA i Elektryfikacji' Rolnictwa, 
gVarszawa, Polska (Edward Sapała, Mirosław Stadhur-

Łi). 

Blok kanałowy 

Przedmiotem wzoru 'użytkowego jest tflok ikanaJowy 
irofomowymiarowy imający zastosowanie jako element 

"ścienny, zwłaszcza w budowie zbiorników o prosto
k ą t n y m kształcie w warunkach wiejsfeioh do przecho

wywania różnych ciieczy, kiszonek, pasz iitp. 
Blok kanałowy i(l) iposiada kształt prostopadłościanu, 

którego dwie pionowe, równoległe ściany szczytowe 
oraz ściana pozioma posiadają ipodłiużne wyżłobienia 

, w kształcie otwartych kanałów (2) i (3) o półokrągłym 
\£ przekroju poprzecznym, iprzy czym przez środek bloku 
*; kanałowego (1) przechodzi otwarty u góry i u dołu 
' pionowy kanał (4) o .kołowym przekroju poprzecznym. 
^ Poziome krawędzie (5) górnej ipodstawy połączone są 
jj; z powierzchnią kanału i(3) poprzez skośne pawierz-
Ąchnie (6). .(,1 zastrzeżende) 

87a; B25b W. 52945 23.12.1974 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych, 
Radzymin, Polska (Henryk Wardak, Grzegorz Mianow
ski). 

Urządzenie do demontażu i montażu sprzęgieł samo
chodowych 

Urządzenie według wzoru użyftikowego przeznaczone 
jest do demontażu ii montażu sprzęgieł samochodowych 
i iposiada osadzoną na podstawie dolnej (1) gwinto
waną śrubę (2) oraz nakładaną ma śrubę (2) tiule ję (3) 
połączoną z ramionaimi łapek dociskowych (4). Na tu-
lei <3) jest umieszczone łożysko oporowe (5) oraz na
krętka dociskająca (6) z dźwigienkami (7). 

(iL zastrzeżenie) 

88b l; F03c W. 52697 12MJ1974 

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 
i Samojezdnych, BdelskoHBiała, Polska (Edward Hyr-
liik). 

Układ hydraulicany mechanizmu obrotu 

Układ hydrauliczny mechanizmu obrotu zwłaszcza 
do silników hydraulicznych wysokomomentowych, 
składający się z silnika wysokomomentowego (1), roz
dzielacza i(2), zaworu krzyżowego (3), zaworu przecią
żeniowego <4), zaworów zwrotnych (Ś), zaworu zwrot
nego ze sprężyną (6) d ddatkowego źródła stałego ci
śnienia (7) charakteryzuje się tym, że posiada siłownik 
(8) ze sprężyną powrotną, (który zaopatrzony jest w 
element (9) zakleszczający wieniec zęjbaty (10) wysię
gnika w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi 
obrotami. <(il zastrzeżende) 

89e; C13g W. 52858 HOjlBJlflTtt 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Aleksander DworenkoJDworikin). 

Warnik oukrzyicy z wymuszoną cyrkulacją 

Warnik według wzoru użytkowego składa się z ko
mory oporowej <1), komory grzewczej (2) i komory 
sokowej (3), zamkniętej od dołu dneim zewnętrznym 
(4) z 'króćcem spustowym (5) i odejmowalnym dnem 
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środkowym (6). W rurze cyrtkulacyjnej (7) umieszczany 
jest prapeler (8). Warnik posiada ponadto konstrukcję 
nośną zespołu napędowego w postaci przytwierdzonej 
do środkowego, wyjimowalnego dna >(6) rury (12) za
kończonej wzmocnionymi żefbrami (14) dnem nośnym 
(13), do iktórego przymocowana jest rama zespołu na
pędowego (15). (1 zastrzeżenie) 

89e; C13g W. 53859 iO.,12,.H9rM 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica, Polska (Aleksander Dworeńko-Dworkin, Bogdan 
Trzciński). 

Warnik cukrzycy z cyrkulacją wymuszoną propelerem 
napędzanym od dołu 

Warnik według wzoru użytkowego składa się z ko
mory oporowej (1), komory grzewczej (2) i komory 
sokowej i(3), zakończonej dnem (4) z króćcem odpro
wadzającym (5). W rurze cyrkulacyjnej (6) oimieszczo-
ny jest propeder (7), napędzany silnikiem elektrycznym 
(9) za pośrednictweim zawieszonej na konstrukcji noś
nej (11) przekładni redukcyjnej (10). 

Wał (8) propelera >(7) ułożyskowany jest bezpośrednio 
w łożyskach przekładni redukcyjnej (10) i uszczelnio
ny przy przejściu przez dno (4) wirnika za pomocą 
dławika (13). (1 zastrzeżenie) 
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Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 10/52/1975 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

134752 
161209 
163171T 
164636 
164637 
164763T 
165080 
165738 
165906 
166414 
166652 
166715 
166815 
166821 
166925 
167196 
167426 
167438 
167449T 
167616 
167804 
167884 
167914 
168255 
168279 
168384 
168485T 
168506 
168568 
168652 
168655 
168710 
168711 
168729T 
168781 
168782T 
168809 
168876 
168884 
168905 
168917 
168919 
168921 
168946 
168965 
169038 
169085 
169089 
169093 
169097 

Klasy 

2 

12i 
39b5 
7a 
21a» 
42m 3 

37a 
42s 
12o 
37b 
21c 
21dl 
12q 
421 
21e 
53i 
53e 
7c 
36d 
64b 
77a 
81e 
12q 
12q 
42r2 
80a 
68b 
53c 
12i 
12i 
35b 
12n 
39a2 
451 
45h 
47c 
78e 
21 d2 
59a 
12q 
12q 
49a 
28d 
39b5 
30a 
89d 
46c 
42k 
42r3 
31bł 
40b 

COlb 
C08g 
B21b 
H03k 
G06f 
E04b 
B06b 
C07c 
E04c 
GOlr 
H02k 
G07c 
GOln 
GOlr 
A23j 
A23c 
B21d 
F24f 
B67c 
A63b 
B65g 
C07c 
C07c 
G05d 
B28b 
E05c 
A23k 
COlb 
COlb 
B66c 
COlg 
B29c 
AOln 
AOlk 
F16d 
C06c 
HOlm 
F04b 
C07c 
C07d 
B23b 
C14b 
C08g 
A61b 
C13f 
F02m 
GOln 
G05f 
B22c 
C22c 

Strona 

3 

16 
74 
8 
37 
90 
68 
94 
18 
69 
49 
47 
25 
88 
50 
113 
112 
8 
67 
120 
128 
131 
25 
26 
92 
129 
123 
111 
16 
16 
67 
18 
72 
97 
96 
102 
129 
48 
114 
26 
26 
107 
59 
74 
60 
137 
99 
84 
93 
64 
76 

Nr zgłoszenia 

1 

169100 
169104 
169122 
169126 
169143 
169144 
169190. 
169194 
169199 
169204 
169205 
169206 
169216 
169218 
169219 
169220 
169227 
169229 
169231 
169237 
169246 
169250 
169254 
169255 
169256 
169257 
169258 
169259 
169260 
169262 
169263 
169264 
169274T 
169277 
169289 
169292 
169301 
169306 
169319 
169325 
169329 
169331 
169333 
169341 
169357 
169360 
169364T 
169373 
169374 
169375T 

Klasy 

2 

47f2 
2le 
12q 
12i 
87a 
67c 
37b 
53k 
42e 
12g 
76b 
21c 
42m« 
42i 
21c 
12g 
12c 
49h 
21g 
40a 
46i 
42c 
21g 
21a2 
29b 
21d2 
21d2 

21g 
21e 
42d 
21a1 
87a 
50e 
8k 
16d 
49a 
42k 
35d 
65a 
12n 
42b 
21d2 
21c 
21a3 
30d 
82a 
42a 
8k 
12o 
42m« 

E16j 
GOlr 
C07c 
COlb 
B25b 
B24d 
E04c 
A231 
GOlf 
BOlj 
DOlg 
H02h 
G06k 
GOlk 
HOlh 
BOlj 
C07c 
B23k 
HOlf 
C22b 
F02f 
GOlc 
HOlf 
H03f 
D06m 
H02m 
H02m 
GOlt 
GOlr 
GOld 
H03k 
B25b 
BOld 
D06ra 
C05f 
B23b 
G011 
B66f 
B63b 
COlg 
GOlb 
H02m 
H02g 
H04m 
A61f 
F26b 
GOlp 
D06m 
C07f 
G06k 

Strona 

3 

104 
50 
26 
17 
135 
123 
69 
114 
82 
14 
126 
44 
91 
84 
44 
14 
18 
109 
52 
76 
100 
79 
53 
39 
60 
48 
48 
53 
51 
81 
37 
136 
111 
11 
30 
108 
85 
67 
120 
18 
77 
48 
45 
40 
62 
134 
76 
11 
19 
91 
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169651 
169652 
169663 
169671 
169677 
169695 
169712 
169720 
169721 
169722 
169730 
169733 
169734 
169738 
169740 
169780 
169819 
189825 
169829 
169841 
169845 
169877 
169880 
169882 
169895 
169900 
169902 
169906 
169916 
169918 
169930 
169934 
169936 
169938 
169945 
169946 
169947 
169949 
169956 
169966 
169967 
169968 
169970 
169971 
169977 
170221 
170255T 
170467T 
170490 
170708 
170722 
170796T 
171190T 
171444T 
171502T 
171736T 
171843T 
171916 
172018 
172304T 
172331T 
172416T 
172711T 

21c 
42m7 

12i 
21c 
39b5 
8k 
21d2 
201 
12o 
42c 
48c!1 
8d 
8d 
12q 
53g 
53g 
23e 
46m6 

62a3 
30a 
21g 
50e 
21h 
42r3 
23e 
12h 
29a 
10a 
201 
12i 
48b 
48b 
21a2 
39b5 
42m4 
22g 
21n7 
37a 
48a 
421 
12o 
30a 
76c 
42e 
76c 
20i 
21a4 
21a1 
58a 
8a 
53i 
45h 
61a 
36d 
32a 
21a4 
21a» 
12p 
65a 
80b 
7g 

21a2 

20c 

H05k 
G06m 
COlb 
HOlb 
C08g 
D06m 
H02m 
B611 
C07c 
GOlc 
C23f 
D06f 
D06f 
C07c 
A24k 
A23k 
Clld 
G06k 
B64d 
A61b 
H05k 
B02f 
H05b 
G05f 
Clld 
BOlk 
DOld 
ClOb 
B601 
COlb 
C23c 
C23c 
H03f 
C08g 
G06g 
C09d 
H04n 
E04b 
C23b 
GOln 
C07c 
A61b 
DOlh 
GOlf 
DOlh 
B611 
H04b 
H03k 
B30b 
B05c 
A23j 
AOlk 
A62c 
F24f 
C03b 
H01q 
H03k 
C07d 
B63b 
C04b 
B21j 
H04b 
B61d 

45 
92 
17 
45 
75 
11 
49 
36 
19 
80 
107 
10 
10 
27 
112 
112 
58 
101 
117 
60 
54 
111 
56 
93 
58 
16 
59 
12 
37 
17 
107 
107 
39 
75 
90 
57 
56 
69 
106 
89 
19 
61 
127 
82 
127 
36 
42 
38 
114 
9 

113 
96 
116 
68 
65 
42 
38 
22 
120 
129 
9 
39 

'....„-35 

169382 
169383 
169384 
169385 
169386 
169388 
169390 
169392 
169395 
169396 
169401 
169406 
169407 
169408 
169410 
169412 
169413 
169414 
169415 
169425 
169431 
169442 
169443 
169444 
169452 
169456 
169457 
169459 
169462 
169481 
169489 
169491 
169492 
169493 
169495 
169496 
169502 
169503 
169505 
169517 
169520 
169521 
169522 
169525 
169526 
169540 
169545 
169546 
169559T 
169568 
169574 
169580 
169582 
169583 
169586 
169587 
169609 
169619 
169627 
169628 
169629 
169632 
169633 
169464 

491 
53e 
39b« 
42m1 

21a1 
21dz 
42b 
21g 
87a 
89d 
18a 
62a3 
21e 
30a 
46a 
30i 
49h 
421 
66b 
21g 
42t2 
47gi 
47gi 
47g1 
12e 
12p 
12p 
42c 
47c 
21g 
421 
42k 
42c 
42k 
66a1 
66b 
421 
39a2 
42t» 
15k 
21d2 

• 50e 
42h 
81 
8k 
12p 
12o 
12i 
42k 
42b 
63c 
12d 
12o 
22g 
70b 
21c 
12q 
21e 
23e 
23e 
37e 
21g , 
21g 
21g 

B23p 
A23c 
C08g 
G06c 
H03k 
H02p 
GOlb 
GOlt 
B25b 
C13f 
C21b 
B64d 
GOlr 
A61b 
F02b 
C07c 
B23k 
GOln 
A22c 
HOls 
Gile 
F16k 
F16k 
F16k 
BOld 
C07d 
C07d 
GOlc 
F16d 
G02f 
GOln 
G011 
GOlc 
GOln 
A22b 
A22c 
GOln 
B29c 
Gllb 
B41m 
H02k 
BOld 
G02b 
C08h 
D06m 
C07d 
C07c 
COlb 
GOln 
GOlb 
B60q 
BOld 
C07c 
C09d 
B43k 
H02h 
C07c 
GOlr 
Clld 
Clld 
E04g 
H011 
H011 
HOlh 

110 
112 
74 
90 
38 
49 
77 
53 
136 
137 
31 
117 
51 
60 
98 
63 
109 
88 
121 
53 
94 
104 
104 
105 
13 . 
21 
21 
79 
102 
53 
88 
85 
79 
85 
121 
122 
89 
73 
94 
30 
49 
111 
83 
11 
11 
22 
19 
17 
86 
77 
117 
13 
19 
57 
124 
45 
27 
51 
58 
58 
70 
54 

- 54 
54 
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1 

172712T 
172943T 
172961T 
173051T 
173158T 
173193 
173200T 
173207T 
173231T 
173250T 
173274 
173301T 
173331 
173365 
173379T 
173434 
173437T 
173438T 
173448T 
173503 
173563 
173571 
173595T 
173597T 
173598T 
173601T 
173642 
173674T 
173706T 
173711T 
173737T 
173815T 
173830 
173875T 
173937T 
173947T 
173956T 
173974T 
173993 
173995 
174001T 
174078T 
174121T 
174128T 
174145 
174171 
174188T 
174234T 
174239T 
174252T 
174338T 
174341 
174362T 
174388T 
174412T 
174421T 
174441 
174443 
174460T 
174464T 
174466T 
174472T 
174491T 
174496T 

2 

20c 
la 
18c 
21a1 
63c 
21d2 
46a 
37d 
12q 
5c 
63c 
21a« 
39bs 
12o 
21a* 
42d 
21a3 
21a3 
53g 
12o 
12o 
12p 
42k 
5c 
5c 
46c 
12q 
22i2 
12g 
72d 
5d 
46i 
21a2 
21a" 
40b 
42c 
18c 
42c 
46k 
12p 
65a 
21c 
la 
18c 
21a3 
18c 
21g 
80b 
39b7 
42c 
62a2 
42m4 

12p 
21a4 
21a* 
39g 
65h 
12q 
30d 
45a 
49b 
21a4 
23a3 
42h 

B61f 
B03b 
C21d 
H03k 
B62d 
HOlh 
F02b 
E04f 
C07d 
E21d 
B60s 
H03f 
C08g 
C07c 
H03b 
GOld 
H04m 
H04m 
A23k 
C07c 
C07c 
C07d 
GOln 
E21d 
E21d 
F02m 
C07d 
G09j 
BOlj 
F42b 
E21f 
F02f 
H04r 
H03b 
C22c 
GOlc 
C21d 
GOlc 
F02p 
C07d 
B63b 
HOlh 
B03b 
C21d 
HOlh 
C21d 
H05c 
C04b 
C08j 
G01v 
B64c 
G06g 
C07d 
H03f 
GOls 
B32b 
B63h 
C07c 
A61f 
AOlb 
B23c 
H04b 
H04m 
G02b 

3 

36 
1 
31 
39 
118 
49 
99 
70 
27 
4 

118 
42 
75 
19 
42 
81 
40 
41 
113 
19 
20 
22 
86 
5 
5 
99 
27 
57 
14 
125 
6 

100 
40 
43 
76 
80 
32 
80 
100 
23 
121 
45 
1 
32 
41 
32 
54 
130 
76 
81 
116 
91 
23 
43 
43 
76 
121 
28 
62 
94 
108 
43 
58 
84 

1 

174500T 
174501T 
174503T 
174508T 
174509T 
174542 
174543 
174555T 
174556T 
174557T 
174564T 
174565T 
174567T 
174577T 
174579T 
174583T 
174586T 
174620T 
174642T 
174651 
174703T 
174718T 
174767 
174773 
174775T 
174783T 
174785T 
17481IT 
174849T 
174853 
174881T 
174882T 
174884T 
174919 
174929T 
174930T 
174931T 
174934T 
174935T 
174946T 
174954T 
174955T 
174956T 
174966 
174975 
174991T 
174993T 
174995T 
175014T 
175017T 
175023T 
175032 
175042 
175043 
175046T 
175054T 
175060T 
175063T 
175083 
175084 
175086 
175089 
175095T 
175096T 

2 

45b 
63c 
18a 
63c 
63c 
451 
34b 
21a3 
5c 
81e 
69 
46a 
21a1 
39b< 
63c 
80b 
64b 
81e 
23e 
81c 
47fi 
13b 
36d 
42c 
34k 
421 
21a" 
5b 
491 
21a4 
71a 
80b 
14k 
5c 
12o 
5d 
5b 

31b2 
39bs 
81e 
31a1 
31a3 
7h 
18c 
21c 
81c 
76c 
76c 
21a3 
86a 
5c 
63c 
12p 
451 
81c 
42b 
39b5 
39b5 
19d 
30h 
53c 
35a 
19a 
19a 

AOlc 
B60d 
C21b 
F60t 
F16d 
AOln 
A22c 
H04m 
E21d 
B65g 
B26b 
F02b 
H041 
C08f 
B60t 
C04b 
B67b 
B65g 
Clld 
B65d 
F161 
F22d 
F24f 
G01v 
A47k 
GOln 
H04b 
E21c 
B23p 
HOlp 
A43b 
C04b 
FOln 
E21d 
ClOs 
E21f 
E21c 
B22d 
C08g 
B65g 
F27b 
F27d 
B21k 
C21d 
H02g 
B65g 
DOlh 
DOlh 
H04q 
D02h 
E21d 
B60t 
C07d 
AOln 
B65g 
GOlb 
C08g 
C08g 
EOld 
A61k 
A23b 
B66b 
EOlb 
EOlb 

3 

95 
118 
31 
118 
119 
97 
65 
41 
5 

132 
123 
99 
39 
74 
119 
130 
120 
132 
59 
131 
103 
29 
68 
81 
66 
89 
44 
3 

110 
44 
124 
130 
29 
5 
20 
7 
3 
64 
71 
132 
63 
64 
9 
33 
46 
132 
127 
127 
41 
135 
6 

119 
24 
98 
133 
77 
75 
75 
34 

> 63 
112 
66 
33 
33 
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175480T 
175481T 
175485T 
175493T 
175494T 
175495T 
175502T 
175504T 
175512T 
175516T 
175517T 
175519T 
175520T 
175521T 
175522T 
175523T 
175524T 
175525T 
175528T 
175531T 
175538 
175539 
175542 
175549 
175553T 
175557T 
175563T 
175565T 
175566T 
175567T 
175569T 
175574 
175575 
175585T 
175588T 
175592T 
175593T 
175594T 
175597T 
175599T 
175602T 
175603T 
175604T 
175607T 
175614T 
175615T 
175617T 
175619 
175622T 
175624 
176628 
175534 
175636 
175648T 
175649T 
175650T 
175651T 
175652T 
175653T 
175654T 
175657T 
175658T 
175659T 
175660T 

16a 
42b 
14c 
12e 
47f! 
34b 
47f 
45h 
87a 
10a 
10a 
76c 
49h 
74b 
74b 
45g 
42r! 
31b 
75c 
45h 
63e 
47gi 
89a 
39a3 
21e 
42k 
37e 
47c 
21e 
5c 
81e 
12o 
81a 
47c 
42k 
42f 
49b 
48a 
81e 
5d 
49a 
67a 
31a1 
47k 
5c 
12a 
42k 
81 
85c 

' 81c 
5d 
12o 
81a 
19c 
19c 
19c 
37g 
20a 
37d 
45b 
84c 
21c 
47e 
5b 

C05b 
GOlb 
FOld 
BOld 
F161 
A22c 
GOlg 
AOlh 
B25b 
ClOb 
ClOb 
DOlh 
B23k 
G08b 
G08b 
AOlj 
G05b 
B22c 
B44d 
AOlk 
B60c 
F16k 
A23n 
B29d 
GOlr 
GOlm 
E04g 
F16d 
GOlr 
E21d 
B65g 
C07c 
B65b 
F16d 
GOln 
GOlg 
B23c 
C23b 
B65g 
E21f 
B23b 
B24b 
F27b 
B65h 
E21d 
BOld 
G011 
D06m 
G02c 
B65g 
E21f 
C07c 
B65b 
EOlc 
EOlc , 
EOlc 
E06b 
B61b 
E04f 
AOlc 
E02d 
H02j 
F16n 
E21c 

30 
78 
29 
13 
104 
65 
103 
96 
136 
12 
12 
128 
110 
125 
126 
96 
92 
64 
126 
97 
119 
105 
137 
74 
52 
87 
71 
102 
52 
6 

133 
20 
130 
102 
87 
83 
109 
106 
133 
7 

108 
122 
63 
106 
6 
13 
87 
12 
135 
134 
8 
21 
131 
34 
34 
34 
72 
35 
70 
95 
134 
46 
103 
4 

175103T 
175106T 
175115T 
175117T 
175126T 
175133T 
175138T 
175162T 
175174T 
175180 
175184 
175185 
175191 
175198T 
175204T 
175210T 
175211T 
175215T 
175219T 
175220T 
175221T 
175253 
175270 
175282 
175285T 
175286T 
175287T 
175297T 
175304T 
175307T 
175316T 
175323T 
175327 
175339 
175345 
175350T 
175353T 
175355T 
175356T 
175357T 
175366T 
175369 
175371 
175374 
175390T 
175397T 
175400T 
175401T 
175404T 
175407T 
175409T 
175414T 
175432T 
175434 
175435 
175444T 
175445T 
175451T 
175456 
175457 
175459 
175475T 
175478T 
175479 

491 
74a 
34c 
32a 
16c 
8a 
60a 
80a 
67a 
451 
25a 
42k 
8a 
42b 
42k 
12o 
19a 
5a 
42f 
6a 
30a 
81e 
19d 
12p 
77d 
37f 
21e 
48c 
27c 
49a 
42k 
37f 
48a 
58a 
8h 
21g 
5d 
35a 
42g 
47a3 
45k 
39a3 
85c 
12o 
4c 
5a 
21g 
5b 
42m* 
37d 
42r3 
421 
12g 
12g 
39a3 
60a 
37f 
75b 
77f 
30k 
47gi 
67c 
30a 
341 

B2*3p 
G08g 
A471 
C03b 
G05d 
B05c 
F15b 
C04b 
B24b 
AOln 
D04b 
G011 
B05c 
GOlb 
G011 
C07c 
EOlb 
E21f 
GOlg 
C12k 
A61b 
B65g 
EOld 
C07d 
A63f 
E04h 
GOlr 
C23d 
F04d 
B23b 
GOlm 
E04h 
C23b 
B30b 
D06n 
H011 
E21f 
B66b 
GOlh 
F16f 
AOlm 
B29d 
C02c 
C07f 
F16k 
E21b 
HOls 
E21c 
G06b 
E04f 
G05f 
GOln 
BOlj 
BOlj 
B29d 
F15b 
E04h 
E44c 
A63h 
A61m 
F16k 
B24d 
A61b 
A34f 

110 
125 
65 
65 
30 
9 

116 
130 
122 
98 
59 
86 
10 
78 
86 
20 
34 
7 
83 
8 
61 
133 
35 
24 
128 
71 
51 
107 
59 
108 
87 
71 
106 
114 
U 
55 
7 
66 
83 
101 
97 
73 
134 
20 
1 
2 
55 
3 
91 
70 
93 
90 
14 
14 
74 
116 
72 
126 
129 
63 
105 
123 
61 
66 
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175661T 
175662T 
175666T 
175675 
175676 
175681T 
175682T 
175683T 
175691T 
175692T 
175694T 
175695T 
175696T 
175698T 
175699T 
175703T 
175706T 
175707T 
175708T 
175710T 
175714T 
175717T 
175721T 
175723 
175724T 
175741 
175764T 
175771T 
175773T 

2lc 
74h 
42r3 
22g 
42d 
21e 
21g 
42f 
57e 
37b -
30a 
30a 
5a 
4d 
47ai 
42k 
42 i 
42b 
42b 
23c 
68c 
201 
45b 
12g 
12g 
12g 
40a 
42k 
421 

H02b 
G08c 
G05f 
G09d 
GOld 
GOlr 
HOlh 
GOlg 
G03g 
E04c 
A61b 
A61b 
E21b 
F23d 
F16b 
GOki 
GOlk 
GOlb 
GOlb 
ClOm 
E05d 
B601 
AOlc 
BOlj 
BOlj 
BOlj 
C22b 
G011 
GOln 

46 
126 
93 
57 
82 
52 
55 
83 
114 
69 
61 
62 
2 
1 

101 
87 
84 
78 
78 
58 
123 
37 
95 
15 
15 
15 
76 
88 
90 

175775T 
175776T 
175781T 
175785T 
175805 
175811 
175856 
175861 
175862 
175931 
175934 
175935 
175938 
175939 
175956 
175960 
175962 
176010 
176012 
176072 
176076 
176305T 
177152 
177296 
177376 
177495T 
177574 
177990 

76d 
48a 
5b 
59c 
13e 
18b 
12p 
12g 
6b 
12p 
18b 
18b 
85d 
54d 
39a2 
15k 
12d 
22g 
12q 
12p 
21g 
12o 
71a 
5a 
47a1 
12e 
21c 
21c 

B65h 
C23b 
E21c 
F04c 
F22h 
C21c 
C07d 
BOlj 
C12d 
C07d 
C21c 
C21c 
E03b 
B05c 
B29c 
B41m 
BOld 
C09d 
C07c 
C07d 
HOlj 
C07c 
A43b 
E21b 
F16b 
BOld 
HOlh 
HOlh 

128 
106 
4 

115 
29 
31 
24 
16 
8 
25 
31 
31 
135 
114 
73 
.30 
13 
57 
28 
25 
56 
21 
124 
2 

101 
14 
47 
47 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych opublikowanych w BUP nr 10/52/1975 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

50648 
50906 
51533 
51627 
51955 
51992 
52094 
52119 
52186 
52221 
52222 
52224 
52243 
52304 
52315 
52319 
52398 
52403 
52406 
52416 
52417 
52421 
53426 
52447 
52453 
52456 
52465 
52467 
52468 
52474 
52479 
52480 
52481 
53491 
52493 
52494 
52495 
52502 
52503 
52509 
52511 
52517 
52527 
52544 
52554 
52555 
52562 
52564 
52566 
52567 

Klasy 

2 

81 c 
421 
34g 
69 
63c 
63b 
46k 
63c 
85e 
37b 
81c 
85e 
63c 
47f» 
15h 

.30a 
67a 
47f 
421 
63c 
63c 
57c 
4c 
42h 
19a 
34i 
21e 
62a2 
42b 
42h 
421 
63e 
33c 
3b 
37b 
42h 
21c 
63c 
5d 
421 
46a 
34g 
38c 
42i 
44a1 
35b 
21c 
30d 
21f 
36c 

B65d 
GOln 
A47c 
B26f 
B60b 
B62b 
F02p 
B62d 
E03f 
E04c 
B65g 
E03f 
B62d 
F161 
B41k 
A61f 
B24b 
AOlg 
GOln 
B60r 
B60r 
G03d 
F16k 
G02b 
EOlb 
A47b 
GOlr 
B64c 
GOlb 
GOln 
GOln 
B60n 
A45d 
A41d 
E04c 
G02b 
H02g 
B60n 
E21f 
GOln 
F02b 
A47c 
B27g 
B071 
A44b 
B66c 
HOlh 
A61f 
F211 
F24h 

Strona 

3 

186 
170 
156 
183 
180 
179 
173 
180 
190 
163 
187 
190 
180 
174 
143 
151 
183 
174 
169 
180 
181 
177 
139 
167 
144 
157 
147 
179 
166 
168 
169 
181 
154 
138 
163 
168 
145 
181 
140 
169 
173 
157 
165 
168 
171 
159 
145 
152 
147 
162 

Nr zgłoszenia 

1 
52568 
52569 
52570 
52573 
52576 
52584 
52585 
52586 
52590 
52591 
52592 
52594 
52599 
52600 
52602 
52604 
52607 
52608 
52612 
52617 
52618 
52619 
52621 
52622 
52623 
52624 
52626 
62627 
52628 
52629 
52631 
52635 
52637 
52640 
52649 
52650 
52651 
52652 
52653 
52654 
52657 
52660 
52665 
52670 
52672 
52673 
52674 
52675 
52676 
52679 
52689 

Klasy 

2 
42e 
3b 
3b 
85e 
32a 
47g» 
57e 
37d 
85c 
21g 
21c 
81e 
85c 
76b 
42k 
34k 
5c 
21c 
30a 
42m6 

49m 
21k9 
39a2 
45h 
37a 
19d 
34k 
77a 
84b 
37b 
70e 
9b 
60a 
81c 
31b2 
21h 
30k 
9b 
63g 
7c 
33a 
8le 
45h 
21g 
35b 
24m 
37b 
37f 
37f 
74b 
30a 

GOlf 
A41d 
A41d 
E03c 
C03b 
F16k 
G03g 
E04f 
C02c 
H011 
HOlc 
B65g 
C02c 
B65h 
GOln 
A47k 
E21d 
HOlh 
A61b 
G06k 
B23q 
HOlm 
B29c 
AOlk 
E04b 
EOld 
A47k 
A63b 
B67b 
E04c 
B431 
A46b 
F15b 
B65d 
B22d 
F24h 
A61m 
A46b 
B62j 
B21d 
A45b 
B65g 
AOlk 
HOls 
B66c 
F23n 
E04c 
E04h 
E04h 
G08b 
A61b 

Strona 

3 
167 
139 
139 
191 
153 
175 
178 
164 
189 
148 
145 
187 
190 
184 
169 
159 
140 
145 
151 
171 
177 
149 
166 
172 
162 
144 
159 
185 
182 
163 
183 
142 
179 
186 
153 
149 
152 
142 
182 
141 
154 
187 
172 
148 
160 
150 
164 
164 
165 
183 
151 
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52697 
52698 
52701 
52702 
52728 
52731 
52732 
52735 
52736 
52739 
52740 
52743 
52744 
52745 
52746 
52749 
52750 
52751 
52753 
52754 
52756 
52758 
52759 
52760 
52761 
52764 
52768 
52794 
52795 
52797 
52798 
52799 
52800 
52801 
52803 
52817 
52818 
52819 
52820 
52821 
52822 
52823 
52824 
52832 
52834 
52836 
52840 
52842 
52845 
52848 
52849 
52850 
52852 

88bl 
21c 
49a 
49a 
Ile 
17a 
5a 
81e 
76c 
35d 
35c 
81e 
30d 
21g 
7c 
5a 
33b 
32a 
47P 
la 
81e 
12a 
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