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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości
(Dz. U. z 1984 r. Nr 33,poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach
i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia
12.XI. 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają następujące
dane:
- symbol według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- 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,
- 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 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w
układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone kodem rodzaju doku
mentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) 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 uniemożli
wiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. 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 strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92
- opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków
towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe; wpłaty z tytułu
sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203,
00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, kl. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 10,5. Nakład 1840 egz
Cena 15000 zł
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INDEKS 353264

BIULETYN

URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 21 października 1991 r.

Nr 21/465/ Rok XIX

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

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają
informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgło
szonych do ochrony wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie
(21) - numer zgłoszenia wynalazku łub wzoru użytkowego
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(23) - dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(31) - numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
(32) - data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(33) - kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) - skrót opisu
(61) - nr zgłoszenia głównego
(62) - numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego)
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
(86) - data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) - data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO
ST16) zgodnie z przyjętymi symbolami:
A1 - ogłoszenie zgłoszenia o patent
A2 - ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy
A3 - ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy
A4 - ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy
Ul - ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne

I. WYNA1AZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A2(21) 290083

(22)9104 29

5(51) A01C 23/04
A01B 49/04
(71) Instytut Budownictwa Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, WARSZAWA
(72) Kowalski Jan, Wargocki Marian, Ptaszynski
Stanisław, Zasiewski Piotr, Przykorski
Andrzej, Śladewski Stanisław
(54) Urządzenie do wprowadzania środków
ochrony roślin i nawozów w głąb gleby

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że z tyłu dolnej
części każdej słupicy (3) jest umieszczona dysza (15), do której
jest doprowadzone powietrze przewodem (16) usytuowanym
wewnątrz słupicy (3) i połączonym ze zbiornikiem (5) powietrza
sprężonego. Do dyszy (15) jest doprowadzony kanał (17) o
znacznej średnicy, wykonany wewnątrz słupicy (3), w którym
jest umieszczony przesuwnie koniec przewodu (18) o średnicy
zewnętrznej mniejszej niż średnica wewnętrzna kanału, przy
czym przewód (18) jest połączony z hermetycznie zamkniętym
zbiornikiem (7) preparatu.
.

(2 zastrzeżenia)

A2(21) 288662

(22) 91 0110

5(51) A01D 45/02
A01F 29/00
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, WARSZAWA
(72) Brzozowski Jan

(54) Adapter dwurzędowy do zbioru kukurydzy,
zwłaszcza do małych zawieszanych
sieczkarni zbierających
(57) Adapter wyposażony jest w tarcze tnące (5) i elementy
prowadzące (6), (6a). Tarcze tnące (5) są napędzane przekład
nią zębatą (17). Na obudowie (1) jest umieszczona skrzynia
przekładniowa (9), której koło zębate napędzane (12) jest osa
dzone na wale (13) elementu prowadzącego (6), a koło zębate
napędzające (14) jest osadzone na wale silnika hydraulicznego
(10) osadzonego na skrzyni przekładniowej (9). W osiach obrotu
elementów prowadzących (6) i tarcz tnących (5), u ich podstaw,
są umieszczone koła zębate (16,15) o dużej średnica Koła
zębate (15) tarcz tnących (5) są zazębione z kołami zębatymi
(16) elementów prowadzących (6), których koła zębate (16)
zazębione są również ze sobą.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 288663 (22) 91 01 10
5(51) A01J 5/04
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, WARSZAWA
(72) Kupczyk Adam, Gancarz Franciszek
(54) Kolektor do dojarki z separatorem mleka
(57) Kolektor z rozdzielnym transportem mleka i powietrza,
charakteryzuje się tym, że w układzie zasilania aparatu udojo
wego, na drodze podciśnienia roboczego, jest umieszczona
turbinka (6) o działaniu odśrodkowym, umieszczona w króćcu
(5) podciśnienia roboczego, składająca się z zamocowanej w
nim, od strony pokrywy dolnej (2), płytki wlotowej (7) powietrza
ze szczelinami wlotowymi (8), nad którą jest zamocowana płytka
ograniczająca (9), pomiędzy którymi jest umieszczony luźno
obrotowy wirnik (10). Szczeliny wlotowe (8) płytki wlotowej (7)
są ukształtowane skośnie do powierzchni płaskiej płytki wloto
wej (7) a w płytce ograniczającej (9) są wykonane przelotowe
otwory, równoległe do jej osi symetrii.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 287531 (22) 90 10 26 5(51) A01N 25/04
(31) P 39 35 977.8
(32) 89 10 28 (33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, FRANKFURT
NAD MENEM, DE
(54) Nowe, ciekle selektywne środki
chwastobójcze oraz sposób ich wytwarzania
(57) Środek chwastobójczy na bazie koncentratów emulsyj
nych, zawiera jeden A1bo kilka chwastobójczych estrów kwasu
fenoksyfenoksy- A1bo heteroaryloksy-fenoksy-karboksylowego,
jeden A1bo kilka związków z grupy ewentuA1nie podstawionych
1-arylo-3-A1koksykarbonylo-5-A1kilo-1,2,4-triazoli, jeden A1bo kil
ka estrów kwasu karboksylowego A1bo kwasu fosforowego A1ifa
tycznych mono-, di- A1bo poliA1koholi jako czynnik stabilizujący,
jeden A1bo kilka rozpuszczalników organicznych, w szczególno
ści z przeważającą częścią rozpuszczalników aromatycznych, i
jeden A1bo kilka emulgatorów i ewentuA1nie środki zwilżające i
zwykłe substancje dodatkowe.
Sposób wytwarzania środka polega na tym, że miesza
się składniki w temperaturze 10°-60°C do momentu aż utworzy
się jednorodny roztwór.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 288731

(22) 91 0116 5(51) A01N 43/653
A01N 33/04
(31) P 40 01115.1
(32) 90 01 17 (33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN, DE
(54) Środek grzybobójczy

A1(21) 288950
(31)9002505

(22) 91 02 04

5(51) A01K 51/00

(32)90 02 05

(33) GB

(71) SANDOZ A G , BASLE, CH
(54) Urządzenie do stosowania czynnika
aktywnego na insekty
(57) Urządzenie do stosowania czynnika aktywnego na owa
dy, zawiera śluzę (1) mającą składnik aktywny i co najmniej
jeden otwór (3), który umożliwia przejście owada przez ten
otwór.

(11 zastrzeżeń)

(57) Środek grzybobójczy zawiera kombinację substancji
czynnych, składającą się z 1-/4-chlorofenylo/ -4,4-dimetylo-3/1,2,4-triazol-1-ilo-metylo/-pentan-3-olu o wzorze 1 i co najmniej
jednej A1ifatycznej guanido-poliaminy o wzorze 2, w którym R
oznacza prostą lub rozgałęzioną, dwuwartościową A1ifatyczną
grupę węglowodorową grupę o 3-14 atomach węgla, R2 ozna
cza prostą lub rozgałęzioną, dwuwartościową A1ifatyczną grupę
węglowodorową o 3-14 atomach węgla, X1, X2 i X niezależnie
od siebie oznaczają atomy wodoru A1bo grupy o wzorze 3, a n
oznacza liczbę całkowitą 0-16, przy czym stanowiące R2 dwuwartościowe A1ifatyczne grupy węglowodorowe mogą się różnić
pomiędzy sobą, gdy n oznacza liczbę większą od 1, i/lub ich soli
addycyjnych z kwasami.
Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób wytwarzania
środka polegający na tym, że kompozycję substancji czynnych
miesza się z napełniaczami i/lub środkami powierzchniowo
czynnymi.

(4 zastrzeżenia)
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wkami, jak również z jednym lub więcej starym i/lub ciekłym
nośnikiem korzystnie cukrem lub przemiałem naturalnych mine
rałów A1bo z obojętnym rozpuszczalnikiem takim jak woda i, w
razie potrzeby, substancją powierzchniowo-czynną, korzystnie
anionowo lub niejonowo emulgowalną lub dyspergowalną.
Sposób wytwarzania aktywnego środka roztoczobój
czego polega na fermentacji aerobowej lub częściowo anaerobowej w środowisku ciekłej pożywki zawierającej węglowodany
i azot nieorganiczny oraz inne dodatki, w którym jako szczep
mikroorganizmu stosuje się mieszaną populację zawierającą
szczep Bacillus oraz szczep bakterii Pseudomonas.
Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania i
utrzymywania nowego szczepu bakterii.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 284852

(22) 90 04 20

5(51) A23K 1/16

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna
im.G.Dymitrowa, SIEDLCE
(72) Wójciak Marian, Ma tyka Stanisław
(54) Sposób wytwarzania wieloskładnikowego
preparatu przeciwutleniającego do
mieszanek paszowych, zwłaszcza
tłuszczowych
(57) Preparat przeciwutleniający otrzymuje się w ten sposób,
że w pierwszym etapie dwu-t-butylohydroksyto!uen roztwarza
się w2,2,4-trójmetylo 1,2-dwuhydro-6-etoksychinolinie. Uzyska
ny roztwór nanosi się na nośnik krzemionkowy w ilości nie
więcej niż 65% wag. roztworu na co najmniej 35% wag. nośnika.
W drugim etapie 50% roztwór kwasu cytrynowego miesza się z
85% roztworem kwasu orto-fosforowego. Uzyskany roztwór na
nosi się na nośnik krzemionkowy w ilości nie więcej niż 65%
wag. roztworu na co najmniej 35% wag. nośnika. Otrzymane w
pierwszym i drugim etapie sypkie półprodukty homogenizuje
się.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 284756

A1(21) 285802

(22)9006 26

(31) NR 3224/89

5(51) A01N 63/00
C12N 1/20
(32)89 06 27 (33) HU

(71) Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R.T.,
BUDAPESZT, HU
(54) Kompozycja roztoczobójcza, sposób
wytwarzania aktywnego środka
roztoczobójczego, sposób wytwarzania i
utrzymywania nowego szczepu bakteryjnego
A1bo mieszanej mikropopulacji
(57) Kompozycja roztoczobójcza jako składnik aktywny za
wiera brzeczkę fermentacyjną lub brzeczkę fermentacyjną po
zbawioną komórek A1bo koncentrat brzeczki fermentacyjnej lub
brzeczki fermentacyjnej pozbawionej komórek A1bo zestaloną
postać brzeczki fermentacyjnej lub brzeczki fermentacyjnej po
zbawionej komórek, a która to brzeczka pochodzi z fermentacji z
jednego lub dwóch szczepów bakteryjnych złożonych w Narodowej
Kolekcji Mikroorganizmów Rolniczych i Przemysłowych, w Budape
szcie na Węgrzech pod numerami identyfikacyjnymi 001083 i 001086
A1bo ich mieszanej mikropopulacji, w razie potrzeby, w stanie
sterylnym, ewentuA1nie razem z produktami metabolizmu wystę
pującymi podczas fermentacji oraz z niewykorzystanymi pozy-

(22)90 0412

5(51) A61B 10/00

(75) Kosart Maria, PODKOWA LEŚNA
(54) Głowica ultrasonografu z poduszką
elastyczną
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica ultrasonografu z
poduszką elastyczną stosowana w urządzeniach diagnostycz
nych do określania stanu i rozmiarów organów wewnętrznych
organizmu ludzkiego i zwierzęcego.
Głowica ultrasonografu ma element (1) określający wiel
kość ciśnienia płynu podczas pomiaru w poduszce (2).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284853

(22) 90 04 20

5(51) A61B 17/22

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Latuszek Antoni
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania fal
ultradźwiękowych do ciała pacjenta,
zwłaszcza fal dużych mocy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i urządzenia do wprowadzania fal ultradźwiękowych do
ciała pacjenta bez narażania organów nie podlegających ope
racji na działanie fal rozproszonych.
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Sposób polega na tym, że falę ultradźwiękową wysyłaną
przez nadajnik (2) wprowadza się do ciała pacjenta poprzez
ciało pośredniczące (3) mające konsystencję galarety.
Urządzenie wyposażone jest w umieszczone pomiędzy
nadajnikiem (2) fal ultradźwiękowych a ciałem pacjenta (4)
naczynie (1) wypełnione ciałem pośredniczącym (3) o konsy
stencji galarety.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 285678
(31) 507,328

5

(22) 90 06 19

5(51) A61K 7/06
D06M 13/244
(32) 90 04 09 (33) US

(71)

COLGATE-PA1MOLIVE COMPANY,
NOWY JORK, US
(54) Szampon kondycjonujący włosy oraz sposób
mycia 1 kondycjonowania włosów
(57) Szampon kondycjonujący włosy oparty na detergen
tach anionowych zawiera jako detergent anionowy Ce, Cs i/lub
Cio-A1ki!osiarczan i/lub Ce, Ca i/lub do-A1kilosiarczan oksyA1kiSenowany niższymi grupami a'koksylowymi, oraz zawiera nie
rozpuszczalny w wodzie czynnik kondycjonujący włosy oraz
środowisko wodne, ewentuA1nie zawierające środki pomocni
cze i inne składniki takich szamponów.
Przedmiotem wynalazku jesttsż sposób mycia i kondycjonowőnia włosów.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 284831

A1(21) 284864

(22)90 04 20

5(51) A61F 9/00

(71)

MEZHOTRASLEVOI
NAUCHNO-TEKHNICHESKY
KOMPLEX "MIKROKHIRURGIA
GLAZA", MOSKWA, SU;
NAUCHNO-PROIZVODSTVENNY
KOOPERATIV "POLITEKHNIKA",
MOSKWA, SU
(72) Fedorov Svyatoslav Nikolaevich, Tolchinsky
Sergei Efimovich, Turchin A1exandr
Vladimirovich, Ermoshin A1exandr
Nikolaevich, Kogan Ilya Solomonovich,
KhomkaJov A1exandr Vladimirovich,
Bubnov A1exei Vasilievich, Nazarov Robert
Georgievich, Karelsky Vladimir
Vladimirovich, Pashtaev Nikolai Petrovich,
A1ferov Andrei Viktorovich
(54) Kaniula do operacji mikrochirurgicznych
(57) Kaniula charakteryzuje się tym, że rurka aspiracyjna (2)
ma na całej swojej długości od wolnego końca (5) w kierunku
główki przelotowej (1) jednostajnie zwiększającą się powierzch
nię poprzecznego przekroju przelotowego.

(7 zastrzeżeń)

(22) 90 04 19

5(51) A61K 7/50

(71) Instytut Chemii Przemysłowej,
WARSZAWA
(72) Szulc Anna, Szczucińska A1eksandra,
Przondo Jan, Berger Jerzy, Dudycz Ryszarda
(54) Zagęszczony środek myjący do higieny
osobistej
(57) Środek składa się z 10-22% wagowych (w przeliczeniu na
100% substancji aktywnej) monoestru kwasu sulfobursztynowego i
oksyetylenowanych 3-6 grupami tlenku etylenu A1koholi A1ifatycz
nych C10-C14 lub A1kilofenoli, 2 - 6% wagowych oksyetylenowanych
3 - 10 grupami tlenku etylenu A1koholi C12-C14, 2-7% wagowych
estrów polioksyetylenoglikolowych kwasów tłuszczowych C16-C16 i
2-3,5% wagowych chlorku sodowego, resztę stanowi kompozycja
zapachowa, środek konserwujący, woda, ewentuA1nie barwnik
i inne środki uszlachetniające np. wyciągi ziołowe řtp.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 287526

(22)8910 26 5(51) A61K 31/565
A61L15/06

(62) 282033
(31) P 39 10 578.4
(32) 89 03 29 (33) DE
(71) Schering Aktiengesellschaft,
BERGKAMEN, DE
(54) Sposób wytwarzania poprzezskórnego
układu terapeutycznego
(57) Sposób wytwarzania poprzezskórnego układu terapeu
tycznego, który składa się z nieprzepuszczalnej warstwy wierz
chniej, ze znajdującego się w lub na warstwie wierzchniej,
zawierającego gestoden, ewentuA1nie estrogen lub estrogeny i
ewentuA1nie środek wzmagający penetrację, zasobnika lekowe
go, z przepuszczalnej dla tych składników warstwy polimerycznej,
z przepuszczalnej warstwy naskórnego kleju przylepcowego i ze
zdzieralnej warstwy ochronnej polega na tym, że nieprzepuszczalnąiolię kształtuje się na drodze ciepła i rozciągania tak, żeby
powstało wgłębienie o pojemności 0,1-3 ml, które napełnia się
roztworem lub zawiesiną, zawierającymi 1 -50% wagowych sub
stancji czynnej lub mieszaniny substancji czynnych w środku
wzmagającym penetrację i ewentuA1nie zagęszczonymi za po
mocą co najwyżej 10% wagowych substancji złożotwórczej, jako
okrycie zasobnika zgrzewa lub nakleja się przepuszczalną war
stwę polimerową, na aią zaś nanosi się przepuszczalną warstwę
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naskórnego kleju przylepcowego i nakłada się zdzieralną war
stwę ochronną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 289943 (22) 91 04 17 5(51) A61K 35/64
(71) Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska,
POZNAŃ
(72) Stojko Artur, Hadasik Maria
(54) Sposób uzyskania środka odżywczego z
produktów pszczelich
(57) Sposób polega na tym, że do miodu upłynnionego w
temperaturze 38-42°C dodaje się wsad uzupełniający składają
cy się z miodu, pyłku kwiatowego i koncentratu propolisu połą
czonych ze sobą w temperaturze 38°C w warunkach zastosowania
turbulentnego ruchu masy i zabezpieczenia przed napowietrze
niem a także przy zastosowaniu homogenizacji tego wsadu. Miód
połączony z wsadem rozmieszcza się w jednostkach opakunkowych i chłodzi w ciągu 4-6 godzin do temperatury 4-8°C z
korzystnym zastosowaniem ruchu powietrza między opakowa
niami tak aby nastąpiła właściwa, jednolita krystalizacja produ
ktu.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284685

(22)90 04 04
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usunięcia resztek nieprzereagowanych monomerów, jonów me
tali ciężkich i ewentuA1nie innych zanieczyszczeń, a otrzymany
produkt rozcieńcza się wodą destylowaną lub zdemineralizowaną do zawartości kopolimeru 0,3 do 5,0% wagowych, miesza ze
środkami konserwującymi i ewentuA1nie innymi dodatkami a
następnie A1kalizuje do pH=5,0 do 7,0.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 289944

(22) 91 04 17

5(51) A63F 9/06
A63F9/10
(75) Kołodziejczyk Krzysztof, WROCŁAW
(54) Gra logiczna

(57) Obudowa (1) od strony wewnętrznej na obwodzie ma
łukowe wycięcia o promieniu (n) z rowkiem (2) o promieniu (rç),
w którym osadzony jest kamień wędrujący (3) połączony z
elementem obrotowym (4). Kamień wędrujący (3) jest w kształ
cie łódki z płetwami (5) i wgłębieniami (6), przy czym łuki
tworzące kamień wędrujący (3) są o odpowiednich promie
niach. Obrotowy element (4) jest w kształcie wieloboku o wklę
słych bokach, przy czym w elemencie tym jest umieszczony
wielobok (7) o wklęsłych bokach z osadzonymi kulkami (8).
Wklęsłe boki tych wieloboków tworzą łuki o odpowiednich pro
mieniach. Część kamieni wędrujących (3) i elementy obrotowe
(4) mają znak graficzny lub tę samą barwę.

(4 zastrzeżenia)

5(51) A61K 39/05

(71) Akademia Medyczna, KRAKÓW
(72) Kasprowicz Andrzej
(54) Sposób otrzymywania szczepionki
podnoszącej ogólną odporność organizmu , a
szczególnie przeciw trądzikowi
młodzieńczemu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania szcze
pionki podnoszącej ogólną odporność organizmu, a szczególnie
przeciw trądzikowi młodzieńczemu polegający na wyselekcjonowa
niu najbardziej reprezentatywnych szczepów Propionibacterium
dla powstania różnych postaci trądzika młodzieńczego, nastę
pnie namnożeniu ich na odpowiednim podłożu płynnym lub
stałym, w odpowiedniej temparaturze, korzystnie 35-37°C przez
okres czasu korzystnie do 10 dni; następnie po zabiciu bakterii
i ich oczyszczeniu ze składników podłoża, miesza się je w
odpowiednich proporcjach. Szczepionka może być stosowana
w postaci zastrzyków lub kapsułek doustnych.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 284794

(22)90 0413

5(51) A61K 47/00

(71) Przedsiębiorstwo Handlu i Usług
MANEXIM Sp. z o.o., POZNAŃ
(72) Kowalewicz Grzegorz, Drozdowska
Magdalena, Kasprowicz Kazimierz, Nowak
Krystyna, WA1ter Jerzy
(54) Sposób wytwarzania żeli dla diagnostyki
medycznej
(57) Sposób wytwarzania żeli przenoszących ultradźwięki
oraz przewodzących prąd elektryczny polega na tym, że wiel
kocząsteczkowy kopolimer monomerów winylowych i związków
dwuwinylowych, o stopniu usieciowania 0,1 do 5,0 moli na 100
moli monomeru, zawierający co najmniej 30% molowych grup
karboksylowych, poddaje się w środowisku wodnym oczysz
czeniu na drodze wielokrotnego, kwasowego wytrącania, od
dzielenia osadu i ponownego rozpuszczenia, aż do całkowitego

A1(21) 288146

(22)9012 07

5(51) A63F 9/22
H04N 5/445
(31) 447,071
(32) 89 12 07
(33) US
447,057
0712 89
US
447.422
0712 89
US
(71) QSound Ltd., KA1GARY, CA
(72) Lowe Danny D., Lees John W.
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(54) Układ do wytwarzania obrazu dźwiękowego
dla gier telewizyjnych
(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera magistralę
(300) procesora głównego połączoną z procesorem głównym
(120) i układ syntezatora (180) akustycznego połączony z magi
stralą procesora głównego do wytwarzania jednousznych syg
nałów akustycznych w zależności od wyjściowych danych fonii
pochodzących z kasety (10) z grą, podawanych przez procesor
główny do magistrali procesora głównego. W kasecie z grą są
zawarte dane odnośnie lokalizacji dźwięku i zawarty układ pro
cesora dźwięku połączony z magistralą procesora głównego i z
układem syntezatora akustycznego do przetwarzania każdego
z jednousznych sygnałów akustycznych wytwarzanych przez
układ syntezatora akustycznego w odpowiedzi na dane lokali
zacji dźwięku z procesora głównego i zawierający funkcje prze
noszenia działające na jednouszne sygnały akustyczne celem
wytworzenia dwukanałowych sygnałów akustycznych różnią
cych się fazą i amplitudą w zależności od częstotliwości, przy
czym sygnały dwukanałowe są podawane do pary głośników
(26,28).

(14 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 284797

(22) 90 04 13

5(51) B01D 53/14

(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN
(72) Tilly Jadwiga, Lewicki Marek, Tomaszewski
Zbigniew, Toczkowski Jacek, Zimnicka
Bogusława, Bartłomowicz Mirosława
(54) Sposób jednoczesnego usuwania dwutlenku
siarki, trójtlenku siarki oraz par i mgieł
kwasu siarkowego z gazów, zwłaszcza
kominowych, na drodze absorpcji
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do absorbera z pół
kami sitowymi doprowadza się gaz zawierający dwutlenek siarki
z co najmniej pięciokrotnym nadmiarem tlenu w stosunku do
dwutlenku siarki oraz mgłę lub parę kwasu siarkowego, względ
nie trójtlenek siarki lub wszystkie te składniki jednocześnie, a w
przeciwprądzie do przepływającego gazu doprowadza się wod
ny roztwór katalizatora zawierający: siarczan żelaza (li), siarczan
żelaza (III), siarczan manganu (II), siarczan tytany lu oraz siar
czan wanadyiu. Stosunek szybkości przepływu gazu do szyb
kości przepływu roztworu w absorberze reguluje się tak, aby na
półce sitowej wytworzyć warstwę piany.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 284800

(22)90 0414

5(51) B01J 8/00

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu
Ziemniaczanego, POZNAŃ
(72) Remiszewski Marian, Jarosławski Leszek,
Zielonka Roman
(54) Sposób prowadzenia procesu
technologicznego metodą ciągłą, szczególnie
wymagający etapowego podgrzewania
(57) Sposób polega na tym, że medium w postaci cieczy,
pasty lub zawiesiny z dodatkiem wymaganych związków che

micznych lub katalizatorów względnie bez tych dodatków pod
daje się w sposób ciągły dwuetapowego bezprzeponowemu
podgrzewaniu parą wodną, w I etapie do temperatury 30 169°C, korzystnie 90°C, następnie przetrzymywaniu w tej tem
peraturze w zamkniętej I ciśnieniowej strefie reakcyjnej w czasie
1 - 29 minut. DA1ej wstępnie podgrzane medium poddaje się
ewentuA1nemu wymieszaniu, w mieszalniku przepływowym, z
doprowadzanymi związkami chemicznymi w postaci cieczy lub
gazu, po którym medium to poddaje się drugiemu etapowi
bezprzeponowego podgrzewania do temperatury 31 - 170°C,
korzystnie 140°C i kolejnemu przetrzymywaniu w tej temperatu
rze w zamkniętej II ciśnieniowej strefie reakcyjnej w ciągu 1 - 29
minut oraz końcowemu rozprężeniu. Sposób wg wynalazku
znajduje zastosowanie w technologiach przemysłu spożywcze
go, chemicznego, farmaceutycznego.

(4 zastrzeżenia)
A2(21) 288713

(22) 91 0114

5(51) B01J 23/20

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych,
WROCŁAW
(72) Oganowski WA1demar
(54) Sposób wytwarzania katalizatora
wanadowo-magnezowego
(57) Sposób wytwarzania katalizatora wanadowo-magnezo
wego polega na zmieszaniu na mokro soli wanadu i soli kobaltu,
niklu i/lub żelaza z tlenkiem magnezu, na suszeniu tej miesza
niny, kalcynowaniu i proszkowaniu oraz na formowaniu np.
pastylek i ponowym kalcynowaniu, przy czym tlenek magnezu
stosuje się o kubicznej formie cząstek, otrzymany w wyniku
rozkładu szczawianu magnezu w temperaturze 400 - 550°C.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 284826 (22)90 0417
5(51) B01J 23/24
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Grzechowiak Jerzy, WA1endziewski Jerzy,
Sikorski Ryszard Tadeusz, Izdebski Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania katalizatora do
hydroodsiarczania i hydrorafinacji frakcji
olejowych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że rr.asę nośnika przed
formowaniem, zarabia się z roztworem kopolimerów bezwodni
ka maleinowego w wodzie lub rozcieńczonych roztworach kwa
sów rozkładających się całkowicie w produkty gazowe podczas
kalcynacji, stoscv/anym w ilości do 2% wagowych kopuiimeru
w przeliczeniu na masę nośnika.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 284825

(22) 90 04 17

5(51) B01J 23/30

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Grzechowiak Jerzy, Grzechowiak Jolanta,
Szuba Jerzy, Lasota Janusz, Michalik Lech,
Tokarska Anna
(54) Sposób wytwarzania katalizatora
wolframowo-niklowego, zwłaszcza do
konwersji policyklicznych węglowodorów
aromatycznych
(57) Sposób polega na tym, że tlenek glinu miesza się z
poliA1koholem winylowym i kwasem wolframowym i peptyzuje
2% kwasem solnym, przy czym dodaje się zeoiht Y w formie
wodorowej przed peptyzacją iub po peptyzacji, zaś z uzyskanej
masy z ewentuA1nym dodatkiem wody formuje się kształtki,
które suszy się i kaloynuje.
Następnie nasyca się je wodnym roztworem azotanu
niklu i ponowni© suszy i kalcynuje.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 284796

(22)900413

5(51) B01J 27/053

(41) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN
(72) Tilly Jadwiga, Lewicki Marek, Tomaszewski
Zbigniew, Toczkowski Jacek
(54) Katalizator do absorpcji i utleniania
dwutlenku siarki w roztworze
(57) Katalizator charakteryzuje się ty m, że zawiera 75 do 92%
wagowych siarczanu żelaza (!!), 12 do 15% wagowych siarczanu
żelaza (III), 1,3 do 1,5% wagowych siarczanu tytanylu, 0,76 do
0.93% wagowych siarczanu wanadylu oraz 0,76 do 0,93% wa
gowych siarczanu manganu (II), rozpuszczonych w wodzie.

(7 zastrzeżenie)

A1(21) 284830

(22)90 0419

5(51) B01J 29/04

(71) Instytut Chemii Przemysłowej,
WARSZAWA
(72) Kazimierczuk Roch, Woszek Bernard,
Małecki Zbigniew, Tęcza Witold,
Smolikowski Józef, Berak Józef M., Bazaraik
Anna, Borowiak Marek, Czerwińska
Barbara, Jagielska Ewa, Pieniążek Janina,
Petrykowska Irena, Woźniewski Tomasz
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(54) Sposób wytwarzania mikrosferoidalnego
katalizatora do procesu krakingu
(57) Sposób polega na tym, że najpierw wytwarza się lepisz
cze polietoksysiioksanowe na drodze hydrolizy wodnoA1koholowych roztworów krzemianu etylu w temperaturze 30-79°C w
obecności kwasów przy stosunku krzemian etylu/woda powyżej
7,14 i krzemian etylu/a'kohol etylowy powyżej 1,16. Otrzymane
lepiszcze miesza się z zeolitami typu fojazytu w formie wodoro
wej i/lub zeolitami modyfikowanymi pierwiastkami ziem rzad
kich i/lub zeolitem typu ZSM-5 a mieszaninę poddaje dyspersji
w roztworze wodnym o pH powyżej 7.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284802

(22) 90 04 17

5(51) B02B 3/00

(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego,
WARSZAWA
(72) Jaworski Jerzy, Siemianowski Lech,
Żmijewski Jacek, Kanios A1eksander
(54) Element roboczy łuszczarki ziarna
sezamowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest element roboczy łuszczarki
ziarna sezamowego znajdujący zastosowanie, zwłaszcza w łuszczarkach poziomych używanych w przemyśle cukierniczym.
Element roboczy łuszczarki według wynalazku zamoco
wany na wale charakteryzuje się tym, że ma postać silnie spłasz
czonej na jednym końcu rury z trwale połączonym przeciwległymi
ściankami (1) wzdłuż linii będącej wycinkiem koła, mającej powie
rzchnię roboczą (3) o wysokości odpowiadającej około 0,2 długości
całkowitej elementu, ograniczoną krzywą zbliżoną do paraboli z
rozchylającymi się ramionami w kierunku połączonych ścianek
rury (1) i wyprofilowaną przez przesunięcie połączonych ścianek
rury (1) od osi symetrii rury o 0,25 - 0,4 jej średnicy na odcinku
równym wysokości paraboli i przez cofnięcie dna paraboli w
kierunku osi symetrii rury o 0,2 - 0,35 jej średnicy.

(3 zastrzeżenia)
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5(51) B02B 3/00

(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego,
WARSZAWA
(72) Jaworski Jerzy, Siemianowski Lech,
Źmijewski Jacek
(54) Sposób odłuszczania ziarna sezamowego z
łuski metodą ciągłą oraz zestaw urządzeń do
odłuszczania ziarna sezamowego metodą
ciągłą
(57) Sposób odłuszczania ziarna polega na tym, że nawilża
się ziarno sezamowe gorącą wodą o temperaturze powyżej 60°C
w ciągu 4 - 1 0 min do maksymalnej zawartości wody 33% w
łusce, a następnie niezwłocznie łuszczy się ziarno wprawiając
poszczególne ziarna w ruch niejednostajnie zmienny obrotowy
wokół wszystkich osi oraz w zmienny ruch liniowy wzdłuż wszy
stkich osi. Następnie stszy się ziarno wraz z łuską w suszarce
fluidyzacyjnej w strumieniu gorącego powietrza o temperaturze
102-118°C na wlocie, przy szybkości unoszenia ziarna 5,7 - 8,7
m/sek., po czym schładza do temperatury otoczenia i ostatecz
nie oddziela się łuskę od ziarna w okrągłym separatorze.
Zestaw urządzeń do odłuszczania ziarna, mający sepa
rator wstępny, łuszczarkę, suszarkę, separator łuski, charakte
ryzuje się tym, że zawiera okrągły separator (2) o dwóch poziomach
sit, cyklon umieszczony nad separatorem (2), urządzenie (3) z
koszem zasypowym (4) do nawilżania ziarna, przenośnik (5),
łuszczarkę poziomą (6), przenośnik (7), cyklon (11) usytuowany
nad okrągłym separatorem (10).

A1 (21) 284463
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(22) 90 03 26

5(51) B03C 1/22
H01F7/06
(71) ENERGOPROJEKT Główne Biuro
Studiów i Projektów Energetycznych,Zakład
Doświadczalny, POZNAN
(72) Obiegło Jacek, Narożny Bolesław, Mazurek
Wojciech, Włodarczak Włodzimierz
(54) Chwytnik elektromagnetyczny, zwłaszcza do
separatorów

(57) Chwytnik charakteryzuje się tym, że uzwojenie elektro
magnesu (1) składa się z kilku par cewek (2), połączonych
szeregowo. Uzwojenia cewek (2) wykonane są z izolowanego
przewodu rurowego, przez który przetłaczane jest medium chło
dzące. Każda para cewek (2) stanowi obwód chłodzenia. Obwo
dy te przyłączone są równolegle do kolektora (4).

(4 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284776

(22)90 0413

5(51) B03C 3/09

(75) Karpiński Jacek, WARSZAWA
(54) Urządzenie do oczyszczania i usprawniania
powietrza
(57) Urządzenie ma korpus (1) z osadzonymi wewnątrz nie
go sitami (4) i (5), przy czym sito (4) wyposażone w kolce (6)
osadzone jest w izolatorze (3) i połączone z "-" instalacji elektry
cznej, natomiast sito (5) połączone jest bezpośrednio z "+" tej
instalcji.

(1 zastrzeżenie)
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(22) 91 04 11

5(51) B05B 13/00
C22B 1/00
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice,
DĄBROWA GÓRNICZA
(72) Żmuda Stanisław, Skowronek Jerzy,
Królikowski Leszek, Sarna Andrzej,
Hoffmann Jerzy
(54) Układ do nawilżania materiałów sypkich,
zwłaszcza materiałów żelazodajnych w
trakcie tworzenia zwału mieszanki
uśrednionej

(57) Układ mający źródło wody, pompę wodną, przewody
oraz spryskiwacz, charakteryzuje się tym, że ma połączone ze
źródłem wody koryto (3) z utrzymywanym stałym poziomem
wody, w której zanurzony jest koniec wodnej pompy (4). Pompa
(4) jest zamocowana do zwałowarki i połączona przewodami (5)
ze spryskiwaczem (6). Spryskiwacz jest umieszczony w rejonie
zrzutowego bębna zwałowarki tak, że strumienie wody są skie
rowane na spadającą ze zrzutowego bębna strugę materiału.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288733
(31) 07/465,276

(22) 91 Ol 16

5(51) B05B 7/00

(32) 90 0116

(33) US

(71) The Babcock and Wilcox Company, NEW
ORLEANS, US
(72) Myers Robert B., Yagiela Anthony S.
(54) Urządzenie do wtryskiwania rozpylonej
mieszaniny w strumień gazu
(57) Urządzenie do wtryskiwania rozpylonej mieszaniny w stru
mień gazu zawiera opływowy człon płatowy, mający krawędź natar
cia o większym promieniu oraz krawędź spływu (18) o małym
promieniu. Zespół dyszy (6) przebija krawędź spływu (18) członu
płatowego i jestwspoiśrodkowo otoczony przez gondolę (8), która
kieruje gaz osłaniający z wnętrza członu płatowego wokói zespołu
dyszy (6). Medium cieczowe dla rozpylenia i gaz rozpylający dla
rozpylenia medium są podawane w koncentrycznych przewo
dach (1,3) do dyszy (6). Szereg dysz (6), każda otoczona przez
gondolę (8), jest rozstawionych wzdłuż krawędzi spływu (18)
członu płatowego.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 290128

(22) 91 05 02

5(51) B07B 1/10

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego SOŚNICA,
GLIWICE
(72) Olas A1eksander, Król Stanisław, Gładek
Michał, Wróbel Zenon, Dutkiewicz Leszek
(54) Sito
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednolitego, trwałe
go naprężenia strun w pokładzie sitowym, utworzonym z modu
łów łatwych do montażu i demontażu.
Sito ma dwie sąsiednie struny (4) wykonane z jednego
odcinka drutu prowadzonego w żądanym odstępie przez wałki
(2) i (3) z naciętymi rowkami.

(2 zastrzeżenia)
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głowicy (8), zamocowanej na końcu napinającego ramienia (7),
odchylanego przez naciśnięcie pedału (5) dźwigni (4) przesuw
nie osadzonej na prowadzącym wałku (3) i równocześnie zapla
ta końcówki tych drutów dzięki obrotom głowicy (8). Powrót do
położenia wyjściowego po wykonaniu kolejnych dwóch strun
zapewnia sprężyna (11).

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 284529

(22) 90 03 29

5(51) B08B 3/04

(75) Szymański Kazimierz, KOSZA1IN;
Wieczorek Marian, KOSZA1IN
(54) Sposób chemicznego czyszczenia instalacji
wodnych, zwłaszcza sieci centralnego
ogrzewania
(57) Sposób chemicznego czyszczenia instalacji wodnych
polega na tym, że roztwór renowacyjny o stężeniu 0,1 do 8%
wagowych kwasów cytrynowych, otrzymany w wyniku ekstrakcji
i powtórnej fermentacji kwasowej preparatu enzymatycznego
zawierającego grzybnię aspergillus niger, dodanego do wody
wodociągowej w ilości 4 - 1 0 kg/m 3 , wprowadza się do czysz
czonej sieci na okres 24-72 godzin zależnie od rodzaju i grubo
ści osadów.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 290127 (22) 91 05 02
5(51) B07B 1/48
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego SOŚNICA,
GLIWICE
(72) Olas A1eksander, Król Stanisław, Gładek
Michał, Wróbel Zenon, Dutkiewicz Leszek
(54) Przyrząd do nadania wstępnego naprężenia
stalowym strunom sita strunowego
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że wykonuje się w nim
dwie struny modułu pokładu sita strunowego (po dwie z jednego
odcinka) przez unieruchomienie jego końcówek w obrotowej

A1 (21) 284869 (22) 90 04 20 5(51) B09B 3/00
C07C 25/18
(71) Michael Wilwerding, KLAMATH FA1LS,
US
(54) Sposób degradacji polichlorowanych bifenyli
(57) Polichlorowane bifenyle degraduje się chemicznie kon
taktując je z katalizatorem typu kwasu Lewisa w niewodnym
ciekłym śr odowisku w obecności kationu, który wiąże chlor z
wytworzeniem stałego chlorku kationu, który wytrąca się z cie
kłego środowiska. Korzystnymi kwasami Lewisa są halogenki
metali, a zwłaszcza kombinacja chlorku glinowego i chlorku
żelazowego, a korzystnym kationem jest potas w postaci wodo
rotlenku potasowego.
Sposób chemicznej degradacji polichlorowanych bife
nyli zastosować można w przypadku gleby, osadów i szlamów.

(44 zastrzeżenia)
A1(21) 289389
(31) 90493029
90519061

(22) 91 03 12

5(51) B09B 3/00

(32) 90 03 13
04 05 90

(33) US
US

(71) MARTECH USA INC., ANCHORAGE, US
(54) Sposób i urządzenie do odzyskiwania
węglowodorów i gleby
(57) Sposób odzyskiwania węglowodorów z mieszaniny wę
glowodorów i gleby polega na tym, że wytwarza się gorącą
mieszaninę szlamową z wodą, następnie rozdrabnia ją w obro
towym bębnie i umieszcza się szlam w jednym końcu oddziela
cza.
Cząstki ze spodu oddzielacza przesuwa się w drugi
jego koniec - skąd się je usuwa, a węglowodory zgarnia się z
powierzchni cieczy. Urządzenie ma bęben (12), zespół (14) do
wstrzykiwania gorącej cieczy, oddzielacz (16) do odbioru szla
mu z bębna (12), zgarniacz (18) do węglowodorów i przenośnik
do usuwania osadzających się cząstek. Oddzielacz (16) ma
spód o kształcie litery "V i świder śrubowy. Urządzenie może

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zawierać drugi bęben obrotowy z kondycjonującymi substan
cjami chemicznymi.

(23 zastrzeżenia)
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(54) Sposób produkcji obejm do zaciskania węża
na złączu rury
(57) Sposób p o p a l a na wytwarzanie obejm do zaciskania
węża na złączu rury bez użycia maszyn, przy pomocy samych
nożyc. Wykonanie obejmy polega na przygotowaniu paska z
cienkiej blachy, który następnie należy naciąć. Nacięcie to musi
być usytuowane w pozycji podłużnej paska i na jego środku.
Następnie pasek należy zagiąć, dwa końce nacięte rozgiąć i
wsunąć zawleczkę.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 289336
(31) 90749

(22) 91 03 07

5(51) B22C 5/10

(32) 90 03 08

(33) CH

(71) Georg Fischer AG, SCHAFFHAUSEN, CH
(54) Sposób regeneracyjnej obróbki zużytej masy
odlewniczej w większości powiązanej gliną
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki regenera
cyjnej zużytej masy odlewniczej, w większości powiązanej gliną.
Sposób charakteryzuje się tym, że zawartość wody w zużytej
masie przed obróbką regeneracyjną doprowadza się do ilości
najwyżej jednego procenta wagowego.

(7 zastrzeżenie)

A1(21) 289337
(31) 90748

(22) 91 03 07

5(51) B22C 5/10

(32) 90 03 08

(33) CH

(71) Georg Fischer AG, SCHAFFHAUSEN, CH
(54) Sposób okresowej obróbki regeneracyjnej
zużytej masy odlewniczej w większości
powiązanej gliną
A1(21) 284789

(22)90 0413

5(51) B21B 27/02

(71) Huta "Ostrowiec", OSTROWIEC
(72) Białecki Wiesław, Lipiński Henryk, Wójcik
Ignacy, Wiśniewski Andrzej, Guberniak
Stanisław, Rasiński Dyonizy
(54) WA1ec hutniczy koszulkowany

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie okresowej regene
racji zużytych mas odlewniczych w większości powiązanych
gliną. Podczas obróbki masy odlewniczej cząstki pyliste oddziela
jące się od ziaren piasku (w wyniku szorowania) zostają pneumaty
cznie oddzielone. Powoduje to zmniejszenie ciężaru ładunku, który
jest kompensowane wagowo, względnie objętościowo, przez doda
nie odpowiedniej ilości piasku.

(10 zastrzeżeń)

(57) WA1ec hutniczy koszulkowany ma rdzeń (1) o kształcie
bryły obrotowej, której tworzącą (4) stanowi odcinek łuku okręgu
o dużym promieniu. W narożach rdzenia (1) wykonane są wy
brania (3). Na rdzeń (1) wciśnięta jest koszulka (2).

A1(21) 287464

(1 zastrzeżenie)

(31)8914730

(22)9010 23

5(51) B22C 9/04
B22D 18/04
(32)891031
(33) FR

(71) A1UMINIUM PECHINEY,
COURBEVOIE,FR
(72) Garat Michel
(54) Sposób odlewania odlewów metalowych
metodą traconej pianki pod kontrolowanym
ciśnieniem

A2(21) 284620

(22) 90 04 03

5(51) B21G 7/08

(75) Paradowski Jan, BYDGOSZCZ

(57) Sposób polega na zwiększeniu wstępnego ciśnienia
przy prędkości zawartej między 0,003 a 0,3 MPa/sek podczas
pierwszego okresu krótszego niż 5 sekund od rozpoczęcia
wzrostu ciśnienia, a następnie w drugim okresie na zwiększeniu
ciśnienia przy prędkości wyższej niż w pierwszym okresie, aż do
uzyskania maksymalnego ciśnienia. Sposób ten daje możli
wość uzyskania odlewów o kształcie odpowiadającym modelo
wi i pozbawionych wad porowatości.

(4 zastrzeżenia)
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(22)90 0410

5(51) B23B 39/20

(71) POLMAG-EMAG Przedsiębiorstwo
Mechanizacji »Automatyzacji i Elektroniki
Górniczej Centrum Mechanizacji Górnictwa
KOMAG, GLIWICE
(72) Gałązka Zenon, Bienias Antoni, Foks
RomuA1d, KA1inowski Roman, Kamiński
Teodor, Freigin A1bert
(54) Sposób wiercenia zespołu otworów i
urządzenie do wiercenia zespołu otworów
(57) Sposób wiercenia otworów polega na tym, że wiercenie
odbywa się w sekwenkcjach po dwa otwory w jednej sekwencji,
a następnie wykonuje się stożkowe pogłębienia wszystkich
otworów jednocześnie.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma zespół wierteł
równy iiezbiu wierconych otworów a wierSa podzielone są na
pary (9), (10), (11), (12) o równej długości, przy czym wiertła w
każdej następnej parze są krótsze o głębokość (S) wierconego
otworu. Co najmniej część wierteł ma płytkowe pogłębiacze (13)
osadzone na wiertłach w równej odległości od uchwytów wiertarskich (14).

A1(21) 284854
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(22) 90 04 20

5(51) B23C 5/24

(75) Iskander Iskander Aziz, GIZA
EL-HAWAMDIA, EG
(54) Frez
(57) Frez ma ostrza skrawające (1) mocowane do rucho
mych suwaków (2) osadzonych w rowkach pionowych korpusu
(3) freza, tak że możliwy jest ich ruch w kierunku równoległym
osi pionowej korpusu freza. Suwaki (2) do których zamocowane
są ostrza skrawające (1) dociskane są do prowadnicy (5) o
regulowanym położeniu, nachylonej pod założonym kątem do
osi korpusu freza, siłą sprężystości sprężyn (4) zamocowanych
w korpusie freza. Prowadnica (5) ma - wraz z zespołem elemen
tów regulacyjnych - zamocowanie uniezależniające ją od ruchu
obrotowego freza.
Frez jest przeznaczony w szczególności dla obrabiarek
sterowanych numerycznie.

(5 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 289787
(31)904011441

(22)9104 08

5(51) B23B 51/02

(32)90 04 09

(33) DE

(71)

HILTI AKTIENGESELLSCHAFT,
SCHAAN, LI
(54) Wiertło do kamienia
(57) Wiertło charakteryzuje się tym, że kołki tnące (5) są
rozmieszczona na średnicy, która ze średnicą płyty tnącej (4)
tworzy kąt odbiegający od 90°.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 287579
(31) 487,747

(22) 90 10 30

5(51) B23K10/00

(32) 90 03 02

(33) US

(71) ESAB Welding Products, Inc., FLORENCE,
US
(54) Sposób zajarzania łuku plazmowego
( 5 7 ) Sposób charakteryzuje się tym, że najpierw wytwarza
się przepływ gazu nieutleniającego między wyładowczym koń
cem elektrody palnika, a zestawem dyszowym palnika. Nastę
pnie łuk pomocniczy wytwarza się między wyładowczym końcem
elektrody, a zestawem dyszowym. Pomocniczy łuk jest przeno
szony i przerywa się przepływ gazu nieutleniającego. Wówczas
wytwarza się przepływ gazu utleniającego oraz wytwarza się
plazmę.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 287580
(31) 429,989

(22)901030

5(51) B23K10/00

(32) 89 11 01

(33) US

(71) ESAB Welding Productsjnc, FLORENCE,
US
(54) Łukowy palnik plazmowy do cięcia, z
wystającym dolnym członem dyszowym i
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zestaw dyszowy do łukowego palnika
plazmowego

(57) PA1nik (10) charakteryzuje się tym, że ma zestaw dyszo
wy (12) pod elektrodą do wtrysku wody wokół przepływającej
oiazmy, tak, aby ::wężać łuk. Zestaw dyszowy (12) ma człony
dyszowe: górny i dolny, o kształcie krążków, które są rozstawio
ne w odstępie, tak, aby wyznaczać między nimi szczelinę na
przepływ wody. Człony mają odpowiednio ustawione otwory
skośne, służące do przepływu plazmy do znajdującego się na
dole przedmiotu obrabianego. Dolny człon dyszowy ma odpo
wiednią długość, a jego przednia lub dolna część końcowa ma
ukos, określający zewnętrzną powierzchnię o kształcie stożka
ściętego, tak, aby umożliwić ustawienie palnika blisko przed
miotu obrabianego, gdy wykonuje się cięcia skośne oraz, aby
osiągnąć wstępnie ustalone odsunięcie, które maksymalizuje
prędkość i jakość cięcia.

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 289984 (22) 91 04 22 5(51) B23P 15/20
(71) Polskie Koleje Państwowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego, POZNAŃ
(72) Spaleniak Marian, Gabryś Kazimierz,
Podemski Jan, Stodolski Stanisław, Cierlak
Bronisław
(54) Linia rewizji resorów
(57) Przedmiotem wynalzku jest linia rewizji resorów stano
wiących części składowe odsprężynowania wagonów kolejo
wych.
Linia stanowiąca zespół technologicznie uporządkowa
nych urządzeń, zawiera początkowy (1) i końcowy magazyn
resorów oraz umieszczone między nimi urządzenia transporto
we i pomiarowe. Z początkowym magazynem (1) sąsiaduje
urządzenie załadawcze (2) resorów, manipulator (6) i przenoś
nik (8) o ruchu posuwisto-zwrotnym. W polu działania manipu
latora znajduje się paleta odstawcza (7), zaś w polu działania
przenośnika (8) umieszczone są kolejno: prasa (11) do rozchy
lania piór resoru i wstrzykiwania doń smaru oraz pomiaru cha
rakterystyki resoru, a także urządzenie (12) do cechowania
resoru. Przenośnik (8) sąsiaduje z końcowym magazynem reso
rów, wyposażonym w manipulator do rozmieszczania resorów
na półkach tego magazynu.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 284829 (22)900417
5(51) B23P 6/00
(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ
(72) Grzybowski Henryk
(54) Sposób regeneracji czopów wałów
korbowych,zwłaszcza maszyn i urządzeń
(57) Sposób regeneracji czopów wałów poprzez wstępne
wyrównanie powierzchni czopów, napawanie metodą wibrostykową lub wahliwą i obróbkę wykończeniową polega na tym, że
napawanie wykonuje się przez układanie na czop możliwie
najcieńszych i najwęższych warstw stopiwa z miękkiego mate
riału w postaci cienkiego drutu ze stopu łożyskowego.
Sposób ten może być wykorzystywany do regeneracji
czopów wałów korbowych silników, maszyn i urządzeń.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 284754

(22) 90 04 12

5(51) B23Q 3/10

(71) Zakłady Mechaniczne PZL-Wola im. M.
Nowotki, WARSZAWA
(72) Fiutowski Stefan, Przeździecki Jerzy
(54) Przyrząd z regulowaną podporą
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że ma dźwigniowe
urządzenie czujnikowe (1), wskazujące położenie zerowe pod
pieranej płaszczyzny (2) detalu obrabianego.

(3 zastrzeżenia)
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zaopatrzonym w kanał prowadzący (6), wewnątrz którego osa
dzony jest suwliwie w tulei (12) wyposażony w sprzęgający kołek
(13) trzpień (7). Trzpień (7) jest połączony z obejmą (8), do której
zamocowana jest zębatka (9) sprzężona z kołem zębatym (10)
połączonym z obrotową dźwignią (11).

(1 zastrzeżenie)
A2(21) 288652

(22) 91 01 10

5(51) B26B 15/00

(75) Bierzgalski Roman, ŁÓDŹ; Bierzgalski
Andrzej, ŁÓDŹ
(54) Nożyczki przystawne
(57) Nożyczki przystawne do elektronarzędzi charakteryzują
się tym, że mają stałą szczękę (1) z zaczepem oraz roboczą
szczękę (2) połączoną przegubowo z prowadnicą (3) zmienia
jącą ruch posuwisto-zwrotny na ruch kątowy, przy czym końce
szczęki (1) i prowadnicy (3) osadzone są w gnieździe noża
elektrycznego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284837

(22)90 0419

5(51) B23Q 5/00

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek, PRUSZKÓW
(72) Łokieć Wiesław
(54) Mechanizm do ręcznego przesuwu kół
zębatych w szczególności we wrzecienniku
obrabiarki
(57) Mechanizm ma przesuwną przekładnię kół zębatych (1 )
osadzoną na wałku (3) z wydrążonym osiowo otworem (5)

A1(21) 289897

(22) 91 04 15

5(51) B28B 1/14

(71) ZREMB Kujawskie Zakłady Mechanizacji
Budownictwa, SOLEC KUJAWSKI
(72) Hetmańczyk Arkadiusz
(54) Sposób i forma do wykonywania odlewów,
zwłaszcza z betonu komórkowego
(57) Sposób polega na tym, że masę zarobową po wyrośnię
ciu i stężeniu wydobywa się z formy przez zsunięcie jej boków
ku dołowi.
Forma charakteryzuje się tym, że elementy oporowe
mają postać kątowych wsporników (4), których pionowe ramiona
(11) skierowane są ku górze i stanowią prowadzenie skierowanego
ku dołowi obrzeża (9) dna (2). Zewnętrzne powierzchnie obrzeża (9)
stykają się z uszczelką (6) osadzoną w kanale (12) znajdującym się
na obwodzie boków (1) u dołu.

(5 zastrzeżeń)
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(22) 91 0110

5(51) B29C 45/26

(71) DIORA Spółka Akcyjna, DZIERŻONIÓW
(72) Mitraszewski Mieczysław
(54) Forma wtryskowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania wyprasek z tworzyw sztucznych, zwłaszcza wyprasek z gwintem
modułowym obtryskiwanym na metalowej zaprasce.
Forma wtryskowa według wynalazku ma w ruchomej
części mechanizm złożony z uzębionej tulei (1) z naciętym na
jednym końcu wewnętrzym gwintem modułowym formującym
wy praskę (10) na metalowej zaprasce (9). Tuleja (1) zazębia się
z kołem zębatym (2), które wspóípracuje ze śrubą (3) osadzoną
w górnej płycie mocującej (4). W płycie tej osadzony jest tele
skopowy trzpień (5) umieszczony w teleskopowej tulei (6). Tu
leja (6) związana jest z płytą wypycheczy (7), w której osadzony
jost także wypychacz (8). Metalowa zapraská (9) na której obtryskiwana jest wy praska (10) osadzona jest w otworze wypychaczy
(8) i dociskana jest zrywaczem (13) do dna otworu wypychacza
(8).

A1(21) 284820
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(22) 90 04 18

5(51) B60H 1/22
B60R 16/04
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
KOBYŁKA
(72) Bielecki Zbyszek, Bohdanowicz Marek
(54) Urządzenie do ogrzewania skrzyni na
akumulatory w pojeździe, zwłaszcza w
samojezdnej maszynie budowlanej

(57) Urządzenie zawiera elektryczne elementy grzejne, które
stanowią polimerowe płyty grzejne (2) zamontowane wewnątrz
lub na zewnątrz skrzyni na akumulatory (1).

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 284006

(22)90 02 26

5(51) B60K1/00

(75) Ciuła Ireneusz, LUBLIN; Wolak Grażyna,
' LUBLIN
(54) Elektryczny układ napędowy, zwłaszcza
samochodów
(57) Elektryczny układ napędowy składa się z akumulatora
(A) zasilającego silnik (S1) prądu stałego małej mocy, który
napędza mechanicznie zespół ośmiu A1ternatorów (AU - A18),
przy czym jeden z nich (AU) zasila akumulator (A). Pozostałe
A1ternatory (A12 - A1S) zasilają silnik prądu stałego dużej mocy
złączony mechanicznie z odbiornikiem energii (0).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284876

(22)90 0419

5(51) B41M 5/00

(71) instytut Celulozowo -Papierniczy, ŁÓDŹ
(72) Rogaczewski Zbigniew, Stolarski Roland
(54) Sposób wytwarzania mieszanki do
powlekania papierów ciepłoczułych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do Ircdka barwotwórczego dodaje się hydroksylową pochodną A1kilocelulozy i
ogrzewa się a w charakterze wywoływacza stosuje się miesza
ninę związków fenolo-A1kilowych, takich jak 2,2 - bis /4'- hydroksyfenylo/ propan; 2, 2 - bis /4'~ hydroksy - 3'- mctylofenyio/
propan i 2/4'- hydroksyfenyio/ - 2 - /4" - hydroksy - 3" - metylofenyio/propan.

(5 zastrzeżeń)

A2(21) 288701

(22) 910115

5(51) B60Q 7/00
B25B 27/00
(75) Kilar Tomasz, WARSZAWA
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(54) Uchwyt mocujący reflektor na pojeździe
samochodowym
(57) Uchwyt mocujący charakteryzuje się tym, że zawiera
obejmy (2, 3) z uszczelkami (6, 7) i sprężyną (5) dociskającą
obejmy w pobliżu górnej krawędzi szyby. Obejma (3) swoją
górną krawędzią stanowi przedłużenie płata szyby.

(1 zastrzeżenie)

17

napięte za pomocą cylindrów hydraulicznych (11) oraz ma
urządzenie wyzwalające (33), reagujące przy przekroczeniu
prędkości granicznej, otwierające zawór (24), zamykający prze
strzenie tłoczne (14) cylindrów hydraulicznych (11) i taki układ
połączeń, że przy dociskaniu hamulca (3, 4) przestrzeń tłoczna
(14) zostaje znowu zamknięta i zostaje w niej ponownie wytwo
rzone ciśnienie hydrauliczne, regulowane przez siłę bezwładno
ści masy (50), osadzonej ruchomo w kierunku jazdy.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 284788

(22) 90 04 13

5(51) B61B 12/10

(71) POLMAG-EMAG Przedsiębiorstwo
Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki
Górniczej Centrum Mechanizacji Górnictwa
KOMAG, GLIWICE
(72) Wyciszczok Stefan, Majewski Stanisław,
Myrta Zdzisław, Fedyszak Jan
(54) Urządzenie napędowe kolei linowych
(57) Urządzenie ma napędowe koło linowe złożone z dwóch
części, stałej części (1) osadzonej na piaście i zmieniA1nej części
(2), którą stanowi wieniec koła z rowkiem (3) dla napędowonośnej liny. Na obwodzie stałej części (1 ) ma wybranie w którym
osadzona jest zmienialna część (2) mocowana rozłącznie do
jego obrzeża (5). Wewnętrzna średnica (D) zmieniA1nej części
jest dopasowana do zewnętrznej średnicy stałej części a zew
nętrzna średnica (d) jest zależna od wymogów wytrzymałościo
wych napędowego koła linowego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 287487

(22) 90 10 24

(31) P 39 35 821.6

5(51) B60T 8/32

(32)8910 27

(33) DE

(71) Becker WA1ter GmbH,
FRIEDRICHSTHA1, DE
(72) Siffrin Horst
(54) Wózek hamulcowy naziemnej lub
podwieszonej kolejki szynowej dla górnictwa
(57) Wózek ma urządzenie zaciskowe (3 -r-15), obciążone
za pomocą sprężyn (8), które podczas normalnej pracy są

A1(21) 284855

(22) 90 04 20

5(51) B62D 21/02

(75) GA1as Jerzy, WARSZAWA; Snoch Janusz,
WARSZAWA
(54) Samojezdna maszyna do pracy osprzętami
roboczymi
(57) Wynalazek umożliwia budowę samojezdnej maszyny do
pracy wzajemnie zamiennymi osprzętami rolniczymi lub przeła
dunkowymi, w oparciu o łatwo dostępną bazę konstrukcyjną w
postaci samonośnych zespołów napędowych typowego ciągnika
rolniczego, przy czym wytrzymałość układu nośnego maszyny
roboczej jest niezależna od zastosowanych zespołów ciągniko
wych.
Samojezdna maszyna charakteryzuje się tym, że co
najmniej niektóre osprzęty robocze maszyny osadzone są na jej
układzie nośnym poprzez podstawy osprzętów, przystosowane
do osadzenia także na stojakach magazynu osprzętów. Stojaki
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wyposażone są w kły naprowadzająco-mocujące, przeznaczo
ne do osadzania podstaw, i zaopatrzone w ostrogi, kotwiące je
w gruncie.
Układ nośny maszyny utworzony jest przez wyposażo
ny w kołnierze przyłączeniowe element przelotowy (12) z usy
tuowanym w nim wałem napędowym (13), z którym połączone
jest zblokowane z silnikiem (1) sprzęgło (2) ze zblokowaną z
głównym mostem napędowym (4) skrzynią biegów (5). Z elemen
tem przelotowym (12) połączona jest też ramownica przestrzenna,
której płaszczyzna górna stanowi powierzchnię mocowania podstawy
osprzętów.
Na zawartych w ramownicy przestrzennej dwóch płaskich
lonriach bocznych usytuowane są węzły połączeń układu nośnego
z obudowami (6,7) łożyskowań kół głównego mostu napędowego
(4) ciągnika.

(3 zastrzeżenia)
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krótką rurą (31). Względem obręczy wewnętrznej (11) jest usta
lone położenie płyty prowadzącej (15) z gwintowanym otworem.
Obręcz wewnętrzna (11) zawiera drugi otwór gwintowany. Sworzeń (5) jest sprzężony z tymi otworami gwintowanymi. Jeden
koniec sworznia (5) jest obrotowo osadzony wewnątrz krótkiej
rury (31), przy czym obrót pokrętła zapewnia względny ruch
pomiędzy sworzniem (5), a płytami prowadzącymi (15, 16) dla
ustalenia położenia mimośrodowego piasty (12).

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 284768

(22) 90 04 11

5(51) B63B 59/06

(75) Smek Henryk, GDAŃSK-CHEŁM
(54) Sposób i elementy sprężyste do usuwania
oblodzenia z burt jednostek pływających
(57) Wynalazek rozwiązuje problem sposobu I zespołu ele
mentów konstrukcyjnych pozwalających na szybkie i skuteczne
usuwanie oblodzenia z burt jednostek pływających z wyelimino
waniem pracy ręcznej.
Sposób polega na tym, że na oblodzoną powierzchnię
burt oddziaływuja się siłami impulsowymi właściwymi dla pracy
membrany. Elementy sprężyste stanowią kwadratowe płyty mem
branowe (1) mające ukształtowane do wewnątrz wgłębienie (4).
Płyty zamocowane są rozłącznie do burt (2) statku nad linią
wodną i na odcinku równym 0,5 - 0,75 długości statku. Na płyty
oddziaływuje sprężone powietrze przechodzące przez otwory
(3) wykonane w burtach (2) w osi symetrii każdej segmentowej
kwadratowej płyty membranowej (1).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284863

(22)9004 20

5(51) B62M 1/00

(54) Rower i koło rowerowe, zwłaszcza
mimośrodowe
(57) Koło rowerowe, zwłaszcza mimośrodowe w rozwiązaniu
według wynalazku, zawiera obręcz zewnętrzną (10) i wewnętrz
ną (11), które są ze sobą wzajemnie połączone szeregiem
szprych (18). Piasta (12) koła (1) osadzona jest w tulei (3) z

A1(21) 284845

(22)90 0418

5(51) B63C 11/52
B25J9/06
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN
(72) Szymański Henryk, Stępień Zbigniew,
Miąsek Janusz, Bednarski Leszek,
Piotrowski Krzysztof, Graczyk Tadeusz
(54) Urządzenie manipulacyjne pojazdu
podwodnego

(57) Urządzenie manipulacyjne tworzy zespół złożony z manipu
latora roboczego (1) wyposażonego w chwytak (4) oraz manipula
tora obserwacyjnego (2) wyposażonego w kamerę telewizyjną lub
refłektror, przy czym manipulatory te usytuowane są w części
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dziobowej pojazdu podwodnego (6) przed jego iluminatorem
(3).
Chwytak (4) połączony jest z głowicą (12) połączeniami
zdalnie rozłącznymi, zaś z nadwodną bazą jest połączony za
pomocą lin (5).

(5 zastrzeżeń)
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Komora (3) dezynfekcji połączona jest z komorą (4) ścieków
oczyszczonych przewodem (6) o działaniu syfonowym i ze
zbiornikiem (5) ścieków "szarych" przewodem (7) oraz przewo
dem (8) z odpływowym korytem (9) oczyszczalni ścieków dają
cych się rozkładać bilogicznie. Zbiorniki (1 i 5) wyposażone są
w instalacje do odprowadzania i recyrkulacji osadu. Komora (3)
wyposażona jest w instalacje (11) dozującą środek bakteriobój
czy.

(2 zastrzeżenia)
A1 (21) 284727 (22) 90 04 09 5(51) B65D 88/28
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Rybiański Marek
(54) Lej zbiornika materiałów sypkich
(57) Lej zbiornika ma u nasady, ściany (2) o profilu prostoli
niowym a w części dolnej, ściany (3) o profilu krzywoliniowym.
W miejscu połączenia profili (4), ściany (2), (3) nachylone są pod
tym samym kątem, natomiast środek ciężkości otworu (5) wysypowego nie pokrywa się z osią (1) zbiornika.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284770 (22) 90 04 12
5(51) B63J 4/00
(71) PRROJPRZEM S. A., BYDGOSZCZ
(72) Zabłocki Lech, Bajak Andrzej, Teleżyński
Andrzej, Sobol Zdzisław
(54) Oczyszczalnia ścieków dla statków morskich
( 5 7 ) Oczyszczalnia ścieków dla statków morskich składa się
ze znanej oczyszczalni ścieków dających się rozkładać bilogicznie wyposażonej dodatkowo w zbiornik (1) i zbiornik (5)
ścieków "szarych1. Zbiornik (1) podzielony jest ścianką (2) na
komorę (3) dezynfekcji i komorę (4) ścieków oczyszczonych.

A1(21) 284728

(22)90 04 09

5(51) B65D 88/28

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Rybiański Marek
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(54) Lej zbiornika materiałów sypkich
(57) Lej zbiornika ma u nasady, ściany (2) o profilu prostoli
niowym a w części dolnej, ściany (3) o profilu krzywoliniowym.
W miejscu połączenia profili (4), ściany (2), (3) nachylone są pod
tym samym kątem, natomiast środek ciężkości otworu (5) wysypowego pokrywa się z osią (1) zbiornika.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284879

(22)90 0419

5(51) B65H 54/56

(71) POLMATEX-CENARO Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych, ŁÓDŹ
(72) Jóźwiak Edmund, Skoraczyński Zbigniew
(54) Urządzenie motakowe do odbioru szczeciny
uformowanej z tworzyw sztucznych
( 5 7 ) Urządzenie motakowe charakteryzuje się tym, że do
ramion (15) zamocowane są przegubowo dodatkowe ramiona
(18), które połączone są z tarczą (19) oraz z piastą (14) zamoco
waną nieruchomo na tulei (11), w której przemieszcza się wał
(20) połączony poprzez łożyska (22, 24) z tłoczyskiem (25)
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siłownika (26). Siłownik (26) połączony jest poprzez dławiącozwrotne zawory i rozdzielczy zawór z blokiem przygotowania
sprężonego powietrza, który poprzez odcinający zawór jest
połączony ze źródłem zasilania.Tuleja (11) za pośrednictwem
przekładni łańcuchowych i pasowych jest połączona z elektry
cznym silnikiem (4) oraz z reduktorem (32), napędzającym
mechanizm krzywkowy, nadający ruch posuwisto-zwrotny rolce
(39) rozprowadzającej żyłkę na motku (1)-

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284857

(22)90 04 20

5(51) B66F 9/07

(75) GA1as Jerzy, WARSZAWA; Wójcik
Zbigniew, WARSZAWA; Bernasiak
Andrzej, WARSZAWA; Bujalski Marek,
WARSZAWA
(54) Osprzęt roboczy ,wieloczłonowy ,zwłaszcza
maszyn przeładunkowych
(57) Wynalazek umożliwia wykonanie osprzętu roboczego
teleskopowego, z wymiennymi narzędziami roboczymi, zwłasz
cza do zamocowania na nośnikach małych maszyn przeładun
kowych.
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Wysięgnik teleskopowy (1) osadzony jest na koźle (2)
mocowanym do konstrukcji nośnej podwozia nośnika i podpar
ty na koźle (2) za pomocą cylindra (5) zmiany wysięgu, którego
końcówka tłoczyska mocowana jest do węzła (6), korzystnie
umieszczonego pod górnym końcem tuby (7) członu dolnego
wysięgnika (1). Dolny koniec tuby (7) zaopatrzony jest we wspo
rnikowe, zakrzywione ramię (3) oddziaływujące na cylinder (10)
znanego prostowodu hydraulicznego opartego na wsporniko
wym węźle (8). Człon wysuwny (11) wysięgnika (1) ma głowicę
(12) o kształcie zbliżonym do koziej głowy, na którego czubie
(13) mocowana jest głowica narzędziowa (17), podparta cylin
drem (16) przez węzeł (19). Cylinder (16) opiera się na głowicy
(12) przez wspornik (15) zakończenia tylnego (14) głowicy (12),
skierowany w stronę kabiny, d!a skompensowania asymetry
cznego ustawienia osprzętu na maszynie.
Głowica narzędziowa (17) zaopatrzona jest w czop pod
łużny (20), który jest centrowaniem wymiennych narzędzi robo
czych (22), przy czym każde z tych narzędzi zawrze zaopatrzone
jest w ramę narzędziową (21), mocowaną na głowicy narzędziowej
(17).
W przypadku kiedy narzędzie (22) ma kształt wideł,
rama narzędziowa (21) zaopatrzona jest w kółka (23), prowadzo
ne za pomocą cylindrów (24) po prowadnicach (25), przy których
umieszczone są zderzaki krańcowe (26) układu hydraulicznego
maszyny.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284856

(22) 90 04 20
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5(51) B66F 9/07

(75) GA1as Jerzv, WARSZAWA; Nawrocki Leon,
WARSZAWA; Snoch Janusz,
WARSZAWA; Wójcik Zbigniew,
WARSZAWA; Bernasiak Andrzej,
WARSZAWA
(54) Osprzęt roboczy ,teleskopowy, zwłaszcza
małych maszyn przeładunkowych
(57) Wynalazek umożliwia wykonanie osprzętu roboczego,
wieloczłonowego, zwłaszcza maszyn przeładunkowych, z wy
sięgnikiem, zamocowanego na obrotowej podstawie, przezna
czonego do pracy różnymi narzędziami roboczymi, zwłaszcza
chwytakami i łyżkami.
Wszystkie ruchome człony(6, 8, 10) wysięgnika mają
jednakowe długości (a), zaś człony: drugi (8), trzeci (10) i dalsze
rnają także jednakowe wymiary i kształty.
Trzy podstawowe człony (6, 8, 10) wysięgnika w poło
żeniach osprzętu: złożonym i wyprostowanym układają się w
formy trapezów równoramiennych i pozwalają wyznaczyć mo
duł podstawowy (m), którym jest odległość między punktem
obrotu (O) członu wysięgnika dolnego-pierwszego (6) i czubem
(11) członu trzeciego, mierzona wzdłuż prostej poziomej, wypro
wadzonej ze wspomnianego punktu obrotu, w położeniu osprzętu
złożonym, A1bo wysokość trapezu, w który układa się osprzęt w
położeniu wyprostowanym wzdłuż prostej poziomej, wyprowa
dzonej z punktu (O). Główne wymiary członów osprzętu wyzna
czone są ich stosunkami do modułu podstawowego (m).
Znana, obrotowa podstawa (4) osprzętu zawierająca w
sobie punkt (O) obrotu wysięgnika i punkt podparcia (A) dwóch
równoległych cylindrów (12) podparcia wysięgnika, osadzona
jest na górnej części (21) kolumny obrotowej (3) dzielonego
mechanizmu obrotu (5).

(5 zastrzeżeń)
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(54) Urządzenie do opuszczania i podnoszenia
dzwonu nurkowego
(57) Dzwon ten opuszczany jest na dno za pomocą liny
podnośnej (18), a prowadzony jest w czasie tego opuszczania
za pomocą lin prowadnicowych (1).
EwentuA1ne różnice długości lin prowadnicowych i
różnice ich napięć są wyrównywane za pomocą mechanizmu
kompensacyjnego (8), którego najistotniejszym elementem jest
dźwignia dwustronna (15).
Liny prowadnicowe połączone są między sobą liną łą
cznikową (2), przy czym z każdej strony między liną prowadnicową (1 ) a linąłącznikową są wpięte szeregowo amortyzator (16)
i demontowalne złącze (17).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 284846

(22)90 0418

5(51) B66F19/00
B63C 11/44
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN;
Stocznia Szczecińska, SZCZECIN
(72) Hann Mieczysław, Rosochacki Włodzimierz,
Kulijewicz Janusz, Kukliński Marian,
Scheibe Mieczysław

DZIAŁ C

CHEMIA I META1URGU
A1(21) 289923

(22) 91 04 16

5(51) C01B 25/20

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów,
OTWOCK-ŚWIERK
(72) Nowak Kazimierz, Panasiewicz Jacek,
Domaradzki Marian
(54) Sposób wytwarzania chromatograficznie
czystego kwasu ortofosforowego 32p
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że
izotop fosforu P wyługowuje się bezpośrednio z napromienio

nej i rozdrobnionej siarki elementarnej roztworem wodnym kwa
su siarkowego przez gotowanie, po czym siarkę oddziela się na
sączku szklanym, a przesącz poddaje się ponownie gotowaniu.
Otrzymany roztwór po schłodzeniu nanosi się na kolumnę chro
matograficzną wypełnioną anionitem celulozowym, z której eluuje się kwas ortofosforowy ^ P rozcieńczonym roztworem kwasu
solnego.

(2 zastrzeżenia)
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(22) 90 04 19

5(51) C01B 33/08

(71) UBOCZ Fabryka Nawozów Fosforowych,
GRYFÓW ŚLĄSKI
(72) Woźniak WA1demar, Ajdukiewicz Jacek,
Kwass A1bert, Trznadel Zbigniew, Bacza
Edward, Stolarczyk Józef
(54) Sposób wytwarzania kwasu
fluorokrzemowego
(57) Sposób wytwarzania kwasu fluorokrzemowego na dro
dze absorpcji związków fluoru w wodzie, charakteryzuje się tym,
że obniża się temperaturę gazów zawierających HF i SÍF4 przed
strefą absorpcji do temperatury 75-20°C, korzystnie 50°C, przez
zwiększenie odległości pomiędzy komorą ciągłą a przestrzenią
reakcyjną pierwszego stopnia oraz przez doprowadzenie schło
dzonego powietrza do aparatu absorpcyjnego przed I i/lub ll-gą
strefą absorpcji.

A1(21) 284755

(22) 90 04 12

(22) 90 04 02

5(51) C02F 1/64

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
INTERKIK Sp. z o. o., WARSZAWA
(72) Grabarczyk Czesław, Sobieski Jan
(54) Sposób uzdatniania wody oraz urządzenie do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób uzdatniania polega na tym, że woda wstępnie
uzdatniona w zbiornikach sedymentacyjnych lub filtrach przepły
wa do zbiornika retencyjnego znajdującego się bezpośrednio nad
złożem filtrów powolnych, na których następuje końcowy proces
uzdatniania wody, zaś nierównomierność rozbiorów wody uz
datnionej po futrach powolnych wyrównywana jest pojemnością
retencyjną wody wstępnie uzdatnionej.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że złoże filtracyjne
filtrów (5) powolnych stanowi bezpośrednio dno zbiornika (4)
retencyjnego wody wstępnie uzdatnionej.

(2 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 285053
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5(51) C02F 1/00

(71) Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego, WROCŁAW
(72) Michalak Wojciech
(54) Zbiornik retencyjny ścieków
(57) Zbiornik stanowi zespoloną konstrukcję złożoną z osad
nika wstępnego (Zs), zbiornika podstawowego (Zi) i zbiornika
płuczącego (Z3). Osadnik wstępny (Z2) zawiera strefę osadową
(S2) i strefę przepływową (Si), w której jest umieszczony pakiet
sedymentacyjny (12). Ścieki z kolektora dopływowego są kiero
wane do zbiornika podstawowego (Zi) przez osadnik wstępny
(Z2), w którym następuje zatrzymywanie zawiesin przez pakiet
sedymentacyjny (12). W zbiorniku podstawowym (Zi) są groma
dzone ścieki do samoczynnego płukania dna zbiornika (1) oraz
osadnika wstępnego (Z2).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284851

(22) 90 04 20

5(51) C02F 3/28

(75) Parfionow Sergiusz, WARSZAWA; Bisz
Eugeniusz, WARSZAWA; Sosnowski
Franciszek, KARCZEW
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków
(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków zawierająca kraty,
piaskownik, odtłuszczacz, złoże spłukiwane oraz osadniki: wstę
pny i wtórny, komory fermentacyjne w postaci betonowych
zbiorników o przekroju trapezu zagłębionych w ziemi, a także
poletka osadowe, charakteryzuje się tym, że ma osadnik wstę
pny (1) usytuowany na osi oraz rozmieszczone symetrycznie i
równolegle względem siebie po obu jego stronach co najmniej
dwa osadniki wtórne (2),a za nimi co najmniej dwie komory
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fermentacyjne (4) i poletka osadowe. Ponadto nad osadnikami
znajduje się suwnica z przymocowanymi do niej pompami i
przewodami rurowymi w ilości równej liczbie osadników, poru
szająca się wzdłuż osadników.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 283038 (22) 89 12 27 5(51) C04B 35/10
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów,
KRAKÓW
(72) Luśniak Wójcicka Danuta, Sztaba Olgierda,
Szydłowski Jan
(54) Masa ceramiczna
(57) Przedmiotem wynalazku jest ogniotrwała masa cerami
czna o obniżonej temperaturze obróbki termicznej.
Masa składająca się z palonki mulitowo-korundowej,
talku technicznego, bentonitu charakteryzuje się ty m, że zawiera
następujące tlenki: SÍO2 w ilości do 15% wagowych, B2O3 w
ilości do 25% wagowych, PbO w ilości od 30 do 75% wagowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284708

(22) 90 04 09

5(51) C05F 3/02

(75) Nowosielski Olgierd, SKIERNIEWICE
(54) Sposób przerabiania cieczy nawozowych na
jednorodny trwały granulat
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(54) Sposób otrzymywania wieloskładnikowych
nawozów płynnych o działaniu
biostymulującym
(57) Sposób polega na sporządzeniu roztworu zawierające
go mikroelementy, korzystnie Cu i/lub Zn i/lub Fe i/lub Mn i/lub
Mn i/iub Co i/lub Mg przez kompleksowanie tych pierwiastków
stosowanych w postaci łatwo rozpuszczalnych soli za pomocą
naturalnych i/lub syntetycznych aminokwasów, korzystnie ßA1aniny lub/i glicyny lub/i kwasu glutaminowego lub/i cysteiny
lub/i cystyny lub/i ich chlorowodorków iub/i ich soli lub/i ich
mieřzarhy z peptydami lub/i mieszaniny naturalnych amino
kwasów w postaci kwaśnych hydrolizatów białek roślinnych i
zwierzęcych. Następnie do otrzymanego roztworu dodaje się
rozpuszczalne w wodzie związki boru i/Sub molibdenu po czym
roztwór ten łączy się 1. przygotowanym roztworem makroskładników nawozowych tj. związków azotowych i/lub fosforowych
i/!ub potasowych i/iub magnezowych i ewentuA1nie dodaje się
bioregulatory i/lub substancje zwiększające przyczepność.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 287441

(22) 90 10 19

5(51) C06B 31/20

(75) Ambrożek Marian, KRUPSKI MŁYN;
Drzyzga Janusz, TARNOWSKIE GÓRY;
Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Krajewski
Stanisław, LUBLINIEC; Rachwalski Jerzy,
KRUPSKI MŁYN
(54) Sposób wytwarzania materiału wybuchowego
powietrznego, specjalnego

(57) Sposób przerabiania różnych cieczy nawozowych sa
mych lub z rozpuszczonymi bądź zawieszonymi w nich nawo
zami stałymi na granulat polega na tym, że ciecz nawozowa jest
mieszana z suchym granulatem wełny bazaltowej i następnie
jest dosuszana przez mieszanie z pyłem, korzystnie miałem
węgla brunatnego, torfem, pyłem drzewnym, cementowym lub
popiołem węgla brunatnego.

(57) Sposób polega na nanoszeniu na saletrę amonową
i/lub sodową amin A1ifatycznych o 12 do 22 atomach węgla w
cząsteczce A1bo amidów tych amin i kwasów A1ifatycznych o 2
do 5 atomach węgla w cząsteczce i rozdrabnianiu a następnie
połączeniu spreparowanej saletry z pozostałymi składnikami
wybuchowymi, w tym przynajmniej z nitrogliceryną i/lub nitro
glikolem i powyżej 25%-ami wagowymi chlorku sodowego, mie
szaniu i nabojowaniu.

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284785 (22) 90 04 12
5(51) C05G 1/00
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW;
Akademia Rolnicza, WROCŁAW
(72) Górecki Henryk, Czuba Roman, Murzyński
Józef, Tęciorowski Adam, Kołodziej Jerzy,
Hoffmann Józef, Pawelczyk Adam
(54) Sposób wytwarzania nawozu
mineralno-organicznego

A1(21) 287438 (22) 90 10 19 5(51) C06B 31/20
(75) Ambrożek Marian, KRUPSKI MŁYN;
Drzyzga Janusz, TARNOWSKIE GÓRY;
Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Rachwalski
Jerzy, KRUPSKI MŁYN; Świetlik
Mieczysław, TYCHY
(54) Sposób wytwarzania materiału wybuchowego
powietrznego, specjalnego, wodoodpornego

(57) Sposób polega na tym, że mineralny i organiczny suro
wiec fosforowy poddaje się przeróbce biochemicznej z odpadami
organicznymi takimi jak: trociny drzewne lub odpady skórzane,
lub słoma lub mieszaniny tychże oraz z osadami z przetwórstwa
rolniczego i zrasza się ściekami z krochmalni do uzyskania wilgot
ności od 40 do 80%, zaś stosunek masy składnika mineralnego
do organicznego ustała się na 1:1 do 0,05.

(57) Sposób polega na nanoszeniu na saletrę amonową
i/lub sodową amin A1ifatycznych o 12 do 22 atomach węgla w
cząsteczce A1bo amidów tych amin i kwasów A1ifatycznych o 2
do 5 atomach węgla w cząsteczce i rozdrabnianiu a następnie
połączeniu spreparowanej saletry z pozostałymi składnikami
wybuchowymi, w tym przynajmniej z nitrogliceryną i/lub nitro
glikolem powyżej 25%-ami wagowymi chlorku sodowego i mą
czką guarową, mieszaniu i nabojowaniu.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 285289 (22) 89 11 29
5(51) C05G 3/00
(75) Siewielec Tadeusz, KRAŚNIK; Siewielec
Urszula, KRAŚNIK; Machnikowski Andrzej,
KRAŚNIK; Machnikowska Ewa, KRAŚNIK

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 287439

(22) 90 10 19

5(51) C06B 31/20

(75) Ambrożek Marian. KRUPSKI MŁYN;
Drzyzga Janusz, TARNOWSKIE GÓRY;
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Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Krajewski
Stanisław, LUBLINIEC; Rachwalski Jerzy,
KRUPSKI MŁYN
(54) Sposób wytwarzania materiału
wybuchowego, półdynamitowego, skalnego
(57) Sposób polega na łączeniu składników materiału w tym
przynajmniej saletry amonowej i/lub sodowej, 8 do 18% wago
wych nitrogliceryny i/lub nitroglikolu oraz nitrocelulozy przy
czym uprzednio na saletrę nanosi się aminy A1ifatyczne o 12 do
22 atomach węgla w cząsteczce A1bo estry tych amin i A1ifatycz
nych kwasów tłuszczowych o 2 do 5 atomach węgla w cząste
czce i rozdrabnia.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 287440

(22) 90 10 19

5(51) C06B 31/20

(75) Ambrożek Marian, KRUPSKI MŁYN;
Drzyzga Janusz, TARNOWSKIE GÓRY;
Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Rachwalski
Jerzy, KRUPSKI MŁYN; Świetlik
Mieczysław, TYCHY
(54) Sposób wytwarzania materiału
wybuchowego, półdynamitowego, skalnego,
wodoodpornego
(57) Sposób polega na łączeniu składników materiału w ty m
przynajmniej saletry amonowej i/lub sodowej, 8 do 18% wago
wych nitrogliceryny i/lub nitroglikolu, mączki guarowej oraz
nitrocelulozy przy czym uprzednio na saletrę nanosi się aminy
A1ifatyczne o 12 do 22 atomach węgla w cząsteczce A1bo estry
tych amin i A1ifatycznych kwasów tłuszczowych o 2 do 5 atomach
węgla w cząsteczce i rozdrabnia.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Sposób wytwarzania materiału wybuchowego
węglowego, wodoodpornego
(57) Sposób polega na nanoszeniu na saletrę amonową
i/lub sodową amin A1ifatycznych o 12 do 22 atomach węgla w
cząsteczce A1bo amidów tych amin i kwasów A1ifatycznych o 2
do 5 atomach węgla w cząsteczce i rozdrobnieniu a następnie
połączeniu spreparowanej saletry z pozostałymi składnikami
wybuchowymi, w tym przynajmniej z nitrogliceryną i/lub nitro
glikolem i do 15%-ami wagowymi chlorku sodowego i mączką
guarową, mieszaniu i nabojowaniu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286228

(22)90 07 26

(31) 195883/1989
322094/1989

5(51) C07C 275/46

(32)89 07 28
1212 89

(33) JP
J?

(71) Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., OSAKA, JP
(54) Sposób wytwarzania podstawionych
pochodnych benzoilomocznika lub ich soli
(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R1
oznacza atom wodoru lub chlorowca, każdy z podstawników R2
i R3 oznacza grupę A1kilową, grupę -CORe, w której R6 oznacza
grupę A1kilową lub grupę -SO2 R , w której R6 ma wyżej podane
znaczenie lub R2 i R3 mogą tworzyć razem z sąsiednim atomem
azotu pierścień heterocykliczny, R4 oznacza atom chlorowca,
podstawioną lub niepodstawioną grupę A1koksylową lub nitro
wą a R5 oznacza atom chlorowca polega na tym, że związek o
wzorze 4, w którym A1 oznacza grupę -NCO lub -NH2 a R , R2 i
R3 mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze 5, w którym A2 oznacza grupę -NH2 lub -NCO, z
tym, że gdy A1 oznacza -NCO, wówczas A oznacza -NH2 i gdy
A1 oznacza -NH2 wówczas A2 oznacza -NCO a R4 i R5 mają wyżej
podane znaczenie. Związki o wzorze 1 wykorzystywane są do
leczenia różnych postaci raka.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 289464

(22) 91 03 15

5(51) C0ÓB 31/44

(75) Ambrożek Marian, KRUPSKI MŁYN;
Drzyzga Janusz, TARNOWSKIE GÓRY;
Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Krajewski
Stanisław, LUBLINIEC; Rachwalski Jerzy,
KRUPSKI MŁYN
(54) Sposób wytwarzania materiału wybuchowego
węglowego
(57) Sposób polega na nanoszeniu na saletrę amonową
i/lub sodową amin A1ifatycznych o 12 do 22 atomach węgla w
cząsteczce A1bo amidów tych amin i kwasów A1ifatycznych o 2
do 5 atomach węgla w cząsteczce i rozdrabnianiu a następnie
połączeniu spreparowanej saletry z pozostałymi składnikami
wybuchowymi, w tym przynajmniej z nitrogliceryną i/lub nitro
glikolem i chlorkiem sodowym w ilości do 15% wagowych
mieszaniu i nabojowaniu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 289463

(22) 91 03 15

5(51) C06B 31/44

(75) Ambrożek Marian, KRUPSKI MŁYN;
Drzyzga Janusz, TARNOWSKIE GÓRY;
Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Rachwalski
Jerzy, KRUPSKI MŁYN; Świetlik
Mieczysław, TYCHY

A1(21) 289549
(31) 90

(22) 91 03 22 5(51) C07C 323/60

497386

(32) 90 03 22

(33) US

(71) E. R. Squibb and Sons Inc., PRINCETON,
US
(72) Delaney Norma G., Rovnyak George C,
Loots Melanie
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
merkaptoalkanokarbonamidów
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych merka ptoalkanokarboslamidów o ogólnym wzorze 1, w którym X czna-^a
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grupę o wzorze 2 lub -C(R1)H-C(0)-z, Y oznacza grupę o wzorze
-COR2, grupę o wzorze 4, ewentuA1nie podstawiony fenyl, A1bo
oznacza grupę heterocykliczną, która jest ewentuA1nie podsta
wiona. Z oznacza grupę o wzorze -NH-CH(R8)-COR2,6, podsta
wioną grupę dwupierścieniową zawierającą azot, m oznacza
zero lub 1, n oznacza zero, 1 lub 2, p oznacza zero, 1,2, 3, 4, 5
lub 6, t oznacza 2, 3 lub 4, R I D i Ra niezależnie oznaczają atom
wodoru, niższy A1kil, chlorowco-podstawiony niższy A1kil , (CH2)q- (ewentuA1nie podstawiony fenyl) -(CH)r -COR9, -(CH2)r
-cykloA1kil, -(CH2)r -(a -naftyl), -(CH2)r -p-naftyl), Ce H5O2 (CH2)r, grupę heterocykliczną N4CH-(CH2)r, N 2 C 7 H 5 - (CH2)r, N2
C3 H3-(CH)r, NCeHe -(CH 2 ) r , NC4H4- (CH 2 ) r> (CH2)r -NH^, (CH 2 )rSH, -(CH2)r -S-niższy A1kil, -(CH 2 ) r OH, wzorze -(CH)r -S~
(CH2)q -Q3H4- R4, -(CH2)r O-niższy A1kil, wzorze -(CH 2 ) r O(CH2)q - CeH4 - FU, -(CH2)r - NH-C(=NH) NH 2 , OCe H5 -(CH2)r R2 i R9 niezależnie oznaczają hydroksyl, niższy A1koksyl, niższy
fenyloA1koksyl, dwufenylometoksyl, grupę o wzorze O fvTT w
którym M^oznacza jon metalu tworzy sól, grupę o wzorze
-0-CHCRe) -OC(=0)-R 7 lub grupę o wzorze -NRR', w którym R
i R' niezależnie oznaczają atom wodoru, A1kil lub grupę o wzorze
-(CH2)r -fenyl, R3 oznacza atom wodoru, grupę o wzorze R5C(=0)- lub benzyl, R4 oznacza atom wodoru, niższy C1-C4 -A1kil,
niższy C1-C4 A1koksyl, niższą grupę Ci -C4-A1kilo-tio, atom chlo
rowca, hydroksyl, trójfluorometyl, fenyl, benzyl, lub benzyloksyl,
R5 oznacza niższy A1kil, grupę o wzorze -(CH2)q -C6H4 -R4,
-(CH2)q -(a-naftyl), -(CH 2 ) q -^naftyl), -(CH2)q -cykloA1kil, grupę
o wzorze SC 4 H3- (CH 2 ) q , OC40 H3 -(CH2)q, NC5 H4 -(CH 2 ) q -N 2
C3 H3- (CH2)q -, NCa H6_(CH2)q -, RÔ oznacza atom wodoru,
niższy A1kil, cykloA1kil lub fenyl, R7 oznacza atom wodoru, niższy
A1kil, niższy A1koksyl lub fenyl, r oznacza 1,2,3 lub 4, a q oznacza
zero, 1, 2, 3, 4, 5,6 lub 7, a także soli tych związków, polega na
tym, że kwas karboksylowy o ogólnym wzorze 37, w którym R3
i n mają wyżej podane znaczenie, ewentuA1nie w postaci zaktywowanej poddaje się reakcji sprzęgania ze związkiem o ogól
nym wzorze H2 N-X, w którym X ma wyżej podane znaczenie,
lub jego chlorowodorkiem i ewentuA1nie na powstały związek o
wzorze 1, w którym R3 oznacza acyl, działa się zasadą z wytwo
rzeniem związku o wzorze, w którym R3 oznacza atom wodoru,
po czym ewentuA1nie przeprowadza się powstały związek o
wzorze 1 w jego sól.
Związki o wzorze 1 są inhibitorami obojętnej andopeptydazy i są użyteczne np. w leczeniu nadciśnienia i niewydajności krążeniowej prawokomorowej.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 288962 (22)90 03 30 5(51) C07D 233/64
(62) 284552
(31) 8907218.5
(32) 89 03 30 (33) GB
(71) Orion-yhtyma Oy, TURKU, FI
(72) Karjalainen Arto Johannes, Pelkonen Reino
Olavi, Sodervall Marja Liisa, Lahde Matti
Antero, Lammintausta Risto Arvo Sakari,
Karjalainen Arja Leena, Kalapudas Arja
Marketta
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
imidazolu
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu o
ogólnym wzorze 1, w którym Ri, Fte, R'i i R'2 niezależnie ozna
czają atom wodoru, metyl, etyl, propyl, metoksyl, grupę nitrową,
trójfluorometyl, dwufluorometyl, fluorometyl lub atom chlorow
ca; R' oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze 2, w którym R3
oznacza atom wodoru, metyl lub atom chlorowca; R4 oznacza
atom wodoru, R5 oznacza atom wodoru lub hydroksyl względnie
R4 i R5 razem tworzą wiązanie, zaś X i Y niezależnie oznaczają
wiązanie lub prostołańcuchowy Ci-2-alkil, a z oznacza zero, 1
lub 2, lub ich nietoksycznych, farmakologicznie dopuszczal
nych addycyjnych soli z kwasami, polega na tym, że formyloimidazol o ogólnym wzorze 3, w którym R' ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z odczynnikiem Griguarda; ewen
tualnie powstały związek poddaje się reakcji przenoszeniawodoru
lub poddaje się odwodnieniu; ewentualnie otrzymany związek o
wzorze 6, w którym R', R1, R2, R1', R2\ X, Y i z mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się uwodornieniu i ewentualnie powstały
związek poddaje się uwodornieniu albo reakcji przenoszenia
wodoru. Wytworzone związki znajdują zastosowanie w leczeniu
chorób zależnych od estrogenów.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 288963 (22)90 03 30 5(51) C07D 233/64
(62) 284552
(31) 8907309.2
(32) 89 03 31 (33) GB
(71) Orion-yhtyma Oy, TURKU, FI
(72) Karjalainen Arto Johannes, Pelkonen Reino
Olavi, SodervA1l Marja Liisa, Lahde Matti
Antero, Lammintausta Risto Arvo Sakaři,
Karjalainen Arja Leena, KA1apudas Arja
Marketta
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
imldazolu
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czają atom wodoru, metyl, etyl, propyl, metoksyl, hydroksyl,
hydroksymetyl, grupę nitrową, grupę aminową, grupę cyjanową, trójfluorometyl, dwufluorometyl, fluorometyl lub atom chlo
rowca, R' oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze 2, w którym
R3 oznacza atom wodoru, metyl lub atom chlorowca, R4 oznacza
atom wodoru lub hydroksyl, a R5 oznacza atom wodoru, względ
nie R4 i R5 razem tworzą wiązanie, zaś y oznacza 0, 1, 2, 3 lub
4, a także ich nietoksycznych, farmakologicznie dopuszczal
nych addycyjnych soli z kwasami, polega na tym, że benzoimidoxl poddaje się reakcji z A1dehydem w obecności związku
tytanu o niskiej wartościowości, po czym uwodornia się powsta
ły związek i ewentuA1nie uwodornia się otrzymany związek.
Wytworzone związki znajdują zastosowanie w leczeniu chorób
zależnych od estrogenów.

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania no
wych pochodnych imidazolu o ogólnym wzorze 1, w którym Ri,
Fte, R'i i R'2 niezależnie oznaczają atom wodoru, metyl, etyl,
propyl, metoksyl, grupę nitrową, trójfluorometyl, dwufluorometyl, fluorometyl lub atom chlorowca, R' oznacza atom wodoru
lub grupę o wzorze 2, w którym R3 oznacza atom wodoru, metyl
lub atom chlorowca, R4 oznacza atom wodoru lub hydroksyl, a
R5 oznacza atom wodoru, względnie R4 i R5 razem tworzą
wiązanie, zaśy oznaczaO, 1,2,3 Iub4, atakże ich nietoksycznych,
farmakologicznie dopuszczalnych addycyjnych soli z kwasami,
polega na tym, że formyloimidazol o ogólnym wzorze 3, w
którym R' ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z
halogenkiem aryloA1kilomagnezowym, po czym powstały zwią
zek ewentuA1nie uwodornia się, a następnie utlenia i otrzymany
związek poddaje się reakcji z halogenkiem arylomagnezowym.
Wytworzone związki są inhibitorami aromatazy i dezmolazy, i znajdują zastosowanie w leczeniu chorób zależnych od
estrogenów, np. raka sutka.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 286972

(22)90 09 20 5(51) C07D 239/28

(31) P 39 31 432.4

(32) 89 09 21

(33) DE

(71)

Hoechst Aktiengesellschaft, FRANKFURT
nad MENEM, DE
(54) Sposób wytwarzania dwuamidów kwasu
pirymidyno-4,6-dwukarboksylowego

A1(21) 288964 (22)90 03 30 5(51) C07D 233/64
(62) 284552
(31)8907309.2
(32)89 03 31 (33) GB
(71) Orion-yhtyma Oy, TURKU, FI
(72) Karjalainen Arto Johannes, Pelkonen Reino
Olavi, SodervA1l Marja Liisa, Lahde Matti
Antero, Lammintausta Risto Arvo Sakaři,
Karjalainen Arja Leena, KA1apudas Arja
Marketta
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
imidazolu
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu o
ogólnym wzorze 1, w którym Ri, Ffc, R'i i R'2 niezależnie ozna

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania związ
ków o wzorze 1, w którym R1 oznacza C1-C12- alkil, C2-Ci2-alkinyl, które są niepodstawione albo podstawione jednokrotnie
albo R1 oznacza nasycony Cs-Cz-cykloalkil, który jest ewentual
nie benzoskondensowany, albo R1 oznacza aryl albo heteroaryl,
który jest niepodstawiony albo podstawiony, albo R1 przy zało
żeniu, że R2 stanowi wodór, oznacza grupę aminową, która jest
niepodstawiona albo jest jedno- albo dwu-podstawiona i R2
oznacza wodór albo R1, przy czym R2 i R1 są identyczne albo
różne albo rodniki R1 i Pr razem z atomem azotu tworzą rodnik
o wzorze 6, w którym n oznacza 1 do 3 i X oznacza 0, S, CH2
albo N-R3, przy czym R3 oznacza wodór, fenyl albo Ci-Cö-alkil,
C2-C6 -alkenyl albo C2-C6-alkinyl, przy czym te rodniki są nie
podstawione albo są podstawione albo R oznacza Ci - C4-A1koksy-karbonyl albo C3- C7-cykloalkil, polegający na tym, że
związek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
HNR1R2, HNR2(R1S8) albo HN(R1S8) (tfSa), przy czym R1 i R2
mają znaczenie podane dla wzoru 1 i Y oznacza chlorowiec,
hydroksy, albo C1-C4- alkoksy albo razem z grupą karbonylową
tworzy ester aktywny albo mieszany bezwodnik i Sg oznacza
grupę ochronną, i następnie w związku o wzorze i usuwa się
obecne ewentualnie grupy ochronne i produkty reakcji ewentu-
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A1nie przeprowadza się w ich fizjologicznie tolerowane sole.
Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania środków
leczniczych zawierających te związki. Związki o wzorze 1 hamu
ją prolino - i lizyno- hydroksylazy, tłumią włókniaki i odporność.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 288792
(62) 284760
(31) 8908284.6
8908285.3

Nr 21 (465) 1991
(22)90 0412 5(51) C07D 413/00
(32) 89 04 12
12 04 89

(33) GB
GB

(71) Beecham Group p.l.c, BRENTFORD, GB
(54) Sposób wytwarzania nowych związków
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych oksazoli o
wzorze 1, w którym R° oznacza ewentualnie podstawioną grupę
izoksazol-5-ylo, fury-2-ylo lub fur-3-ylo polega na reakcji związ
ku o wzorze 3, w którym Z 1 , Z2 i Z3 są takie same lub różne i
każdy oznacza atom wodoru lub karboksylową grupę ochronną
ze związkiem o wzorze 4, w którym R° ma wyżej podane zna
czenie, M + oznacza kation metalu, a R4 oznacza grupę stabili
zującą anion i ewentualnie wydziela każdą z grup ochronnych.
Nowe związki mają działanie antybakteryjne i anty-mykopiazmatyczne i stosuje się je do leczenia infekcji u ludzi i zwierząt.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 284888

(22)90 04 20 5(51) C07D 295/00

(75) Grabowicz Włodzimierz, ŁÓDŹ
(54) Sposób otrzymywania soli piperazynowej
kwasu /+/-6-metoksy
-α-metylo-2-naftalenooctowego
( 5 7 ) Sposób otrzymywania soli piperazynowej kwasu (+)-6metoksy -cr-metylo-2-naftalenooctowego (Naproxenu) polega
na reakcji piperazyny z podanym kwasem przeprowadzonej w
wodzie w podwyższonej temperaturze, przy stosunku kwasu do
wody jak 1:8-10. Otrzymany związek ma własności przeciwza
palne.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 289627
(31) 90

722

(22) 91 03 27 5(51) C07D 295/023
(32)90 03 28

(33) AT

(71) Lenzing Aktiengesellschaft, LENZING, AT
(54) Sposób oddzielania wody z rozcieńczonego
wodnego roztworu N-tlenku
N-motylomorfoliny,N-metylomorfoIiny i/albo
morfoliny
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania wody
z rozcieńczonego wodnego roztworu N-tlenku N-metylomorfoliny, N-metylomorfoliny, morfoliny lub ich mieszanin oraz ewen
tualnie awiważu, polegający na tym, że roztwór w urządzeniu do
osmozy odwróconej pod ciśnieniem, które jest większe niż
ciśnienie osmotyczne, przetłacza się przez przeponę półprzepuszczalną.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 288793
(62) 284760
(31) 8908284.6
8908285.3

(22)90 0412 5(51) C07D 413/00
(32) 89 04 12
12 04 89

(33) GB
GB

(71) Beecham Group p.l.c, BRENTFORD, GB
(54) Sposób wytwarzania nowych związków
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych oksazoli o
wzorze 1, w którym R° oznacza ewentualnie podstawioną grupę
izoksazol-5-ylo, furv /k, lub fur-3-ylo polega na izomeryzacji
podwójnego wiąz unia v/ęgiel-węgiel w związku o wzorze 3.
Nowe związki mają rdałanie antybakteryjne i antymykoplazmatyczne i stosuje j je do leczenia infekcji u ludzi i zwierząt.

(5 zastrzeżeń)
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A1(21) 286019
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(22)90 0711 5(51) C07D 495/12

(31) P 39 22 944.0
P 4011345.0

(32) 89 07 12
07 04 90

(33) DE
DE

(71) Boehringer Ingelheim KG, INGELHEIM,
DE
(54) Sposób wytwarzania nowych heteroazepin
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych hete
roazepin o wzorze ogólnym 1, polegającego na tym, że odpo
wiedni diazepinotion albo poddaje się reakcji z hydrazydem
kwasowym, albo poddaje się reakcji z hydrazyną i otrzymany
związek poddaje się reakcji z halogenkiem kwasowym albo z
ortoestrem albo diazepinotion poddaje się reakcji z alkinoaminą
albo poddaje się reakcji z acetalem alkilowym a-aminoaldehydu
lub z ketalem alkilowym a-aminoketonu i następnie ewentualnie
otrzymane związki o wzorze ogólnym 1, przekształca się w inne
związki o wzorze 1. Wytwarzane związki znajdują zastosowanie
jako środki lecznicze o działaniu antagonistycznym wobec PAF.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288794 (22)90 0412 5(51) C07D 413/00
(62) 284760
(31) 8908284.6
8908285.3

(32) 89 04 12
12 04 89

(33) GB
GB

(71) Beecham Group p.l.c, BRENTFORD, GB
(54) Sposób wytwarzania nowych związków
( 5 7 ) Sposób wytwarzania nowych pochodnych oksazoli o
wzorze 1, w którym R° oznacza ewentualnie podstawioną grupę
izoksazol-5-ylo, fury-2-ylo lub fur- 3 -ylo polega na cyklizacji
związku o wzorze 3, w którym R° ma wyżej podane znaczenie,
a Z , Z2, Z3 są takie same lub różne i każdy oznacza atom
wodoru lub hydroksylową grupę ochronną. Nowe związki mają
działanie antybakteryjne i anty-mykoplazmatyczne i stosuje się
je do leczenia infekcji u ludzi i zwierząt.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 284885

(22) 90 04 20 5(51) C08F 279/04

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i
Tworzyw Winylowych, OŚWIĘCIM
(72) Lubecka Marianna, Starzak Marian, Rolirad
Władysław, Mańkowski Zdzisław
(54) Sposób wytwarzania karboksylowych
lateksów nitrylowych
( 5 7 ) Sposób wytwarzania karboksylowych lateksów nitrylo
wych polega na polimeryzacji emulsyjnej butadienu, akrylonitry
lu i dodatkowo innych monomerów winylowych oraz monomerów,
nośników grup karboksylowych w obecności emulgatorów, soli
nieorganicznych, inicjatorów, regulatorów masy cząsteczkowej,
przy czym po zakończeniu polimeryzacji monomerów do układu
dodaje się roztwór wodny żywicy melaminowo-formaldehydowej eteryf i kowanej A1koholem i prowadzi z wykorzystaniem grup
metylolowych żywicy proces sieciowania kopolimeru poprzez
jego grupy karboksylowe do żądanego stopnia ich przereagowania.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 284884

(22)90 04 20

5(51) C08L 9/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i
Tworzyw Winylowych, OŚWIĘCIM
(72) Lubecka Marianna, Starzak Marian, Rolirad
Władysław, Dziwota Emil
(54) Sposób wytwarzania mieszanek lateksowych,
zwłaszcza na olejoodporne wyroby maczane
( 5 7 ) Sposób wytwarzania mieszanek lateksowych, zwłasz
cza na olejoodporne wyroby maczane, polega na połączeniu
lateksu butadienowo-akrylonitrylowego oraz środków pomocni
czych w postaci dyspersji, emulsji lub roztworów jak stabilizatory,
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napełniacze, siarka, tlenek cynku, przyspieszacze, przeciwutleniacze, zmiękczacze, barwniki, przy czym jako lateks stosuje się
karboksylowy lateks butadienowo-akrylonitrylowy, którego po
limer usieciowany jest poprzez grupy karboksylowe za pomocą
metylolopochodnych melaminy, a ilość związanych w ten spo
sób grup karboksylowych wynosi co najmniej 20%.

(1 zastrzeżenie)
A2(21) 288681

(22) 91 0111

5(51) C08L 21/00

(71) STOMIL Bydgoskie Zakłady Przemysłu
Gumowego, BYDGOSZCZ
(72) Rink Henrietta, Głowacki Grzegorz,
Ławniczak Ignacy
(54) Okładzina gumowa bębnów górniczych
(57) Okładzina zawiera elastomery sieciujące oraz układ ob
niżający palność.Układ ten ma od 15 ^-30 części wagowych
chloroparafiny 40 procentowej oraz od 5 -4-15 części wagowych
stałych fosforanów w postaci ortofosforanu cynku lub fosforanu
urotropino - mocznikowego, względnie ich mieszanin. Stosunek
ilościowy chloru do fosforu określony wagowo wynosi w okła
dzinie od 20 :1 do 40 : 1. Bębny górnicze z okładziną gumową
są używane w kopalniach zwłaszcza węgla kamiennego do
napędu taśmociągów.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 290006

(22)9104 24

(57) Środek do ochrony stali przed korozją, zwłaszcza nie
całkowicie oczyszczonej z produktów korozji składa się z 3-60
części wagowych, lateksów, 0,5-19 części wagowych grafitu,
0,1-15 części wagowych tanin, 0,1-10 części wagowych butindiolu lub acetyloacetonu lub ich mieszaniny, ewentuA1nie 2-60
części wagowych wody lub benzyny łąkowej. Ponadto środek
może zawierać tiomocznik, F e ^ , hydrazynę, pak talowy, mydła
!l lub III grupy i talk. Opracowano środek o znacznie podwyższonej
przeciwkorozyjnej zdolności ochronnej i polepszonych własnościach
reologicznych.

(9 zastrzeżeń)
(22) 91 04 10 5(51) C08L 61/02 A

(31) 90 507925

A1(21) 284843 (22) 90 04 18 5(51) C08L 61/24
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN KOŹLE
(72) Poreda Kazimierz, Haas Witold, Krut
Marian, Wojtyczka Jan
(54) Środek do impregnacji włókienniczych
wyrobów obiciowych i runowych
(57) Środek składa się z 20-80 części wagowych składnika
A, zawierającego 60 części wagowych wodnego roztworu konde
nsatu mocznikowo-formaldehydowego, eteryfikowanego metano
lem, 8 części wagowych produktu zawierającego parafinę, A1kohol
tłuszczowy i produkt addycji tlenku etylenu do A1koholu tłuszczo
wego w stosunku 1:3:1, 8 części wagowych wodnej emulsji mie
szaniny kopoliestru tereftaianu glikolu etylenowego, gliceryny,
poliglikolu etylenowego i ftalanu glikolu etylenowego, 9 części
wagowych mocznika, 2 części wagowe ftalanu dwubutylowego,
15 części wagowych wodnej emulsji kopolimeru styrenowomaleinowego z dodatkiem kwasu akrylowego i emulgatorów lub
15 części wagowych wodnej emulsji polioctanu winylu, 5-35
części wagowych składnika B, będącego wodnym roztworem
kondensatu mocznikowo-formaldehydowego eteryfikowanego
metanolem i modyfikowanego kwaśnym siarczynem sodu w
obecności ługu sodowego, 5-35 części wagowych składnika C
w postaci wodnej emulsji kopolimeru butadienostyrenowego,
1 -7 części wagowe składnika D w postaci fosforanu chloroA1kilowego i 0-7 części wagowe składnika E, w postaci wodnej emulsji
mieszaniny kopoliestru tereftaianu glikolu etylenowego, glicery
ny, poliglikolu etylenowego i ftalanu glikolu etylenowego.

(1 zastrzeżenie)

5(51) C08L 21/00

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
WARSZAWA
(72) Iwanow Jerzy, Biestek Marek, Setkowicz
Krystyna, Kuzniecow Jurij
(54) Środek do ochrony przed korozją
powierzchni stali, zwłaszcza niecałkowicie
oczyszczonej z rdzy

A1 (21) 289813

Nr 21 (465) 1991

(32) 90 04 12

(33) US

(71) Shell Internationale Research Maatschappij
B.V, HAGA, NL
(54) Mieszanki polimeru poliketonowego
( 5 7 ) Mieszanka zawiera (1 ) liniowy przemienny polimer tlen
ku węgla z co najmniej jednym etylenowo nienasyconym węglo
wodorem oraz (2) wysokokauczukowy kopolimer szczepiony i
ewentuA1nie (3) polimer kwasowy zawierający mery a-olefiny
oraz aß -etylenowo nienasyconego kwasu karboksylowego.
Mieszanki wykazują zwiększoną ciągliwość i udarność zarówno
w warunkach otoczenia jak i w niskich temperaturach.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 289707

(22) 91 04 02

(31)90 9007457

5(51) C08L 73/00

(32)90 04 03

(33) GB

(71) Shell Internationale Research Maatschappij
B. V., HAGA, NL
(54) Kompozycje kopolimerowe zawierające
kopolimer i jeden lub więcej dodatków
smarowych
(57) Kompozycje kopolimerowe zawierające przemienny ko
polimer tlenku węgla z jednym lub większą liczbą olefinowo
nienasyconych związków i jeden lub więcej dodatków smaro
wych o vvzorae ogólnym X-R, w którym X oznacza element
polarny, który jest jedną z następujących grup: (a) A1koholową
-OH, (b) -O-R', (c) -CO-O-R', (d) -0-CO-R' i (e) -CO-OH, w których
R', oznacza grupę A1kilową zawierającą do 4 atomów węgla,
która może byé podstawiona jedną, dwiema lub trzema grupami
wybranymi z (1) -O-R", (2) -CO-O-R" i (3) -O-CO-R", w których
każdy podstawnik R" niezależnie oznacza atom wodoru lub
grupę A1kilową zawierającą do 4 atomów węgla a R oznacza
jednowartościową grupę hydrokarbylową zawierającą 5 do 30
atomów węgla, która jest przyłączona do jednej z grup polar
nych.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 284875 (22)90 0419 5(51) C09B 61/00
(71) MEDICAT Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe, WARSZAWA
(72) Czerbniak Grażyna, Dogielska Zofia,
Konieczka Maria, Starosz Zdzisław, Zemła
Ryszard
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(54) Sposób otrzymywania soli sodowej lub
potasowej chlorofiliny
(57) Sposób otrzymywania chlorofiłiny z surowców roślin
nych na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym, cha
rakteryzuje się tym, że surowiec roślinny poddaje się ekstrakcji
A1koholem etylowym w temperaturze 10°C do 100°C po czym
uzyskany ekstrakt miedziuje się CuS04 w ilości 0,01-0,05%.
Uzyskany produkt hydrolizuje się KOH lub NaOH do pH
10-12 w temperaturze 10°C do 80°C, następnie odparowuje
A1kohol i uzupełnia wodą do objętości wyjściowej, po czym
zakwasza się 10% kwasem H2SO4 do pH 8. Z mieszaniny
reakcyjnej usuwa się resztki rozpuszczalnika organicznego dro
gą destylacji i przemywa kilkakrotnie rozpuszczalnikiem lipofilnym.
Po przefiltrowaniu roztwór chlorofiłiny rozcieńcza się do
dwukrotnej objętości wodą i zakwasza do pH 2. Strącony osad
kwaśnej formy chlorofiłiny przemywa się rozpuszczalnikiem lipofilnym z dodatkiem rozpuszczalnika polarnego a następnie
kilkakrotnie wodą do odczynu obojętnego.
Do osadu dodaje się w ilości stechiometrycznej KOH lub
NaOH w roztworze wodnym, całość miesza się z nośnikiem i
suszy.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 284881 (22) 90 04 20 5(51) C09J 195/00
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej, KATOWICE
(72) Zielińska Janina, Nowak Tadeusz,
Szwajnoch Jadwiga, Misicka Krystyna,
Zajączkowski Jerzy, KA1iński Krzysztof,
Lubczyńska Elżbieta, Kilarski Rajmund
(54) Masa izolacyjno-klejąca
(57) Masa jest przeznaczona do wykonywania powłok izo
lacyjnych i/lub klejących na różnego rodzaju materiałach i
podłożach budowlanych i do wykonywania rolowych materia
łów izolacyjnych, pokryciowych i klejących.
Masa składa się z 35-85% wagowych asfaltu ponaftowego, 2-25% wagowych kauczuku termoplastycznego, 0,3-7%
wagowych dodatków adhezyjnych, 0-10% wagowych środ
ków uplastyczniających, 0,5-10% wagowych antyutleniacza, 0-35% wagowych wypełniaczy, 0-5% wagowych inhibitora
korozji oraz 0-60% wagowych rozpuszczalników organicznych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 285174

(22) 90 05 14

(31) P 39 17 116.7

5(51) C10B 31/04

(32) 89 05 26 (33) DE

(71) HARTUNG KUHN und CO
Maschinenfabrik GmbH, ESSEN, DE
(54) Zasypnica baterii koksowniczej
(57) Przedmiotem wynalazku jest zasypnica dla baterii ko
ksowniczej, z teleskopowo ukształtowaną rurą zasypową (1),
której dolna część (3) jest zawieszona w pierścieniu nośnym (5)
przy pomocy dwóch naprzeciwległych ramion przegubowych
(6).
Pierścień nośny (5) jest zamocowany przez dwa na
przeciwległe czopy obrotowe (8) w podnoszonym i opuszcza
nym kabłąku nośnym (9), przy czym ramiona przegubowe (6)
oraz czopy obrotowe (8) są względem siebie przestawione o 90°.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284827 (22) 90 04 17 5(51) C10G 47/12
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Szuba Jerzy, Grzechowiak Jerzy,
Grzechowiak Jolanta, Lasota Janusz,
Michalik Lech, Tokarska Anna
(54) Sposób konwersji policyklicznych
węglowodorów aromatycznych do alkilowych
pochodnych węglowodorów
jednopierścieniowych
(57) Sposób polega na tym, że proces hydrokrakingu pro
wadzi się w temperaturze od 663 do 723 K, przy ciśnieniu
wodoru od 8 do 15 MPa i objętościowym przepływie surowca
od 0,3 do 1,0 h"1 oraz szybkości przepływu wodoru wynoszącej
od 1500 do 2500 m3/m sek., przy czym stosuje się katalizator
wolframowo-niklowy składający się z: 10 do 35% masowych
trójtlenku wolframu, 2 do 7% masowych tlenku niklu osadzo
nych na nośniku stanowiącym co najmniej 65% masowych całej
masy katalizatora a sporządzonego z aktywnego tlenku glinu,
zeolitu Y w formie wodorowej oraz polialkoholu winylowego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 287705
(31) 07/440224

(22) 90 11 09

5(51) C10L 1/32

(32) 89 11 22

(33) US

(75) Gunnerman Rudolph W., SACRAMENTO,
US
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(54) Paliwo wodne do silnika wewnętrznego
spalania i sposób spalania paliwa wodnego w
silniku wewnętrznego spalania
(57) Paliwo wodne do silnika wewnętrznego spalania zawie
ra wodę w ilości około 20 - 60% objętościowych w przeliczeniu
na całkowitą objętość tego paliwa i paliwo węglowe wybrane z
grupy obejmującej etanol, metanol, benzynę, paliwo do silników
wysokoprężnych i ich mieszaniny.
Sposób spalania paliwa wodnego w silniku wewnętrz
nego spalania, polega na tym, że wstępnie ogrzewa się powie
trze do spalania i to wstępnie ogrzane powietrze wprowadza się
do gaźnika lub układu wtrysku paliwa, po czym do gaźnika lub
układu wtrysku paliwa wprowadza się dla zmieszania z tym
powietrzem paliwo wodne zawierające wodę w ilości około 20 60% objętościowych w przeliczeniu na całkowitą objętość tego
paliwa i paliwo węglowe wybrane z grupy obejmującej etanol,
metanol, olej napędowy, benzynę, paliwo do silników wysoko
prężnych i ich mieszaniny, po czym to paliwo wodne i powietrze
wprowadza się do komory lub komór spalania i spala się je w
nich w obecności katalizatora wytwarzającego wodór.

(17 zastrzeżeń)
Al(21) 289394

(22)910311 5(51) C10M 169/04

(71) GLIMAR Rafineria Nafty, GORLICE
(72) Tokarska Stanisława, Stryjewski Kazimierz,
Suchodolski Wojciech, Małachowski Zenon,
Marmuźniak Adam, Kubuj Krystyna
(54) Olej hydrauliczny
(57) Olej hydrauliczny składa się z frakcji oleju mineralne
go z ropy parafinowo-siarkowej o lepkości kinematycznej w
temperaturze 40CC od 80 do 90 mm2/s uprzednio rafinowanej
furfurolem, odparafinowaną rozpuszczalnikowo i rafinowaną
wodorem. Jako dodatki olej zawiera: 0,002 - 0,003% wago
wych metylopolisiloksanów, 0,02 - 1% wagowych kopolime
rów metakrylanowych lub metakrylowo-styrenowych, 0,03 0,05% wagowych pochodnej triazolu, 0,03 - 0,06% wagowych
połestru alkenobursztynowego, 0,10-0,15% wagowych alkilodwufenyloaminy i 0,05 - 0,08% wagowych pochodnej III rzę
dowego butylofenolu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288140

(22) 9012 07

5(51) C12N 15/00
A61K 39/015
(31) 01/447,746
(32) 8912 08
(33) US
(71) SmithKline Beecham Corporation,
FILADELFIA, US
(54) Polipeptyd, szczepionka,wektor
ekspresji,sposób uodparniania ludzi,sposób
wytwarzania polipeptydu oraz sposób
wytwarzania szczepionki i wektora ekspresji

(57) Wynalazek dotyczy polipeptydu przydatnego jako śro
dek leczniczy zapobiegający infekcji przez pasożyty malaryczne, szczepionki przeciw infekcji powodowanej przez pasożyty z
gatunku Plasmodium, przy czym polipeptydy te zawierają immunogenne determinanty z regionów powierzchniowego białka
Plasmodium flankującego jego centralną domenę powtórkową,
A1e mniej niż całość powtarzalnych immunogennych determi
nant z domeny powtórkowej, a także wektora ekspresji oraz
sposobu wytwarzania szczepionki i wektora ekspresji, a także
sposobu uodparniania ludzi przed infekcją malaryczną.

(27 zastrzeżeń)

A1(21) 287451
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(22) 90 10 22

5(51) C22B 1/00
F27D 13/00
(31) 2920A/90
(32)90 04 09
(33) IT
(71) BLUFIN S.r.l., BERGAMO, IT
(72) Sancinelli Roberto
(54) Sposób i urządzenie do wstępnego grzania
złomu żelaznego

(57) Sposób polega na tym, że rozdrabnia się materiał wsa
dowy zawierający złom żelazny i materiały organiczne, korzyst
nie na kawałki o wymiarze około 150-5-200 mm, poddaje się
materiał wsadowy pirolizie, a wytworzoną przy usuwaniu mate
riałów organicznych energię termiczną wykorzystuje się nastę
pnie do podgrzewania przerobionego złomu.
Urządzenie zawiera reaktor (8) do pirolizy z gazem
ogrzewającym przepuszczanym w kierunku przeciwnym do kie
runku przemieszczania ogrzewanego materiału oraz wlotowy
zespół zaworów obejmujący płyty (9,10) oraz wylotowy zespół
zaworów zawierający płyty (21, 22), izolujące wnętrze reaktora
(8) od przepływu powietrza z otoczenia, a także zawiera układ
wytwarzający ciepło, współpracujący z reaktorem (8). Układ
wytwarzający ciepło zawiera komorę (26), rury (27, 28, 36, 41)
stanowiące główny obieg ciepła oraz rurę (38) stanowiącą obej
ście głównego obiegu.

(14 zastrzeżeń)
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(22) 90 04 18

5(51) C23C 14/00
B23Q 7/02
(71) BINEX Spółka z o.o./j.g.u/, KOSZALIN
(72) Holc Ireneusz, Kubiszewski Zdzisław,
Podpora Ryszard, Okińczyc Małgorzata,
Wiertlewska Kinga, Siuda Czesław
(54) Uchwyt do mocowania narzędzi w
napylarkach próżniowych

(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że ma talerz (14), w
którym usytuowane są obrotowe gniazda (11), oraz przekładnię
planetarną (10), którą stanowi tarcza zębata (13) mocowana do
korpusu (4) i koła zębate (12), w które wyposażone są obrotowe
gniazda (11).
Ponadto uchwyt ma ekran (17) osłaniający talerz (14) z
gniazdami (11) i przekładnię planetarną (10).
Korpus (4) uchwytu mocowany jest do płyty (1), która
jsytuowana jest na prowadnicach (2), które z kolei suwliwie
jsytuowane są na prowadniku (3).
Uchwyt ma elementy izolacyjne (15, 16) i (8, 9), które
zolują talerz (14) od wałka (5) oraz tarczę zębatą (13) od
<orpusu (4).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 284762
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(22) 90 04 11

5(51) C23F 1/16
C23G 1/02
(71) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 3,
ŻURAWICA
(72) Adamek Władysław, Beben Jan, Jamróz
Krzysztof
(54) Środek do czyszczenia chemicznego
powierzchni srebrnych, zwłaszcza styków
elektrycznych

(57) Środek składa się z tiomocznika użytego w ilości od 50
do 100 g/dm3 roztworu, kwasu solnego stężonego w ilości od
0,03 do 0,06 dm 3 /dm 3 roztworu, A1koholu etylowego w ilości od
0,001 do 0,01 dm 3 /dm 3 roztworu i niejonowego środka powie
rzchniowo czynnego w ilości od 3 do 10 g/dm 3 roztworu, a resztę
stanowi woda.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284844
(22) 90 04 18 5(51) C25D 21/16
(71) DOLPIMA Wrocławski Zakład Przemysłu
Maszynowego Leśnictwa, WROCŁAW
(72) Ciurla Zdzisław, Świtoń Kazimierz,
Łukasiewicz Henryk, Niewiarowski Ryszard,
Wójciak Zbigniew
(54) Sposób odzyskiwania chromu ze zużytych
galwanicznych kąpieli chromowych
(57) Sposób odzyskiwania chromu ze zużytych galwanicz
nych kąpieli chromowych polega na tym, że do zużytej kąpieli
chromowej dodaje się krystalicznej soli potasowej o dobrej
rozpuszczalności w wodzie w ilości zawierającej nie mniej niż
0,43 kg potasu na 1 kg bezwodnika chromowego w temperatu
rze nie wyższej niż 30°C i miesza się nie krócej niż 3 godziny.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 289950
(31)90926

(22) 91 04 19

5(51) D01F 2/00

(32)90 04 20

(33) AT

(71) Lenzing Aktiengesellschaft, LENZING, AT
(54) Sposób wytwarzania roztworu celulozy w
N-tlenku N-metylomorfoliny i wodzie
(57) Sposób wytwarzania roztworu celulozy w N-tlenku Nrnetylomorfoliny i wodzie, w którym te trzy składniki zostają ze
sobą wymieszane, charakteryzuje się tym, że mieszaninę pod
daje się ścinającym impulsom (szybkościom zmian) wynoszą
cym 400-3000 s'1, a część wagowa celulozy cceii i częś Ć
wagowa wody C H20 spełniają następujące warunki cceii 0,3469
C
-1,695 H 2 0.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 284698
(22)90 04 09 5(51) D06M 16/00
(71) Firma VEDA, SOFIA, BG
(72) Petrova Mariana LA1ova, Yanakieva
Nikolina Mancheva, Tchaga Simeon
Grigorievitch, Tupachki Dobři Botev,
Geleva Larisa Yulievna, Anastassova A1bena
Petrova, Zanov Zdravko Todorov
(54) Enzymatyczny środek macerujący i sposób
enzymatycznej obróbki włókien lnianych
(57) Środek zawiera czynną substancję enzymatyczną, pro
dukowaną przez Aspergillus niger76-1 o numerze kolekcyjnym
1333 i wykazującą czynności następujących enzymów: poligalakturonazy, pektynoesterazy, protopektynazy i pewnych ilo
ści proteazy, ß-glukonazy, glukoamylazy i celulazy.
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Sposób polega na tym, że łodygi lniane poddaje się
obróbce mechanicznej, po czym wprowadza do komory roztwa
rzania, zalewa ciepłą wodą i dozuje środek macerujący w ilości
0,5-2% względem masy surowca. Fermentacja ta zachodzi w
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temperaturze 39-43°C w ciągu 3-5 godzin, wobec ciągłej cyrku
lacji cieczy.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 287509
(31) A 2511/89

(22) 90 10 25

5(51) E01B 27/04

(32) 89 10 31

(33) AT

(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., WIEDEŃ, AT
(54) Maszyna jezdna do zbierania nadmiaru
tłucznia i jego rozścielania jako podłoża
torowiska
(57) Przedmiotem wynalazku jest maszyna do zbierania nad
miaru tłucznia i jego rozścielania jako podłoża torowiska (6) ze

wspartą na mechanizmach jezdnych (3) ramą podwozia (2), z
którą połączone jest wirujące urządzenie transportujące (13),
stromonośny przenośnik taśmowy (15) i ładowany przez nie
silos (18) tłucznia z otworami zsypowymi (24).
Silos (18) tłucznia ma zamiast dna przenośnik taśmowy
(19) z napędem (21), przeznaczony do przenoszenia tłucznia w
osi podłużnej maszyny, w obrębie którego znajdują się otwory
zsypowe (24).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 285246
(31)

(22) 90 05 18

A1477/89

5(51) E01B 27/16

(32) 89 06 16

(33) AT

(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., WIEDEŃ, AT
(54) Zespół podbijający maszyny do podbijania
podkładów
(57) Zespół charakteryzuje się dwiema parami narzędzi
podbijających (3,4) ułożyskowanych bezpośrednio jedna za
drugą we wzdłużnym kierunku maszyny na przestawianej
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wysokościowo ramie nośnej narzędzi (9). Ich narzędzia podbi
jające (5,6,7.8), które przez napęd dostawczy i wibracyjny (11,13)
są każdorazowo przestawiane przeciwstawnie parami wzdłuż ma
szyny, względnie wibrowane przez napęd dostawczy i wibracyj
ny, każdorazowo są łączone rozłącznie w uchwycie oskarda z
zasadniczo prosto ukształtowanym trzonkiem (15) oskarda pod
bijającego (17,18,19,20), który w dolnym obszarze końcowym
ma płytkę oskarda (16). Obydwa oskardy podbijające (18,19)
obydwu par narzędzi podbijających (3,4) przeznaczone do za
nurzania w ten sam przedział podkładowy (21) są umieszczone
na ramie nośnej (9) narzędzi podbijających, przy czym ich osie
symetrii (22) obejmujące również części mocujące (23) trzon
ków leżą we wspólnej, prostopadłej do wzdłużnego kierunku
maszyny płaszczyźnie poprzecznej (24).

(11 zastrzeżeń)
A2(21) 288635

(22) 91 01 09

5(51) E02D 5/60

(71) UNIPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.,
RZESZÓW
(72) Kuźniar Wacław, Furtak Kazimierz,
Parzniewski Zbigniew
(54) Sposób wykonania i posadowienia pa1i,
zwłaszcza o dużych średnicach
(57) Sposób stosowany jest zwykle w trudnych warunkach
terenowych, na przykład: w korytach rzek, na terenach bagnis
tych, w jeziorach.
Sposób charakteryzuje sie tym, że wykonuje się górną
częśe (1) pala zaopatrzoną w prowadnice (6), po czym przez
wspomniane prowadnice wciska się w podłoże wewnętrzne pale
prefabrykowane (9) na głębokość (G2) większą od głębokości
(G1), na której wykonane jest dno (2) górnej części (1) pala.

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 284858 (22)90 04 20
5(51) E02F 3/04
(75) GA1as Jerzy, WARSZAWA; GA1as Krzysztof,
WARSZAWA; Pietrowiak Jolanta,
WARSZAWA; Snoch Janusz,
WARSZAWA; Bernasiak Andrzej,
WARSZAWA; Wójcik Zbigniew,
WARSZAWA
(54) Samojezdna maszyna do pracy osprzętami
roboczymi
(57) Wynalazek umożliwia budowę samojezdnej maszyny,
dwuosiowej, z obydwoma osiami napędowymi, do pracy wy
miennymi osprzętami roboczymi, zwłaszcza przeładunkowymi,
do robót ziemnych czy melioracyjnych, w oparciu o łatwo dostę
pną bazę konstrukcyjną w postaci samonośnych zespołów na
pędowych typowego ciągnika rolniczego.
Niektóre osprzęty robocze maszyny osadzone są na jej
układzie nośnym przez płytowe, A1bo przestrzenne podstawy
osprzętów, mocowane do węzłów mocowania (21) i (26) ramy
płaskiej (14). Układ nośny maszyny utworzony jest przez wypo
sażony w kołnierze przyłączeniowe (2,3) element przelotowy (1),
z usytuowanym w nim wałem napędowym (4), którym połączone
jest zblokowane z silnikiem (6) sprzęgło (5) ze zblokowaną ze
skrzynią rozdzielczą (8) skrzynią biegów (7). Z elementem prze
lotowym (1) połączonajest też płaska, ukośnie ustawiona względem
poziomu rama (14), której górna płaszczyzna stanowi powierzchnię
przylegania płytowych podstaw osprzętów roboczych. Opuszczony
koniec (15) ramy płaskiej (14) wspiera się na moście sztywnym
(17) maszyny, zaś koniec podniesiony (16) przez belkę poprze
czną i za pomocą ramy tylnej, mocowanej wspornikowo do elemen
tu przelotowego (1), podtrzymuje zbiorniki oleju hydraulicznego
(33,34). Drugim podparciem konstrukcji nośnej jest most wahliwy
(12) z kołami skrętnymi, mocowany również do elementu (1).
Maszyna wyposażona jestwskrzynię rozdzielczą (8), zaopatrzoną
w mechanizm różnicowy, międzymostowy i przystawkę napędu
pomp hydraulicznych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 288804

(22)910123

5(51) E04B 2/02
E04G 21/14
(31) 9001703.9
(32) 90 01 25 (33) GB
(71) INTELBRIT TECHNOLOGIES LIMITED,
ST HELIER, GB
(72) Tanner John Kelway
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(54) Płyty ścienne i sposób montażu płyt
ściennych oraz budynek płytowy
(57) Płyta ścienna (10) charakteryzuje się tym, że stanowi ją
zestaw elementu ściennego i co najmniej dwóch pionowych
elementów podtrzymujących, w którym elementy ścienne są
ruchome względem elementów wsporczych (20), a co najmniej
jeden z elementów wsporczych (20) jest podparciem obciążenia
nad płytą ścienną niezależnie od pionowego przemieszczania
względem górnej powierzchni płyty ściennej i obciążenia.
Sposób charakteryzuje się tym, że prowadzi się go
etapowo. W pierwszej kolejności wznosi się co najmniej dwa
pionowe elementy podtrzymujące, a między nimi umieszcza się
element ścienny i montuje się co najmniej jeden element pod
trzymujący do podtrzymania obciążenia nad górną krawędzią
płyty ściennej, natomiast za pośrednictwem elementów podtrzy
mujących obciążenie zapewnia się pionowe przemieszczanie
górnej powierzchni płyty ściennej względem obciążenia.
Budynek płytowy o konstrukcji zestawionej z wielu płyt
ściennych charakteryzuje się tym, że płyty ścienne są obciążone
dachem lub konstrukcją wyższej jego kondygnacji.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 284781

(22)90 0412

5(51) E04B 5/06

(71) Kombinat Budowlany, TARNÓW
(72) Majka Władysław, Klepacki Tadeusz
(54) Strop gęstożebrowy z prefabrykowanych
belek żelbetowych
(57) Strop gęstożebrowy wykonany jest z cienkościennych
żelbetowych belek (1,1') o przekroju poprzecznym w kształcie
litery Z i o przekroju będącym lustrzanym odbiciem litery Z,

A1(21) 284696

(22)90 04 09

5(51) E04B 2/90

(75) Gorgul Jan, ŁÓDŹ; MA1inowski Czesław,
ŁÓDŹ; Neuman-Pipska Teodozja, ŁÓDŹ
(54) Ściana zewnętrzna
(57) Ściana składa się z dwóch warstwowych prefabrykatów
- wewnętrznego (1) oraz zewnętrznego (2). Między nimi jest
szczelina powietrzna (3). Każdy z prefabrykatów składa się ze
szkieletu drewnianego (4) wypełnionego materiałem izolacyj
nym (5). W szczelinie powietrznej usytuowano ukośne belki
usztywniające.

(4 zastrzeżenia)
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ułożonych przemiennie w stosunku do siebie. Pomiędzy górny
mi i dolnymi ramionami (2,2') belek (1,1') usytuowane są dwie
usztywniające przepony (3).

(2 zastrzeżenia)
A2(21) 289901

(22) 91 04 16

5(51) E04B 5/32
E04G 11/40
(75) Wichrowski Jerzy, SZCZECIN
(54) Sposób formowania stropów żelbetowych i
urządzenie do poziomowania tych stropów

(57) Sposób polega na tym, że stosuje się konstrukcję, w
której belki żebrowe znajdują się na konstrukcji wsporczej, a ich
punkty oparcia na wieńcu ściany nośnej lub podciągu tworzą
szczeunę pomiędzy belką żebrową a wieńcem ściany nośnej lub
podciągiem.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że składa się z belki
dwuteowej (1), podnośnika (2), magnesu (10) i wycechowanej
rurki (8) poziomicy z giętkim przewodem (9).
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naprzemiennie do ramienia kształtownika (1) lub pasa górnego
(3). Do strzemion (4) zamocowano w znany sposób pręty mon
tażowe (5). Przestrzeń między pasem górnym (3), a ramieniem
płaskownika (1) wypełniono betonem konstrukcyjnym (6). Gdy
kształtownik (1) stanowi kątownik, ceownik lub płaskownik z cien
kościennym ceownikiem, do wewnętrznych powierzchni kształtow
nika (1) zamocowano strzemiona (7), a do nich pręty montażowe
(8), natomiast wnętrze kształtownika (1) wypełniono betonem
konstrukcyjnym (6).
Belka ma zastosowanie w konstrukcjach przemysło
wych i mostowych. Dzięki zastosowaniu wynalazku uzyskano
zmniejszenie przekroju stali, zwiększenie nośności i sztywności
konstrukcji oraz odporności na korozję, a także wykluczone
stosowanie deskowania przy wykonywaniu belki.

(2 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 284729

(22)90 04 09

5(51) E04F13/00

(75) Soiński Janusz, POZNAŃ
(54) Sposób wykańczania zewnętrznego lica
murów, zwłaszcza dekoracyjnych
A1 (21) 284828 (22) 90 04 17 5(51) E04C 3/20
(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ
(72) Szumigała Maciej
(54) Belka nośna stalowo-betonowa zwłaszcza do
konstrukcji przemysłowych i mostowych
(57) Belkę stanowi kształtownik (1) w postaci płaskownika,
kątownika, ceownika, lub płaskownika z cienkościennym ceownikiem, z prostopadłym średnikiem (2) i pasem górnym (3). Do
środnika (2) zamocowano trwale końce odpowiednio wygiętych
strzemion (4). Drugie końce strzemion (4) zamocowane trwale

(57) Ułożone warstwami cegły (1) rozdziela się poziomymi i
pionowymi listwami wykończeniowymi (2), korzystnie klinkiero
wymi o wymiarach odpowiadających wymiarom cegły (1) i gru
bości zaprawy cementowo-wapiennej. Przestrzeń za listwami
wykończeniowymi (2) wypełnia się zaprawą cementowo-wapienną. W płaszczyznach cegieł (1) stycznych do listew wykończe
niowych (2), wykonuje się nacięcia, a powstały wypust oddziela się
tworząc wręby (4). Listwy wykończeniowe (2) łączy się z cegłą (1)
poprzez klejenie.
Sposób ten stosuje się do wykonywania obmurowań
kominków, schodów, balustrad i innych murów ozdobnych.

(3 zastrzeżenia)

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 21 (465) 1991

geometrycznymi zabezpieczany obiekt (1 ), a następnie w wyko
pach wykonanych w polu między tymi figurami prefabrykowane
pale składane (2) łączy się ze sobą rylglami żelbetowymi (4).
Sposób ten nie wymaga użycia kosztownych i skomplikowa
nych urządzeń oraz zapewnia wzmocnienie gruntu na dużej
przestrzeni okalającej zabezpieczany obiekt budowlany.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 289697

(22) 91 03 30

5(51) E04H 1/00

(75) Fiuk Marcin, SZCZECIN
(54) Układ budynków jednorodzinnych w
zabudowie zwartej
(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma co najmniej cztery
budynki (1) połączone w pary budynków wspólną ścianą, która
utworzona jest z połączenia jednakowych, zewnętrznych ścian
budynków, zaś kolejne pary budynków połączone są ze sobą
ścianami utworzonymi z zespolenia jednakowych ścian przyle
gających par budynków, przy czym wspólne ściany pary budyn
ków leżą w jednej osi (8), która jest prostopadła do osi (5), na
której leżą ściany łączące kolejne pary budynków (2) i (4). Oś
(11), na której leżą ściany łączące kolejne pary budynków, jest
odchylona maksymalnie o kąt 17° od linii północ-południe.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284766

(22) 90 04 11

5(51) E04H 12/20

(71) Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza,
RZESZÓW
(72) Majka Stanisław, Gałka Michał, Pietrzyk
Andrzej
(54) Sposób zabezpieczania przed zniszczeniem
pochylonych obiektów budowlanych lub
przed pochylaniem się prostych obiektów
budowlanych
(57) Sposób polega na tym, że w gruncie nośnym w ustalo
nej odległości od zabezpieczanego obiektu (1), zależnej od
stopnia jego pochylenia, oraz przy istniejącym fundamencie
tego obiektu osadza się prefabrykowane pale składane (2), po
czym łączy się je ze sobą w uprzednio wykonanym wykopie
poziomymi belkami żelbetowymi (3) opasując dwoma figurami

A1(21) 284718

(22) 90 04 10

5(51) E05B 15/10

(75) Kawecki Janusz, WARSZAWA
(54) Blokada rygla zasuwy drzwiowej
(57) Rozwiązanie stanowi blokada zamontowana na zew
nątrz zasuwy, w której zastosowano blachy (2) i (4) przedłużają
ce rygiel (1 ), położone w płaszczyznach równoległych do niego.
Blacha (2) wyposażona jest w prostokątny otwór (2*) z umiesz
czonym w nim współosiowo otworem (2"). W blasze (4) znajduje
się otwór (4') zbliżony kształtem do otworu dla klucza i współ
osiowy z otworami blachy (2). W otworze (2') zamontowana jest
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zapadka (5) dociskana sprężyną (12) w kierunku środka otworu
(2"). W otwór wprowadzany jest prostopadle do osi rygla (1), za
pomocą klucza (8) i klucza zasuwy pręt (6) współosiowy z nimi,
blokujący rygiel. Skośnie ścięta górna powierzchnia krążka (6'),
pod naporem sprężyny (11) odpycha zapadkę (5), a jego dolna
krawędź umiejscawia się nad nią. Zapadka (5) uniemożliwia
wycofanie pręta (6) z otworu (2"). Otwarcie zapadki reA1izowane
jest przez pokręcenie krążka (6') osadzonego na mimośrodzie
(6"), do którego pobocznicy dotyka czołowa krawędź zapadki.
Poprzez obrót wspólne tworzące pobocznicy mimośrodu i krąż
ka (6') ustawiają się na styku z osią symetrii zapadki (5) odpy
chając ją na zewnątrz i eliminując jej oddziaływanie na pręt (6).
Grzybek (6"") umiejscowiony na czole krążka (6') współpracu
jący z otworkiem (4') oraz kołek (14) wiodący pręt (6) przez
labirynt (10') nacięty w tulei (10), współosiowy z prętem (6), a
także konstrukcja klucza (8) nadająca prętowi (6) ruchy posuwi
ste i obrotowe stanowią dodatkowe zabezpieczenia przed nie
pożądanym otwarciem blokady.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284743

(22) 90 04 10

5(51) E21B 43/00
E21B 43/20
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, KRAKÓW
(72) Lubaś Jan, Dudek A1fons, Jaracz Czesław,
Szurek Kazimierz
(54) Sposób i urządzenie do wydobywania ropy o
wysokiej lepkości z odwiertu

(57) Urządzenie do wydobywania ropy o wysokiej lepkości
z odwiertu, przy pomocy systemów instalacji grzewczej wgłębno-napowierzchniowej, charakteryzuje się tym, że stanowi go
zespół urządzeń składający się z koncentrycznie usytuowanej
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kolumny cyrkulacyjnej (2) z otworami przepływowymi (6) i za
mknięty tuSeją (5) z bioku (4) osadzonego nad stropem złoża,
oraz z zestawu przewodów wody gorącej i schłodzonej z wylo
tami w węźbie i głowicy odwiertu.
Sposób polega na ogrzewaniu kolumny wydobywczej
(3) i ropy w niej zawartej przy pomocy gorącej wody tłoczonej
przestrzenią przepływową (A) a wypływającą przestrzenią (B).

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 284617

(22) 90 04 03

5(51) E21C 7/00

(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE
(72) Kawulok Stanisław, Bura Lesław
(54) Sposób oraz urządzenie do kontroli
nierówności i rozstawu oraz określania
korekt torów prowadzenia naczynia
wyciągowego w szybie
(57) Sposób polega na jednoczesnym, dyskretnym lub cią
głym pomiarze kąta odchylenia elementów każdego toru prowa
dzenia w stosunku do naczynia wyciągowego i rozstawu między
tymi torami oraz określaniu nierówności równocześnie dla obu
torów przez całkowanie względem drogi naczynia, kątów odchy
lenia elementów każdego toru i określaniu wymaganych prze
sunięć jako proporcjonalnych do iloczynu kąta odchylenia i
pionowego odstępu między dźwigarami lub jako proporcjonal
nych do nierówności, z uwzględnieniem w obu przypadkach
mierzonego rozstawu między torami. Urządzenie ma dla każdej
kontrolowanej płaszczyzny toru prowadzenia naczynia wycią
gowego co najmniej dwukołowy wózek (1) z czujnikami (2)
mierzącymi kąt (ort, o2) odchylenia między tym wózkiem (1) i
jego konstrukcją wsporczą (9) na naczyniu wyciągowym, a tym
samym między elementami torów prowadzenia i tym naczy
niem, czujnikami (3) mierzącymi rozstaw (r) czołowych płaszczyzn prze
ciwległych torów prowadzenia czujnikiem (4) mijanych dźwigarów (D) w
szybie, czujnikiem (5) granic odcinka pomiarowego oraz czujnikiem
(6) pionowej drogi naczynia z generatorem impulsów sterujących.
Wszystkie czujniki (2,3,4,5 i 6) są podłączone do rejestratora (7)
z magnetyczną lub półprzewodnikową pamięcią, sterującego
kolejnością pracy czujników (2) i czujników (3).

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 284619 (22)90 04 03
5(51) E21D 7/00
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE
(72) Kawulok Stanisław, Bura Lesław
(54) Sposób oraz urządzenie do kontroli
nierówności i rozstawu oraz określania
korekt torów prowadzenia naczynia
wyciągowego w szybie
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(54) Klinowa rozpora górnicza
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji odrzwi
stalowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych.
Klinowa rozpora charakteryzuje się tym, że końce (2)
kabłąka zagięte są o kąt 180° w płaszczyźnie kabłąka, tworząc
zakończenia (2a, 2b), w które wbite są kliny (3).

(2 zastrzeżenia)

(57) Sposób polega na jednoczesnym, dyskretnym lub cią
głym pomiarze kąta załamania między sąsiednimi elementami
każdego toru prowadzenia naczynia wyciągowego i rozstawu
między tymi torami oraz określaniu nierówności równocześnie
dla obu torów przez dwukrotne całkowanie kąta załamania
między sąsiednimi elementami każdego toru i określaniu wyma
ganego przesunięcia torów jako proporcjonalnego do iloczynu
kąta załamania i pionowego odstępu między dźwigarami lub
jako proporcjonalnego do przyrostu nierówności, z uwzględnie
niem w obu przypadkach mierzonego rozstawu między torami.
Urządzenie ma dla każdej kontrolowanej płaszczyzny
toru prowadzenia naczynia wyciągowego co najmniej trójkoło
wy przegubowy wózek (1) z czujnikami (2) mierzącymi kąt (ßs,
ß2) załamania między częściami tego wózka (1), a tym samym
między sąsiednimi elementami toru prowadzenia naczynia, czuj
nikami (3) mierzącymi rozstaw (r) czołowych płaszczyzn przeciw
ległych torów prowadzenia, czujnikiem (4) mijanych dźwigarów
(D) w szybie, czujnikiem (5) granic odcinka pomiarowego oraz
czujnikiem (6) pionowej drogi naczynia z generatorem impul
sów sterujących. Wszystkie czujniki (2,3,4,5 i 6) są podłączone
do rejestratora (7) z magnetyczną lub półprzewodnikową pamię
cią, sterującego kolejnością pracy czujników (2) i czujników (3).

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 284709

(22) 90 04 10

5(51) E21D 11/14

(75) Iwanowicz Roman, ZABRZE; Polus Marian,
ZABRZE; Chmella Werner, ZABRZE;
Matuszyk Benedykt, ZABRZE
(54) Klinowa rozpora górnicza
(57) Klinowa rozpora charakteryzuje się tym, że łącznik (1)
rozpory na jednym końcu pomiędzy otworami (1 a) i (1 a') ma
zaczepy (1 b), pomiędzy którymi znajduje się profil obudowy (4).
Kabłąk (2) wykonany jest z blachy stalowej wygiętej do profilu
obudowy (4) a oba końce odgięte są o kąt 90° tworząc jedną
płaszczyznę i mają dwa otwory (2a), w które są wbite kliny (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 284710

(22) 90 04 10

5(51) E21D 11/14

(75) Iwanowicz Roman, ZABRZE; Polus Marian,
ZABRZE; Chmella Werner, ZABRZE;
Matuszyk Benedykt, ZABRZE
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(22) 90 04 09

5(51) E21D 11/40

(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych, TARNOWSKIE
GÓRY
(72) Flak Marek, Pretor Wincenty, Sroka Henryk,
Gerlich Jacek
(54) Układ przesuwu zmechanizowanej obudowy
górniczej
(57) Układ przesuwu ma wielosegmentową belkę (2) przesu
wu posiadającą w swojej środkowej części co najmniej dwa
przeguby (5) i (6) o osiach prostopadłych względem siebie.
Układ przesuwu ma współpracujący z belką (2) mechanizm
podnoszenia (8) z siłownikiem podnoszenia umieszczonym we
wnątrz cylindrycznego korpusu. Mechanizm podnoszenia (8)
jest połączony poprzez płetwę z płytą czołową (20) spągnicy (1).
Przedmiot wynalazku znajduje zastosowanie zwłaszcza
w wyrobiskach górniczych o kruchych stropach i nierównych
spągach.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 284782

(22) 90 04 12

5(51) E21D 23/12

(71) POLMAG-EMAG Przedsiębiorstwo
Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki
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Górniczej Centrum Mechanizacji Górnictwa
KOMAG, GLIWICE
(72) Diederichs Ryszard, Sznapka Helmut,
Majewski Przemysław
(54) Hydrauliczny układ sterowania bocznych
osłon obudowy górniczej
(57) Hydrauliczny układ sterowania zawiera hydrauliczny
siłownik (10) zamocowany wychylnie do bocznej osłony (2,3) i
stropnicy (1). Siłownik (10) ma podtłokową komorę (11) połączo
ną z pompą (13) przez przelewowy, redukcyjny zawór (7) i
jednocześnie przez rozdzielacz (6) sterowany ręcznie. Nadtiokowa komora (12) siłownika (10) jest połączona z pompą (13)
wyłącznie przez rozdzielacz (6). Wyjścia przelewowego, redu
kcyjnego zaworu (7) i rozdzielacza (6) są połączone z podtłoko
wą komorą (11) za pośrednictwem zaworu A1ternatywy (8) i
zwrotnego zaworu (5), sterowanego ciśnieniem z zaworu (7) i
zarazem rozdzielacza (6). Przelewowy, redukcyjny zawór (7) jest
sterowany ciśnieniem z jego wyjścia.

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 284883

(22)90 04 20

5(51) F02B 53/00
F01C 9/00
(75) Wierzbicki Antoni, BIAŁYSTOK
(54) Silnik spalinowy

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia spraw
ności i trwałości silnika spalinowego. Charakteryzuje się tym, że
tłok (1) ułożyskowany jest obrotowo na osi tłokowej (4) osadzo
nej w ściankach korpusu (3).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288895

(22) 91 01 30

5(51) F02C 3/20

(31) P 40 03 210.8 (32) 90 02 01 (33) DE

A1(21) 284819

(22)90 0418

5(51) F02B 77/11
F01M 5/00
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
KOBYŁKA
(72) Bielecki Zbyszek, Bohdanowicz Marek
(54) Urządzenie do ogrzewania miski olejowej
silnika pojazdu, zwłaszcza samojezdnej
maszyny budowlanej

(57) Urządzenie zawiera elektryczne elementy grzejne w
postaci polimerowych płyt grzejnych (2) zamontowanych na
zewnątrz ścianek miski olejowej (1) silnika.

(1 zastrzeżenie)

(71) Mannesmann Aktiengesellschaft,
DUSSELDORF, DE; K.T.I. Group B.V.,
ZOETERMEER, NL; ASA B.V.,
SCHIEDAM, NL
(54) Sposób i układ do wytwarzania energii
mechanicznej
(57) Sposób polega na tym, że paliwo wyjściowe przeprowa
dza się przez endotermiczną reakcję w przemienione paliwo o
wyższej wartości opałowej, a spalanie przeprowadza się z lub
bez dodatku paliwa wyjściowego przez użycie przemienionego
paliwa, przy czym pojedyncze, palne składniki przemienionego
paliwa, powstałe przy przemianie, utrzymuje się w zgodnej ilości
lub co najmniej w przeważającej części w palnym, przemienio
nym paliwie i, że ogrzewanie przestrzeni reakcyjnej dla endotermicznej reakcji prowadzi się A1bo przez sprężone powietrze
spalania, które najpierw przez pośrednią wymianę ciepła gorą
cego gazu odlotowego ze spalania nagrzewa się do wyższego
poziomu temperatury lub przez strumień gorącego gazu odlo-
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towego, powstającego przy spalaniu, prowadzi się samoczyn
nie przed iub po jego rozprężeniu.
Układ charakteryzuje się tym, że pierwsza komora spa
lania (5) jest umieszczona przed zespołem turbiny gazowej (2)
i układ ma reaktor (7) do endotermicznej chemicznej reakcji, w
którym jest wytwarzane z paliwa wyjściowego, doprowadza
nego przewodem paliwowym (18), przemienione paliwo o wy
ższej wartości opałowej, przy czym reaktor (7) swoim obszarem
grzejnym jest przyłączony do przewodów (11,12,13,14,15), pro
wadzących gorące gazy medium, a przewód paliwowy (20) dla
przemienionego paliwa jest przeprowadzony bezpośrednio z
reaktora (7) do pierwszej komory spalania (5).

(20 zastrzeżeń)
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występują naprzemiennie i regularnie wzdłuż ściany czołowej
(10), gdzie też uchodzą one do przestrzeni spalania komory (A).
Między dużymi palnikami (B) i małymi palnikami (C) usytuowa
no kilka dysz powietrznych, których wtrysk jest skierowany w
przestrzeń spalań.a komory (A).

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 284878

(22) 90 04 19

5(51) F15B 13/02

(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
GLIWICE
(72) Diederichs Ryszard, Sznapka Helmut,
Ślusarczyk Wojciech, Chylaszek Ryszard
(54) Zawór rozdzielający progowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania zawo
rem rozdzielającym progowym poprzez impuls hydrauliczny,
którego ciśnienie nie zależy od ciśnienia w układzie sterowa
nym.
Zawór charakteryzuje się tym, że tłok (4) ma tłok pod
trzymania (24) tkwiący w komorze połączonej z komorą wewnę
trzną (29). Trzonek (26) grzybka (2) ma średnicę równą średnicy
podstawy zawieradła (23), a długość trzonka (26) jest większa
co najmniej o skok grzybka (2) od długości komory zasilania
(12). Trzonek (26) tkwi w komorze wyrównawczej (19) połączo
nej wyrównawczym kanałem (20) z komorą odbioru (13).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 285434
(31)2099/89-2

(22)90 06 01

5(51) F02C 5/00

(32)89 06 06

(33) CH

(71) ASEA BROWN BOVERI AG, BADEN, CH
(54) Komora spalania turbiny gazowej
(57) Przy komorze spalania (A) o kształcie komory pierście
niowej umieszczono wzdłuż pierścieniowej ścianki czołowej
(10) szereg dużych palników z mieszaniem wstępnym. Duże
palniki (B) z mieszaniem wstępnym, które są palnikami główny
mi komory spalania (A) oraz małe palniki (C) z mieszaniem
wstępnym, które są palnikami pilotowymi komory spalania (A),
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A1(21) 289065 (22) 91 02 14
5(51) F16G 3/14
(31) P 40 04 784.9
(32)90 02 16 (33) DE
(71) CONTINENTA1
AKTIENGESELLSCHAFT, HANOWER,
DE
(54) Złącze dla dwóch końców taśmy
przenośnikowej lub pasa napędowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania złącza
dwóch końcowych odcinków taśmy przenośnikowej lub pasa
napędowego, złożonych z materiału elastomerowego z umiesz
czonym (między warstwami kryjącymi) nośnikiem wytrzymało
ściowym, wykonanym z materiału tekstylnego lub metalowego. W
złączu są zestawione swobodne zakończenia nośnika wytrzy
małościowego. Miejsce połączenia nośników wytrzymałościowych
jest przykryte wkładką wzmacniającą zatopioną w materiA1e elasto
merowym, która składa się z tkaniny przykrywającej lub z nitek
lub drutów ustawionych poprzecznie względem nośników wy
trzymałościowych. Dla podwyższenia dynamicznej wytrzymałości
złącza taśm przenośnikowych lub pasów napędowych, wkładka
wzmacniająca (21, 22) w obszarze (17, 18, 19) swobodnych za
kończeń (15, 16) nośników wytrzymałościowych (11, 12) jest za
wsze przerwana.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 289804

(22)9104 08

5(51) F16K15/00
B60S 3/04
(75) Górski Dariusz, SZCZECIN; Górski
Kazimierz, SZCZECIN
(54) Urządzenie do mycia pojazdów

(57) Urządzenie składa się ze szczotki, elastycznego węża i
zaworu zwrotnego.
Zawór zwrotny zawiera płytkę (3) środkowaną występa
mi (8). Wielkość wzniosu płytki podczas przepływu cieczy usta
lona jest ogranicznikiem skoku (5) płytki (3).

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 281244

(22)89 08 29

5(51) F16H 59/00

(75) Piątek Czesław, BIELSKO-BIAŁA
(54) Bezstopniowa mechaniczna przekładnia
automatyczna
(57) Bezstopniowa mechaniczna przekładnia charakteryzu
je się tym, że na wale wieloklinowym (1) zamocowane są tarcze
dwustronnie stożkowe (2) i tarcze stożkowe (3) utrzymujące stały
kontakt ze sprężystymi tarczami, ciernymi (4,5), które równo
cześnie utrzymują stały kontakt z tarczami dwustronnie stożko
wymi (6) i tarczami stożkowymi (7). Sprężyste tarcze cierne (4,5)
osadzone są na wahliwej osi (10) osadzonej w łożyskach (11)
znajdujących się na końcach ramion (12), połączonych z siłow
nikami hydraulicznymi (13).

( 3 zastrzeżenia)
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(22) 90 04 10

5(51) F16L 13/00
F16L 47/00
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE
(72) Lisowski Andrzej, Jurkowski Wojciech,
Mysza Józef, Piątek Roman, Sojka Jan,
Towarek Stanisław
(54) Sposób oraz urządzenie do mocowania
stalowych końcówek rur tkaninowych
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rozciągających się od przeciwległych końców części środnikowej.
Sposób polega na ty m, że półwyrób belkowy odlewa się
z pojedynczego strumienia roztopionego metalu swobodnie
zalanego do formy, w tym jej obrębie, który ogranicza wnękę dla
środnika półwyrobu, bezpośrednio przy jednym z zakończeń
części środnikowej.

(15 zastrzeżeń)

(57) Sposób polega na wprowadzaniu rury tkaninowej (1)
między dwie cylindryczne, współosiowe tuleje (2,3) i następnie
wytłaczaniu w nich od środka punktowych wgłębień o dowol
nym kształcie, zaciskających tkaninę między tymi tulejami. Urzą
dzenie ma postać zaciskowej głowicy (6), składającej się z
dzielonego pierścienia osadczego (7) i stożkowego trzpienia
roztłaczającego (8). Pierścień osadczy (7) ma wybrania (10) na
powierzchni wewnętrznej, a trzpień roztłaczający (8) ma prze
suwne segmenty klinowe (12) z zewnętrznymi bolcami (14).
Wynalazek ma zastosowanie przy zbrojeniu rur tkaninowych o
dużych średnicach, przeznaczonych do wyposażenia w wykła
dzinę, na przykład gumową i stosowanych w podsadzce hy
draulicznej.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 289932

(22) 91 04 18 5(51) F16S 3/06 A
B22D 11/00 B
(31) 90 511653
(32)90 04 20
(33) US
(71) CHAPARRA1 STEEL COMPANY,
MIDLOTHIAN, US
(54) Półwyrób belkowy jako ciągły odlew i sposób
ciągłego odlewania półwyrobu belkowego

(57) Półwyrób belkowy (10) zawiera część środnikową (12) i
wiele przeciwległych prekursorowych półek (14, 16, 18, 20),

A1(21) 288876
(31) 900436

(22)910128

5(51) F23C 11/02

(32) 90 0129

(33) FI

(71) Tampella Power Oy, TAMPERE, FI
(72) Kinni Jouni, Ruottu Seppo, Hyoty Paavo,
Janka Pentti
(54) Urządzenie spalające
(57) Urządzenie spalające z cyrkulowanym złożem wypeł
niającym, zawiera komorę reaktora (1) w wewnętrznej części
górnej, w której usytuowany jest co najmniej jeden oddzielacz
cyklonowy (6). Przynajmniej pierwsza, zewnętrzna obudowa (7)
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oddzielacza cyklonowego (6) ma powierzchnię przenoszącą
ciepło. Otwór wlotowy spalin (9) w pierwszej, zewnętrznej obu
dowie (7) rozmieszczony jest na całym jej obwodzie.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 284730 (22)90 04 09
(75) Soiński Janusz, POZNAŃ
(54) Kominek

Nr 21 (465) 1991
5(51) F24B 1/18

(57) Kominek charakteryzuje się tym, że komora nawiewowa
(1), komora paleniskowa (6) i czopuch (9) stanowią oddzielne
elementy, połączone ze sobą rozłącznie z możliwością ich wza
jemnego przemieszczenia. Konstrukcję nośną komory nawie
wowej (1) stanowi rama komory nawiewowej (4) w postaci
czwórnogu, zwieńczona od góry płyty paleniskowej (5). Komora
nawiewowa (1) ma co najmniej jeden otwór nawiewowy z kana
łami nawiewowymi (2), obejmującymi komorę paleniskową (6) i
czopuch (9), zakończonymi otworem wywiewowym (3) w obu
dowie czopucha (13). Konstrukcję nośną komory paleniskowej
(6) stanowi podstawa (7) w postaci czwórnogu, opartego na
ramie płyty paleniskowej (5) i zakończona ramą pokrywy pale
niska (8).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 284786

(22) 90 04 12

5(51) F27D 1/02

(71) Huta CZĘSTOCHOWA, CZĘSTOCHOWA
(72) Borzuchowski Jan, Sąsiadek Stanisław,
Stachowicz Stanisław, Klos Rajmund, Kuza
Stanisław, Cholewa Paweł, Rzeszowski
Marek, Zakrawacz Stanisław, Wypych Józef,
Korczak Wacław, Ociepa Włodzimierz,
Waściński Czesław
(54) Sklepienie pieca do topienia metali
(57) Sklepienie pieca do topienia metali charakteryzuje się
tym, że konstrukcja nośna (1) segmentów bocznych ma czopy
(7) osadzone w gniazdach (4) słupów pionowych (3). Konstru-
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keja nośna (2) segmentu środkowego ma z boków płyty oporo
we (8), którymi spoczywa na płytach oporowych (9) konstrukcji
nośnej (1) segmentów bocznych. Ponadto obrys dolny warstwy
ogniotrwałej (10) stanowi linia owalna, bez załamań, utworzona
w części środkowej z łuku o promieniu (R1) oraz w częściach
bocznych z łuków o promieniach mniejszych (R2).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284834

(22)90 0419

5(51) F41J 9/08
F41J 2/02
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
ZIELONKA
(72) Jurkiewicz Eugeniusz, Połoński Zbigniew,
Farbisz Ryszard, Kaczmarzyk Józef, Różycki
Wiesław
(54) Imitator celu powietrznego z blokiem
zakłóceń aktywnych

(57) Komora smugaczy (1) wykonana w kszałcie cylindra z
prostokątno-owalnymi otworami (2) w górnej części ściany bo
cznej, połączona jest rozłącznie na gwint łącznikiem (3) z rakieto
wym zespołem napędowym (4). Wewnątrz komory (1) osadzone
są korzystnie trzy artyleryjskie smugacze (5) spięte krążkowym
łącznikiem. Od góry komora (1) połączona jest również rozłącz
nie z blokiem zakłócającym (7), którego część wkręcana w
komorę zakończona jest występem o kształcie ściętego stożka.
W górnej części bloku (7) wykonane jest wytoczenie, zamknięte
od przodu aerodynamicznym czepcem (10), stanowiące komo
rę ładunku inicjującego. Poniżej tej komory wykonane są
prostopadle do osi bloku, korzystnie trzy nieprzelotowe otwo
ry cylindryczne o osiach obróconych względem siebie o 120°
stanowiące gniazda termicznych elementów zakłócających.
Gniazda połączone są z ładunkiem inicjującym kanałkami, w
których osadzone są lontowe opóźniacze zapłonu. Imitator prze
znaczony jest do przeprowadzania badań dynamicznych
rakiet przeciwlotniczych wyposażonych w termooptyczną
głowicę samonaprowadzającą.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284835

(22)90 0419

5(51) F42B 5/145

(75) Palmowski Marek, WARSZAWA
(54) Nabój gazowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest nabój gazowy stosowany
do broni palnej krótkiej w celach sygnalizacyjnych lub obron
nych.
Nabój gazowy ma ładunek roboczy umieszczony w
kapsule (1) mającej na górnej powierzchni (2) krzyżowe nacię
cie i opartej dolną częścią (4) o wewnętrzną wypukłość (5) rowka
(6) wyciśniętego na zewnętrznej powierzchni łuski (7). Wnętrze
kapsuły (1) ma przegrodę (8) oddzielającą różne ładunki robo
cze, a krawędź (9) łuski (7) jest częściowo zawinięta na jej górnej
powierzchni (2).

(3 zastrzeżenia)
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DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 284731 (22)90 04 09 5(51) G01B 11/02
(71) Politechnika Rzeszowska im.I.Łukasiewicza,
RZESZÓW
(72) Więcek Tomasz, Szymański A1eksander,
Warsza Zygmunt
(54) Czujnik optyczny do bezstykowego pomiaru
odchyłek wymiaru nominalnego
(57) W czujniku według wynalazku zespół elementów two
rzących szczelinę (U składa się ze stolika ruchomego (3) z
umieszczonym na nim ruchomym i blokowanym ograniczni
kiem (4) położenia walcowego elementu mierzonego (10) oraz
z ruchomego i blokowanego ostrza (5). Ostrze (5) usytuowane
jest tak, że jego krawędź dolna ustawiona jest równolegle do
tworzącej walcowego elementu (10) i leży w płaszczyźnie syme
trii tego elementu, prostopadłej do osi wiązki lasera He - Ne (1),
prostopadłej do uchwytu (9) tego ostrza oraz do płaszczyzny
powierzchni światia fotodetektora (2) usytuowanej w stałej odle
głości od utworzonej szczeliny (Lo/.

fali określa się emitancję ciała doskonale czarnego w tempera
turze T i T i i na tej podstawie wyznacza się pozorną różnicę
temperatur T = T- T obu pasków, którą obserwuje się na
monitorze kamery termowizyjnej.
Test do pomiaru ma na materiale (2) o współczynniku
emisyjności S2 paski równoległe (1) z materiału o współczynni
ku emisyjności Si. Paski równoległe (1) mają szerokość (a, ^ ,
2, ^ i oddzielone są między sobą o okres (d) równy podwojonej
ich szerokości oraz mają wysokość równą krotności szerokości,
korzystnie siedmiokrotnej.

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284435

A1(21) 289808

(22)910410

5(51) G01J 5/56
H04N 17/00
(71) Przemysłowe Centrum Optyki,
WARSZAWA
(72) Morawski Mirosław, Krawiec Bożena,
Jardanowska Katarzyna
(54) Sposób pomiaru termicznej zdolności
rozdzielczej w kamerze termowizyjnej oraz
test do pomiaru termicznej zdolności
rozdzielczej w kamerze termowizyjnej

(57) Sposób polega na tym, że na podstawie znanych współ
czynników emisyjności obu ciał w temperaturze Ti oraz długości

(22)9003 22 5(51) G01M 15/00
G06F15/20
(71) PZL-Rzeszów Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego, RZESZÓW
(72) Kozłowski Mieczysław, Osmecki Leopold,
Drążek Zbigniew
(54) Bezkontaktowy układ pomiaru parametrów
dynamicznych silników turbinowych

(57) Układ zbudowany jest z następujących elementów: czuj
nika (SN) osadzonego w kadłubie obudowy łożyska wału w pobliżu
osi wirnika, na którym osadzony jest dajnik sygnału wytwarzają
cy jeden impuls elektryczny na jeden pełny obrót o kąt 360° wału
wirnika, czujnika (SP) osadzonego w kadłubie obudowy wirnika
generującego krótkotrwałe impulsy od kolejno przelatujących
łopatek i rejestrującego kolejne położenia kątowe łopatek (fc.) w
trakcie jednego pełnego obrotu wału (O) o pełny kąt 360°,
układów wejściowych (1,2) przerzutnika (3), portu wejścia-wyj
ścia (8), bramki (4), licznika binarnego (6), oscylatora (5), portu
wejściowego (7), mikroprocesora (9), układu sterowania (11),
interfejsu (10) oraz komputera (12).

(1 zastrzeżenie)
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A1 (21) 287326 (22) 90 10 12 5(51) G01R 11/42
H02M 9/00
(71) MERA-PAFAL Zakłady Wytwórcze
Aparatury Precyzyjnej, ŚWIDNICA
(72) Andrzejewski Andrzej
(54) Układ nadajnika impulsów, zwłaszcza do
liczników energii elektrycznej
(57) Układ zawiera prostownik (Pr), filtr tętnień (F), dwa sta
bilizatory prądu /Sli i /SI2, stabilizator napięcia (SU), astabilny
generator (G), przerzutniki bistabilny (P) i monostabilny (M) oraz
transport (T).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284795

(22) 90 04 13

5(51) G01N 33/10
G01N 9/08
(75) Zaborowski Stefan, BYDGOSZCZ;
Zaborowski Marian, KOSZA1IN
(54) Urządzenie do automatycznego pomiaru
zawartości skrobi w ziemniakach metodą
hydrostatyczną

(57) Urządzenie ma głowicę (1), zawierającą czujnik ważący
wraz z zaczepem do mocowania kosza (3), przemieszczaną
wzdłuż pionowej kolumny (2) przymocowanej do stołu (4) z
zainstalowanym w nim zbiornikiem (5). Zaczep do mocowania
kosza (3) składa się z trzpienia z zatoczeniem oraz tarczy ze
współosiowym otworem o dwóch średnicach, połączonym z
niecentrycznym otworem. Ponadto urządzenie wyposażone jest
w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy mający mię
dzy innymi: blok sterujący pionowym ruchem głowicy (1) wzdłuż
kolumny (2) oraz czujniki: ważący, temperatury otoczenia, tem
peratury wody, czystości wody połączone z wielokanałowym
układem przetwornika analogowo-cyfrowego.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 284784

(22)90 0412

5(51) G01R 19/02

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Janiczek Janusz
(54) Sposób i układ do przetwarzania sygnału
pomiarowego
(57) Sposób polega na tym, że sygnał pomiarowy wstępnie
prostuje się i z otrzymanej wartości bezwzględnej wydziela się
składową zmienną i składową średnią, a następnie składową
zmienną po kwadratowaniu i uśrednieniu dodaje się do kwadra
tu składowej średniej.
Układ do przetwarzania sygnału pomiarowego ma na
wejściu prostownik (1), połączony przez kondensator (2) i układ
kwadratujący (3) z przełącznikiem (4). Przełącznik (4) jest połą
czony przez przetwornik (5) analogowo-cyfrowy z układem ob
liczeniowym (6).

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 284631

(22) 90 04 05 5(51) G01R 19/155
G01R 19/14
(75) Kuran Zygmunt, PIASTÓW
(54) Układ do wskazywania wartości i
biegunowości napięcia

(57) W układzie do katod dwóch diod mostka prostowniczego
(2) dołączone są kondensatory pamiętające (3) i bazy tranzystorów
(4). Diody wskazujące biegunowość napięcia (5) połączone są
szeregowo z emiterami tranzystorów (4), a kondensatorowy zasob
nik energii (6) dołączony jest do kolektorów tych tranzystorów.
Układ (7) impulsowego rozładowania kondensatorowego za
sobnika energii jest połączony szeregowo z diodą elektrolu
minescencyjną (8) sygnalizującą wartość napięcia.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 284748

(22)900410

5(51) G01R 21/00

(71) Politechnika Gdańska, GDAŃSK
(72) Pluciński Jerzy
(54) Układ elektroniczny do pomiaru bardzo
małych mocy optycznych
(57) Układ zawiera fotodiodę (D1) dołączoną do co najmniej
dwóch członów wzmacniających, z których jeden jest całkujący
(UC), a drugi różniczkujący (UR), przepuszczający składową
stałą. Jedno wyjście członu różniczkującego (UR) poprzez klucz
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pierwszy (K1 ), połączone jest z układem detekcji synchronicznej
(DS), którego wyjście jest wyjściem układu (Uwy). Wyjście członu
różniczkującego (UR) jest połączone, poprzez klucz drugi (K2)
i układ autozerowania (UA) z drugą elektrodą fotodiody (D1), do
której jest dołączona równolegle A1e w odwrotnym kierunku
dioda druga (D2).

(3 zastrzeżenia)

A2(21) 288154

(22)9012 06

5(51) G01T1/16
G01L 21/30
(71) POLON Zjednoczone Zakłady Urządzeń
Jądrowych Zakład Systemów
Elektronicznych, GDAŃSK
(72) Droszcz Janusz, Tymecki Henryk
(54) Sposób sygnalizacji promieniowania
jonizującego i układ sygnalizatora do
stosowania tego sposobu

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego
sposobu sygnalizacji promieniowania jonizującego i budowy spe
cjalnego, całkowicie bezobsługowego układu sygnalizatora do
stosowania tego sposobu.
Sposób sygnalizacji promieniowania jonizującego, w
którym przekroczenie ustalonego progu mocy dawki promienio
wania jonizującego jest samoczynnie monitorowane sygnałami
akustycznymi i optycznymi polega na tym, że reA1izowane auto
matycznie funkcje sygnalizacyjne natężenia promieniowania
podprogowego, przekroczenia ustalonego progu mocy dawki i
rozładowania baterii, są reA1izowane w sekwencji, w której
sygnały akustyczne wywołane promieniowaniem jonizującym o
natężeniu podprogowym powstają z nałożenia uformowanych
impulsów z licznika Geiger-Mullera na częstotliwość generatora
podkładu i są rejestrowane przez przetwornik elektroakustyczny
bez uruchomienia jednak sygnalizacji optycznej, natomiast
sygnały akustyczne wywołane przekroczeniem ustalonego
progu mocy dawki promieniowania jonizującego mają chara
kter sygnału ciągłego dwutonowego, z towarzyszącym jemu
przerywanym sygnałem optycznym o stałym interwale cza
sowym, a sygnał rozładowania baterii jest sygnałem aku
stycznym jednotonowym przerywanym.
Układ sygnalizatora promieniowania jonizującego cha
rakteryzuje się tym, że licznikowy detektor promieniowania joni
zującego Geiger-Mullera (1), z przyłączoną do niego przetwornicą
napięcia (2), ma na wyjściu dołączony układ wzmacniający (3),
dołączony na wyjściu do generatora częstotliwości podkładu
(4), z dołączonym na jego wyjściu przetwornikiem elektroaku
stycznym (5). Do wyjścia układu formującego (3) jest dołączony
integrator (6), doprowadzony do układu progowego (7) sygna
lizacji przekroczenia, mającego na wyjściu generator modulacji
częstotliwości sygnałów A1armowych (8). Jedno jego wyjście
dołączone jest do generatora podkładu (4) a drugie wyjście
dołączone jest do wejścia sygnalizatora optycznego (9). Rozła
dowanie baterii zasilającej sygnalizowane jest układem progo
wym (10), dołączonym do drugiego wejścia układu progowego
(7) sygnalizacji przekroczenia.

(2 zastrzeżenia)
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(22) 91 02 05

5(51) G02B 6/10
H01S 3/02
(31) 19280 A/90
(32)90 02 07
(33) IT
(71) SOCIETA CAVI PIRELLI S.p.A,
MEDIOLAN, IT
(54) Szerokopasmowy aktywny wzmacniacz
optyczny

(57) Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz optyczny,
zwłaszcza dla światłowodowych linii telekomunikacyjnych,
pracujący z sygnałem umieszczonym w określonym paśmie
długości fal. Szerokopasmowy aktywny wzmacniacz optyczny
charakteryzuje się tym, że w skład aktywnego światłowodu (6)
wchodzą odcinki (11) wykonane ze światłowodu o dwóch rdze
niach (12,13), z których pierwszy (12) jest połączony optycznie
z rdzeniem (16) pozostałych odcinków aktywnego światłowodu
(6), a drugi rdzeń (13) jest ucięty na końcach, przy czym rdzenie
(12, 13) są ze sobą optycznie sprzężone w paśmie leżącym w
zakresie fal emisji laserowej pierwszego rdzenia (12), innym niż
pasmo przesyłowe sygnału.

(19 zastrzeżeń)

Al(21) 284588 (22)9004 02
5(51) G02B 6/40
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Słaby Michał Jan, Olszewska-Mateja
Bronisława, Oleksiński Paweł, Tajkiewicz
Lech
(54) Sposób wytwarzania elementów bazujących
światłowody
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ele
mentów pozycjonujących włókna w złączach światłowodów tele
komunikacyjnych, przeznaczony do stosowania przy produkcji
złącz jednorazowego użytku do łączenia wielomodowych włó
kien światłowodowych.
Sposób polega na tym, że rowki (4) wytrawia się w
krzemie (1) i odwzorowuje się w materiale negatywowej matrycy
(2) w postaci pryzm. Matryca (2) stanowi jedną część formy.
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Drugą część formy (3) wykonuje się z metalu i nadaje się
elementom zewnętrzny kształt. Następnie wypełnia się metalo
wą formę (3) półpłynnym tworzywem, które po zastygnięciu w
formie (3) tworzy elastyczne elementy, na których płaskiej po
wierzchni odwzorowuje się rowki (4).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 284332

(22) 90 03 15

5(51) G05B 11/26
H02J 3/18
(71) ENERGETYKA Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Sp.z o.o.,
WARSZAWA
(72) Grzesiak Lech, Przybylski Jerzy, Łojszczyk
Dariusz, Ciemiecki Stanisław, Andrychowicz
Leszek
(54) Układ sterownika czasowo-sekwencyjnego

(57) Układ ma wyjście (Q) generatora astabilnego (GA) po
łączone z wejściem zegarowym (CP) licznika (L), którego drugie
wejście zerujące (CLR) jest połączone z wyjściem pierwszego
elementu logicznego (NU) oraz z wejściem adresowalnego
przerzutnika typu zatrzask (Z), natomiast wyjścia (Q0...Q3) licz
nika (L) są połączone odpowiednio z wejściami adresującymi
(A0....A3) przerzutnika typu zatrzask (Z), którego wejście zeru
jące (CLR) jest połączone z wyjściem drugiego elementu
logicznego (NI2), a jedno wejście jest połączone z dodatnim
biegunem napięcia zasilającego (Uz), zaś drugie wejście jest
połączone poprzez rezystor (R) z dodatnim biegunem napięcia
zasilającego (Uz) oraz poprzez kondensator (C) do masy ukła
du. Szeregowe wejście danych (Ol) przerzutnika typu zatrzask
(Z) jest połączone poprzez człon opóźniający (CO) z wejściem
dodatnim (+K) układu oraz wejściem elementu logicznego "wyłącznie-LUB" (WLUB), którego drugie wejście jest połączone z
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ujemnym wejściem (-K) układu. Wyjście A1ementu logicznego
"wyłącznie-LUB" (WLUB) jest połączone z pierwszym wejściem
pierwszego elementu logicznego (NU), którego drugie wejście
jest połączone z wyjściem zanegowanym (Q) generatora monostabilnego (GM), wejście (+T) którego jest połączone z 'wyj
ściem trzeciego elementu logicznego LUB (EL), przy czym co
najmniej osiem wejść tego elementu LUB (EL) jest połączonych
odpowiednio poprzez co najmniej osiem bloków różniczkują
cych (BR1....BR8) z co najmniej ośmioma wyjściami (Q1
Q8)
przerzutnika typu zatrzask (Z).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 283996
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(54) Sposób transmisji danych z
mikrokomputera i układ do transmisji
danych z mikrokomputera
(57) Układ zawiera element transmisji szeregowej (SIO) za
pośrednictwem którego przesyła się z układu mikrokomputera
(UK) ciąg bitów o jednakowym czasie trwania, składający się z
impulsów sterujących (S) i bitów danych (D). Układ wykonawczy
zawiera przerzutnik monostabilny (M) wyzwalany każdym im
pulsem sterującym. Tylne zbocze generowanego impulsu wpi
suje do rejestru (R) wartość logiczna bitu danych następującego
po impulsie sterującym. Przedmiotem wynalazku jest również
sposób działania powyższego układu.

(5 zastrzeżeń)

(22) 90 02 26

5(51) G05D 25/02
H05B 39/04
H02B 15/00
(71) Zakład Urządzeń Teatralnych,
WARSZAWA
(72) Abramów WA1demar, Błaszkiewicz
Władysław, Bojarski Stanisław, Runowski
Lech, Sosnowski Andrzej
(54) Modułowy pulpit do regulacji oświetlenia
scenicznego

(57) Modułowy pulpit charakteryzuje się tym, że zasilacz
stabilizowany (1) zasila uzwojenie potencjometrów zmieniaczy
obrazów (2), zaś suwak tego zmieniacza podaje napięcie steru
jące na współpracujące ze zmieniaczem (2) ściemniacze grupo
we (3), które zasilają nastawniki obwodowe (5) pulpitu poprzez
wzmacniacze tranzystorowe (4).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 287387

(22) 90 10 18

(31) 53421-B/89

5(51) G06M 1/26

(32) 8910 20

(33) IT

(71) VEGLIA BORLETTI S.r.l, MEDIOLAN, IT
(72) Ortelli Bruno
(54) Urządzenie do ustawiania w linii cyfr
licznika cyfrowego z bębnami do ukazywania
cyfr
( 5 7 ) Urządzenie zawiera szereg współosiowych bębnów (18),
z których każdy jest związany z jednym cyfrowym rzędem wiel
kości i jest wyposażony w cyfry od "0" do "9" przystosowane do

A1(21) 284445

(22)90 03 23

5(51) G06F 3/00

(71) LUMEL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Metrologii Elektrycznej, ZIELONA GÓRA
(72) Wieluński Andrzej, Waliński Bogdan
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ukazywania oraz ma zestaw kół zębatych (26) sprzężonych z
bębnami (18) dla przenoszenia dziesiątek do następnej kolum
ny. Urządzenie zawiera pojedynczą, płytkową sprężynę (36)
współpracującą z graniastą krzywką (33) przymocowaną do
jednego z kół zębatych (26). Płytkowa sprężyna (36) jest zwią
zana z bębnem (18) odpowiadającym najwyższemu cyfrowemu
rzędowi wielkości lub innemu pośredniemu rzędowi wielkości.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 289962

(22) 91 04 18

5(51) G10C 3/18

(75) Dubaj Mariusz, KRASNYSTAW
(54) Zespół figurowo-młoteczkowy mechanizmu
pianina
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(54) Rejestrator-odtwarzacz ze zmianą szybkości
(57) Rejestrator-odtwarzacz dźwięku ze zmianą szybkości
ma dwa tory sygnałowe współbieżnie sterowane uniwibratorem
(25) i licznikiem (23). W jednym torze złożonym z przetwornika
(4), pamięci (10) i przetwornika (16) jest analizowana i pamięta
na oraz przetwarzana amplituda sygnału (S'a), zaś w drugim
torze złożonym z przetwornika (5), pamięci (11) i przetwornika
(17) jest analizowana i pamiętana oraz przetwarzana częstotli
wość sygnału (S'a), które to składowe sygnału przy odtwarzaniu
mają długość trwania zależną od regulowanego impulsu uniwibratora (25) i są wprowadzane do generatora - wzmacniacza
(27), przy czym adres ich pobrania z pamięci podaje każdora
zowo licznik (23) pobudzany kolejnymi impulsami uniwibratora
(27).

(1 zastrzeżenie)

(57) Zespół figurowo-młoteczkowy mechanizmu pianina ma
figurę (1) w której wycięciu osadzony jest na dźwigni (10)
chwytnik (11). Chwytnik (11) ma listwę chwytnikową (16) oraz
występ oporowy (17). Poduszeczka chwytnika (13) oraz wspo
rnik młotka (8) mają kształt zbliżony do trójkąta o krzywoliniowej,
opływowej przeciwprostokątnej.

(1 zastrzeżenie)

A2(21) 288784

(22) 91 01 21

5(51) G11B 20/10

(75) Kania Jan, ŁODYGOWICE

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 284459

(22)90 03 26

5(51) H01C 7/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów,
KRAKÓW
(72) Nowak Stanisław, Luśniak-Wójcicka Danuta,
Sztaba Olgierda, Gandurska Joanna, Rybka
Wojciech, Pisarkiewicz Tadeusz,
Podermański Bogdan

(54) Miniaturowy element rezystywny
(57) Element rezystywny składa się z płytki ceramicznej, z
naniesionymi na nią warstwami: rezystywną, kontaktową i wy
prowadzeniową. Element charakteryzuje się tym, że ma warstwę
rezystywną (1), która ograniczona jest z dwu przeciwległych
boków prostokątnymi kontaktami (2), zaś z dwu pozostałych
ograniczona jest krawędziami w kształcie łuków odwróconych
przeciw sobie, przy czym najmniejsza odległość między łukami
do największej jest nie mniejsza niż 1:2. Do prostokątnych
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kontaktów (2) doprowadzone są ścieżki wyprowadzeniowe (3),
których szerokość wynosi od 1/4 do 1/3 długości dłuższego
boku prostokątnego kontaktu (2), zaś długość ścieżki jest równa
przynajmniej 1/2 długości dłuższego boku prostokątnego kon
taktu (2). Na ścieżce wyprowadzeniowej (3) przy kontakcie
wyprowadzeniowym (4) korzystnie umieszcza się warstwę za
porową (5).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Sposób odzyskiwania elementów składowych
baterii suchych - zwłaszcza suchych ogniw
Leclanchego, i urządzenie do stosowania
tego sposobu
(57) Istota sposobu polega na tym, że spody (4a) cynkowych
kubków (4), poddawanych obróbce, posortowanych ogniw (1),
zostają od nich oddzielone przez odcięcie, następnie z ogniw
(1), pozbawionych spodów, zostają wysunięte pręty węglowe
(3), po czym z każdego cynkowego kubka (4) zostaje usuniętaprzez wypchnięcie-masa (5) z pozostałością elektrolitu. Odcięte
spody (4a) i kubki cynkowe (4) są na ogół zbierane razem,
natomiast pręty węglowe (3) i masa (5) z pozostałością elektro
litu są gromadzone oddzielnie. Urządzenie ma usytuowane
wzdłuż toru obróbki (P) ogniwa (1), zespół doprowadzający
ogniwa (8), zespół mocująco-przesuwający (9), zespół odcina
nia spodów (10), zespół wysuwania prętów węglowych (11),
zespół wypychania masy z pozostałością elektrolitu (12) oraz
zespół wyrzucania kubków (13). Ma ono także zabierak (14)
przemieszczający ogniwa (1) wzdłuż toru obróbki (P). Zespoły:
odcinania spodów (10), wysuwania prętów węglowych (11),
wypychania masy z pozostałością elektrolitu (12) i wyrzucania
kubków (13), mają oddzielne zbiorniki.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 284692 (22)90 04 06 5(51) H01H 43/04
(75) Frąckiewicz Zbigniew, SZCZECIN
(54) Sposób wyłączania światła oraz wyłącznik z
opóźnieniem reA1izujący ten sposób
(57) Wyłącznik zbudowany jest z triaka (6) przyłączonego
równolegle do bistabilnego wyłącznika (4) oraz układu sterują
cego (7).
Przedmiotem wynalazku jest również sposób działania
powyższego wyłącznika.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 284874

A1(21) 284736 (22) 90 04 11

5(51) H01M 6/52

(71) CSEPEL MUVEK FEMMU,
BUDAPESZT, HU
(72) Sipos Domokos, Mosonyi Árpad

(22)900419

5(51) H01R 39/24

(71) Politechnika Gdańska, GDAŃSK
(72) Rafalski Wojciech, Muszalski Zbigniew,
Wilk Andrzej
(54) Sposób wytwarzania klocka warstwowego
szczotek o obniżonej indukcyjności do
maszyn elektrycznych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do matrycy, której
komora robocza (6) ma szerokość odpowiadającą długości
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całkowitej (a) gotowej do użycia szczotki i długość (1) podzielo
ną cienkimi przekładkami (4) na k-krotną szerokość (t) gotowej
do użytku szczotki i (k+1)-krotną szerokość (ti) pionowych
jednorodnych warstw przedzielających przeznaczonych prawie
w całej swej szerokości na odpad produkcyjny powstający w
procesie podziału klocka na gotowe szczotki, wprowadza się
przez zasypywanie jednozabiegowe, najpierw do wąskich prze
strzeni (5) między cienkimi przekładkami (4) sproszkowany mate
rial niemetaliczny o dużej rezystywności elektrycznej. Następnie
do pozostałych przestrzeni o szerokości buskiej (t) gotowej szczot
ki wprowadza się przez zasypywanie wstęgowe jednozabiegowe
lub więcej niż jednozabiegowe na przemian warstwy sproszkowa
nego materiału metalicznego lub węglopochodnego o małej rezy
stywności elektrycznej i grubości (gi) < 5 mm oraz warstwy o
grubości (g2) ^ 1 mm składając« się w 2/3 do 9/10 długości
szczotki (a) z sproszkowanego materiału niemetalicznego o dużej
rezystywności przewodzącego prąd elektryczny, zaś w 1/3 do 1/10
diigości (a) z matenalu warstwy poprzedniej. Zasypywanie reali
zowane jest w ten sposób, że pierwsza warstwa (1) na spodzie
komory roboczej (6) sporządzona jest z proszku metalicznego
!ub węglopochodnego o małej rezystywności, następnie zasy
puje się począwszy od jednej z kiawędzi bocznych komory
roboczej (6) warstwę (2), która na 2/3 -:- 9/1G swej szerokości (a)
składa się z proszku niemetalicznego o dużej rezystywności, a
w pozostałej części z rnateriału metalicznego lub węglopochod
nego warstwy poprzedniej (1) Następną warstwę (1) wykonuje
się w całości z materiału metalicznego lub węglopochodnego o
małej rezystywności, po czym zasypuje się ponownie warstwę
(2) złożoną z dwóch części, lec;, rozpoczynając zasypywanie 2/3
-i- 9/10 szerokości komory (6) proszkiem niemetalicznym od
przeciwnej niż poprzednio krawędzi bocznej i uzupełniając do
pełnej szerokości materiałem warstwy poprze •••niaj (1). Dalej
zasypuje się na przemian warttwy całkowicie wykonane z ma
teriału o małej rezystywności (1) i warstwy (2) złożone z materia
łów o dużej i małej rezystywności z naprzemiennym ułożeniem
części o dużej rezystywności raz od lewej, raz od prawej krawę
dzi komory roboczej (6), przy czym warstwą pierwszą na spo
dzie komory roboczej (6) może być dowolna z wymienionych
warstw. Warstwę ostatnią (3) na wierzchu komory roboczej (6)
zasypuje się materiałem o małej rezystywności na grubość od
kilku do kilkunastu grubości jednorodnej pojedynczej warstwy
(gi). Tak przygotowany luźny zestaw, po usunięciu przekładek
(4) rozdzielających długość (1) komory roboczej (6) na poszcze
gólne moduły, poddaje się termicznej obróbce ciśnieniowej,
utrzymując ciśnienie w przedziale od 30 Mpa do 200 Mpa, a
temperaturę w przedziale od 40°C do 800°C w czasie od 1 min
do 15 min liczonym od momentu rozpoczęcia ogrzewania ko
mory roboczej (6) matrycy od temperatury 30°C. Następnie
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klocek wygrzewa się w temperaturze utrzymywanej, zależnie od
rodzaju lepiszcza, w przedziA1e od 40°C do 1000ŁC przy ciśnie
niu od 30 Mpa do 200 Mpa, w czasie od 0,5 do 20 h oraz później,
po usunięciu z komory roboczej (6) studzi się w kontrolowanym
czasie z zachowaniem dynamiki nie wyższej niż 5°C. cm/s.
Gotowe wymiary szczotek otrzymuje się tnąc klocek wzdłuż
pionowych warstw przedzielających (5) w ten sposób, aby na
bocznych powierzchniach mających za podstawę długość (a)
szczotki pozostały cienkie warstwy materiału przeznaczonego
na rzez.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 284333

(22) 90 03 15

5(51) H02J 3/18

(71) ENERGETYKA Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Sp.z o.o.,
WARSZAWA
(72) Grzesiak Lech, Przybylski Jerzy, Łojszczyk
Dariusz, Ciemiecki Stanisław, Andrychowicz
Leszek
(54) Układ regulatora mocy biernej ze
sterownikiem sekwencyjnym
(57) Układ ma wyjście bloku pomiaru prądu (BPP) połączo
ne z wejściem bloku określania czułości regulatora (BOC), na
wejście którego jest podawana zadana wartość czułości (Q).
Wyjście bloku (BOC) jest połączone z pierwszym wejściem
bloku pomiaru mocy biernej (BPQ), na wejście drugie którego
podawane są sygnały zmiany polaryzacji napięcia linii zasilają
cej (LZ) z wartości dodatniej na ujemną i ujemnej wartości na
dodatnią /U-/+,U+/7. Wyjście bloku (BPQ) jest połączone z
wejściem bloku porównującego (BP) wartość mocy biernej linii
(LZ) z wartością mocy biernej zadanej przez blok nastawy
zmiany (BNZ) wyjściowej mocy biernej. Wyjście ujemne (-K)
bloku (BP) jest połączone z pierwszym wejściem elementu
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logicznego "wyłącznie - LUB" (WLUB), zaś wyjście dodatnie
(+K) bloku (BP) jest połączone z drugim wejściem elementu
logicznego (WLUB), którego wyjście jest połączone z pierwszym
wejściem elementu logicznego (NI). Drugie wejście elementu (NI)
jest połączone z wyjściem generatora monostabilnego (GM), któ
rego wejście jest połączone poprzez co najmniej osiem wyjść
elementu (EL) oraz co najmniej osiem bloków różniczkujących
(BR) z co najmniej ośmioma wyjściami (Q1 ,Q2,...Q8) przerzutnika
typu zatrzask (Z), zaś wyjście (Q) generatora astabilnego (GA)
połączone jest z wejściem zegarowym (CP) licznika (L), którego
wejście zerujące (CLR) jest połączone z wyjściem elementu (NI)
oraz z wejściem (WE) przerzutnika typu zatrzask (Z). Natomiast
wyjścia (Q0...Q3) licznika (L) są połączone odpowiednio z wej
ściami adresującymi (A0...A3) przerzutnika (Z), a szeregowe
wejście danych (Dl) przerzutnika (Z) jest połączone poprzez
człon opóźniający (CO) z wyjściem (+K) bloku (BP), przy czym
z wyjściami (Q1.Q2....Q8) przerzutnika (Z) połączona jest po
pi zez blok wyzwalania (BW) oraz łącznik (Ł) bateria kondensa
torów (C).
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(54) Przesuwnik fazowy
(57) W przesuwniku suwak autotransformatora (At) połączo
ny jest ze wspólnym zaciskiem, elementu indukcyjnego (L) oraz
elementu pojemnościowego (C), których wolne końce są połą
czone z regulowanym opornikiem (R).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 289899

(22) 91 04 15

5(51) H02M 7/145

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, KRAKÓW
(72) Bisztyga Kazimierz, Biernat Zbigniew,
Czekoński Jarosław, Gąsiorek Stanisław,
Hanzelka Zbigniew, Piróg Stanisław
(54) Sterownik prądu indukcyjnego w układach
statycznej kompensacji mocy biernej
(57) Sterownik, według wynalazku, charakteryzuje się tym,
że tyrystory (T1 -fT6) połączone są w układzie mostka, którego
zaciski stałoprądowe są zwarte, a zaciski zmiennoprądowe (A,B,C)
połączone są poprzez elementy indukcyjne (XL) z zaciskami wej
ściowymi (We) sterownika.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 289591
(31)90499249

(22) 91 03 26

5(51) H04N 5/04
H03L7/06
(32)90 03 26
(33) US

(71) Thomson Consumer Electronics Inc.,
INDIANAPOLIS, US
(72) Fernsler Ronald Eugene,
Rodriguez-Cavazos Enrique
(54) Układ synchronizacji wybierania linii
A1(21) 284334

(22) 90 03 15

5(51) H03H 9/66

(71) ENERGETYKA Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o.,
WARSZAWA
(72) Ciemiecki Stanisław, Andrychowicz Leszek,
Łojszczyk Zygmunt

(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera obwód prze
twornika (56) do wytwarzania na podstawie pierwszego sygnału
taktującego, drugiego sygnału taktującego o drugiej częstotli
wości, będącej wielokrotnością pierwszej częstotliwości i ulegającej
zmianom okresowym, odpowiadającym pierwszej częstotliwości.
Druga synchroniczna pętla fazowa (62) odbiera drugi sygnał
taktujący, który może być asymetryczny w przedziA1e czasowym
pierwszego sygnału taktującego, oraz sygnał sprzężania zwrot-
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nego odpowiednio do drugiej częstotliwości. Druga synchronicz
na pętla fazowa zawiera sterowany generator (66), przeznaczony do
generowania płynnie zmieniającego się sygnału synchronizacji od
chylania linii o drugiej częstotliwości. Druga synchroniczna pętla
fazowa ma charakterystykę przenoszenia wyznaczoną przez filtr
dolnoprzepustowy (63), zabezpieczający sterowany napięcio
wo generator (66) przed zmianami częstotliwości na tyle szyb
kimi, na ile szybkie są zmiany częstotliwości drugiego sygnału
taktującego, oraz stopień wyjściowy odchylania linii (68) dołą
czony do drugiej pętli fazowej (62) przeznaczony do synchroni
zacji z drugą częstotliwością.

(32 zastrzeżenia)
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DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 91808
(22) 91 0116 5(51) A01D 78/08
(71) MEPROZET Przedsiębiorstwo
Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej,
ORZYSZ
(72) Chmura Krzysztof
(54) Przetrząsaczo-zgrabiarka

folii (2) wykonane są otwory (3), przez które przeciągnięte są
knoty (4). Na folię (2) i wystające knoty (4) położona jest mata
kapilarna (5). Dolne końce knotów (4) zanurzone są w wodzie
(6), rozprowadzanej za pomocą rynien (7). Stały poziom wody
(6) w rynnach (7) utrzymywany jest za pomocą zaworu pływako
wego (8).

(1 zastrzeżenie)

(57) Przetrząsaczo-zgrabiarka charakteryzuje się tym, że ru
ra (1) ramy wyposażona jest w sześć ramion wydźwigu (12) z
kołami (7) palcowymi, zaś w segmencie nastawczym jezdnego
koła (4) tylnego kąt pomiędzy osią wrębu transportu a osią
wrębu zagrabiania wynosi od 35° do 38° a wspólna oś otworów
w uchach dyszla (29) tworzy z osią symetrii dyszla (29) kąt od
70° do 80°.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91747

(22)910107

5(51) A01G 25/02

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
SKIERNIEWICE
(72) Treder WA1demar, Treder Jadwiga,
Taczanowski Krzysztof, Hołownicki Ryszard
(54) Zespół do nawadniania mat kapilarnych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do stałego
nawadniania mat kapilarnych, służących do nawadniania doni
czkowych roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami.
Zespół do nawadniania mat charakteryzuje się tym, że
parapet (1) jest wyłożony folią (2). W dnie parapetu (1) oraz w

U1(21) 92433

(22)9104 09

5(51) A01G 27/00

(75) Wysocki Marek, LUBLIN
(54) Nawadniacz roślin
(57) Nawadniacz rozwiązuje zagadnienie samoczynnego na
wadniania systemu korzeniowego warzyw, kwiatów oraz krzewów.
Nawadniacz ma sztywny pręt (1) wyposażony w przelo
towy kanał (2), który ma wylot w postaci dwóch bocznych
otworków (5). Przez boczne otworki (5) przewleczony jest na
zewnątrz pręta (1) giętki element (6).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 91796

(22) 91 0116
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5(51) A41D 13/02

(71) SAWO Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o.,
BYDGOSZCZ
(72) GA1icki Kazimierz
(54) Odzież ochronna ostrzegawcza
(57) Odzież ochronna ostrzegawcza charakteryzuje się tym,
że kamizelka (1) i spodnie (2) mają równoległe pasy odblaskowe
(3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91811

(22) 91 0112

5(51) A21C 5/00

(71) SPOMASZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn i Urządzeń Przetwórstwa
Zbożowo-Paszowego, BYDGOSZCZ
(72) Korzeniewski Wiesław
(54) Nóż wieńcowy
(57) Nóż wieńcowy ma segmenty długie (3) połączone z
pierścieniem wewnętrznym (1) i pierścieniem zewnętrznym (2),
segmenty średnie (4), również połączone z tymi pierścieniami,
rozmieszczone między segmentami długimi (3) oraz segmenty
krótkie (5), zamocowane do pierścienia zewnętrznego (2) mię
dzy segmentami średnimi (4), a także między segmentami dłu
gimi (3) i segmentami średnimi (4).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 91825

(22) 91 0119

5(51) A43C13/00

(75) Pilśniak Adolf, CZĘSTOCHOWA
(54) Ochraniacz obcasa pantofla damskiego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem zabezpieczenia ob
casa pantofla damskiego szpilkowego lub półszpilkowego przed
kaleczeniem.
Ochraniacz obcasa charakteryzuje się tym, że na kołku
(3) fleka (2) ma osadzony ochraniacz (4), którego ścianki (6) są
znacznie wyższe od wysokości fleka (2) i mają górne krawędzie
profilowane.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 91785

(22) 91 01 14

5(51) A45G 7/04

(75) Uchroński Zbigniew, CZĘSTOCHOWA
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(54) Wieszak do kwiatów
(57) Wieszak charakteryzuje się tym, że do wałka (1) ma
przymocowane na różnych poziomach ramiona (2), przy czym
ramiona (2) są na obwodzie wałka (1) zamocowane tak, że ich
wzajemne rozmieszczenie przebiega po linii spiralnej, zaś na
ramionach (2) ma zamocowane postawki (3) w których osadzo
ne są półki (4), a każda półka (4) ma otwór (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91746
U1(21) 91786

(22) 91 01 14

5(51) A47G 7/04

(75) Uchroński Zbigniew, CZĘSTOCHOWA
(54) Wieszak do kwiatków doniczkowych
(57) Wieszak charakteryzuje się tym, że do wałka (1) ma
przymocowane na różnych poziomach ramiona (2), przy czym
ramiona (2) są na obwodzie wałka (1) zamocowane tak, że ich
wzajemne rozmieszczenie przebiega po linii spiralnej, zaś na
ramionach (2) ma założone zawieszki w kształcie pałąków (4),
do których przymocowane są półki (5), a każda półka (5) ma
otwór (6).

(1 zastrzeżenie)

(22)910107

5(51) A47G 33/08

(71) INCO VERITAS Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Artykułów Elektrotechnicznych,
WODZISŁAW ŚLĄSKI
(72) Ryszka Wojciech
(54) Bombka z pozytywką
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest bombka z pozyty
wką wykorzystywana jako ozdoba choinkowa.
Bombka składa się z górnej czaszy (1) i dolnej czaszy
(2) przy czym czasze (1) i (2) wyposażone są w zaczepy (3) i
słupki (4). W zaczepach (3) zamocowana jest płytka montażowa
(5) z układem elektronicznym. Pomiędzy słupkami (4) i płytką
montażową (5) usytuowane są podkładki (6) z gumy przewodzą
cej.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91826
U1(21) 91765
(22) 91 0110
5(51) A47G 9/08
(75) Stawicka Bogumiła, ŁÓDŹ
(54) Śpiwór dziecięcy
(57) Śpiwór dziecięcy składa się z kołderki w kształcie pro
stokątnym, w któr/m wzdłuż dłuższych boków są napy (2), a do
krótszych boków po złożeniu przytwierdzona jest napami (2)
para szelek (4). Ponadto na powierzchni zewnętrznej kołderki
(1) znajduje się kieszeń (3).

(1 zastrzeżenie)

(22) 91 0119

5(51) A47H 1/04

(75) Opala Jan, BIELSKO-BIAŁA
(54) Listwa zasłonowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa zasłonowa
przeznaczona do firanek i zasłon.
Listwę zasłonową stanowi trzykomorowa kształtka, któ
rej obrys przekroju poprzecznego jest trapezem, a komora
środkowa (1) ma od strony mniejszej podstawy (2) trapezu
przecięcie (3), natomiast pozostałe komory (4) są symetryczne
w stosunku do osi wzdłużnej listwy zasłonowej.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 91246 (22) 90 10 23 5(51) A63H 33/04
(75) Roszczyna Marcin, RUDA ŚLĄSKA
(54) Układanka obrazkowo-wyrazowa

Ul(21) 91812

(22) 91 Ol 17

5(51) A61G 7/04

(75) Zajda Jan, TARNÓW
(54) Materac

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest układanka obraz
kowo-wyrazowa przeznaczona do celów dydaktycznych, zwła
szcza do początkowego nauczania dzieci w wieku szkolnym
języka ojczystego lub języków obcych.
Układanka charakteryzuje się tym, że wewnątrz pojemni
ka (1) w kształcie prostopadłościennej puszki jest usytuowany
zbiór pojedynczych klocków (2) z symbolami graficzno-słownymi,
ułożonych w stosy w dwóch poziomych rzędach zamkniętych
od góry wysuwaną prostokątną płytką (4) umieszczoną w pro
wadnikach (5) utworzonych przez wygięcia końców boków po
jemnika (1).

(2 zastrzeżenia)

(57) Materac mający postać płaskiej, prostokątnej powłoki
płóciennej, podzielonej połączeniami obu płaszczyzn powłoki
na mniejsze komory wypełnione materiałem wypełniającym,
składa się z trzech równoległych rzędów (1), każdy złożony z
wąskich poprzecznych kieszeni (2) utworzonych przez przeszy
cia (3) i (4) obu płaszczyzn powłoki, przy czym każda z tych
kieszeni (2) wypełniona jest w około 3/4 objętości nasionami
gorczycy białej (5).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 91247

(22) 90 10 23

5(51) A63H 33/04

(75) Roszczyna Marcin, RUDA ŚLĄSKA
(54) Element układanki obrazkowo-wyrazowej

U1(21) 91708

(22) 90 12 27

5(51) A63H 17/28

(75) Ciesiul Henryk, SOPOT
(54) Zabawka-samochód ze światłami na dachu
(57) Zabawka - samochód zawiera wbudowany pod nadwo
ziem układ elektroniczny (2) z diodami świecącymi (1) wystają
cymi ponad powierzchnię dachu, włączanymi przemiennie.

{7 zastrzeżenie)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element układanki
obrazkowo-wyrazowej przeznaczony do celów dydaktyczno-zabawowych, do układania zestawów typu domino.
Element układanki jest wykonany w postaci prosto
padłościennej kostki (1) z tworzywa sztucznego, mającej bocz
ne górne krawędzie (2) usytuowane powyżej górnej płaszczyzny
kostki (1) tworzące prostokątne zagłębienia (3). Wewnątrz zagłę
bienia (3) jest umieszczona informacyjna karta (4) z naniesionymi
symbolami graficzno -słownymi. Powierzchnia górna iniormacyjnej karty (4) pokrywa się z bocznymi górnymi krawędziami (2)
kostki, tworząc jedną wspólną płaszczyznę roboczą. Od spodu
kostka (1) jest otwarta z wystającymi bocznymi ściankami (6),
których dolne krawędzie stanowią jej podstawę.

(1 zastrzeżenie)

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 21 (465) 1991

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 91815

(22) 91 01 17

5(51) B02C 4/06

(71) SIPMA S.A., LUBLIN
(72) Bartoszcze Leszek, Frańczak Edward
(54) Urządzenie do miażdżenia ziarna
(57) W urządzeniu do miażdżenia ziarna przeznaczonym do
przygotowywania paszy dla zwierząt hodowlanych, wyposażo
nym w usytuowaną na podporach (1) ramę (2) a na niej zbiornik
ziarna (3), pod którym usytuowane są napędzane przez prze
kładnię pasową (5) walce miażdżące (6) i (7) znajduje się roz
dzielacz (8) zgniecionego ziarna, do którego przymocowane są
łącznikami skrobaki.
W celu obniżenia natężenia hałasu spowodowanego
drganiami skrobaków do ich powierzchni przymocowane są
pasy gumowe.

(54) Agregat zamgławiający
(57) Agregat charakteryzuje się tym, że atomizer (6) sprzę
żony jest z dmuchawą (9), przy której usytuowana jest nagrzewnica
(8). W przewodzie cieczowym (5) zainstalowany jest rozdzielacz
cieczy (11) z ciśnieniowego zbiornika (3) i z instalacji wodociągowej
(12). Oś konfuzora zorientowana jest pod kątem 15° - 30° do
poziomu.

(1 zastrzeżenie)

(7 zastrzeżeń)

U1(21) 91798

(22) 91 0115

5(51) B05D 1/02

(71) Rejon Dróg Publicznych, NOWY TOMYŚL
(72) Miedziński Zygmunt, Troszczyński Wojciech
(54) MA1owarka do malowania farbą
dwuskładnikową

U1(21) 91428

(22) 90 11 20

5(51) B05B 1/02

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Tarnogrodzki Antoni, Pyzik Janusz

(57) MA1owarka charakteryzuje się tym, że oprócz pistoletów
natryskowych do farby, ma dodatkową instalację do rozpylania
kuleczek odblaskowych, która składa się ze zbiornika (2), prze
wodów ciśnieniowych (10) połączonych za pośrednictwem ele
ktrozaworów z rozpylaczami (11), (12) i (13). Rozpylacze składają
się z korpusu (14) i z dyszy (15), z doprowadzonym sprężonym
powietrzem, odcinanym przez zawór (16), Do gniazda zaworu
(16) przez ukośny kanał usytuowany pod kątem około 40° do osi
dyszy (15) doprowadzone są ujścia przewodów (10).

(3 zastrzeżenia)
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Krótsze, górne ramię tej litery U jest występem (7) blokującym,
natomiast dłuższe, dolne ramię jest blokadą (8) zawiasy.
Kształtownik zapewnia sztywność i szczelność luku w
połączeniu z pokrywą luku.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 91804

(22) 91 01 17

5(51) B21D 53/74

(75) Kowalczyk Krzysztof, WARSZAWA;
Piskorowski Andrzej, WARSZAWA
(54) Kształtownik pokrywy luku
(57) Kształtownik wykonany jest z pręta o przekroju pełnym,
o kształcie zbliżonym do leżącej litery T. Poprzeczne ramię litery
T stanowi nachylony, wypukły okap (1), w górnej części zakoń
czony występem (2) do blokowania szyby luku. Trzon litery T od
strony, która stanowi dolną powierzchnię pokrywy ma wybranie
(3), które jest pogłębione drugim wybraniem, będącym uchwy
tem (4) o przekroju teownika, służącym jako gniazdo uszczelki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91803

(22) 91 01 17

5(51) B21D 53/74

(75) Kowalczyk Krzysztof, WARSZAWA;
Piskorowski Andrzej, WARSZAWA
(54) Kształtownik zrębu luku
(57) Kształtownik według projektu przeznaczony jest do wy
konania zrębu luku jednostek pływających.
Wykonany jest z pręta o pełnym przekroju, zbliżonym
do kształtu prostokąta. Na podstawie (1) pręta znajdują się rowki
uszczelniające (2). Na lewej powierzchni pręta, będącej wewnę
trzną powierzchnią zrębu znajduje się występ ryglujący górny
(3) i występ ryglujący dolny (4). Powierzchnia górna (5) ma
uskok (6). Prawa powierzchnia pręta ma zarys leżącej litery U.
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(22) 91 01 26

5(51) B22D 39/06

(71) PRODLEW Przedsiębiorstwo
Projektowania i Wyposażania Odlewni,
BYTOM
(72) Szaforz Józef, Stoika Jerzy, Plaskacewicz
Jerzy, Kandefer Mieczysław, Dąbek Stanisław
(54) Urządzenie do automatycznego zalewania
form ciekłym metalem
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma komorę wyle
wową (4), która jest połączona syfonowym kanałem (3) z wnę
trzem wanny (1) pieca, zaś zatyczka (18) jest połączona z
siłownikiem (19) sterowania zatyczki (18). Dla utrzymania ciekłe
go metalu, w komorze wylewowej (4) znajduje się ceramiczny
pływak (7), połączony cięgnem z dwuramienną dźwignią (8),
mającą na drugim końcu ramienia przeciwciężar (10) oraz prze
słonę współpracującą ze zbliżeniowymi czujnikami (9). W komo
rze (4) wylewowej, na ramieniu dźwigni (8) umieszczona jest
krzywka współpracująca z zaworem dławiącym, tworząc układ
(20) dławiący skrajnego poziomu metalu.

(2 zastrzeżenia)
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(8). W części środkowej ramię (7) ma otwór do zamocowania na
czopie (4) za pomocą nakrętki (9).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91779

(22) 91 0111

5(51) B27C 9/00

(71) NOWOMAG Nowosądecka Fabryka
Urządzeń Górniczych, NOWY SĄCZ
(72) Gawlik Mieczysław, Fryzowicz Zbigniew
(54) Pilarko-strugarka do drewna
(57) Pilarko-strugarka charakteryzuje się tym, że stół podawczy (6) ma cztery wsporniki (8) z podłużnymi, pochyłymi otwo
rami i jest zawieszony na czopach (9), osadzonych w ścianach
nośnych i wprowadzonych w otwory wsporników (8), a od spodu
do stołu (6) jest zamocowana przegubowo śruba pociągowa
(10) z pokrętłem (11), przechodząca przez nakrętkę wahliwą (12)
zamocowaną na rurce (3). Stół (15) pilarki ma dwa wsporniki (16)
z podłużnymi, pionowymi otworami i jest przykręcony do ściany
nośnej (2). Wewnątrz obudowy znajduje się: rynna zsypowa
wiórów (20) i hamulec ręczny bezpieczeństwa (typu tarczowe
go) składający się z elementu ciernego (22) połączonego z
dźwignią (23), na której znajdują się: sprężyna powrotna (24) i
płytka (25) wyłącznika krańcowego oraz silnik elektryczny (21)
przykręcony do ściany bocznej (2) śrubami osadzonymi w pod
łużnych otworach.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91807

(22) 91 0116

5(51) B25B 19/00

(75) Lewandowski Feliks, BYDGOSZCZ
(54) Klucz bezwładnościowy, zwłaszcza do
wkręcania i wykręcania nakrętek w
pojazdach mechanicznych i rolniczych
(57) Klucz charakteryzuje się tym, że ma trzon (1) wykonany
z rury, na końcach której zamocowany jest ustalacz nasadki (2)
połączony z wymienną nasadką (5), czop (4) i zaczep (3) posia
dający dwa występy (6) współpracujący z ramieniem (7) w
postaci pręta z symetrycznie rozmieszczonymi bezwładnikami
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(22)9103 22 5(51) B43K7/10 A

(75) Borowski Zbigniew, POZNAŃ
(54) Pisak tubowy
(57) Pisak tubowy charakteryzuje się tym, że z króćcem (3)
połączona jest głowica (4) z przelotowym otworem (5), wewnątrz
którego umieszczona jest kulka (6) dociskana sprężyną (7).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 91806

(22) 91 01 16
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5(51) B60R 25/02

(75) Ostrowski Stanisław,
GDAŃSK-WRZESZCZ
(54) Urządzenie do zabezpieczania pojazdów
samochodowych przed kradzieżą oparte na
zasadzie odłączania z wnętrza pojazdu
przepływu paliwa od zbiornika do pompy
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ustawianie i blo
kowanie zaworu w położeniu "otwarty-zamknięty" przy pomocy
zamka bębenkowego z kluczykiem, dokonywane jest przez
zastosowanie obrotowego łącznika (3) między wrzecionem za
woru (2), a zamkiem bębenkowym (4), sterowanym kluczykiem
(6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91769

(22)910109

5(51) B60J11/00

(75) Pasieka Iwona, INOWROCŁAW
(54) Pokrywa samochodowa
(57) Pokrywa samochodowa ma kształt dopasowany do syl
wetki pojazdu (1) i wykonana jest z materiału odpornego na
uszkodzenia termiczne i mechaniczne. Pokrywa jest podzielona
na dwie części w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej
garażowanego pojazdu w miejscu styku dachu z tylną częścią
pokrywy (2), która to część (2) stanowi jednocześnie drzwi
wjazdowe otwierane do góry, osadzone na zawiasach (5). Po
krywa ma otwory wentylacyjne (4) umiejscowione w bocznych
ścianach pokrywy, oraz jedne drzwi boczne (3) o gabarytach
większych od przednich drzwi pojazdu. Do dolnych wewnętrz
nych krawędzi ścian bocznych pokrywy przytwierdzone są pro
wadnice kół pojazdu oraz element oporowy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91814

(22) 91 01 17

5(51) B63B 35/00
A62C 29/00
(71) Stocznia Ustka im. E. Kwiatkowskiego,
USTKA
(72) Podruczny Włodzimierz
(54) Statek ratowniczy

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest statek ratowniczy
przeznaczony do ratowania życia i mienia na morzu, a także do
spełniania dodatkowych prac podwodnych.
Statek ratowniczy charakteryzuje się tym, że w rufowej
części pokładu głównego od pawęży do śródokręcia wydzielo
ny jest obszerny pokład roboczy (23) o długości 0,4 do 0,6
długości całkowitej statku i o szerokości równej całkowitej sze
rokości statku. Roboczy pokład (23) o równej wysokości jest
wyposażony w bramową dźwignicę (25) zamocowaną równole
gle do pawęży, holowniczą wciągarkę (21) usytuowaną w środ
kowej części bezpośrednio za nadbudówką oraz pomocniczą
wciągarkę (22) zamocowaną na jednej burcie i hydrauliczny
dźwig pokładowy (20) umieszczony na drugiej burcie. Ponadto
statek ma pomieszczenie (17) z komorą (18) dekompresyjną
usytuowaną w dziobówce na pokładzie głównym i położone
obok pomieszczenie (19) przygotowania mieszanin oddecho
wych.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Pojemnik na podstawowe środki inicjowania
wybuchu
(57) Ścianka (a) pojemnika ma częściowe, płaskie wycięcie
z wydrążonymi rowkami (1 ), na przedłużeniu których są gniazda
(2). Zaś ścianka (b) pojemnika ma podłużne wydrążenia (3) i (4)
oraz gniazda (2) równoległe do ścianki (a).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91787

(22) 91 0114

5(51) B64D 25/00
H01Q 1/28
(71) PZL-ŚWIDNIK Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego, ŚWIDNIK
(72) ZA1eski Henryk, Dewidz Wojciech
(54) Mechanizm zawieszania masztu antenowego
na śmigłowcu

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wprowadzenia
do mechanizmu zawieszenia masztu antenowego, mechanizmu
umożliwiającego odrzucenie masztu poprzez jego odczepienie
od kadłuba śmigłowca i jednoczesne przecięcie kabla anteno
wego. Mechanizm zawieszenia masztu charakteryzuje się tym, że
ma mechanizm zrzutu awaryjnego masztu antenowego zestawio
ny z dwóch talerzy ściągniętych taśmą (9), na krawędziach których
usytuowany jest korpus (10) z osadzonymi sworzniami (12), (13).
Sworzeń (12) ma ściętą powierzchnię walcową, a na nim umie
szczone ramię (14) z jedną krawędzią ostrą wprawiane w ruch
siłownikiem pneumatycznym (15) sprzężonym z siłownikiem
pneumatycznym przymocowanym do talerza dołączonego do
tulei mechanizmu zawieszenia masztu antenowego.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 91790

(22)910114

5(51) B66B 5/14

(71) ISKRA Fabryka Łożysk Tocznych, KIELCE
(72) Brudek Tadeusz, Tworek Zdzisław
(54) Ogranicznik obciążenia wciągników
elektrycznych
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia montażu ogra
nicznika na wciągniku elektrycznym.
Ogranicznik według wzoru składa się z trzech sprężyn
(4), które łączą szufladkę (1) z zamocowanymi na niej łącznikiem
(16) i kostką (3) z suwakiem (2). Na suwaku (2) znajduje się
śruba regulacyjna z nakrętkami i kostką. Wolny koniec liny
umieszczony jest w jednej kostce, zaś w drugiej pasmo nośne
liny rozmontowanej od strony kauszy zaciskowej wciągnika.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91484

(22)901126

5(51) B65D 85/00
F42C 19/00
(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,
WROCŁAW
(72) Cyganik Marian, Hoszowski Adam, Nietreba
Bronisław, Okuniewski Juliusz, Rozin
Mirosław
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5(51) B66F3/24

(75) Nalewajek Krzysztof, WARSZAWA
(54) Kanałowy podnośnik hydrauliczny
przeznaczony dla pojazdów mechanicznych
(57) Podnośnik charakteryzuje się tym, że obudowa (1) si
łownika ma rowki (2,3) wewnątrz których znajdują się dwa
półpierścienie (4) opierające się o krawędź otworu (5) znajdują
cego się w poprzecznym wózku (6).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I META1URGU
U1(21) 91810

(22) 91 01 16

5(51) C02F 1/00

(71) Stocznia Bałtyk S.A, GDAŃSK
(72) Kurowski Tadeusz, Jaworski Zbigniew
(54) Pompa do uśredniania składu cieczy
(57) Pompa charakteryzuje się tym, że napędowy silnik (1)
jest osadzony ponad poziomem cieczy za pośrednictwem połą
czenia kołnierzowego (2) na górnym końcu korpusu (3). Silnik
połączony jest za pośrednictwem wysokoobrotowego wałka (4)
z głowicą przekładniową, podwodną (5), osadzoną za pośred
nictwem dolnego, kołnierzowego połączenia (6) na dolnym
końcu korpusu (3). Zawiera ona przekładnię dwustopniową,
redukcyjną, zębatą, składającą się z pierwszego stopnia redu
kcji, będącego parą kół zębatych, stożkowych (7) i z drugiego

stopnia redukcji, będącego parą kół zębatych, walcowych (8), z
których koło napędzane ma wałek zdawczy wyprowadzony za
pośrednictwem uszczelnienia labiryntowego (9) na zewnątrz
głowicy przekładniowej (5) i zaopatrzony w wolno-obrotowy
wielopłatowy wirnik (10).

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 91809

(22)910116

5(51) C02F1/74

(71) Stocznia Bałtyk S.A, GDAŃSK
(72) Kurowski Tadeusz, Jaworski Zbigniew
(54) Urządzenie do napowietrzania i mieszania
ścieków
( 5 7 ) Urządzenie składające się z umieszczonej na wlocie
znanej strumienicy bezdyfuzorowej, sprzężonej ze znaną wirownicąłopatkową, poziomoosiową charakteryzuje się tym, że wylot
strumienicy (1) jest połączony przy pomocy cylindrycznego
łącznika (2) ze stożkowym, rozszerzającym się na zewnątrz
wlotem (3), beznapędowej wirownicy reakcyjnej, mającym kie
rownice (4), wsparte na centralnie osadzonym, stożkowym pilo
cie (5), tworzącym wraz z obwodem wlotu (3) pierścieniową,
wylotową dyszę (6), za którą w jej bezpośrednim sąsiedztwie jest
usytuowana, w osi łącznika, reakcyjna turbina (7), osadzona na
wale (8) i ułożyskowana w obsadzie (9) we wnętrzu pilota(5) oraz
mająca na obwodzie umocowane łopatkowe mieszadła (10).

(1 zastrzeżenie)
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(22) 91 01 15

5(51) C02F 3/16

(71) POWOGAZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Aparatury i Urządzeń Komunalnych,
POZNAŃ(72) Zeuschner Józef
(54) Wirnik aeratora powierzchniowego A1bo
mieszadło
(57) Wirnik aeratora powierzchniowego A1bo mieszadło za
wiera połączoną z piastą (3) okrągłą tarczę (1) z łopatkami.
Wirnik charakteryzuje się tym, że każda łopatka ma
kształt prostokąta i osadzona jest w połowie swej szerokości na
wałku zamocowanym promieniowo na tarczy (1), przy czym
łopatka tworzy kąt z płaszczyzną, do której należy tarcza (1).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
U1(21) 91788

(22) 91 0115

5(51) D06F 57/06

(75) Białota Zbigniew, WARSZAWA; Deutryk
Zdzisław, WARSZAWA; Kawalec
Bronisław, WARSZAWA
(54) Przesuwna składana suszarka do bielizny
(57) Suszarka do bielizny zbudowana jest z dwóch rur (1 i 2)
w kształcie odwróconej litery 'U".
Rury połączone są ze sobą, wzmocnione oraz zaopa
trzone w kółka jezdne.
Na obu rurach, z których jedna jest krótsza montuje się
równoległe pręty (8) oraz odpowiadające im haki (9), na których
poziomo zawiesza się półki (10).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Ul(21) 91748

(22) 91 Ol 07

5(51) E04B 1/38

(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych
(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych składa
się z dwóch prostopadle usytuowanych ramion (1 i 2), przesu
niętych względem siebie, które mają otwory (3) do mocowania
z belkami.

(2 zastrzeżenia)
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(22) 91 01 07

5(51) E04B 1/38

(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z. o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych
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w wypustki (4 i 5). Podstawa (1), ramiona (2 i 3) oraz wypustki
(4 i 5) mają otwory (10) do mocowania z belkami.

(3 zastrzeżenia)

(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych składa
się z ramion (1 i 2) i podstawy (3), w których są wy konané otwory
(4) służące do mocowania. Płaszczyzny ramion (1 i 2) są usy
tuowane prostopadle do płaszczyzny podstawy (3).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 91752
(22) 91 01 07
5(51) E04B 1/38
(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych
(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych jest
wykonany z blachy wygiętej w kształcie litery "L", której obydwa
ramiona (A i B) mają otwory (3 i 4), a na krawędzi (1) zgięcia ma
wytłoczenie (2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 91750
(22) 91 01 07
5(51) E04B 1/38
(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych
(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych jest
wykonany z pasa blachy wygiętej w kształcie litery "L", której
obydwa ramiona (A i B) mają otwory (3 i 4) a na krawędzi zgięcia
(1) sąwytioczenia (2).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 91753

(22) 91 01 07

5(51) E04B 1/38

(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych
(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych jest
wykonany z blachy wygiętej w kształcie litery "L", której obydwa
ramiona (1 i 2) mają otwory (3 i 4).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 91751

(22) 91 01 07

5(51) E04B 1/38

(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych
(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych składa
się z podstawy (1) i ramion (2 i 3) tworzących w przekroju
poprzecznym kształt litery "U". Ramiona (2 i 3) są zaopatrzone
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U1(21) 91754
(22) 91 01 07
5(51) E04B 1/38
(71) MERCURIA Przedsiębiorstwo
Szwedzko-Polskie Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Kiełczewski Andrzej, Piątkowski Janusz
(54) Łącznik do mocowania elementów
budowlanych

składa się z czterech segmentów (1,2,3,4). Poszczególne seg
menty są wzajemnie połączone na wpust i sklejone. Każdy z
segmentów jest złożony z pojedynczych elementów (5). Po
szczególne elementy (5) są połączone wzajemnie za pomocą
odcinków drutu (6) stalowego. Każdy z odcinków drutu (6) jest
wciśnięty w rowkowe nacięcie wykonane na dolnej powierzchni
każdego elementu (5).

(5 zastrzeżeń)

(57) Łącznik do mocowania elementów budowlanych jest
wykonany z prostokątnego pasa blachy z otworami (1).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 91805

(22) 91 0116

5(51) E05C 3/12

(75) Kaczorowski Bolesław, GDAŃSK
(54) Rozwórka okienna

U1(21) 91773

(22) 91 01 11

5(51) E04F 15/04

(75) Borowiak Elżbieta, TORUŃ; Jaworski
Zenon, TORUŃ
(54) Płyta mozaiki parkietowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy płyty
mozaiki parkietowej, której górna powierzchnia jest oszlifowana
i pokryta warstwą ochronną już w zakładzie wytwórczym. Płyta

(57) Rozwórka charakteryzuje się tym, że dźwignia (1) zamo
cowana jest obrotowo na pionowym trzpieniu do ościeżnicy
okna. Zaczep (4) zamocowany jest do ramy (5) skrzydła okna.
Dźwignia (1) ma przekrój prostokąta, którego krawędzie ścian
pionowych tworzą prowadnice (6). Ściany poziome dźwigni (1)
stanowią bieżnie (7,8), na których znajdują się w równych od
siebie odstępach występy (9) o przekroju poprzecznym trójkąta
prostokątnego. Ściany ukośne (10) występów (9) pochylone są
pod jednakowym kątem do płaszczyzn bieżni (7,8). Płaszczyzny
tych ścian ukośnych (10) występów (9) górnej bieżni (7) są
równoległe do płaszczyzn ścian ukośnych (10) występów (9)
dolnej bieżni (8). Płaszczyzny ścian prostopadłych (11) wystę
pów (9) górnej bieżni (7) są przesunięte względem ścian prosto
padłych (11) występów (9) dolnej bieżni (8) o odległość równą
co najmniej grubości elementów roboczych (12) zaczepu (4).
Zaczep (4) ma kształt zbliżony do litery C. Jego końce stanowią
elementy (12) robocze. Krańce tych elementów są od siebie
oddalone o wymiar równy co najmniej odległości górnej bieżni
(7) od dolnej bieżni (8) powiększonej o wysokość jednego
występu (9). W połowie długości dźwigni (1) znajduje się prze
rwa (13) w każdej prowadnicy (6).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 91813
(22) 91 01 17
5(51) E05G 1/02
(71) AXIOM Centrala Handlowo-Produkcyjna,
PRUSZKÓW
(72) Kesling Wojciech, Saniewski Robert, Wojas
Edward, Grymaszewski Janusz
(54) Sejf ścienny
(57) Sejf ma korpus spawany ze ścianek (2), (3), (4), (5) i (6)
z przesuwnymi gniazdami konusowymi (7) i (8), współpracują
cymi z nastawnymi osiami drzwiczek (13), zaopatrzonych we
wzmocnienia boczne i przestrzeń na czujniki do wewnętrznego
systemu przeciwwłamaniowego.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 91784

(22) 91 0114

5(51) E06B 1/14

(71) AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o.,
POZNAŃ
(72) Biedermann Jerzy
(54) Kształtownik ościeżnicy, zwłaszcza
ościeżnicy drzwiowej
(57) Kształtownik w przekroju poprzecznym stanowi prosto
kątna, zamknięta komora (1), której krótszy bok (2) przechodzi
z jednej strony w zagięte na końcu przedłużenie (3), a z drugiej
strony w kołowe wybrzuszenie (4), wystające poza zewnętrzny
obrys dłuższego boku tej komory (1). Bok ten ma na swej
powierzchni występ (5) w postaci trapezu, którego bok zwróco
ny w stronę kołowego wybrzuszenia (4) jest prostopadły do
podstawy trapezu i w boku tym znajduje się rowek (6) o prze
kroju prostokątnym.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91777

(22) 91 0110

5(51) E06B 1/14

(71) AMPOL INTERNATIONA1 Sp. z o.o.,
POZNAŃ
(72) Biedermann Jerzy
(54) Kształtownik ościeżnicy
(57) Kształtownik służy do budowy ościeżnic do osadzania
w nich skrzydeł okiennych lub drzwiowych.
Kształtownik w przekroju poprzecznym ma kształt pro
stokąta podzielonego dwiema przegrodami (1) na trzy usytuo
wane szeregowo prostokątne komory (2, 3,4), z których jedynie
komora środkowa (3) jest otwarta, a krótszy bok (5) większej
komory zewnętrznej (2) przechodzi z jednej strony w zagięte na
końcu przedłużenie (6), a z drugiej strony w kołowe wybrzusze
nie (7) wystające poza zewnętrzny obrys boku dłuższego tej
komory (2). Do krótszego boku prostokąta tworzącego komorę
środkową (3) przylega swym krótszym bokiem również prosto
kątna komora (8) z umieszczonymi w jej narożnikach dośrodkowo skierowanymi żebrami (9), a na zewnątrz dłuższego boku tej
komory (8) od strony większej komory zewnętrznej (2) wykona
ne są obok siebie, rowek (10) o przekroju kołowym i rowek (11)
o przekroju prostokątnym.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 91791
(22) 91 0114 5(51) E06B 7/082
(75) Sitkiewicz Sławomir, RUMIA
(54) Okienne kraty żaluzyj ne
(57) Okienne kraty żaluzyjne mają do płaskowników piono
wych (2) zamocowane obrotowo, poprzez elementy (3), blachy
poziome (1) połączone z linką (6).

(2 zastrzeżenia)
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dącej pośrednim rodzajem pomiędzy obudową łukową sklepie
niową a obudową płaskołukową bądź prostokątną. Obudowa
ma odrzwia, w których stosunek wysokości /w/ do szerokości /s/
wynosi 0,45 -KVQTO,05, promień stropnicy (rs) wynosi 1,5 -KM3T
0,3 promienia (r0) łuku ociosowego (1), przy czym promień (r0)
wynosi 0,8 -fa/ér 0,1 wysokości (w) obudowy, a strzałka (f)
ugięcia łuku stropnicowego (2) wynosi 4,5 +0/6T1,2% wysoko
ści obudowy (w). Złącze jest wykonane tak, że proste odcinki
końców elementów łukowych (1 i 2) są dłuższe o 10% od
długości zakładki (Z).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91822

(22) 91 01 18

5(51) E21D 11/18

(71) BUDOKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Górniczego, MYSŁOWICE
(72) Gruszka Roman, Krywult Jerzy, Wziątek
Andrzej, Fularski Marek, Rułka Kazimierz,
Regulski Włodzimierz, Major Mirosław,
Juraszek Jan
(54) Obudowa wyrobisk korytarzowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
obudowy górniczej, dostosowanej do wysokości pokładu, bę

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 91789

(22) 91 0114

5(51) F04D 29/30

(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN
(72) Weroński Andrzej, Kiełbiński Jerzy,
Hejwowski Tadeusz
(54) Łopatka wentylatora
(57) Łopatka wentylatora zamocowana na wirniku wentyla
tora dwustronnego w kierunku zbliżonym do promieniowego,
rozmieszczona równomiernie na obwodzie wirnika, w swoim
przekroju osiowym zbieżna ku obwodowi wirnika o gładkich
powierzchniach ma promień wygięcia R o długości minimum
3000 mm, a na swoim końcu ma zaokrąglenie o promieniu r o
długości minimum równej połowie grubości łopaty (1), a w
przekroju poprzecznym jest zbieżna ku obwodowi wimika 1:100.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 91770
(22) 91 01 09 5(51) F04D 29/44
(71) PRACA NIEWIDOMYCH Spółdzielnia
Inwalidów, CHORZÓW
(72) Gołąb Andrzej
(54) Małogabarytowy wentylator poprzeczny
(57) Wentylator charakteryzuje się tym. że na czopie napę
dowym (5) silnika elektrycznego (3) małej mocy osadzony jest
wirnik bębnowy (6), który usytuowany jest w obudowie (7)
między kanałem wlotowym, a wylotowym. Obudowa (7) połą
czona jest rozłącznie z łącznikiem (8) zabudowanym w korpusie
(1). Połączenie łącznika (8) z obudową (7) stanowi zamknięcie
zatrzaskowe (9), pozwalające na obrót obudowy (7) względem
korpusu (1), zamocowanego przegubowo na wsporniku (2).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 91762

(22) 91 01 08

5(51) F16D 13/60

(75) Adamski Czesław, ŁÓDŹ
(54) Linka sprzęgła samochodu
(57) Linka sprzęgła samochodu osobowego stanowiąca za
miennik hydraulicznego układu wyłączania sprzęgła, ma linkę,
pancerz i końcówki mocujące. Cięgno (1) jest rozpięte nieprzesuwnie pomiędzy wspornikiem prowadniczym i wspornikiem (6)
oporowym. Na cięgnie (1 ) jest osadzony przesuwnie pancerz (2)
w postaci zaprasowanej w tworzywie spirali z drutu o zwojach
przylegających do siebie. Pancerz (2) ma końcówkę w postaci
suwaka (8) osadzonego przesuwnie na prowadniku (9) wspo
rnika prowadniczego. Wspornik prowadniczy jest przystosowa
ny do mocowania w miejsce pompy, a wspornik (6) oporowy do
mocowania w miejsce wysprzęglika hydraulicznego.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 91821

(22) 91 0117

5(51) F16C 27/02

(71) MEPROZET Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
Produkcji Zwierzęcej, GDAŃSK
(72) Eymontt Andrzej, Mariański Marek,
Wierzbicki Krzysztof, Matuszkiewicz
Andrzej, Sochalski Zbigniew, Stężała
Stanisław
(54) Podatne łożysko ślizgowe z chłodzeniem
(57) Łożysko charakteryzuje się tym, że między zewnętrzną
tuleją (4) obudowy i wewnętrzną tuleją (2) piasty są wolne
przestrzenie (7) przelotowe cieczy chłodzącej, ograniczone ela
stycznymi wkładkami (3) z tworzywa, łączącymi trwale obie
tuleje. Wewnętrzna tuleja (2) piasty ma promieniowe otwory (6),
a osadzony w niej nośny pierścień (1) ma siatkę otworów pro
mieniowych (5). Promieniowe otwory (5) i (6) łączą się z wolnymi
przestrzeniami (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91633
(22) 90 12 18 5(51) F16F15/30
(75) Grabowski Grzegorz, WARSZAWA; Liwski
WA1demar, WARSZAWA
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(54) Koło zamachowe wału korbowego silnika
spalinowego
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest koło zamachowe
silnika spalinowego samochodowego, zwłaszcza dwucyliidrowego do samochodu Polski Fiat. Koło zamachowe ma kształt
tarczy (1) o stosunku szerokości wieńca (2) do średnicy (3)
mniejszym niż 1 oraz otwory mocujące na czole tarczy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91819

Nr 21 (465) 1991
(22) 91 0117

5(51) F16K 7/16

(71) MEPROZET Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
Produkcji Zwierzęcej, GDAŃSK
(72) Osiowski Ludomir, Maj Leszek
(54) Zawór przelotowy wodny niskociśnieniowy
( 5 7 ) Zawór charakteryzuje się tym, że górny koniec popychacza (5) elastycznej membramy (3) osadzony jest ruchowo
poprzez sworzeń (6) i rolki (7) przemieszczające się w wycię
ciach (8) sterującej krzywki (9) współpracującej z zębatką (10)
lub ręczną dźwignią (11). Zębatka (10) napędzana jest najkorzy
stniej pneumatycznym cylindrem.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91820

(22) 91 0117

5(51) F16K 7/06

(71) MEPROZET Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
Produkcji Zwierzęcej, GDAŃSK
(72) Osiowski Ludomir
(54) Zawór przelotowy wodny średniociśnieniowy
( 5 7 ) Zawór przelotowy charakteryzuje się tym, źe w osi po
przecznej korpusu (1) na zewnętrzną powierzchnię elastyczne
go wkładu (2) oddziaływują obustronne zaciskowe szczęki (3)
napędzane poprzez popychacz (4) oraz obrotową dźwignię (5)
napędzaną najkorzystniej pneumatycznym cylindrem (6) lub
ręczną dźwignię (7). Zaciskowe szczęki (3) liniowo przemiesz
czają się w prowadnicach (8). Pneumatyczny cylinder (6) zamo
cowany jest w ramowej obejmie (9) ze stabilizacyjnym odciągiem
(10).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91759

(22) 91 01 08

5(51) F16L 3/10

(75) Śledziński Andrzej, GLIWICE
(54) Uchwyt klockowy, zwłaszcza przewodów
rurowych
( 5 7 ) Uchwyt klockowy ma między elastycznymi klockami (3)
przewód rurowy, a klocki (3) dociśnięte są przez nakładkę (4)
dwiema jednostronnymi śrubami (5), wkręconymi do nakrętek
centrujących (2), wtoczonych w otwory podstawy (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91760

(22) 91 01 08

5(51) F16L 3/10

(75) Śledziński Andrzej, GLIWICE
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(54) Uchwyt klockowy, zwłaszcza przewodów
rurowych
( 5 7 ) Uchwyt klockowy ma dwie pary elastycznych klocków
(3), usytuowanych jedna para nad drugą, a między poszczegól
nymi klockami (3) obu par znajduje się przewód rurowy, zaś
klocki (3) z przewodami ściśnięte są przez nakładkę (4) dwiema,
symetrycznie rozmieszczonymi śrubami (5). Podstawa wykona
na jest z płaskownika wygiętego w kształcie odwróconej litery
"U". Uchwyt charakteryzuje się tym, że nakrętki centrujące (2) w
podstawie (1) osadzone są przez wtłoczenie, a śruby (5) są
śrubami jednostronnymi.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92412

(22) 91 04 04

75
5(51) F16L 9/19

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
WARSZAWA
(72) Kwiecień Jerzy, Pasiak Witold
(54) Moduł rurociągu, zwłaszcza do transportu
czynników gorących
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie znacznego zwię
kszenia odporności rurociągu na korozję i zmniejszenia strat
energii cieplnej.
Moduł rurociągu charakteryzuje się tym, że w układzie
dwóch równoległych rur (1) i (2) na przesunięte względem siebie
miejsca styku odcinków tych rur są nasunięte tulejowe, przyspawene do tych rur czołowo i liniowo spoinami (5) obejmy (3) i (4).
Na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur (1) i (2) oraz na
powierzchnie zewnętrzne obejm (3) i (4) są nałożone zanurzeniowo powłoki A1uminiowe a liniowy styk tych rur jest wypełniony
spoiną (6) z A1uminium lub jego stopów.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 9176

(22) 91 Ol 08

5(51) F16L 3/10

(75) Śledziński Andrzej, GLIWICE
(54) Uchwyt klockowy, zwłaszcza przewodów
rurowych
( 5 7 ) Uchwyt klockowy ma między dwoma parami elastycz
nych kloców (3) usytuowanych po sobie, przewód rurowy, a
klocki (3) ściśnięte są przez wspólną dla obu par, nakładkę (4)
i śruby (5) rozmieszczone symetrycznie względem osi przewo
du. Podstawa (1) wykonana jest z płaskownika wygiętego w
kształcie odwróconoj litery 'U*. Uchwyt charakteryzuje się tym,
że nakrętki centrujące (2) w podstawie (1) osadzone są przez
wtoczenie lub przez zgrzewanie, a śruby (5) są śrubami jedno
stronnymi.

(1 zastrzeżenie)

U1(21)92411 (22)910404

5(51) F16L 59/14

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
WARSZAWA
(72) Kwiecień Jerzy, Pasiak Witold
(54) Moduł preizolowanego rurociągu, zwłaszcza
do bezkanałowej sieci ciepłowniczej
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji modulu o podwyższonej odporności na korozję i o
zmniejszonych stratach energii cieplnej.
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Moduł charakteryzuje się tym, że na powierzchnię we
wnętrzną, zewnętrzną i jedną z powierzchni czołowych rury
stalowej (1) są nałożone zanurzeniowo powłoki A1uminiowe (2)
i (3), przy czym jeden koniec rury (1) ma kształt kielicha (6) a
przy drugim końcu rury (1) i w powłoce A1uminiowej (3) jest
wykonany obwodowy rowek (8).

Nr 21 (465) 1991

nową lampką (3) zachodząca na płaszczyznę wylotową jednego
z elementów głównego palnika (1) w odległości Li 5 ^ L , Odzie
L jest długością każdego z elementów głównego palnika (1).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92602 (22)9104 26 5(51) F21L 27/00
(71) PRESSTA Tłocznia Metali, BOLECHOWO
(72) Pawełczak Julian, Stefaniak Jerzy
(54) Turystyczna lampa gazowa
(57) Turystyczna lampa gazowa charakteryzuje się tym, że
podstawka (8) klosza wraz z tulejką (7) połączone są rozłącznie
z pierścieniem (6) zamontowanym na stałe do dna (2) korpusu
(1) lampy. Wewnątrz tego korpusu i także do dna (2) przymoco
wany jest zawór kątowy (3) z dyszą (4). Bezpośrednio pod
zaworem kątowym (3) umieszczony jest pojemnik gazowy (9),
który związany jest z korpusem (1) lampy za pomocą zaczepów
(10) rozmieszczonych na obwodzie tego korpusu. Lampa ma
koszyk ochronny (16) klosza (11) lampy. Koszyk składa się z
pionowych prętów kształtowych (17) oraz połączonych z nimi
poziomych pierścieni (18). Lampa ma także podstawkę (21)
lampy z wybraniem (22), w którym osadzony jest rozłącznie
pojemnik gazowy (9).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 91836
(22) 91 01 14
5(51) F28F 9/02
(71) PUŁAWY PROZAP Przedsiębiorstwo
Projektowania, Modernizacji i Rozwoju
Zakładów Azotowych, PUŁAWY
(72) Kosidło Tadeusz, Jurkowski A1bin
(54) Czterobiegowy przeponowy wymiennik ciepła
(57) Czterobiegowy przeponowy wymiennik ciepła chara
kteryzuje się tym, że komora wlotowa (5) i komora wylotowa (6)
usytuowane w głowicy (1), zaopatrzone są, każda oddzielnie we
wzmocnienie (10) wykonane z blachy, zamocowane w tej samej
płaszczyźnie przekroju poprzecznego głowicy (1), równolegle
do kierunku przepływu medium. Komora nawrotu (7) ma wzmoc
nienie (14) z blachy. Komory nawrotu (8,9) mają wzmocnienia
(16) z blachy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91817

(22) 91 0117

5(51) F23N 5/24

(75) Graban Jerzy, TCZEW; Graban Mirosław,
TCZEW; Graban Leszek, SMĘTOWO
(54) Konstrukcja zabezpieczająca przed
wybuchowym zapalaniem gazu w grzejnikach
gazowych
(57) Konstrukcję zabezpieczającą stanowi kierownica (4) ga
zu o łukowym przekroju poprzecznym zamocowana nad zapło
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U1 (21) 91403 (22) 90 11 15 5(51) F41B 3/00
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
ZIELONKA
(72) Starek Wiesław, Kowalczyk Andrzej,
Kaczmarski Stanisław, Szydłowski Ryszard,
Stępniak Wiesław
(54) Pistolet
(57) Pistolet charakteryzuje się tym, że w lufie (2) w okolicy
jej wylotu ma osadzoną trwale przegrodę (3), wykonaną w
kształcie korka, z redukcyjnym otworem-dyszą. Wewnętrzna
część wylotowa lufy od przegrody (3) do wylotu jest nagwinto
wana, z przeznaczeniem na zamocowanie nasadki służącej do
miotania elementów pirotechnicznych. Na dolnej powierzchni
występu (4), usytuowanego na tylnej części lufy wykonane jest
wybranie w kształcie uskoku, współpracujące z osią (6) dźwigni
zatrzymywania zamka w tylnym położeniu po ostatnim strzale.
W zestawie lufy ze szkieletem (1) na wysokości występu (4)
wykonany jest otwór przelotowy przechodzący przez szkielet
pistoletu (1) l występ (4). Osadzony w tym otworze rozłącznie
sworzeń (8) łączy lufę (2) ze szkieletem (1).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 91559

(22)9012 07

5(51) F42C 1/00

(71) NITRON-erg Zakłady Tworzyw Sztucznych,
KRUPSKI MŁYN
(72) Hupka RomuA1d, Letkiewicz Leon,
Piramowicz Jan, Powałowski Bogdan, Stryjek
Kazimierz
(54) Zapalnik uderzeniowo-lontowy hermetyczny
(57) Zapalnik uderzeniowo-Iontowy, hermetyczny do prac
wybuchowych w środowisku wodnym składa się z korpusu (1),
mechanizmu uderzeniowego (2) wraz ze spłonką zapalającą (3)
i kostką prochową (4). W korpusie zapalnika umieszczony jest
lont prochowy (6) ze spłonką pobudzającą (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91757

(22) 91 01 08

5(51) F41B 11/12

(75) Stupiński Sławomir, WROCŁAW
(54) Urządzenie do osobistej samoobrony
(57) Urządzenie do osobistej samoobrony ma usytuowany
wewnątrz dwuczęściowej rękojeści (4, 4) parasola (3) zasobnik
gazu obezwładniającego (6), przy czym zewnętrzna część ręko
jeści (4) wyposażona jest współosiowo w rozpylacz uderzenio
wy (5), a współtworząca część rękojeści (A') przez łącznik (1)
mocowana jest do masztu (2) i wyposażona w sterowany krzy
wką (8) mechanizm spustowy (7).

(5 zastrzeżeń)
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DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 91704

(22) 90 12 27 5(51) G01M 15/00

(71) RADIOTECHNIKA Przedsiębiorstwo
Aparatury Elektronicznej, WROCŁAW
(72) Abram Józef, Jakobicki Mieczysław
(54) Samochodowy przyrząd diagnostyczny

W nadstawce (2) zamocowane są gniazda sieciowe (5),
wskaźniki sieciowe (6), włącznik sieciowy (8) z bezpiecznikiem
sygnalizacyjnym (7), potencjometr (10), gniazda podłączeniowe
(11), wskaźniki napięcia i natężenia prądu (12) i (13) z wyprowa
dzonymi na zewnątrz zaciskami (15) i (16). Do gniazd podłącze
niowych (11) podłączalny jest giętki przedłużacz (17).

(2 zastrzeżenia)

(57) Samochodowy przyrząd diagnostyczny charakteryzuje
się tym, że na jednej ze ścian bocznych umieszczony jest
wysuwany wysięgnik (1), a do obu ścian bocznych za pośrednic
twem węz?ów (2) obrotowych z możliwością blokowania zamoco
wany jest uchwyt (3) do ustawiania i przenoszenia przyrządu, zaś
na płycie (4) czołowej przyrządu pochylonej względem płyty tylnej
umieszczony jest uchwyt (5) do mocowania przewodów przyłą
czeniowych sond pomiarowych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91816

(22) 91 0117

5(51) G01R 15/12
H05K5/00
(71) TELKOM-TELFA Zakłady
Teleelektroniczne, BYDGOSZCZ
(72) Rozwalak Ryszard, Kosiedowski Ryszard,
Krzyżagórski Marek
(54) Stanowisko do uruchomienia i testowania
przetwornic

(57) Stanowisko charakteryzuje się tym, że w biuiku (1) w
jego lewej części umocowany jest zasilacz (3) i półka (4) z
regulowanymi obciążeniami aktywnymi. Nadstawka (2) umoco
wana jest na Wacie biurka.

U1(21) 91783

(22) 91 0114

5(51) G09B 9/00
B64G 7/00

(71) Państwowe Zakłady Lotnicze
WARSZAWA-OKĘCIE, Zakład
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Doświadczalny Samolotów Lekkich i
Wyposażeń Agrolotniczych, WARSZAWA
(72) Jurkiewicz Tadeusz, Kozłowski Maciej,
Dobrowolski Krzysztof, Osiński Jerzy,
Adamkiewicz Tomasz
(54) Kabina symulacyjna statku powietrznego
(57) Kabina ma kształt fragmentu kadłuba ograniczonego
wręgą przednią (1), tylną (2) i podłogą (4). Konstrukcję nośną
stanowi stalowy szkielet (5) obudowany osłonami (6) z blachy
duraluminowej. Od góry zamykana limuzynką (7) oszkloną przy
ciemnionym szkłem organicznym.
Wnętrze wyposażone jest w fotel ucznia-pilota (12) oraz
oryginalne urządzenia sterownicze (15, 18, 17,18, 19). Ruchy
tych urządzeń zostają elektronicznie przetworzone na wielkości
cyfrowe i podane do zospołów sterujących obrazem cyfrowym
elementów tesenu na monitorze (20). Na pulpicie (21) rozmiesz
czona jest klawiatura sterująca (22), przy pomocy której instru
ktor programuje zadania dla ucznia-pilota.

(2 zastrzeżenia)

DZTAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 91802

(22) 91 01 17

5(51) H01M 2/00

(75) Bacciarelli Janusz, WARSZAWA
(54) Klema akumulatora
(57) Klema akumulatorowa składająca się z elementu konta
ktowego i nakrętki, ma w górnej części elementu kontaktowego
(1) otwór pionowy (3) i otwór poziomy (4), zaś dolną część ma
zewnętrznie nagwintowaną i rozciętą w kilku równoodległych
miejscach, w celu uzyskania sprężynujących skrzydełek (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91756

U1(21) 91495

(22)901127

5(51) H01M 2/08

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów i
Ogniw, POZNAŃ
(72) Feddcr Edward, Nowak Bogusław
(54) Uszczelka akumulatora elektrycznego
(57) Uszczelka ma przkrój rombowy. Pierścień (3) dociskają
zatrzaskowo do sworznia (4).

(1 zastrzeżenie)

(22) 91 01 08

5(51) HOIR 39/60
F02P 7/02
(71) POLMO-ZELMOT Zakłady Elektroniki
Motoryzacyjnej, WARSZAWA
(72) Wiącek Bolesław, ZA1as Edward, Rostkowski
Władysław, Stankiewicz Andrzej
(54) Rozdzielacz zapłonu

(57) Rozdzielacz zapłonu wyposażony jest w kopułkę (1) z
bocznym wyprowadzeniem elektrod (2), (3), (4), (5) i (6). Elektro
dy (2), (3), (4) i (5), doprowadzające napięcie do świec są
skierowane w jednym kierunku, a elektroda (6), służąca do
połączenia rozdzielacza z cewką zapłonową skierowana jest w
kierunku przeciwnym.

(2 zastrzeżenia)
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5(51) H02B 5/02

(71) Zakłady Mechaniczne Elektryfikacji
Rolnictwa, KALISZ
(72) Kałużny Stanisław, Kopacz Wojciech,
Zalewski Janusz, Czarciński Krzysztof,
Witkowska Urszula, Ciesielczyk Mirosław,
Olejniczak Czesław, Grobelny Janusz,
Jakubowski Zbigniew, Ślusarek Jerzy,
Frankowski Ryszard, Kubiak Andrzej
(54) Rozdzielnica niskiego napięcia
(57) Rozdzielnica w kształcie prostopadłościanu z drzwiami
z przodu i z tyłu ma przestrzenną ramę montażową (11) wyko
naną z kształtowników. Rama montażowa (11) wraz z zamonto
waną na niej aparaturą i osprzętem zamocowana jest w obudowie
do uchwytów. Dookoła otworów drzwiowych znajduje się rynien
ka zapobiegająca przed przedostawaniem się wody opadowej.
Dno (34) rozdzielnicy jest dwuspadowe ze spadkiem skierowa
nym ku środkowi. W środkowej części dna wykonane są otwory
do odprowadzenia wody kondensacyjnej.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 92604

(22) 91 04 26

5(51) H02G 9/06

(71) Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej,
LUBLIN
(72) Domański Bolesław, Zbyrad Stanisław,
Łukasiak Tadeusz
(54) Przyrząd do wciągania kabli
(57) Przyrząd do wciągania kabli stanowi zestaw sprężys
tych prętów (1) połączonych wzajemnie tulejkami (2), przy czym
początek przyrządu zaopatrzony jest w głowicę penetrującą (3).
Powierzchnia prętów (1) jest pokryta powłoką ślizgową (5), zaś
głowica penetrująca (3) ma kształt owalny.

(3 zastrzeżenia)
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(22)9012 29

5(51) H05B 6/64
E04B /70
(71) PLAZMATRONIKA Przedsiębiorstwo
Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego
Sp. z o.o., WROCŁAW
(72) Reszke Edward, Parosa Ryszard
(54) Zespół do nagrzewania muru przy użyciu
mikrofal

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do nagrze
wania muru przy użyciu mikrofal, przeznaczony do suszenia
muru zawilgoconego przed wprowadzeniem środka hydrofobo
wego.
Zespół do nagrzewania muru przy użyciu mikrofal cha
rakteryzuje się tym, że prowadnica falowa (4) jest zamocowana
na generatorze (3). Prowadnica falowa ma szczeliny i jest wyko
nana jako linia współosiowa zwarta na końcu.

(1 zastrzeżenie)

Sprostowanie
BUP

nr zgłoszenia

str.

14/91

281306

13

Komola Krzysztof

Kamola Krzysztof

14/91

281306

13

Spółdzielczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Elektromaszynowego
ELEKTROMET, Lublin

Spółdzielczy Ośrodek Rozwoju Techniki,
Lublin

22/90

279170

6

Kubis Alfons
Baran Eugeniusz
Walów Bronisława
Małecka Krystyna
Jadach Władysława
Ulatowski Ryszard

Kubis Alfons
Witek Roman
Baran Eugeniusz
Walów Bronisława
Małecka Krystyna
Jadach Władysława
Ulatowski Ryszard

jest

powinno być

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 21/1991

Nr
zgłoszenia

1
281244
oQ-^fnö

£ 0 - >UJ>0

283996
284006
284332
284333
284334
284435
284445
284459
284463
284529
284588
284617
284619
284620
284631
284685
284692
284696
284698
284708
284709
284710
284718
284727
284728
284729
284730
284731
284733
284736
284743
284745
284748
284750
284754
284755
284756
284762
284766
284768
284770
284776
284781
284782
284784
284785
284786
284788

Int.CI 5

2

Strona

3

F16H

44

(TU.R

24

G05D
B60K
G05B
H02J
H03H
G01M
G06F
H01C
B03C
B08B
G02B
E21C
E21D
B21G
G01R
A61K
H01H
E04B
D06M
C05F
E21D
E21D
E05B
B65D
B65D
E04F
F24B
G01B
E21D
H01M
E21B
F1ÓL
G01R
B23B
B23Q
C02F
A61B
C23F
E04H
B63B
B63J
B03C
E04B
E21D
G01R
C05G
F27D
B61B

52
16
51
55
56
48
52
53
9
11
51
39
40
12
50
6
54
36
33
24
40
40
38
19
19
37
46
48
41
54
39
45
50
13
14
23
4
33
38
18
19
9
36
41
49
24
46
17

Nr
zgłoszenia

i
284789
284794
284795
284796
284797
284800
284802
284803
284819
284820
284825
284826
284827
284828
284829
284830
284831
284834
284835
284837
284843
284844
284845
284846
284847
284851
284852
284853
284854
284855
284856
284857
284858
284863
284864
284869
284874
284875
284876
284877
284878
284879
284881
284883
284884
284885
284888
285053
285174
285246

Int.Cl5

2
B21B
A61K
G01N
B01J
B01D
B01J
B02B
B02B
F02B
B60H
B01J
B01J
C10G
E04C
B23P
B01J
A61K
F41J
F42B
B23Q
C08L
C25D
B63C
B66F
C23C
C02F
A23K
A61B
B23C
B62D
B66F
B66F
E02F
B62M
A61F
B09B
H01R
C09B
B41M
C01B
F15B
B65H
C09J
F02B
C08L
C08F
C07D
C02F
C10B
E01B

Strona

3
12
6
49
8
7
7
8
9
42
16
8
8
31
37
14
8
5
47
47
15
30
33
18
22
33
23
4
4
13
17
21
20
35
18
5
11
54
30
16
23
43
20
31
42
29
29
28
23
31
34

Nr
zgłoszenia

1
285289
285434
285678
285802
286019
286228
286972
287326
287387
287438
287439
287440
287441
287451
287464
287487
287509
287526
287531
287579
287580
287705
288140
288146
288154
288635
288652
288662
288663
288678
288681
288701
288713
288731
288733
288784
288792
288793
288794
288804
288876
288895
288950
288961
288962
288963
288964
289065
289336
289337

Int.CI5

2
C05G
F02C
A61K
A01N
C07D
C07C
C07D
G01R
G06M
C06B
C06B
C06B
C06B
C22B
B22C
B60T
E01B
A61K
A01N
B23K
B23K
C10L
C12N
A63F
G01T
E02D
B26B
A01D
A01J
B29C
C08L
B60Q
B01J
A01N
B05B
G11B
C07D
C07D
C07D
E04B
F23C
F02C
A01K
G02B
C07D
C07D
C07D
F16G
B22C
B22C

Strona

3
24
43
5
4
29
25
27
49
52
24
24
25
24
32
12
17
34
5
3
13
13
31
32
6
50
35
15
2
3
16
30
16
7
3
10
53
28
28
29
35
45
42
3
51
26
27
27
44
12
12
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289389
289394
289463
289464
289549
289591
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289697
289707
289787
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2
B09B
C10M
C06B
C06B
C07C
H04N
C07D
E04H
C08L
B23B

3
11
32
25
25
25
56
28
38
30
13

1
289804
289808
289813
289876
289897
289899
289901
289923
289932
289943

2
F16K
G01J
C08L
B05B
B28B
H02M
E04B
C01B
F16S
A61K

3
44
48
30
10
15
56
37
22
45
6
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2

289944
289950
289962
289984
290006

A63F
D01F
G10C
B23P
C08L

290083
290127
290128

A01C
B07B
B07B

3
6
33
53
14
30
2
11
10

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 21/1991

Nr
zgłoszenia

1
91246
91247
91403
91428
91484
91495
91559
91633
91704
91708
91716
91746
91747
91748
91749
91750
91751
91752
91753
91754
91756
91757
91759
91760
91761
91762

Int.Cl

5

Strona

2

3

A63H
A63H
F41B
B05B
B65D
H01M
F42C
F16F
G01M
A63H
H05B
A47G
A01G
E04B
E04B
E04B
E04B
E04B
E04B
E04B
H01R
F41B
F16L
F16L
F16L
F16D

61
61
77
62
66
79
77
73
78
61
81
60
58
68
69
69
69
69
69
70
79
77
74
74
75
73

Nr
zgłoszenia

Int.Cl

1
91765
91769
91770
91772
91773
91777
91779
91783
91784
91785
91786
91787
91788
91789
91790
91791
91796
91798
91799
91802
91803
91804
91805
91806
91807
91808

5

2
A47G
B60J
F04D
B66F
E04F
E06B
B27C
G09B
E06B

A45G

A47G
B64D
D06F
F04D
B66B
E06B
A41D
B05D
C02F
H01M
B21D
B21D
E05C
B60R
B25B
A01D

Strona

3
60
65
73
67
70
71
64
78
71
59
60
66
68
72
66
71
59
62
68
79
63
63
70
65
64
58

Nr
zgłoszenia

1
91809
91810
91811
91812
91813
91814
91815
91816
91817
91819
91820
91821
91822
91825
91826
91836
91871
92309
92411
92412
92433
92461
92602
92604

Int.Cl

5

2
C02F
C02F
A21C
A61G
E05G
B63B
B02C
G01R
F23N
F16K
F16K
F16C
E21D
A43C
A47H
F28F
B22D
B43K
F16L
F16L
A01G
H02B
F21L
H02G

Strona

3
67
67
59
61
71
65
62
78
76
74
74
73
72
59
60
76
64
65
75
75
58
80
76
80
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