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Urząd Patentowy PRL. - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli MKP i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL
z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1. poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie
klasy i podklasy według dwóch symboli międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. MKP
i Int. Cl2.,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub
wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli MKP podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26
ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub
ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód
uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy
nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa skr. poczt. 203
AL Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP:
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania.
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-223 cz. 54 dz. 7 rozdz 7811
j
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-13952 - wpłaty za powołanie biegłego.

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następnego
i na cały rok następny: do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe
okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej - 1170 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje spoleczno-polityczne składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW , , Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, , przyjmują „RSW „Prasa-Książkia-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28. 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej.
Egzemplarze archiwalne można nabyć w Urzędzie Patentowym PRL, COIP, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa.

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Nr 13 (67) Rok IV

Warszawa, dnia 19.06.1976
Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
I. WYNALAZKI
A01g;

A01G

P. 176163

04.12.1974

Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Władysław
Gosiewski, Henryk Skąpski).
Sposób uprawy pomidorów w cieplarniach
Sposób uprawy pomidorów w cieplarniach polega
na wyłożeniu folią (2) zagonów lub stołów w cieplarniach, na którą nalewa się określoną ilość roztworu
wodnego (3) i ustawia wysokie pojemniki (4) i utrzymuje odpowiednią wysokość słupa roztworu wodnego (3), co pozwala uzyskać optymalne stosunki powietrzno-wodne dla systemu korzeniowego w całym okresie wegetacji pomidorów. Sposób ten pozwala na precyzyjne dostarczanie składników mineralnych przy optymalnym zaopatrzeniu rośliny w tlen
i wodę. Dzięki tym warunkom można uzyskać maksymalne plony owoców oraz wyeliminować konieczność
wielu kosztownych zabiegów uprawowych.
(1 zastrzeżenie)

sacji wytworzonego dymu, a następnie poddaniu go
procesowi ekstrakcji za pomocą rozpuszczalników organicznych nie mieszających się z wodą. Sposób wg
wynalazku polega na tym, że kondensat dymu przeprowadza 0,się3 w roztwór alkaliczny o wartości
pH 13, 5 +- , po czym poddaje wyczerpującej ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym w celu usunięcia
związków nie mających wolnych grup karboksylowych lub fenolowych. Następnie fazę organiczną odrzuca się, + zaś
fazę wodną sprowadza się do wartości
pH 11, 3 02 i poddaje dwuetapowej ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym, przy czym w pierwszym etapie wyizolowuje się związki głównie typu
krezolowego o retencji poniżej 1, 23 względem 3, 4 ksylenolu, które stanowią odpad, natomiast w drugim
etapie ekstrakcji wyizolowuje się głównie związki fenolowe o retencji 1, 23 do 1, 75 względem 3, 4 ksylenolu stanowiące preparat dymu wędzarniczego.
(1 zastrzeżenie)
A23l;

A23L

P. 176105

30.11.1974

Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Henryk Piesiewicz, Tadeusz Jakubczyk).
Sposób wytwarzania piany z glutenu
Sposób według wynalazku polega na tym, że homogenizuje się gluten mokry z 0, 05 η kwasem mlekowym, octowym lub cytrynowym w stosunku wagowym kwasu do glutenu mokrego wynoszącym 2, 2 : 1 ,
a następnie ubija się otrzymany roztwór glutenowy
aż do uzyskania trwałej piany.
Piana z glutenu może być stosowana w przemyśle
piekarniczym.
(1 zastrzeżenie)

A23n;

A23N

P. 176054

29.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków, Polska (Andrzej Kuźma, Antoni Zachariasiewicz, Franciszek
Garbuz).
Łapacz kamieni
A23b; A23B

P. 175871

23.11.1974

Instytut Przemysłu Mięsnego, Warszawa, Polska
(Mieczysław Obiedziński, Michał Olkiewicz, Kazimierz Miler).
Sposób otrzymywania preparatu dymu wędzarniczego
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
preparatu dymu wędzarniczego drogą destylacji rozkładowej materiałów lignino-celulozowych, konden-

Bębnowy łapacz kamieni przeznaczony do mycia
płodów rolnych, zwłaszcza do mycia buraków cukrowych, charakteryzuje się tym, że obrotowy bęben (3)
ma na wewnętrznej powierzchni nałożoną taśmę (10)
w formie ślimaka lewozwojowego, a na zewnętrznej
powierzchni taśmę (11) w formie ślimaka prawozwojowego oraz dwa pierścienie (1, 2), które są podzielone na dwa do czterech odcinków, tworzących kieszenie zgarniające, przy czym od strony wewnętrznej
pierścieni (1, 2), poniżej osi bębna umieszczone są
przesłony zabezpieczające kieszenie przed dostaniem
się do nich buraków.
(2 zastrzeżenia)
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ległości (11) od grzałki (4) na półkach (3). Przed przechyleniem się ramki (14) zabezpieczają ją opory (26),
których grzbiety (29) opierają się o dolną powierzchnię półki.
(6 zastrzeżeń)

A61k; A61K
C11b; C11B
A47b; A47B

P. 167160

08.12.1973

Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca", Tarnowskie
Góry, Polska (Józef Monasterski, Zygmunt Pasek,
Mieczysław Wróblewski, Antoni Korzyski).
Uniwersalny stół
Uniwersalny stół o zmiennej wysokości i wielkości
blatu spełnia funkcję stołu okolicznościowego i jadalnego. Nogi stołu są teleskopowo rozsuwane w pionie.
Dolny blat (2) wyciąga się znad poprzeczek (10)
i wsuwa się w prowadzenia (9) i kątowniki (4), dzięki czemu uzyskuje się zwiększoną powierzchnię użytkową blatu. We wsporczej konstrukcji (3) znajdują
się schowki na sztućce i ogranicznik, który służy do
zabezpieczania blatu przed wysuwaniem się.
(2 zastrzeżenia)

P. 175836

22.11.1974

Zakłady Rybne w Gdyni, Gdynia, Polska (Maria
Aleksandra Smoczkiewicz, Bolesław Kempa).
Sposób otrzymywania olejów rybnych
farmaceutycznych
Sposób otrzymywania olejów farmaceutycznych
rybnych, w którym surowy olej rybny jest przepompowywany do krystalizatora i tam chłodzony oraz
mieszany, a następnie poddawany procesowi mechanicznego oczyszczania polega zasadniczo na tym, ze
zawartość krystalizatora jest ciągle mieszana i chłodzona, aż do czasu osiągnięcia przez surowy olej temperatury -4°C, w czasie około 6 godzin, do momentu kiedy olej przybiera konsystencję i postać białej
gęstej substancji mazistej. Jest on następnie równomiernie przetłaczany rurociągiem za pomocą pompy
do wirówki, mającej działanie najkorzystniej ciągłe,
w której utrzymywana jest temperatura około - 4 ° C ,
jest w niej poddawany procesowi wirowania z prędkością około 6 000 do 8 000 obr ./min., w którym to
procesie zostaje oddzielany bardzo gęsty śnieżnobiały
osad który osiada na talerzach lub w bębnie wirówki. Sam olej rybny oczyszczony, po opuszczeniu wirówki zostaje podgrzewany do temperatury około
0°C, przybierając postać klarownej cieczy, odpowiadającej wymogom farmakopei.
(1 zastrzeżenie>

A61k; A61K

P. 175959

27.11.1974

DSO „PHARMACHIM", Sofia, Bułgaria (Ivan Georgiev Bogdanov).
Sposób wytwarzania preparatu na bazie szczepu
Lactobacillus Bulgaricus
A47j; A47J

P. 175982

27.11.1974

Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Wrocław, Polska (Walerian Strzyżewski, Wiesław Ziemecki, Józef
Chmura, Wiesław Wosik, Ryszard Żukowski, Zbigniew Kamiński).
Opiekacz elektryczny
Opiekacz elektryczny może być stosowany do różnego rodzaju piekarników, o różnych szerokościach
i prowadnicach wkładów, nie posiadających fabrycznie wbudowanego opiekacza.
Opiekacz ma grzałkę (4) z odbłyśnikiem (5), umieszczone w obudowie (15) ze znanymi ruchomymi ramionami (13), posiadającej puszkę przyłączeniową (6),
do której mocowany jest szybkorozłączny uchwyt (7)
oraz ma rożen (1) z napędem (2) mocowany za pomocą ramki (14) w żądanej regulowanej skokowo od-

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
preparatu na bazie szczepu Lactobacillus Bulgaricus,
przydatnego do leczenia nieżytu i owrzodzenia żołądka oraz dwunastnicy, który polega na tym, że Lactobacillus Bulgaricus hoduje się na pożywce z ziarna
soi w warunkach beztlenowych i temperaturze
35°-42°C w ciągu 18 - 24 godzin, po czym kulturę
suszy się, a po wysuszeniu substancji dodaje się cukier i przerabia w gotową formę przez granulację
i tabletkowanie.
(2 zastrzeżenia;

A61k; A61K

P. 176091

30.11.1974

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, Polska (Jan Kapuściński, Barbara Bielawska,
Zbigniew Biernacki, Maria Ogrodowska, Mieczysław
Wilczek).
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Sposób wytwarzania ziołowych preparatów
kosmetycznych
Sposób wg wynalazku polega na poddaniu wysuszonych ziół, jedno- lub kilkakrotnej maceracji frakcją tłuszczową z jaj drobiu, w wyniku której otrzymuje się koncentrat ziołowo-tłuszczowy. Oddzielony
metodą prasowania lub wirowania koncentrat służy
następnie do wytwarzania gotowych produktów w postaci emulsji, stopu lub roztworu poprzez zmieszanie
lub zemulgowanie ze znanymi pomocniczymi surowcami kosmetycznymi jak: wazocelan, wyższe kwasy
tłuszczowe, woski, emulgatory.
(1 zastrzeżenie)

A61k; A 61Κ

P. 176092

30.11.1974

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, Polska (Jan Kapusciński, Barbara Bielawska,
Zbigniew Biernacki, Maria Ogrodowska, Mieczysław
Wilczek).
Sposób wytwarzania odżywczo-regenerujących
preparatów kosmetycznych
Sposób wg wynalazku polega na poddaniu kiełków
pszenicy jedno lub kilkakrotnej maceracji frakcją
tłuszczową z jaj drobiu i następnie oddzieleniu powstałego koncentratu witaminowo-tłuszczowego za pomocą prasowania i wirowania, po czym w celu otrzymania gotowych preperatów w postaci emulsji, stopu
lub roztworu, koncentrat miesza się lub emulguje ze
znanymi pomocniczymi surowcami kosmetycznymi
jak: wazocelan, wyższe kwasy tłuszczowe, wyższe
alkohole tłuszczowe, woski i emulgatory.
(1 zastrzeżenie)

B01d; B01D

P. 176098

BOlj;

B01J

P. 176157

03.12.1974

Biuro Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice,
Polska (Tadeusz Sanetra, Andrzej Frauz, Ludmiła
Hillebrand).
Urządzenie do topienia siarki
Urządzenie do topienia siarki kawałkowej, posiada
poziomy ruszt grzejny, składający się z jednej lub
więcej warstw rur grzewczych, między którymi spływa grawitacyjnie, topiąca się na ruszcie siarka kawałkowa).
(1 zastrzeżenie)

30.11.1974
B02b; B02B

P. 175058

23.10.1974

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Władysław Mróz, Leon Troniewski,
Józef Zabłocki).

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu
Metali Nieżelaznych, Kęty, Polska (Zygmunt Wcisło).

Sposób wyznaczania jednostkowej wydajności
próżniowych filtrów obrotowych

Kształtka gumowa zbrojona progów wykładzin
walczaków młynów kulowych i prętowych

Sposób wyznaczania jednostkowej wydajności próżniowych filtrów obrotowych polega na tym, że wykonuje się element filtracyjny ukształtowany tak, aby
było zachowane jego geometryczne podobieństwo do
elementów filtracyjnych filtru przemysłowego, łączy
się go z instalacją próżniową i zanurza do zbiornika
z zawiesiną na czas równy rzeczywistemu czasowi
filtracji w warunkach przemysłowych, prowadzi się
filtrację, a z uzyskanej podczas pomiaru ilości filtratu lub placka wylicza się wprost jednostkową wydajność obrotowego filtru próżniowego. (1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wynalazku jest kształtka gumowa
zbrojona młynów kulowych i prętowych będąca elementem progu wykładzin gumowych, których celem
jest ochrona wewnętrznej powierzchni stalowego płaszcza bębna młyna (3), płuczki bębnowej, betoniarki
i innego urządzenia pracującego na podobnej zasadzie, przed skutkami uderzeń i ścierania bryłami mielonego lub płukanego materiału oraz środków mielących, kul, prętów i cylpepsów.

B01j; B01J

P. 175857

22.11.1974

Kockmus Mekaniska Verjstads AB, Malmö, Szwecja (Kilian Zollsgatan).
Aktywator pulsatorowy
Przedmiotem wynalazku jest aktywator pulsatorowy do fluidyzacji materiału w postaci proszku lub innego gęstego materiału.
Aktywator ma płytę nośną (10) z materiału dającego się kształtować, obciągniętą tkaniną (12) przepuszczającą powietrze, której znaczna część jest swobodna w stosunku do powierzchni płyty nośnej (10),
a pozostała część tkaniny (12) jest przymocowana do
płyty nośnej (10) pomiędzy powierzchnią której i tkaniną (12) znajduje się komora powietrzna oraz posiada pulsator podłączony do komory powietrznej za pomocą przewodu (13) i otworu (14) w płycie nośnej (10).
(6 zastrzeżeń)
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Kształtka gumowa według wynalazku wykonana
jest w postaci progu (1) o zarysie w przekroju zbliżonym do paraboli (A) i (A1) zawulkanizowanego na
trwałe ze stalowym szkieletem (4), który przeznaczony jest do mocowania wykładzin gumowych (2) do
stalowego płaszcza bębna (3) młyna lub podobnego
urządzenia. Próg dolnymi powierzchniami (B) i (B1),
dociska poprzez rowki, dwie sąsiednie płyty gumowe
wykładziny (2) do płaszcza bębna (3). Guma kształtki
(1) wystaje poza obydwa końce szkieletu (4) w celu
umożliwienia obcięcia, przy dopasowywaniu w czasie
montażu w młynie.
(4 zastrzeżenia)

B02b; B02B

P. 180475 Τ

17.05.1975

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska
(Włodzimierz Gruszecki, Anna Górska, Franciszek
Czornik).

B03d; B03D
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P. 176463

14.12.1974

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Jerzy Pikoń, Piotr Wasilewski).
Suszarka konwekcyjna do suszenia szlamów
i koncentratów flotacyjnych
Suszarka konwekcyjna do suszenia szlamów i koncentratów flotacyjnych posiada przenośnik (4) z półkami (5) przesuwający się między dwiema pionowymi
żaluzjowymi ścianami (6) i urządzenie do rozbijania
materiału, usytuowane korzystnie w górnej części suszarki, składające się ze ślimaków (2) z końcówkami (3).
W przypadku materiałów przyklejających się do
półek (5) suszarka posiada dodatkowo w dolnej części nóż (8) wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne, odcinający materiał od półek (5).
(2 zastrzeżenia)

Łopatka zwłaszcza granulatora nawozów sztucznych
Łopatka posiada w części roboczej wklejoną ceramiczną wkładkę (2) o twardości 9 w skali Mohsa, co
zwiększa jej odporność na ścieranie. Łopatka ma zastosowanie w wirnikach i granulatorach materiałów
sypkich.
(2 zastrzeżenia)

B03b; B03B

P. 180286 Τ

08.05.1975

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Polska (Andrzej Waksmundzki, Tomasz Białopiotrowicz,
Wiesław Wójcik).
Sposób wzbogacania mułów węglowych
Wynalazek podaje sposób wzbogacania mułów węglowych, szczególnie przydatny do wzbogacania węgli energetycznych, trudnowzbogacalnych metodą flotacji. Sposób wykorzystuje znane metody wzbogacania mułów węglowych, przez agregowanie cząstek
mułu za pomocą cieczy organicznej nie mieszającej
się z wodą, a posiadającej właściwości selektywnego
zwilżania tych cząstek.
Istota wynalazku polega na tym, że muł węglowy
przed poddaniem go agregacji, rozfrakcjonowuje się
na frakcje, dobierając parametry frakcji tak, aby
frakcję pierwszą stanowił muł o uziarnieniu powyżej
0, 06 mm, najlepiej powyżej 0, 15 mm i zawartości popiołu poniżej 15%, najlepiej poniżej 10%. Frakcja ta
stanowi gotowy koncentrat do celów przemysłowych.
Natomiast frakcję drugą będącą pozostałością wzbobaca się w znany sposób przez agregowanie z cieczą
organiczną.
(1 zastrzeżenie)

B04b; B04B

P. 175855

22.11.1974

Pierwszeństwo: 24.05.1974 - RFN (nr P. 2425105.6)
Braunschweigische Maschinenbauanstalt,
weig, Republika Federalna Niemiec.

Braunsch-

Wirówka o pracy ciągłej
Przedmiotem wynalazku jest wirówka o pracy ciągłej do oddzielania materiałów stałych z ciekłej mieszanki, a zwłaszcza wirówka do cukru, składająca się
z rozszerzającego się w górę stożkowo bębna z garnkiem zasilającym oraz z kosza oporowego i z opierającego się o niego sita nakrywkowego.
Wirówka według wynalazku charakteryzuje się
tym, że w odległości promieniowej równolegle do
pierwszego sita nakrywkowego (5) jest drugie sito nakrywkowe (7), którego oczka są znacznie większe niż
oczka niżej położonego sita nakrywkowego, przy czym
bezpośrednio na powierzchni dolnego sita nakrywkowego (5) są umieszczone elementy kosza dystansowego (6).
(9 zastrzeżeń)
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(1) i (2) oddzielone warstawami izolatora akustycznego (3) i (4) oraz ekranem elektrycznym (5), umieszczone w korpusie obudowy (6) wykonanym najkorzystniej z mieszaniny kopolimeru i sproszkowanego tlenku metalu. Przetworniki te zamocowane są w korpusie obudowy przez zalanie od strony wewnętrznej
zalewą (8) najkorzystniej kopolimerową lub mieszaniną kopolimeru i sproszkowanego tlenku metalu.
Korpus (6) jest od seperowany od powierzchni emitującej głowicy warstwą (9) wykonaną najkorzystniej
z kopolimeru i zapewniającą dopasowanie impedancji
akustycznej przetworników (1), (2) i impedancji badanego obiektu.
(i zastrzeżenie)

B07b; B07B
B05c; B05C

P. 175292 Τ

31.10.1974

Bolesław Ostachowski, Gdańsk-Orunia, Polska (Bolesław Ostachowski).
Sposób nanoszenia powłoki filmowej tworzywem
termoplastycznym na papier kartonowy
Sposób wg wynalazku polega na tym, że w czasie
od 1 do 15 sekund po naniesieniu w stanie płynnym
tworzywa termoplastycznego na suchą powierzchnię
papieru kartonowego działa się w atmosferze podciśnienia temperaturą w granicach od 35°C do 75°C
przez okres nie krótszy niż 30 sekund. (1 zastrzeżenie)

B05c; B05C

Ρ. 176617

29.11.1974

P. 180273 Τ

08.05.1975

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Henryk Błasiński, Piotr Wodziński).
Element sprężysty, przeznaczony szczególnie
do zawieszania rzeszota przesiewaczy wibracyjnych
Element sprężysty składa się z dwóch pierścieniowych obejm zewnętrznej (1) i wewnętrznej (2), umieszczonych jedna w drugiej. Obejmy (1) i (2) mają
w przekroju poprzecznym obrys koryta i są wypełnione materiałem elastycznym (3). Między obejmami
(1) i (2) znajduje się elastyczny pierścień (4) wypełniony powietrzem. Obejma wewnętrzna (2) jest osadzona na czopie (5) połączonym z rzeszotem (6), natomiast zewnętrzna obejma (1) jest połączona z ramą
przesiewacza (7).
Zmiana ciśnienia powietrza w elastycznym pierścieniu (4) umożliwa regulację charakterystyki sprężystego zawieszenia.
(1
zastrzeżenie)

Centralne Laboratorium Dziewiarstwa, Łódź, Polska (Krystyna Lesiakowska, Witold Łuczyński, Włodzimierz Dominikowski, Stefan Bartczak, Jerzy Brzeziński).
Sposób jednoczesnego barwienia i karbikowania
przędzy z włókien celulozowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób jednoczesnego
barwienia i karbikowania przędzy z włókien celulozowych polegający na chemicznym utrwalaniu karbików i barwieniu przez napawanie dzianiny, o splocie łatwo spruwalnym, kąpielą zawierającą środki
barwiące, wiążące i antymigracyjne, reaktant azotowy, katalizator i środki pomocnicze. Po napawaniu
dzianinę suszy się i dogrzewa, a następnie pruje i nawija na cewki.
(
zastrzeżenie)

B06b; B06B

P. 176058

29.11.1974

B21c; B21C

P. 174924

18.10.1974

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Warszawa, Polska (Ryszard Gomuła, Jan Zając).

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Jerzy Michalski, Witold Wiktorowicz, Jan Kozdra).

Głowica ultradźwiękowa

Pneumatyczne ciągadło do formowania powłok
osadzanych na drutach metodą z fazy ciekłej

Głowica ultradźwiękowa z zastosowaniem zjawiska
Dopplera umożliwiająca dokonywanie pomiaru prędkości i amplitud ruchu badanych obiektów za pomocą ciągłej fali ultradźwiękowej, ma przetworniki

Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczne ciągadło do formowania powłok osadzanych na drutach
metodą z fazy ciekłej, umożliwiające .powlekanie drutów o różnych zakresach średnic.
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Ciągadło w swym korpusie (1) posiada tuleję (3)
i śrubę (2), których stożkowe zakończenia tworzą
szczelinę (s) regulowaną przez zmianę położenia śruby (2) w stosunku do tulei (3), a drut po wyjściu
z kąpieli przechodzi osiowo przez otwór (d), zaś sprężony gaz wtłoczony przez otwór (4) w korpusie (1)
przechodzi przez szczelinę (s) i odprowadzany jest
otworami (6) w dolnej części korpusu (5).
(1 zastrzeżenie)

B21d; B21D

P. 174749
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Urządzenie do prostowania kęsów
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prostowania kęsów przeznaczone do pracy w hutnictwie
przy walcowaniu kęsów, kęsisk lub innych wyrobów.
Urządzenie posiada dwie ramy (1), wewnątrz których
umieszczone są dwie listwy - stała (2) i przesuwna.
Listwa przesuwna jest podwieszona na wózku (4) i napędzana siłownikiem hydraulicznym. W wózku znajduje się pazur (7) do obracania kęsów. (1 zastrzeżenie)

10.10.1974

„Mera-ZSM" Zakłady Systemów Minikomputerowych im. Janka Krasickiego, Warszawa, Polska, (Leon
Adamczyk).
B21d; B21D

Urządzenie do dziurkowania blachy
Urządzenie do dziurkowania blachy posiadające
matrycę z otworami oraz stempel charakteryzuje się
tym, że ma dwie równoległe listwy (5, 6) posiadające
szereg pryzmowych wycięć (4) rozstawionych o żądany skok oraz uchwyt (2) blachy (1) zaopatrzony w dwa
sworznie (3), które spoczywają w pryzmowych wycięciach (4).
(1 zastrzeżenie)

P. 180110 Τ

02.05.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Mielec, Polska (Edward Leo).
Sposób wykonywania rur cienkościennych o stałej
lub zmiennej średnicy z pogrubionymi na końcach
ściankami oraz urządzenie do tego sposobu
Sposób wykonywania rur cienkościennych o stałej
lub zmiennej średnicy zewnętrznej, z pogrubionymi
na końcach ściankami przeznaczonych w szczególności na drążki popychaczy układów sterowania, cięgła,
zastrzały i inne elementy konstrukcyjne charakteryzuje się tym, że koniec rury o spęczonej ściance oraz
dalsza jej część lub całość o niepogrubionej ściance
lecz o tej samej średnicy d jest wykonywana z rury wyjściowej o większej średnicy D, przy czym przy
kształtowaniu bez zmiany grubości ścianki prędkość
wpychania rury w matrycę w chwili rozpoczęcia obciskania, wzrasta z wielkości minimalnej do dopuszczalnej wielkości maksymalnej i utrzymuje się do
końca tego procesu.

B21d; B21D

P. 176187

04.12.1974

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Tadeusz
Błaszczykiewicz, Włodzimierz Strzałkowski, Władysław Strzelczyk).
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Urządzenie do stosowania tego sposobu charakteryzuje się tym, że posiada zabudowaną chłodnicę (2)
od strony wylotowej otworu roboczego matrycy (1),
która ochładza kształtowaną plastycznie rurę przez
co umożliwia prowadzenie procesu obciskania.
(2 zastrzeżenia)

B21d; B21D

P. 180374 Τ

14.05.1975

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich „Spomasz",
Toruń, Polska (Karol Falkowski).
Urządzenie do tłoczenia wypukłości w blachach
z jednej strony na prasach mimośrodowych
Urządzenie do tłoczenia wypukłości w blachach
z jednej strony posiada dwa mechanizmy o przeciwbieżnych posuwach suwaków (8) i (14). Te dwa mechanizmy napędowe górny i dolny są zsynchronizowane z sobą za pomocą pośredniczącego koła zębatego (1) napędzanego z silnika elektrycznego (3) poprzez
przekładnię pasowo-klinową (2).
Mechanizm górny napędu składa się z wału korbowego (5), na którym na wykorbieniu (6) ułożyskowany jest korbowód górny (7) z suwakiem (8), do którego przymocowany jest stempel (4). Na wale mimośrodowym (5) osadzone jest w sposób nieruchomy
koło zębate (9) zazębiające się od dołu z kołem zębatym pośredniczącym (1). Mechanizm dolny napędu
składa się z dolnego wału mimośrodowego (11), na
którym na wykorbieniu (12) ułożyskowany jest korbowód dolny (13) z suwakiem (14), do którego przykręcona jest matryca (10). Na wale mimośrodowym
(11) osadzone jest w sposób nieruchomy koło zębate
(15) zazębiające się od góry z wspomnianym pośredniczącym kołem zębatym (1).
(1 zastrzeżenie)

B22c; B22C

P. 175312

B22c; B22C

P. 175761

19.11.1974

Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze, Szprotawa, Polska (Stanisław Marszałek).
Sposób wykonania odlewów korpusów włazów
kanałowych i odtwarzania w odlewach otworów
o średnicach zwłaszcza większych od 200 mm
Sposób wg wynalazku polega na zastosowaniu rdzenia metalowego, który ma dwie części metalowe (1),
dwa wkłady niemetalowe (3) i mechanizm (2) zwierający i rozwierający części metalowe rdzenia. Części
metalowe rdzenia (1) posiadają łączniki (5) jako zabezpieczenie przeciw paczeniu się części metalowych
(1) rdzenia. Po skrzepnięciu odlewu części metalowe
(1) są zwierane ku środkowi.
(3 zastrzeżenia)

04.11.1974

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława
Bieruta, Lublin, Polska (Jan Radomski, Stanisław
Grabek, Władysław Kołszut).
Sposób wytwarzania i regeneracji modeli odlewniczych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
i regeneracji metalowych modeli używanych przy
wytwarzaniu form odlewniczych.
Sposób wytwarzania modeli według wynalazku polega na odkuwaniu lub prasowaniu modeli, korzystnie z metali o dobrej plastyczności, takich jak mosiądz lub brąz, w matrycach, w których odwzorowany jest kształt modelu, a sposób regeneracji modeli
polega na ponownym przekuciu lub prasowaniu
w tych samych matrycach z równoczesnym wprowadzeniem do modelu dodatkowego elementu lub wykonaniu w nim wyżłobienia.
(1 zastrzeżenie)

B22c; B22C

P. 180316 Τ

12.05.1975

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Tadeusz
Olszowski, Janina Rzeszut, Krystyna Włodarczyk).
Masa formierska i rdzeniowa o podwyższonych
własnościach technologicznych
Masa formierska i rdzeniowa o podwyższonych własnościach technologicznych sporządzona jest na bazie
piasku formierskiego z dodatkiem krzemianu sodowego, krzemianu dwuwapniowego lub dwutlenku węgla
i zawiera w swym składzie jako rozluźniacz suchy
ług posiarczynowy w ilości 0, 01 - 2, 00 części wagowych na 100 części wagowych osnowy masy.
(2 zastrzeżenia)
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B22c;

B22C

P. 180372

Τ
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14.05.1975

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Polska (Leszek Droźdź, Czesław Basz, Kazimierz Grabowski).
Urządzenie do wyciągania rdzeni z form
ciśnieniowych zwłaszcza do produkcji grzejników
Urządzenie zbudowane jest w ten sposób, że w dwuczęściowej obudowie ciśnieniowych wkładek odlewniczych, z której jedna obudowa jest przesuwna a d r u ga obudowa nieruchoma, osadzony jest suwnie w górnej części przesuwnej obudowy suwak rdzeniowy (4),
zamocowany rozłącznie
w górnej swojej części do
prowadzącej płyty (5) połączonej rozłącznie z tłoczyskiem (6) wyciągacza hydraulicznego (7) a w dolnej
części zamocowanego rozłącznie za pomocą stalowych
kotłów z głowicą zbieżnego rdzenia (10) osadzonego
wewnątrz suwaka rdzeniowego (4).
W suwaku rdzeniowym (4) wykonany jest skośny
otwór (11), którego kąt nachylenia osi odpowiada kątowi nachylenia osi stalowego kołka osadzonego t r w a le w górnej części nieruchomej obudowy (2) wkładki
odlewniczej na tej samej wysokości co skośny otwór
w suwaku rdzeniowym (4).
(1 zastrzeżenie)

B22d;

B22D

P. 176093

30.11.1974

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska
(Alojzy Machalica, Wacław Szymborski, Aniela Sobolewska, Zenon Janik).
Sposób wytwarzania wkładów izolacyjnych
do wlewnic
Sposób wytwarzania
wkładów izolacyjnych
do
wlewnic polega na wprowadzeniu do surowców ogniotrwałych kruszywa spęczniałego lub innego kruszywa, włókien mineralnych naturalnych lub sztucznych,
żywicy mocznikowo-formaldyhedowej i utwardzacza
lub szkła wodnego. Masę przygotowuje się i formuje
z niej wkłady izolacyjne znanymi metodami.
(1 zastrzeżenie)

B22d;

B22D

P. 180293

Τ

08.05.1975

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Warszawa, Polska (Zdzisław Kiedrzyński).
Sposób dokonywania mikrowytopów
oraz otrzymywania mikroodlewów metali i stopów
metali i urządzenie do wykonywania tego sposobu
Wynalazek dotyczy otrzymywania odlewów próbek
metali i stopów do celów badawczych i laboratoryjnych. Wytop prowadzi się w tyglu (1) na poduszce

B22d;

B22D

P. 175572

USS Engineers and Consultants,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Końcówka wylotowa

13.11.1974
Inc, Pittsburgh,

kadzi do wylewania płynnego
metalu

Przedmiotem wynalazku jest końcówka wylotowa
kadzi zastosowana do wylewania płynnego metalu
zwłaszcza stali. Końcówka wylotowa wg wynalazku
składająca się z ogniotrwałego korpusu (30) rurowego, ma otwór (31) korpusu (30) wyłożony drugim
ogniotrwałym materiałem (40) o większej odporności
na użycie przez płynny metal niż główny korpus (30)
przy czym ten drugi ogniotrwały materiał (40) rozciąga się z jednego końca korpusu co najmniej do połowy długości korpusu (30).
Kadź ze spustem wg wynalazku ma końcówkę wylotową do wylewania płynnego metalu. Sposób wylewania płynnego metalu z jednej kadzi do drugiej polega na tym, że metal wylewany poprzez końcówkę
wylotową jest wprowadzany do końcówki przez otwór
(31) wyłożony drugim ogniotrwałym materiałem.
(14 zastrzeżeń)
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wytworzonej z doprowadzonego od dołu gazu obojętnego. Gaz doprowadza się przez umocowaną do dna
tygla rurkową formę (3). W celu dokonania odlewu
stopioną kroplę podrzuca się ku górze przez nagłe
wytworzenie nad nią podciśnienia, a następnie wytwarza nad nią nadciśnieniową falę gazu i wprowadza
stopioną kroplę do formy odlewniczej.
Urządzenie ma zespół tyglowo-formowy złożony
z tygla (1), pokrywy (2), rurkowej formy (3) i wziernikowej rurki (4). Zespół jest umieszczony wewnątrz
zespołu grzewczego w postaci beczułkowatej grafitowej rury (16). Przedłużenie (5) wziernikowej rurki (4)
jest połączone za pomocą trójdrożnego zaworu (8)
z impulsową pompą (9). Urządzenie jest też zaopatrzone w układ projekcyjny, umożliwiający obserwowanie na ekranie procesu wytopu.
B22d; B22D
C22c; C22C

Pierwszeństwo:

P. 180400

15.05.1975

04.10.1974 - Stany
Ameryki (nr 512, 157)

Zjednoczone

Union Carbide Corporation, Nowy Jork,
Zjednoczone Ameryki.

Stany

Sposób rozdrabniania ziaren aluminium i zestaw

składników do rozdrabniania ziaren metalu na osnowie
aluminium
Sposób i zestaw składników do rozdrabniania ziaren aluminium polegający na tym, że przygotowuje
się kąpiel płynnego aluminium i wprowadza się do
tej kąpieli dodatek w postaci mieszaniny składników,
zawierającej cienko rozdrobniony tytan, aluminium
i czterofluoroboran potasowy, w której całkowita zawartość tytanu wynosi co najmniej 0, 005% wagowych
ciężaru płynnego metalu.
(6 zastrzeżeń)

B22d;

B22D

P. 180510

Τ

19.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
(Antoni Nowak, Józef Wojna, Franciszek Badura, Helmut Kołodziej).
Układ do suszenia i podgrzewania urządzeń
odlewniczych wymurowywanych na mokro
Układ do suszenia i podgrzewania urządzeń odlewniczych wymurowanych na mokro, a zwłaszcza kadzi,
zbiorników i łyżek odlewniczych, składa się z przenośnego elektrycznego urządzenia grzejnego z wentylatorem, którego elementy grzewcze w świetle ramki
tworzą siatkę bądź zestaw pasków regularnych lub
na przemian ustawnych, charakteryzuje się tym, że
króciec kierujący (6) zakończony jest ażurową ramą
(7) z układem żeber najkorzystniej promieniowym,
przy czym żebra ramy (7) najkorzystniej ułożone są
prostopadle do kierunku wypływu czynnika grzewczego. Rama obudowy urządzenia grzejnego od strony wypływu czynnika grzewczego posiada płytę izolującą (10).
(3 zastrzeżenia)

B22d;

B22D

P. 180489

Τ

17.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „Prodlew", Warszawa Polska (Tomasz Nowalnicki, Jacek Kalaga, Adam Pogódź, Henryk Wański).
Sposób i urządzenie do przeprowadzania zabiegów
metalurgicznych w kadzi
Sposób przeprowadzania zabiegów metalurgicznych
w kadzi według wynalazku polega na tym, że część
dodatków niezbędnych do wykonania zabiegu, podwiesza się w postaci porcji pod głowicą talerzową
mieszadła mechanicznego, zanurza się głowicę na dno
kadzi i przetrzymuje tam aż do rozpuszczenia w metalu uchwytów, mocujących porcję dodatków do głowicy. Następnie włącza się mieszadło i miesza metal,
dodając pozostałą część dodatków przez zasyp w pokrywie mieszadła, bezpośrednio na powierzchnię metalu.
Urządzenie według wynalazku ma postać mieszadła mechanicznego i posiada głowicę talerzową (1),
pracującą ruchem obrotowym i/lub poosiowym zwrotnym. Urządzenie napędzane jest siłownikiem (5) pneumatycznym.
(6 zastrzeżeń)
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B23b; B23B

P. 176182

03.12.1974

Będzińskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Będzin,
Polska (Andrzej Zygan, Jerzy Zmarzły).

Nr 13 (67) 1976

Kołki zaciskowe (7) osadzone są w łączniku (6) pod
kątem względem siebie, a ich osie są położone w jednej płaszczyźnie. Przesuw zębatki (5) wywołany jest
za pomocą dźwigni obrotowej (11).
(4 zastrzeżenia)

Przyrząd samocentrujący do wiercenia otworów
rozmieszczonych poobwodowo w elemntach pierścieniowych, zwłaszcza w kołnierzach rurociągów
Przyrząd samocentrujący wg wynalazku zaopatrzony w głowicę z trzema szczękami mocującymi, charakteryzuje się tym, że każda szczęka (13) jest zaopatrzona w swej podstawie w swprzeń (15) współpracujący z kanałem krzywkowym (26) o kształcie wycinków koła w tarczy krzywkowej (22), przy czym współśrodkowy sworzeń (21) tej tarczy (22), zaopatrzony
w zakończenie kwadratowe (24) do klucza nasadowego (25), jest ułożyskowany obrotowo w pierścieniu cylindrycznym (19) głowicy szczękowej. Ponadto głowica szczękowa (7) na swym obrzeżu zawiera dwa rzędy
otworów (31, 32) usytuowanych promieniowo w dwóch
płaszczyznach poziomych z podziałem na taką różną
ich liczbę, aby współpracując ze sworzniem zapadkowym (34) jednego z dwóch organiczników podziałowych (33) wyczerpane zostały wszystkie spotykane
możliwości uzyskania wymaganej podziałki kątowej
rozstawienia wierconych otworów (4) na średnicy podziałowej obrabianego kołnierza (2). (3 zastrzeżenia)
B23d; B23D

P. 175777

20.11.1974

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im.
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Janusz
Krakowiak, Tadeusz Karbowniczek).
Oprawka wahliwa, zwłaszcza rozwiertaka
Przedmiotem wynalazku jest oprawka wahliwa,
zwłaszcza rozwiertaka samoczynnie ustawiająca się
w osi wykonywanego otworu. Oprawka złożona
z trzpienia (1), osadzonego w nim z luzem chwytu
(2) sprzęgniętych kątowo za pomocą sprzęgła (3) kłowego i umieszczonego pomiędzy nimi łożyska (9) osio-

B23c; B23C

P. 180211 Τ

06.05.1975

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL", Krosno, Polska (Józef Rajchel, Feliks Jakubaszek).
Przyrząd do frezowania dwustronnego
Przyrząd do frezowania dwustronnego zawiera dwa
silniki (9) do napędu frezów o przeciwnym względem
siebie kierunku obrotów.
Szczęki (4) mocujące część obrabianą zaciskane są
za pomocą zębatki (5), której jeden koniec osadzony
jest w łączniku (6) zaopatrzonym w dwa kołki zaciskowe (7), zaś drugi koniec stanowi albo tłoczek (5a)
zaworu (8) sterującego dopływ powietrza do silników
(9) napędu frezów (10) albo popychacz wyłącznika prądu zasilającego silniki elektryczne napędu frezów (10).

wego, ma górny pierścień (10) oporowy tego łożyska
(9) zaopatrzony w sferyczną powierzchnię (11) zewnętrzną, która w czasie wykonywania obróbki
współpracuje ze stożkową powierzchnią (12) pierścienia (13) osadzonego współśrodkowo w trzpieniu (1).
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Nr 13 (67) 1976

Osiowe połączenie chwytu (2) z trzpieniem (1) dokonane jest za pomocą kołka (4) wchodzącego w promieniowy otwór (5) chwytu (2). Kołek (4) spoczywa
na powierzchni oporowej nakrętki (7) regulacyjnej
osadzonej na trzpieniu (1). Współśrodkowe zaś ustalenie chwytu (2) w trzpieniu (1) jest realizowane za pomocą pierścieni (16) gumowych umieszczonych pomiędzy nimi w pobliżu górnej i dolnej krawędzi chwytu (2).
(4 zastrzeżenia)

B23f;

B23F

P. 180347 Τ

12.05.1975

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska (Janusz Rybak).

11

Przyrząd kontrolno-spawalniczy
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd kontrolno-spawalniczy stosowany przy wytwarzaniu wsporników (3) wymiarowo różnych zestawionych z płytki (2)
i przyspawanego do niej ucha (14). Przyrząd ma wymienne szablony (1) do bazowania płytki (2) wspornika (3), zamocowane rozłącznie i przesuwnie do podstawy (7) przyrządu oraz uchwyt (13) do mocowania
ucha (14) osadzony obrotowo w suwakowej płycie (19)
osadzonej suwliwie na prowadnicach (24) zamocowanych poprzecznie jednymi końcami na stałe w podstawie (7), przy czym uchwyt (13) ma wymienne elementy ułatwiające mocowanie uch (14) o różnych wymiarach.
·
(4 zastrzeżenia)

Sposób szlifowania uzębień kół zębatych i przyrząd
do stosowania tego sposobu
Sposób szlifowania według wynalazku polega na
tym, że obrabiane koło (7) mocuje się na przyrządzie
współosiowo z uprzednio zamocowanym kołem nastawczym (10) o tym samym module, kącie pochylenia linii zębów oraz tej samej ilości zębów, co koło
obrabiane. Uzębienie koła obrabianego ustawia się
tak względem uzębienia koła nastawczego by wręby
i zęby możliwie dokładnie się pokrywały. Przyrząd
wraz z obrabianym kołem zakłada się na obrabiarkę,
gdzie ustawia się go względem ściernicy przy wykorzystaniu koła nastawczego (10) i następnie wprowadza do obróbki uzębienie koła obrabianego (7). Po wykonaniu kilku przejść ocenia się położenie śladów
obróbki na podstawie czego koryguje położenie koła
nastawczego względem obrabianego przy zastosowaniu nastawiaka zamocowanego na trzpieniu przyrządu. Po dokonaniu korekcji dokonuje się ponownie
ustawienia przyrządu względem ściernicy przy wykorzystaniu jak uprzednio koła nastawczego po czym
wprowadza się do obróbki koło obrabiane.
Przyrząd według wynalazku jest wykonany w postaci trzpienia (1), na którym zamocowane jest koło
nastawcze (10) współosiowo z powierzchnią bazową
(2) koła obrabianego oraz nastawiak (13), będący
w styku z występem (18) połączonym z kołem nastawczym (10).
(2 zastrzeżenia)

B23k; B23K

P. 175610

14.11.1974

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Stanisław
Dziuba).
Urządzenie do automatycznego spawania w osłonie
CO2 obręczy i piast kół wózków golfowych
Urządzenie wg wynalazku ma wychylny stół (1)
o poziomej osi obrotu o kąt 35°, ułożyskowany w korpusie (2). Do stołu (1) zamocowany jest napędowy konik (3) i dociskowy konik (4), które wyposażone są
w przyrządy (5, 6) mocująco-centrujące. Wewnątrz
korpusu (2) zamocowana jest kolumna (9) z osadzo-

B23k; B23K

P. 175509

11.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, k/Lublina, Polska (Józef Borzym).

nym na niej przesuwnie wysięgnikiem (10), do którego przytwierdzony jest prowadnik (12) drutu elektrodowego. Oś pionowa tego prowadnika przecina się
z poziomą osią poprzeczną wychylnego stołu (1).
(2 zastrzeżenia)
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B23k; B23K

P. 180227

Τ

07.05.1975

Instytut Badań Jądrowych, Otwock Świerk, Polska
(Jan Trocki, Witold Szteke).
Sposób spawania metali,
zwłaszcza o dużym powinowactwie do tlenu
bez dodatku spoiwa
Po wstępnej obróbce powierzchnie metalowe przeznaczone do spawania topi się za pomocą łuku elektrycznego. Do obszaru stopionego metalu wprowadza
się pręcik wykonany z materiału o temperaturze topnienia wyższej od spawanych metali. Pręcik prowadzi Się wraz z palnikiem (wzdłuż linii spawania i jednocześnie wykonuje się nim ruch drgający.
(1 zastrzeżenie)

B23k;

B23K

P. 180281

Τ

08.05.1975

Nr 13 (67) 1976

Układ do wytwarzania impulsów taktowych
interpolatora kołowo-liniowego
Przedmiotem wynalazku jest układ do wytwarzania
impulsów taktowych interpolatora kołowo-liniowego
dla uzyskania stałej prędkości wzdłuż generowanego
przez interpolator konturu w szczególności dla układów sterowania numerycznego obrabiarek.
Układ zawiera komparator (Κ), ζ którym połączone
są wejścia (1) i (2) podające sygnały chwilowych zawartości rejestrów funkcji interpolatora kołowo-liniowego, zaś wyjście (3) komparatora (K) połączone
jest z wejściem (3) przełącznika (PR), który połączony jest z wejściem (4) i (5) podającym impulsy oraz
wyjściem (6) połączonym bezpośrednio z bramką (B),
i wyjściem (7) połączonym poprzez dzielnik (D) i jego
wyjście (8) z bramką (B). Bramka (B) połączona jest
z wejściem (9) impulsów zegarowych i sterującym
wejściem (10) oraz wyjściem (11) chwilowych impulsów zegarowych.
(2 zastrzeżenia)

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Andrzej Klimpel, Marek Gronek,
Marian Kaczmarzyk).
Sposób napawania dysków rozwlókniarki
Sposób napawania dysków rozwlókniarki za pomocą stopiwa austenitycznego polega na tym, że stopiwo nanosi się przez napawanie elektrodą topliwą,
wahliwą w osłonie
CO2.
(1 zastrzeżenie)

B23q; B23Q
G05b; G05B

P. 175447

08.11.1974

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Mieczysław Bukowski, Jerzy Grela, Tadeusz Lewandowski, Zygmunt Mirecki).
Interpolator kołowo-liniowy z automatycznym
skracaniem rejestrów
Interpolator kołowo-liniowy z automatycznym skracaniem rejestrów zawiera rejestr funkcji (RF), rejestr
reszt (RR1), sumator-subtraktor (SS1) i sumator (S1)
połączone tak, że tworzą integrator szeregowy funkcji
(x) oraz rejestr funkcji (RF2), rejestr reszt (RR2),
sumator-subtraktor (SS2) i sumator (S2) połączone tak,
że tworzą integrator szeregowy funkcji (y).
Zawiera on ponadto bramkę sterującą (BS), przerzutniki (P1) i (P2), bramki iloczynowe (BI1 ) i (BI2)
oraz bramki wyjściowe (BW1) i (BW2).
Interpolator wg wynalazku posiada zastosowanie
w systemach sterowania numerycznego.
(2 zastrzeżenia)

B23q; B23Q
H03k; H03K

P. 175448

08.11.1974

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Mieczysław Bukowski, Jerzy Grela, Tadeusz Lewandowski, Zygmunt Mirecki, Maria Sobotka).

B23q; B23Q

P. 176045

Huta im. Lenina, Kraków, Polska
Stanisław Matuszewski, Józef Irlik).

29.11.1974
(Ryszard Pisz,

Krzywka programowa
Przedmiotem wynalazku jest uniwersalna krzywka
programowa pneumatycznych zadajników korekcji
ilości przepływającego medium.
Tarcza (1) krzywki wg wynalazku jest zaopatrzona
w wycięcia (2), w których umieszczone są śruby (3)
z przesuwnymi trzpieniami (4), na których osadzony
jest elastyczny ślizg (5) na przykład sprężyna spiralna. Tarcza (1) zaopatrzona jest w przeciwciężar (6),
a śruby (3) są zabezpieczone podkładkami.
(2 zastrzeżenia)
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175488 Τ

09.11.1974

Roman Urbaniak, Wrocław, Polska (Roman Urbaniak).
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zapisu, ewentualnie człon prowadzący (1) jest nachylony w swym położeniu przy obróbce, względem położenia przy odtwarzaniu pod kątem (β).
(19 zastrzeżeń)

Urządzenie do obróbki materiałów o znacznej
twardości zwłaszcza kamieni szlachetnych
Wynalazek dotyczy urządzenia do obróbki materiałów o dużej twardości metodą obróbki ściernej.
Urządzenie wg wynalazku, które ma zespół szlifierek i ruchomy zespół mocujący, charakteryzuje się
tym, że obudowa (6) zespołu mocującego posiada prowadnice (14) współpracujące z wałkami prowadzącymi równoległymi do osi obrotu tarcz szlifierskich.
Obudowa zespołu mocującego wraz z podzielnicą
(9) sprzężoną z uchwytem (7), w którym osadzany jest
przedmiot obrabiany (8) połączona jest obrotowo za
pomocą sworznia z kątowym urządzeniem podziałowym zaopatrzonym w podziałkę.
(2 zastrzeżenia)

B24b; B24B

P. 180181

06.05.1975

Pierwszeństwo:

10.05.1975 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 468940)
Steve Albert Rands Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
Obrotowa szczotka ścierna lub osełka

Obrotowa szczotka ścierna lub osełka zawierająca
promieniowo ustawione nitki zamocowane na osiowym trzonku (24), przy czym na każdym z końców
nitek ustawionych w cylindrycznym układzie osadzona jest kulka ścierna (30), składająca się z utwardzalnego materiału wiążącego zawierającego materiał
ścierny, przymocowany do końca nitki za pomocą
drugiego materiału wiążącego, który posiada duże powinowactwo do materiału nitki i do pierwszego materiału wiążącego.
(15 zastrzeżeń)
B24b; B24B

P. 175971

27.11.1974

Pierwszeństwo: 27.04.1974 - Republika Federalna
Niemiec (nr P2420511.6)
TED Bildplatten Aktiengesellschaft AEG-Telefunken-Teldec, Zug, Szwajcaria.
Sposób ustawiania diamentu stanowiącego człon
prowadzący przetwornika w czasie odtwarzania
i w czasie szlifowania oraz urządzenie do szlifowania
diamentu stanowiącego człon prowadzący przetwornika
Sposób ustawiania diamentu stanowiącego człon
prowadzący przetwornika w czasie odtwarzania i w
czasie szlifowania polega na tym, że człon prowadzący (1) w czasie odtwarzania, podczas jego przylegania do przesuwającego się względem niego nośnika
(3) zapisu obciąża się siłami tarcia działającymi w kierunku wektora (P), który jest kierunkiem ruchu
względnego, w którym to kierunku człon prowadzący
(1) wykazuje wysoką odporność na ścieranie, a w czasie szlifowania profilowego, człon prowadzący (1) obciąża się w innym kierunku, a mianowicie w kierunku wektora (B) obróbki, czyli w kierunku względnego ruchu narzędzia obróbczego (11), w którym to
kierunku odporność członu prowadzącego (1) na ścieranie jest mniejsza.
Urządzenie do szlifowania diamentu stanowiącego
człon prowadzący przetwornika zawiera narzędzie obróbcze (11), które w przerwach między kolejno następującymi po sobie procesami odtwarzania, porusza
się pod członem prowadzącym (1) w kierunku przeciwnym do kierunku (P) ruchu względnego przesuwanego nośnika (3) zapisu. Narzędzie obróbcze (11)
jest nachylone względem powierzchni (2) nośnika (3)

B24b; B24B

P. 180471 Τ

17.05.1975

Pierwszeństwo: 22.07.1974 - Węgry (nr FI-570)
Finomkerámiaipari Müvek „Granit" Csirzolókorong
És Köedénygyár, Budapeszt, Węgry.
Maszyna do wytwarzania stożkowych, szlifowanych
wymiennych korków ze szkła, ceramiki lub innych
materiałów niemetalowych
Przedmiotem wynalazku jest maszyna do wytwarzania stożkowych szlifowanych korków ze szkła, ceramiki lub innych materiałów niemetalicznych. Ma-
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szyna posiada podporę podtrzymującą korek, przy
czym po jednej stronie znajduje się tarcza posuwowa hamująca obracanie się korka.
Cechą charakterystyczną maszyny jest to, że tarcza
szlifierska ma ścierną warstwę diamentową (6) ze
związku stopu twardego a tarcza posuwowa elastyczna ma powłokę (14), przy czym warstwa ścierna zawiera 5-20% ołowiu a twardość materiału wiążącego
warstwy ściernej wynosi 90-95 HB, a dla elastycznej
powłoki (14) tarczy posuwowej 30-50 stopni Shore'a.
Tarcza szlifierska osadzona jest na ruszcie nośnym
(2), który obraca się wokół pionowej osi (7) a tarcza
posuwowa jest ułożyskowana na obracanym wokół
poziomej osi (15) stojaku (11).
(2 zastrzeżenia)

B25c;

B25C

P. 175697

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego
Sanok, Polska (Aleksander Tyński).
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B25c; B25C

P. 180419 Τ

15.05.1975

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek. Pruszków, Polska (Piotr Gałka).
Tłumik akustyczny
Przedmiotem wynalazku jest tłumik akustyczny
wyposażony w połączone między sobą komory rozprężania, przeznaczony dla urządzeń i narzędzi pneumatycznych, których napęd stanowi czynnik roboczy
w postaci sprężonego powietrza. Tłumik złożony jest
z osadzonej na zewnętrznej powierzchni urządzenia
pneumatycznego wewnętrznej tulei (1), na której osadzona jest zewnętrzna tuleja (4), tworząc między nimi
wlotową komorę (5) i rozprężającą komorę (7). Ponadto tuleja (1) zaopatrzona jest w pierścieniowe wytoczenie (2), obejmujące otwory wylotowe (3) czynnika roboczego z narzędzia oraz wyposażona jest
w otwory (6) łączące komorę (5) z cylindryczną rozprężającą komorę (7) połączoną wylotowymi otworami
(8) z atmosferą.
(2 zastrzeżenia)

16.11.1974
„Stomil",

Tłumik do maszyn pneumatycznych zwłaszcza
szlifierek
Tłumik do maszyn pneumatycznych zwłaszcza szlifierek. Przedmiotem wynalazku jest tłumik do maszyn
pneumatycznych, zwłaszcza szlifierek nakładany bezpośrednio na obudowę maszyny pneumatycznej szlifierki. Tłumik ma cylindry: zewnętrzny (6), środkowy
(4) i wewnętrzny (1), które tworzą komory: zamkniętą

B28b; B28B
Stanisław
Rauch).

24.07.1974

P. 172984
Rauch,

Warszawa,
' -

Polska

(Stanisław

Sposób zrywania przyczepności materiału i odsuwania
obrzeży form z elementami w formie w stanie
częściowo lub całkowicie związanym
albo utwardzonym
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu
odpowiedniej do wielkości masy odsuwanych części
formy wibracji, przy wykorzystaniu prawie statycznego i biernego współdziałania masy bezwładności
elementu w formie i stosowania klinów, które po
wprowadzeniu w utworzoną szczelinę powodują dalsze przesuwanie części formy skutkiem wibracji na
odległość bliską grubości klinów.
(1 zastrzeżenie)

B28c; B28C

P. 175853

22.11.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Mariusz
Gielzak, Krystian Geilke, Władysław Twardowski,
Romuald Król).
Sposób wytwarzania izolacyjnych materiałów
warstwowych i urządzenie do stosowania tego sposobu

(3), otwartą (5) i zewnętrzną (7). Cylinder wewnętrzny
(1) ma otwory (la), które łączą komorę zamkniętą (3)
z komorą otwartą (5), a cylinder zewnętrzny (7) ma
otwory (8), które umożliwiają połączenie komory zewnętrznej (6) z atmosferą.
(4 zastrzeżenia)

Sposób według wynalazku polega na tym, że płyty
z wełny mineralnej lub szklanej układa się w pakiet
(4), który po dociśnięciu i przyklejeniu do osnowy,
przecina się równolegle do płaszczyzny osnowy.
Urządzenie według wynalazku stanowi kaseta, składająca się z nieruchomej opory (1) i ruchomej opory
(2), płyty dociskowej (5) oraz urządzenia (3) wysuwającego pakiet płyt (4).
(3 zastrzeżenia)
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Istota wynalazku polega na połączeniu silnika hydraulicznego z prądnicą, która podczas otwierania
prasy przetwarza energię potencjalną zawartą w ruchomych częściach prasy i cieczy napędzającej na
energię elektryczną, oddawaną następnie do sieci
energetycznej.
Układ według wynalazku składa się z silnika (1)
hydraulicznego, elektrycznego silnika (2), cylindrów
(3) prasy hydraulicznej, oraz bezciśnieniowego zbiornika (4). Podczas otwierania prasy hydraulicznej siły
ciężkości na przykład stołu prasy działają na tłoki
cylindrów (3) hydraulicznych skąd medium napędowe
jest przetłaczane przez silnik (1) poruszający silnik
(2) elektryczny pracujący jako prądnica.
W przypadku zamykania prasy, prądnica przełącza
się tak, że pracuje ona jak silnik elektryczny i pobierając z sieci (5) energię elektryczną napędza silnik
(1) hydrauliczny tłoczący ciecz ze zbiornika (4) do cylindrów (3) prasy hydraulicznej.
(1 zastrzeżenie)

B30b; B22F

P. 174890

17.10.1974

Fabryka Podzespołów Radiowych „ELWA", Warszawa, Polska (Henryk Kopeć, Aleksander Kamiński).
Przyrząd do prasowania pastylek z proszku
tantalowego bez użycia środka poślizgowego
Przyrząd do prasowania pastylek z proszku tantalowego bez użycia środka poślizgowego charakteryzuje się tym, że stempel dolny ' (1) wykonuje się
z tworzywa sztucznego najkorzystniej z tekstolitu,
a stempel górny (4) i matrycę (3) ze stali stopowej
lub ze stali z nakładką z węglików spiekanych.
(1 zastrzeżenie)

B41j; B41J

P. 172529

06.07.1974

Wojciech Zawistowski, Warszawa, Polska (Wojciech
Zawistowski).
Wkładka kontaktowa do klawiatur kodujących
Przedmiotem wynalazku jest wkładka kontaktowa
przeznaczona zwłaszcza do kodowania informacji systemem Braille'a, współpracująca ze znaną klawiaturą zawierającą osadzone na osi (1) dźwignie (2 - 17).
Przedmiotowa wkładka ma zespół równolegle usytuowany względem siebie szyn (18 - 23) w ilości odpowiadającej kodowi, z których każda współpracuje z odpowiednim zestykiem (24 - 29).
Szyny (18 - 23) umieszczone są pod dźwigniami
(2 - 17) klawiatury prostopadle do tych dźwigni i we
wspólnej dla nich płaszczyźnie, przy czym szyny
(18 - 23) mają wybrania w miejscu styku z dźwigniami tak rozmieszczone, że ruch dźwigni wybranego
przycisku klawiatury powoduje przesunięcie szyn odpowiednich dla kodu danego znaku, które to szyny
w wyniku swojego przesunięcia powodują wysterowanie obwodów elektrycznych związanych z nimi.
(1 zastrzeżenie)

B30b; B30B

P. 176053

29.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Andrzej Kosek, Adam Grudzewski).
Układ do zamykania i otwierania
prasy hydraulicznej
Przedmiotem wynalazku jest układ do zamykania
otwierania prasy hydraulicznej, umożliwiający częściowe odzyskanie energii dostarczonej do elementów
lapędowych prasy podczas procesu prasowania.
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P. 175892
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23.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Andrzej Kosek, Adam Grudzewski).
Układ elektrohydrauliczny do napędu pras
Układ elektrohydrauliczny do napędu pras, zwłaszcza dla pras do płyt drewnopochodnych i innych
pras o podobnym czasowym przebiegu zapotrzebowania na energię charakteryzuje się tym, że ma przetwornik ciśnienia (6) o zmiennym stosunku pojemności skokowej, włączony szeregowo w obwód hydrauliczny napędu między akumulatorem gazowo-hydraulicznym (3) a cylindrem (9) prasy. Przetwornik ciśnienia (6) stanowi silnik hydrauliczny (7), który jest
połączony mechanicznie z hydrauliczną pompą (8),
przy czym źródłem energii napędowej przetwornika
ciśnieniowego (6) jest akumulator gazowo-hydrauliczny (3).
Układ według wynalazku nadaje się do wykorzystania szczególnie w prasach hydraulicznych przeznaczonych do prasowania materiałów, których wymagany nacisk wzrasta w miarę wzrostu drogi prasowania a pobór energii odbywa się w czasie znacznie krótszym od czasu całego cyklu pracy prasy.
(2 zastrzeżenia)

B61d; B61D

P. 176226

06.12.1974

Pierwszeństwo: 09.06.1974 - Międzynarodowe Targi
Poznańskie, Polska (nr l/MTT/74)
Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych,
Chorzów, Polska (Henryk Ciosiński, Henryk Myalski,
Henryk Langer).
Pulpit sterowniczy pojazdu
Pulpit sterowniczy pojazdu, stosowany zwłaszcza
w tramwaju, mający umieszczone w dwóch płaszczyznach znane elementy sterowania stanowi wolnostojącą konstrukcję, która składa się z elementów (3
i 4) skorupowych połączonych rozłącznie w jedną całość, przy czym pulpit (1) jest wsparty na wysmukłej
kolumnie podtrzymującej poziomą część górną (56),
w którym są zamocowane elementy sterowania. Dla
wygodnego ułożenia nóg kierującego pojazdem kolumna jest asymetrycznie usytuowana względem poziomej części. Wysmukła kolumna spełnia jednocześnie funkcję kanału (9), w którym prowadzone są
przewody elektryczne łączące elementy sterowania
umieszczone w pokrywie z układem elektrycznym
tramwaju.
(2 zastrzeżenia)

B61d; B61D

P. 175906

25.11.1974

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji
Stalowych,
Chorzów, Polska (Romuald Siedlecki, Henryk Ciosińskii, Rudolf Boegner, Henryk Myalski).
Dach pojazdu szynowego
Dach pojazdu zwłaszcza tramwaju charakteryzuje
się tym, że krokwie posiadają jednakowy dla całego
dachu promień krzywizny niezależnie od zmiennej
rozpiętości dachu wynikającej z wymagań skrajni
oraz pochylenia części przedniej i tylnej.
(1 zastrzeżenie)

B61d; B61D

P. 180311

12.05.1975

Pierwszeństwo: 16.05.1974 r. - Republika Federalna
Niemiec (nr P. 2423931.4)
Waggon Union GmbH, Siegen, Republika Federalna Niemiec.
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Ściana boczna, zwłaszcza do wagonów kolejowych
towarowych
Przedmiotem wynalazku jest ściana boczna, zwłaszcza do wagonów kolejowych towarowych.
Ściana boczna składa się ze słupów narożnych (1),
słupa środkowego (2), zewnętrznego dźwigara podłużnego (3) ostoi, pasa podłużnego górnego (4) i z przesuwnych części (5) ściany przylegających do niej
w stanie zamkniętym. Każda z przesuwnych części
(5) ściany jest zawieszona na dwóch krążkach kierujących (7 i 8), z których krążek (7) znajdujący się od
strony słupa narożnego w każdym położeniu przesuwnej części (5) ściany przylega do szyny (6). Krążek (8) znajdujący się od strony słupa środkowego
osadza się natomiast na szynie (6) tylko w położeniu
przesuwania. Urządzenie do uruchamiania ruchomych
części (5) ściany składa się z pionowego wałka (12),
który u dołu i u góry ma po jednej dźwigni (13 i 14)
ułożyskowanych obrotowo. Na górnej dźwigni (13) na
jej swobodnym końcu umieszczona jest obrotowo wokół osi krzywka podpierająca (15).
(5 zastrzeżeń)

17

wym do liny kolei. Człon wyłączający stanowią dwa
połączone równolegle przyciski rozwierne (4, 5). Pierwszy przycisk (5), licząc w kierunku zgodnym z przesuwem liny (3) kolei, ma guzik (17) dociskany od góry do liny (3). Następny przycisk (4) ma mechanizm
napędowy (13) dociskany od dołu do liny (3).
(2 zastrzeżenia)

B62b; B62B

P. 176086

30.11.1974

Zbigniew Nosal, Henryk Pawłowski, Warszawa,
Polska (Zbigniew Nosal, Henryk Pawłowski).
Dziecięcy wózek z płozami-gąsienicami
B61g; B61G

P. 180488 Τ

17.05.1975

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, Polska (Witold Suska, Zygfryd Słomiński).
Stoper odchylny do zabezpieczenia wagonów
i parowozów, zwłaszcza na promach
kolejowo-drogowych

Dziecięcy wózek według wynalazku posiada dwie
ruchome płozy-gąsienice (8) połączone, pośrednio,
przegubowo sworzniem (4) za pomocą wspornika (2)
z ośką wózka (1). Płozy gąsienic jako jednoramienne
dźwignie są luźno ze sobą połączone prętem i mogą
być ustawione w dwojakim położeniu prętem (16)
i zastrzałami (18). Położenie pierwsze podczas przemieszczania wózka po płaskim podłożu oraz drugie
podczas przemieszczania wózka po stopniach schodów,

Odchylný stoper składa się ze zderzaka (1) sterowanego zdalnie za pomocą kolumienki (6) lub ręcznie
kluczem (7). Zderzak jest sprzężony prezgubowo z hydraulicznym siłownikiem (2) i ruchomą klapą (3).
Zderzak (1) wraz z siłownikiem (2) jest zamontowany we wnęce (4). Wnęka (4) znajduje się w jezdnym
pokładzie (8) obok kolejowego toru (9). Wnęka (4) jest
zakryta stałą pokrywą (5).
(1 zastrzeżenie)

B61l; B61L

P. 180226

T

07.05.1975

Zarząd Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczyncu, Chorzów, Polska (Zbigniew Polizio).
Wyłącznik mechanizmu jazdy krzesełkowych kolei
linowych
Wyłącznik składa się z umieszczonego pomiędzy
Idwoma kołami linowymi członu wyłączającego ste[rowanego guzikiem zakończonym stykiem docisko-

w czasie którego kosz wózka wraz z dzieckiem zajmuje pozycję poziomą. W obudowach płóz-gąsienic
osadzone są obrotowo na osi (13) rolki opasane elastyczną taśmą (14), która sprawia, że przemieszczanie
wózka po stopniach schodów jest płynne.
(2 zastrzeżenia)
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P. 174746

10.10.1974

Józef Sawicki, Suwałki, Polska (Józef Sawicki).
Sposób i urządzenie do wyjazdu z grzęzawiska
Sposób wynalazku polega na tym, że przymocowuje
się do śrub tarcz kół wykonaną z szerokiego płaskownika spiralę wznoszącą się od środka koła do zewnętrznej średnicy koła i obejmującą około 1/3 obwodu koła. Urządzenie do stosowania tego sposobu
stanowi spirala wykonana z szerokiego pasa blachy
rozpiętego na szprychach, które wewnątrz są przyspawane do krążka metalowego wielkości piasty koła
z otworami na śruby do przymocowania na kole.
(2 zastrzeżenia)

B62d; B62D

P. 176041

29.11.1974

B62d; B62D
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P. 180584 Τ

21.05.1975

Pierwszeństwo: 21.05.1974 - Wielka Brytania
(nr 22515/74)
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
Hydrauliczny układ wspomagania hamulca pojazdów
mechanicznych
Hydrauliczny układ wspomagania hamulca pojazdów mechanicznych, zawiera obwód obejściowy zapewniający wewnątrz korpusu stałe połączenie pomiędzy otworem wlotowym i otworem wylotowym,
w celu utworzenia połączenia z obwodem kierownicy
niezależnie od położenia zaworowego układu sterującego. Układ obejściowy (36) zawiera oddzielony od zaworowego układu sterującego (17) zawór obejściowy
przystosowany do regulowania przepływu pomiędzy
otworem wlotowym (24) i otworem wylotowym (34).
(11 zastrzeżeń)

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo" im. Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Stanisław Miernik, Lucjan Blasiak, Stanisław Oczkowicz,
Adam Sroczyński).
Urządzenie do podnoszenia i opuszczania
koła zapasowego mocowanego na pojeździe
mechanicznym
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do podnoszenia i opuszczania koła zapasowego zwłaszcza do
ciężkich pojazdów samochodowych, składające się
z ramienia odchylnego poprzecznie do podłoża, zaopatrzonego w obrotowy uchwyt do mocowania tarczy koła połączony z bębnem, na który nawijana jest
linka podnosząca koło podczas pokręcania nim.
Istotą rozwiązania jest kątowe sprzęgnięcie bębna
(9) linowego uchwytu (7) tarczy koła z osią (6) zabierakiem o dużym zakresie ruchu jałowego, wykonanym
przez połączenie bębna z osią gwintem lewym, przy
czym dla ograniczenia ich skręcania oś zaopatrzona
jest w odsadzenie (10).
(2 zastrzeżenia)
B63b; B63B

P. 176153

02.12.1974

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „PROMOR" Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Henryk Wesołowski, Eugeniusz Malinowski, Mieczysław Kotecki).
Sposób budowy kadłuba statku
z wydzielonymi zbiornikami ładunkowymi
Sposób budowy kadłuba statku z wydzielonymi
zbiornikami ładunkowymi polega na tym, że wykonuje się element dna statku w postaci skrzyń wraz
z fundamentami zbiorników, a następnie woduje się
i holuje drogą wodną do zakładu budowy zbiorników. Tam montuje się na elemencie dna gotowy zaizolowany zbiornik i całość holuje do stoczni, gdzie
prowadzi się dalszy proces budowy kadłuba.
(1 zastrzeżenie)
B62d; B62D

P. 180232

07.05.1975

Fabryka Samochodów Małolitrażowych „Polmo",
Bielsko-Biała, Polska (Eugeniusz Pustówka, Janusz
Kokot, Ryszard Welter).
Ognioochronna osłona fonoizolacyjna
zwłaszcza dla pojazdów mechanicznych
Istotą według wynalazku jest ognioochronna osłona fonoizolacyjna zwłaszcza dla pojazdów mechanicznych w szczególności komór silników samochodowych,
znamienna tym, że stanowi ją niepalna warstwa luźno ułożonych włókien szklanych o ciężarze objętościowym 90 do 100 km/m3 przy obciążeniu 10 kN/m2
i średnicy włókna 25 dp 35 mm przy czym warstwa
ta z obu stron pokrytá jest niepalnym elastycznym
materiałem pokryciowym połączonym ze sobą na obwodzie oraz pikowana tworząc osłonę o grubości najkorzystniej
2,
5
cm.
(1 zastrzeżenie)

P. 180192 Τ
Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi
wej, Wrocław, Polska (Jan Zadrożny).

29.04.1975
Śródlądo-

Urządzenie do przesuwania barek w porcie
Urządzenie do przesuwania barek w porcie, umożliwiające kompleksowe zmechanizowanie czynności
za i rozładunku w systemie przewozów ładunków masowych o dużej intensywności przeładunku, zawiera
zestaw czterech łańcuchów bez końca (1), (2)), (3), (4).
Każdy łańcuch bez końca jest przewinięty przez koło
(5) napędzające i koło (6) napinające, a co najmniej
trzy ogniwa łańcuchowe mają sworznie (10) z łbami
kulistymi, które w czasie pracy znajdują się we wgłębieniach prowadnicy (11) zamocowanej do barki.
(1 zastrzeżenie)
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P. 180538 Τ

20.05.1975

Zakłady Urządzeń Dźwigowych, Warszawa, Polska
(Stanisław Goliasz).
Obciążka dla cięgien zwisających, zwłaszcza dla kabla
zwisowego dźwigów elektrycznych okrętowych
Przedmiotem wynalazku jest obciążka dla cięgien
zwisowych, zwłaszcza dla kabla zwisowego dźwigów
elektrycznych okrętowych. Obciążka ma ramę (1) wewnątrz której ma obrotowo osadzone około (2), a na
zewnątrz prowadzące elementy (3) po znanych prowadnicach. Obciążka przemieszcza kabel zwisowy
w jednej płaszczyźnie, wzdłuż szybu dźwigowego.
(3 zastrzeżenia)

B63c; B63C

P. 180551 Τ

20.05.1975

Biuro Projektowo-Technoloczne Morskich Stoczni
Remontowych, „PROREM" Gdańsk, Polska (Jan
Sztramski, Zdzisław Samborski, Michał Salski).
Urządzenie do kotwiczenia pływającego doku
podczas holowania w morzu
Urządzenie do kotwiczenia pływającego doku, składa się z zasobnika (1), umieszczonego na pokładzie
doku, w którym jest ułożona kotwiczna lina (2). Kotwiczna lina (2) jest ułożona warstwami w kształcie
nieregularnej ósemki. Każda warstwa kotwicznej liny
jest zamocowana do zasobnika (1) w celu uniemożliwienia jej splątania się podczas przechyłów doku.
Kotwica (3) jest połączona z kotwiczną liną (2) znajdującą się w zasobniku (1). Kotwica (3) jest zamocowana na ześlizgu (4) i zawieszona na zwalniającej linie (5) zamocowanej do górnego pokładu baszty doku,
(1 zastrzeżenie)

B63c; B63C

P. 172988

23.07.1974

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor" Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne, Gdańsk, Polska (Stefan Paradowski, Zdzisław Belczewski).
Urządzenie do przesuwania bloków statków
po pochylniach stoczniowych
Urządzenie do przesuwania bloków statków po pochylniach stoczniowych, zwłaszcza wielkich bloków
rufowych przesuwanych po torach ślizgowych w dół
pochylni, składa się z górnego członu (1), mającego
zaczep (4) i dolnego członu (2), mającego zaczep (13),
które to zaczepy zaczepiane są naprzemian w gniazdach (5), dźwigara (6) pochylni, oraz napędowej śruby (10) zamocowanej przegubowo i złożyskowanej
w górnym członie (1), współpracującej z nakrętką (12)
zamocowaną przegubowo w dolnym członie (2).
(1 zastrzeżenie)

B23p; B23P

P. 176152

02.12.1974

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego PROMOR, Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne, Gdańsk, Polska (Eugeniusz Malinowski,
Henryk Wesołowski, Mieczysław Kotecki).
Urządzenie do przemieszczania kątowego
ciężkich elementów
Urządzenie do przemieszczania kątowego ciężkich
elementów, ma kątowe ramiona (1) osadzone na
osiach (2) wprawiane w ruch za pomocą siłowników
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(3), a podtrzymywane przy obrocie zespołem siłowników (4). Urządzenie ma zastosowanie przy montażu
i spawaniu sekcji i bloków statku najkorzystniej
w produkcji potokowej.
(2 zastrzeżenia)

B65g; B65G
B65b; B65B

P. 176143

03.12.1974

Fabryka Urządzeń Okrętowych „Techmet", Pruszcz
Gdański, Polska (Włodimir Bojcow).
Sposób napełniania i zamykania kartonów
Sposób napełniania i zamykania zwłaszcza kartonów drobnymi przedmiotami w jedną albo kilka
warstw polega na tym, że podawane z zasilacza, którym jest znany transporter, drobne przedmioty dostają się na podtrzymującą płytkę wysuniętą z kartonu z otwartym dnem i wierzchem. Podtrzymującą
płytę po jej zapełnieniu i uformowaniu pierwszej
warstwy opuszcza się do kartonu opróżniając miejsce
dla następnej warstwy. Zamykanie dna i wierzchu
kartonu odbywa się równocześnie za pomocą płyt
zamykających górnej i dolnej.
(3 zastrzeżenia)

B65d; B65D

P. 180528

20.05.1975

Pierwszeństwo: 22.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 472, 137)
Continental Can Company. Inc. Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.

P. 174702

08.10.1974

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Lędziny,
Polska (Władysław Naglik, Stanisław Grabieć, Stanisław Gałeczka, Alfred Nowacki, Edward Żukiewicz,
Eugeniusz Blokisz).
Przenośnik zgrzebłowy
Przedmiotem wynalazku jest przenośnik zgrzebłowy
przeznaczony do współpracy ze zmechanizowaną obudową osłonowo-podporową posiadającą spagnice płytowe o znacznej powierzchni oraz z kombajnem bębnowym o dużej mocy i wydajności. Przenośnik ma
przęsło, które stanowi rynna (1) mocowana rozłącznie do sań (S), składających się z posadowionej na
płozach (5) płyty nośnej (4) i z elementów w kształcie
kątowników (6) i (6a) ustalających rynnę (1), do których i/lub do płyty (4) mocowane są nierozłącznie
elementy zamków (8) służące do połączenia sąsiadujących ze sobą przęseł przenośnika oraz rozłącznie
rynna (1). Do kątownika (6) i płyty (4) przypawana
jest prowadnica dla płóz sań kombajnowych, zaś do
kątownika (6a) i płyty (4) ucho (10) lub ucha dla połączenia sań z przesuwnikiem hydraulicznym. Śruby
mocujące rynnę (1) do kątownika (6a) utwierdzają
jednocześnie prowadzenie rurowe (2) i zastawkę (3).
(1 zastrzeżenie)

Zakręcane szczelne zamknięcie pojemnika
na łatwo utleniające się produkty
Zamknięcie przeznaczone jest do pojemników
szklanych, które mają wykończenia w postaci górnego pierścienia uszczelniającego oraz przylegające wykończenie uszczelniające o kształcie powierzchni bocznej ściętego stożka, a na obwodzie szyjki poniżej nich,
obwodowo pasmo nitek gwintu. Zamknięcie ma kubkową powłokę z górną płytką i opadającą dwustopniową część prowadzącą.
Powłoka zamknięcia wyłożona jest na połączeniu
płytki górnej z górnym wewnętrznym stopniem za
pomocą pierścieniowej uszczelki utworzonej korzystnie z trwałego plastizolu, co zapewnia hermetycznie
uszczelniony styk tak z górnym wykończeniem pierścieniowym, jak i z przylegającym bocznym wykończeniem uszczelniającym o kształcie powierzchni
bocznej ściętego stożka. Ponadto dolna część powłoki
wyłożona jest obwodową uszczelką, która po wciśnięciu w dół na pasmo nitek gwintu tworzy wypływy
płynącego na zimno materiału, tak że tworzą się nitki współpracującego gwintu, które uszczelniają połączenie zamknięcia z pojemnikiem podczas obrotu
zamknięcia względem pojemnika.
(13 zastrzeżeń)

B65g; B65G

P. 175849

22.11.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 171130
Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn Górniczych,
Mikołów, Polska (Jan Sitko).
Krążnik z łożyskiem ślizgowym
Krążnik według wynalazku jest stosowany do przenośników taśmowych i rolkowych, przeznaczonych do
transportu materiałów sypkich i przedmiotów. Za-
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wiera on dodatkowe łożysko ślizgowe, którego tuleje
(9, 10), wykonane z materiału o małym współczynniku tarcia współpracują z cylindrycznymi częściami
segmentów (4, 5) łożyska ślizgowego (3) z uszczelnieniem membranowo-przylgowym (T). (1 zastrzeżenie)

B65g; B65G

P. 175881

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji
Chorzów, Polska (Romuald Siedlecki).
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Przenośnik bezcięgnowy materiałów sypkich
Przedmiotem wynalazku jest przenośnik bezcięgnowy materiałów sypkich, stosowany do przemieszczania nosiwa o granulacji od kilku mikronów do 25 milimetrów, na niedużą odległość, a szczególnie do
transportu tworzyw sztucznych.
Przenośnik posiada elastyczny przewód transmisyjny wewnątrz którego znajduje się elastyczny element
do przemieszczania nosiwa, wprawiany w ruch obrotowy przez silnik napędowy. Cechą charakterystyczną
tego przenośnika jest obrotowy kosz zasypowy (2), do
którego jest przymocowana platforma (3), przeznaczona do przytwierdzania zasobników (8) wypełnionych
nosiwem, przy czym w stanie charakterystycznym dla
pracy przenośnika, platforma ta znajduje się w położeniu umożliwiającym grawitacyjne zasypywanie
kosza (2) nosiwem.
(5 zastrzeżeń)

23.11.1974
Stalowych,

Urządzenie zamykające zsypy zbiornika,
zwłaszcza wagonu samowyładowczego
przeznaczonego do materiałów rozdrobnionych
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że w zsypowych szczelinach (15) zastosowano
wahliwe zasuwy (2, 3), których ramiona (4, 5) są obrotowo osadzone na poziomej osi (6).
Wahliwe zasuwy (2, 3) zachodzą jedna na drugą i są
usytuowane pod podłużną belką (1). Ponadto pomiędzy ramionami (4, 5) zasuw (2, 3) jest usytuowana
kierownica (7) posiadająca dwie czynne powierzchnie,
po których zsuwa się materiał w zależności od ustawienia pozycji kątowej.
(5 zastrzeżeń)

B65g; B65G

P. 180097

02.05.1975

Pierwszeństwo: 02.05.1974 - Holandia (nr 74.05913)
International Handling Β. V. Amsterdam, Holandia.
Urządzenie do przenoszenia materiałów zwałowanych
wieloskładnikowych, jednoskładnikowych itp.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przenoszenia materiałów zwałowanych ze złóż jedno- lub
wieloskładnikowych, które to urządzenie zawiera ruchomy most (1) z urządzeniami do kopania i przenoszenia zwałowanego materiału, które to urządzenia
zawierają co najmniej jedną tarczę (3) zamocowaną
obrotowo do mostu i posiadającą oś obrotu, której

B65g; B65G

P. 175941

26.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej „ORAM", Łódź, Polska (Kazimierz Krawczyk,
Józef Słowik, Grzegorz Tajsich).
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rzut na płaszczyznę poziomą, w położeniu roboczym
jest zasadniczo równoległy do kierunku ruchu mostu.
Tarcza (3) wyposażona jest w zęby (8), ustawione według określonego wzoru i wystające z płaszczyzny
tarczy, a także pierścień zewnętrzny (7) do bocznego
przenoszenia materiału gromadzonego na tym pierścieniu.
(11 zastrzeżeń)
B65g; B65G

P. 180155 Τ

05.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Leonid Bazarów, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwin).
Urządzenie do transportu poziomego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do transportu poziomego z ręcznym napędem jazdy i ze zrównoważeniem ciężaru za pomocą sił strumieni pól magnetycznych, przeznaczone do transportu bliskiego.
Urządzenie do transportu poziomego według wynalazku posiada teową jezdnię (1) nad którą umieszczona jest przesuwanie platforma (6), zaopatrzona po
bokach w ramiona (4) do których za pośrednictwem
przegubów (8) przymocowane są układy dźwigniowe
(9) do włączania i wyłączania sił strumieni pól magnetycznych.
W innym wykonaniu urządzenie posiada jednotorową jezdnię (10) z wystającymi od dołu ściankami
ograniczającymi (11), pomiędzy którymi umieszczony
jest blok magnesowy (3), który za pośrednictwem ramienia (12) połączony jest z pojemnikiem (13).
W innym wykonaniu urządzenie do przesuwania
konstrukcji o stałym ciężarze, zwłaszcza bram, jednotorowa jezdnia (10), o przekroju poprzecznym zbliżonym do niepełnego czworoboku, posiada umieszczony wewnątrz blok magnesowy (3) do którego z kolei
przymocowana jest przesuwana konstrukcja (15).
(5 zastrzeżeń)

Nr 13 (67) 1976

Urządzenie do transportu poziomego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do transportu poziomego typu wózkowego i dźwignicowego
ze zrównoważeniem ciężaru za pomocą sił strumieni
magnetycznych i napędzone silnikami liniowymi przeznaczone do transportu bliskiego.
Urządzenie posiada ramę (1) do której przymocowane są na przegubach bloki magnesowe (2) i silniki liniowe (3), a pojemnik (7) osadzony na amortyzatorach (8) pionowego działania, w prowadnicach (9)
oraz pomiędzy rolkami (10) do bocznego prowadzenia,
przy czym rolki (10) przymocowane są do ramy za pośrednictwem amortyzatorów (11), działających w kierunku ich docisku na powierzchnie boczne jezdni.
W innym wykonaniu urządzenie posiada czołownicę z łapą, do której przymocowany jest most dźwignicowy.
(3 zastrzeżenia)

B65g; B65G

P. 180157 Τ

05.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Leonid Bazarów, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwin).
Sposób transportu poziomego
ze zrównoważeniem ciężaru
i urządzenie do transportu poziomego

B65g; B65G
B66c; B66C

P. 180156 Τ

05.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska. (Leonid Bazarów, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwin).

Przedmiotem wynalazku jest sposób transportu poziomego ze zrównoważeniem ciężaru i urządzenia do
transportu poziomego, napędzane silnikami liniowymi, przeznaczone do transportu wewnętrznego wózków, kontenerów, urządzeń transportowo-dźwigowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wózek
(1) przyciągnięty jest do belek nośnych (2) od dołu za
pomocą sił strumieni pól magnetycznych, których
wielkość równa jest ciężarowi wózka (1) z ładunkiem
i dodatkowej sile zapewniającej bezpieczeństwo transportu, przy czym ta część sił strumieni pól magnetycznych, która równoważy ciężar ładunku nastawna
jest od zera do nominalnego udźwigu, a następnie tak
przyciągnięty do belek nośnych (2) wózek (1) przesuwany jest w kierunku poziomym wzdłuż tychże belek, za pomocą sił elektromagnetycznych, wytwarzanych silnikami liniowymi (4).
Istota urządzenia według wynalazku polega na tym,
że szereg bloków magnesowych (3) wytwarzających
strumienie magnetyczne o określonej sile przyciągania każdego z nich do belek nośnych (2) oraz silniki liniowe (4) połączone są z wózkiem przenoszącym
ładunek, przy czym belki nośne (2) zaopatrzone są
od spodu w pasy stalowe (6), spełniające rolę stastora
silnika liniowego. Bloki magnesowe (3) i silniki liniowe (4) zaopatrzone są w przechylne osie mimośrodowe (7), na których osadzone są obrotowo rolki (10),
utrzymujące wielkość szczeliny pomiędzy blokami
magnesowymi (3), silnikami linowymi (4) a pasami
stalowymi (6). W obudowie (8) umieszczone są zespoły płyt z magnesów, najkorzystniej stałych, przy
czym zespoły płyt wyrównujące ciężar ładunku zaopatrzone są w nastawny mechanizm. (7 zastrzeżeń)
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W innym wykonaniu przenośnik zaopatrzony jest
w transporter (11) wykonujący ruch nawrotny, a jego
obudowa, wykonana z materiału elastycznego, połączona jest z blokami magnesowymi (2) i silnikami liniowymi (3) za pomocą cięgien (12) i podwójnych
przegubów (13) i (14), przy czym transporter (11) posiada ramy wsuwne (15) i ramy wysuwne (16) z rolkami (17) i (18) bocznego prowadzenia, oraz w dolnej
swej części rolki odciążeniowe (19) połączone z nim
za pośrednictwem przegubów (20) i drągów (21).
(4 zastrzeżenia)
B65g; B65G

P. 180307

12.05.1975

Pierwszeństwo: 13.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 468, 969)
Marathon Oil Company, Findlay, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób transportowania ropy naftowej
B65g; B65G

P. 180158 Τ

05.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych,
„Promel", Gliwice, Polska (Leonid Bazarów, Bronisław Gładysz, Stanisław Serwin).
Przenośnik taśmowy
Przedmiotem wynalazku jest przenośnik taśmowy
ze zrównoważeniem ciężaru nosiwa za pomocą sił
strumieni pól magnetycznych, napędzany silnikami
liniowymi, przeznaczony do transportu materiałów
sypkich.
Przenośnik taśmowy charakteryzuje się tym, że
obie krawędzie taśmy przenośnikowej (1) na swym
obwodzie przymocowane są przegubowo do bloków
magnesowych (2) oraz do korpusów silników liniowych (3), które przesuwają taśmę przenośnikową (1)
po zamkniętym obwodzie, przy czym rama (4) w górnej części, na odcinku transportu nosiwa posiada
zwężenie, celem ukształtowania taśmy przenośnikowej (1) w postaci koryta. Rama (4) zaopatrzona jest
w krzywki (5) i (6) do włączania i wyłączania sił
strumieni pól magnetycznych, oraz ograniczniki boczne do rozciągania taśmy przenośnikowej (1) na płasko.

Przedmiotem wynalazku jest sposób transportowania mieszanin węglowodorów typu ropy naftowej
o dużej zawartości parafiny. Sposób polega na tym,
że mieszaninę węglowodorów rozdziela się na frakcję
parafinową i frakcję ciekłą; frakcję parafinową formuje się w postać cząstek i wytwarza zawiesinę tych
cząstek we frakcji ciekłej w celu transportu w rurociągach.
Stabilność cząstek poprawia się przez wytłaczanie
3-stopniowej parafiny pozbawionej zasadniczo struktury krystalicznej, do gorącej mieszającej się z parafiną cieczy płynącej we współprądzie do wytłaczanej
parafiny, w warunkach powodujących szybkie uformowanie gładkiej powłoki. Następnie ochładza się
cząstki aż do utworzenia twardych gładkich kulek odpornych na mechaniczne rozdrabnianie, które z kolei dają ustabilizowany lub maksymalny spadek ciśnienia przy mniejszych szybkościach niż cząstki nieutwardzone.
(26 zastrzeżeń)

B65g; B65G
B65h; B65H

P. 180407

15.05.1975

Pierwszeństwo: 17.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (471, 029)
Cluett, Peabody and Co. Inc., Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób chwytania i przenoszenia kawałków tkanin
i tym podobnych i urządzenie do chwytania
i przenoszenia kawałków tkaniny
Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do oddzielania poszczególnej warstwy wiotkiego materiału, na
przykład tkaniny, ze stosu takich warstw oraz przenoszenia oddzielonej warstwy do określonego miejsca.
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Sposób według wynalazku polega na podnoszeniu
warstwy i oddzielaniu części warstwy od stosu, na
którym się znajduje. Pod warstwę wsuwa się płaską
płytę oddzielającą stopniowo pozostałą część warstwy.
Następnie płaską płytę wykorzystuje się do przenoszenia oddzielonej warstwy.
Urządzenie ma obracające się koło chwytające (32)
które współpracuje ze stopką (33) dociskającą warstwę. Na skutek obrotu koła chwytającego, stykającego się z warstwą przy jednoczesnym przytrzymywaniu przylegającej powierzchni,
warstwa
zostaje
wygięta w falę, schwytana w następnie odłączoną od
stosu warstw. Koło chwytające oraz stopka dociskowa pozostają względem siebie w określonej zależności
geometrycznej przy czym każdy z tych elementów
może stykać się w elastyczny sposób z nierównym
stosem warstw. Koło chwytające w urządzeniu według wynalazku napędzane jest tak, że ruch odrzucający jest silniejszy niż ruch chwytający koła dzięki czemu uchwycona ze stosu warstwa jest zwalniana w żądanym czasie.
Wynalazek obejmuje również układ poruszających
się w bok ramion wahliwych (78) tworzący ruchome
zderzaki, określające położenie przenoszonej warstwy
i gwarantujących jej właściwe ustawienie w miejscu,
do którego warstwa jest przenoszona. (42 zastrzeżenia)

Przenośnik taśmowy
Przedmiotem wynalazku jest przenośnik taśmowy
przeznaczony do transportu urobku na duże odległości, zwłaszcza w górnictwie odkrywkowym.
Istota wynalazku polega na takim usytuowaniu dolnych krążników (8) i odchylających bębnów (9) względem górnych krążników (6) posiadających możliwość
przemieszczania się w płaszczyźnie pionowej, iż dolne cięgno (7) taśmy jest sprzężone ciernie z górnymi
krążnikami (6), zaś pośrednie stacje napędowe (2 i 3)
współpracują z dolnym cięgnem (7) taśmy.
(1 zastrzeżenie)

B65j; B65J

P. 172999

Hoover Ball and Baerning Company,
Stany Zjednoczone Ameryki.

25.07.1974
Dealware,

Pojemnik
Pojemnik według wynalazku posiada w ściance
bocznej (14) wylotowy, graniczący ze ścianką stanowiącą podłogę pojemnika. Dla zamknięcia tego otworu umieszczone są na zawiasach drzwi (26), przy
czym drzwi (26) w zamkniętej pozycji i kołnierz (24)
oraz zagłębienie (36) są ustawione do siebie poziomo.
W zagłębieniu (36) umieszczone jest uszczelnienie (44),
a w drzwiach (26) i odpowiedniej ściance pojemnika
(10) jest zamocowany element ryglujący.
(6 zastrzeżeń)
B65g; B65G

180423 Τ

15.05.1975

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materiałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska
(Joachim Kolenda).
Przenośnik taśmowy pływający
Przenośnik taśmowy pływający jest złożony ze stacji napędowej (1) połączonej wysięgnikiem (3) z zestawem pływającym (5) podpartym na dwóch pontonach (4) i (7). Zestaw pływający (5) jest zbudowany
w kształcie zamkniętego koryta wewnątrz którego
taśma dolna (28) przesuwa się w wodzie, a górna (26)
bezpośrednio po lustrze wody. Konstrukcja wsporcza
zestawu pływającego (5) jest utworzona z dwóch elastycznych taśm (18) ustawionych do lustra wody korzystnie pod kątem prostym. Elastyczne taśmy (18) są
ustawione za pomocą łączników (19) i wsporników
(22) w których są ułożyskowane zestawy krążników
nieckowych (25) i dolnych (27) oraz są połączone
z pływakami podłużnymi (29) umieszczonymi pod
krążnikami nieckowymi (25) wzdłuż elastycznych
taśm (18).
(2 zastrzeżenia)

B66b; B66B

P. 175469

09.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Oziemski, Aleksander Kulesza, Jarosław Kniaziewicz, Eugeniusz Kocoń).
Układ automatycznego ogranicznika udźwigu
B65g; B65G

P. 180486 Τ

17.05.1975

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Gładysiewicz).

(Lech

Układ automatycznego ogranicznika udźwigu, zwłaszcza maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych
ma czujnik magnetosprężysty (1) przekształcający
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wartość obciążenia na sygnał elektryczny połączony
z wejściem przetwornika (2) przekształcającego sygnał
elektryczny zmiennonapięciowy na sygnał stałonapięciowy. Z przetwornikiem połączony jest miernik obciążenia (3), element sumujący (4) i element wartości
zadanej (5) sterowany zadajnikiem nośności dopuszczalnej (6). Element sumujący podłączony jest do elementu regulacyjnego (7), którego wyjście jest podłączone do elementu wyłączenia lub blokady urządzenia dźwigowego (8). Element wartości zadanej (5) jest
połączony z miernikiem nośności dopuszczalnej (9).
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do pomiaru parametrów dynamicznych
maszyn wyciągowych
Urządzenie wg wynalazku ma technoprądnice prądu zmiennego (1) napędzaną za pomocą liny nośnej
(4) urządzenia wyciągowego i podłączoną do cyfrowego układu liczącego (5). Wyjście (15, 16, 17) dekad
(9, 10, 11) liczących układu liczącego (5) podłączone
są do przyrządu rejestrującego (19) poprzez układy
różniczkujące (20, 21, 22, 23).
(1 zastrzeżenie)

B66b; B66B
H02h; H02H
B66b; B66B

P. 175470

09.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Oziemski, Fabian Zaborski, Aleksander Kulesza,
Sylwester Kopania).
Uniwersalna rama dźwigowa żurawi jezdniowych
Uniwersalna rama dźwigowa żurawi jezdniowych,
zwłaszcza samochodowych będąca przedmiotem wynalazku charakteryzuje się tym, że zasadniczy układ
nośny ramy utworzony jest z płyty skorupowej (1)
trój komorowej (2) względnie czterokomorowej zamkniętej na obu końcach pochwami poprzecznymi (3)
stanowiącymi prowadnice przeciwbieżnych teleskopowych podpór (5).
(1 zastrzeżenie)
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P. 180450 Τ

16.05.1975

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Henryk Kowalowski, Jerzy Dąbrowa).
Urządzenie

przeciwporażeniowe do
żurawi samojezdnych

zabezpieczania

Urządzenie przeciwporażeniowe do zabezpieczania
obsługi żurawi samojezdnych przed porażeniem prądem elektrycznym, składa się z anteny (1) połączonej
szeregowo z obwodem wejściowym (2) i układem wybierającym (3), a następnie ze wzmacniaczem selektywnym (4) objętym układem sprężenia zwrotnego
(6) i połączonym ze wzmacniaczem sygnału alarmowego (5) oraz wzmacniaczem z podwajaczem napięcia
(7) i dwoma połączonymi równolegle dyskryminatorami (8) i (9) podłączonymi do układu wykonawczego
(11). Dyskryminator (8) połączony jest dodatkowo
z przerzutnikiem bistabilnym (10), a ten z kolei
z układem wykonawczym (11) podłączonym do układu sterowanego (12) i równocześnie do układu alarmowego (13).
(1 zastrzeżenie)

B66d; B66D

P. 175863

22.11.1974

Licentia Patent - Verwaltungs - G.m.b.H., Frankfurt η. Menem, Republika Federalna Niemiec.
B66b; B66B
G01d; G01D

P. 176063

29.11.1974

Zautomatyzowana Kopalnia Węgla Kamiennego
„Jan", Katowice, Polska (Ryszard Hau, Klaudiusz
Kacy, Zdzisław Piwek, Karol Goszyk).

Układ połączeń samoczynnej wciągarki Mooringa
Układ połączeń samoczynnej wciągarki Mooringa
do wciągania liny cumowniczej zawiera przełącznik
(S) z dwoma stykami (k1 i k2), z których styk główny (k1) włącza obwód główny silnika wciągarki.
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Styk (k2) zamyka obwód uzwojenia przekaźnika (dl),
który pobudza elektroniczny przekaźnik czasowy (d2)
i przekaźnik tranzystorowy (d3). Układ zawiera dwa
wzmacniacze (p1 oraz p3), z których wzmacniacz sterujący (p1) wysterowuje tranzystor (p2). Na wejście
drugiego wzmacniacza (p3) doprowadzane są napięcia
odpowiadające wartości rzeczywistej prędkości obrotowej silnika oraz wartości zadanej prędkości obrotowej.
Sygnał wyjściowy wzmacniacz (p3> powoduje wciąganie liny cumowniczej z prędkością mniejszą od nominalnej. Po uzyskaniu przez linę określonego momentu naciągowego i wyłączeniu silnika wciągarki
sygnał wyjściowy wzmacniacza (pl) maleje poniżej
wartości progowej, wzmacniacz ten powraca do stanu
wyjściowego a tranzystor (p2), przechodzi w stan zatkania.
(8 zastrzeżeń)

B66d; B66D

P. 180159 Τ

B66d; B66D

P. 180285 Τ

08.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Stefan
Wencel, Marian Wrzeszcz, Zbigniew Mandelski, Tadeusz Zmysłowski).
Mechanizm wysprzęglania bębna luźnego maszyny
wyciągowej
Mechanizm wysprzęglania bębna luźnego maszyny
wyciągowej, stosowany jest w maszynach dwubębnowych przy ciągnieniu z kilku poziomów wydobywczych. Mechanizm stanowi para siłowników (1) osadzonych na kołnierzach głównego wału (2), na którym jest też osadzona piasta (3) bębna luźnego z przymocowanym do niej pierścieniem (4). Do pierścienia
w okresie zasprzęglenia bębna dociskane są sprężynowo cierne tarcze (5) siłowników (1), zaś w okresie
rozsprzęglenia bębna, cierne tarcze (5) są odwodzone
hydraulicznie od pierścienia (4) płynem doprowadzonym pod ciśnieniem do siłowników (1).
Ilość siłowników (1) i ilość pierścieni (4) może być
w mechanizmie zwielokrotniona.
(2 zastrzeżenia)

05.05.1975

Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Jan
Dynerowicz, Adam Zduńczyk).
Układ maszyn wyciągowych szybu
dwuprzedziałowego
Przedmiotem wynalazku jest układ maszyn wyciągowych lokalizowanych na poziomie zrębu dwuprzedziałowego szybu kopalni. Maszyny wyciągowe ustawione są w układzie pionowym w budynku wielokondygnacyjnym wspólnym dla dwóch wież* sąsiednich.
(1 zastrzeżenie)

B66d; B66D

P. 180320 Τ

12.05.1975

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, Polska (Jerzy Lackorzyński,
Henryk Augustowski).
Wciągarka rcwersyjna do cumowania
i wprowadzania statków do doku
Wciągarka rewersyjna składa się z prądnicy (1) połączonej z elektrycznymi oporami (2). Na wale prądnicy (1) jest osadzone na stałe, zębate koło (3) zazębiające się zewnętrznie z wielkim zębatym kołem (4)
przekładni obiegowej. Przekładnia obiegowa ma satelitarne koła (5) zazębiające ze słonecznym kołem
(6) osadzonym na wale elektrycznego silnika (7). Korba (8) przekładni obiegowej jest połączona z linowym
bębnem (9) sprzężonym z elektromagnetycznym hamulcem (10).
1 zastrzeżenie)
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P. 174678

07.10.1974

Józef Kalinowski, Ruda Śląska, Polska (Józef Kalinowski).
Sposób powierzchniowego zmniejszania napięcia powierzchniowego na powierzchniach szklanych
Sposób według wynalazku polega na tym, że powierzchnie szklane pokrywa się kompozycją składającą się z alkoholi dwuwodorotlenkowych, związków
obniżających napięcie powierzchniowe i soli amonowych kopolimerów akrylowometakrylowych.
Sposób wg wynalazku można stosować np. w celu
uniknięcia zamglenia szyb samochodowych.
(1 zastrzeżenie)

C04b; C04B

P. 176048

29.11.1974

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn, Polska (Henryk Joszko, Józef Wróbel, Jerzy Wojciechowski, Zdzisław Maciejewski).

C02c C02C

P. 180173

05.05.1975

Pierwszeństwo: 08.05.1974 - Włochy (nr 22396 A/74)
Tecneco S.p.A., Fano, Włochy.
Sposób oczyszczania ścieków zawierających związki
ciężkich metali
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
ścieków zawierających ciężkie metale, takie jak np.
chrom, miedź lub rtęć.
Cechą wynalazku jest to, że ścieki poddaje się działaniu pierwiastka o potencjale normalnym niższym
od potencjału elektrody wodorowej, mającym postać
granulek, kulek, niewielkich prętów lub strużyn. Do
oczyszczania ścieków zawierających chromiany korzystnie stosuje się żelazo i proces prowadzi przy
wartości pH niższej od tej, przy której żelazo wytrąca się w postaci wodorotlenku.
(5 zastrzeżeń)

C02c; C02C

P. 180393

Sposób formowania rozdrobionych materiałów zawierających metale lub związki metali
Sposób formowania rozdrobnionych materiałów zawierających metale lub związki metali, w obecności
środków wiążących, umożliwiający między innymi wykorzystanie materiałów pylistych jako pełnowartościowego surowca w procesach metalurgicznych, polega
na tym, że w procesie formowania materiałów metalonośnych stosuje się w roli środka wiążącego związki
amfoteryczne, jak cynkany, gliniany, ołowiny i kadmiany metali alkalicznych lub ziem alkalicznych,
ewentualnie z dodatkiem krzemionki, najkorzystniej
wytwarzane w reakcji bezpośredniego działania roztworami wodorotlenków na materiały metalonośne
zawierające pierwiastki lub związki metali amfoterycznych w fazie rozdrobionej, przy czym na 100 części wagowych materiału metalonośnego stosuje się
1-10 części wagowych wodorotlenków metali alkalicznych i/lub metali ziem alkalicznych.
(1 zastrzeżenie)

C04b; C04B
14.05.1975

Pierwszeństwo: 17.05.1974 - Szwecja (nr 7406630-9)
SCA Development Aktiebolag, Sundsvall, Szwecja.
Sposób oczyszczania wód ściekowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
wód ściekowych z procesu wytwarzania celulozy, a
zwłaszcza ługów z bielenia przez utlenianie substancji organicznych w ługach, polegający na tym, że
substancje organiczne utlenia się całkowicie lub częściowo przez poddanie ich działaniu nadtlenku wodoru w obecności metalu o dwóch stopniach utleniania,
który stosuje się w postaci odpowiadającej niższemu
stopniowi utlenienia.
(2 zastrzeżenia)

P. 176094

30.11.1974

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska
(Irena Olbrychtowicz, Wacław Szymborski, Katarzyna
Lampa, Dorota Swierkot, Andrzej Śladek, Kazimierz
Skoczkowski, Jan Jabroż, Stanisław Malec).
Sposób produkcji uszlachetnionych wyrobów ogniotrwałych
Sposób produkcji uszlachetnionych wyrobów ogniotrwałych polega na nasyceniu wypalonego wyrobu żywicą syntetyczną charakteryzującą się wysoką pozostałością węgla po obróbce termicznej, utwardzeniu
wprowadzonego do porów syciwa i jego obróbce termicznej w temperaturze do 1000°C w atmosferze redukcyjnej lub obojętnej.
(1 zastrzeżenie)

C04b; C04B

P.

176162

04.12.1974

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprzewodnikowych Warszawa, Polska (Jerzy Małecki, Maria Morawska, Mirosława Janicka).
Sposób wytwarzania granulatu szklanego lub jego
mieszaniny z ceramiką alundową
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
granulatu szklanego lub jego mieszaniny z ceramiką
alundową, w szczególności przeznaczonego do wykonywania kształtek dla przemysłu elektronicznego.
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Sposób wytwarzania granulatu szklanego lub jego
mieszaniny z ceramiką alundową według wynalazku
polega na wprowadzeniu do proszku szklanego lub
jego mieszaniny z ceramiką alundową jako tworzywa
wiążącego glikolu polietylenowego lub pochodnych
celulozy np. metylicelulozę, karboksymetylocelulozę w
postaci roztworu wodnego w ilości 0, 3 - 6% wagowych w gotowej masie oraz znany peptyzator w
ilości 0, 1-4 %. Następnie po wymieszaniu poddaje
się masę suszeniu w suszarni rozpływowej w temperaturze ok. 250°C.
(1 zastrzeżenie)

C07c; C07C

P. 175511

11.11.1974

Zakłady Chemiczne „Azot" w Jaworznie, Jaworzno,
Polska (Janusz Świętosławski, Jan Pieróg, Jan Woźniak).

C07c; C07C

Nr 13 (67) 1976
P. 175975

27.11.1974

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska. (Wojciech Dmowski, Paweł Nantka-Namirski, Ryszard Woźniacki).
Sposób otrzymywania 2-bromo-2-chloro-l, l, 1-trójfluoroetanu
Wynalazek dotyczy wytwarzania 2-bromo-2-chloro1, 1, 1-trójfluoretanu, który stanowi środek do narkozy
wziewnej, znany pod nazwą handlową „Halothan".
Sposób wg wynalazku polega na działaniu trójchloroetylen etanolowym roztworem NAOH w wyniku
czego otrzymuje się eter 1, 2-dwuchloro-winylowo-etylowy, który następnie bromuje się na otrzymany eter
l.2-dwubromo-l, 2-dwuchloroetylowo-etylowy działa się
czterofluorkiem siarki i bezwodnym fluorowodorem.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania l, l-dichloro-2, 2-diaryloetanów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
l, l-dichloro-2, 2-diaryloetanów o ogólnym wzorze 1, w
którym R oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę
alkilową zawierającą 1 do 4 atomów węgla lub grupę
metaksylową. l, l-dichloroo-2, 2-diaryloetany są substancjami czynnymi wielu preparatów insektycydowych o niskiej toksyczności dla organizmów ciepłokrwistych. Istota wynalazku polega na tym, że w celu
otrzymania związków o wzorze 1, fosforany 0-metylo-0/2, 2-dichloro/winylowe o wzorze 3, w którym X
oznacza grupę metylową, atom wodoru lub metalu,
poddaje się kwasowej hydrolizie i bez wyodrębnienia
otrzymanego hydratu dichloroacetaldehydu z mieszaniny reakcyjnej poddaje się go kondensacji z odpowiednim arenem w obecności kwasu siarkowego
lub oleum.
(1 zastrzeżenie)

C07c; C07C

P. 175847

22.11.1974

Zakład Doświadczalny „Chemipan" Instytut Chemii
Fizycznej i Instytut Chemii Organicznej, Warszawa,
Polska (Zdzisław Bruszewski).
Sposób wytwarzania kwasu 3, 3'-dwutiodwupropanosulfonowego-1, 1
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasu
3, 3'-dwutiodwupropanosulfanowego-l, 1' stosowanego
jako wybłyszczacz w kąpielach galwanicznych.
Sposóg wg wynalazku polega na działaniu na propanosulton solą metalu z grupy metali ziem alkalicznych, otrzymaną sól kwasu 3-tiopropanosulfanowego-1 utlenia się, a wolny kwas wyodrębnia się przez
działanie kwasem siarkowym.
(3 zastrzeżenia)

28.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Pasynkiewicz, Roman Gieżyński, Sergiusz
Dzierzgowski, Anna Serwatowska).
Sposób katalitycznego uwodornienia alkenów, alkadienów lub alkatrienów liniowych lub cyklicznych
Przedmiotem wynalazku jest sposóg katalitycznego
uwodornienia alkenów, alkadienów lub alkatrienów liniowych lub cyklicznych w fazie ciekłej, przy użyciu
gazowego wodoru, w obecności katalizatora. Sposób
według wynalazku polega na tym, że związki dwu
różnych metali przejściowych o wzorach ogólnych
MYaZb i M'YaZb, w których Μ, Μ' oznaczają atomy
metalu, Υ, Ζ oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowca, anion acetyloacetonianowy, rodnik R, grupę
RO, RCOO, w których R oznacza grupę alkilową, aralkilową lub arylową (a-f-b) i a'+b') oznaczają wartościowości metali, przy czym (a+b) nie jest równe
(a'+b'), podaje się redukcji, związkiem metaloorganicznym o wzorze ogólnym R' c M"X d , w którym M"
oznacza atom magnezu, cynku, kadmu lub glinu R'
oznacza rodnik alkilowy, X oznacza atom wodoru,
atom chlorowca lub grupę alkoksylową, d oznacza,
liczbę 0-2, a (c+d) odpowiada wartościowości metalu M", w obecności alkenu, alkadienu, alkatrienu liniowego lub cyklicznego i ewentualnie w rozpuszczalniku i do tak otrzymanego roztworu wprowadza się
gazowy wodór w temperaturze 0-100°C pod ciśnienieniem 0, 1-100 atmosfer.
(2 zastrzeżenia)

C07d; C07D
C07c; C07C

P. 176005

P. 172221

26.06.1974

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Teresa Bartnik, Piotr Penczek, Tadeusz Matynia).
Sposób wytwarzania N-podstawionych maleimidów
Wynalazek podaje sposób wytwarzania N-podstawionych maleimidów przez reakcję związków zawierających jeden lub więcej ruchliwych atomów chlorowca zwłaszcza chloru lub bromu z maleimidkiem
metalu alkalicznego, zwłaszcza sodu lub potasu. Reakcję przeprowadza się przez ogrzewanie związku zawierającego ruchliwy atom chlorowca w bezwodnym
lub wodnym środowisku rozpuszczalnika elektrodonorowego, korzystnie w obecności katalizatora z solą
maleimidku. Uzyskane sposobem według wynalazku
N-maleimidy stanowią cenne tworzywa charakteryzujące się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi
w szerokim zakresie temperatur.
(8 zastrzeżeń)
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C07d; C07D

15.01.1975

P. 177344

Pierwszeństwo: 05.12.1974 - Węgry (nr CJ - 1522)
Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
RT., Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania pochodnych 1, 8-naftyrydyny
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega
na reakcji hydrolizy związków o wzorze 2, w którym
Υ oznacza aromatyczny, heterocykliczny pierścień zawierający trzeciorzędowy azot przyłączony poprzez
atom azotu lub grupę trójalkiloaminową, a Z oznacza
anion. Związki o wzorze 1 wykazują działanie przeciwbakteryjne.
(7 zastrzeżeń)

C08f; C08F

29
P. 166452

10.11.1973

Corneal Sciences, Inc., Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania kopolimeru
i przedmioty wytwarzane z tego kopolimeru
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
kopolimerów tworzących hydrożele, które dzęki
swym właściwościom fizycznym i fizjologicznym nadają się do wyrobu soczewek kontaktowych do gałki
ocznej, zwłaszcza soczewek o stosunkowo małej grubości, a także do wyrobu przepon stosowanych w
procesach dializy, ultrafiltracji i odwrotnej osmozy,
do dawkowania środków zwalczających szkodniki oraz
wszczepów stosowanych w chirurgii lub stomatologii.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wytwarza się kopolimer hydrofilowego monomeru,
takiego jak akrylan lub metakrylan dwuhydroksyalkilowy, z praktycznie biorąc nierozpuszczalnym w wodzie monomerem, takim jak akrylan lub metakrylan
alkilowy. Szczególnie korzystne właściwości ma kopolimer metakrylanu 2, 3-dwuhydroksypropylowego z
metakrylanem metylowym.
Wynalazek obejmuje również przedmioty wytwarzane z takiego polimeru, a zwłaszcza soczewki kontaktowe do gałki ocznej.
(30 zastrzeżeń)
C08f; C08F

P. 175467

09.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Pasynkiewicz, Witold Kuran, Zbigniew Florjańczyk).
Sposób wytwarzania nowych polimerów
aldehydu cyklohekseno-3-karboksylowego

C08c; C08K

P. 168971 Τ

20.02.1974

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Stanisław Pasynkiewicz, Antoni Semeńczuk, Bogdan Zygmunt).
Przyspieszacz wulkanizacji kauczuku
Przyspieszacz wulkanizacji kauczuku naturalnego lub
syntetycznego wg wynalazku stanowi roztwór związku
glinoorganicznego o wzorze ogólnym RnAlX 3-n' w
którym R oznacza alkail zawierający 1-4 atomów
węgla, X oznacza chlor, brom, jod lub wodór a
η = 1, 2 lub 3, w rozpuszczalniku organicznym niepolamym lub słabo polarnym.
(1 zastrzeżenie)

C08d; C08D
D06m; D06M

P. 175898

25.11.1974

Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Siwela",
Świdnica, Polska (Zygmunt Laskowski).
Sposób prowadzenia procesu przygotowania lateksu,
zwłaszcza syntetycznego do nasączania tkanin
Sposób wg wynalazku charakteryzuje się tym, że
przed napełnieniem zbiornika lateksem jego wewnętrzną powierzchnię pokrywa się cienką warstwą roztopionej parafiny zastygającej na chłodnych ściankach zbiornika, a po osadzeniu się na ściankach warstwy koagulatów - zbiornik opróżnia się i usuwa
osad wraz z częścią pośredniej warstwy parafiny, kokorzystnie przez zmycie silnym strumieniem wody.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wg wynalazku polega na cykloaddycji 1, 4butadienu z akroleiną i polimeryzacji utworzonego
produktu w obecności związków metaloorganicznych
lub soli nieorganicznych o charakterze kwasów Lewisa. Otrzymane związki mają zastosowanie jako tworzywa konstrukcyjne używane w elektrotechnice, elektronice, jako części maszyn itp.
(3 zastrzeżenia)
C08g; C08G

P. 176147

03.12.1974

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Pustków, Polska (Zofia Piotrowska, Jan Wiltos, Stanisław Świątek,
Adolf Maczużak).
Sposób otrzymywania żywicy fenolowej
Przemiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
żywicy fenolowej, niskocząsteczkowej, stosowanej
głównie jako kleje lub będącej ich podstawowym
składnikiem, do klejenia wodoodpornych tworzyw
drzewnych i innych.
Żywica .taka otrzymywana jest na drodze kondensacji fenolu z formaldehydem w stosunku molowym
1:0, 9 - 3 metodą jedno- dwu- lub wielostopniową, w
obecności substancji modyfikujących lub bez ich
udziału, w temperaturze 60-95°C, najkorzystniej
80-85° C, w środowisku wodorotlenku sodowego lub
potasowego albo amin alifatycznych, względnie ich
mieszanin, stosowanych w ilości wyżej od 0, 4 mola
na 1 mol fenolu.
(1 zastrzeżenie)
C09d; C09D

P. 176159

03.12.1974

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Irena Nowosz-Arkuszewska).
Smarowy środek czasowej ochrony do zabezpieczania
przed korozją atmosferyczną, potową i galwaniczną,
zwłaszcza stali i metali kolorowych
Środek według wynalazku składa się z oleju mineralnego, korzystnie transformatorowego, w ilości 6
części wagowych, cerezyny w ilości 1 części wagowej,
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substancji inhibitującej, otrzymanej w wyniku nitrowania ekstraktu acetonowego destylatu wrzecionowego
o średnim ciężarze około 200 g/mol, uzyskiwanego w
trakcie przeróbki rop naftowych, korzystnie w ilości
2 części wagowych, w tym około 1 % substancji aktywnej oraz rozpuszczalnika organicznego, np. alkoholu n-butylowego lub chlorobenzenu w ilości 1 części wagowej.
(1 zastrzeżenie)

C10m; C10M

P. 172944

18.07.1974

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania
stępu Technicznego i Organizacyjnego, Wrocław,
ska (Wojciech Sozański, Andrzej Rajchel, Teresa
magalska, Marian Persona, Mieczysław Zawadzki,
żena Jerzykiewicz).

PoPolDoBo-

Sposób wytwarzania emulsyjnego środka
do zabezpieczania form stalowych i drewnianych
przed przyczepnością betonów i impregnowania
drewna
Sposób według wynalazku polega na tym, że amid
kwasu tłuszczowego poddaje się procesowi oksyetylowania, wobec katalizatora zasadowego za pomocą
S-10 części wagowych tlenku etylenu pod ciśnieniem
1-3 atm. w temperaturze 120-150°C, emulguje w
wodzie przy zachowaniu stosunków wagowych 5-25
części wagowych oksyetylowanego amidu kwasu tłuszczowego z 75-95 częściami wody, następnie tak przygotowaną emulsję miesza się w stosunku wagowym
1:0, 5 do 1:5 z emulsją utlenionego wosku polietylenowego o cięażrze cząsteczkowym 1500-3000 i zawartości 5-25% suchej masy i/lub emulsję zawierającą 5-25 °/o wagowych odpadowej frakcji olejowej
z produkcji polipropylenu zawierającej polipropylen
ataktyczny.
(2 zastrzeżenia)

Nr 13 (67) 1976

się dokładnie - na całej długości - paskami twardego polichlorku winylu (3), o grubości mniejszej o
0, 5 - 1 , 0 mm od projektowanej szerokości szczeliny
dylatacyjnej. Wysokość tego wypełnienia powinna odpowiadać z/s wysokości szczeliny dylatacyjnej, a jego
górna krawędź winna być równa z górną krawędzią
kształtek dylatowanej warstwy (1) wymurówki.
(1 zastrzeżenie)

C10g; C10G
B01j; B01J

P. 176047

29.11.1974

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn, Polska (Ernest Fabisz, Edward Grzywa,
Jerzy Pyzikowski , Włodzimierz Kotowski, Zbigniew
Szopa, Ludwik Zalewski, Józef Grzesło, Bogusław
Więckiewicz, Witold Pakuło).
Sposób selektywnego uwodornienia węglowodorów
Sposób według wynalazku polega na tym, że węglowodory ciekłe zawierające nienasycone związki żywicotwórcze, monoolefiny, siarkę i aromaty poddaje się
uwodornieniu w atmosferze gazu zawierającego wodór
w obecności katalizatora zawierającego 2-40 % wagowych Ni i 0, 1-5 % wagowych Fe osadzonego na
nośniku z tlenku glinu, na krzemionce lub glinokrzemianach. Wchodzące w skład katalizatora żelazo stanowi kopalinę zwaną śmietaną hematytową.
Proces prowadzi się w temperaturze 80-280°C i pod
ciśnieniem 3-70 atm.
(3 zastrzeżenia)

C21b; C21B

P. 180361 Τ

13.05.1975

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Józef Jabłoński).
Układ napędu zasuwy gorącego dmuchu

C10b; C10B

P. 173935

06.09.1974

Zakłady Koksownicze „Wałbrzych", Wałbrzych, Polska (Antoni Lesiak, Zdzisław Kubica. Zdzisław Gibałka, Eugeniusz Karnas).
Sposób zabezpieczenia masywu ceramicznego
w czasie etapowego remontu baterii pieców
koksowniczych

Układ napędu zasuwy gorącego dmuchu posiada zespół napędowy (11) i zespół do samoczynnego zamykania (15) zasuwy (10). Celem zespołu (15) jest zabezpieczenie nagrzewnic przed cofnięciem się gazów wielkopiecowych w przypadku awarii dmuchaw, zaniku
zasilania dmuchaw, względnie spadku ciśnienia dmuchu w kolektorze do nagrzewnic.

Sposób zabezpieczenia układu szczelin dylatacyjnych
masywu ceramicznego baterii koksowniczych polega
na tym, że po uprzednim dokładnym wyczyszczeniu
szczeliny na całej długości, zatyka się jej wyloty od
fasady muru, po stronie maszynowej i koksowej,
sznurem azbestowym na głębokość 30 mm i wypełnia
się szczeliny drobnymi, suchymi wiórami drzewnymi
(2) do 1/3 jej wysokości. Z kolei szczelinę wypełnia

W układzie napędu zasuwy gorącego dmuchu linia
(14) pomiędzy zespołem napędowym (11) a zasuwą
(10) jest przewinięta przez kierunkowe krążki (13)
oraz napinający krążek (1), który posiada skok (12)
równy połowie skoku płyty zasuwy (10). Napinający
krążek (1) jest połączony z suwakiem (2), który jest
blokowany zapadką (3) połączoną poprzez układ
dźwigni (4) z elektromagnetycznym zwalniakiem.
(3 zastrzeżenia)
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C21c; C21C

P. 180166

21.04.1975

Pierwszeństwo: 20.04.1974 - Republika Federalna Niemiec (nr Ρ 2419070.3)
Thyssen Niederrhein AG Hütten und Walzwerke,
Oberhausen, Republika Federalna Niemiec (Wilhelm
Klapdar, Helmut Richter, Heinrich-Wilhelm Rommerswinkel, Edgar Spetzler, Jochen Wendorff).
Sposób i urządzenie do wytwarzania stali
o podwyższonej ciągliwości
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania stali o
podwyższonej ciągliwości, zwłaszcza o podwyższonym
przewężeniu. Zawierająca siarkę płynna stal wyjściowa poddana jest odtlenianiu i w tym przypadku dodane są do niej pierwiastki stopowe. Do tej odtlenionej płynnej stali dodaje się środka wapniowego celem
przeprowadzenia reakcji oczyszczającej z redukcją zawartości siarki, a mianowicie w kadzi odlewniczej
z wyłożeniem pozbawionym kwasu krzemowego, jak
też po pokryciu syntetycznym żużlem pozbawionym
kwasu krzemowego, przy czym konieczna dla reakcji
ilość środka wapniowego w postaci drobnoziarnistej
wdmuchana jest gazem nośnym do płynnego metalu
na głębokości co najmniej 2000 mm i przy czym środek wapniowy wprowadzony jest do reakcji oczyszczającej z niedomiarem. Można przy tym regulować
końcową zawartość siarki od poniżej 0, 015, przeważnie poniżej 0, 010 % wag.

C21d; C21D

31
P. 175848

22.11.1974

Biuro Projektowo-Techniczne Przemysłu Motoryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, Polska (Leopold
Szota, Konrad Kwiekowski, Zygmunt Niemczyński).
Wanna z ruchomym stołem
do hartowania, mycia lub konserwacji detali
Wanna z ruchomym stołem wg wynalazku ma kolumnę prowadzącą (3) przedłużającą korpus siłownika
(2) od strony tłoczyska, obejmę (4) z rolkami przesuwaną tłoczyskiem po kolumnie prowadzącej (3) oraz
wspornik (5) w kształcie litery „L". Wspornik (5)
łączy się krótszym ramieniem z obejmą (4), a dłuższym z ruchomym stołem (6), którego rolki (14) toczą
się po prowadnicach (15) wewnątrz korpusu wanny
(1), przy czym rolki (14) stołu (6) i jedna rolka obejmy (4) są walcowe, a druga rolka obejmy (4), umieszczona od strony skoku (6), jest wklęsła.
(1 zastrzeżenie)

C21d; C21D
C23c; C23C

P. 180101 Τ

30.04.1975

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Józef Panasiuk).
Kosz do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
elementów metalowych w piecach wgłębnych
Kosz do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej elementów metalowych w piecach wgłębnych, składający
się z pionowego stojaka (1) połączonego w dolnej

Wynalazek ten odnosi się również do urządzenia
do dostarczania drobnoziarnistego środka wapiennego
cio płynnej stali, składającego się z baterii gazu nośnego, zasobnika drobnoziarnistego środka wapiennego,
umieszczonego w najniższej części zasobnika, mieszalnika zaopatrzonego w rurowy króciec doprowadzający gazu nośnego i w wylot zawiesiny oraz lancę
zanurzaną, która połączona jest z wylotem zawiesiny mieszalnika przewodem transportowym dla strumienia zawiesiny.
Urządzenie to jest znamienne tym, że przewód (7)
transportowy posiada komorę (9) mieszalną, która
umożliwia zasilanie sprężonym gazem przestrzeni
powstawania zawiesiny i że komora (9) mieszalna połączona jest przewodem (10) obejściowym wraz z zaworem (11) sterującym z górną częścią zasobnika (2),
podczas gdy bateria (11) gazu nośnego dołączona jest
do rurowego króćca (3) doprowadzającego gazu nośnego mieszalnika (5).
(10 zastrzeżeń)
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Nr 13 (67) 1976

części z podstawą (2), a w górnej części zakończonego
uchem (3) oraz z pewnej liczby wymiennych palet (8)
osadzonych na tym stojaku. Palety osadzone są na
stojaku (1) za pośrednictwem wsporników składających się z odcinka rury (7), promieniowo rozmieszczonych
ramion (4) oraz pierścienia (5). Ponadto na stojaku (1)
umieszczone są wymienne tuleje dystansowe (6) służące do regulowania rozstawienia pionowego wsporników palet.
(2 zastrzeżenia)

C22b; C22B

P. 175990

27.11.1974

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Aleksander Bogacz, Wojciech Szklarski, Czesław Mazanek,
Ryszard Chamer, Leszek Byszyński, Bożena Ziółek,
Jerzy Gospoś).
Sposób usuwania zanieczyszczeń metalicznych
z ciekłej miedzi
Sposób wg wynalazku polega na tym, że ciekłą
miedź utrzymywaną w granicach temperatury od
1100°C do 1150°C i poddawaną ciągłemu mieszaniu,
doprowadza się do kontaktu ze stopionym żużlem syntetycznym, utworzonym z przynajmniej podwójnego
układu, złożonego z tlenku miedzi (I) i dwutlenku
krzemu. Zależnie od składu zanieczyszczeń w miedzi, stosuje się żużel syntetyczny wieloskładnikowy,
zawierający ponadto trójtlenek boru lub pięciotlenek
fosforu lub tlenek żelaza (III), tworzące potrójny lub
poczwórny układ, z tlenkiem miedzi (I) i dwutlenkiem krzemu. Proces znajduje szczególne zastosowanie do oczyszczania miedzi z zanieczyszczeń metalicznych zwłaszcza ołowiu.
(5 zastrzeżeń)

C22d; C25C

P. 175310

C23c; C23C

P. 176100

30.11.1974

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Adam Gierek, Lech Bajka).
Sposób ogniowo-zanurzeniowego aluminiowania
wyrobów ze stopów żelaza
Sposób wg wynalazku polega na tym, że wyroby
poddaje się podwójnemu aluminiowaniu z jednoczesnym hartowaniem izotermicznym, przy czym wstępne aluminiowanie prowadzi się w kąpieli czystego
aluminium lub jego stopów, nagrzanej do temperatury
wyższej od temperatury przemiany austenitycznej, a
ponowne aluminiowanie prowadzi się w kąpieli czystego aluminium lub jego stopów, nagrzanej do temperatury niższej od temperatury przemiany austenitycznej, natomiast temperatura wstępnie aluminiowanych wyrobów w momencie zanurzania ich do kąpieli ponownego aluminiowania jest co najmniej o
50-100°C wyższa od temperatury przemiany austenitycznej.

04.11.1974

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne Centra Zakład Wiodący, Poznań, Polska (Krystyna Sieczko).

D01g; D01G

Sposób elektrolitycznego otrzymywania
drobnoziarnistego, niskoutlenionego proszku kadmu
zwłaszcza do chemicznych źródeł prądu

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „CENTAMATEX", Łódź, Polska (Józef
Świątek, Zbigniew Skoraczyński, Czesław Dewicki).

Proszek kadmu wydziela się elektrolitycznie z elektrolitu zawierającego CdSO4 od 5-10 g/l Na2SO4 od
40-100 g/l, NiSO4 0, 3-2, 0 g/l i o PH 1, 5 - 3 , 0, przy
zastosowaniu rozpuszczalnych anod kadmowych oraz
przy napięciu od 6 do 8 2voltów i gęstości katodowej
prądu od 15 do 20 A/dcm . Następnie przemyty wodą
proszek prasuje się pod ciśnieniem 2, 0-4, 0 KG/cm2 co
zapobiega łatwemu utlenianiu się proszku w czasie suszenia. W końcu proszek suszy się i miele.
(1 zastrzeżenie)

Układ samoczynnego sterowania wymiany garów
w maszynach przygotowawczych przędzalni
zwłaszcza w rozciągarkach taśm

C22d; C22D
B01k; B01K

P. 175693

16.11.1974

Huta Aluminium „Konin", Konin-Maliniec, Polska
(Stefan Mirocha, Roman Łopata).
Katoda elektrolizera, zwłaszcza do otrzymywania
aluminium
Katoda elekrolizera zwłaszcza do otrzymywania aluminium charakteryzuje się tym, że powierzchnia i
przekroje rowków prądowych (1) w blokach skrajnych są większe od równych powierzchni rowków
prądowych (2) usytuowanych w środkowej części katody, a stosunek tych powierzchni i przekrojów wynosi 1, 1-1, 3 przy czym górna powierzchnia rowków
prądowych w przekroju poprzecznym jest większa od
powierzchni w ich środkowej części.
(3 zastrzeżenia)

P. 173812

02.09.1974

Układ wg wynalazku ma rolkowy przenośnik (24)
garów (19) z wózkiem (10), przekładniową skrzynię
(1) z elektromagnetycznymi sprzęgłami (8, 14), miernik
(27) długości taśmy oraz urządzenie sterujące zawierające sterownicze krzywki (I, Π, ΙΠ, IV, V, VI)
współpracujące odpowiednio z łącznikami (Γ, II', III',
IV, V, VI'), przy czym: łącznik (IV) jest połączony
elektrycznie z elektromagnesem (22) nastawiającym
miernik (27) żądanej długości taśmy, z silnikiem (20)
rozciągarki (21), i elektromagnetycznym sprzęgłem (14)
nadającym wózkowi (10) przenoszącemu gary (19) ruch
do tyłu; łącznik (V) jest połączony z elektromagnetycznym sprzęgłem (14) wyłączającym wózek (10) w
skrajnym tylnym położeniu, z silnikiem (2) uruchamiającym napęd przekładniowej skrzynki (1) i z silnikiem (23) uruchamiającym napęd rolkowego przenośnika (24); łącznik (II') jest połączony ze sprzęgłem
(8) elektromagnetycznym nadającym wózkowi (10)
ruch do przodu, a łącznik (III') jest połączony z elektromagnetycznym sprzęgłem (14) wyłączającym wózek w skrajnym przednim położeniu, przy czym
krzywką (I) kinematycznie zwalnia zacisk (18) gara
(19) przed wysłaniem impulsu przez łącznik (II') i zaciska następny gar (19a) po wysłaniu impulsu elektrycznego przez łącznik (ΠΓ). Miernik (27) długości taśmy
jest połączony impulsem elektrycznym z silnikiem (20)
uruchamiającym rozciągarkę i z silnikiem (2) uruchamiającym napęd przekładniowej skrzynki (1).
(5 zastrzeżeń)
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E01g; E01G
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P. 180306

12.05.1975

Pierwszeństwo: 14.05.1974 - Szwajcaria (nr 6612/74)
Jean Bernold, Walenstadt, Szwajcaria.
Sposób zabezpieczania i obudowywania górotworu
przy drążeniu tuneli oraz samonośna mata zbrojąca
i obudowująca do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że po dokonaniu wyłomu profilu tunelu montuje się
wzdłuż teoretycznej linii wyłomu samonośna matę
zbrojącą i obudowującą, wygiętą odpowiednio do
promienia tunelu, mającą otwory tworzące rodzaj
kraty i łączy się ze sobą sąsiadujące w kierunku
wzdłużnym tunelu maty za pomocą sworzni, przy
czym sworznie te umieszcza się w kołnierzach maty
przebiegającycn w kierunku poprzecznym do osi
wzdłużnej tunelu.
Mata obudowująca i zbrojąca do stosowania sposobu, mająca otwory (3) tworzące rodzaj kraty, charakteryzuje się tym, że na dwóch przeciwległych brzegach tej maty (1) znajduje się kołnierz przebiegający
na zasadniczo całej jej długości. Mata (1) wykonana
jest z blachy mającej wygięcia (2, 2') i otwory (3)
tworzące rodzaj kraty; przy czym dwa przeciwległe
brzegi tej blachy są wygięte kołnierzowo w tę samą
stronę. Każdy z wygiętych kołnierzy (6, 6') tworzy
z powierzchnią maty kąt większy od 90° tak, że maty
o jednakowej szerokości mogą być wstawiane jedna
w drugą.
(14 zastrzeżeń)

E01b; E01B

P. 180318 Τ

E02d; E02D
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P. 175899

25.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń
Transportowych, Bytom, Polska (Stanisław Walczyszyn, Hubert Winkler, Zbigniew Dybek).
Układ hydrauliczny napędu mechanizmu obrotu
wysięgnika ładowarki z kołem czerpakowym
Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny napędu mechanizmu obrotu wysięgnika ładowarki z kołem czerpakowym, w którym zastosowano pompę (2)
o zmiennej wydajności, regulowaną ciśnieniem z oddzielnego obwodu sterowniczego. Ciśnienie w obwodzie
sterowniczym regulowane jest za pomocą elektrycznie sterowanego zaworu przelewowego (8) i hydraulicznie sterowanego zaworu (12), który jest połączony
z czujnikiem (17) wydajności ładowarki zabudowanym
na przenośniku odbierającym albo z gałęzią tłoczną
(19) obwodu koła czerpakowego lub przewodem (14)
przez zawory zwrotne (15) z obwodem mechanizmu
obrotu wysięgnika.
(3 zastrzeżenia)

12.05.1975

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stanisław Mazur).
Układ bezłubkowego połączenia szyn
Przedmiotem wynalazku jest układ bezłubkowego
połączenia szyn kolejowych i tramwajowych.
Układ według wynalazku stanowią skośne stalowe
łapki (2), których górne części obejmują łączone szyny (1) a dolne, wykształcone w postaci półek, opierają się na podkładkowej płytce (3). Skośne łapki (2)
dociskane są do szyn (1) i podkładowej płytki (3) za
pomocą wygiętej dwustronnej śruby (5).
(1 zastrzeżenie)

E02d; E02D

P. 175996

27.11.1974

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa
Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska (Stanisław Banel, Jan Niedbalski, Jerzy Golas, Henryk
Szczegodziński).
Sposób kaskadowej, automatycznej regulacji
wydajności koparek i ładowarek wielonaczyniowych
i układ do stosowania tego sposobu
Sposób kaskadowej, automatycznej regulacji wydajności koparek i ładowarek wielonaczyniowych polega na regulacji wydajności na podstawie ciągłego
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w okresach normalnej pracy, automatycznego wyznaczania takiej wartości zadanej dla układu regulacji
wielkości pomocniczej, związanej z wydajnością, przy
której wydajność jest bliska zadanej, natomiast
w okresach występowania zakłóceń, wywołanych
zmianą kierunku posuwu organu urabiającego wartość zadaną wielkości pomocniczej utrzymuje się na
poziomie sprzed wystąpienia zakłóceń, a w okresach
czasu liczonych od chwili wystąpienia zmiany wartości zadanej wydajności lub pojawienia się ograniczeń,
uniemożliwiających jej osiągnięcie, wartość zadana
wielkości pomocniczej automatycznie zmienia się
o wartość proporcjonalną do zmiany wartości zadanej wydajności i o proporcjonalnie lub nieliniowo
przetworzone wartości wielkości ograniczających.
Przy pracy maszyny z określoną, zadaną wartością
wielkości pomocniczej przy ograniczeniu od góry rozwijanej wydajności, w pętli regulacji wielkości pomocniczej utrzymuje się ją na zadanym poziomie
pomniejszanym o proporcjonalnie lub nieliniowo przetworzone wartości przekroczenia wielkości ograniczających, a przy przekroczeniu przez wydajność zadanej
wartości maksymalnej, zadaną wartość wielkości pomocniczej pomniejsza się w pętli regulacji wydajności o minimalną wartość, przy której przekroczenie
to zanika, przy czym proces wyznaczania tej wartości
minimalnej zachodzi tak, jak przy wyznaczaniu zadanej wartości wielkości pomocniczej przy pracy koparki lub ładowarki w reżimie automatycznej regulacji wydajności.
Układ do stosowania sposobu według wynalazku
składa się z zadaj nika (1), sumatora (2) wstępnego,
przetwornika (3) wielkości ograniczającej, układu (4)
progowego, przekształtników (5, 7, 15, 19) nieliniowych, filtra (8), przetwornika (9) wydajności, przetwornika (17) wielkości pomocniczej, regulatora (10)
wydajności, regulatora (18) wielkości pomocniczej oraz
bloku (12) sterującego, który na podstawie sygnałów
z nadajnika (13) rodzaju regulacji, zmienia strukturę
układu w zależności od warunków pracy i wymaganego sposobu regulacji wydajności.
(2 zastrzeżenia)

E02d; E02D

P. 176101
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Mechanizm naciągowy stanowi również rura stalowa
(4), która stanowi równocześnie element przenośny
siły kotwienia. Rura zewnętrzna i element naciągowy
są połączone w zewnętrznej pionowej płaszczyźnie
mocowania wykopów z elemetem kotwiącym.
(4 zastrzeżenia)

E02b; E02B

P. 180315 Τ

12.05.1974

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Kraków, Polska (Bolesław Kordas, Stanisław Rybicki,
Wiesław Migdał).
Sposób zdynamizowania «bierników wodnych
retencyjnych i jezior i urządzenie do stosowania
tego sposobu
Istota rozwiązania sposobu zdynamizowania zbiorników wodnych retencyjnych i jezior polega na tym,
że w zbiorniku wodnym (1) o charakterze przepływowym, zamocowana jest blisko wejścia na pewnej
wysokości nad dnem (2) lub przy dnie zbiornika w
osi poprzecznej do kierunku przepływu strugi wodnej,
np. metalowa lub z tworzywa sztucznego rura (3), mająca w swojej dolnej części na całej długości otwory
(4) lub dysze, która jest połączona przewodem rurowym, np. ze zbiornikiem wyrównawczym sprężonego
powietrza.
Wypływające sprężone powietrze otworami lub dyszami znajdującymi w dolnej części rury, stwarza
powietrzną przeponę, która równocześnie rozprowadza wpływającą strugę wodną na całej powierzchni
zbiornika przy równoczesnym jej napowietrzeniu.
(2 zastrzeżenia)

30.11.1974

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Ziemowit Marchut, Bolesław Łąkowski).
Urządzenie do stosowania zabezpieczeń ścian wykopów
Urządzenie wg wynalazku ma szczególne zastosowanie przy wykonywaniu głębokich wykopów ziemnych w budowlach inżynierskich.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że głowica kotwiąca (10), którą tworzy walec stalowy, jest wyposażona w elementy ruchome w postaci stalowych skrzydełek (3) osadzonych na pobocznicy (1), połączonych
z mechanizmem naciągowym (4), (5). Skrzydełka (3)
głowicy kotwiącej (10) są mocowane przegubowo i mają stałą wysokość. Mechanizm naciągowy stanowi
zespół linek stalowych (5) przymocowany do rury
stalowej (4) osadzonej w głowicy (10), która równocześnie jest elementem przenośnym siły zakotwienia.

E02d; E02D

P. 180435 Τ

16.05.1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Janusz
Zipser).
Człon gąsienicy
Człon gąsienicy posiada płytę gąsienicową ukształtowaną w następujący sposób: na całej powierzchni
styku z podłożem gruntowym płyta jest równomiernie
uwypuklona w kierunku podłoża; jej powierzchnia
przybiera formę odcinka pobocznicy walca prostego,
którego tworząca przebiega prostopadle do wzdłużnej
osi gąsienicy, przy czym kierownicą dla tworzącej
może być elipsa lub okrąg.

Nr 13 (67) 1976
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Wysokość h łuku wypukłości ponad jego cięciwą,
której długość równa jest podziałce łańcucha gąsienicowego, jest określona wykresem 2 w zależności od
wielkości podziałki łańcucha tg i rozstawu kół wsporczych gąsienicy t k . Tak wyznaczona wypukłość zapewnia optymalny podział obciążeń w obrębie płyty
gąsienicowej i zwiększenie trwałości członów dwu do
trzykrotnie w porównaniu z członami o dnie płaskim.
(1 zastrzeżenie)

E04b; E04B

P. 175973
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Złącze przegubowe stanowi zakotwiony w konstrukcji nośnej budynku trzpień (1) który posiada nieprzelotowy nagwintowany na połowie długości otwór
(2) w którym znajduje się łącznikowa śruba (3) najkorzystniej z młoteczkową główką (4) zakleszczana
w sporczym gnieździe (5) mocującym dwuramiennym
klinem (6) oraz zabezpieczającym wyrównawczym klinem (7).
Złącze charakteryzuje duża trwałość prostych części składowych za pomocą których uzyskuje się wymaganą projektem swobodę rektyfikacji łączonych
elementów.

27.ll.lb74

Zakłady Systemów Minikomputerowych im. Janka
Krasickiego „MERA-ZSM", Warszawa, . Polska (Feliks
Sujkowski).
E04b; E04B

Składany sufit podwieszony
Przedmiotem wynalazku jest składany sufit podwieszony posiadający podwieszone kasety, wykonane najkorzystniej z blachy w postaci korytka prostokątnego lub kwadratowego z zawiniętymi do wewnątrz przeciwległymi brzegami stanowiącymi zaczepy. Sufit charakteryzuje się tym, że kasety (1) podwieszone są na ceownikach (2) posiadających na przeciwległych bokach szereg prostokątnych wycięć (3)
z rozcięciami (4) sięgającymi do krawędzi boków.
(1 zastrzeżenie)

P. 180195 Τ

06.05.1975

Zakład Studiów, Projektowania i Realizacji „Inwestprojekt", Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Katowice, Polska (Teodor
Badora).
Złącze przegubowe zwłaszcza do łączenia ścian
osłonowym z konstrukcją nośną budynku
Złącze przegubowe zwłaszcza do łączenia ścian osłonowych z konstrukcją nośną budynku stosowane jest
w budownictwie powszechnym jak też przemysłowym.

17.05.1975

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Fakenty,
Polska (Józef Andrzejak).
Sposób wykonywania drogi polnej
o naturalnej nawierzchni roślinnej
na gruncie slabonośnym
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania
drogi o nawierzchni naturalnej roślinnej, szczególnie
na gruntach słabonośnych. W odpowiednio przygotowany grunt sadzi się sadzonki wikliny, szczególnie odmiany salix alba, w więźbie korzystnie 0, 3 m na 0, 7
m. Po zakorzenieniu nawozi się wytyczoną drogę
warstwą około 10 cm gruntu mineralnego i przygina
wyrośnięte pędy celem dalszego ukorzenienia się i wyrośnięcia kolejnych pędów. Po upływie około 2 lat
tworzy się korpus z korzeni i pędów wikliny stanowiący drogę.
Drogę sposobem według wynalazku wykonuje się na
gruntach szczególnie słabonośnych, jak głębokie torfy
i sitowiska, z przeznaczeniem do eksploatacji terenów
zielonych lub zagospodarowywania bagien.
(2 zastrzeżenia)

E04f; E04F

E04b; E04B

P. 180490 Τ

P. 175974

27.11.19.74

Zakłady Systemów Minikomputerowych im. J. Krasickiego „MERA-ZSM", Warszawa, Polska (Feliks Sujkowski).
Płyta z wykładziną składanej podłogi
Przedmiotem wynalazku jest płyta z wykładziną
składanej podłogi wykonana w postaci kwadratów
lub prostokątów, posiadająca pokrywę (1) i pojemnik
(2) z blachy, stanowiące osłonę wewnątrz której znajduje się wypełniacz zapewniający sztywność płyty.
Płyta charakteryzuje się tym, że pokrywa (1) posiada
zagięte i pochylone do wewnąrz boczne ścianki (4),
a wykładzina (5) posiadająca nieco mniejsze wymiary
niż pokrywa (1) jest z nią bezpośrednio połączona.
(1 zastrzeżenie)
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Kanał przepływowy (2) łączy się ze zbiornikiem (8)
zamocowanym na gnieździe (6) na wysokości styku
powierzchni śrubowych czopa (1) i gniazda (6).
Zawiasa według wynalazku ma zastosowanie do zawieszania ciężkich drzwi wahadłowych w pomieszczeniach, w których jest konieczne zabezpieczenie powolnego powrotu skrzydeł drzwi do pozycji zamknięcia.
(1 zastrzeżenie)

E04h; E04H

P. 180238 Τ

07.05.1975

Biuro Projektowe i Dostaw Pieców Tunelowych,
Kraków, Polska (Antoni Romatowski).
Przemysłowy komin wieloprzewodowy
Komin według wynalazku z zewnętrznym żelbetowym trzonem nośnym (1) o przekroju poprzecznym
kołowym charakteryzuje się tym, że poszczególne odcinki (segmenty) przewodów wewnętrznych (2) podwieszone są od trzonu zewnętrznego (1) za pomocą
cięgien skośnych (4) i poziomych (5) oraz wieszaków
(6), przy czym poszczególne odcinki (segmenty) przewodów wewnętrznych (2) stanowią przestrzenną konstrukcję samonośną lub wspierają się na sztywnych
konstrukcjach rusztów poziomych (3).
(1 zastrzeżenie)

E21b; E21B

P. 176116

02.12.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „BUDOKOP", Mysłowice, Polska (Daniel Fudalej, Andrzej Wichur, Jan Plebankiewicz, Zygmunt
Kucharczyk, Henryk Badziura).
Rozwarstwieniomierz strunowy
Przedmiotem wynalazku jest rozwarstwieniomierz
strunowy, wielostopniowy, z samozakleszczającą głowicą penetrującą do pomiarów o dużej dokładności
dla przesunięć warstwowych gruntu.
Posiada on głowicę penetrującą (1), połączoną z głowicą pomiarową za pomocą stalowych strun (2), które
zamocowane są do jednego końca elementu sprężystego strun (4), a drugi koniec tego elementu zamocowany jest do obudowy (3), za pomocą trzpienia (5),

E05f;

E05F

P. 180412 Τ

15.05.1975

Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex",
Lubliniec, Polska (Paweł Foryta).
Zawiasa do drzwi wahadłowych
Zawiasa do drzwi wahadłowych składa się z czopa
(1) posiadającego kanał przepływowy (2) oleju (10)
oraz z gniazda (6) z zamocowanym zbiornikiem (8).
Czop (1) jest zamocowany do skrzydła drzwi (5), a
gniazdo (6) jest zamocowane do ościeżnicy (9). Do czopa (1) jest zamocowana pokrywa (3) z otworem (4).

do którego zamocowany jest element sprężysty tensometru (6). Do elementu (6), przyklejony jest tensometr oporowy (7), którego końce połączone są mostkiem tensometrycznym lub układem piszącym. Element sprężysty tensometru (6), drugim swym końcem
połączony jest stykowo za pomocą wkrętu (8) z elementem sprężystym strun (4).
(2 zastrzeżenia)
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P. 180145 Τ

05.05.1975

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", (Jerzy Nowak).
Urządzenie do kontrolowanego przemieszczania
aparatury w małośrednicowych i długich otworach
badawczych, zwłaszcza geologicznych
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mian z oświetlaczem (11) przez wewnętrzny układ zasilająco-sterujący (12) prądem doprowadzonym dwużyłowym przewodem (13). Układ elektryczny prądu
stałego zasilająco-sterujacy zdalnie kamerą (14) steruje w funkcji położenia kamery w otworze (4) według nastawianego programu, przełączaniem zasilania
obwodów kamery.
(6 zastrzeżeń)

Zasada działania urządzenia do kontrolowanego
przemieszczania aparatury w małośrednicowych i długich otworach badawczych, zwłaszcza geologicznych,
polega na przesuwaniu aparatury (1) prowadzonej
centrycznie śprężystymi prowadnikami (2) wzdłuż osi
otworu badanego (3) na składanej z segmentów rurowych sztywnej kolumnie rur za pomocą układu napędowego (5) umieszczonego przegubowo i obrotowo
w uchwycie panoramicznym (6) na statywie (7).
(4 zastrzeżenia)
E21c; E21C

P. 180370 Τ

13.05.1975

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jaworzno", Jaworzno, Polska (Józef Windak, Stanisław Szewczyk, Eugeniusz Strózik, Czesław Feczko, Jan Ostaś).
Sposób wybierania grubych pokładów węgla
kamiennego systemem ścianowym warstwami z góry
na dół z zawałem stropu bez stosowania sztucznego
stropu
Sposób wybierania grubych pokładów węgla kamiennego systemem ścianowym warstwami z góry na
dół z zawałem stropu bez stosowania sztucznego stropu polega na stosowaniu w niższych warstwach grubego pokładu obudowy osłonowej zmechanizowanej o
wydłużonej stropnicy czołowej (3) sekcji obudowy (5),
która spoczywa ciągle na pewnej swej długości na
płaszczyźnie węglowej przed przesuwającym się frontem ściany (4), a pod stropem składającym się z luźnych brył skalnych (6). Stropnica czołowa przedłużona została o wielkość większą od zabioru organu urabiającego kombajnu (2). Przesuwanie sekcji obudowy
zmechanizowanej z przedłużoną stropnicą czołową odbywa się mechanicznie za pomocą siłowników hydraulicznych.
(2 zastrzeżenia)

E21b; E21B
G01c; G01C

P. 180146 Τ

05.05.1975

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska (Jerzy Nowak, Ryszard Janiec, Edward Drwal,
Stanisław Wandrasz).
Sposób profilowania fotograficznego małośrednicowych
i długich otworów badawczych zwłaszcza
geologicznych oraz urządzenie do wykonywania zdjęć
Sposób profilowania polega na wykonywaniu na taśmie filmowej zdjęć kolejnych fragmentów ścian otworu, w wyniku przesuwania o założoną długość urządzenia fotografującego. Obrazy powierzchni ścian otworu są odwzorowywane na zdjęciach w ujęciu perspektywicznym podłużnym lub panoramicznym. Zgodnie z wynalazkiem naświetlenie filmu dokonuje się
przez wymuszone oświetlenie ścian otworu w nastawialnym okresie czasu przy stale otwartym obiektywie urządzenia fotografującego.
Urządzenie fotografujące w postaci kamery (14) ma
lustro (1), które odbija obraz ścian (3) otworu (4)
przez obiektyw (5) na klatkę filmu (6) przewijanego
z rolek (7) wzdłuż prowadnika (8) rozetką (9) poruszaną przez napęd elektryczny (10) zasilany naprze-

E21c; E21C

P. 180401 Τ

15.05.1975

Pierwszeństwo: 17.05.1974 - Wielka Brytania
(nr 22036/74)
Coal Industry (Patents) Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Maszyna górnicza
Maszyna górnicza posiadająca korpus zawierający
przegubowe zamocowanie ramienia obracanego przegubowo dookoła pierwszej osi oraz połączony z tym

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

38

ramieniem napędowy mechanizm przekładniowy służący do napędu obrotowego wrębnika bębnowego,
który w czasie pracy jest unoszony na ramieniu i obraca się dookoła drugiej osi. Maszyna jest wyposażona w czujnik (2), służący do ustalania położenia pierwszej osi (8) względem drugiej osi (9) lub położenia
drugiej osi (9) względem pierwszej osi (8).
(7 zastrzeżeń)

Nr 13 (67) 1976

niki (20) i (40) i układ zaworowy (44), służące do wysuwania teleskopowego ramienia (2) z położenia biernego do położenia pośredniego oraz do przegubowego
obracania ramienia (2) względem korpusu (3) do położenia czynnego.
(10 zastrzeżeń)
E21c; E21C

P. 180587

21.05.1975

Pierwszeństwo: 21.05.1974 - Wielka Brytania
nr 22541/74) dla zastrzeżeń 1, 2, 3, 4, 14, 18, l9,
21-25
06.08.1974 - Wielka Brytania
(nr 34537/74) dla zastrzeżeń 8, 9, 15
Pitcraft Limited a British Company, Manufactures and Merchants, Barnsley, Wielka Brytania.
Przenośnik łańcuchowy opancerzony
oraz maszyna górnicza urabiająca

E21c; E21C

P. 180507 Τ

19.05.1975

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Alfons Krawiec, Julian Domżał, Kazimierz Sołtysek,
Zdzisław Grabis, Paweł Ożana, Michał Fels, Andrzej
Glimos).
Sposób nasycania lub szczelinowania górotworu
Sposób nasycania lub szczelinowania górotworu
przeznaczony jest zwłaszcza dla zwiększenia lub
zmniejszenia jego wytrzymałości. Sposób polega na
segmentowym wtłaczaniu w górotwór poprzez wywiercony otwór czynnika pod ciśnieniem, odcinkami kolejno hermetyzowanymi.
(1 zastrzeżenie)

E21c; E21C

P. 180526 Τ

Przenośnik łańcuchowy opancerzony zawiera kanał
(1) z przewodnikiem elektrycznym (15). Kanał (1) jest
wypełniony czystym sprężonym powietrzem i ma wejściową szczelinę (16) rozciągającą się wzdłuż kanału
(1) dla wprowadzenia elementów odbierających (20)
maszyny urabiającej. Przenośnik zawiera także
uszczelnienie (17) rozciągające się wzdłuż kanału.
Uszczelnienie (17) stanowią dwie nadmuchiwane rury
(18).
Maszyna górnicza urabiająca zawiera elementy odbiorcze (20) odbierające energię elektryczną z nieruchomego przewodnika (15). Eelementy odbierające
stanowią pantografy (21). Maszyna zawiera także klin
(23) do przesuwania środków uszczelniających (17).
(25 zastrzeżeń)

20.05.1975

Pierwszeństwo: 21.05.1974 Wielka Brytania
(nr 22626/74)
Coal Industry, (Patents) Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Maszyna górnicza
Maszyna górnicza zawierająca korpus oraz element
wsporczy, połączony z tym korpusem i podtrzymujący
wrębnik, a ponadto teleskopowe ramię (2) oraz siłow-

E21d; E21D

P. 176090

30.11.1974

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych,
Tarnowskie Góry, Polska (Rudolf Brol, Marek Mardkowicz, Norbert Pioseczny).
Górniczy stojak hydrauliczny
Stojak według wynalazku posiada promieniowe
otwory odciążające (2), rozmieszczone na obwodzie
rury cylindra (1) poniżej elementu (4) prowadząco-zabezpieczającego. Otwory te są usytuowane tak, aby
nastąpiło ich odsłonięcie przez uszczelkę (7) tłoka
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(6) i wyciek emulsji na zewnątrz cylindra (1) w momencie zbliżenia się powierzchni górnej (5) tłoka (6)
na odległość około 15 mm od dolnej krawędzi (3) elementu (4). Poza tym część górna rury cylindra (1)
jest połączona z elementem zabezpieczającym (4) za
pomocą sprężystej zawleczki <8). Zawleczka ta, najkorzystniej o przekroju kwadratu lub prostokąta, jest
umieszczona w rowkach (9) wykonanych w ściankach
bocznych cylindra f elementu zabezpieczającego.
Stojak przeznaczony jest do zabezpieczania stropu
w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych.
(3 zastrzeżenia)
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na jest na zewnątrz rura odpowietrzająca (8), a wydostanie się przez nią substancji (7) jest sygnałem,
że pozostała przestrzeń otworu do stożka (6) wypełniona jest substancją wiążącą (7). Po okresie konsolidacji kotew gotowa jest do eksploatacji.
(2 zastrzeżenia)

E21d; E21D

P. 180168

03.05.1975

Pierwszeństwo: 09.05.1974 - Republika Federalna Niemiec (nr P. 24225910)
Rheinstahl Aktiengesellschaft, Essen, Republika Federalna Niemiec).
Układ elementów nośnych

E21d; E21D

P. 176115

02.12.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „BUDOKOP", Mysłowice, Polska (Daniel Fudalej, Kazimierz Rułka, Paweł Fudalej).

Przedmiotem wynalazku jest układ elementów nośnych obudowy wyrobiska zawierających siłowniki
tłokowe i składający się z ułożonych na spągu elementów ramy połączonych ze sobą przegubowo oraz
z przylegających do stropu lub unoszących zwał, połączonych w jeden ciąg elementów stropnicowych,
które podtrzymywane są przez elementy nośne.
Element nośny (5) wspierający część (3) stropnicy
usytuowaną od strony podsadzki, osadzony jest w
leżącej części (1) ramy poziomo i jest sprzężony z tą
częścią stropnicy za pośrednictwem przekładni zmieniającej kierunek wywieranej przezeń siły, a część (2)
stropnicy usytuowana od strony ściany węglowej podtrzymywana jest bezpośrednio przez element nośny
(4), ustawiony pionowo i oparty swą stopą o leżącą
część (1) ramy.
(1 zastrzeżenie)

Kotew kablowa wstępnie sprężana
oraz sposób jej wykonania
Przedmiotem wynalazku jest kotew kablowa wstępnie sprężana oraz sposób jej wykonania dla wzmocnienia górotworu przy drążeniu komór w kopalniach.
Kotew wykonana jest jako długi odwiert, w którego
dnie umieszczona jest głowica samozakleszczająca (1),
do której zamocowana jest głowica (3) ze splotami
stalowymi, na których znajduje się uszczelnienie otworu (5). Pomiędzy głowicą samozakleszczająca (1)
a uszczelnieniem (5), znajduje się substancja wiążąca (4a). Na wlocie otwór zamknięty jest stożkiem
kotwiącym (6), a pozostała przestrzeń otworu do głowicy wypełniona jest także substancjami wiążącymi
(7).
Sposób wykonania takiej kotwy polega na wsunięciu do wydrążonego długiego otworu za pomocą składanego zapychaka głowicy samozakleszczającej z bloczkiem linowym (1), przez który przewinięta jest lina
(2), której obydwa końce wystają na zewnątrz otworu. Następnie w otworze przy samej głowicy umieszcza się za pomocą zapychaka pojemniki łatwoprzebijalne z substancjami wiążącymi. Do jednego końca
wystającej liny (2) mocuje się głowicę kotwy (3),
a ciągnąc za drugi jej koniec następuje wciągnięcie
jej do otworu. Głowica natrafiając w otworze na pojemniki niszczy ich powłokę, a znajdująca się w nich
substancja wiążąca wypełnia otwór. Aby zapobiec
wydostaniu się substancji na zewnątrz, na splotach
stalowych umocowane jest uszczelnienie otworu (5),
które w trakcie wciągania głowicy zostaje wciągnięte
do wnętrza odwiertu i uszczelnia go. Po okresie konsolidacji substancji wiążącej, napina się sploty stalowe i zamyka wlot otworu mocując jednocześnie
sploty stalowe, stożkiem kotwiącym (6). Następnie
wykonuje się pomocniczy otwór iniekcyjny (9), przez
który tłoczy się do odwiertu głównego substancję
wiążącą (7). Przez stożek kotwiący (6) wyprowadzo-

E21d; E21D

P. 180205 Τ

06.05.1975

Fabryka
Maszyn
Wiertniczych
i
Górniczych
„GLINIK", Gorlice, Polska (Józef Podsadowski, Leszek
Serafin).
Rabownik do rabowania stojaków hydraulicznych
Rabownik do rabowania stojaków hydraulicznych
pracujących w układzie centralnego zasilania zwłaszcza do uniwersalnej głowicy z dwoma zaworami rabującymi posiada przesuwany stopniowany trzpień (1)
sterowany krzywką (4). Końcówka (9) stopniowanego
trzpienia (1) otwiera zawór kulowy dla skasowania
ciśnienia. Dalsze przesunięcie stopniowanego trzpienia
(1) powoduje wypływ emulsji z cylindra. Kanał (6)
w kadłubie (2) rabownika umożliwia odprowadzenie
emulsji do zbiornika.
(2 zastrzeżenia)
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Stojak kotwiący prowadzony jest przy tym za pomocą prowadnicy kulisowej (17) przy zamocowaniu
stojaka w kierunku przestawnym cylindra wychylnego.
(11 zastrzeżeń)

E21d; E21D

P. 180426 Τ

15.05.1975

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Józef
Łojas, Bronisław Skinderewicz, Henryk Gauze, Andrzej Jeleński, Tadeusz Pytlarz, Władysław Sacher).
Sposób zabezpieczania obudowy szybu
przed skutkami eksploatacji prowadzonej
w filarach ochronnych

E21d; E21D

P. 180403

15.05.1975

Sposób zabezpieczania obudowy szybu przed skutkami eksploatacji prowadzonej w filarach ochronnych, polega na wybieraniu przecinanych w trakcie
wykonywania szybu podkładów (3), na całej grubości
(G), w promieniu (R) równym 3 do 4 metrów od zewnętrznego ociosu szybu. Wybraną przestrzeń wypełnia
się utwardzoną podsadzką (5), a następnie w ostatecznej obudowie (6) szybu umieszcza się elastyczne upodatniające wkładki (7), o sumarycznej grubości dostosowanej do prognozowanych wpływów deformacji górotworu wywołanych planową eksploatacją.
(1 zastrzeżenie)

Pierwszeństwo: 20.05.1975 - Republika Federalna Niemiec (nr 2424 359.2)
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Altlünen, Republika Federalna Niemiec.
Kozioł kotwiący
Przedmiotem wynalazku jest kozioł kotwiący do zakotwienia urządzeń wydobywczych i/lub wyciągowych.
Kozioł, kotwiący posiada co najmniej jeden, wsparty
na stopie (1) stojaka w ruchomym łożysku kulowym, stojak kotwiący (2) obracany za pomocą hydraulicznego cylindra kierującego. Istota wynalazku
polega na tym, że dodatkowo do cylindra kierującego
przewidziany jest działający nadto cylinder wychylny tak, że długi i ciężki stojak kotwiący może być
ustawiany we wszystkich kierunkach przestrzeni.

E21d; E21D

P. 180451 Τ

16.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Rudolf
Korbel, Stanisław Knauer).
Urządzenie do zmechanizowanego wykonywania
opinki obudowy chodnikowej w wyrobiskach
korytarzowych

Przy tym przy stopie stojaka kotwiącego (2) podparte jest przegubowo obejmujące stojak kotwiący
zamocowanie stoiaka (7) w kształcie ramy, na którym umieszczony jest w położeniu poziomym cylinder wychylny (14).

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zmechanizowanego wykonywania opinki obudowy chodnikowej w wyrobiskach korytarzowych.
Urządzenie według wynalazku składa się z korytkowego łuku (1), wewnątrz którego ma umieszczone
cięgno (2) zaopatrzone w ograniczniki (3). Ograniczniki (3) wystają ponad górną powierzchnią (4) korytkowego łuku (1). Cięgno (2) urządzenie ma złożone z obrotowo połączonych łubków. Łubki usytuowane w środkowej części korytkowego łuku (1) ma
zaopatrzone w ograniczniki (3) o kształcie ceowym.
Pozostałe łubki urządzenie ma w kształcie litery L.
(2 zastrzeżenia)
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(1) urządzenie ma zamocowane oprócz ustawnych
uchwytów (6), zawiesia (7). Ponadto do belki (1) ma
zamocowane szczeblowe podpory (8), do których ma
przytwierdzone robocze pomosty (9). Końce podpór
(8) urządzenie ma zaopatrzone w hydrauliczne cylindry (10).
(2 zastrzeżenia)

E21d; E21D

P. 180452 Τ

16.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo Konstrukcyjny Masyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Stanislaw Łaboński, Michał Fels, Zbigniew Rączka, Wincenty Pretor).
Zmechanizowana obudowa górnicza
Zmechanizowana obudowa górnicza przystosowana
zwłaszcza do miękkich, piaskowych spodków ma elementy typu dźwigowego, unosząca odcinki trasy przenośnika (1) i przednie części zestawów (2) obudowy
ku górze w czasie ich przemieszczania w kierunku
czoła ściany. Zestawy (2) obudowy mają płozy (3)
prowadzone w spągnicach (9) i pod przenośnikiem (1).
W części środkowej płóz (3) są podłączone hydrauliczne siłowniki (11) dwustronnego działania, które
są osadzone przegubami (12) do wsporników (13) zestawów (2) w ich przedniej części. Obudowa zmechanizowana, dzięki wyposażeniu w dodatkowe elementy i zespoły ma z powodzeniem zastosowanie w
warunkach, gdzie rozwiązania dotychczasowe obudowy nie gwarantowały wymaganych postępów, wydajności i efektywności stosowania.
(3 zastrzeżenia)

E21f; E21F

P. 176114

02.12.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „BUDOKOP", Mysłowice, Polska (Daniel Fudalej, Kazimierz Rułka).
Urządzenie do bezpyłowego wykonywania odwiertów
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bezpyłowego wiercenia otworów, zwłaszcza w górnictwie.
Urządzenie według wynalazku posiada czaszę (1) która
w części otwartej zakończona jest kryzą uszczelniającą (2), a w części tylnej czaszy zamocowana jest
wkładka elastyczna (3), z otworem dla elementu wiercącego. Czasza (1), połączona jest przewodem ssącym
(4), do którego jest wprowadzony przewód wodny (5),
z inżektorem (6). Do inżektora (6) podłączony jest
przewód sprężonego powietrza (8), a sam inżektor
zakończony jest przewodem szlamowym (7).
(1 zastrzeżenie)

E21d; E21D

P. 180514 Τ

19.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Rudolf
Korbel, Stanisław Knauer).
Rama pomocnicza do zmechanizowanego
stawiania obudowy chodnikowej
Przedmiotem wynalazku jest rama pomocnicza do
zmechanizowanego stawiania obudowy chodnikowej w
wyrobiskach korytarzowych w szczególności do stawiania obudowy łukowej podatnej lub sztywnej.
Rama pomocnicza według wynalazku osadzana na
podajniku (11) znanego urządzenia transportującego,
ma belkę (1) w szczególności belkę ramową osadzoną
obrotowo na platformie (2). Do platformy (2) ma zamocowane urządzenie (3) blokujące położenie belki
(1) względem platformy (2). Na belce (1) ma przytwierdzone wsporniki (4), do których ma obrotowo
zamocowane ustawne uchwyty (6). Na końcach belki

E21f; E21F

P. 180513

Τ

-

19.05.1975

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 172635
Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Walenty Frydel, Werner Sopalla, Bronisław Trzaska).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Urządzenie do wytwarzania piany
Ulepszenie urządzenia do wytwarzania piany według
zgłoszenia nr P. 172 635 polega na ustawieniu pomiędzy strumieniową pompą (1) a siatką (5), na której
powstaje piana ściętego stożka (2) i rozpraszającej
siatki (4). Stożek (2) ma wzdłuż swej osi podłużnej
przelotowy otwór (3) i jest zwrócony mniejszą podstawą do wylotu dyfuzora strumieniowej pompy (1) a
większą podstawą do rozpraszającej siatki (4). Wszystkie elementy urządzenia są usytuowane symetrycznie wzdłuż wspólnej osi.
Urządzenie jest stosowane zwłaszcza w podziemiach
kopalń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się lotnych pyłów węglowych.
(1 zastrzeżenie)

F01b; F01B

P. 180267 Τ

08.05.1975
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do wspólnej osi tłoka (4) i wału (8), w których są
prowadzone występy lub kule, osadzone w gniazdach
wykonanych wewnątrz tłoka (4) lub na powierzchni
wału (8).
(3 zastrzeżenia)

F02b; F02B

P. 175417

07.11.1974

Stanisław Biedrzycki, Tarnów, Polska (Stanisław
Biedrzycki).
Spalinowy silnik tłokowy z wewnętrznym
chłodzeniem w cyklu pracy ze specjalnym
przełożeniem szybkości posuwu tłoka
Istota wynalazku polega na tym, że w silniku wewnętrznego spalania izolowana ciepnia chłodnica (2)
cylindra i głowica (3) cylindra zawierają kanały (19)
do podgrzewania paliwa napędowego oraz otwory
przelotowe (22), przy czym silnik posiada wtryskiwacz (25) czynnika chłodniczego, za pomocą którego
podczas sprężania paliwa napędowego wtryskiwana
jest woda podgrzana do temperatury wyższej niż
100°C w ilości potrzebnej do chłodzenia mieszanki do
temperatury niższej od jej temperatury samozapłonu. Tłok (21) silnika jest zesprzęglony z wałem korbowym za pomocą dźwigni, która powoduje zwiększenie prędkości posuwu tłoka w czasie taktu pracy,
przy czym wahliwy ruch dźwigni przełożenia (16)
stosuje się do sterowania i napędu paliwowej pompy
wtryskowej (5), pompy smarowania olejowego (7),
pompy wtryskowej czynnika chłodniczego (5), pompy
napędu zaworowego (7) oraz do sterowania aparatem
elektrycznym zapłonu (26).
(12 zastrzeżeń)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych .„Metalchem", Toruń, Polska (Bogusław
Kościelecki).
Bezkorbowa maszyna tłokowa
Przedmiotem wynalazku jest bezkorbowa maszyna
tłokowa, pracująca zwłaszcza jako silnik, sprężarka
lub pompa. W maszynie według wynalazku cylinder
(1), tłok (4)) oraz wał (8), na którym jest ułożyskowany przesuwnie tłok (4), są ułożone względem siebie
współosiowo, przy czym zewnętrzna walcowa powierzchnia tłoka (4) lub wewnętrzna powierzchnia cylindra <1) ma co najmniej jedną zamkniętą prowadnicę
(5) o kształcie sinusoidy nawiniętej na walec, której
oś leży na płaszczyźnie prostopadłej do osi walca, a na
wewnętrznej powierzchni cylindra (1) lub zewnętrznej
powierzchni tłoka (4) ma osadzone sworznie (3) lub
kule w gniazdach (2) przesuwające się w czasie ruchu
tłoka wzdłuż naciętej sinusoidalnej prowadnicy (5).
Ponadto tłok lub zewnętrzna powierzchnia wału (8)
ma wycięte prostoliniowe prowadnice (6), równolegle

F02m; F02M

P. 175570

13.11.1974

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM",
Warszawa, Polska (Tadeusz Fabisiak, Andrzej Kraiński, Eugeniusz Siwak).
Wtryskiwacz paliwa
Wynalazek dotyczy wtryskiwacza paliwa do silników spalinowych, z wymiennym rozpylaczem przykręcanym nakrętką do oprawy, która posiada elementy
konstrukcyjne służące do połączenia przewodu przeciekowego.
Istota wynalazku polega na tym, że łącznik przewodu przeciekowego lub przewód przeciekowy jest
połączony z oprawą (1) za pomocą stożkowej tulejki
(8) zaciskowej, wciśniętej w stożkowy otwór (3) oprawy z łącznikiem lub przewodem, przy czym tulejka
(8) posiada sześciokąt (9) lub inny element służący
do uchwycenia kluczem w celu odłączenia tulejki (8)
od oprawy.
(1 zastrzeżenie)
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detalami połączonymi ze sobą w sposób szczelny na
ciśnienie występujące w pompie podczas wtrysku
paliwa. Istota wynalazku polega na tym, że połączenie uszczelniające cylindra (1) elementu tłoczącego
z króćcem (2) przewodu wtryskowego wykonane jest
w formie powierzchni stożkowej o kącie wierzchołkowym α <30°.
(3 zastrzeżenia)

F02m; F02M

P. 175950 Τ

26.11.1974

Pomorskie Zakłady Sprzętu Okrętowego „Warma",
Grudziądz, Polska (Jan Tesmar).
Filtr samooczyszczalny zwłaszcza do paliw i olejów
Filtr samooczyszczalny, wg wynalazku w którym
do oczyszczania elementów filtracyjnych wykorzystywane jest robocze medium, może być zastosowany
w układach paliwowych i olejowych silników spalinowych.
Filtr wg wynalazku ma korpus (1) podzielony na
dwie części przegrodą (2). Ż przegrodą (2) są połączone na stałe kosze filtracyjne (3) z pionowymi segmentami filtracyjnymi. Dolna część filtru zawiera
obrotowy kolektor zanieczyszczeń (5) napędzany siłownikiem (4) poprzez sprzęgło (6) i połączony wałkiem
(7) z zabierakiem (10) przylegającym do pierścieni (8)
obrotowych. W korpusie (1) dolnej części filtru jest
osadzona wkładka magnetyczna (11) do oczyszczania
cieczy z cząsteczek ferromagnetycznych. Pierścienie
(8) obrotowe mają zaworek zewnętrzny (9) i szczelinę
płuczącą (26).
(4 zastrzeżenia)

F02m; F02M

P. 176179

03..12.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Mielec, Polska (Marian Rzeszutek, Grzegorz
Sołtys).
Paliwowa pompa wtryskowa typu tłoczkowego
Paliwowa pompa wtryskowa typu tłoczkowego,
zwłaszcza do silnika wysokoprężnego, posiadająca napęd tłoczków poszczególnych sekcji tłoczących za pomocą popychaczy, z których każdy składa się z korpusu popychacza (2) przemieszczającego się poosiowo
w otworze cylinderka (6), posiadającym prowadnicę
(7) elementu prowadzącego (5), zamontowanego do jego płaskiej ścianki (3) charakteryzuje się tym, że element prowadzący (5) wykonany jest na gotowo z
blachy odpowiednio ukształtowanej i połączonej trwale zgrzewaniem punktowym do płaskiej ścianki (3)
korpusu popychacza (2) co najmniej jedną zgrzeiną
(4).
(1 zastrzeżenie)

F02m; F02M

P. 175704

18.11.1974

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM",
Warszawa, Polska (Andrzej Kraoński, Krzysztof Lendzion, Jerzy Wewiór).
Pompa wtryskowa do silników spalinowych
Wynalazek dotyczy pompy wtryskowej do silników
spalinowych w której element tłoczący, zawór odciążający i króciec przewodu wtryskowego są odrębnymi

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

F02m; F02M

P. 180348 Τ

N r 1 3 (67) 1976

12.05.1975

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami
Naftowymi „CPN", Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Broniszewsiki, Robert Gliński).
Urządzenie do zasilania gaźnika
silnika spalinowego powietrzem
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zasilania gaźnika silnika spalinowego powietrzem.
Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie
składa się ze zbiornika (2) częściowo napełnionego
paliwem, nad lustrem którego powietrze nasycane jest
jego oparami. Zbiornik (2) umieszczony jest między
filtrem powietrza (1) a gaźnikiem silnika (3) połączony z nimi przewodami (4).
Urządzenie według wynalazku może znaleźć zastosowanie w eksploatacji silników spalinowych.
(1 zastrzeżenie)

F03c;

F03C

P. 180191 Τ

03.05.1975

Jerzy Cegielski, Warszawa, Polska (Jerzy Cegielski).
Urządzenie do napędu odrzutowego
pojazdów wodnych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napędu
pojazdów wodnych jak np. łodzi lub kajaków.
Urządzenie słada się z wiosła (2), którego łopatka
(7) znajduje sie w położeniu poprzecznym do jego
pręta (4). Urządzenie ma ponadto elementy prowadnicowe (3). Wiosło (2) ma rozwidlenie (5) w jednym
swym końcu.
Łopatka może być nieruchoma (7), wychylna
wzdłużnie, bądź odchylna bocznie do pręta (4). Pręt
(4) składa się z dwóch połączonych rozłącznie części
(18) i (19).
Urządzenie posiada ponadto mechanizm (17) wydłużający wiosło. Pojazd jest odrzucany do przodu ruchem wzdłużnym wiosła równoległym do kierunku
jazdy.
(7 zastrzeżeń)

F04d; F04D

P. 180123 Τ

03.05.1975

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marek
Zieliński).
Samozasysająca pompa krążeniowa
Przedmiotem wynalazku jest samozasysająca pompa krążeniowa, przeznaczona zwłaszcza do przetłaczania cieczy przy większych wysokościach ssania, jak
również do przetłaczania cieczy szybko parujących.
Istota wynalazku polega na zastosowaniu w pompie
jednostopniowej i wielostopniowej pól przekrojów
przepływowych ssawnych otworów (11) i tłocznych
otworów (15) oraz ssawnych okien (3) i tłocznych
okien (21) w ssawnych wkładkach (5), tłocznych
wkładkach (12), międzystopniowych wkładkach (30)
oraz w ssawnych króćcach (2) na wylocie i w tłocznych króćcach (20) na dopływie o stałej wielkości
i jednakowym kształcie.
Kształt i wielkość w przekroju osiowym ssawnych
przestrzeni (24), tłocznych przestrzeni (26) i międzystopniowych przestrzeni (25) są takie same jak roboboczej przestrzeni (23) pompy. ŚTednice zewnętrzne
i wewnętrzne ssawnych otworów (11) i tłocznych
otworów (15) oraz ssawnych okien (3) i tłocznych
okien (21) usytuowane są w stałej odległości od osi
obrotu wałka (9) pompy. Istota wynalazku polega
również na zastosowaniu odpowiednio ukształtowanego
wytłaczającego kanału (10), odpowiednio ukształtowanej tarczy piasty (27) wirnika (8), odpowiednio
ukształtowanej części wlotowej, przelotu (31) króćca
(20) tłocznego członu (19), oraz uszczelniającego pierścienia (28) na zewnętrznym obwodzie wirnika (8).

Wytłaczający kanał (10) w postaci wąskiego wgłębienia usytuowanego obwodowo w obszarze rozdzielającej strefy (16) wykonany jest na ścianie bocznej
ssawnej wkładki (5) i międzystopniowej wkładki (30)
po stronie wylotowej, oraz na ścianie bocznej ssawnego członu (1) po stronie wlotowej. Zewnętrzny
obwód tarczy piasty (27) wirnika (8) jest ukształtowany tak, iż zewnętrzna średnica tarczy piasty (27)
wirnika (8) po stronie wlotowej jest większa od zewnętrznej średnicy tarczy piasty (27) wirnika (8) po
stronie wylotowej, przy czym szerokość tarczy piasty
(27) wirnika odpowiadająca maksymalnej szerokości
łopatek wirnika (8) jest mniejsza od największej
głębokości pierścieniowego wytoczenia (7) ssawnej
wkładki (5), międzystopniowej wkładki (30) i ssaw-
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nego członu (1) o wielkości szczeliny roboczej. Na
płaskich ściankach części wlotowej przelotu (31) króćca (20) tłocznego członu (19) w kierunku przepływu
wykonane są wydłużone wgłębienia (32) zakończone
uskokiem (33). Na zewnętrznym obwodzie wirnika
(8) osadzony jest uszczelniający pierścień (28), łączący łopatki wirnika (8) i wchodzący w wytoczenie (29)
ssawnej wkładki (5).
(5 zastrzeżeń)

w nich ślizgaczem (2), do którego mocowane są tłoczyska (4) badanych siłowników (5). W ramie (1) umieszczone są uchwyty (6), które można przesuwać
wzdłuż osi ramy. Urządzenie wyposażone jest w układ
hydrauliczny do napędu tych siłowników.
(1 zastrzeżeni)

F15b; F15B
B66b; B66B

Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Warszawa, Polska (Witold Rozwadowski, Aleksander Szymański).

Ρ. 175540

11.11.1974

Walter Kide and Company Inc, Clifton, Stany Zjednoczone Ameryki (William Ε. Wright, Hubert D. Bock
Jr).
Łącznik samonastawny
Łącznik samonastawny zwłaszcza do łączenia trzonu tłokowego cylindra hydraulicznego z segmentem
wielosegmentowego teleskopowego wysięgnika ma elementy (11) łączące cylinder (7b) z segmentem (2), trzon
tłokowy (7a) zamocowany przesuwnie w cylindrze
(7b) oraz zespół (10) łączący swobodny koniec trzonu
tłokowego (7a) z segmentem (1).
Zespół (10) zawiera elementy ustalające (10b, 10c,
10d), z których każdy połączony jest z odpowiednią
ścianą segmentu (1) wysięgnika oraz parę płyt (7d)
połączonych nierozłącznie ze swobodnym końcem trzonu tłokowego (7a). W każdym elemencie ustalającym
znajdują się wgłębienia, a płyty (7d) są ukształtowane odpowiednio do kształtu wgłębień. Każda płyta (7d) posiada element opierający się o odpowiednią
część elementu ustalającego dla uniemożliwienia obracania się trzonu tłokowego (7a) oraz element odsunięty od elementu (10b) dla umożliwienia ruchu posuwistego w płaszczyźnie pionowej.
(9 zastrzeżeń)

F15b; F15B

P. 175896

Urządzenie pompująco-sterujące
Urządzenie pompująco-sterujące napędzane sprężonym powietrzem jest wysokociśnieniową pompą hydrauliczną pracującą w obiegu zamkniętym, przeznaczoną do napędu i sterowania siłowników hydraulicznych.
Urządzenie pompująco-sterujące wg wynalazku zawierające silnik pneumatyczny, pneumatyczny zawór
sterujący, cylinder magazynowy, pompkę hydrauliczną, charakteryzuje się tym że pokrywa dolna (2)
posiada współosiową wydłużoną część w postaci
trzpienia (9), przechodzącego przez pokrywę górną (3)
i obejmowanego przesuwnie przez ruchomą przegrodę (4) rozdzielającą przestrzeń cylindra magazynowego (1) na dwie części: komorę powietrzną (6) i komorę hydrauliczną (5), która przez otwór (13) w
trzpieniu (9) łączy się z cylinderikiem (10), w którym
umieszczony jest tłoczek hydrauliczny (11).
Sposób sterowania w urządzeniu wg wynalazku
przepływem wstecznym czynnika hydraulicznego z odbiornika do urządzenia polega na tym, że dzięki odpowiedniemu ustawieniu zaworu sterującego (8) tłoczek hydrauliczny (11) wykonuje dłuższy skok niż
podczas pompowania i za pośrednictwem popychacza
(17) uchyla kulkę (19), stanowiącą zawór wylotowy
pompki, co umożliwia przepływ z siłownika do komory hydraulicznej.
(4 zastrzeżenia)

25.11.1974

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zbigniew 0koński).
Urządzenie do badania
siłowników hydraulicznych i pneumatycznych
Urządzenie do badania siłowników hydraulicznych
i pneumatycznych wg wynalazku zawiera ramę (1)
nośną, która posiada prowadnice (3) z umieszczonym

F15b; F15B

P. 176040

29.11.1974

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im.
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Janusz
Krakowiak).
Układ sterowania kolejnością działania
dwóch siłowników pneumatycznych
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania kolejnością działania dwóch siłowników pneumatycznych, w którym zasilanie siłownika drugiego niezależnie od wzrostu oporów na pierwszym siłowni-
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ku będzie następowało dopiero po osiągnięciu przez
tłok tego siłownika skrajnego położenia roboczego.
Układ wg wynalazku ma rozdzielacz (4) dwupołożeniowy połączony suwakiem (5) z tłokiem (6) siłownika (1) pierwszego. Rozdzielacz (4) ten w położeniu
suwaka (5) pomiędzy otworem (18) zasilania siłownika (2) drugiego a oparciem się o pokrywę łączy zasilania obydwu siłowników (1, 2) z atmosferą. Połączenie zasilań obydwu siłowników (1, 2) dokonane
jest za pomocą kanału (19) osiowego w korpusie rozdzielacza (4) oraz otworu (12) upustowego i kanału
(11) promieniowego w pokrywie korpusu rozdzielacza
(4).
(2 zastrzeżenia)

F16c; F16C

P. 176110

F16c; F16C

Nr 13 (67) 1976
P. 180333

13.05.1974

Pierwszeństwo: 13.05.1974 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 469263)
USS Engineers and Consultants Inc., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Łożyska walców biernych
oraz sposób konserwacji łożysk walców biernych
Przedmiotem wynalazku są łożyska walców biernych, stosowane zwłaszcza w urządzeniu do ciągłego
odlewania, łożyska zawierają centralne otwory, w
których walec jest usytuowany każdym końcem, odpowiednie dzielone bloki łożyskowe (15) oraz elementy
podtrzymujące bloki łożyska ślizgowego, w którym
powierzchnia każdego łożyska (14) z powierzchniami
skoncentrowanego zużycia jest usytuowana wewnątrz
jednego kwadratu otworu centralnego. Do otworu tego jest przykładana wypadkowa siła powstająca przy
przenoszeniu obciążenia przez walec zaś łożyska są
symetryczne do płaszczyzny poziomej (18) i płaszczyzny pionowej (19), ich dzielone bloki łożyskowe (15)
mają otwory mieszczące łożysko (14) w czterech różnych położeniach, przez co ich zużycie jest rozłożone
w czasie jego eksploatacji na cztery obszary, przy
czym łożyska pracują na sucho.
Sposób konserwacji łożysk z walcem biernym, których zużycia na jego powierzchni są skoncentrowane
w jednym kwadracie centralnego otworu, do którego
jest przykładana wypadkowa siła, polega na tym, że
zmienia się położenie łożysk w czasie eksploatacji
w czterech odrębnych położeniach i umożliwia się
obrót łożysk z ich początkowego położenia lub całkowicie się je obraca, przy czym zużycie tych łożysk
rozkłada się na cztery obszary.
(7 zastrzeżeń)

30.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej „ORAM", Łódź, Polska (Bolesław Antczak,
Zbigniew Wierzchniewski).
Samonastawny przegub kulisty oraz sposób jego
wykonywania
Samonastawny przegub kulisty przeznaczony do
wahliwego łączenia elementów konstrukcyjnych, zawiera oprawę (1), w której jest umieszczona wkładka (2) wykonana z materiału o dobrych własnościach
ślizgowych i plastycznych. W gnieździe wkładki (2)
jest osadzony obrotowy element kulisty (5). Wkładka
(2) stanowiąca bieżnię elementu kulistego (5) jest
wykonana w postaci tulei, której ścianka, na pewnym
odcinku od strony obydwu powierzchni czołowych,
ma zmniejszoną grubość.

F16d; F16D

Sposób wykonywania przegubu, polega na tym, że
do otworu oprawy (1) wciska się tuleję (2), po czym
w otworze tulei (2) umieszcza się obrotowo element
kulisty (5), a następnie części (3, 4) ścianki tulei (2),
które mają zmniejszoną grubość zaciska się na powierzchni kulistej pierścienia obrotowego w taki sposób, że wewnętrzna powierzchnia tulei (2) odwzorowuje się na powierzchni kulistej elementu (5), zabezpieczając go przed wypadnięciem z oprawy (1), a jednocześnie zapewniając jego swobodny obrót.
(5 zastrzeżeń)

P. 173625

22.08.1974

Pierwszeństwo: 23.08.1973 - Francja (nr 73 30 579)
28.12.1973 - Francja (nr 73 47 062)
Nadella, Rueil - Malmaison, Francja (Alfred Pitner).
Sposób montowania panewki w złączu kardana
Sposób przeznaczony jest do montowania panewki
w złączu kardana przez wciskanie w wycięcie odpowiedniej szczęki, panewki cylindrycznej otwartej na
jednym końcu i zamkniętej na drugim, tak że w położeniu końcowym dno panewki dociska elastycznie
powierzchnię czołową czopa krzyżaka. Sposób polega
na tym, że powierzchnia czołowa końcowa czopa oraz
elementy z nią współpracujące, to jest dno panewki
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i/lub środki pośrednie są tak umiejscowione, że w
pierwszej fazie wciskania, gdy elementy współpracujące z powierzchnią czołowo-końcową czopa doprowadzone są do styku z tą powierzchnią i/lub do styku wzajemnego między sobą, odległość osiowa (d)
między otwartym końcem panewki i powierzchnią
końcową (17) czopa (6) jest znacznie mniejsza od odległości (D) uzyskanej w fazie końcowej. W końcowej fazie wciskania odkształca się plastycznie dno
panewki tak, że likwiduje się odległość (D - d) i uzyskuje żądany docisk elastyczny pod wpływem sprężynowania następującego po odkształceniu plastycznym.
(19 zastrzeżeń)

F16d; S16D

P. 180182

F16d; F16D
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P. 180383 Τ

14.05.1975

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Wacław Gierulski, Stanisław Wójcik).
Sprzęglo cięgłowo-dźwigniowe
do łączenia niewspółosiowych wałów
Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło cięgłowodźwigniowe do łączenia niewspółosiowych wałów, w
którym napęd przenoszony jest poprzez układ odpowiednio połączonych cięgieł i dźwigni.
W sprzęgle na elemencie wału znajdują się co najmniej dwie pary równomiernie rozmieszczonych na
obwodzie dźwigni(l), przy czym każda z dźwigni połączona jest obrotowo łącznikiem (2) z elementem (4)
wału (6) oraz w sposób sprężysty z cięgłem (3). Każdą
parę dźwigni spina łącznik, natomiast cięgła drugim
swym końcem połączone są z elementem (5) drugiego wału (7).
(1 zastrzeżenie)

06.05.1975

Pierwszeństwo: 07.05.1974 - Meksyk (nr 151, 085)
13.09.1974 - Meksyk (nr 153, 790)
Productos Siro, S.A, Country Club, Guadalajara,
Jalisco, Meksyk.
Wsteczny hamulec pedałowy
ze wspomaganiem samoczynnym
Przedmiotem wynalazku jest wsteczny hamulec pedałowy ze wspomaganiem samoczynnym do pojazdów
z napędem pedałowym, takich jak rowery dwukołowe, trzykołowe, itp.
Wsteczny hamulec pedałowy ze wspomaganiem samoczynnym do pojazdów z napędem pedałowym, posiadający oś (14) mechanizmu korbowego (12) z zamocowanymi do niej korbami pedałów (16), zgodnie z
wynalazkiem zawiera cięgno (34) do przenoszenia siły
hamowania na jednym końcu zaopatrzone w klocki
hamulcowe '28), zaś drugim końcem połączone ze
sprzęgłem jednokierunkowym (30) osadzonym na osi
(14) mechanizmu korbowego (12).
(11 zastrzeżeń)

F16f;

F16F

P. 175979

26.11.1974

Czesław Górbiel, Kraków, Polska (Czesław Górbiel).
Tłumik drgań
Przedmiotem wynalazku jest tłumik drgań mechanicznych fundamentu lub podłoża pracującej maszyny.
Może być również stosowany, do tłumienia drgań
między elementami maszyny.
Tłumik drgań ma w komorze (2) korpusu (1) osadzoną membranę (3), wewnątrz której znajduje się
wkładka (3a) z materiału sztywnego. Po jednej stronie powierzchni czołowej membrany (3) znajduje się
kanał (5) do doprowadzenia medium wywołującego
ciśnienie. Membrana (3) jest szczelnie osadzona w
korpusie (1). Korpus (1) jest połączony z fundamentem (6) maszyny a tłoczek (4) jest połączony z podstawą (7) tej maszyny.
Istota wynalazku polega na regulowanej w szerokich granicach zmianie sztywności tłumika przez
doprowadzenie pod membranę (3) medium o różnym
ciśnieniu.
(5 zastrzeżeń)
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F16f; F16F

P. 180118 Τ
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02.05.1975

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona
Góra, Polska (Zdzisław Kuska, Stanisław Misztal).

Przedmiotem wynalazku jest izolator dynamiczny
zabezpieczający przed przenoszeniem drgań mechanicznych maszyn i urządzeń na podłoże i/lub zabezpieczający wrażliwe maszyny i urządzenia przed drganiami i wstrząsami otoczenia przenoszonymi przez
podłoże.
Izolator według wynalazku składa się z co najmniej jednej warstwy stykających się ze sobą kulek
wykonanych z elastycznego tworzywa, korzystnie z
gumy i umieszczony jest na stropie lub innym podłożu w obudowie skrzyniowej lub płytowej. Dla
amortyzacji składowej pionowej drgań i wstrząsów a
także drgań bocznych izolator rozmieszcza się zarówno
pod' płytą, na której zamocowana jest maszyna lub
urządzenie jak i w szczelinach między tą płytą i obudową.
Sprężystość tworzywa, z którego wykonane są kulki, ich średnice a także powierzchnia warstwy izolatora dobrane są odpowiednio do ciężaru maszyny izolowanej oraz charakterystyki dynamicznej drgań, przy
czym średnice kulek umieszczonych w jednej warstwie i ich właściwości sprężyste powinny być jednakowe. Wymiary wewnętrzne obudowy izolatora jak i
szczeliny między płytą fundamentową maszyny a obudową stanowią wielokrotność średnicy sprężystych kulek gumowych.
(zastrzeżenie)

F16f; F16F jej

P.

180323

T

|

12.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Antoni Nowak, Edward
Dyrda, Józef Wojnar, Helmut Kołodziej).
Wibroizolator do fundamentowego
i bezfundamentowego posadowiania maszyn i urządzeń
Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator do fundamentowego i bezfundamentowego posadowiania
maszyn i urządzeń z regulowaną charakterystyką
amortyzacji. Charakteryzuje się tym, że co najmniej
jeden sprężysty element (1) dociskany jest do obudowy (2) w sposób regulowany naprężaczem (3) wyposażonym w co najmniej jedno cięgno napinające (4)
najkorzystniej zakończone gwintem, na który nakręcono nakrętkę (5) osadzoną oporowo w obudowie (2).
(4 zastrzeżenia)

F16f;

F16F

P. 180322 Τ

12.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Antoni Nowak, Edward
Dyrda, Józef Wojnar).
Wibroizolator do fundamentowego
i bezfandamentowego posadowiania maszyn i urządzeń
Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator do fundamentowego i bezfundamentowego posadowiania maszyn i urządzeń z regulowaną charakterystyką amortyzacji i charakteryzujący się tym, że co najmniej
jeden sprężysty element (1) przegradzający tuleję (1)
1 pokrywę (3) od obudowy (4) dociskany jest do zakończenia kołnierzowego (5) tulei (2) stanowiącej zasadniczy trzon wibroizolatora w sposób regulowany
ra pomocą pokrywy (3), najkorzystniej przez natręcanie pokrywy (3) na tuleję wsporczą (2).
(5 zastrzeżeń)

F16f; F16F

P. 180324 T

12.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Eelektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska.
Wibroizolator do fundamentowego
i bezfundamentowego posadowienia maszyn i urządzeń
Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator do fundamentowego i bezfundamentowego posadowiania maszyn i urządzeń z regulowaną charakterystyką amortyzacji,
charakteryzujący
się
tym,
że
element
sprężysty (1) wykonany najkorzystniej z gumy posiada co najmniej jedną wewnętrzną komorę ciśnieniową
(2) z co najmniej jednym, najkorzystniej symetrycznie ułożonym, rdzeniem (3).
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z jednej, a lewym z drugiej strony, dwóch tulei (2)
wewnątrz zbieżnych a zewnątrz gwintowanych jedna
prawym a druga lewym gwintem, wkręcanych w łącznik rurowy (1) oraz dwóch par klinów (3) umieszczonych parami wewnątrz każdej tulei (2) i rozpartych
tuleją rozporową (4), zakleszczających końce łączonych
lin (10) przy nakręcaniu łącznika rurowego (1) na
unieruchomione tuleje (2).
(2 zastrzeżenia)

F16f;

F16F

P. 180589

22.05.1975

Pierwszeństwo :22.05.1974 - Wielka Brytania
(nr 22773/74)
Enersorb Limited, Londyn, Wielka Brytania.

F16g; F16G

P. 180537 Τ

20.05.1975

Urządzenie amortyzacyjne oraz sposób wytwarzania
urządzenia amortyzacyjnego

Zakłady Urządzeń Dźwigowych, Warszawa, Polska
(Stanisław Goliasz).

Urządzenie amortyzacyjne złożone z podstawy (5)
wykonanej z materiału elastomerycznego regulujące
energię zderzenia, ma zewnętrzną osłonę (6) obejmującą co najmniej część podstawy (5) i przymocowaną
do podstawy (5), w wyniku czego uzyskuje się właściwe wykończenie jego powierzchni oraz końcowe
wymiary urządzenia. Zewnętrzna osłona (6) jest z
tworzywa sztucznego korzystnie pianki poliuretanowej.
Sposób wytwarzania urządzenia amortyzacyjnego
złożonego z podstawy wykonanej z materiału elastomerycznego regulujące energię zderzenia polega na
tym, że początkowo formuje się podstawę (5) tylko
do kształtu przybliżonego, następnie zmniejsza się
jej wymiar po wykonaniu całego urządzenia oraz
formuje się na najmniej części podstawy osłonę
(6) wykonaną z innego materiału, co nadaje urządzeniu wymagany kształt końcowy i końcowe wymiary.
(8 zastrzeżeń)

Łącznik cięgna elastycznego z łańcuchem,
zwłaszcza dla kabla zwisowego dźwigów.
elektrycznych okrętowych

F16g; F16G

P. 180409

Łącznik cięgna elastycznego z łańcuchem, zwłaszcza
dla kabla zwisowego dźwigów elektrycznych okrętowych jest zestawiony z kabłąka (1), docisku (2) i zacisku (3); połączonych rozłącznie, najkorzystniej za
pomocą znanych wkrętów i nakrętek. Układ ten unieruchamia względem siebie znane cięgno elastyczne
ze znanym łańcuchem.
(5 zastrzeżeń)

14.05.1975

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Jan
Pachołek).
Zacisk linowy, do łączenia lin stalowych
Zacisk linowy do łączenia lin stalowych, stosowany zwłaszcza przy wymianie lin w kopalnianych urządzeniach wyciągowych, składający się z łącznika rurowego (1) wewnątrz gwintowanego gwintem prawym

F16h; F16H

P. 175415

07.11.1974

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Władysław Wiśniewski, Jan Piotrowski, Zbigniew Szeler).
Przekładnia planetarna
Wynalazek dotyczy bezjarzmowej przekładni planetarnej z pierścieniami tocznymi podpierającymi walki
satelitów od strony wewnętrznej.
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W przekładni planetarnej wszystkie koła zębate zarówno w kierunku wzdłużnym jak i poprzecznym są
tak rozmieszczone oraz średnice tych kół są tak dobrane, że występuje równowaga momentów w płaszczyznach stycznych do obwodów satelitów, w punkcie chwilowego obrotu O na satelicie środkowym.
Dla przejmowania nacisków wzdłużnych między satelitami (4 i 5) umieszczony jest pierścień oporowy (9).
(3 zastrzeżenia)

F16h; F16H

P. 176134

03.12.1974

Zigmund Genrikhovich Bljumshtein, Sergei Vasilievich Dmitriev, Kazań, Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich (Zigmund Genrikhovich Bljumshtein, Sergei Vasilievich Dmitriev).

Nr 13 (67) 1976

Zespół uszczelniający siłowników hydraulicznych,
zwłaszcza pracujących pod wysokim ciśnieniem
Zespół uszczelniający siłownika hydraulicznego wg
zgłoszenia nr P. 146861 ma w tłoku (1) pod częścią
uszczelniającą (3) pierścień uszczelniający (5), do którego przylega pierścień sprężysty (6). W tłoku (1)
znajdują się kanały górne (7) i kanały dolne (8) służące do doprowadzania i odprowadzania oleju.
Wynalazek jest stosowany w uszczelnianiu tłoków
siłowników, które pracują w układzie otwierania i
zamykania form, w których odbywa się wulkanizacja
wyrobów gumowych.
(2 zastrzeżenia)

F16k; F16K

P.

180210 T

06.05.1975

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Krosno, Polska (Kazimierz Jarząb, Stanisław Kustroń, Bogdan
Kril).

Bezstykowy mechanizm przekładniowy

Zawór spustowy cieczy, zwłaszcza mleka

Bezstykowy mechanizm przekładniowy zawierający
element wsporczy (1), koło zębate (7) i wycinek zębaty (6) rozmieszczone na elemencie wspornym (1) zawiera według wynalazku, stały magnes (9), w którego
polu są umieszczone wykonane z materiału magnetycznie miękkiego koło zębate (7) i wycinek zębaty
(6) tworzące zębatą parę magnetyczną.
Mechanizm według wynalazku może być zastosowany w przyrządach manometrycznych do przekazywania sygnału mechanicznego od elementu czułego do
elementu wskazującego przyrządu.
(10 zastrzeżeń)

Zawór spustowy cieczy, zwłaszcza mleka, stosowany
jest głównie w schładzialniach mleka. Korpus zaworu
składa się z tulei zewnętrznej (1), w której wytoczeniu osadzona jest przesuwnie tuleja wewnętrzna
(2). Na styku tych tulei umieszczony jest pierścień
uszczelniający (3).
Tuleja zewnętrzna (1) ma wycięcia (4 i 5), w których osadzone są obrotowe czopy (6 i 7) przepustnicy
(8), przy czym czopy te przepuszczone są przez pierścień uszczelniający (3). Szczelność zaworu regulowana jest dociskiem tulei (2) do pierścienia (3).
(1 zastrzeżene)

F16j; F16J

P. 175981

27.11.1974

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr 146861
„Stomil" Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego,
Sanok, Polska (Roman Furmankiewicz, Zdzisław Górski, Jan Ziemiański).
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P. 180220 T.

07.05.1975

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Śląska, Polska (Henryk Skirło, Teodozja Grzywno wicz,
Jerzy Drzepacz, Roman Tkaczyk, Szymon Dylus).
Zawór automatyczny do wypustów zbiorników cieczy,
również do cieczy z zawiesiną mechaniczną
Przedmiotem wynalazku jest zawór automatyczny
do wypustów zbiorników cieczy, przeznaczony do
szybkiego i szczelnego odcinania przepływu, może być
stosowany do zamykania wypustów zbiorników wody
obiegowej płuczki kopalnianej, czyli przy cieczach z
zawiesiną mechaniczną.
Zawór automatyczny do wypustów zbiorników cieczy składa się z dwóch części, z których jedna część
jest umieszczona na dnie (2) zbiornika (3) cieczy, a
druga część jest zamocowana na górnej płycie (11)
tego zbiornika. Część zamocowana na dnie (2) składa
się z dwóch części, z których jedna część jest umieszczona na dnie (2) zbiornika (3) cieczy, a druga
część jest zamocowana na górnej płycie (11) tego
zbiornika. Część zamocowana na dnie (2) składa się
z korpusu (1) wyposażonego w uszczelniający pierścień (5) i u góry zakończonego przewodniczymy kolumnami (8), pomiędzy którymi przemieszcza się
zawieradło (6). Zawieradło to jest połączone trwale
z trzpieniem (7) w postaci rury otworowej z obu
stron. Natomiast druga część zaworu składa się z
konstrukcji nośnej (12) i z umieszczonych na niej
elektrycznego przestawiaka (13) oraz z zatrzaskowego
mechanizmu (15) połączonego dwuramienną dźwignią
(16) z luzownikiem (17) wyposażonym w zworę elektromagnetyczną. Obie te części zaworu są ze sobą
połączone trzpieniem (7) zawieradło (6) i cięgłem (14)
przestawiaka (13) za pomocą kołnierza (10).
Otwarcie zaworu odbywa się przez unoszenie ku
górze zawieradła (6) przez przestawiak (13) aż do momentu, gdy kołnierz (10) trzpienia (7) osiądzie na
sworzniu zatrzaskowego mechanizmu (15). Natomiast
zamknięcie zaworu odbywa się pod działaniem ciężaru własnego zawieradła (6), które w momencie zwolnienia kołnierza (10) przez sworzeń mechanizmu zatrzaskowego spada w dół.
(6 zastrzeżeń)
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nej strony uszczelką (7) mocowaną śrubą (6), a z drugiej strony pierścieniem oporowym (8), spełniającym
funkcję zderzaka. Wnętrzne cylindra (2) obudowy (1)
jest połączone poprzez otwór wylotowy (12) i kanał
odpowietrzający (11) z atmosferą. Co najmniej po jednej stronie otworu wylotowego (12) w cylindrze (2)
jest wykonany co najmniej jeden żłobek (13). Zamiast
żłobka może być wykonane wycięcie.
(5 zastrzeżeń)

F161; F16L

P. 180386 Τ

14.05.1975

Przedsiębiorsitwo Robót Termoizolacyjnych „Termoizolacja", Zabrze, Polska (Stanisław Dychus, Herbert
Gawron, Paweł Macura, Tadeusz Mądrzycki, Józef Rogalski, Marcin Stan).
Sposób wytwarzania prefabrykowanej otuliny
do termicznej izolacji rurociągów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
prefabrykowanej otuliny do termicznej izolacji rurociągów. Wykonana otulina sposobem według wynalazku polega na naklejeniu na płaszczu ochronnym z
blachy ryflowej ocynkowanej lub aluminiowej pasków
w kształcie prostopadłościanu wyciętych z mat lub
płyt z wełny mineralnej. Paski z wełny przycięte
i naklejone prostopadle, po założeniu prefabrykowanej otuliny, przyjmują kształt klinów na całym obwodzie izolowanego rurociągu, stwarzając optymalne
zagęszczenie izolacji, która spełnia rolę naturalnej
konstrukcji nośnej.
(2 zastrzeżenia)

F161; F16L

P. 180447 Τ

16.05.1975

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 167400
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Andrzej Duch).
Złącze elastyczne dla cienkościennych rur
Złącze elastyczne dla cienkościennych rur, zwłaszcza lutniociągów blaszanych stosowanych w górnictwie, ma postać elastycznej tulei, której środkową

F16k; F16K

P. 180337

13.05.1975

Pierwszeństwo: 17.05.1974 - Austria (nr A 4110/74)
Hoerbiger Ventilwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria.
Ciśnieniowy zawór odciążający
W obudowie (1) zaworu umieszczony jest przesuwny,
wydrążony tłok (5) obciążony sprężyną (9), wyposażony w promieniowe otwory (10) i zakończony z jed-
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część stanowi pierścień (1) o przekroju poprzecznym
zbliżonym do Unii przebiegu funkcji sinus. W punktach odpowiadających ekstremom tej funkcji, pierścień (1) jest wzmocniony za pomocą sztywnych, kolistych pierścieni (4, 8).
(1 zastrzeżenie)

F21v; F21V

P. 180109 Τ

02.05.1975

Spółdzielnia Inwalidów „Twórczość", Gliwice, Polska (Adam Nitka, Antoni Sawicki, Harald Mosler,
Barbara Przebinda, Irena Ignacy).
Lampa dekoracyjna z ruchomym efektem
świetlnym

F21v; F21V

P. 175647

15.11.1974

Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego „Famor",
Bydgoszcz, Polska (Jan Perejczuk, Janusz Cichocki).
Projektor świetlny zwłaszcza poszukiwacz
Projektor światła według wynalazku przeznaczony jest do stosowania w różnego rodzaju pojazdach
lądowych i wodnych. Charakteryzuje się on tym, że
jego mechanizm sterowania posiada drążoną oś (3)
z wycięciami (8) na powierzchni bocznej, przez które
przechodzą blokujące kliny (9) umieszczone w zbierakowym pierścieniu (10) osadzonym suwliwie na drążonej osi (3). Zabierakowy pierścień (10) jest utrzymywany w żądanym położeniu za pomocą blokujących
klinów (9), które są dociskane do zabierakowego pierścienia (10) dźwignią (11), najkorzystniej poprzez pośredni pierścień (12).
(1 zastrzeżenie)

Lampa dekoracyjna ma dolną podstawę (1) z żarówką (6) i zasilającym kablem (13). Na podstawie
ustawiony jest abażur (2) z fotografią lub rysunkiem
najczęściej płynącej wody. Nad żarówką (6) jest ułoży skowana turbinka (9) z zamocowanym do jej obrzeża (8) obrotowym przeźroczystym stożkiem (4), na którym namalowano półprzeźroczystą farbą spiralę (5).
Wewnętrzna część abażuru wykonana jako cylinder
(3) nieprzeźroczysty, ma przeźroczyste pionowe linie
lub esy. Wewnętrzny cylinder (3) i obrotowy stożek
(4) są wykonane z „estrofolu".
(1 zastrzeżenie)

F23k; F23K

P. 176051

29.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry. Polska (Jerzy Kopydłowski, Aniela Kopydłowska).
Dozownik zgrzebłowy
F21v; F21V

P. 176102

30.11.1974

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne „CENTRA",
Zakład Wytwórczv Ogniw i Baterii, Starogard Gdański, Polska (Edward Zaborowski.
Dwukierunkowy reflektor odblaskowy i
zwłaszcza do latarek ostrzegawczych
Reflektor według wynalazku przeznaczony jest do
zastosowania w latarkach i lampach ostrzegawczych,
gdzie wymagane jest światło dwukierunkowe skierowane przeciwległe.
Dwukierunkowy reflektor odblaskowy składa się
z dwóch odbłyśników o kształcie wycinków paraboloidy umieszczonych jeden nad drugim i obróconych
względem siebie o 180°. Wewnętrzna płaszczyzna odbłyśnika składa się z elementarnych prostokątnych
luster ułożonych na płaszczyźnie paraboloidy.
(3 zastrzeżenia)

Dozownik zgrzebłowy transportujący węgiel górną
częścią łańcucha zgrzebłowego (10) i zasilający paleniska kotłowe, zwłaszcza narzutowe, posiada warstwownicę (5) umieszczoną w miejscu wyjścia łańcucha zgrzebłowego (10) spod kosza zasypowego (4)
wykonaną w kształcie ćwiartki cylindra, która osadzona jest obrotowo na wałku (13) i odchyla się przy
dostaniu się pod nią większych ciał obcych, a następnie samoczynnie opuszcza się ponownie do położenie nastawionego za pomocą ramienia (15) opierającego się w dolnym położeniu warstwownicy (5) na
dźwigni połączonej z wałkiem (13).
Wokół zgrzebeł (11) opasujących tylny wał (7) dozownik posiada blachę nawracającą (6), po której
węgiel gromadzący się z tyłu dozownika zabierany
jest na półkach zgrzebeł (11) na górną część łańcucha zgrzebłowego (10). Odległość między blachą nawracającą (6) i zgrzebłami (11) regulowana jest za
pomocą śrub (18) i nakrętek (19) łączących blachę
nawracającą (6) z pokrywą (21) tylnej części (3) korpusu dozownika.
(5 zastrzeżeń)
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wnętrznej (7). Między tuleją wewnętrzną (7) i zewnętrzną (5) znajduje się pierścień elastyczny (6) do
tłumienia szumu przy pracy łożysk. Całość za pomocą wsporników (12) umocowana jest w kanale
(13), przez który przepływa powietrze.
Wirniki (1, 2) posiadają łopatki tak ustawione, że
napędzane są powietrzem o odpowiedniej prędkości,
przepływającym przez kanał, przy czym jeden wirnik obraca się w prawo, a drugi w lewo. Woda doprowadzona jest do kanału za pomocą dyszy (9),
która ją rozpyla na mgłę i podaje na wirniki. Z wirników wypływa już powietrze o odpowiedniej wilgotności i temperaturze.
(1 zastrzeżenie)

F24d;

F24D

P. 176154

03.12.1974

Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zgorzelec, Polska (Jerzy Czypionka).
Rekonstrukcja kotłów żeliwnych
typu Eca IV i Eca I Μ
w celu spalania w nich węgla długopłomiennego,
zwłaszcza węgla brunatnego
Kocioł żeliwny według wynalazku posiadający nisko usytuowane wloty do kanałów konwekcyjnym
dolnego spalania charakteryzuje się tym, że ma kanały umożliwiające obmywanie płomieniem całej powierzchni zewnętrznej górnych i bocznych części
kotła, dzięki czemu istnieje możliwość zgrubiania warstwy ognia w palenisku oraz spalania węgla długopłomiennego, zwłaszcza brunatnego.
(1 zastrzeżenie)

F24f; F24F

P. 173287

05.08.1974

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego, Gdańsk, Polska (Stefan Bieliński,
Michał Szczucki, Mirosław Daszkowski).
Wytwornica mgły wodnej
Wytwornica mgły wodnej według wynalazku jest
przeznaczona do urządzeń klimatyzacyjnych.
Składa się ona z umieszczonych współosiowo w kanale (13) dwóch wirników prawego (1) i lewego
(2) o średnicach dobranych do średnicy kanału, osadzonych na wałkach prawym (3) i lewym (4), ułożyskowanych na łożyskach tocznych (8) w tulei we-

F24h; F24H

P. 175127

26.10.1974

Jan Krysiak, Warszawa, Polska (Jan Krysiak).
Metoda regulacji
przez sterowanie ilością ciepła
w funkcji temperatur czynnika grzejnego
i urządzenie do stosowania tej metody
zwane „kaldomatem"
Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji, przez
sterowanie ilością ciepła przekazywanego z sieci zewnętrznej do instalacji wewnętrznej w funkcji temperatury, czynnika grzejnego dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej, oraz urządzenie do stosowania tej metody.
Sposób według wynalazku polega na tym, że szczególnie zainstalowane trzpienie zespołów termoelektrycznych posiadające zdolność termicznego wydłużażania i skracania w zależności od temperatury wody, w której są zanurzone czujniki zespołów termoelektrycznych, oddziaływują na dźwignię urządzenia
przepustowego (12, 13, 14, 15 i 16) tak, że zapewniają utrzymanie średniej temperatury czujnika
grzejnego w całym przedziale temperatury dla dowolnie wybranego rodzaju odbiornika.
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Urządzenie do stosowania tego sposobu posiada
silnik elektryczny (1), sprzęgła (2) oraz pompę (3)
posiadającą elastyczne połączenie (4 i 5) z komorami
(6 i 7) membrany (8) z trzpieniem (9) uszczelnionym
mieszkiem (10). Trzpień (9) uszczelniony dławicą (11)
połączony jest elementem jarzmowym (12) z przesłoną (13), przysłaniającą otwór (14) lub (15) w zależności od współczynnika wypełnienia komory (6 i 7).
(4 zastrzeżenia)
F25f;

F25F

P. 180198 Τ

06.05.1975.

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska
(Zbigniew Raś, Jan Magdoń).
Skraplacz wyparny
Skraplacz wyparny , ma zastosowanie w przemysłowych urządzeniach chłodniczych. Skraplacz składa się z unifikowanych zespołów funkcjonalnych
o dobranych wielkościach geometrycznych w następującym układzie segmentowym: Segment (1) - zespołu wężownic skraplających, segment (2) - zespołu wężownic z nasuniętymi lamelami do schładzania przegrzanej pary czynnika, segment (3) zespołu
oddzielacza kropel wody unoszonych przez strumień
powietrza, segment (4) - zbiornika obiegowej wody chłodzącej oraz rury zraszające (11). Układ umożliwia wykonanie różnych wielkości skraplaczy, ze
stopniowaniem podstawowego parametru, jakim jest
zewnętrzna powierzchnia wężownic skraplających,
według ciągu R5 i R10, przy równczesnym zachowaniu proporcji wymiarów liniowych skraplaczy.
W celu zabezpieczenia przed przeciekaniem wody
pomiędzy segmentami zbiornik wody, złożony z segmentów (4), posiada nakładki (27), które są nasunięte na górne krawędzie tych segmentów. Segmenty
(1), (2) i (3) posiadają konstrukcję samonośną i ukształtowane powierzchnie boczne, umożliwiające łączenie
ich między sobą wraz z pozostałymi elementami
skraplacza, za pomocą śrub. Natomiast zewnętrzne
elementy konstrukcyjne tych segmentów stanowią
konstrukcję nośną oraz kanał, dla przepływu powietrza i opadających kropel wody. Poza tym, segment (1) posiada ścisłe zestawienie i zamocowanie
w układzie przestrzennym zespołu - identycznych
wężownic (20), w dwóch blaszanych elementach w
kształcie ceownika, które stanowią jednocześnie elementy nośne, oraz czołowe osłony kanału, dla powietrza chłodzącego i wody zraszającej wężownice.
Zamocowanie rur (20) w elementach ceowych realizowane jest za pomocą prętów (23), włożonych
pomiędzy rury oraz przyspawanych w otworach tych
elementów - co zabezpiecza płaskie powierzchnie
boczne dla szczelnego zestawienia sąsiednich segmentów.
(3 zastrzeżenia)

F25g; F25G
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20.05.1975

Akademia Rolnicza, Szczecin, Polska (Jerzy Płociak,
Tadeusz Kawka).
Urządzenie do rozmrażania bloków rybnych
Urządzenie do rozmrażania bloków rybnych będące przedmiotem wynalazku dotyczy rozmrażania w
środowisku podgrzanego powietrza i wody. Stanowi
ono komorę rozmrażalniczą wyposażoną w przenośnik
przegrodowy (3), na którym odbywa się rozmrażanie
bloków rybnych oraz przenośnik siatkowy (4) zanurzony częściowo w wannie (2) z wodą, na którym następuje całkowite dogłębne rozmrażanie poszczególnych sztuk ryb powstałych z rozpadu rozmrożonych
bloków. Przenośnik przegrodowy obiega wannę z wodą w płaszczyźnie pionowej. Komora rozmrażalnicza podzielona jest funkcyjnie na sekcję powietrzną
(8) wyposażoną w nagrzewnice powietrza (6) z wentylatorami (7) oraz sekcję wodno-powietrzną dodatkowo w instalację wodną z dyszami (11)) rozpylającymi wodę na bloki rozmrażalnych ryb.
(2 zastrzeżenia)

F26b; F26B

P. 176107

30.11.1974

Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, Katowice, z siedzibą w Mikołowie, Polska.
Układ do samoczynnej regulacji dozowania paliwa
zwłaszcza w szuszarkach kruszywa
Układ do samoczynnej regulacji dozowania paliwa,
zwłaszcza w suszarkach kruszywa, ma przetwornik
(11) temperatury połączony z pneumatycznym regulatorem (10) dozowania paliwa, formujący sygnał
wyjściowy na siłownik pneumatyczny (9) sterujący
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regulacyjnym zaworem (8) paliwa. Regulator (10) zabudowany jest na rejestratorze (15) o dwu wejściach,
rejestrującym temperaturę spalin oraz temperaturę
gorącego kruszywa.
(2 zastrzeżenia)

F26b; F26B

P. 180236 Τ

07.05.1975

Zakład Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni
i lakierni „ZUGiL", Łódź, Polska (Marian Kawecki,
Paweł Kuczerenko).
Urządzenie do zamykania otworów
technologicznych urządzeń przemysłowych
Urządzenie do zamykania otworów technologicznych urządzeń przemysłowych suszarek zabudowane
jest w ramie metalowej łączonej z suszarką. Elementem zamykającym otwór drzwiowy jest przepona elastyczna (4), nawinięta na wałek w formie rolety. Zamykanie otworu powodują ciężary (10) zawieszone na
łańcuchach, które rozpoczynają pracę w momencie
odwijania tkaniny przez motoreduktor.
Otwieranie otworu jest powodowane przez nawijanie tkaniny na wałek przez motoreduktor. Tkanina
jest dociskana do ramy po zasłonięciu otworu przez
listwy dociskowe (14). Przepona elastyczna jest zszyta
z dwóch warstw jednostronnie metalizowanej tkaniny
i pokryta z zewnątrz emalią.
(3 zastrzeżenia)

F27b; F27B

P. 180268 Τ

08.05.1975.

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Jerzy Sikora, Ryszard Petela, Roman Oleksiak).
Palnik olejowy
Dwustopniowy palnik olejowy z komorą rezonansową jest szczególnie przydatny do opalania pieców
martenowskich. Palnik ten ma przewód olejowy (2)
obudowany płaszczem z materiału izolacyjnego (3)
oraz jeden przewód powietrza dostarczający sprężone powietrze jednocześnie do dyszy (10) pierwszego stopnia rozpylania i do dyszy (13) drugiego
stopnia rozpylania. W dyszy (10) wykonana jest komora rezonansowa (11) wytwarzająca drgania ultradźwiękowe w strudze sprężonego powietrza. Strumień gorącego sprężonego powietrza jest osłaniany
ekranem (19) przed odbiorem ciepła przez wodę chłodzącą odbudowę palnika.
(1 zastrzeżenie)

F27b; F27B

P. 176046

29.11.1974.

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Stanisław Kobus, Marek Samela, Stanisław Butryn, Zenon Ziemski, Stefan Dziedzic, Aleksander Karpała, Bohdan
Kołomyjski).
Układ rozrządu
pieca stalowniczego typu tandem
Przedmiotem wynalazku jest układ rozrządu pieca stalowniczego typu tandem służący do zmiany
kierunku odciągu spalin z pieca.
Układ rozrządu wg wynalazku charakteryzuje się
tym, że otwór (1) łączący wannę z pionowym szybem (3) jest połączony ze spalinowym rurociągiem
(5) przewodem (6), przy czym spalinowy rurociąg
(5) i przewód (6) oddzielone są pionową zasuwą (7).
Przewód (6) ma zewnętrzny płaszcz (8) i wewnętrzną
ceramiczną wymurówkę (9), oraz zaopatrzony jest w
klapy bezpieczeństwa (10).
(2 zastrzeżenia)

F27d; F27D

P. 180225 Τ

07.05.1975

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Władysław
Foszcz, Wiesław Kopecki, Stanisław Stępień, Mieczysław Ożóg, Mieczysław Kostaś, Marian Kubrak).
Urządzenie do zrywania skrzepów
Urządzenie do zrywania skrzepów, zwłaszcza skrzepów metalowych z gardzieli konwertora, posadowione na platformie wagonu (3), zawiera dwuramienną dźwignię (6) z wahliwie, w płaszczyźnie pionowej, usytuowaną względem podstawy (1) osią obrotu (7). Koniec dźwigni (6) od strony konwertora (2)
zaopatrzony jest w narzędzie robocze wykonane w
postaci pazurów (8).
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Przeciwległy koniec dźwigni (6) jest osadzony w
umieszczonym na podstawie (1) wsporniku (9) za pomocą odpowiednio dobranego sworznia (10). Sworzeń
(10) utrzymuje dźwignię (6) w ustalonym położeniu
w stosunku do podstawy (1), oraz stanowi jednocześnie bezpiecznik ograniczający wielkość siły występującej na pazurach w czasie zrywania skrzepów.
(1 zastrzeżenie)

F27d; F27D

P. 180288 Τ
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nowy (3) w swoich bocznych ścianach posiada otwory
odciągowe (5) umieszczone na wprost kanałów poziomych (8), które to otwory (5) regulowane są przesłonami (6) zamocowanymi suwliwie na podporach
(7) umieszczonych w kanałach poziomych (8) przymykanych zasuwami (97 umieszczonymi na zewnętrznej ścianie (1) tunelu (2) pieca.
(1 zastrzeżenie)

08.05.1975

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych,
Kraków, Polska (Kazimierz Zawiślak, Kazimierz Grodzicki).
Sposób szybszego chłodzenia wsadu
w piecu tunelowym

G01b; G01B

Sposób według wynalazku polega na tym, że w zakresie temperatur 1350°C do 1150°C zimne powietrze
dostarczane przez wentylator wysokociśnieniowy (5)
jest wdmuchiwane przez dysze (3) zabudowane w
boczinvch ścianach (1) tunelu (2) pieca i połączone
rurami (4) z wentylatorem (5) do tunelu (2) pieca,
gdzie odbierając ciepło od wsadu nagrzewa się, a tak
nagrzane jest odciągane otworami (6) do pionowych
kanałów (7), przy czym ilość powietrza zimnego
wdmuchiwanego oraz ciepłego odciąganego jest dowolnie regulowana.
(1 zastrzeżenie)

F27d; F27D

P.180289 Τ

P. 180430 Τ

15.05.1975.

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Zygmunt Warsza, Piotr Lesiak).
Układ do wykrywania i pomiaru piaskich miejsc
na powierzchniach tocznych kół wagonowych
Przedmiotem wynalazku jest układ do wykrywania i pomiaru płaskich miejsc na powierzchniach
tocznych kół wagonowych, składający się ż generatora prądu zmiennego dołączonego do dwóch szyn
kolejowych, w których zastosowano przerwy izolacyjne, czujników rejestrujących przejazd kół oraz
pomiarowych urządzeń elektronicznych.
Układ przeznaczony jest do wykrywania i pomiarów w szerokim zakresie prędkości, wielkości spłaszczeń na powierzchniach tocznych kół będących w
ciągłym ruchu eksploatacyjnym.
(2 zastrzeżenia)

08.05.1975.

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych,
Kraków, Polska (Kazimierz Zawiślak, Kazimierz
Grodzicki).
Urządzenie do intensyfikacji
oezposrednlego chłodzenia wsadu w piecu tunelowym
w szczególności do wypalania ceramiki
zwłaszcza porcelany stołowej
Urządzenie według wynalazku, którego jednym z
elementów jest blaszany rekuperator przeponowy charakteryzuje się tym, że blaszany rekuperator przepo-

G01c; G01C

P. 176149

03.12.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ryszard Jabłoński).
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Układ do interferencyjnego pomiaru kątów
Układ do interferencyjnego pomiaru kątów przeznaczony do stosowania zwłaszcza w astronomii i lotnictwie do pomiaru przesunięć kątowych przemieszczających się ciał, zawiera laserowe źródło (9) oraz
zamocowane do płaszczyzny poziomej stołu obrotowego (1) lustro kątowe (2) o powierzchniach odbijających prostopadłych do płaszczyzny poziomej stołu i o kącie między powierzchniami odbijającymi
90°.
Dwusieczna kąta lustra (2) jest prostopadła do prostej wyznaczonej środkiem obrotu stołu i wierzchołkiem lustra kątowego (2). Ponadto urządzenie zawiera lustra (4, 6) i półprzepuszczającą płytę (3) ustawione prostopadle do płaszczyzny określającej powierzchnię obrotowego stołu (1), oraz ekran (5) z
przetwornikiem fotoelektrycznym (7) połączonym z rewersyjnym cyfrowym licznikiem impulsów (8) zliczającym prążki intenferencyjne.
(1 zastrzeżenie)

G01d; G01D
E02f; E02F

P. 176030

28.11.1974

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Donat Dejas, Andrzej Reinhard, Andrzej Stępień, Władysław
Trzeciak).
Urządzenie do zsynchronizowanego pomiaru
wybranych parametrów roboczych
wieloczerpakowej maszyny drenarskiej
Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do
pomiaru zwłaszcza czasów roboczego i pracy efektywnej, prędkości roboczej i siły urabiania gruntu.
Urządzenie zawiera zwarty układ nadawczo-odbiorczy. W skład układu wchodzą typowy tachograf,
który odbiera sygnał z selsynu nadawczego z głównego wału napędowego poprzez podłączoną skrzynię
przekładniową (3) odpowiednio sterowaną, w wyniku czego następuje ciągły zapis prędkości, a sygnał
pochodzący z tensometrów płynący poprzez wzmacniacz napięcia (10) i rozdzielacz sygnału (11) powoduje zapis siły urabiania gruntu. Całość zblokowanego systemu pomiarowego jest zasilana z akumulatorów maszyny poprzez wmontowany blok zasilania (8).
(1 zastrzeżenie)
G01d; G01D

P. 175314

04.11.1975

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan
Potępski, Józef Rysz).
Mikromanipulator impulsowy
Przedmiotem wynalazku jest mikromanipulator impulsowy do wytwarzania czujników aparatów pomiarowych poprzez łączenie drutów z elektrodą.
Podstawa (1) mikromanipulatora wg wynalazku
wsparta na poziomujących nakrętach (2) i nóżkach
zaopatrzona jest w krzyżowe stoliki (4). Do jednego
krzyżowego stolika (4) przytwierdzono stojak (5) zaopatrzony w napędową śrubę (6) sterującą suportem
(7) poprzez pokrętło (8). Suport (7) ma wysięgnikowy mechanizm (9) i uchwyt (10). Wysięgnikowy mechanizm (9) zaopatrzono w szlifierkę (11) napędzaną elektrycznym silnikiem oraz w elektrodę (13).
Nakrętka (14) mocuje czujnik (15) poprzez tulejkę
(16) do wrzeciona (17), który jest przytwierdzony
do przegubu ustawionego na pryzmie (19). Pryzma
(19) wsparta jest na drugim krzyżowym stoliku (4)
i jest zaopatrzona w ustalającą śrubę (20).
Wrzeciono (17) ma układ złożony ze ślimacznicy
(21) i ślimaka (22) zabezpieczony sprężyną (23) i pokrywą (24). Do podstawy (1) przytwierdzony jest stojak (25) z optycznym układem (26). Dodatkowo suport (7) zaopatrzony jest w mechanizm z przytwierdzoną szpulą i napinacz, a elektroda (13) zaopatrzona jest w dociskowy układ. Krzyżowe stoliki (4) zaopatrzone są w mikrometryczne śruby (31). Zasilacz
podłączony do elektrycznej sieci umożliwia łączenie
czujnika (13) z drutem.
(4 zastrzeżenia)

G01d; G01D
GOlr; G01R

P. 176095

30.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra, Polska (Maciej Jasrecki).
Układ przetwornika rezystancji względnej
Układ według wynalazku jest przeznaczony do
ciągłego przetwarzania zmian rezystancji rezystorów
termometrycznych lub nadajników potencjometrycznych na wymuszony prąd stały. Układ zawiera wzór-
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co we źródło prądowe (Zp) zasilające rezystor mierzony (Rx) oraz wzorcowe źródło napięciowe (Zu)
zasilające dzielnik rezystancji, przy czym różnica
spadków napięcia pochodząca z tych źródeł podawana jest na wzmaczniacz końcowy (Wz), na którego wyjściu pojawia się prąd proporcjonalny do
przyrostu rezystancji mierzonej.
(2 zastrzeżenia)

G01f; G01F
G01b; G01B

P. 180235 Τ

Nr 13 (67) 197'

nej i minimalnej ilości paliwa, a następnie łączy się
je linią prostą, wzdłuż której będą znajdować się
czujniki pomiarowe. Określa się długość tej linii,
a następnie oblicza wysokość czujników, odległość
między nimi, oraz ich ilość w zależności od grubości
zbiornika i kąta nachylenia.
Czujnik służący do stosowania tego sposobu składa się z hermetycznej obudowy (1) zamkniętej kopułką (2). Wewnątrz obudowy (1) znajduje się izolacyjna płytka (4), na której pod kątem (ß) umieszczone są kontaktrony (K) zwierane magnesem (M)
umieszczonym w pływaku (P). Ostatni czujnik posiada urządzenie sygnalizujące resztę paliwa w postaci dodatkowych kontaktronów (Z) zainstalowanych
po drugiej stronie izolacyjnej płytki (4). Magnes (M)
opuszczając się w dolne położenie zwiera kontaktrony (Z), w związku z czym zapala się sygnalizacyjna żarówka (Z).
(3 zastrzeżenia)

07.05.1975

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Ryszard Kaczanowski).
Sposób przygotowania i przetwarzania informacji
dotyczących ilości i/lub jakości produktów,
zwłaszcza surowca drzewnego
Wynalazek dotyczy sposobu przygotowania i przetwarzania informacji dotyczących ilości i/lub jakości produktów zwłaszcza surowca drzewnego, które
zwyczajowo wyraża się w jednostkach długości.
Sposób charakteryzuje się tym, że produkty jeden
za drugim przemieszcza się ze stałą prędkością w odniesieniu do jednego lub wielu nieruchomych punktów obserwacji, a następnie mierzy się ciągle z punktów obserwacji kolejne czasy ich przemieszczania
w zasięgu obserwacji i przedstawia wyniki cyfrowe
w postaci zbioru liczb dziesiętnych. Przy tym szybkość przemieszczania dobiera się najkorzystniej
lm/sek.
Wynalazek ma zastosowanie przede wszystkim w
technice drzewnictwa.
(2 zastrzeżenia)

G01g: G01G

P. 180496 Τ

17.05.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Feliks Sadowski).
Sposób aretowania i zwalniania wagi
oraz układ pomiarowy tej wagi

G01f;

G01F

P. 175850

22.11.1974

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Warszawa-Okęcie", Warszawa, Polska (Tadeusz Jurkiewicz,
Stanisław Molak, Jadwiga Nagowska, Zdzisław Wiśniewski, Krzysztof Zarudzki).
Sposób pomiaru ilości paliwa
w płaskich, długich i pochyłych zbiornikach,
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób pomiaru ilości paliwa dotyczący w szczególności zbiorników samolotowych polega na tym,
że z charakterystyk zbiornika określa się skrajne
punkty, w których możliwy jest pomiar maksymal-

Przedmiotem wynalazku jest sposób aretowania
i zwalniania wagi oraz układ pomiarowy tej wagi,
pozwalający na zmniejszenie ilości energii jaka musi być rozproszona w układzie pomiarowym.
Aretowanie polega na ustalaniu połączonych z szalką wagi elementów układu pomiarowego w położeniu jakie one przyjęły przy wskazaniu kolejnego wyniku pomiaru masy. Elementy te są zwalniane po
obciążeniu szalki wagi następną ilością ważonej masy. Układ pomiarowy wagi charakteryzuje się nadawaniem i odbiorem sygnałów za pomocą bloku
sterującego urządzeniem aretującym.
Układ pomiarowy po obciążeniu masą, generuje
sygnał przekazywany do bloku sterowania, który
włącza zwalnianie ramienia szalki. W momencie ustalenia się wskazań sygnał ponownie przekazany do
bloku sterowania powoduje przekazanie informacji
o wartości ważonej masy. Po zdjęciu masy ramię
szalki pozostaje unieruchomione, a po podaniu następnej ważonej masy wszystkie czynności są powtórzone.
(2 zastrzeżenia)

Nr 13 (67) 1976
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element (4) ustalający próg zadziałania połączony z
przełącznikiem (5) rozładowania kondensatora (3),
przy czym element (4) ustalający próg zadziałania
połączony jest z układem (1) relaksacyjnym poprzez
termorezystor (6). W czujniku według wynalazku
następuje przekształcenie zmierzonej temperatury w
sygnały dyskretne z zachowaniem liniowej zależności między częstotliwością powtarzania impulsów
wyjściowych a mierzoną temperaturą.
(1 zastrzeżenie)

G01g; G01G

P. 180525

19.05.1975

Pierwszeństwo: 21.05.1974 - Finlandia (nr 1557/74).
Company VAAka - NYHOLM, Helsinki, Finlandia.
Waga sklepowa
podająca wynik ważenia w postaci cyfrowej
Waga sklepowa podająca wynik ważenia w postaci cyfrowej, zawierająca dźwignię wagi z ostrzami podporowymi, podpory kierunkowe i człon tłumiący, w której dźwignia wagi spoczywa na dwóch
parach ostrz (8, 9), leżących w tej samej płaszczyźnie i jest bezpośrednio lub pośrednio połączona z ramieniem czujnikowym, na którym są umieszczone
paski wydłużeniowe, służące w znany sposób do
przetwarzania wygięcia ramienia na wskazania cyfrowe.
(3 zastrzeżenia)

G01k; G01Κ

P. 176008

G011; G01L

P. 176006

28.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stanisław Dobrzyński, Krystian Lewenstein).
Miniaturowa głowica próżniomierza oporowego
Miniaturowa głowica próżniomierza oporowego stosowana w technice pomiarów niskich ciśnień zawiera w szklanej rurce (1) element czujnikowy (5)
i opornik (4), którego masa jest nie większa niż 2-krotna masa elementu czujnikowego (5), a szklana
rurka (1) jest izolowana metalową osłoną (6) o dużej zdolności odbijania promieni cieplnych.
(1 zastrzeżenie)

28.11.1974

Sibirsky Institut Zemnogo Magnetizma, Jonosfery
i Rasprostranenia Radiovoln Sibirskogo Otdelenia
Akademii Nauk SSSR, Irkuck, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Vladimir Ivanowich Tergoev, Anatoly Leonidovich Yanchukovsky).
Dyskretny czujnik temperatury
Czujnik wg wynalazku stosowany w urządzeniu do
pomiaru temperatury, zawiera układ (1) relaksacyjny, przełącznik (5) rozładowywania kondensatora (3),

G011; G01L

P. 176074

29.11.1974

Sibirsky Institut Zemnogo Magnetizma, Jonosfery
i Resprostranenia Radiovoln Sibirskogo Otdelenia
Akademii Nauk SSSR, Irkuck, ZSRR (Anatoly Leonidovich Yanchukovsky, Vladimir Ivanowich Tergoev,
Ljudmila Anatolievna Shapovalova).
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Barograf cyfrowy

Barograf według wynalazku zawiera czujnik (1)
ciśnienia połączony poprzez sumator (15) z blokiem
(12) rejestrującym, blok (14) automatycznego wprowadzania poprawki temperaturowej, połączony z
czujnikiem (1) ciśnienia oraz cyfrowy czujnik (16)
temperatury połączony z blokiem (14) automatycznego wprowadzania poprawki temperaturowej, połączonym do sumatora (15). · Wynalazek umożliwia
automatyzację procesu pomiaru ciśnienia atmosferycznego i zwiększenie dokładności oraz powtarzalności wyników wymiarów.
(3 zastrzeżenia)

G011; G01L

P. 180413 Τ

Nr 13 (67) 1976

Sposób do pomiaru przemieszczeń
elementu sterującego
w badanych układach hydraulicznych
wysokociśnieniowych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku zwłaszcza do pomiaru
przemieszczeń grzybka zaworu odciążającego paliwowej pompy wtryskowej silnika wysokoprężnego polega na tym, że poosiowe przemieszczanie się grzybka (1), stanowiącego rdzeń cewki pomiarowej (2) wywołuje zmianę jej impedancji i jest przetwarzane
na sygnał elektryczny przekazywany do bloku pomiarowo-rejestracyjnego (3). Sygnał ten nie deformuje się, gdyż pierwotna objętość obciążenia zaworu odciążającego nie ulega zmianie, a wpływ temperatury na wynik pomiaru niweluje cewka kompensacyjna (4).
Urządzenie pomiarowe do stosowania tego sposobu składa się z zaworu odciążającego, w którego
króćcu (5) zamontowana jest cewka pomiarowa (2)
połączona przewodami elektrycznymi (9) przechodzącymi przez uszczelniony otwór (10) z cewką kompensacyjną (4) i blokiem pomiarowo-rejestracyjnym (3).
Ukształtowanie cewki pomiarowej (2) zapewnia niezmienną objętość odciążenia zaworu odciążającego.
(4 zastrzeżenia)

15.05.1975

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn, Polska (Bogdan Krasucki, Herbert Piontek, Stanisław
Kania).
Przekaźnik różnicy ciśnień
Przedmiot wynalazku ma zastosowanie w układach
automatyki przemysłowej do sygnalizacji przekroczenia określonej wartości przepływu, ciśnienia bądź poziomu. Sygnalizator składa się z komór plusowej (5)
i minusowej (6) przedzielonych membraną (4). Układ
działa na zasadzie przemieszczania się obciążonej ciężarkiem (3) bądź sprężyną mebrany (4). Przemieszczenie to, występujące po przekroczeniu określonej wielkością ciężarka (7) różnicy ciśnień po obu stronach
membrany powoduje zbliżenie zamocowanego do
membrany magnesu (3) do kontaktronu (1). Zbliżenie to powoduje zwarcie styków kontaktronu i powstanie sygnału przekroczenia określonej wartości
różnicy ciśnień.
(1 zastrzeżenie)

G01m; G01M

P. 176021

27.11.1974

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Mielec, Polska (Jan Drozd, Jan Szymański,
Wiesław Kopecki, Edward Giza).

GOlm; G01M

P. 180319 Τ

12.05.1975

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Eugeniusz Grozik).
Przyrząd do pomiaru stopnia sprężenia
cylindrycznych połączeń Iaminatowo-metalowych
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru
stopnia sprężenia i średnich naprężeń obwodowych
w elementach cylindrycznych połączeń laminatowo-metalowych, powstałych w wyniku formowania laminatu na metalowym rdzeniu.

Przyrząd według wynalazku stanowi metalowy
pierścień (1) z obrzeżami (2), przy czym pierścień
zamocowany jest na ramie (8) i wyposażony jest
w wypusty (6) osadzone przesuwnie w rowkach (7)
ramy (8).
(1 zastrzeżenie)

G01n; G01N
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P. 176001

28.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ludwik Ponto, Zbigniew Brzozowski).

Obrót pokrętła (5) uzyskuje się przez obrót ręczny
sterownika (11), który połączony jest z pokrętłem
(5) w sposób rozłączny poprzez łącznik bagnetowy
(10).
Wewnątrz sterownika na całej jego długości przebiega cięgło (16) zakończone od strony łącznika bagnetowego (10) zaczepem (15), służącym do zwalniania
kołka blokującego (6), a z drugiej strony zakończone
uchwytem motylkowym (13) umieszczonym przesuwnie w rękojeści (12). Moment obrotowy przenoszony jest z rękojeści (12) poprzez pancerz (18), łącznik bagnetowy (10) i pokrętło (5) na oś obrotową
(4) walca (2).
(3 zastrzeżenia)

Jonoselektywna elektroda heterogenna
Jonoselektywna elektroda heterogenna do bezpośredniego oznaczania stężenia anionów i kationów
znajdujących się w roztworze, składa się z korpusu (1) wykonanego z polimeru bisfenolowego lub polioksyfenylenu, przy czym część korpusu zawiera zawieszony w polimerze materiał elektroaktywny (2)
o gradiencie stężenia zmieniającym się ku zewnętrznej powierzchni korpusu równomiernie od 0 do 0 2 - 0 , 99 ułamka wagowego, a wnętrze korpusu w y pełnia sproszkowany przewodnik (3) spojony tworzywem termoutwardzalnym zaopatrzony w wyprowadzenie (4) do przyrządu pomiarowego.
1 zastrzeżenie)

G01n;

G01N

P. 180352

Τ

12.05.1975

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Katowice, Polska (Józef Turczyński, Aleksander K a r ge, Maksymilian Zakrzewski, Rudolf Solik, Krzysztof
Nowakowski).
Urządzenie do badania odporności
na ścieranie różnych materiałów
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania odporności na ścieranie materiałów konstrukcyjnych, służące do przeprowadzania badań modelowych
ścieralności węglem różnych materiałów.
Urządzenie składa się z pojemnika (1) na materiał
ścierny, bębna (2) do mocowania próbek badanego
materiału, napędu bębna dodatkowego ciężaru, konstrukcji nośnej (5) oraz pojemnika (6) na w y k r u -

G01n;

G01N

P. 176267

07.12.1974

Pierwszeństwo: 09.06.1974 - Międzynarodowe
Targi Poznańskie (nr 16/MTT/74)
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Marek Dobrowolski, Andrzej Jędrzejewski).
Defektoskop izotopowy
do kontroli rur, zwłaszcza o małych średnicach
Defektoskop według wynalazku składa się z korpusu ochronnego (1), wewnątrz którego znajduje się
walec (2) z osadzonym na jego obwodzie źródłem
promieniowania jonizującego (3), przy czym oś (4)
walca (2) osadzona jest obrotowo w korpusie ochronnym (1), a na jej część wystającą poza korpus (1)
nasadzone jest pokrętło (5) ustalające jednoznacznie
źródło promieniowania jonizującego (3) w położeniu
roboczym najbardziej zbliżonym do badanej rury lub
w położeniu najbardziej bezpiecznym dla otoczenia.

szany materiał ścierny. Próbki ścierne zamocowane
są na bębnie obracającym się częścią swojego obwodu w pojemniku z materiałem ścierającym. Bęben
urządzenia napędzany jest za pomocą silnika i przekładni.
(2 zastrzeżenia)
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G01p; G01P

P. 180312

12.05.1975

Pierwszeństwo: 13.05.1974 - Francja (nr 74 16 460)
Compagnie Internationale pour rinformatique, Route de Versailles, Francja.
Układ detektora ruchu prostoliniowego
Wynalazek dotyczy układu detektora ruchu prostoliniowego przeznaczonego do pomiaru przemieszczenia i prędkości ruchu elementu przemieniającego się na ograniczonym odcinku.
Układ zawiera czujnik zrealizowany w postaci falowodu UHF, w którym utworzone jest pole elektromagnetyczne o strukturze TEM. W przestrzeni wewnętrznej tego falowodu umieszczono element ruchomy w postaci przesłony dyfrakcyjnej powodującej zniekształcenie rozkładu pola elektromagnetycznego. Przesłona ma możliwość przemieszczania się
wzdłuż falowodu.
W falowodzie koncentrycznym, w zewnętrznym jego przewodniku, wykonana jest szczelina wzdłużna.
W szczelinę wstawiona jest płytka z materiału przewodzącego. Dolna krawędź płytki znajduje się w pobliżu przewodnika środkowego, lecz go nie dotyka.
Falowód z płytką dyfrakcyjną stanowi część obwodu rezonansowego generatora UHF. Do wyjścia generatora jest dołączony dyskryminator częstotliwości, który z kolei jest dołączony do wejścia detektora.
Za pomocą dyskryminatora częstotliwości i detektora dokonuje się przekształcenie zmiany częstotliw
ści generatora spowodowanej przemieszczaniem są;
przesłony, w sygnał elektryczny, który po zróżniczkowaniu przez układ różniczkujący zostaje przekształcony w sygnał będący odwzorowaniem prędkości przemieszczania się przesłony.
(10 zastrzeżeń)

Nr 13 (67) 1976

Układ przetwornika (lub watomierza)
mocy czynnej na prąd stały
Układ według wynalazku zawiera scalony mnożnik
analogowy (M) przyłączony po stronie wejściowej do
obwodu napięcia wejściowego (uwe) za pośrednictwem
dzielnika napięcia (DN) i do obwodu prądu wejściowego (iwe) za pośrednictwem bocznika prądu (B)
i wzmacniacza (Wj), a po stronie wyjściowej - do
jednego lub do dwóch niezależnych prostownikowo-transformatorowych układów oddzielenia galwanicznego (UO1, UO2) za pośrednictwem filtru (F) i wzmacniacza W2) o jednym lub dwóch obwodach wyjściowych. Z kolei wyjścia układów (UO1, UO2) są przyłączone do wejścia zwykłego lub różnicowego wzmacniacza prądu (W3) mającego jeden lub dwa obwodowyjściowe.
Układ służy do celów telemechaniki przemysłowej,
do kompleksowej automatyzacji obiektów przemysłowych oraz do centralnej rejestracji i przetwarzania danych.
W szczególności jest on potrzebny do przetwarzania (lub do pomiaru) mocy czynnej w obwodach
i układach zawierających elementy nieliniowe lub zasilanych napięciami odkształconymi.
(2 zastrzeżenia)

G01r; G01R

P. 175868

Instytut Elektrotechniki,
sław Szczepaniak).

23.11.1974

Warszawa, Polska (Cze-

Układ przetwornika (lub miernika)
współczynnika mocy czynnej na prąd stały
G01r; G01R

P. 175866

23.11.1974

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska
sław Szczepaniak).

(Cze-

Układ przetwornika (lub miernika)
wartości skutecznej napięcia i prądu na prąd stały
Układ według wynalazku zawiera układ operacyjny wartości skutecznej napięcia (UPN) przyłączony
do obwodu wielkości wejściowej (Wwe) za pośrednictwem bocznika prądu (B) i wzmacniacza (W1) albo
za pośrednictwem dzielnika napięcia (DN). Wyjście
układu operacyjnego (UPN) jest przyłączone do wejścia prostownikowo-transformatorowego układu oddzielenia galwanicznego (UO) za pośrednictwem
wzmacniacza (W2). Wynalazek służy do celów telemechaniki przemysłowej do kompleksowej automatyzacji obiektów przemysłowych oraz do centralnej
rejestracji i przetwarzania danych.
(4 zastrzeżenia)

G01r; G01R

P. 175867

Instytut Elektrotechniki,
sław Szczepaniak).

23.11.1974

Warszawa, Polska (Cze-

Układ według wynalazku zawiera dwa układy operacyjne, wyznaczające wartość skuteczną napięcia
(UPN1, UPN2) oraz układ mnożący (UM1) przyłączone do obwodu napięcia wejściowego ((uwe) za pośrednictwem dzielnika napięcia (DN) i do obwodu
prądu wejściowego (iwe) za pośrednictwem bocznika
prądu (B) i wzmacniacza (Wj). Wyjścia obu układów
(UPN1, UPN2) są przyłączone do dwóch wejść drugiego układu mnożącego (UM2) jest połączone z jednym wejściem układu dzielącego (UD), zaś do drugiego wejścia układu dzielącego (UD) jest przyłączone wyjście pierwszego układu mnożącego (UMj)
za pośrednictwem filtru uśredniającego (F), a następnie wyjście układu dzielącego (UD) jest przyłączone do wejścia prostownikowo-transformatorowego układu oddzielenia galwanicznego (UO) za pośrednictwem wzmacniacza (W2).
Układ służy do celów telemechaniki przemysłowej,
do kompleksowej automatyzacji obiektów przemysłowych oraz do centralnej rejestracji i przetwarzania danych. W szczególności jest on potrzebny do
przetwarzania (lub do pomiaru) współczynnika mocy czynnej w obwodach elektrycznych o małych i dużych mocach zwłaszcza w obwodach o odkształconych
przebiegach napięcia i prądu (na przykład w tyrystorowych układach napędowych).
(3 zastrzeżenia)

Nr 13 (67) 1976
G01r;

G01R
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P. 175869

Instytut Elektrotechniki,
sław Szczepaniak).

23.11.1974

Warszawa, Polska (Cze-

Układ przetwornika (lub omomierza)
rezystancji obwodu elektrycznego,
zasilanego napięciem roboczym,
na prąd lub napięcie stałe

G01R

P. 175870

Instytut Elektrotechniki,
sław Szczepaniak). '

G01R

P. 175872

23.11.1974

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska
nisław Bochenek, Stanisław Domosławski).

(Sta-

Sposób pomiaru rezystancji
lub impedancji pętli zwarciowej
i urządzenie do stosowania tego sposobu

Układ według wynalazku zawiera układ mnożący (UM) przyłączony do obwodów napięcia i prądu
wejściowego za pośrednictwem dzielnika napięcia
(DN), bocznika prądu (B) i wzmacniacza (W1) oraz
układ kwadratujący (UK) przyłączony do obwodu
prądu wejściowego za pośrednictwem bocznika (B)
i wzmacniacza (W1) Wyjścia układu mnożącego
(UM) i układu kwadratującego (UK) są przyłączone do wejść układu dzielącego (UD) za pośrednictwem filtrów uśredniających (F1 F 2 ), a z kolei wyjście układu dzielącego (UD) jest przyłączone do wejścia prostownikowo-transformatorowego układu oddzielenia galwanicznego (UO) poprzez- źródło napięcia polaryzacji (Up) i wzmacniacz (W1).
Układ służy do celów telemechaniki przemysłowej,
do kompleksowej automatyzacji obiektów przemysłowych oraz do centralnej rejestracji i przetwarzania danych.
(3 zastrzeżenia)

G01r;

G01r;
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Sposób według wynalazku polega na tym, że obciążenie pomiarowe włącza się na jeden półokres
napięcia sieci i określa się wartość szczytową napięcia w tym półokresie, a bezpośrednio przed lub
bezpośrednio po obciążeniu określa się wartość szczytową napięcia sieci nie obciążonej w półokresie o
tej samej biegunowości i obie wartości napięcia doprowadza się do układu pomiarowego reagującego
na stosunek napięć i zawierającego miernik wyskalowany w jednostkach rezystancji.
Urządzenie według wynalazku zawiera zestyki (15,
16, 24, 25) uruchamiane wspólnym przyciskiem, którego naciśnięcie powoduje włączenie obciążenia pomiarowego (3, 4) i doprowadzenie napięć do układu
pomiarowego oraz miernik ilorazowy (21), w którym wspólny punkt obu cewek ruchomych (19, 20)
dołączony jest do rezystora (26) służącego do ustalenia górnej granicy zakresu pomiarów.
(2 zastrzeżenia)

23.11.1974

Warszawa, Polska (Cze-

Układ przetwornika (lub miernika)
mocy pozornej prądu okresowego
albo impedancji obwodu elektrycznego
zasilanego napięciem roboczym na prąd stały
Układ według wynalazku zawiera układ operacyjny wartości skutecznej napięcia (UPN1) przyłączony
do obwodu napięcia wejściowego (u we ) za pośrednictwem dzielnika napięcia (DN) i układ operacyjny
wartości skutecznej napięcia (UPN2) przyłączony do
obwodu prądu wejściowego (i we ) za pośrednictwem
bocznika prądu (B) i wzmacniacza napięcia (Wj)
oraz układ mnożący (UM) lub układ dzielący (UD)
o jednym obwodzie wejściowym przyłączonym do
wyjścia układu (UPNj) i o drugim obwodzie wejściowym przyłączonym do wyjścia układu (UPN 2 ).
Wyjście układu mnożącego (UM) lub układu dzielącego (UD) jest przyłączone do wejścia prostownikowo-transformatorowego układu oddzielenia galwanicznego (UO) za pośrednictwem wzmacniacza (W2).
Układ służy do celów telemechaniki przemysłowej,
do kompleksowej automatyzacji obiektów przemysłowych oraz do centralnej rejestracji i przetwarzania danych.
(5 zastrzeżeń)

G01r; G01R
G08b; G08B

P. 175890

23.11.1974

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego, Elektrownia Turów, Bogatynia, Polska (Jan Bartkowiak).
Wskaźnik biegunowości elektrody spawalniczej
Wskaźnik według wynalazku składa się z dwóch
równoległych, w których szeregowo włączone są żarówka sygnalizacyjna (Zl, Z2) i dioda (Dl, D2), przy
czym w każdej gałęzi diody włączone są w przeciwnych kierunkach przewodzenia, żarówki sygnalizacyjne mają różne kolory, a wspólne punkty gałęzi
równoległych stanowią styki elastyczne wskaźnika,
służące do jego doraźnego włączenia pomiędzy elektrodą spawalniczą a przedmiot spawany.
(1 zastrzeżenie)
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G01r; G01R

P. 176003

28.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska Jędrzej Jędrzejewski, Tomasz Turski, Michał Seredyński).
Układ do bezstykowego pomiaru potencjału
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że układ wzmacniający (5) posiada sprzężenie zwrotne w postaci filtru dolnoprzepustowego (6).
(1 zastrzeżenie)

G01r; G01R

P. 176035

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych,
Polska (Ireneusz Wszołek).

Nr 13 (67) 1976

Sonda do określania stanów logicznych
w układach techniki cyfrowej
Sonda według wynalazku zbudowana jest wyłącznie z rezystorów i tranzystorów i posiada elektroluminescencyjne diody, jako wskaźniki świecące. Sygnał z wejścia WE jest podawany przez nastawny
rezystor (R1) na połączone ze sobą bazy tranzystora (T1) typu n-p-n i tranzystora (T3) typu p-n-p.
Emitery obydwu tranzystorów (T1, T3) polaryzowane
są odpowiednio przez nastawne dzielniki oporowe
(R4-R3) oraz (R7-R9). W zależności od stanu logicznego na wejściu WE progowo nasyca się jeden z
tranzystorów (Tl lub T3) powodują nasycenie dołączonego do niego tranzystora (T2 lub T4), co z kolei powoduje zaświecenie się wskaźnika stanu.
(2 zastrzeżenia)

28.11.1974
Lublin,

Sposób rozpoznawania przewodów w wiązce
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
jednym końcu wiązki badanych przewodów dowolnej długości poszczególne przewody zostają nazwane
oraz przyłączone do zacisku dzielnika napięcia i tym
samym nacechowane różnymi napięciami, zaś rozpoznawanie następuje przez pomiar napięć na wolnych końcach badanych przewodów.
Urządzenie według wynalazku zestawione jest z nadajnika zawierającego źródło (1) i dzielnik napięcia (2) oraz wskaźnika numerów przewodów, który jest miernikiem napięć z przełączanymi wejściami (5) w ilości równej liczbie wyjść (4) dzielnika napięcia (2).
(4 zastrzeżenia)

G01r; G01R

P. 178967

Τ

21.03.1975

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Witold Łaniecki).
Układ do ciągłych pomiarów
zespolonej przenikalności dielektrycznej
w szerokim zakresie zmian częstotliwości
Układ do ciągłych pomiarów zespolonej przenikalności dielektrycznej zawiera równoległy obwód rezonansowy załączony poprzez rezystancję (R) na wyjściu generatora (G) o regulowanej amplitudzie wyjściowej. Równoległe gałęzie obwodu rezonansowego

G01r; G01R

P. 176164

Zakłady Maszyn
„UNITRA-UNIMA",
Dmowski).

i Urządzeń Technologicznych
Warszawa, Polska (Stanisław

04.12.1974

stanowią: próbkę badanego dielektryka umieszczoną
pomiędzy okładzinami kondensatora pomiarowego
(Cx), kondensator wzorcowy (C) o regulowanej pojemności oraz indukcyjność (L) o regulowanej wartości.
(1 zastrzeżenie)
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G01r; G01R

P. 180224 Τ
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07.05.1975

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Konrad Kosiński, Jacek Przygodzki).
Układ do pomiaru małych wartości
indukcji magnetycznej
Układ do pomiaru małych wartości indukcji magnetycznej składa się z hallotronu, generatora napięcia
prostokątnego oraz wzmacniacza. Drugi stopień pracuje w układzie źródła prądu. Obwód prądowy hallotronu (6) połączony jest z generatorem (7), a obwód
napięciowy (Y) przyłączony jest do bazy pierwszego
tranzystora (1), pracującego w układzie wspólnego
emitera, który jako obciążenie ma włączony drugi
tranzystor (2) posiadający potencjał bazy stabilizowany za pomocą diody Zenera (3).
(1 zastrzeżenie)

G01t; G01T

P. 180380

14.05.1975

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Jerzy Jaszczuk).
Układ wyzwalanego generatora impulsów ładunku
zwłaszcza do pomiarów jądrowych

G01t; G01T

P. 176004

28.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzisław Pawłowski).
Urządzenie do pomiaru
promieniowania jonizującego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone do pomiaru widm energetycznych promieniowania korpuskularnego lub elektromagnetycznego np.
promieniowania beta, promieniowania X lub promieniowania gama.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że dla wyeliminowania szkodliwego wpływu
fluktuacji w procesie wzmocnienia gazowego na zdolność rozdzielczą urządzenia, zawiera trzy obszary,
z czego dwa obszary stanowiące strugi molekuł o dużej gęstości są przedzielone trzecim obszarem próżniowym, w którym ładunki uzyskują zawsze ten
sam przyrost energii kosztem pola elekrycznego, przez
co eliminowane są fluktuacje wzmocnienia gazowego.
(3 zastrzeżenia)

G01t; G01T

P. 180327

Układ według wynalazku przeznaczony jest głównie do« wykorzystania w konstrukcjach liniowych detektorów częstości powtarzania impulsów. Układ zawiera obwód czasowy, składający się z dwóch rezystorów (R-l), (R-2) i kondensatora (C), połączony
ze źródłem prądowym (1) poprzez sterowany komparatorem napięć (2) klucz przełączający (3). Jeden
biegun klucza przełączającego (3) połączony jest
z wyjściem (WY) układu wyzwalanego generatora
impulsów ładunku, a drugi biegun połączony jest
zwrotnie poprzez kondensator (C) z jednym z wejść
komparatora napięć (2). Wejściem (WE) układu według wynalazku jest jedno z wejść komparatora napięć (2), nie połączone z kondesatorem (C). Wyjściem (WY) układu jest jeden z biegunów klucza
przełączającego (3), nie połączony z kondesatorem (C).
(1 zastrzeżenie)

12.05.1975

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Marek Moszyński, Bohdan Adamowicz).
Przedwzmacniacz ładunkowy
do liczników scyntylacyjnych,
zwłaszcza ala potrzeb fizyki jądrowej
Przedwzmacniacz według wynalazku składa się
z sekcji wejściowej (2) pracującej w układzie ze
wspólną bazą, umożliwiającej prądowe wysterowanie przyrządu. Na wyjściu sekcji wejściowej (2) włączona jest pojemność całkująca (3), zapewniająca
uformowanie sygnału przekazywanego następnie do
symetrycznego wzmacniacza różnicowego (5) i następnie do symetrycznego stopnia wyjściowego (6).
Dwa ostatnie stopnie zamknięte są pętlą ujemnego
sprzężenia zwrotnego, składającą się z diod Zenera (8) oraz stopnia separującego (9). Wszystkie połączenia traktu sygnałowego i gałęzi sprzężenia
zwrotnego są stałoprądowe.
(2 zastrzeżenia)

G05b; G05B

P. 176038

29.11.1974

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „MERA-PNEFAL" Warszawa, Polska (Janusz Dzwonkowski).
Regulator pneumatyczny
z jednoczesnym zrównywaniem ciśnień
przy przełączeniu zesterowania ręcznego
na regulację automatyczną
Regulator pneumatyczny według wynalazku posiada analogowy wzmacniacz operacyjny odwrotnego
działania - inwertor (6) utrzymujący, przy sterowa-
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niu ręcznym, poprzez komorę całkującą (11), dźwignię
(1) sumatora w stanie równowagi. Inwertor (6) jest
sterowany ciśnieniem zależnym od wzajemnego położenia układu dysza (2) - przysłona (3). Regulator
tego typu znajduje zastosowanie w pneumatycznej
technice automatycznej regulacji i sterowania.
(2 zastrzeżenia)

G05b; G05B

P. 180172

05.05. 1975

Pierwszeństwo: 06.05.1974 - Francja (nr 7415600).
Compagnie Internationale pour l'Informatique,
Louveciennes, Francja.
Układ precyzyjnego sterowania
nastawianiem elementu ruchomego
Wynalazek dotyczy precyzyjnego sterowania nastawianiem położenia obiektu ruchomego względem
uprzednio ustalonego punktu odniesienia, a zwłaszcza sterowania nastawianiem bloku głowic magnetycznych względem punktów wyznaczonych na ścieżkach dysków, stosowanych w zewnętrznych urządzeniach pamięci maszyn cyfrowych.
Układ zawiera czujniki uchybu położenia i prędkości, obwody automatycznego sterowania położeniem i prędkością działające jednocześnie w fazie dokładnego nastawiania, środki zapewniające osiągnięcie położenia ostatecznego oraz środki korekcji
o działaniu całkującym i środki korekcji typu PD
załączone między czujnikiem uchybu położenia i wejściem bezpośredniego toru automatycznego sterowania. Środki korekcji zawierają obwód progowy o regulowanym progu zadziałania.
(6 zastrzeżeń)

G05d; G05D

P. 175887

23.11.1974

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT", Poznań, Polska (Eugeniusz
Furman).

Nr 13 (67) 1976

Układ wykonawczy regulatora temperatury
z zaworem elektromagnetycznym
Układ według wynalazku składa się z dwu równolegle pracujących linii (1) z elektromagnetycznym
zaworem (3) i ewentualnie filtrem (4) oraz linii (2),
która ma dławiącą kryzę (5), a ponadto układ ma
dodatkowe obejście (6) z kryzą (7) i zaworem (8)
oraz odcinające zawory (9a, 9b).
(1 zastrzeżenie)

G05d; G05D
P. 180222 Τ
07.05.1975
H02p; H02P
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Adam Łukaszewicz, Jan Goska, Ryszard Bukowski, Piotr Makowski,
Grzegorz áwiderski, Wojciech Han ula, Henryk Konador).
Układ ciągłej regulacji prędkości obrotowej silnika
prądu stałego
przeznaczonego zwłaszcza do napędu
selsyna nadawczego
Przedmiotem wynalazku jest układ ciągłej regulacji prędkości obrotowej silnika prądu stałego, przeznaczonego zwłaszcza do napędu selsyna nadawczego.
Układa posiada wzmacniacz prądowy (WP) z zabezpieczeniem przeciążeniowym (ZP) zasilany przez filtr
dolnoprzepustowy (F) typu π ζ rezystorem (R1), ograniczającym prąd zwarcia za prostownikiem (PR), re-

gulator (R) o ciągłej regulacji napięcia, połączony
z wejściem wzmacniacza prądowego (WP) oraz układ
zabezpieczenia (ZS) przed skokowym rozruchem, włączony w obwód twornika silnika (M).
(4 zastrzeżenia)
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G05f; G05F

P. 180555 Τ

20.05.1975

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Janusz Dębowski, Andrzej Grabowski, January Jabłoński, Roman Kulik, Edward Mściwojewski, Jerzy Puchacz).
Układ zasilania prądu stałego
z dwoma obwodami stabilizacji prądowej
Układ zasilacza prądu stałego z dwoma obwodami
stabilizacji prądowej zawiera dwa niezależne obwody stabilizacji prądu, a mianowicie obwód stabilizacji zgrubnej, w którym do szeregowo połączonych uzwojeń pierwotnych transformatora prądowego i przekładnika prądowego (5) przyłączono równolegle w każdej fazie dwukierunkowe półprzewodnikowe zawory (4), zaś w obwodzie stabilizacji dokładnej zasilacza jest zespół równolegle połączonych tranzystorów (11), który poprzez trójfazowy prostownik
(9) i rezystor ograniczający (10) jest podłączony do
dodatkowego wtórnego uzwojenia transformatora prądowego (3).
(4 zastrzeżenia)

G06f; G06F
H03k; H03K

P. 176087
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Korzystnie sygnały z włączników (1, 2) powodowane są poprzez filtry, składające się z rezystorów
(3, 4 lub 6, 7) i kondensatora (5 lub 8). Układ może
być stosowany w klawiaturach zwłaszcza w technice elektronicznych maszyn cyfrowych.
(5 zastrzeżeń)

G06f; G06F
H03k; H03K

P. 176088

30.11.1974

Zakłady
Mechaniczno-Precyzyjne
„Mera-Błonie",
Błonie k. Warszawy, Polska (Kazimierz Krzywiński.
Jan Solarz).
Sposób zabezpieczenia
przed mylnym wykonaniem informacji
podawanej przez klawiaturę elektroniczną
oraz klawiaturę elektroniczną
do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na podaniu otrzymanego przez klawiaturę z urządzenia zewnętrznego sygnału żądania informacji poprzez układ (5) logiczny „i" blokujący ten sygnał od chwili jego zdjęcia do chwili zdjęcia i ponownego podania sygnału
obecności informacji podanego z części (2) kodującej na zacisk (3).
Blokowane sygnały żądania informacji podaje się
na wyjście (6) klawiatury jako sygnał gotowości informacji na wyjściu (16) klawiatury. W klawiaturze elektronicznej według wynalazku sygnał żądania informacji jest blokowany przez układ (5) logiczny „i" w zależności od stanu dwóch przerzutników (10, 14) sterowanych sygnałami żądania informacji z wejścia (4) klawiatury i obecności informacji z zacisku (3).
Wynalazek może być stosowany zwłaszcza w technice łączności, sterowania procesami i operacjami
technologicznymi oraz w technice elektronicznych maszyn cyfrowych.
(2 zastrzeżenia)

30.11.1974

Zakłady
Mechaniczno-Precyzyjne
„Mera-Błonie",
Błonie k. Warszawy, Polska (Kazimierz Krzywiński,
Jan Solarz).
Układ realizujący
dwustabilne lub jednostabilnc funkcje
Układ według wynalazku zawiera przerzutnik (10)
bistabilny z wejściami dołączonymi do dwóch włączników (1, 2) jednostabilnych i z wyjściami połączonymi z układami (9) logicznymi i ze wzmacniaczem
(11) żarówki (12) sygnalizacyjnej. Jeden z włączników (1) połączony jest z drugim wejściem układu (9)
logicznego.

G06f; G06F

P. 176124

02.12.1974

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Marek Mueller, Jerzy
Napoleon Małojło).
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Detektor znaku polaryzacji
o przełączanych progach nieczułości
Detektor według wynalazku zawiera wzmacniacz
z wejściem odwracającym i nieodwracającym fazę,
zasilany symetrycznie względem punktu o potencjale odniesienia, objęty pętlą dodatkowego sprzężenia
zwrotnego, którą stanowi dzielnik rezystancyjny (Ri.
R2 R3). oraz zawiera układ kluczujący (Z) włączony między punkt połączenia rezystorów (R2, R3)
pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza,
a punkt o potencjale odniesienia, przy czym układ
(Z) łącznie z rezystancyjnym dzielnikiem (Rj, R2, R3)
pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego, zależnie od
parametrów wzmacniacza, stanowią rewersyjne źródło
prądowe.
Detektor według wynalazku ma zastosowanie zwłaszcza w pamięciach maszyn matematycznych.
(1 zastrzeżenie)

Nr 13 (67) 1976

W układzie według wynalazku układu (1) logiczny
„i" jest blokowany sygnałem z zacisku (5) z multiplexera bezpośrednio oraz za pośrednictwem przerzutnika z dwoma układami opóźniającymi składającymi się z diod (6, 11) oraz kondensatorów (7, 10).
(2 zastrzeżenia)

G06k; G06K
G06d; G06D

P. 176073

29.11.1974

Hiradastechnikai Ipari Kutato Intezet, Budapeszt,
Węgry (Haliko Almasi, Istvan Till, Kaiman Kiss,
Istvan Tothmatyas).
Sposób jednoznacznego groadzenia
dużej ilości informacji cyfrowej
przez dowolny okres czasu
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że impulsy taktowe badanego układu odczytuje się w dowolnym czasie, wartości odczytu oszacowuje się, wyniki zapamiętuje się w cyfrowym układzie pamięciowym i odtwarza się na częstotliwości układu
wyświetlającego.
Urządzenie według wynalazku zawiera układ pomiarowy (11) z wyjściem (5) impulsów taktowych,
wejściem (6) wyzwalającym i wyjściem (7) pomiarowym, dołączonymi kolejno do
zaopatrzonego
w cztery wejścia układu wejściowego (1), którego
wyjście (9) sygnału synchronizującego jest dołączone
do układu sterującego (2), zaopatrzonego w trzy wyjścia dołączone odpowiednio do układu wejściowego
(1), układu pamięciowego (3) i układu wyświetlającego (4). Wyjście danych (10) układu wejściowego (1)
jest dołączone do układu wyświetlającego (4) przez
układ pamięciowy (3).
,
(4 zastrzeżenia)

G06k; G06K

P. 175883

23.111974

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie",
Błonie k. Warszawy, Polska (Kazimierz Krzywiński,
Jan Solarz).
Sposób zabezpieczenia przed zadrganiem,
zwłaszcza kontraktronowych elementów
przełączających w Klawiaturze elektronicznej
oraz układ do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
jedno z wejść układu (1) logicznego „i", podaje się,
sygnały z multiplexere zatrzymujące i uruchamiające licznik bez opóźnienia natomiast na drugie
z wejść układu (1) logicznego „i" podaje się sygnały
z multiplexera z opóźnieniem, za pośrednictwem przerzutnika (9).

G06k; G06K

P. 176639

19.12.1974

Krakowska
Fabryka
Aparatów
Pomiarowych
MERA-KFAP, Kraków, Polska (Ludomir Olkuśnik,
Marek Pawłowski).
Układ napędu niemagnetycznego nośnika informacji
Układ napędu taśmowego niemagnetycznego nośnika informacji stosowany do czytania informacji
z taśm w szybkim czytniku, ma trójkolumnowy
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w kształcie litery Ε rdzeń (1) elektromagnesu napędowego wykonany z materiału magnetycznego
miękkiego posiadający na środkowej kolumnie (2)
nawiniętą cewkę sterującą (3), rolkę napędową (4)
składającą się z pierścieniowych segmentów, z których środkowy (6) i skrajne (7) i (8) wykonane są
z materiału magnetycznego miękkiego, a rozdzielające (9) z materiału niemagnetycznego i połączone
są niemagnetycznym sworzniem napędzającym (10),
oraz rolkę dociskową (5) wykonaną z materiału magnetycznego miękkiego. Elementy te stanowią zamknięty dwustrumieniowy obwód magnetyczny.
W celu zróżnicowania wartości obu strumieni magnetycznych zastosowano następujące odmiany konstrukcyjne wynalazku: - wielkość szczeliny powiewietrznej między rolką napędową (4) a skrajną kolumną (12) rdzenia (1) elektromagnesu jest różna od
wielkości szczeliny powietrznej między tą rolką
a skrajną kolumną (13) rdzenia (1),
- pierścieniowe segmenty niemagnetyczne (9) rolki
napędowej (4) są wykonane z materiału o różnej przenikalności magnetycznej przy tej samej szerokości,
- pierścieniowe segmenty niemagnetyczne (9) rolki
napędowej (4) mają różne szerokości przy tej samej przenikalności magnetycznej,
- skrajne kolumny (12) i 13) rdzenia (1) elektromagnesu mają różne powierzchnie przekroju.
(5 zastrzeżeń)
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układu pomiędzy środkowoprzepustowy filtr (8) a impulsowy detektor (14) z dolnoprzepustowym filtrem
(15) jest włączony prostujący blok (9) z dolnoprzepustowym filtrem (10) o wyjściu dołączonym do pomocniczego sumatora (11), na którego wyjście jest
włączony mnożący stopień (12) współpracujący na
wejściu z generatorem (16) sygnału wzorcowego, a na
wyjściu z górnoprzepustowym filtrem (13).
(1 zastrzeżenie)

G21c; G21C

P. 180558

20.05.1975

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Józef Hirnle, Bogumił Gerszke).
Poczta hydrauliczna,
zwłaszcza do transportu radioizotopów

G11b; G11B

P. 180506 Τ

19.05.1975

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Andrzej Habrat, Adam Lipowczan).
Układ nadawczo-odbiorczy
do wielokanałowej rejestracji
wolnozmiennych sygnałów biomedycznych
na taśmie magnetycznej
Układ nadawczo-odbiorczy do wielokanałowej rejestracji wolnozmiennych sygnałów biomedycznych
na taśmie magnetycznej, w torach nadawczych pomiędzy modulatorem (2) a środkowoprzepustowym
filtrem (4) ma włączony pomocniczy sumator (3) połączony dodatkowo na wejściu z generatorem (6) częstotliwości wzorcowej. W torach odbiorczych tego

Poczta według wynalazku zawiera stację załadowczo-rozładowczą (1) połączoną rurociągiem transportowym (2) ze stacją naświetlań (3), przy czym rurociąg transportowy (2) w swym najwyżej położonym
punkcie posiada szczelinę (4) osłoniętą osłoną (5) połączoną za pośrednictwem rury (6) ze zbiornikiem
cieczy (7). Ze zbiornika ciecz dostarczana jest za pomocą pompy (8) poprzez rozdzielacz (9) do przewodu
zasilającego (10) podłączonego ze stacją załadowczo-rozładowczą (1) lub do przewodu zasilającego (11)
podłączonego do stacji naświetlań (3).
Stacja załadowczo-rozładowcza (1) zawiera zawór
kulowy (19) oraz suwak (20) osadzony suwliwie w korpusie (21), pomiędzy które wkładana jest rura (15)
z zasobnikami (16) przeznaczonymi do transportu.
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H01f;

H01F
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P. 175616

14.11.1974

ZELMOT, Warszawa, Polska (Stanisław Wojtanowski, Jerzy Kolanowski).
Zacisk wysokiego napięcia do cewek zapłonowych
silników spalinowych
Zacisk wg wynalazku ma kształt osiowo-symetryczny i zawiera dwie współosiowe części zewnętrzne:
część gwintowaną (2) i część posiadającą kształt szpilki (1), połączone ze sobą współosiowym cylindrycznym kołnierzem (3). Powierzchnia dociskowa (3a) kołnierza (3) od strony części gwintowanej (2) ma postać pierścieniową i jest prostopadła do osi zacisku.
Od strony szpilki (1) w kołnierzu (3) wykonane są
wyjęcia (3b) tworzące równoległe do osi powierzchnie
oporowe (3c) wpółpracujące z kluczem rurko wo-pazurkowym. Głębokość wyjęć (3b) mierzona wzdłuż
osi zacisku jest mniejsza od osiowej wysokości kołnierza (3.
(1 zastrzeżenie)

Stacja naświelań ma korpus (30) z pierścieniem (31)
osadzonym suwliwie na ściance wewnętrznej (32) korpusu (30). Pierścień (31) posiada otwory (35) przeznaczone do odsłaniania otworów (34) znajdujących się
w ściance wewnętrznej (32) korpusu (30), a ponadto
posiada kołnierz (33) przysłaniający szczelinę (36)
znajdującą się pomiędzy przegrodą (37) korpusu (30)
a pierścieniem (31).
(3 zastrzeżenia)
H01f;

H01F

P. 175499

09.11.1974

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot",
Warszawa, Polska (Jerzy Niebuda, Stanisław Wojtanowski).
Cewka zapłonowa do silników spalinowych
z zapłonem iskrowym
Cewka zapłonowa do silników spalinowych z zapłonem iskrowym, a w szczególności cewka napełniona olejem, ma w głowicy (1) cewki osadzoną tuleję metalową (2), stanowiącą gniazdo przewodu wysokiego napięcia, usytuowaną współosiowo z gniazdem (9). Uszczelka gumowa (4) uszczelniająca otwór,
przez który cewka napełniona jest olejem umieszczo-

H01f;

H01F

P. 175889

23.11.1974

Zakłady Technologiczne Urządzeń Sterujących „Bester", Bielawa, Polska (Lucyna Cios).
Transduktor wielouzwojeniowy
z zastosowaniem w kolumnie magnesującej rdzenia
ze stali
Transduktor według wynalazku charakteryzuje się
tym, że w kolumnie środkowej (4), na której nawinięte jest uzwojenie magnesujące (3) posiada rdzeń
lity ze stali zwykłej jakości.
(1 zastrzeżenie)

na jest w gnieździe (9) od strony przestrzeni olejowej cewki i dociskany w gwintowany otwór, wykonany w zakończeniu sprężyny kontaktowej (6).
(4 zastrzeżenia)
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H01g; H01G
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P. 171026

13.05.1974

Zakłady Podzespołów Radiowych „Unitra-Miflex",
Kutno, Polska (Bolesław Guzek).
Kondensator elektryczny
Kondesator według wynalazku zawiera umieszczony
w kubku (2) metalowym zwijkę (1), której jedno czoło osadzone jest na dnie kubka, a drugie wraz
z płytką (3) kontaktową i zamontowanym wyprowadzeniem (4) w postaci linki zamknięte jest przez
zasaterowanie
krawędzi kubka metalowego na
uszczelkę (5) izolacyjną, wykonaną z jednorodnego
materiału sprężystego, która posiada w części cylindrycznej zbieżne ścianki zewnętrzne.
(1 zastrzeżenie)

H01g; H01G
C23b; C23B

P. 175904
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Urządzenie wyłącznika obwodu
Urządzenie wyłącznika obwodu zawiera izolatory
kolumnowe (3, 4, 5), przerywacz (30) posiadający
zespół styków (31), zespół uruchamiający (35), akumulator (203) energii, mechanizm dźwigniowy (200)
dla łączenia zespołu styków (31) z akumulatorem
(203) energii, układ zapadkowy (125) oraz mechanizm
zwalniający (209). Izolatory (3, 5) zamocowane są nieruchomo a izolator (4) zamocowany jest obrotowo
i obracany za pomocą mimośrodu uruchamianego
przez mechanizm włączający (9). Przerywacz (30) zamocowany jest między końcami izolatora (3) i izolatora (4). Akumulator energii zawiera zespół sprężyn (121, 122) umieszczonych między dwoma jarzmami (108, 112).
(23 zastrzeżenia)

25.11.1974

Fabryka Podzespołów Radiowych „Elwa", Warszawa, Polska (Stefan Dziubiński, Witold Dmowski).
Sposób formowania folii aluminiowyej
przeznaczonej
na anody kondensatorów elektrolitycznych
Sposób formowania folii aluminiowej przeznaczonej na anody kondensatorów elektrolicznych trawionej i następnie podformowanej w wodnym roztworze kwasu szczawiowego, polega na tym, że formowanie prowadzi się wielostopniowo, najkorzystniej
w pięciu wannach, w kąpieli elektrolitycznej wodnego roztworu zawierającego jedynie jony pochodzące
z dysocjacji kwasu borowego o stężeniu od 7-12%
wagowych, przy temperaturze od 95°C do temperatury wrzenia tego elektrolitu;, przy czym w ostatniej - piątej wannie - utrzymuje się temperaturę
od 80-85°C, stosując co najmniej dwa stopnie zasilania, bądź też oddzielny zasilacz dla każdej wanny o napięciu na ostatniej wannie do 650 V.
(1 zastrzeżenie)

H01h; H01H

P. 180332

13.05.1975

Pierwszeństwo: 14.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 469931)
Westinhose Electric Corporaitiion, Westinghouse
Building, Gateway Center, Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki.

H01h; H01H

P. 180334

13.05.1975

Pierwszeństwo: 13.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 469, 586)
Westinghouse Electric Corporation,
Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Wyłącznik gazowy na SF6
Wyłącznik gazowy na SF6 zawiera ruchomy cylinder roboczy <153), z którym przesuwa się tulejowa
gaszeniowa dysza (157) oraz ruchomy, styk (151), jak
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również względnie nieruchomy styk (150) współpracujący z ruchomym stykiem (151), przy czym gaszeniowa dysza (157) i ruchomy roboczy cylinder (153)
są z materiałów izolacyjnych.
(18 zastrzeżeń)

H02k; H02K

P. 180455 Τ

16.05.1975

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Eugeniusz
Bartosiński, Ryszard Janczukowicz, Jan Małys).
Samowzbudny bezszczotkowy generator
prądu stałego z prostownikiem
H01h; H01H

P. 180392

14.05.1975

Pierwszeństwo: 14.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 469, 932)
Westinghouse
Electric
Corporation,
Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Przerywacz obwodu

Samowzbudny bezszczotkowy generator prądu stałego z prostownikiem ma dwa trójfazowo lub wielofazowo uzwojone wirniki. Są one zainstalowane na
wspólnym wspólnie ułożyskowanym wale (4) i są
w taki sposób połączone, że tworzą uzwojenie pośredniczące (2). Część wzbudnicowa tego uzwojenia (2)
wiruje w stałym polu magnetycznym a część prądnicowa wytwarza wirujący strumień magnetyczny.
(1 zastrzenie)

Przerywacz obwodu zawiera hermetyczną obudowę
(32), w której wnętrzu znajduje się ruchomy zestyk
(173), zaś do wnętrza obudowy wchodzi pręt uruchamiający zestyk (173), który jest szczelnie połączony z jednym końcem obudowy przy użyciu mieszka prężnego (170), zaś wewnętrzny koniec pręta uruchamiającego zestyk (173) jest połączony z prętem
wyposażonym w otwór, a do ruchomego zestyku jest
również przymocowany pręt wyposażony w otwór
(167), zaś pomiędzy końcami dwu prętów znajduje
się złożony mechanizm równoległowodowy (177) usytuowany tak, że przy stosunkowo krótkim uruchamiającym przesuwie osiowym pręta sterującego zestykiem uzyskuje się stosunkowo długą odległość
otwierania i zamykania przy uruchamianiu zespołu
ruchomego zestyku (173).
(11 zastrzeżeń)
H02m; H02M
G01l; G01L

P. 176007

28.11.1974

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbigniew Moroz, Wojciech Oziembło, Krystyn Lewenstein, Marek Kosicki).
Tranzystorowa przetwornica
dużej częstotliwości i wysokiego napięcia,
zwłaszcza do iskrowych próbników próżni
H01q; H01Q

P. 175908

25.11.1974

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Jerzy Czyż, Zbigniew Kiełbowicz, Aleksy
Pankow).
Antenowy układ sprzęgający
dla przenośnych urządzeń odbiorczych
i nadawczo-odbiorczych
Układ według wynalazku stanowi co najmniej jeden zespół utworzony z nałożonego na pręt antenowy uzwojenia toroidalnego (1), którego jeden z zacisków wejściowych (2) połączony jest poprzez kondensator (4) i rezystor (5) z jednym z zacisków wyjściowych przewodu współosiowego (7), połączonego
z wyjściem generatora sygnałowego. Drugi z zacisków
wyjściowych przewodu współosiowego (7) połączony
jest bezpośrednio z drugim zaciskiem wejściowym
(3) uzwojenia toroidalnego. Impedancja wejściowa
zespołu równa jest impedancji charakterystycznej
przewodu współosiowego i równa znamionowej impedencji wyjściowej generatora sygnałowego.
(1 zastrzeżenie)

Przetwornica według wynalazku ma na wyjściu
zapłonową cewkę samochodową (Tr 1 , której uzwojenie pierwotne połączone równolegle z dużą pojem-

nością na przykład kondensatorem (C) tworzy obwód
rezonansowy. Przetwornica może być użyta przy
sprawdzaniu prawidłowości przylegania powierzchni
izolacyjnej do metalu.
(2 zastrzeżenia)

H02m; H02M
H03k; H03K

P. 180296 Τ

Układ połączeń do sterowania tyrystora ma układ
złożony z diody elektroluminescencyjnej (3) i fototranzystora (4), który nazywa się transoptorem. Fototranzystor (4) połączony jest z bramką tyrystora (5)
a dioda elektroluminescencyjna (3) połączona jest zaciskami (1), (2), które zasilane są impulsem wejściowym sterującym. Bramka tyrystora (5) i fototranzystor (4) połączone są z zewnętrznym źródłem napięcia stałego.
(2 zastrzeżenia)

P. 180356 Τ

ka (3) od strony zasilania tych cewek włączona jest
dioda (11) w szereg z czynnym stykiem pomocniczym (10) stycznika obcego wzbudzenia silników trakcyjnych, przy czym kierunek przepływu prądu przez
diodę (11) odbywa się od strony cewki napędowej
stycznika (3) do cewki napędowej stycznika (1).
(1 zastrzeżenie)

08.05.1975

układ połączeń do sterowania tyrystora

H02p; H02P
B60l; B60L
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Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa, Polska (Wacław Niewiadomski).
Układ połączeń elektrycznego sterowania
styczników hamowania w wagonach tramwajowych

H02p; H02P

14.05.1975

P. 180410 Τ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Jan Manitius, Kazimierz Bisztyga, Henryk Zygmunt, Jacek Seńkowski, Herbert
Widlok, Jerzy Kardasiewicz, Wacław Grzybowski,
Marek Borysławski).
Sposób i układ sterowania napędami
Sposób sterowania napędami polega na tym, że
z cyfrowego bloku zadającego (1) podaje się wartość zadaną w postaci liczby odwrotnie proporcjonalnej do wartości zadanej, do cyfrowego regulatora
proporcjonalnego (2). W regulatorze tym wypracowuje się sygnał, w postaci impulsów prostokątnych
o czasie trwania równym różnicy okresów częstotliwości zadanej i mierzonej. Następnie sygnał ten
wprowadza się do bloku sumującego (6), gdzie uśrednia się go i formuje w sygnał proporcjonalno-całkujący, będący wielkością zadaną prądu silnika. Sygnałem z regulatora astatycznego (3) wprowadzonym do bloku sumującego (6) koryguje się wolnozmienne dryfty temperaturowe.
Układ do sterowania napędami zawiera blok sumujący (6) połączony z regulatorem proporcjonalnym (2) i z regulatorem astatycznym (3), których jedne wejścia są połączone z blokiem zadawania (1),
a drugie wejścia z impulsatorem (4). Ponadto blok
sumujący (6) jest połączony poprzez blok ograniczeń (7) z blokiem rozruchowym (8). Wyjście bloku
sumującego (6) jest połączone z regulatorem prądu
(11), który jest połączony z przetwornikiem prądowym (12) i z przekształtnikiem prądowym (14).
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń elektrycznego sterowania styczników hamowania w wagonach tramwajowych. Układ składa się z napędowych cewek (1), (2), (3), trzech styczników połączonych równolegle, przy czym od strony bieguna ujemnego połączone są do styku biernego stycznika (4),
natomiast od strony bieguna dodatniego cewka napędowa stycznika (3) podłączona jest od styku (5)
przekaźnika hamowania oraz biernego styku (6) przekaźnika zwłocznego, natomiast cewka napędowa stycznika (2) podłączona jest do przełącznika (7) grup
silników oraz czynnego styku (8) stycznika grupy
pierwszej silników oraz napędowej cewki stycznika <1).
Cewki (1) i (2) w dalszej kolejności połączone są
czynnym stykiem <9) stycznika (3). Pomiędzy cewką
napędową stycznika (1) a cewkę napędową styczniH02p; H02P

P. 180188 Τ

06.05.1975

Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa,
Polska (Ignacy Wiater, Jan Wierzejski).
Układ elektroniczny impulsowy
do zmiany prędkości obrotowej
parzystej liczby napędowych silników elektrycznych
prądu stałego
Układ elektroniczny impulsowy do zmiany prędkości obrotowej parzystej liczby napędowych silników
elektrycznych prądu stałego
charakteryzuje się
zmiennym układem połączeń dwóch jednakowych silników napędowych (1, 1), które przy minimalnej
prędkości obrotowej połączone są szeregowo, a przy
maksymalnej prędkości obrotowej równolegle. Silniki są przedzielone diodami mocy (2), które po-
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łączone są bezpośrednio ze sterowanymi elementami półprzewodnikowymi (3, 3). Wszystkie pośrednie
wartości prędkości obrotowej w danych warunkach
obciążenia silników uzyskuje się przez wielokrotne
chwilowe przełączenie silników z położenia szeregowego na równoległe i z powrotem.
(1 zastrzeżenie)

H03f; H03F

P. 175193
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dławik (DŁ3) ze źródłem prądu (J1) oraz przez kondensator oddzielający (Cl) z punktem (C), do którego
jest dołączona pierwsza dioda równoległa (D4), której druga elektroda połączona jest przez kondensator
(C5) z masą, a przez dławik (DŁ5) lub bezpośrednio
z drugą diodą równoległą (D5) i kondensatorem (C4)
dołączonym do masy, zaś przez dławik (DŁ6) lub
bezpośrednio z trzecią diodą równoległą (D3) i kondensatorem (C6) dołączonym do masy.
Druga dioda równoległa (D5) połączona jest z pierwszą diodą szeregową (Dl) w punkcie (B) układu,
który przez kondensator (C2) jest połączony z wejściem układu, a przez rezystor (R9) do masy. Trzecia dioda równoległa (D3) jest połączona z drugą
diodą szeregową (D2) w punkcie (A), który jest połączony przez kondensator (C3) z wyjściem układu,
a przez dezystor (R1O) z masą.
Punkt (C) połączenia pierwszej diody rówloległej
(D4) z kondensatorem oddzielającym (Cl) jest połączony przez rezystor (Rll) z Tezystorowym dzielnikiem napięcia (R7, R8) dołączonym do baterii zasilania (Ul).
(2 zastrzeżenia)

28.11.1974

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „MERATRONIK", Warszawa, Polska (Paweł Studziński).
Układ ograniczający wartość sygnału
wejściowego wzmacniacza prądu stałego
Układ według wynalazku ma dołączony do wejścia
rezystor szeregowy (R1) oraz równoległy układ inwersyjnie połączonych diod (Dl D2). Pozostałe elektrody (D1, D2) są połączone poprzez rezystor (R2)
z odwracającym wejściem wzmacniacza (Ko) oraz poprzez dwa obwody zawierające diody (D3, D4)
i wzmacniacze pomocnicze (Kl K2) z wyjściem
wzmacniacza.
W przypadku przekroczenia przez sygnał wejściowy wartości progowych liniowego zakresu pracy
wzmacniacza (Ko), z wyjść jednego ze wzmacniaczy
pomocniczych (Kl K2) jest podawany, poprzez odpowiednią diodę (D1, D2), sygnał napięciowy powodujący obniżenie napięcia wejściowego wzmacniacza
(Ko) do poziomu odpowiadającego zakresowi liniowej pracy tego wzmacniacza. Układ może mieć szczególnie zastosowanie we wzmacniaczach przeznaczonych do pracy w woltomierzach 'cyfrowych.
(1 zastrzeżenie)

H03k; H03K
G01r; G01R

P. 175900

25.11.1974

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-PZT", Warszawa, Polska (Władysław Grabowski, Kazimierz Kuś).
Układ wymuszający stan początkowy
w urządzeniach elektronicznych
Układ według wynalazku ma zastosowanie na przykład w cyfrowych przyrządach pomiarowych. Układ
charakteryzuje się tym, że między wyjście funktora
(Fl), a wejście funktora wyjściowego (F2) dołączono układ całkujący złożony z równoległego połączenia rezystora (R) i diody (D) oraz z kondensatora
(C), który drugim końcem dołączony jest do dodatniego bieguna zasilania.
(1 zastrzeżenie)
H03h; H03H

P. 175909

25.11.1974

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Stanisław Peisert, Krzysztof Weralski).
Układ tłumika typu podwójne Π na diodach p-i-n
o regulowanym tłumieniu
Układ tłumika według wynalazku składa się
z dwóch diod szeregowych (Dl, D2) połączonych ze
sobą w punkcie (D). Punkt ten jest połączony przez
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P. 175955
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26.11.1974

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Żivko Subotić, Jerzy Kurpiewski).
Cyfrowy syntetyzer częstotliwości
Syntetyzer częstotliwości według wynalazku posiada generator częstotliwości odniesienia (GK) połączony w szereg ze stałym dzielnikiem cyfrowym (DL),
detektorem fazy (DF), generatorem częstotliwości syntetyzowanych (G) i układem formowania impulsów
(UF), do którego wyjścia połączone jest wejście bloku regulacji ciągu impulsów zliczanych (BRC), którego wyjście podłączone jest do drugiego wejścia detektora fazowego <DF).
Blok <BRC) składa się z cyfrowego dzielnika nastawnego (DCN), układu multiwibratora jednostabilnego (MJ), układu rozdziału impulsów <URC) i układu sterującego (US) połączonych ze sobą szeregowo
w obwód zamknięty z tym, że do drugiego wejścia
układu (US) dołączony jest swym wyjściem układ
kształtowania impulsów (UK), zaś do drugiego wejścia
układu (URC) dołączony jest swym wyjściem układ
kształtowania i przesuwania impulsów (UKP), przy
czym wejścia tych układów (UK, UKP) są połączone ze sobą i stanowią wejście bloku (BRC), a wyjście układu (DCN) stanowi równocześnie wyjście tego samego bloku.
(1 zastrzeżenie).

H03k; 1I03K

P. 180160 Τ

05.05.1975.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej „MERA-ELMAT", Wrocław,
Polska (Teresa Kramarowska, Wanda Banaszewska,
Bogusław Żyborski).
Układ logiczny zwiększający rozdzielczość kątową
przetwornika o dwóch sygnałach wyjściowych
przesuniętych względem siebie fazowo o 90°

H03k; H03K

P. 176138

02.12.1974

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Mermamat" \Varszawa, Polska (Marek Mueller).
Układ forsowania prądu
o małym czasie regeneracji
Układ forsowania prądu o małym czasie regeneracji składa się z układu przełączającego, zbudowanego na pierwszym tranzystorze (T1), w którego
obwód kolektorowy jest włączone uzwojenie (L) elektromagnesu, zbocznikowane pierwszą diodą półprzewodnikowa (D1) i drugim rezystorem (R2) połączonych ze sobą szeregowo; z pierwszego rezystora (Ri),
włączonego pomiędzy biegun (+U) źródła zasilania
i układ przełączający oraz z dwójnika aktywnego (I)
dołączonego do punktu połączenia pierwszego rezystora (Ri) z uzwojeniem (L) elektromagnesu, przy
czym dwój nik aktywny (I) ma w przybliżeniu charakter kondensatora o pojemności zależnej od kierunku przepływu prądu.
Układ ma zastosowanie zwłaszcza w pamięciach
maszyn matematycznych.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wynalazku jest układ logiczny zwiększający rozdzielczość kątową przetwornika o dwóch
sygnałach wyjściowych przesuniętych względem siebie fazowo o 90° przeznaczony do stosowania dla pomiarów szybkości obrotowej elementów wirujących,
szybkości przesunięć liniowych lub kąta obrotu w warunkach uwzględniających kierunek ruchu, zwłaszcza
w automatyce elektronicznej.
Układ ma cztery kolejne monostabilne przerzutniki (1-4), z których pierwszy przerzutnik (1) jest połączony na sterowanie zboczem opadającym z sygnałem pierwszego toru (A), a drugi przerzutnik (2)
jest połączony z tym samym torem (A) na sterowanie zboczem narastającym, zaś wyjścia dwóch następnych monostabilnych przerzutników (3) i (4) są
analogiczne jak w pierwszym torze (A) połączone
na sterowanie zboczem opadającymi i zboczem narastającym z wyjściem drugiego toru (B). Wyjścia
przerzutników (1-4) są połączone odpowiednio na
pierwsze wejścia czterech dwuwejściowych kolejnych
iloczynów logicznych AND (5-8) i następnych kolejnych czterech iloczynów AND (9-12), zaś na drugie wejście iloczynów AND (5-8) są połączone odpowiednio: zanegowany sygnał (B) drugiego toru (B),
sygnał pierwszego toru (A) oraz zanegowany sygnał
(A) toru (A), natomiast drugie wejście iloczynów
AND (9-12) są połączone kolejno: na sygnał toru
(B), zanegowany sygnał (B), zanegowany sygnał (A)
toru (A) oraz sygnał toru (A). Wyjścia iloczynów
AND (5-8) są połączone z elementem negacji sumy
logicznej NOR (15) i analogicznie wyjścia następnych czterech iloczynów AND (9-12) są połączone
z drugim identycznym elementem NOR (16).
Wyjścia obydwu elementów NOR (15) i (16) poprzez bistabilny przerzutnik RS (17) i element negacji logicznej (18) są połączone z dodatkowym monostabilnym przerzutnikiem (19), którego zanegowane wyjście (Q) jest połączone na pierwsze wejścia
następnych dwóch elementów NOR (20) i (21), podczas gdy wyjścia tych elementów NOR poprzez układ
znaku (24) iloczyny AND (22, 23, 25, 26) oraz dwa
elementy sumujące NOR (27) i (28) są połączone
z wejściami liczącymi licznika rewersyjnego (29).
(1 zastrzeżenie)
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Korektor błędu centralnego układu przełączającego
urządzeń przemiany grup z automatyczną
regulacją poziomu

H03k; H03K

P. 180425

15.05.1975

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Chrześcijański).
Zespół bramkowego multiwibratora sekwencyjnego

Zespół bramkowego multiwibratora sekwencyjnego
składa się ze znanego multiwibratora symetrycznego
oraz układu bramkującego. Układ bramkujący również symetryczny jest zbudowany na dwóch tranzystorach tak połączonych z tranzystorami multiwibratora, że kolektor tranzystora (Ts) układu bramkującego jest połączony z emiterem tranzystora (T1) multiwibratora, kolektora, kolektor tranzystora (T4) układu bramkującego jest połączony z emiterem tranzystora (T2) multiwibratora, zaś baza tranzystora (T3)
układu bramkującego jest połączona przez rezystor
(R1) z kolektorem tranzystora (T2) multiwibratora.
Baza tranzystora (T4) jest połączona przez rezystor
(R2) z kolektorem tranzystora (Tj) multiwibratora.
Emitery obydwu tranzystorów (T3) i (T4) układu bramkującego są uziemione, a wejście bramkujące (S) multiwibratora jest przyłączone za pośrednictwem rezystorów (R3) i (R4) do baz obydwu tranzystorów (T3)
i (T4)· układu bramkującego. Układ bramkujący może
być również zbudowany na dwóch funktorach NOPi
z otwartymi kolektorami, co pozwala na znaczne
uproszczenie układu.
(2 zastrzeżenia)

H04j; H04J

P.

180230 Τ

07.05.1975

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Kazimierz

Jankowski, Marian Zientalski, Elżbieta Kasprowicz,
Adam Olszewski).

Korektor błędu centralnego układu przełączającego
urządzeń przemiany grup z automatyczną regulacją
poziomu posiada indywidualne dla każdego licznika
pieścieniowego cyfrowe układy identyfikacji błędu (1) dołączone do η-argumentowej sumy logicznej
(3), która steruje członem zerującym (4) wytwarzającym sygnał zerujący licznik w przypadku przekłamania w pracy któregokolwiek licznika.
Układ identyfikacji błędu (1) realizujący funkcję
logiczną Fk = A1A2...Ai...Arn-i Am -+- AiA2...A1...Am-1Am
+ A1A2...Ai Am-i Am + A 1 A2...Ai...Am -iA m + AjA2...
Αί...Αm-1An, , gdzie Ai oznacza stany logiczne wyjść
poszczególnych stopni licznika, natomiast m -■ określa liczbę stopni licznika pierścieniowego, zbudowany
jest z wieloargumentowych iloczynów logicznych
(Ι1.-.Ik), których ilość m dla parzystej liczby stopni
licznika wynosi m/2
Wyjścia tych iloczynów dołączone są do wejść wieloargumentowej sumy logicznej (S) a wejścia sterowane są z wyjścia licznika pierścieniowego, przy
czym wyjścia dwóch pierwszych stopni (A1) i (A2)
licznika pierścieniowego są dołączone do wejścia
pierwszego iloczynu logicznego (Ι1) poprzez dwuwejściową bramkę EXCLUSIVE-OR (B1) oraz bezpośrednio do połączonych równolegle wejść pozostałych iloczynów logicznych (I2...Ik). Z kolei wyjścia dwóch następnych stopni (A3) i (A4) licznika pierścieniowego
dołączone są do wejścia drugiego iloczynu logicznego
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(I2) poprzez dwuwejściową bramkę (B2) EXCLUSIVE-OR i bezpośrednio równolegle do wejść pozostałych
iloczynów (I3...Ik). Analogicznie połączone są kolejne
wyjścia pozostałych stopni (A4...Am) licznika.
(2 zastrzeżenia)

H04n; H04N

77

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

P. 180499 Τ

17.05.1975

Sławomir Gryczon, Leszek Korolkiewicz, Warszawa,
Polska (Sławomir Gryczon, Leszek Korolkiewicz).

chylającego względem wiązek z kolei dla skupienia
linii poziomych we wszystkich punktach ekranu
i skupienie linii pionowych wzdłuż osi odchylania
poziomego. Części uzwojeń umieszczone wokół szyjki
kineskopu są przeznaczone do wytwarzania kwadrupolowego magnetycznego pola odchylającego w obrębie szyjki kineskopu. Elementy do pobudzania wymienionych części uzwojeń cewek energią o częstotliwości wybierania pionowego, umożliwiają skupiania
linii pionowych w taki sposób, aby skupiać wiązki
we wszystkich punktach ekranu.
(7 zastrzeżeń)

Sposób otrzymywania obrazu telewizyjnego
kolorowego w lampie kineskopowej czarno-białej
Sposób polega .na tym, że w odbiorniku telewizji
czarno-białej dodaje się za detektorem wizji (6) dekoder chrominancji (2), przełącznik elektroniczny (3),
wyłącznik (4) i źródła światła kolorowego (R, G, B) (5). Podczas odbioru programu kolorowego przełącznik (3) sterowany obwodem odchylania pionowego
(7) powoduje, że w sygnale luminacji kolejno pomijane są barwy podstawowe R, G, B. Synchronicznie,
w parzystych półobrazach, ekran kineskopu oświetlony jest z zewnątrz światłem barwy pominiętej w sygnale luminancji. W ten sposób, poprzez odbicie, uzyskujemy na ekranie w miejscach ciemnych efekt
barwy.
(1 zastrzeżenie)

H05b; H05B

P. 180414 Τ

15.05.1975

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Zbigniew
Mierzejewski).
Sposób nagrzewania przedmiotów, zwłaszcza
metalowych częstotliwością sieciową
Sposób indukcyjnego nagrzewania przedmiotów
zwłaszcza metalowych częstotliwością sieciową wykorzystuje wzbudnik częstotliwości sieciowej tak, że jest
on po połączeniu w szereg z baterią kondensatorów
zasilany poprzez znany transformator bezpośrednio
z sieci prądu przemiennego.
(1 zastrzeżenie)

H04n;

H04N

P. 180534

20.05.1975

Pierwszeństwo: 20.05.1974 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 471626)
RCA Corporation, New York, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Urządzenie do odtwarzania obrazów
Urządzenie do odtwarzania obrazów kolorowych
wykorzystujące uproszczony układ zbieżności zawiera
kineskop kolorowy z zespołem wyrzutni elektronowej
do wytwarzania, trzech wiązek koplanarnych, układ
zbieżności statycznej ustawiony w taki sposób względem kineskopu, aby skupiać trzy wiązki w obszarze
środkowym ekranu kineskopu oraz jarzmo odchylające wokół szyjki kineskopu. Jarzmo to zawiera cewki
odchylania pionowego i poziomego, które sterują
wiązkami wybierającymi siatkę obrazową. Rozkład
uzwojeń cewek poziomych jest dobrany w taki sposób, aby uzyskać ujemny, poziomy astygmatyzm izotropowy w celu rzeczywistego skupiania linii pionowych wzdłuż osi odchylania poziomego, a rozkład
uzwojeń cewek pionowych jest dobrany w taki sposób, aby uzyskać równoległy przebieg linii poziomych.
Urządzenie według wynalazku zawiera także elementy do ustawiania jarzma względem kineskopu dla
odpowiedniego wyrównania magnetycznego pola od-

H05c; H05C
H03k; H03K

P. 180568 Τ

20.05.1976

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Zygmunt
Songin).
Ogranicznik napięcia w generatorze impulsów
do elektryfikacji połowów
Ogranicznik napięcia w generatorze impulsów do
elektryfikacji połowów, chroniący przed przeciążeniem
napięciowym zawory, zwłaszcza tyrystory, diody

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
i kondensatory, zawiera tyrystorowy lub tyrystorowodiodowy mostek prostowniczy, dławik i baterię kondensatorów w obwodzie ładowania oraz sterowany
zawór i obciążenie w obwodzie rozładowczym.
Ogranicznik posiada komparator (9), połączony
przez dzielnik napięcia (8) do ograniczanego napięcia.
Wyjście komparatora (9) połączone jest z impulsowym transformatorem separującym (10), który z kolei połażony jest z generatorem napięcia sterującego
(11) i dalej z urządzeniem sterującym (6) i komparatr.rem (12), który z kolei połączony jest z genera;erem ;mpu]su (13), wyjście którego połączone jest
z generatorem napięcia sterującego (11).
(1 zastrzeżenie)
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B21b; B21B

W. 53721

23.05.1975

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych „Zamet", Strzybnica, Polska (Henryk Żyłka, Alfred Lech, Helmut Sobczyk).
Znakownica udarowa
Znakownica udarowa wielobijakowa o napędzie
pneumatyczno- lub hydrauliczno-sprężynowym ma
siłownik (7) umocowany odchylnie za pomocą ramienia (5) do transportera (1) znakowanych materiałów
(2), natomiast tłoczysko (9) tego siłownika (7) połączone jest z poprzecznicą (10), w której osadzonych
jest kilka elementów (11) znakujących w postaci
przesuwnych koncentrycznych rur (12, 13) mieszczących śrubową sprężynę (15) i bijak (18).
(2 zastrzeżenia)

B21d; B21D

W. 53687

15.05.1975

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik", Gorlice, Polska (Jan Gorczyca).
Urządzenie do gięcia zwłaszcza rurek i prętów
Urządzenie do gięcia zwłaszcza rurek i prętów na
kształt litery U posiada dwie wahliwe dźwignie (3)
z krążkami (4). Wycięcia (5), (7), (12) dostosowane są
do średnicy i kształtu giętej rurki.
(1 zastrzeżenie)
B21c; B21C

W. 53751

28.05.1975

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych „Zamet", Strzybnica, Polska (Teodor Waliczek,
Zygmunt Műszer).
Zwijarka do prętów z metali nieżelaznych,
wyciskanych na prasie hydraulicznej
Zwijarka do prętów z metali nieżelaznych, wyciskanych na prasie hydraulicznej, wyposażona w wodny układ chłodzenia, zwijane pręty, ma wolnoobrotowy silnik hydrauliczny (7), połączony z napędzanym
wałem (2) poprzez jedną parę kół zębatych (4 i 5),
a jej zespół podnoszący (11) zwijany pręt, wyposażony
jest w sterowniczy drążek (17), umieszczony w kanale (16) ściany siłownika (14), połączony jednym końcem z tłoczyskiem (15) siłownika (14), a drugim końcem .połączony jest z nastawnymi wyłącznikami krańcowymi (19), sterującymi układem zasilania siłownika
(14), a w dolnej pokrywie (20) korpusu (1), usytuowane są wylotowe otwory (22), odprowadzające przedostającą się tam ciecz chłodzącą na zewnątrz zwijarki.
(1 zastrzeżenie)
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B21d; B21D

W. 53704
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19.05.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Jednośladowych Bydgoszcz, Polska Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz, Polska (Jan Nowak, Jerzy
Grey).
Urządzenie do kalibrowania i dołkowania obręczy
motorowerów
Urządzenie do kalibrowania i dołkowania obręczy
motorowerów i innych pojazdów jest złożone z korpusu (1), układu hydraulicznego z osprzętem (2), pulpitu sterowniczego (3) i głowicy kalibrująco-dołkującej (4). Głowica kalibrująco-dołkująca (4) jest zaopatrzona w odpowiednią ilość suportów (5) rozmieszczonych promieniowo na prowadnicach (6) i uzbrojonych
w matryce (8) o profilu odpowiadającym zarysowi
obręczy z dołkami do dołkowania. Na zewnętrznym
pierścieniu (9) umocowane są siłowniki hydrauliczne
(10) zaopatrzone w stemple dołkujące (11) zamocowane na tłoczyskach (12). Suporty (5) są rozpierane
do wymaganej średnicy kalibrowania przez zespół
siłownika hydraulicznego (13) działającego poprzez
układ rozpieraczy (14).
(1 zastrzeżenie)

B22c; B22C

W. 53647

08.05.1975

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Antoni Nowak, Włodzimierz Kołkowski, Bernard Podstawski).
Układ do suszenia i podgrzewania form
zwłaszcza form odlewniczych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ suszenia i podgrzewania form zwłaszcza form odlewniczych ziemnych przez wdmuchiwanie czynnika suszącego uprzednio przygotowanego w urządzeniu
grzewczym o odpowiednich parametrach przez kanał
wlotowy, najkorzystniej układem wlewowym (7) do
wnętrza formy, przy czym czynnik ten wypierany jest
na zewnątrz formy kanałami zarówno wylotowy.'
odpowietrzającymi lub innymi.

B21d; B21D

W. 53731

23.05.1975

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona
Góra, Polska (Stanisław Hejmej, Mieczysław Steliga).
Tłocznik do obciskania końcówek rur
Przedmiotem wzoru użytkowego jest tłocznik do
obciskania końcówek rur o przekroju kołowym umożliwiający samoczynne usuwanie rur z tłocznika po
przeprowadzeniu operacji obciskania.
Tłocznik według wzoru wyposażony jest w wyrzutnik (6), z którym współpracuje sprężyna (7) osadzona pomiędzy dolną płyną (3) tłocznika połączoną
z matrycą obciskającą a płytą oporową (12), której
położenie ustalone jest przez słupy prowadzące wyrzutnika.
(1 zastrzeżenie)

Temperatura oraz ilość czynnika jest regulowana
za pomocą czujników (10), (11), (12) zabudowanych
w układ, o współpracujących z przyrządami pomiarowo-kontrolnymi i regulacyjnymi urządzenia grzejnego.
(1
zastrzeżenie)
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B22c; B22C

21.05.1975

W. 53723

Instytut Odlewnictwa,
Reindl, Julian Kawaler).

Kraków,

Polska

(Leszek

Głowica do zagęszczania rdzeni z mas sypkich
Głowica do zagęszczania rdzeni z mas sypkich składa się z tulei (1) i czaszy (2), które połączone są ze
sobą w sposób trwały. Do tulei (1) przyspawany jest
kołnierz centrujący (3), a do czaszy (2) zamocowana
jest za pomocą wkrętów metalowych centrycznie na
jej obwodzie pokrywa (4) z uskokiem. Do pokrywy
(4) przymocowana jest płytka (5). Masa sypka przemieszcza się do rdzennicy przez otwór głowicy
w kształcie szczeliny, ograniczony z jednej strony
płytką (5) zamocowaną do pokrywy (4), i którego wlot
leży poza osią głowicy, a wylot otworu leży w osi
głowicy.
(1 zastrzeżenie)
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podwoziu (1) umieszczona jest kadź zatyczkowa oraz
rynna pośrednia. Na związanym z ruchomym podwoziem (1) wysięgniku (8) umieszczona jest czasza obrotowa (9), która posiada segment otwierany 10). Segment otwierany 10) zamyka się za pomocą urządzenia
ryglującego (11). Czasza obrotowa (9) osadzona jest na
trzech rolkach (12, 13), (14) stanowiących mechanizm
obrotowy.
(3 zastrzeżenia)

B23d; B23D

W. 53656

12.05.1975

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce, Polska (Franciszék Grzegoszczyk, Leon Brach mański).
Podręczne urządzenie do cięcia prętów
Urządzenie do cięcia prętów posiada nóż (7) osadzony ruchomo w pionowym otworze (2) korpusu (1)
który w swej górnej części zakończony jest poziomą
belką (8) zaopatrzoną po bokach w prowadnicze kołki (9) z odbojowymi sprężynami (10). Ponadto na powierzchni czołowej korpusu (1) jest osadzony wspornik (15) połączony gwintem (16) z rynnowym prowadzeniem (17) przystosowanym do różnych prętów
o przekroju kołowym.
(1 zastrzeżenie)

B22d; B22D

W. 53725

21.05.1975

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska
(Julian Książek, Janusz Gajek, Andrzej Zmuda).
Wóz lejniczy maszyny do półciągłego odlewania
zwłaszcza rur
Wóz lejniczy według wzoru użytkowego ma ruchome podwozie (1) posiadające swój napęd oraz urządzenie ustalające położenie nad krystalizatorem. Na

B23g; B23G

W. 53705

19.05.1975

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Piotr Sadowski).
Uchwyt do narzynek
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do narzynek mocowany w miejsce kła tokarki. Zgodnie
z wytycznym zadaniem oprawka do narzynek składa
się z główki (1), w której znajdują się śruby mocujące (2), narzynki (3) lub pierścienie redukcyjne (4)
wyposażonej w kły zabierakowe (5). Główka (1)
współpracuje z cylindrem (6) zakończonym pierścieniem (7) z kłami zabierakowymi (8) za którymi znajduje się trzpień stożkowy (9).
Wzór użytkowy znajduje zastosowanie do nacinania gwintów metrycznych, calowych, modułowych
i innych na wszelkiego rodzaju tokarkach, zwłaszcza
przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej.
(1 zastrzeżenie)
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W. 53598

02.05.1975

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg", Knurów, Polska (Jerzy Jonderko).
Wkładka szczękowa do imadeł maszynowych

B24b; B24B

W. 53713

20.05.1975

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska
(Andrzej Andrzejewski, Edward Młotek).

Wkładka szczękowa do imadeł maszynowych posiada płytkę ruchomą (1) umocowaną do płytki stałej
(2) za pomocą wkrętów ustalających (3). Płytki (1)
i (2) mają pochylone, przylegające do siebie wewnętrzne powierzchnie (5) ścięte dwustopniowo równolegle i wnęki (6) w których są umieszczone sprężyny (4). Płytka stała (2) ma otwory mocujące (7) do
korpusu imadła.
(1 zastrzeżenie)

Osłona przesuwna szlifierki tarczowej
Osłona (1) przesuwna ręcznej szlifierki tarczowej
ma postać wycinka koła i wyprofilowana jest z blachy do kształtu osłony (2) stałej na którą zachodzi.
Na jej górnej części przyspawany jest kołnierz (3)
osadzony obrotowo na pierścieniu (5) dystansowym
wyposażonym we wkręty (6), przy czyni do jednego
z wkrętów przymocowana jest sprężyna (7), której drugi koniec zaczepiony jest do osłony (1) przesuwnej.
Sprężyna (7) prowadzona jest w prowadnicach (9)
mocowanych do osłony (2) stałej. Na zewnętrznej powierzchni osłony przesuwnej znajduje się uchwyt (10)
uformowany do kształtu uchwytu (11) szlifierki.
(3 zastrzeżenia)
B25b; B25B

W. 53654

07.05.1975

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Śląska,
Polska (Józef Kleczka).
Śrubokręt z przystawką

B24d; B24D

W. 53698

17.05.1975

Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane, Sanok, Polska (Janusz Skubiński).
Nakrętka mocująca ściernicę do tarczy szlifierki
lastrico
Wzór użytkowy dotyczy nakrętki mocującej ściernicę do tarczy szlifierki do lastrico. Nakrętka według
wzoru ma kształt walca (2) zakończonego tarczą (4)
zaopatrzoną w trzy otwory (6) służące do nakręcania
jej na wałek napędowy szlifierki do lastrico. Średnica zewnętrzna walca (2) odpowiada otworkowi ściernicy, natomiast średnica zewnętrzna tarczy (5) otworowi gniazda ściernicy.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest śrubokręt
z przystawką przeznaczony do Wkręcania wkrętów,
śrub i nakrętek w miejscach trudno dostępnych.
Istota tego śrubokręta polega na zastosowaniu wymiennej końcówki (7) dostosowanej do wielkości
i średnicy wkręcanej śruby (8) lub wkrętu. Końcówka ta jest połączona za pomocą dociskowej śruby (6)
z objemką (2) osadzoną przesuwnie na rdzeniu (1)
śrubokręta. Pomiędzy ramionami objemki (2) jest zamocowany nieruchomo oporowy pierścień (3) i osadzona śrubowa sprężyna (5).
Śrubokręt według wzoru można również stosować
do wkręcania nakrętek, które umieszcza się w otworze przystawki (9) zamocowanej w uchwycie końcówki (7) śrubokręta.
(1 zastrzeżenie)
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W. 53627

07.05.1975

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Krzysztof Kośmider,
Feliks Rawski).

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź,
Polska Jan Szczepaniak, Nikodem Wrzeszcz, Jerzy Madaliński, Ryszard Pawlak, Zygmunt Sobolewski.

Klucz dynaometryczny

Urządzenie do spychania obręczy
z zestawów kołowych

Klucz dynamometryczny przeznaczony jest do dokręcania śrub i nakrętek za pomocą wymiennych nasadek oraz do pomiaru momentu obrotowego wywieranego przy dokręcaniu śrub lub innych elementów.
Klucz wyposażony jest w pokrętło (1) którego jeden koniec stanowi rękojeść (2), a na drugim końcu
obrotowo zamocowana jest dźwignia (3) z czopem (4)
przeznaczonym na umieszczenie nasadek. Dźwignia (3)
swym występem styka się ze sworzniem (5), którego
kołnierz (6) oparty jest o śrubową sprężynę (7) umieszczoną w obudowie (8). Obudowa (8) zamocowana
jest do pokrętła (1), a jej koniec wyposażony jest
w tuleję (9) wewnątrz której, znajduje się trzpień
(10), który z jednej strony opiera się o sworzeń (5),
a z drugiej o pomiarową końcówkę (11) zegarowego
czujnika (12). Trzpień (10) dociskany jest do wewnętrznej powierzchni tulei (9) sprężystym elementem (14).
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie ma zastosowanie do spychania obręczy
z kół bosych zestawów kołowych pojazdów szynowych, zwłaszcza wagonów tramwajowych i kolejowych.
Urządzenie składa się z rozmieszczonych wzdłuż osi
podłużnej platformy (5) pary poziomych siłowników
(1, 2) hydraulicznych osadzonych na podporach stałych i z równoległej do nich pary takich samych siłowników (3), (4), osadzonych na podporach (8) wahadłowych oraz z umiesizczonych, między tymi parami siłowników pary pionowych podnośników (9) hydraulicznych, dźwigających oś zestawu kołowego. Tłoczyska (7) par tych siłowników są skierowane od siebie.
(1 zastrzeżenie)

B60c; B60C

W. 53708

20.05.1975

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział II, Puławy, Polska
(Kazimierz Antoń, Zdzisław Lalak).
Końcówka do pompowania opon i dętek

B41j; B41J

W. 53724

21.05.1975

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego
„Stradom", Częstochowa, Polska (Edward Matyja).

Końcówka do pompowania opon i dętek według
wzoru zestawiona jest z cylindrycznej obudowy (1)
wraz z rękojeścią (2) wewnątrz której umieszczony
jest trzpień (3) z otworem na całej długości. Trzpień
(3) z jednej strony poprzez łącznik (4) połączony jest
z grzybkiem (6) oraz oporową tulejką (5) w której
osadzona jest elastyczna wkładka (7) z drugiej zaś
z wodzikiem (8), którego zakończenie stanowi króciec
a część zewnętrzna oporę sprężyny (9).

Urządzenie blokujące maszynę do pisania
Urządzenie blokujące maszynę do pisania składa się
z łukowo wygiętego płaskownika (l) r do którego jest
przyspawany uchwyt (2) z otworami (3) zamykanymi
kłódką.
W celu zablokowania maszyny podnosi się środkową czcionkę do góry i zakłada urządzenie blokujące
w ten sposób, żeby płaskownik (1) przylegał do łuku
utworzonego przez zamknięte czcionki. Podniesioną
czcionkę umieszcza się w uchwycie (2), który zamyka
się kłódką przez otwory (3).
(1 zastrzeżenie)

Przy zakładaniu końcówki do pompowania należy
nacisnąć dźwignię (10) co spowoduje przesunięcie się
grzybka (6) i umożliwi nałożenie końcówki na zawór.
(1 zastrzeżenie)
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B60c; B60C

W. 5S763

31.05.1975

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział I, Puławy, Polska (Józef Filipek).
Urządzenie do zdejmowania i zakładania opon
zwłaszcza ciężarowego taboru samochodowego
Urządzenie do zdejmowania i zakładania opon
zwłaszcza taboru ciężarowego zestawione jest z ramy
(1) oraz napędu elektryczno-hydraulicznego, przy czym
w ramie umieszczona jest płyta oporowa (10), pierścień (9) oraz podstawa (8) z nożną dźwignią (13).
Tłoczysko siłownika (2) ma tarczę (11) na której umieszczone są przesuwnie śruby (12).
(1 zastrzeżenie)

B61d; B61D

W. 53707

Nr 13 (67) 1976

Łącznik dźwigni pionowych przekładni hamulcowej
wagonu kolejowego
Wzór dotyczy łącznika dźwigni pionowych przekładni hamulcowej wagonu kolejowego, przenoszącego
siłę hamowania z dźwigni pionowych wewnętrznych
wagonu lub wózka wagonowego na dźwignie skrajne.
Łącznik rozwiązano, pozostając przy znanym
kształcie spłaszczonej litery omega, w ten sposób, że
promień zewnętrzny (R1) krzywizny środkowej równa
się promieniowi wewnętrznemu (R2) pomniejszonemu
o grubość szczeliny od cięcia termicznego, a punkty
(A) i (B) zaczepienia tych promieni rozstawione są na
osi pionowej łącznika na odległość równą szerokości
(b) łącznika. Promienie zewnętrzne (R3) obu krzywizn
bocznych łącznika równają się promieniom wewnętrznym (R4) tych krzywizn pomniejszonym o grubość
szczeliny od cięcia termicznego, a ich punkty zaczepienia leżą na pionowych osiach otworów w łączniku,
w rozstawieniu (b) równym szerokości łącznika. Taka
konstrukcja umożliwia wykonywanie na przecinarce
termicznej jednym cięciem krawędzi dwu łączników.
(1 zastrzeżenie)

19.05.1975

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska (Stanisław Klimowicz, Jan Oleksy, Marian Smuzmak).
Wóz kopalniany
Wóz kopalniany do samoczynnego rozładunku materiałów sypkich ma dno (1) nachylone jednostronnie
w kierunku jednej ze ścian (2) bocznych, w której
usytuowane są dwa otwory (3) zsypowe, zamykane
uchylnymi klapami (4) za pomocą rygli (6) umieszczonych na obu dolnych narożach klap.
(1 zastrzeżenie)

B65g; B65G

W. 53589

02.05.1975

Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn Górniczych,
„MIFAMA", Mikołów, Polska (Jan Sitko).
Podajnik wibracyjny
Podajnik wibracyjny przeznaczony do podawania
i dozowania materiałów ziarnistych .posiada wypiofilowaną rynnę transportową (1) o kształcie zbliżonym
do prostokąta z poprzecznymi żebrami (2) i wzdłużnymi żebrami (3) usztywniającymi rynnę transportową (1) oraz napęd (4). Rynna transportowa jest zawieszona na czterech linach.
(1 zastrzeżenie)

B61h; B61H

W. 53601

03.05.1975

Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław, Polska
(Konrad Kaboth, Leszek Płonka, Wiesław Cielek, Jan
Terlecki).

B65g; B65G
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W. 53593

02.05.1975

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk,
Polska (Franciszek Grochowski).
Paleta do butli gazowych
Paletę stanowi przestrzenna rama nośna z podstawą o budowie skrzynkowej oraz zadaszeniem. Usztywnienie butli uzyskuje się poprzez mocowanie obejmami podwójnymi lub pojedynczymi przesuwnymi
wzdłuż słupka oraz w gniazdach podstawy. W podstawie znajdują się komory pod widły podnośnika
zaś w zadaszeniu uchwyt.
(1 zastrzeżenie)

(1) i (2) rozchylone w stosunku do »iebie o około 6°,
a najmniejsza odległość między nimi jest większa
o 10-20% od grubości zgrzebła (3). Po ściągnięciu
zamka śrubą (4) ramiona (1) i (2) przyjmują położenie
równoległe.
(1 zastrzeżenie)
B65g; B65G

W. 53663

13.05.1975

Wytwórnia Maszyn Górniczych „Niwka", im. Marcelego Nowotki, Sosnowiec, Polska Zdzisław Grzanka,
Stanisław Piłat, Aleksander Dyrda, Kazimierz Koźbiał).
Rynna przenośnika zgrzebłowego
Rynna przenośnika zgrzebłowego stosowana do
transportu urobku i materiałów w górniczych wyrobiskach ścianowych i korytarzowych. Profil rynny tworzą dwie boczne blachy (1) i ślizgowa blacha (2) skręcone ze sobą śrubowym złączem (6).
(4 zastrzeżenia)

B65g; B65G
B65g; B65G

W. 53646

08.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Wojciech
Grzywocz, Feliks Kozakiewicz).
Zamek łańcucha przenośnika zgrzebłowego
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek przeznaczony do łączenia zgrzebła z łańcuchem w górniczym przenośniku zgrzebłowym, który ma ramiona

W. 53737

22.05.1975

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Gliwice, Polska (Roman Bukowski, Leszek
Chomicki).
Osłona prowadząca kabel firanowy
Osłona prowadząca kabel firanowy składa się z płatów (1) umocowanych co najmniej z jednej strony,
nieruchomo, równolegle do jezdnej belki (4) dla wóz-
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ków (3) prowadzących kabel (6), przy czym płyty (1) są
mocowane w linii (12) chronionej strefy na przykład
chodnika (8). Płyty (1) są wykonane najkorzystniej
z materiałów izolacyjnych na przykład płyt laminowanych. Dla usztywnienia płatów stosuje się zastrzały
(2). Wysokość płatów (1) jest nieco mniejsza od maksymalnej wysokości pętli na danym odcinku prowadzenia kabla (6).

B65g; B65G

W. 53745

Nr 13 (67) 1976

Łyżka ma dwa boki (1), wzmocnione użebrowaniem
(2), których części górne (3) wystają ponad przekrój
poprzeczny łyżki. Wewnątrz łyżki znajdują się dwa
wsporniki (4), połączone za pośrednictwem żeber (5)
ze ścianą tylną łyżki. W dolnej części łyżki znajdują
się dwie nogi (6), których boczne powierzchnie (7) stanowią kierownice dla dolnych wideł chwytaka przy
mocowaniu łyżki.
(1 zastrzeżenie)

27.05.1975

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Bogumił Szmitt).
Mechanizm napędowy wysięgnika wysuwnego
Wysięgniki wysuwne z mechanizmem napędowym
według wzoru użytkowego stosowane są w maszynach
ładujących wsad do technologicznych urządzeń przemysłowych i w maszynach montażowych, które służą do podawania montowanych elementów, czy zespołów, w kierunku poziomym. Wysuwny wysięgnik
(1) zabudowany jest na prowadnicy (2) urządzenia
roboczego, · za pomocą znanego nośnego zespołu (3).
Ruch posuwisto-zwrotny przenoszony jest od elektrycznych silników liniowych, przymocowanych do
prowadnicy (2) za pomocą łap (7), do wysuwnego wysięgnika (1) poprzez zaciskowy łącznik (9), za pomocą cięgna (8), które opasuje cztery zwrotne krążki.
Dwa krążki (10) są stałe, a dwa krążki (11) ruchome, te ostatnie połączone są z bieżnikami (14). Ruchome krążki (11) powodują podstawową tutaj dogodność: jeśli bieżnik (14) przesunie się na przykład
o jeden metr, to wysuwny wysięgnik (1) przesunie
się o dwa metry. Okoliczność ta pozwoliła na dogodne zastosowanie elektrycznych silników liniowych,
bez konieczności budowania dla ich bieżników (14)
wybiegów wystających poza gabaryty prowadnicy (2).
(1 zastrzeżenie)

B65h; B65H

W. 53756

30.05.1975

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa,
(Wiktor Lisowicz).

Polska

Łyżka szczególnie do zrębków
Przedmiotem wzoru użytkowego jest łyżka przeznaczona do przemieszczania i załadunku zrębków na
składnicach o utwardzonej nawierzchni, mocowana
w chwytaku ładowarki jako narzędzie wtórne.
Kształt elementów konstrukcyjnych oraz żeber
pozwala na stosowanie cienkich materiałów.

08.05.1975

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor" Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Lech Morawski,
Gerard Drobny, Jan Kalinowski, Edward Bruski,
Henryk Miszczuk, Ryszard Olędzki).
Przewijarka do kabli
Przewijarka do kabli składa się z ramy (1) do której umocowany jest mechanizm (3) podnośnika bębnów kablowych oraz mechanizm (5) układania kabla
i mechanizm napędu bębnów kablowych jak też mechanizm (7) hamowania i ustalania.
(5 zastrzeżeń)

B65h; B65H
B65g; B65G

W. 53635

W. 53652

12.05.1975

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk,
Polska (Sławomir Jakubowski).
Urządzenie pomiarowo układające linę
Urządzenie składa się z korpusu, w którym są osadzone współpracujące ze sobą koło pomiarowe i rolka dociskowa o pochylonej bieżni. W korpusie
ukształtowana jest szczelina i umiejscowiona w niej
kostka pryzmatyczna. W dolnej części korpusu zamocowane są kółka jezdne przemieszczające się po
prowadnicach osadzonych na podstawie.
(1 zastrzeżenie)
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Podstawa stała żurawia wieżowego
Podstawa stała żurawia wieżowego wykonana jest
z belki pierścieniowej (4) o stałym przekroju otwartym, który eliminuje kieszenie. Dzięki temu uzyskuje
się bezpośredni dostęp do każdego elementu korpusu
oraz wszystkich śrub, które w tym rozwiązaniu są
jednakowe. Belka pierścieniowa (4) usztywniona jest
od środka dwiema belkami dwuteowymi (5) rozmieszczonymi pod kątem zbliżonym do prostego.
Grubość środnika belki pierścieniowej jest różna od
grubości belki dwuteowej, a ich wzajemny stosunek
mieści się w przedziale 0, 7 do 0, 6. Podobnie różne są
grubości pasów tych belek i stosunek grubości pasów belki pierścieniowej do pasów belki usztywniającej i mieści się w przedziale 0, 6 do 0, 5.
(1 zastrzeżenie)

B65h; B65H

W. 53768

31.05.1975

Szczecińska
Fabryka
Maszyn
Budowlanych
„ZREMB-FAMABUD", Szczecin, Polska (Mariusz Żelachowski, Leonard Baliński).
Bęben kablowy żurawia budowlanego
Bęben kablowy przeznaczony jest dla kabla zasilającego żuraw budowlany.
Układ napędowy bębna kablowego jest umieszczony
wewnątrz bębna. Silnik elektryczny (4) stanowiący
źródło napędu zamocowany jest do stałej osi (1) na
której osadzony jest obrotowo bęben (2). Napęd
z silnika elektrycznego (4) jest przenoszony na bęben
(2) poprzez przekładnię zębatą (5) i sprzęgło cierne (6).
(1 zastrzeżenie)

B66h; B66H

W. 53611

05.05.1975

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Jerzy Lisowski, Jan Jasiulek).

C02c; C02C

W. 53747

27.05.1975

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych
Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Michał Michura).
Osadnik ścieków z łapaczem tłuszczu
Osadnik ścieków z łapaczem tłuszczu ma zastosowanie szczególnie w myjniach samochodowych. Osadnik ścieków składa się z komory separacyjnej (1) połączonej w dolnej części rurą spustową (3) ze studnią
(2). W komorze separacyjnej (1) wbudowany jest filtr
koksowy (4) połączony z rurą odprowadzającą wodę
oczyszczoną. Na wysokości ustalonego zwierciadła
ścieków dla normalnej pracy osadnika umieszczony
jest łapacz tłuszczu (6) w kształcie lejka z nagwintowanym króćcem, osadzony w rurze odpływowej (5)
tłuszczu do studni (2).
Łapacz tłuszczu połączony jest z rurą odpływową
tak, że gwint służy równocześnie do zmiany położenia łapacza tłuszczu (6) w stosunku do zwierciadła
wody.
(1 zastrzeżenie)
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C10b; C10B

26.05.1975

W. 53743

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Łukasz Przedzimirski).
Drzwi komory pieca koksowniczego
Korpus (1) drzwi komory páeca koksowniczego wykonany jest z monolitycznego odlewu żeliwnego. Na
całym obwodzie stanowiącym obrzeże (2), korpus (1)
posiada odpowiednie nadlewy (3) do mocowania
w nich śrub regulacyjnych (4) służących do uszczelniania obrzeża (2) drzwi z odrzwiami (5) za pomocą
sprężystej ramki (6).
Pozostałe elementy osprzętu drzwi przytwierdzone
są do korpusu (1) drzwi w znany dotychczas sposób.
(1 zastrzeżenie)

E02b; E02B

W. 53750

Biuro Projektów Budownictwa
Gdańsk, Polska (Tadeusz Tąkiel).

E04b; E04B

Nr 13 (67) 1976
W. 53625

06.05.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego, Katowice, Polska (Janusz Fantazyjski, Leon
Maciejek, Zygmunt Lange, Andrzej Tymoszek, Władysław Tomica, Zdzisław Stawarz, Marian Pachowicz).
Prefabrykowana płyta osłonowa
Prefabrykowana płyta osłonowa według wzoru
użytkowego stosowana jest w budownictwie do obudowywania konstrukcji obiektów. Składa się z rygli
(1), do których od strony zewnętrznej płyty osłonowej, przymocowane są blachy fałdowe (2), zaś od
strony wewnętrznej, zabudowane są wewnętrzne płyty (3) ukształtowane jako blaszane korytka, w których ułożone są izolacyjne wkłady (4). Do mocowania płyt na konstrukcji obiektu służą marki (6) znajdujące się w pobliżu naroży płyty osłonowej.
(2 zastrzeżenia)

28.05.1975

Morskiego

-

Brzegowe ujęcie wody
Ujęcie wody składa się z obudowy najkorzystniej
o kształcie cylindrycznym z wykonanym na bocznej
powierzchni otworem wlotowym. Wewnątrz obudowy do podstawy zamocowany jest rozłącznie filtr
w górnej części zamknięty pokrywą zaś w dolnej połączony z przewodem ssącym pompy.
(1 zastrzeżenie)

E04b; E04B

W. 53636

08.05.1975

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Marian Pawlikowski, Heliodor Niezborała).
Uszczelka do ścian
Uszczelka do ścian, zwłaszcza typu parkanowego
z elementów prefabrykowanych jest wykonana z elastycznego tworzywa i posiada przekrój poprzeczny
w kształcie litery „Z" której jedna półka (4) jest pochylona do średnika pod kątem większym od 90°,
przy czym na środniku (1) znajduje się wygarbienie (3).
'
Uszczelkę układa się między dwiema płytami ściennymi (6) i (7) umieszczając środnik (2) na poziomej
górnej zukosowanej krawędzi płyty ściennej (6).
W wyniku dociśnięcia wygarbienia (3) do górnej krawędzi płyty (6) następuje dokładne uszczelnienie styku między płytami (6) i (7).
(1 zastrzeżenie)
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wo cementowa lub azbestowo celulozowa jest perforowana o średnicy otworów (4) do 20 mm. Otwory
(4) są rozmieszczone na płycie w odległości swych
środków od 12 do 40 mm. Warstwa (2) może być natrysfcana kolorową farbą uwidocznioną w otworach
(4) płyty (3).
(3 zastrzeżenia)

E04b; E04B

W. 53696

17.05.1975

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych
Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Edward Zagól, Andrzej Chlebowski).
Prefabrykowana płyta posadzkowa
Prefabrykowana płyta posadzkowa zbudowana jest
ze stalowej ramy (1) związanej w jedną całość z umieszczonymi w niej dwiema warstwami wylewki betonowej (2) i (3), pomiędzy którymi umieszczona jest
warstwa izolacyjna (4) ze styropianu.
Warstwy wylewki betonowej zbrojone są prętami
stalowymi (5), na których umieszczona jest siatka (6)
z drutu stalowego. Prefabrykowana płyta posadzkowa
może być dodatkowo wyłożona wykładzinami posadzkowymi, na przykład płytami z polichlorku winylu.
(2 zastrzeżenia)

E04b; E04B

W. 53719

Ε 04c; E01C

W. 50687

31.07.1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Jerzy Dowgiałło, Jan Laguna, Krystyna Kulawińska,
Marian Ziemniak).
Belka ciągła o zwiększonej nośności na złączach
Belka ciągła o zwiększonej nośności na złączach,
zestawiona z połączonych ze sobą elementów o profilu ceowników lub dwuteowników, zawiera poszczególne elementy (1, la, l b - I n ) połączony ze sobą na
zakład (3), na podporach (2) za pomocą łączników (4),
przy czym długość całkowita elementów (1, la, lb In) jest większa od rozpiętości użytkowej (L) pomiędzy podporami (2) o długość zakładów (3), które są
ustalone w oparciu o obliczenia statyczne.
(1 zastrzeżenie)

23.05.1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Andrzej
Kaputa, Ewa Janik. Władysław Brzozowski).
Dźwiękochłonny element budowlany
Dźwiękochłonny element budowlany składa się
z płyty (1) z wełny mineralnej lub szklanej, warstwy
pośredniej (2) najkorzystniej z welonu szklanego lub
tkaniny technicznej i płyty (3) azbestowo-cementowej
lub azbestowo-cementowo-celulozowej. Płyta azbesto-

E04d; E04D
E04f; E04F

W. 53752

28.05.1975

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, Stalowa Wola, Polska (Władysław Dąbek).
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Narzędzie ręczne do rozprowadzania gorącej smoły
lepikowej lub tym podobnych środków

Nr 13 (67) 1976

Narzędzie ręczne do rozprowadzania gorącej smoły
lepikowej lub tym podobnych środków składające się
z obsady (1) z drążkiem uchwytowym (2) oraz dowolnej ilości kształtowych elementów gumowych (3) mocowanych wzdłużnie do dolnej powierzchni obsady (1).
(1 zastrzeżenie)

Uchwyt ma postać rury z jednej strony zakończonej osłoną (1) w kształcie lejka, nasadzoną za pomocą gwintu na korpus (4), a z drugiej strony zakończony stopką (8) z gumową podkładką (9) przy czym
korpus (4) jest wyposażony w przesuwny osiowo
trzpień (3) podlegający działaniu sprężyny (5) umieszczonej wewnątrz korpusu (4), opartej na powierzchni czołowej tulei (2) i powierzchni czołowej nakrętki
(6), która przylega drugą powierzchnią do wymiennej
nasadki (7) z umieszczonym kołkiem.
(2 zastrzeżenia)

E04f; E04F

E04g; E04G

W. 53592

02.05.1975

Czesława Chmielowiec, Gdańsk, Polska (Czesława
Chimielowiec).
Kafelka ścienna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kafelka ścienna stosowana do wykładania naroży ścian wzajemnie
do siebie prostopadłych. Konstrukcja kafelki według
wzoru rozwiązuje problem łagodnego przejścia powierzchni zewnętrznych kafelek ułożonych na ścianach wzajemnie prostopadłych. Istotą rozwiązania
jest wyprowadzenie z jednej krawędzi płytki ramienia prostopadłego do powierzchni zewnętrznej płytki.
Przejście powierzchni zewnętrznej płytki i ramienia
jest zrealizowane częścią (powierzchni
walcowej
a ścianka boczne płytki i ramienia przechodzą powierzchniami skośnymi w powierzchnie zewnętrzne
płytki i ramienia.
(1 zastrzeżenie)

E04f; E04F

W. 53690

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej
czości, Łódź, Polska (Jerzy Piaszczyk).

15.05.1975
Wytwór-

Uchwyt do wbijania kołków
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do
wbijani· kołków zwłaszcza do twardych ścian betonowych i/lub elementów prefabrykowanych.

W. 53672

15.05.1975

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Stanisław Kapuscinski, Wiesław Błaszczak).
Pomost montażowy
Pomost montażowy zawiera stertownik (1) widłowy
ręczny z podnoszeniem hydraulicznym, na którego
widłach osadzona jest klatka pomostu (2), która po
podniesieniu na odpowiednią wysokość jest ustalana
za pomocą podpórek (4). Klatka .pomostu (2) jest zaopatrzona we wtykowe gniazdo doprowadzające i odprowadzające prąd, pozwalające na podłączenie narzędzi używanych przy montażu.
(1 zastrzeżenia)

E04h; E04H
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W. 53649

12.05.1975

E06c; E06C

W. 53010

31.12.1974

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Koszalin", Koszalin, Polska (Zbigniew Gackowslki).

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Poznań, Polska (Stanisław Biernat, Wojciech Mrug, Bogusław Skierski).

Prefabrykowany kanał cieplny

Drabina przejezdna do prac kompletacyjnych

Prefabrykowany kanał cieplny z rurociągiem stalowym ocieplanym warstwą izolacji podwieszonej,
skonstruowany jest z rury azbestocementowej stanowiącej obudowę zewnętrzną (1), w której znajduje się
podpora ruchoma składająca się z tulei (2) trwale
połączonej z obudową zewnętrzną (1) i pierścienia (3)
przymocowanego do rurociągu stalowego (4). W dolnej części podpory ruchomej tuleja (2) i pierścień (3)
mają wykształcony - otwór odwadniający (6) tworzący zaczep uniemożliwiający ruch obrotowy pierścienia (3).
.
(1 zastrzeżenie)

Drabina przejezdna do prac kompletacyjnych charakteryzuje się tym, że posiada dwa pomosty (1) i (2)
na różnej wysokości. Pomosty te łączy stopień odchylný, który wykorzystywany jest w zależności od
potrzeb. Przy korzystaniu z pierwszego .pomostu drugi służy jako półka.
(1 zastrzeżenie)

E21b; E21B
E06c; E06C

W. 53009

31.12.1974

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Poznań, Polska (Stanisław Biernat, Andrzej Petrykowski).
Drabina przejezdna
Drabina przejezdna do przemieszczania w pionie
towaru charakteryzuje się tym, że posiada ruchomą
półkę (2) połączoną z transporterem o ruchu pionowym. Ruchoma półka napędzana jest ręcznie lub mechanicznie. Zespół napędowy (3) zasilamy jest energią
elektryczną.
(1 zastrzeżenie)

W. 53749

26.05.1975

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska
(Wojciech Waszewski), Stanisław Pieprzyk, Jan Madejski, Lech Sołtys, Hubert Newelski, Aleksander
Fej dasz, Tadeusz Borysiak).
■ Koronka wietrnicza
Koronka wiertnicza posiada powierzchnię prowadzącą górnej części (1) roboczej ukształtowaną stożkowo o pochyleniu krawędzi tworzącej pod kątem 3°
w kierunku części chwytowej koronki, natomiast dolna robocza część (2) poniżej osadzenia płytek z węglików spiekanych ma średnicę zmniejszoną w granicach od 4 do 6 mm w stosunku do średnicy górnej
roboczej części <1), przy czym jej powierzchnia prowadząca jest ukształtowana stożkowo o pochyleniu
krawędzi tworzącej pod kątem od 3° do 8 w kierunku części chwytowej koronki.
(2 zastrzeżenia)
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E21c; E21C

W. 53727

22.05.1975

E21d; E21D

Nr 13 (67) 1976
W. 53715

20.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych, Gliwice, Polska (Tadeusz Kalinecki,
Klemens Pilarski, Jan Fedyszak, Wincenty Rudnicki,
Alojzy Witek).

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Lubin, Polska
(Jerzy Karpiak, Rafał Berezpwski, Stanisław Słotwiński, Józef Luka, Jan Bielski, Mieczysław Lemieszkiewicz).

Kombajn węglowy

Wóz do kotwienia w niskich pokładach

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kombajn węglowy ramionowy, zaopatrzony w hydrauliczne siłowniki (4) zmiany położenia ramion (2), których końce
mocowane są do ramion (2) i pośrednio lub bezpośrednio do kadłuba (1) kombajnu.
Siłowniki (4) zmiany położenia ramion (2) wystają
poza obrys kombajnu tak, że bezpośrednio pod siłownikami (4) nie magazynują się bryły urobku a tym
samym usunięto przyczynę krzywienia siłowników (4).
Ponadto pomiędzy wspornikami przegubów siłowników (4) od strony kadłuba ma cięgło (5) o regulowanej długości zabezpieczające zespoły kadłuba (1) przed
rozsuwaniem się pod wpływem sił dynamicznych, a na
cięgle (5) osadzone są obrotowo blachy osłonowe.
', (4 zastrzeżenia)

Wóz do kotwienia w niskich pokładach zbudowany
jest z dwóch członów: ciągnika (1) i platformy roboczej (2) połączonych przegubem o dwóch stopniach
swobody. Między członami wbudowane są dwa cylindry hydrauliczne (4), które sterowane za pomocą
kierownicy (5) poprzez rozdzielacz (6) umożliwiają
skręt wozu w obie strony. Silnik spalinowy (11) usytuowany poprzecznie do kierunku jazdy napędza poprzez hydrostatystyczny układ jazdy jeden lub oba
mosty napędowe (8, 9).
Kabina kierowcy (14) usytuowana w kierunku jazdy z lewej strony w przedniej części ciągnika (1) wyposażona jest w pulpit sterowniczy (25) umożliwiający manewrowanie wysięgnikiem organu roboczego
(27) w czasie jazdy.
Platforma robocza wyposażona w jeden organ roboczy o napędzie elektro-hydraulicznym wyposażona
jest w dwie odpory hydrauliczne (34) sterujące wyłącznikami krańcowymi (39) po dojściu podpór do
spągu. Przednia część platformy posiada pojemnik (38)
żerdzi przeznaczony na magazynowanie i przewożenie
żerdzi, kotew i podkładek.
(3 zastrzeżenia)

E21d; E21D

W. 53711

20.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Jan Lenard, Stanisław Kardyś).
Urządzenie ustalająco-słaniające przesuwnik
zmechanizowanej obudowy górniczej
Urządzenie ustalająco-osłaniające przesuwnik zmechanizowanej obudowy górniczej ma osłonę (1)
w kształcie koryta odwróconego do góry dnem nałożoną suwliwie jednym końcem, zaopatrzonym w półkolistą prowadnicę (2) na cylinder (3) przesuwnika,
a drugi jej koniec jest wyposażony w krzyżowy
uchwyt (4), z którym połączono koniec rdzennika (5)
przesuwnika za pomocą zabezpieczającego sworznia
(6) lub śruby. Na korytkowej osłonie (1) jest skośnie
wsparta profilowa dopasowana do zewnętrznego zarysu korytkowej osłony (1) czołowa płyta (7), która
ma zawiasowe połączenie z obudową nad wlotem tunelu spągnicy.
Urządzenie całkowicie zabezpiecza przed zanieczyszczeniami wlot tunelu spągnicy, chroni gładź cylindra (3) przesuwnika przed uszkodzeniami, a jednocześnie zabezpiecza przesuwnik przed nadmiernymi obciążeniami poprzecznymi,
(1 zastrzeżenie)

E21d; E21D

W. 53767

31.05.1975

Centralny Ośrodek Projektowo Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", (Leonard Skowron, Antoni Wawrzacz, Zbigniew Bijak).
Chodnikowy zespół wrębo-ładujący
Wrębiarka (1) zespołu wrębo-ładującego przesuwa
się po przenośniku (3) lub po specjalnej ramie (9)
ułożonej na spągu wyrobiska obok przenośnika (3).
Na bokach górnej płyty sań (2) wrębiarki (1) są zamocowane łańcuchowe rolki (6 i 7) o osiach poziomych, a na przedniej podporze sań (2) w pobliżu
przegubowego połączenia górnej płyty z płozami jest
zamocowana łańcuchowa rolka zwrotna (8) również
o osi poziomej. Łańcuch (15) jest przewinięty przez
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łańcuchowe rolki (6, 7, 8) sań wrębiarki i zamocowany w uchwytach (4 i 5) na bocznych przeciwległych
ścianach przenośnika (3) lub ramy (9).
Górna płyta jest wychylana podnośnikiem (10) zasilanym z obiegu hydraulicznego wrębiarki (1).
(5 zastrzeżeń)

F04b;

F04Β

W. 53668

14.05.1975

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Kazimierz Łuczakowski, Jan Hlebowicz, Wojciech Szota).
Zbiornik wyrównawczy dla agregatu
sprężarkowego
Zbiornik wyrównawczy
agregatu sprężarkowego
w postaci rur wzdłużnych stanowiący jednocześnie
ramę nośną agregatu o pojemności ograniczonej dla
pracy sprężarki jako doprężacza w instalacji sprężonego powietrza ma dodatkowe zbiorniki (4) i (5) w postaci rur usytuowanych równolegle do ramy agregatu.
Jeden ze zbiorników (4) jest połączony za pomocą kolanka (6) z ruTą (2) zbiornika, do którego dochodzi
sprężone powietrze ze sprężarki (1), a drugi zbiornik
(5) jest połączony za pomocą złączki (7) z kołnierzami i kroćcem (7) z drugą rurą (3) zbiornika. Dodatkowe zbiorniki (4) i (5) uzupełniają pojemność całego zbiornika do niezbędnej dla dostatecznego wytłumienia pulsacji sprężonego powietrza.
(1 zastrzeżenie)

F16c; F16C

W. 53742

F16h; F16H

W. 53637

08.05.1975

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej
i Przemysłu Rolnego „Meprozet", Lębork, Polska (Marian Lis).
Dwutarczowy napęd cierno-linowy
Dwutarczowy napęd cierno-linowy zwłaszcza do
urządzeń mechanizacji prac w gospodarstwach hodowli zwierząt charakteryzuje się bezpośrednim osadzeniem napędowej tarczy linowej (1) na wale (2)
źródła napędu między ułożyskowamymi ramionami;
zewnętrznym (6) i wewnętrznym (7). Bierna tarcza
linowa (4) osadzona jest na sworzniu (5) w drugim
końcu ramion (6) i (7), które zmontowane są łącznikiem (13) posiadającym element regulacyjny. Na ramionach są zderzaki (21) łączników krańcowych (20).
(2 zastrzeżenia)

26.05.1975

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych, Łódź, Polska (Marian Niwicki, Paweł Michalak).
Uszczelnienie wału
Uszczelnienie według wzoru przeznaczone jest
zwłaszcza do wałów wyżymających, stosowanych
w maszynach i agregatach do obróbki chemicznej wyrobów włókienniczych. Wał (1), którego czopy (2)
ułożyskowane są w łożyskach tocznych (3), posiada
pierścień uszczelniający (5) oraz uszcelniającą tuleję
stożkową (6) z eleastomeru.
Kołnierz tulei stożkowej (6) zamocowany jest
w pierścieniu mocującym (7), natomiast pirzeciwległa
strona tulei stożkowej (6) zamocowana jest w pokrywie (8) korpusu (9) łożyska (3). Uszczelniająca tuleja
stożkowa (6) jest odpowiednio ukształtowana przez
wygięcie wzdłuż tworzącej stożka. Wygięcie to ma
w przekroju podłużnym tulei stożkowej kształt zbliżony do litery „S".
(1 zastrzeżenie)

F16k; F16K

W. 53626

06.05.1975

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „Medom", Kraków, Polska (Stanisław
Litak, Leszek Kosmala, Henryk Gramatyka, Roman
Dębicki).
Kurek gazowy
W zaworze korpus (2) zaworu (1) posiada część
chwytową (3) w kształcie łuku (4) z odstającymi łapkami (5) na wkręty (6) łączące korpus (2) z kolekto-
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rem (7) poprzez pryzmę (8) natomiast część zasadnicza (13) korpusu (2) posiada występy (11) i (12) oraz
pokrywę (19). Otwór wlotowy (9) gazu wyposażony
jest w element ustalający (16).
(1 zastrzeżenie)

F16k; F16K

W. 53753

Zawór do napinania gąsienic
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór do napinania gąsienic zwłaszcza do koparek gąsienicowych.
Zawór do napinania gąsienic charakteryzuje się
tym, że w korpusie (1) od 9trony końcówki gwintowanej wykonany jest otwór (6), w którym umieszczony jest grzybek (2) dociskany sprężyną (3) i wkręt
oporowy (4) z otworem (7) przez który jest tłoczony
smar.
Korpus (1) w przedniej części ma otwór gwintowany (8) w który wkręcona jest smarowniczka. Zawór do napinania gąsienic może znaleźć zastosowanie
w pojazdach gąsienicowych.
(2 zastrzeżenia)

W. 53634

Rozdzielne połączenie pompy
z rurociągiem tłocznym
Rozdzielne połączenie pompy z rurociągiem tłocznym stosowane jest przy przepompowywaniu cieczy,
a zwłaszcza ścieków. Połączenie zawiera pompę (1)
zamocowaną przesuwnie na pionowo ustawionych prowadnicach (2) zamocowanych w zbiorniku cieczy.
Wylot pompy (1) wyposażony jest w stożkową
wkładkę (4) umieszczoną w gnieździe (5), które stanowi zakończenie rurociągu. Pomiędzy stożkową powierzchnią wkładki (4) i gniazda (5) umieszczona jest
uszczelka (6). Oś symetrii złącza wkładka (4) - gniazdo (5) jest równoległa do kierunku przesuwania się
pompy (1) na prowadnicach (2).
(2 zastrzeżenia)

30.05.1975

Kombinat Maszyn Budowlanych „BUMAR" Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego, Warszawa, Polska (Waldemar Redkowiak
Edward Mihulka, Chobian Jan).

F16l; F16L

Nr 13 (67) 1976

07.05.1975

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Mikołaj Steppa,
Krzysztof Wierżbicki, Roman Pacuszka, Andrzej
Eymontt, Mieczysław Aftarczuk).

F24f; F24F

W. 53594

02.05.1975

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk,
Polska (Franciszek Grochowski).
Urządzenie mocująco-prowadzące ssawki
odciągowej
Na kolumnie mocującej ułożyskowano wysięgnik
główny połączony obrotowo z wysięgnikiem dodatkowym do którego zamocowany jest rozłącznie. Wąż
elastyczny podwieszony jest na wysięgnikach obejmami i obrotowo osadzony jest w kanale wentylacyjnym
znajdującym się przy kolumnie mocującej.
(1 zastrzeżenie)
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W. 53650

12.05.1975

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk,
Polska, (Sławomir Jakubowski).
Urządzenie do podgrzewania cieczy
Urządzenie składa się ze zbiornika wypełnionego
podgrzewaną cieczą, który otoczony jest płaszczem
wodnym podgrzewanym elektrycznym
grzejnikiem
rurkowym umieszczonym w komorze grzewczej.
Komora grzewcza połączona jest z innymi komorami płaszcza wodnego otworami przelotowymi wykonanymi w ścianie nośnej.
(1 zastrzeżenie)

F25g; F25G

W. 53714

20.05.1975

F27d; F27D
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W. 53762

31.05.1975

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Stanisław Mierzwiński, Janusz Piotrowski).
Okap dla elektrycznych pieców łukowych
okap dla elektrycznych pieców łukowych składający się z osłony hermetyzującej otwory elektrodowe
wspartej na obwodzie sklepienia pieca i części okapowej nad oknem wsadowym posiada osłonę hermetyzującą (1) w kształcie stożka ściętego o kącie wierzchołkowym takim, aby odległość między osłoną
a sklepieniem była stała w odpowiednich granicach,
a w miejscu przyłączenia części okapowej (2) do osłony hermatyzującej (1) umieszczona jest przepustnica
regulacyjna (3).
,
(1 zastrzeżenie)

G01b; G01B

23.05.1975

W. 53730

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego (Leszek
Mazurkiewicz).

Instytut Badawc2y Dróg i Mostów, Warszawa, Polska (Tadeusz Płończak).

Urządzenie do rozmrażania ryb

Przyrząd do mierzenia szczelin wypustowych
kruszarek szczękowych

W urządzeniu rozmrażanie ryb następuje w komorze rozmirażalniczej, w której zamontowane są na
różnych poziomach półki uchylne. W dolnej części
komory rozmrażailniczej pod półkami uchylnymi znajduje się przenośnik taśmowy, którym odprowadza się
odmrożone ryby do dalszej obróbki. Zsyp ryb na taśmociąg odbywa się przez obrót o pewien kąt półek
uchylnych za pomocą dźwigni.
(1 zastrzeżenie)

Przyrząd do .mierzenia szczelin wypustowych kruszarek szczękowych składa się z macki (1) z ramionami, zamocowanej w widełkach (2) za pomocą
przegubowej śruby (3) z nakrętką motylkową (4). Widełki (2) są umieszczone na pręcie <5) z prętami
przedłużającymi (6).
(1 zastrzeżenie)

G01b; G01B

24.05.1975

W. 53738

Instytut Odlewnictwa, Kraków,
Chechliński, Władysław Gorczyca).

Polska

Andrzej

Aparat do pomiaru skurczu liniowego metali
Przedmiotem wzoru użytkowego jest aparat do pomiaru swobodnego skurczu liniowego metali. Aparat
wyposażony jest w fotoelektryczny przetwornik pomiarowy (2), przetwarzający zmiany wymiarów prób-
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ki umieszczonej w skrzynce formierskiej (3) i zaformowanej w dowolnej masie, ma sygnał elektryczny,
którego zmiany są zapisywane przez rejestrator wielkości mierzonych (4). Przetwornik pomiarowy (2)
oparty jest na efekcie fotoelektrycznym. Strumień
świetlny żarówki zasilanej ze stabilizowanego zasilacza, przechodzi przez kondensator, filtr monochromatyczny i pada na fotoelement. Pomiędzy układem
optycznym i fotoelementem umieszczona jest przesłona.
(1 zastrzeżenie)

G01m;, G01M

W. 53695
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Przyrząd do kontrolowania warunków
klimatycznych pomieszczeń
Przyrząd do kontrolowania warunków klimatycznych pomieszczeń składa się z tarczy (3) w której
osadzony jest hygrometr (1) termometr (2), przy czym
podziałki hygrometru i termometru są ze sobą połączone poprzez siatkę funkcyjną wykresu hygro-termometrowego 4) naniesionego na tarczę.
(1 zastrzeżenie)

16.05.1975

Zakłady Azotowe im. P. Findera, Chorzów, Polska
(Władysław Gaj).

G01k; G01K

W. 53717

21.05.1975

Przyrząd do mocowania błon rentgenowskich
na rurociągach

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Józef Jabłoński).

Przyrząd służy do mocowania błon rentgenowskich
na rurociągach, zwłaszcza w przypadku kontroli spoin
spawalniczych metodą eliptyczną. Przyrząd zawiera
podstawę płytową (1), równolegle do niej zamocowany, wklęsły, mimośrodowy element dociskowy (2)
z dźwignią (2.1) oraz dwa wysięgniki mocujące (3.1,
3.2) do obrotowego zamocowywania elementu dociskowego (2) w wymaganej odległości od podstawy (1).
Podstawa (1) ma dwustronnie wklęsłą szczękę nieruchomą (6) oraz kabłąki (8.1, 8.2), umożliwiające stosowanie przyrządu dla większych zakresów średnic
rurociągów (9).
(1 zastrzeżenie)

Sonda gazowo-termiczna

G01n; G01N

W. 53722

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,
Polska (Antoni Szatkowski).

23.05.1975
Szczecin,

Sonda gazowo-termiczna do poboru próbek gazu
i pomiaru temperatury w przestrzeni wielkiego pieca
składa się z chłodzonego płaszcza (4), w którym umieszczane są punkty poboru próbek gazu i pomiaru
temperatury.
Sonda posiada sześć punktów pomiarowych, które
pozwalają na równoczesny pomiar składu gazu i jego temperatury między osią wielkiego pieca a jego
obmurzem. Istotą punktu poboru próbek gazu sondy
jest wymienny filtr (9), który oczyszcza próbki gazu
z pyłu oraz pokrywa (7), która zamyka korzystnie
otwór do wymiany filtra. Na wylocie przewodu kompensacyjnego (16) termopary (1) z sondy jest uszczelnienie (17) z kleju epoksydowego.
(2 zastrzeżenia)
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20.05.1975

Huta Warszawa, Warszawa, Polska (Maciej Rozwadowski), Jacek Kurzątkowski).
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W. 53613

Zakłady Aparatury Elektrycznej
Łódź, Polska (Roman Wręczycki).

05.05.1975
„Ema-Elester",

Suwak do określania idealnej średnicy krytycznej

Nakładka stykowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest suwak do
określania idealnej średnicy krytycznej, przeznaczony
do szybkiego i dokładnego określenia idealnej i rzeczywistej średnicy krytycznej, dla każdego składu
chemicznego stali w zależności od sposobu chłodzenia
w procesie hartowania. Suwak składa się z okładki
stałej i wkładki przesuwnej. W okładce umieszczone
są okienka do ustawiania wielkości składników stopowych na wkładce i odczytywania ich logarytmów,
oraz okienka do ustawiania wkładki na sumę tych
logarytmów i odczytywania idealnej średnicy krytycznej.
,
(1 zastrzeżenie)

Nakładka stykowa przeznaczona jest do stosowania w konstrukcji styków łączników elektrycznych.
Nakładka wykonana ze srebra lub materiału stykowego sporządzonego na bazie srebra, ma kształt figury geometrycznej, której przeciwległe boki są wzajemnie przesunięte równolegle, przy czym co najmniej dwa przeciwległe boki są nieprostoliniowe i mają kształt łuku, linii łamanej, albo stanowią kombinację łuku i odcinków linii prostej.
(4 zastrzeżenia)

G09b; G09B

W. 53666

14.05.1975

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, Polska (Mieczysław Dziwoń, Ireneusz Chamera, Stefan Krawczyk).
Urządzenie do kontroli wiadomości słuchaczy
Urządzenie ma zastosowanie przy sprawdzaniu wiadomości słuchaczy metodą badań testowych. Urządzenie zbudowane jest na bazie maszyny do pisania.
Czcionki ( A 3 , C, D) z dźwigniami (3) osadzone są przegubowo na elektromagnesach (2). Elektromagnesy (2)
połączone są z pulpitem sterowniczym (1), przy któ-

rym kontrolowany słuchacz naciska odpowiednie klawisze (a, b, c, d) w celu napisania znaku w postaci jednej z liter ( A 3 , C, D) na papierze nawiniętym na wałek
(4), a która oznacza wybraną odpowiedź.
(1 zastrzeżenie)

HOlh; H01H

W. 53697

17.05.1975

Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane, Sanok, Polska (Janusz Skubiński, Adam Stasicki).
Wyłącznik krańcowy dwubiegunowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wyłącznik
krańcowy dwubiegunowy przeznaczony zwłaszcza do
pracy w obudowach sterowniczych styczników, wyłączników samoczynnych lub w obwodach sygnalizacyjnych i zabezpieczających.
Wyłącznik składa się z obudowy (1), wewnątrz której umieszczony jest wkład (2) zaopatrzony w dwa
obwody (3) i (4) sterownicze usytuowane względem
siebie w odległości („1") większej od długości skoku
(„h") trzpienia (5) sterowniczego. W osi - symetrii
wkładu (2) wykonana jest pirowadnica (6), w której
przesuwa się suwak (7), mający dwie paxy przesuwnych styków (8) i (9) odizolowanych od siebie współpracujących z obwodami (3) i (4) sterowniczymi.
(1 zastrzeżenie)
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W. 53739

Nr 13 (67) 1976

26.05.1975

Huta Baildon, Katowice, Polska (Włodzimierz Mośny, Jan Salbert).
Styk ruchomy główny stycznika
elekt romagnetycznego
Styk ruchomy główny stycznika elektromagnetycznego, składa się z ramienia ruchomego z płytką stykową i ramienia nieruchomego, dociskanych do siebie
sprężyną osadzoną na śrubie zakończanej prostokątną
główką, zakotwiczoną w umieszczonym na ramieniu
nieruchomym gniazdku. Styk ma uformowany w
gniazdku (5) otwór (8) do zakotwiczenia śruby ściągającej ramiona styku.
(1 zastrzeżenie)
H01r; H01R

W. 53761

31.05.1975

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMAAPATOR", Toruń, Polska (Jerzy Konitz, Henryk Piekałkiewicz, Zdzisław Zaleta).
Listwa zaciskowa dla skrzynki rozdzielczej
przeciwwybuchowej obudowy ognioszczelnej
umożliwiająca przyłączenie żył przewodów obwodów
nieiskrobezpiecznych i iskrobezpiecznych
Listwa zaciskowa ma zastosowanie w skrzynkach
rozdzielczych przeciwwybuchowych. Listwa umożliwia przyłączanie żył przewodów obwodów nieiskrobszpiecznych i iskrobezpiecznych. Posiada ona osłonę
w kształcie prostokątnej płytki stalowej (2) z wycięciami (3) wzdłuż boków, umożliwiającymi dostęp do
wkrętów (4) zacisków przyłączonych, mocowaną dwoma wkrętami (5) wraz z listwą zaciskową (1) i podkładkę .izolacyjną 6) do płyty podstawy (7).
(1 zastrzeżenie)
H05k; H05K

W. 53736

24.05.1975

Zakłady Urządzeń Komputerowych „MERA-ELZAB",
Zabrze, Polska (Edward Pałczak).
Wpychacz do układów scalonych
Wpychacz do układów scalonych składa się z korpusu (1) oraz z umieszczonych wewnątrz niego sprężyny (3) i prętu popychacza (2). Do prętu popychacza (2) przymocowana jest z jednej strony prostokątna płytka (5), a z drugiej strony przycisk (4).
Korpus (1) posiada z jednej strony wgłębienie przypominające w przekroju poprzecznym literę „U".
Wewnątrz wgłębienia znajduje się płytka (5), która
powoduje wypchnięcie układu scalonego z przyrządu
do otworów przygotowanych na płytce drukowanej.
Przyrząd znajduje zastosowanie przy montażu elementów scalonych na płytkach drukowanych.
(2 zastrzeżenia)

Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 13/67/1976 r.
w układzie numerowym
Nr zgłoszenia

ΜΚΡ

Int. Cl.

1

2

3

166452
167160
163971 Τ
171026
172221
172529
172944
172984
172988
172999
173287
173625
173812
173935
174678
174702
174746
174749
174890
174924
175058 Τ
175127
175193
175292 Τ
175310
175312
175314
175415
175417
175447
175448
175467
175469
175470
175488 Τ
175499
175509
175511
175540
175570
175572
175610
175616
175647
175693
175697
175704
175761
175777
175836
175847
175848
175849
175850
175853
175855
175857
175863

CO8f
A47b
CO8c
HO1g
CO7d
B41j
C10m
B28b
B63C
B65j
F24f
F16d
D01g
C10b
CO3c
B65g
B62d
B21d
B30b
B21c
BO2b
F24h
HO3f
BO5c
C22d
B22c
GO1d
F16h
FO2b
B23g
B23g
CO8f
E66b
B66b
B24b
HOlf
B23k
CO7c
F15b
FO2m
B22d
B23k
HO1f
F21v
C22d
B25c
FO2m
B22c
B23d
A61k
CO7c
C21d
B65g
GO1f
B28c
BO4b
BO1j
B66d

2

CO8F
A47B
CO8K
HO1G
CO7D
E41J
C10M
B28B
B63C
B65J
F24F
F16D
DO1G
C10B
CO3C
E65G
B62D
B21D
B22F
B21C
BO2B
F24K
HO3F
BO5C .
C25C
B22C
GO1D
F16H
FO2B
B23Q
B23Q
CO8F
B66B
B66B
B24B
HO1F
B23K
CO7C
F15B
FO2M
B22D
B23K
HO1F
F21V
C22D
B25C
FO2M
B22C
B23D
A61K
CO7C
C21D
B65G
GO1F
B28C
BO4B
BO1J
B66D

2

Strona

Strona

Nr zgłoszenia

MPK

Int. Cl.

4

1

2

3

4

GO1r
GO1r
GO1r
GOlr
GOlr
A23b
GO1r
B65g
GO6k
GO5d
HO1f
GO1r
B6Ob
F15b
CO8d
EO2d
HO3k
HO1g
B61d
HO1g
HO3h
B65g
F15b
F02m
HO3k
A61k
B24b
EO4b
EO4f
CO7c
F16f
F16j
A47j
C22b
EO2d
GO1n
GO1r
GO1t
CO7c
GO1l
HO2m
GO1k
BO5c
GO1m
GO1d
GO1r
GO5b
F15b
B62d
B23q.
F27b
C10g
CO4b
F23k
B30b
A23n
BO6b
B66b

GO1R
GO1R
GO1R
GO1R
GO1R
A23B
GO1R
B65G
GO6K
GO5D
HO1F
GO1R
B60B
F15B
CO8D
EO2D
HO3K
HO1G
B61D
HO1G
HO3H
B65G
F15B
FO2M
HO3K
A61K
B24B
EO4B
EO4F
CO7C
F16F
F16J
A47J
C22B
EO2D
GO1N
GO1R
GO1T
GO7C
GO1L
HO2M
GO1K
BO5C
GO1M
GO1D
GO1R
GO5B
F15B
B62D
B23Q
F27B
C10G
CO4B
F23K
B30B
A23N
BO6B
B66B

62
62
62
63
63
1
63
21
68
66
70
63
16
45
29
33
74
71
16
72
74
21
45
43
75
2

29
2
29
71
28
15
30
14
19
24
53
46
32
30
27
20
18
6
15
5
3
53
74
5
32
7
57
49
42
12
12
29
24
25
13
70
11
28
45
42
8
11
70
32
14
43
7
10
2
28
31
20
58
14
4
3
25

175866
175867
175868
175869
175870
175871
175872
175881
175883
175887
175889
175890
175892
175896
175898
175899
175900
175904
175906
175908
175909
175941
175942
175950 Τ
175955
175959
175971
175973
175974
175975
175979
175981
175982
175990
175996
176001
176003
176004
176005
176006
176007
176008
176017
176021
176030
176035
176038
176040
176041
176045
176046
176047
176048
176051
176053
176054
176058
176063

13
35
35
28
47
50
2
32
34
61
64
65
28
59
72
59
5
60
57
64
65
45
18
12
55
30
27
52
15
1
5
25
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1

176073
176074
176086
176087
176088
176090
176091
176092
176093
176094
176095
176098
176100
176101
176102
176105
176107
176110
176114
176115
176116
176124
176134
176138
176143
176147
176149
176152
176154
176153
176154
176159
176162
176163
176164
176179
176182
176187
176226
176267
176463
176639
177344
178967 T
180097
180101 T
180109 T
180110 T
180118 T
180123 T
180145 T
180146 T
180155 T
180156 T
180157 T
180158 T
180159 T
180160 T
180166
180168
180172
180173
180181
180182
180188 T
180191 T

2

GO6k
GO11
B62b
GO6f
GO6f
E21d
A61k
A61k
B22d
CO4b
GOld
BOld
C23c
EO2d
F21v
A231
F26b
F16c
E21f
E21d
E21b
GO6f
F16h
HO3k
B65b
CO8g
GOlc
B23p
B63b
F24d
BOlj
CO9d
CO4b
AOlg
GOLr
FO2m
B23ib
B21d
B61d
GOln
BO3d
GO6k
CO7d
GOlr
B65g
C21d
F21v
B21d
F16f
FO4d
E21b
E21b
B65g
B65g
B65g
B65g
B66d
HO3k
C21c
E21d
GO5b
85cCO2c
B24b
F16d
HO2p

3

4

1

GO6K
GO1L
B62B
GO6F
GO6F
E21D
A61K
A61K
B22D
CO4B
GO1D
BO1D
C23C
EO2D
F21V
A23L
F26B
F16C
E21B
E21D
E21B
GO6F
F16H
HO3K
B65B
GO8G
GO1C
B23P
B63B
F24D
BO1J
CO9D
CO4B
AO1G
GO1R
FO2M
B23B
B21D
B61D
GO1N
BO3D
GO6K
CO7D
GO1R
B65G
C21D
F21V
B21D
F16F
FO4D
E21B
E21B
B65G
B65G
B65G
B65G
B66D
HO3K
C21C
E21D
GO5B
CO2C
B24B
F16D
HO2P
FO3C

68
59
17
67
67
38
2
3
8
27
57
3
32
34
52
1
54
46
41
39
36
67
50
75
20
29
56
19
18
53
3
29
27
1
64
43
10
6
16
61
4

180198
180205
180210
180211
180220
180222
180224
180225
180226
180227
180230
180232
180235
180236
180238
180267
180268
180273
180281
180285
180286
180288
180289
180293
180295
180306
180307
180311
180312
180315
180316
180318
180319
180320
180322
180323
180324
180327
180332
180333
180334
180337
180347
180348
180352
180356
180361
180370
180372
180374
180380
180383
180386
180392
180393
180400
180401
180403
180407
180409
180410
180412
180413
180414
180419
180423

* 68
29
64
21
31
52
6
48
44
37
37
22
22
22
23
26
75
31
39
66
27
13
47
73
44
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T

T
T
T
T
T
T

F25f
E21d
F16k
B23c
F16k
GO5d
GOlr
F27d
B611
B23k
HO4j
B62d
GOlf
F26b
EO4h
FOlb
F27b
BO7b
B23k
B66d
BO3b
F27d
F27d
B22d
HO2m
EOlg
B65g
B6ld
GOlp
EO2b
B22c
EOlb
GO Im
B66d
F16f
F16f
F16f
GOlt
HOlh
F16c
HOlh
FIGk
B23f
FO2m
GOln
HO2p
C21b
E21c
B22c
B21d

GOlt

F16d
F161
HOlh
CO2c
B22d
E21c
E21d
B65g
F16g
HO2p
EO5f
GOll
HO5b
B25c
B65g

F25F
E21D
F16K
B23C
F16K
GO5D
GO1R
F27D
B61L
B23K
HO4J
B62D
GO1F
F26B
EO4H
FO1B
F27B
BO7B
B23K
B66D
BO3B
F27D
F27D
B22D
HO2M
EO1G
B65G
B61D
GO1P
EO2B
B22C
EO1B
GO1M
B66D
F16F
F16F
F16F
GO1T
HO1H
F16C
HO1H
F16K
B23F
FO2M
GO1N

HO2P

C21B
E21C
B22C
B21D
GO1T
F16D
F16L
HO1H
CO2C
B22D
E21C
E21D
B65G
F16G

HO2P
EO5F
GO1L
HO5B
B25C
B65G

♦
54
39
50
10
51
66
65
55
17
12
76
18
58
55
36
42
55
5
12
26
4
56
56
8
73
33
23
16
62
34
7
33
60
26
48
48
49
65
71
46
71
51
11
44
61
73
30
37
8
7
65
47
51
72
27
9
37
40
23
49
73
36
60
77
14
24

13 (67) 1976

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

1
180430
180435
180447
180450
180451
180452
180455
180471
180475
180486
180488
180489
180490
180496
180499
180506
180507

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2

3

4

1

GOlb
EO2d
F161
B66b
E21d
E21d
HO2k
B24b
BO2b
B65g
B61g
B22d
EO4b
GOlg
HO4n
Gllfo
E21c

GO1B
EO2D
F16Ł,
B66B
E21D
E21D
HO2K
B24B
BO2B
B65G
B61G
B22D
EO4B
GO1G
HO4N
GUB
E21C

56
34
51
25
41
41
72
13
4
24
17
9
35
58
77
69
38

180510
180513
180514
180525
180526
180528
180534
180537
180538
180551
180553
180555
180558
180568
180584
180587
180589

101

*

T
T
T
X
T
X
X
T
T
T
T
T
X
T
T
X
X

B22d
E21F
E21d
GOlg
E21C
B65d
HO4n
F16g
B63b
B63c
F25g
GO5f
G21c
HO5c
B62d
E21c
F16f

3

B22D
E21F
E21D
GO1G
E21C
B65D
HO4N
F16G
B63B
B63C
F25G
GO5F
G21C
HO5C
B62D
E21C
F16F

4

9
41
41
59
38
20
77
49
19
19
54
67
69
77

18
38
49

SPIS TREŚCI

I. WYNALAZKI
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Dział B - Różne procesy przemysłowe (transport)
Dział C - Chemia i metalurgia
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo
Dział E - Budownictwo
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie i uzbrojenie
Dział G - Fizyka
Dział H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków

1-3
3-26
27-32
32
33-41
42-56
56-70
70-78
99-101

II. WZORY UŻYTKOWE
Dział B - Różne procesy przemysłowe (transport)
Dział C - Chemia i metalurgia
Dział E - Budownictwo; górnictwo
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie i uzbrojenie
Dział G - Fizyka
Dział H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych

79-87
87-88
88-92
93-95
95-97
97-98
102

