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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 łub 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, Al. Niepodległości
188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 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.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
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. 11,0. Nakład 900 egz
Cena 15000 zł
Druk: Zakład Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 30/92
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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 lub 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
ST 16) zgodnie z przyjętymi symbolami:
A1 - ogłoszenie
A2 - ogłoszenie
A3 - ogłoszenie
A4 - ogłoszenie
U1 - ogłoszenie
U3 - ogłoszenie

zgłoszenia
zgłoszenia
zgłoszenia
zgłoszenia
zgłoszenia
zgłoszenia

o
o
o
o
o
o

patent
patent
patent
patent
prawo
prawo

tymczasowy
dodatkowy
tymczasowy dodatkowy
ochronne
ochronne dodatkowe

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A2(21) 289739

(22)9104 03

5(51) A01D 46/00

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
SKIERNIEWICE
(72) Salamon Zdzisław, Matyszewski Bronisław
(54) Zespół zbierający kombajnu do zbioru
owoców jagodowych
(57) Zespół składa się z zespołu podbierającego oraz z
zespołu otrząsającego owoce. W zespole podbierającym górne
końce członów (2) są podwieszane do trawersy (3) za pomocą
wieszaków (4) oraz połączone łącznikami (5) zamocowanymi
przegubowo na przesuwnych tulejach (6) osadzonych na pio
nowych wałkach (7) trawersy (3). W zespole otrząsającym są
człony (11 ) z końcami wewnętrznymi przymocowanymi do belek
wzdłużnych (12), połączonych zawiasowo z pionowymi wałkami
(7) trawersy (3). Zewnętrzne końce członów (11) są połączone
belkami wzdłużnymi (13) i podwieszone do ramy głównej kom
bajnu (9) za pomocą wieszaków (14). W belkach wzdłużnych
(12) i belkach wzdłużnych (13) są łożyskowane kolumny (16)
otrząsaczy (15).

A1(21) 290259

(22) 91 05 15

(31) 90 4015767

5(51) A01D 78/10
A01D 80/00
A01B 73/00
(32) 90 05 16
(33) DE

(71) A1ois Pöttinger Maschinenfabrik
Gesellschaff mbH, GRIESKIRCHEN, AT
(54) Maszyna do zbioru siana
(57) Maszyna charakteryzuje się tym, że zewnętrzna rama
nośna (2) jest wyposażona w urządzenie podporowe (17), które
zawiera co najmniej jedno koło podpierające (18 lub 18') i
którego nośnik kół podpierających (19, 19') wystaje poza koła
grabiące (5, 5' i/lub 6, 6') i w odniesieniu do kierunku roboczego
(11 ) dodatkowo podpiera korpus maszyny za kołami grabiącymi
(5, 5' lub 6, 6') w niewielkim odstępie (20) od niego.

(13 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

A2(21) 289917

(22) 91 04 17

5(51) A01G 3/03

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
SKIERNIEWICE
(72) Jagielski Kazimierz, Dudek Marian
(54) Dwutłokowy sekator pneumatyczny z
przedłużaczem
(57) Sekator charakteryzuje się tym, że przegroda (12) dzieli
cylindryczną tuleję (1) na komorę (13) i (14). W komorze (13)
umieszczony jest tłok (15) z tłoczyskiem (16), zaś w komorze (14)
znajduje się tłok (17) z popychaczem (18). Na cylindryczną
tuleję (1) jest nakręcona specjalna nakrętka (24) z wciśniętą
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tuleją (25). Nakrętka (24) połączona jest z inną tuleją (26) przy
pomocy złączki (27). Na końcu tulei (26) zaciśnięty jest wspornik
(30), wewnątrz którego znajduje-się tuleja prowadząca (31) z
popychaczem (18), z którym połączony jest przy pomocy łącz
nika (32) nóż tnący (33).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 290339

(22)9105 21 5(51) A01N 43/653
A01N 47/12
B27K 3/50
(31) 90 4016602
(32) 90 05 23
(33) DE
(71) DESOWAG Materialschutz GmbH,
DÜSSELDORF, DE
(72) Goletz Peter, Naczinski Luzian
(54) Środek do konserwacji drewna i materiałów
drewnianych

(57) Środek zawiera 0,1-2,0% wagowych 1-[[2-/2,4-dwuchlorofenylo/-4-propylo-1,3-dioksolanylo-2] -metylo]-1 H-1,2,4-triazolu
0,2-2,3% wagowych grzybobójczego karbaminianu, mianowicie
butylokarbaminianu 3-jodopropyn-2-ylowego lub/benzimidazolilo-2/-karbaminianu metylowego, 1,0 - 5,0% wagowych jednoizomaślanu 2,2,4-trójmetylopentanodiolu-1,3 i więcej niż 89%
wagowych mieszaniny składającej się z co najmniej jednego
środka wiążącego i/lub mocującego i/lub co najmniej jednego
rozcieńczalnika, wody oraz ewentualnie co najmniej jednego
emulgatora i/lub zwilżacza.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 290340

(22)9105 21 5(51) A01N 43/653
A01N 47/12
B27K 3/50
(31) 90 4016601
(32) 90 05 23
(33) DE

(71) DESOWAG Materialschutz GmbH,
DÜSSELDORF, DE
(72) Goletz Peter, Naczinski Luzian
(54) Środek do konserwacji drewna i materiałów
drewnianych
A1(21) 284937
(31) 8909739.8
8909736.4
8909735.6

(22) 90 04 25

5(51) A01N 43/78
C07D 277/22
(32)89 04 27
(33) GB
27 04 89
GB
27 04 89
GB

(71) Shell Internationale Research Maatschappij
B.V.,HAGA,NL
(54) Środek grzybobójczy
(57) Środek grzybobójczy zawiera substancję czynną stano
wiącą związek o ogólnym wzorze 1 lub jego sól addycyjną z
kwasem lub kompleks z solą metalu, w którym R oznacza
ewentualnie podstawioną grupę fenylową, A oznacza grupę
C = 0 , C=N-OR1 lub grupę o wzorze 6, R1 oznacza atom wodoru
lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową, alkenylową lub
aralkilową i R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę
alkilową, chlorowcoalkilową, alkoksylową, chlorowcoalkoksylową, alkilotio, hydroksylową, cyjanową, nitrową, aminową, alkiloaminową lub dialkiloaminową oraz nośniki.

(5 zastrzeżeń)

(57) Środek zawiera 0,1-2,0% wagowych, a-[[2-/4-chlorofenylo/etyto]-a-/1,1-dwumetyloetylo/ -1H- 1,2,4 - triazolilo-1 ] -etanolu, 0,2 2,3% wagowych grzybobójczego karbaminianu, mianowicie buty
lokarbaminianu 3 - jodopropyn-2-ylowego lub /benzimidazolilo - 2
/-karbaminianu metylowego, 1,0-5,0% wagowych jednoizomaślanu
2,2,4-trójmetylopentanodiolu-1,3 i więcej niż 89% wagowych miesza
niny składającej się z co najmniej jednego środka wiążącego i/lub
mocującego i/lub co najmniej jednego rozcieńczalnika, wody oraz
ewentualnie co najmniej jednego emulgatora i/lub zwilżacza

{7 zastrzeżeń)
A1(21) 287259
(31) 39 34 081.3

(22) 90 10 10

5(51) A01N 47/37
C07D 249/12
(32) 89 10 12
(33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN, DE
(54) Środek chwastobójczy i sposób jego
wytwarzania
(57) Środek chwastobójczy zawiera jako substancję czynną
co najmniej jeden sulfonyloaminokarbonylotriazolinon o wzorze
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ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, grupę hydroksy
lową, aminową lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową,
alkenylową, alkinylową, cykloalkilową, aryloalkilową, arylową,
alkoksylową, alkenyloksylową, alkiloaminową, lub dialkiloaminową. R2 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, merkaptanową, aminową lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową,
cykloalkilową, cykloalkenylową, aryloalkilową, arylową, alko
ksylową, alkiloaminową, dialkiloaminową i R3 oznacza ewentu
alnie podstawioną grupę alkilową, aryloalkilową, arylową lub
heteroarylową oraz sole związków o wzorze 1.
Sposób wytwarzania tego środka polega na tym, że
związek o wzorze 1 miesza się z napełniaczem i/lub ze środkiem
powierzchniowo czynnym.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Sposób otrzymywania koncentratów
aromatów naturalnych i urządzenie do
otrzymywania koncentratów aromatów
naturalnych
(57) Sposób polega na tym, że wodny lub wodno-organiczny roztwór aromatów doprowadza się do półprzepuszczalnej
membrany hiperfiltracyjnej i prowadzi proces osmozy odwróco
nej w temperaturze otoczenia.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma moduł hiperfiltracyjny z membraną półprzepuszczalną do osmozy odwróconej
i zbiornik naporowy surówki (Z1) połączony za pośrednictwem
pompy ciśnieniowej (PC1) mającej układ bocznikujący (3) oraz
chłodnicę (4) z modułem hiperfiltracyjnym (BM1), mającym zawór
(5) odcinający dopływ surówki oraz zawór (6) odcinający wy
pływ retentatu.
Wylot retentatu z baterii połączony jest ze zbiornikiem
surówki (Z1) a wylot permeatu połączony jest ze zbiornikiem
permeatu (22).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 286186

(22) 90 07 23

5(51) A23B 4/06

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Akademia Rolnicza. WARSZAWA
(72) Zalewski Stanisław, Osińska Elżbieta
(54) Urządzenie do solankowego rozmrażania
produktów spożywczych
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że termoizolowana
komora rozmrażająca (1) wyposażona jest w kosze oraz w
pompę (5) połączoną przewodem odprowadzającym solankę
(6) z mieszalnikiem (3). Komora rozmrażająca (1) oddzielona
jest perforowaną przegrodą od mieszalnika (3).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288202
(31) 6250/89
1036/90
1852/90
2453/90

(22)901211

5(51) A23L 1/317

(32) 89 12 11
26 04 90
02 08 90
1010 90

(33) DK
DK
DK
DK

(71) Slagteriselskabet Wenbo A.m.b.A.,
BRONDERSLEV, DK
(54) Sposób wytwarzania niskokalorycznego
produktu mięsnego

A1(21) 286176

(22)90 07 20

5(51) A23L 1/221
C11B 9/02
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
WARSZAWA
(72) Masiak A1eksander, Harasimowicz Marian,
Migdał Wojciech, Chmielewski Andrzej,
Palige Jacek, Molenda Leszek, Szewczyk
Janusz, Mucha Marek

(57) Sposób wytwarzania niskokaloryczngo produktu mięs
nego zawierającego rozdrobnione chude mięso oraz roślinny
składnik zastępujący tłuszcz, zawierającego włókna jadalne i
skrobię w stosunku wagowym 1:32-1:1, przy czym zawartość
włókien jadalnych wynosi co najmniej 5% wagowych, a zawar
tość skrobi co najmniej 50% wagowych suchej substancji skład
nika zastępującego tłuszcz, a zawartość roślinnego składnika
zastępującego tłuszcz wynosi 5-80% wagowych całej mieszani
ny charakteryzuje się tym, że stosuje się kilkuetapową technolo
gię polegającą na wstępnym rozdrabnianiu pewnych składników
i wytwarzaniu mieszanin wstępnych przy zastosowaniu urządzeń
mielących o różnym stopniu rozdrobnienia, następnie na odpo
wiednim łączeniu tych mieszanin i ewentualnie obróbce konser
wującej.

(91 zastrzeżeń)
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A1 (21) 286175 (22) 90 07 20
5(51) A23L 2/30
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
WARSZAWA
(72) Chmielewski Andrzej, Migdał Wojciech,
Harasimowicz Marian, Masiak A1eksander,
Palige Jacek, Szewczyk Janusz, Mucha
Marek, Molenda Leszek
(54) Sposób oczyszczania soków owocowych i
urządzenie do otrzymywania oczyszczonych
roztworów soków owocowych
(57) Sposób polega na tym, że sok owocowy doprowadza
się do membrany ultrafiltracyjnej i prowadzi się proces ultrafiltracji w temperaturze nie przekraczającej 65CC.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma moduł ultrafiltracyjny (BM1) i zbiornik naporowy surówki (Z1) połączony za
pośrednictwem pompy (PC1) z modułem (BM1) mającym zawór
odcinający dopływ soku oraz zawór odcinający wypływ retenta
tu, przy czym wylot retentatu (R1) połączony jest ze zbiornikiem
surówki (Z1) a wylot permeatu połączony jest ze zbiornikiem
soku oczyszczonego (Z2).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 286136 (22) 90 07 18 5(51) A47J 27/20
(75) Prajsnar Tadeusz, GLIWICE; Prajsnar
Andrzej, GLIWICE
(54) Urządzenie do obróbki termicznej szynki
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zaczepy (8) do
mocowania oporowej pokrywy (4) ma umiejscowione w naczy
niu (6) zewnętrznym a oporowa pokrywa (4) ma ramiona (9)
wchodzące w zamek z zaczepami (8) bez kontaktu stykowego
ze ścianami korpusu (1). Taka konstrukcja urządzenia umożli
wia jego wykonanie z tanich materiałów takich jak blacha stalo
wa pokryta powłoką emalierską, tworzywo sztuczne i szkło.

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 286141 (22) 90 07 18 5(51) A47J 37/10
(75) Klaczak Krystian, KATOWICE
(54) Urządzenie do samoczynnego smażenia
naleśników
(57) Urządzenie jest złożone z podstawy w postaci prostopadłościennej skrzynki (13) mającj zamocowane do przeciwle
głych boków dwie pionowo usytuowane płyty (4,25) z osłonami
(1,3), między którymi jest osadzony obrotowo cylindryczny bę
ben (6) wsparty na podporowych rolkach (17) i połączony za
pomocą pasowo-zębatej przekładni (26) z napędowym zespo
łem (16). Wewnątrz bębna (6) jest umieszczony blok grzejny (5)
zamocowany do nośnej płyty (25). Pod bębnem (6) jest umiesz
czone płaskie naczynie (11) zaopatrzone w powlekający wałek
(15), dociśnięty do roboczej powierzchni bębna (6). Nad pła
skim naczyniem (11) jest zamocowany za pomocą podpórki (7)
pojemnik (2) na ciasto, zaopatrzony od dołu w pokrywkę (10) z
zapadką (8) i iglicą (9). Pod bębnem (6) jest zamocowany
oddzielający nóż (19) usytuowany nad zsypem (20). Na czoło
wej płycie skrzynki (13) jest umieszczony główny wyłącznik (24),
sygnalizator optyczny (23), pokrętło (28) regulatora temperatury
i czasowy wyłącznik (21) oraz zamek (22) z blokadą.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 286099 (22) 90 07 17
5(51) A61B 5/22
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego, WARSZAWA
(72) Jakubiak Stefan, Barzykowski Jerzy, Fidelus
Kazimierz, Bylina Wacław, Sitarz Józef,
Wójcikowski A1ojzy, Romaniuk Wiesław
(54) Głowica do pomiaru momentów sił oraz
kątów stawowych kończyn człowieka
(57) Głowica do pomiaru momentów sił oraz kątów stawo
wych kończyn człowieka charakteryzuje się tym, że w dźwigni
(1) mającej zatrzask dwupozycyjny (4), połączonej na stałe z
elementem sprężystym przetwornika tensometrycznego (2) umie
szczone są styki kontaktronu (3) oraz przymocowany jest zbierak
(14) ograniczony kołkami (15), natomiast pierścień obrotowy (7),
do którego przymocowany jest wskaźnik podziałki (6) wyposa
żony jest w przetyczkę (9) oraz magnes kontaktronu (8) i ma
wspornik (5), który połączony jest sztywno z tarczą (10), w której
znajdują się otwory przelotowe (11) oraz gniazda elementów
ciernych (12) i do którego przymocowany jest pierścień stały
(13) z naniesioną podziałką kątową.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286206

(22) 90 07 25

5(51) A61G 7/00
A61H 1/00
(71) Thorn Licht GmbH, ARNSBERG, DE
(72) Grimm Manfred
(54) Obudowa ścienna z urządzeniami
przyłączeniowymi dla potrzeb intensywnej
opieki medycznej

(57) Obudowa ścienna składa się z postumentu (10), płyt
okładzinowych (11, 12) i górnej okładziny (14), jak również z
dwóch profili kanałowych (15), obejmujących przestrzeń prze
widzianą dla prowadzenia instalacji (16). Elementy instalacyjne
i elementy obsługi dla celów intensywnej opieki medycznej
zostają wmontowane wcześniej do profili kanałowych, względ
nie umieszczone są na ich ścianie przedniej.
Obudowa charakteryzuje się tym, że ma postument
(10), ustawiony przy ścianie pomieszczenia za łóżkiem szpital

Nr 2 (472) 1992

nym, mający środkowy odcinek (10a) o długości odpowiadają
cej w przybliżeniu szerokości łoża szpitalnego, jak również
wystające przy łóżku boczne odcinki (10b), zaś na każdym
bocznym odcinku ustawiony jest element kanałowy (15) o prze
kroju poprzecznym w kształcie litery U, obejmujący otwartą od
strony ściany pomieszczenia przestrzeń przewidzianą dla pro
wadzenia instalacji (16), mający na przedniej ścianie elementy
przyłączeniowe (17, 18) dla celów intensywnej opieki medycz
nej. Przyporządkowane elementom przyłączeniowym skrzynki
instalacyjne (23,24) są mocowane do poprzecznego wspornika
(22), który jest mocowany do dwóch rur (21), ustawionych
pionowo w przestrzeni przewidzianej dla prowadzenia instalacji,
zaś do ściany pomieszczenia są przymocowane w odległości
umożliwiającej prowadzenie przewodów płyty okładzinowe, a
mianowicie: środkowa płyta okładzinowa (11) między obydwo
ma profilowymi kanałami (15) i dwie boczne płyty okładzinowe
(12) obok profili kanałowych (15). Profile kanałowe (15) są
połączone z płytami okładzinowymi (11, 12) rozłącznie oraz
zamontowana jest górna okładzina (14) w celu zasłonięcia pu
stej przestrzeni między pionowymi elementami konstrukcyjny
mi, a sufitem pomieszczenia.

(4 zastrzeżenia)
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(22) 90 07 18.

5(51) A61K 7/50

(71) Instytut Chemii Przemysłowej,
WARSZAWA
(72) Kłopotek A1ojzy, Osińska Longina, Tańczyk
Teresa, Kłopotek Beata Barbara, Ajecki
Andrzej, Kanafoski Bronisław, Trzaskulski
Jerzy
(54) Pasta do mycia rąk bez ścierniwa
(57) Pasta według wynalazku zawiera: od 0,1 do 15 procent
wagowych oksyetylenowanej lanoliny i/lub alkoholi tłuszczowych
oksyetylenowanych 6-80 molami tlenku etylenu, od 0,01 do 30
procent wagowych soli alkalicznych monoestru kwasu sutfobursztynowego i oksyetylenowanego 2-8 molami tlenku etylenu alkilofenolu
lub alkoholi tłuszczowych i/lub soli alkalicznych kwasu alkilobenzenosulfonowego i/lub soli alkalicznych monoestrów kwasu siarkowego i
alkoholi tłuszczowych lub oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych
C4-C36, od 0,1 do 10 procent wagowych soli alkalicznych kwasów
tłuszczowych C4-C36 i/lub soli alkalicznych sulfonowanych alfa-olefin,
od 0,1 do 5 procent wagowych mono- i/lub dietanoloamidów kwa
sów tłuszczowy eh, od 0,01 do 6 procent wagowych soli sodowej
karboksymetylocelulozy i/lub lecytyny, od 0,01 do 5 procent
wagowych gliceryny i/lub polioksyetylenoglikolu o średniej ma
sie cząsteczkowej 300-400, od 0,1 do 14 procent wagowych soli
alkalicznych kwasu polifosforowego i/lub glukonowego i/lub
benzoesowego i/lub cytrynowego i/lub polimaleinowego, od 0,1
do 0,6 procent wagowych kompozycji zapachowej, od 30 do 75
procent wagowych wody i ewentualnie od 0,0001 do 0,01 pro
cent wagowych barwnika.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 281040

(31)07/410,708

(22) 90 09 20

5(51) A61K 31/16

(32)89 09 21

(33) US

(71) American Cyanamid Company, WAYNE, US
(54) Sposób wytwarzania układu dostarczania
substancji farmaceutycznej oraz sposób
wytwarzania wielopowłokowego układu
dostarczania kompozycji farmaceutycznej
(57) Sposób wytwarzania układu dostarczania substancji far
maceutycznej obejmuje etapy: 1) utworzenia komponentu począt
kowego wsadu przez zmieszanie skutecznej ilości co najmniej
jednej farmaceutycznie dopuszczalnej zarobki i 7-dimetyloamino6-deoksy-6-demetylotetracykliny lub jej soli, granulowanie uzy
skanej mieszaniny w obecności cieczy granulującej, wytłaczanie
uzyskanego granulatu, tworzenie granulek, suszenie granulek i
ewentualnie powlekanie tych granulek powłoką polimerową,
która jest szybko i zasadniczo całkowicie erodowana w środo
wisku o pH mniejszym niż 3,9 lub utworzenia komponentu
początkowego wsadu przez rozdrobnienie 7-dimetyloamino-6deoksy-6-demetylotetracykliny lub jej soli do bardzo drobnego
proszku i ewentualnie zmieszanie tego proszku z zaróbką i B)
utworzenia komponentu drugiego wsadu przez zmieszanie co
najmniej jednej zarobki, która może być taka sama jak poprze
dnio lub inna i 7-dimetyloamino- 6-deoksy-6-demetylotetracyklinę lub jej soli, granulowanie uzyskanej mieszanki w obecności
cieczy granulującej, wytłaczanie uzyskanego granulatu, sferonizowanie uzyskanego wyrobu wytłaczanego z utworzeniem pre
kursorów powlekanych sferycznych granulek, suszenie tych
prekursorów, powlekanie tych prekursorów powłoką polimero
wą, która jest erodowana w środowisku o pH od około 4,0 do
około 7,5.
Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania
wielopowłokowego układu dostarczania kompozycji farmaceu
tycznych o działaniu przeciwbakteryjnym.

(2 zastrzeżenia)

(22)89 0810 5(51) A61K 31/095

(75) Strzelczyk Marek, ŁÓDŹ; Włodzimierz
Dubiecki, ŁÓDŹ; Maciej Rutkowski, ŁÓDŹ
(54) Sposób otrzymywania preparatu
przeciwtłuszczowego
(57) Sposób polega na tym, że substancję czynną, którą jest
sulfid 2-chloroetylo-3-chloropropylowy rozcieńcza się do stężeń
od 1:1000 do 1:15000 w rozpuszczalnikach organicznych, mie
sza się w ciągu 5-15 minut i rozlewa do sterylnych naczyń.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 286137

(22)90 07 19 5(51) A61K 31/395

(71) POLFA Poznańskie Zakłady
Farmaceutyczne, POZNAŃ
(72) Rafiński Longin, Pfeiffer Bronisław,
Sikorska Halina, Zielińska Jadwiga
(54) Sposób wytwarzania żelu z clotrimazolem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania sta
bilnego żelu zawierającego clotrimazol.
Sposób polega na sporządzaniu zawiesiny zmikronizowanego clotrimazolu w fazie wodnej przy PH wyższym od 9
a następnie dodaniu środka żelującego.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 287594
(31)07/430990

A1(21) 286971
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(22)9010 31 5(51) A61K 31/755
(32)89 1103

(33) US

(71) Boots Pharmaceuticals Inc.,
LINCOLNSHIRE, US
(72) Latham Keith R., Latham Vincent E.
(54) Sposób wytwarzania polimerów
jodotyroninowych
(57) Sposób wytwarzania polimeru jodotyroninowego o jed
nakowych lub różnych jednostkach powtarzalnych o wzorze 1,
w którym A oznacza atom jodu, a B, C i D niezależnie od siebie
oznaczają atom wodoru lub jodu polega na tym, że jeden lub
większą liczbę N-karboksybezwodników o wzorze 3, w którym
A oznacza atom jodu, a B, C i D niezależnie od siebie oznaczają
atom wodoru lub jodu poddaje się polimeryzacji, a następnie
otrzymany polimer wyodrębnia się w zasadniczo czystej posta
ci.
Sposobem według wynalazku można również otrzymać
polimery jodotyroninowe, które dodatkowo mają jednostki po-
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wtarzalne o wzorze 2, w którym R oznacza resztę jednego z dwudzie
stu a-aminokwasów występujących w przyrodzie.
Ponadto polimery jodotyroninowe wytwarza się przez
dalsze jodowanie polimerów jodotyroninowych o jednostkach
powtarzalnych o wzorze 1, przez poddanie tych polimerów
warunkom silnie jodującym, na przykład przez zastosowanie
trójjodku potasowego lub chlorku jodu. Polimery te mają zasto
sowanie w leczeniu niedoborów hormonu tarczycy.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 286234 (22) 90 07 25 5(51) A61K 37/12
(71) Akademia Medyczna, WROCŁAW
(72) Mraz Franciszek, Kubis A1fons, Dybek
Krzysztof, Michalska Motas Anna
(54) Sposób wytwarzania środka leczniczego do
stosowania w chirurgii stomatologicznej
(57) Sposób polega na solwatacji i hydratacji cząsteczek
żelujących w obecności alkoholu wielowodorotlenowego lub
jego polimeru.
Do 10 - 50% wagowych żelatyny, w postaci gruboziar
nistego proszku lub łusek, dodaje się mieszając dobraną dozę
substancji leczniczo czynnych, o działaniu przeciwbólowym,
przeciwbakteryjnym czy przeciwzapalnym. Następnie miesza
się z roztworem składającym się z 2 - 50% wagowych glicerolu
bądź glikolu propylenowego - 1,2 bądź glikolu polioksyetylenowego o ciężarze molowym 200 -1500 oraz 1 - 25% wagowych
poliwinylopirolidonu o symbolu K70 lub K90 bądź alkoholu
poliwinylowego i wody do 100% wagowych. Układ pozostawia
się do spęcznienia na czas 0,5 - 3 godzin w temperaturze 283 298 K, a następnie ogrzewa do temperatury 323 - 343 K, przez
co najmniej 10 minut i łagodnie miesza, również przez co
najmniej 10 minut, po czym dozuje się do tub, a tuby poddaje
sterylizacji termicznej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288812 (22)910123 5(51) A61L 15/00
(31) 468,549
(32) 90 01 23
(33) US
625,776
1712 90
US
(71) THE PROCTER AND GAMBLE
COMPANY, CINCINNATI, US
(72) Cook Jeffrey Todd, Moore Danny Raymond,
Lash Glen Ray, Young Gerald A1fred
(54) Pochłaniacz, zwłaszcza do przyjmowania,
rozprowadzania i magazynowania płynów
ustrojowych, układ absorpcyjny zwłaszcza do
przyjmowania, rozprowadzania i
magazynowania płynów ustrojowych oraz
sposób wytwarzania pochłaniacza lub układu
absorpcyjnego zwłaszcza do przyjmowania,
rozprowadzania i magazynowania płynów
ustrojowych
(57) Pochłaniacz lub układ absorpcyjny do przyjmowania,
rozprowadzania i magazynowania płynów ustrojowych zawiera
(a) przepuszczalną dla płynu górną osłonę zewnętrzną, b) nie
przepuszczalną dla płynu dolną osłonę zewnętrzną przymoco
waną do górnej osłony, oraz (c) układ absorpcyjny umieszczony
pomiędzy górną i dolną osłoną zewnętrzną zawierający: (I)
warstwę przyjmowania i rozprowadzania płynu o przeciętnej
gęstości w stanie suchym mniejszej niż 0,30 g/cm 3 . Warstwa ta
zawiera od 50% do 100%, w stanie suchym chemicznie usztyw
nionych włókien celulozowych i od 0% do 50% względem suchej
masy, środka wiążącego te włókna. A ponadto układ absorpcyj
ny zawiera warstwę magazynowania płynu umieszczoną pod
warstwą przyjmowania i rozprowadzania płynu, względem gór
nej osłony zewnętrznej, zawierającą co najmniej 15% wago
wych, względem masy warstwy, materiału superabsorpcyjnego
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i od 0% do 85% nośnika materiału superabsorpcyjnego. War
stwa przyjmowania i rozprowadzania zawiera nie więcej niż
6,0% materiału superabsorpcyjnego i ma pole górnej powierz
chni wynoszące co najmniej 15% pola górnej powierzchni war
stwy magazynowania płynu.
Sposób wytwarzania tego pochłaniacza lub układu ab
sorpcyjnego polega na tym, że wytwarza się warstwę przyjmo
wania i rozprowadzania płynu oraz warstwę magazynowania
płynu, przy czym tkaninę na warstwę przyjmowania i rozprowa
dzania płynu układa się metodą powietrzną lub metodą mokrą
lub wytwarza się z mieszaniny usztywnionych włókien i materia
łu termoplastycznego w ilości 10-50% całkowitej masy tkaniny,
którą to mieszaninę ogrzewa się stapiając materiał termoplasty
czny i ochładza się. Układy absorpcyjne można stosować m.in.
w pieluchach jednorazowych i tamponach.

(23 zastrzeżenia)
A1(21) 286114 (22)90 0718 5(51) A61M 5/32
(71) Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i
Dentystycznych, MILANÓWEK
(72) Bujwid Władysław, Karpiński Janusz,
Kamiński Zbigniew, Beta Jan, Cieślak
Stanisław
(54) Sposób produkcji igieł iniekcyjnych oraz igła
iniekcyjna wytworzona tym sposobem
(57) Sposób produkcji igły iniekcyjnej polega na tym, że
kaniulę łączy się z nasadką uformowaną z modyfikowanego
politereftalenu etylenowego, z otworem o średnicy większej od
średnicy kaniuli o co najwyżej 0,04 mm, przy czym kaniulę
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osadza się w otworze tak, by jej dolny koniec był wysunięty z
otworu o 0,5-M mm, następnie elementy te zgrzewa się indu
kcyjnie i po co najmniej dwudziestu sekundach, gdy tempera
tura połączonych elementów spadnie poniżej 40°C sprowadza
się siłę połączenia kaniuli z nasadką.
Igła iniekcyjna charakteryzuje się tym, że ma kaniulę (1 )
wtopioną w barwną, całkowicie przezroczystą nasadkę (2), przy
czym dolny koniec (4) kaniuli jest wysunięty z otworu (5) nasad
ki.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 286251

(22) 90 07 18

5(51) A63B 23/00

(75) Pustelnik Józef, KRAKÓW
(54) Trenażer wychylenia
(57) Trenażer charakteryzuje się tym, że ma zespół chwyto
wy (c) i zespół siłownika (s), które połączone są ze sobą i
zakotwiczone w ścianie (15) i w podłożu (19) za pośrednictwem
przegubów kulowych (a) w taki sposób, że umożliwia to, po
wywarciu odpowiedniej siły, przemieszczaniu się zespołu chwy
towego w dowolnym kierunku, przy czym wielkość wywieranej
siły może być obserwowana przez ćwiczącego.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A2(21) 290044

(22)9104 24

5(51) B01D 53/14
B01D 46/26
(75) Mróz Jerzy, GDAŃSK; Szemraj Szymon,
GDAŃSK; Grużewski Tadeusz, GDYNIA
(54) Sposób i urządzenie do usuwania
zanieczyszczeń, zwłaszcza siarkowych i
aerozolowych z gazów odlotowych powstałych
w procesach przemysłowych

(57) Sposób polega na tym, że zanieczyszczony strumień
gazu przepuszcza się przez górną część obracającego się cy
lindrycznego filtrującego wirnika (2) zanurzanego dolną częścią
w cieczy absorpcyjnej wypełniającej zbiornik (1).

Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń zawiera cylin
dryczny, filtrujący wirnik (2) wykonany z płaskich i pofałdowa
nych płyt sitowych lub siatkowych zanurzony dolną częścią w
cieczy absorpcyjnej znajdującej się w zbiorniku (1).
Od strony czołowej cylindrycznego, filtrującego wirnika
(2) umieszczona jest cyrkulacyjna pompa (4) absorpcyjnej cie
czy.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 287055

(22)90 09 25

5(51) B03B 5/00

(71) BORYNIA Kopalnia Węgla Kamiennego,
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
(72) Myrczek Jan, Weber Fryderyk, Jończyk
Antoni, Reck Antoni, Buchalik Jerzy
(54) Sposób czyszczenia frakcji przerostowych w
procesie wzbogacania węgla
trudnowzbogacalnego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu oczyszczenia frakcji przerostowych w procesie wzbogaca
nia węgla trudnowzbogacalnego w płuczkach osadzarkowych.
Sposób polega na tym, że zakamieniony przerost (P) z
trójproduktowych osadzrek (I, II, III) wzbogacania podstawowe
go, właściwie ujednorodniony doprowadzany jest do wyodręb
nionej osadzarki (IV) z sześcioma roboczymi przedziałami (a, b,
c, d, e, f), z których dwa ostatnie mają ruchome łoża (7) i
regulowany próg (8), gdzie występuje wydzielanie najlżejszych
frakcji węglowych i odkamienionego przerostu (Po).

(1 zastrzeżenie)
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lekkie frakcje pyłów przez wielosekcyjną ssawkę górną (1),
kolumnę (2) i kolektor (4) kierowane są do odpylacza (8) skąd
odprowadzane są do worków (11), przy czym dolną ssawką
odciągową (5) łączy się odpylanie ciężkich frakcji pyłów z odpy
laniem lekkich frakcji.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286156

5(51) B08B 9/08
B65F 7/00
(71) FLAMAL S.A Wielobranżowe Towarzystwo
Techniczno-Produkcyjne, Ośrodek Wdrożeń
Innowacyjnych, WARSZAWA; Miejskie
Biuro Projektów, ŁÓDŹ; Akademia
Medyczna, ŁÓDŹ
(72) Kobryń Konrad, Sztark Karol, Przesmycki
Sławomir, Bartkowiak Wojciech, Kamiński
Edward
(54) Sposób mycia i dezynfekcji kontenerów i
myjnia do mycia i dezynfekcji kontenerów

A1(21) 286236

(22)90 07 26

5(51) B08B 5/02

(71) OPAM Przedsiębiorstwo Projektowania
Dostaw i Realizacji Obiektów Ochrony
Powietrza, KATOWICE
(72) Witecki Jerzy, Konrad Iwona
(54) Sposób odpylania pyłów z prostowarek

(22) 90 07 19

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do mycia i
dezynfekcji kontenerów stosowanych w szpitalach, klinikach do
gromadzenia i przewożenia odpadków, posiłków, brudnej bie
lizny.
Sposób polega na natryskiwaniu każdego z kontenerów
najpierw roztworem myjąco-dezynfekującym, spłukiwaniu wodą
potem natryskiwaniu roztworem dezynfekującym i znowu wodą
płuczącą. Później kontenery odmuchuje się silnym strumieniem
powietrza a następnie suszy z zastosowaniem nadmuchu po
wietrznego.
Myjnia zawiera trzy szeregowo połączone ze sobą ko
mory, przy czym pierwsza (1) to komora myjąco-dezynfekująca
z dyszami natryskowymi (8), druga (2) to komora dezynfekująca,
mająca dysze natryskowe (9) zaś trzecia (3) jest komorą suszącą
z dyszami odmuchającymi (10) i suszącymi (11).

(8 zastrzeżeń)

(57) Sposób polega na tym, że ciężkie frakcje pyłów kiero
wane są grawitacyjnie przez kratę (7) do pojemników (6), zaś

A1(21) 286182

(22) 90 07 23

5(51) B21B 15/00
B23B5/12
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich, OPOLE
(72) Tarasek Jan
(54) Sposób wykonywania i regeneracji trzpieni
walcowniczych oraz urządzenie do
wykonywania i regeneracji trzpieni
walcowniczych

(57) Sposób polega na tym, że wytwór walcowni bruzdowej
w postaci pręta kształtuje się obróbką skrawaniem metodą prze
pychania przez jedną lub dwie klatki skrawające (6,7), przy czym
przed wprowadzeniem do klatek skrawających pręt jest centro
wany przy pomocy jednej lub dwóch kolejnych klatek prowa-
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dzących. Po wyjściu z klatek skrawających pręt centrowany jest
ponownie przy pomocy jednej lub dwóch klatek prowadzących.
Przy skrawaniu przy pomocy tylko jednej klatki skrawającej pręt
obrabia się przy pomocy noży, usytuowanych promieniowo, na
całym jego obwodzie. W przypadku użycia dwóch klatek skra
wających pręt obrabia się kolejno w pierwszej klatce, dokonując
przy pomocy noży skrawających, wybrań rozmieszczonych na
obwodzie pręta w odstępach równych wybraniom lub mniej
szych od wybrań, a w drugiej klatce skrawającej dokonuje się
skrawania pozostawionych przez pierwszą klatkę występów na
obwodzie pręta. Skrawania dokonuje się przy pomocy noży o
ujemnym kącie natarcia z równoczesnym zgniotem warstwy
przypowierzchniowej.
Urządzenie wyposażone jest w noże skrawające, stano
wiące układ klatek prowadzących i klatek skrawających, osa
dzonych we wspólnym korpusie umieszczonym w łożu walcarki
przepychowej. Korpus (1) urządzenia ma występ pierścieniowy
przedni i tylny, zazębiający się z wybraniami łoża walcarki
przepychowej, a wszystkie klatki zarówno prowadzące, jak i
skrawające zamocowane są w korpusie (1 ) za pomocą docisków
i śrub. Klatki mają pierścieniowe występy (17,18), zazębiające
się z wybraniami łoża walcarki, przy czym klatki skrawające mają
korzystnie dwanaście wybrań, wewnątrz których zamocowane
są noże tokarskie, dociskane śrubami za pośrednictwem tarczy,
przymocowanej do korpusu śrubami, a noże ukosowane są
sytcznie względem siebie, tworząc styczne krawędzie zaokrą
glone od środka, według założonego promieniatrzpienia, tworząc
oczko skrawające. Klatki prowadzącc-samocentrujące stanowią
układ trzech walców, zamocowanych w suwakach, zabudowa
nych w promieniowych prowadnicach wykonanych w korpusie.
Każdy suwak ma końcówkę, opierającą się o występ pier
ścienia dociskowego, połączonego za pośrednictwem dźwigni i
sprężyny z dźwignią, przymocowaną do występu pierścieniowego.
Urządzenie ma jedną klatkę skrawającą, lub w przypadku wy
posażenia urządzenia w dwie klatki skrawające, noże rozmiesz
czone są w co drugim, promieniowym wybraniu z pominięciem
ukosowania, przy czym ostrza noży ukształtowane są zgodnie z
krzywizną obwodową wykonywanego trzpienia i wyposażone
są uzupełniająco na przemian w noże skrawające.

(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 286180 (22) 90 07 23 5(51) B21B 23/00
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Powstańców
Śląskich, OPOLE
(72) Tarasek Jan
(54) Sposób cięcia rur po reduktorze z naciągiem
(57) Sposób przygotowania rur przez przecinanie ich po
przewalcowaniu na reduktorze z naciągiem przeznaczonych do
operacji przeciągania, polega na tym, że operacji cięcia podda
je się rurę w płaszczyźnie leżącej w odległości Lz równej 250 +
400 mm od płaszczyzny oddzielającej część pogrubioną rury,
leżącą poza zakresem tolerancji grubości ścianki od części
niepogrubionej, a następnie obcięte rury poddaje się segregacji
ze skierowaniem odpowiadających im odcinków pogrubionych
w jednym kierunku, po czym dokonuje się zakucia rury od strony
ich pogrubionego odcinka.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 291146 (22) 91 07 19 5(51) B21D 15/10
(71) ELEKTROBUDOWA Przedsiębiorstwo
Montażu Elektrycznego, KATOWICE
(72) Wyłuda Bronisław, Wojtyczka Henryk,
Taistra Robert, Przybytniowski Wenancjusz
(54) Urządzenie do wykonywania rurowego
elementu mieszkowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmodyfikowania kon
strukcji znanego urządzenia tak, aby wstępne fałdowanie odcinka
rury aluminiowej przeznaczonej na kompensator, pod działaniem
ciśnienia medium hydraulicznego oraz właściwe fałdowanie pod
wpływem osiowego ściskania tego odcinka - odbywało się współ
bieżnie.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że każdy z kształtu
jących pierścieni (8,10) umieszczony jest w oprawie (9,11), a
oprawa (11) wewnętrznego pierścienia (10) połączona jest z
dociskową tarczą (12) wyposażoną w prowadniki (13) osadzone
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drugostronnie przesuwnie w stojaku (3). Walec (7) zewnętrznym
końcem osadzony jest przesuwnie osiowo w tulei (17) mającej
stożkowe odsądzenie (18) usytuowane w zewnętrznym pierście
niu (8), natomiast wewnętrznym końcem walec (7) połączony
jest z kształtującą tarczą (20) współpracującą z dociskową tarczą
(12). Każdy z dzielonych kształtujących pierścieni (14) osadzony
jest w indywidualnej, dzielonej oprawce (15), przy czym oprawy
(9,11) i oprawki (15) umieszczone są na wspólnych prowadni
kach (16) osadzonych przesuwnie osiowo, a zasilający zespół i
akumulator ciśnienia znajdują się na podstawie (1) urządzenia..

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 286181 (22) 90 07 23 5(51) B21D 22/00
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich, OPOLE
(72) Tarasek Jan
(54) Sposób wykonania czasz kulistych z blach
grubych
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strzeni sygnetu (8) między ramionami (7) części opasującej
odcinkiem przewężenia (14) wykrojnik (13) bocznego wycięcia.
Po wyprofilowaniu jednej części opasującej sygnetu (8),
wyjmuje się go z łukowego gniazda (10) i umieszcza drugą
stroną w celu identycznej obróbki (wykrawania).
Urządzenie stanowi matryca (1 ) zawierająca przelotowe
wycięcie (2) oraz cztery mocujące bolce (3) z łukowymi wystę
pami (4) stykającymi się punktowo (podczas operacji tłoczenia)
z zaokrąglonymi, bocznymi krawędziami stempla (6). Wykrawa
jąca matryca (9) ma na górnej, czołowej powierzchni ukształto
wane łukowe gniazdo (10) pod główkę (11) sygnetu (8) oraz
prowadzący występ (12) wykrojnika (13) z odcinkiem przewęże
nia (14).

(2 zastrzeżenia)

(57) Sposób tłoczenia czasz przy pomocy matrycy (1) i kuli
stego stempla (2), polega na tym, że podgrzaną do temperatury
górnej granicy kucia, umieszczoną na oczku matrycy blachę (3)
schładza się od dołu, korzystnie przez natrysk wody lub mgły
wodnej na część środkową stanowiącą zarys koła o środku
leżącym w osi symetrii stempla (2) i krążka blachy (3), przy czym
proces schładzania prowadzi się tak, by temperatura powierz
chni bezpośrednio chłodzonej nie spadła poniżej dolnej tempe
ratury kucia i równocześnie, aby głębokość strefy schładzanej
nie przekroczyła 0,5 grubości blachy, po czym znanym sposo
bem dokonuje się operacji tłoczenia.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286155 (22) 90 07 19
5(51) B21J 1/02
(71) Instytut Obróbki Plastycznej, POZNAŃ
(72) Matusiewicz Henryk, Kotyk Jerzy
(54) Zespół narzędzi do kalibrowania i
prostowania odkuwek
(57) Zespół narzędzi do kalibrowania i prostowania odku
wek na prasie zawierający stempel, matrycę oraz wyrzutnik
charakteryzuje się tym, że część robocza stempla (7) jest połą
czona z suwakiem prasy za pośrednictwem przegubu kulowego
(9), przy czym wyrzutnik (2) jest wyposażony w nakładkę (4),
która jest o niego oparta na kulistej powierzchni łożyskowej (3).

(2 zastrzeżenia)

A2(21) 290020 (22) 91 04 23 5(51) B21D 53/44
(75) Gurski Stanisław, GDYNIA
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
zwłaszcza sygnetów
(57) Sposób polega na tym, że na obrabianą płytkę (5)
umieszczoną w matrycy (1) między mocującymi bolcami (3)
oddziaływuje się osiowo stemplem (6) zachowując punktową
styczność krawędzi bocznych stempla (6) i mocujących boków
(3).
Po uzyskaniu pionowej równoległości ramion (7) części
opasującej, sygnet (8) umieszcza się poziomo w łukowym gnieździe
(10) wykrawającej matrycy (9), wprowadzając do wewnętrznej prze

A1(21) 286163 (22) 90 07 20
5(51) B22C 1/22
(71) Instytut Odlewnictwa, KRAKÓW
(72) Sęczek Krzysztof, Budziaszek Małgorzata,
Kluza Kazimierz
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(54) Sposób otrzymywania samoutwardzalnej
masy formierskiej i rdzeniowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania sa
moutwardzalnej masy formierskiej i rdzeniowej stosowanej do
wykonywania rdzeni średnich i dużych do odlewania żeliwa i
metali nieżelaznych.
Sposób polega na wprowadzeniu do osnowy piaskowej
w pierwszej kolejności wodnego roztworu chlorku wapnia, a
następnie dodaje się spoiwo w ilości 1,5-4,0 części wagowych
w postaci żywicy mocznikowo - formaldehydowej, a na końcu
dodaje się wodny roztwór chlorku żelazowego. Sumaryczna
ilość chlorku wapnia i chlorku żelazowego wynosi 0,5-3,0 części
wagowych.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286152

(22) 90 07 19

5(51) B22C 1/22

(71) Instytut Odlewnictwa, KRAKÓW
(72) Sęczek Krzysztof, Kwaśniak Jacek,
Smoluchowska Elżbieta
(54) Masa rdzeniowa termoutwardzalna
(57) Wynalazek dotyczy masy rdzeniowej termoutwardzal
nej, przeznaczonej do wykonywania wszelkiego typu rdzeni,
zwłaszcza dużych.
Masa rdzeniowa termoutwardzalna złożona z piasku
kwarcowego, utwardzacza oraz spoiwa charakteryzuje sie tym,
że stosunek spoiwa do utwardzacza wynosi od 1 :0,1 do 1 :0,2.
Spoiwem jest żywica fenolowo - formaldehydowa albo żywica
fenolowo - formaldehydowo - furfurylowa, albo żywica fenolowo
- mocznikowa modyfikowana krzemianem etylu. Zawartość ży
wicy do krzemianu etylu wynosi od 1 : 0,01 do 1 : 0,5.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286153

(22) 90 07 19

5(51) B22C 1/22

(71) Instytut Odlewnictwa, KRAKÓW
(72) Sęczek Krzysztof, Kwaśniak Jacek,
Smoluchowska Elżbieta
(54) Spoiwo do mas formierskich i rdzeniowych
(57) Wynalazek dotyczy spoiwa do mas formierskich i rdze
niowych, zwłaszcza do mas samoutwardzalnych i mas termoutwar
dzalnych. Spoiwo składa się z żywicy fenolowo - formaldehydowej
lub żywicy fenolowo - formaldehydowo - furfurylowej lub żywicy
fenolowo - mocznikowej oraz z krzemianu etylu, przy czym stosunek
wagowy żywicy do krzemianu etylu wynosi od 1 : 0,01 do 1 :0,5.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286162

(22)90 07 20

5(51) B22C 1/26

(71) Instytut Odlewnictwa, KRAKÓW
(72) Gawlikowska Magdalena, Maniowski
Zbigniew, Rybiński Stanisław, Szolc Maciej
(54) Masa formierska
(57) Masa formierska na osnowie piasku kwarcowego, skła
dająca się z bentonitu, preparatu węglopochodnego, wody i
dodatku uszlachetniającego, charakteryzuje się tym, że zawiera
wagowo 5-12% bentonitu, 0-6% dodatków węglopochodnych,
0,2-2% dodatku uszlachetniającego w postaci skrobi modyfiko
wanej oraz 2,5-6,0% wody na 100% składników suchych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286083

13

(22) 90 07 17

5(51) B22D 27/04
B22D 15/00
( 7 n Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Murza-Mucha Paweł
(54) Sposób modyfikowania stopów aluminium

(57) Sposób modyfikowania stopów aluminium charakte
ryzuje się tym, że proces krzepnięcia stopu aluminium prowadzi
się w kokilach, które przed wypełnieniem ciekłym metalem
zamraża się do temperatur minusowych w zakresie od -10°C do
-50°C.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 286164

(22) 90 07 20

5(51) B22F 7/00
B22F 3/00
(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN
(72) Szewczyk Sławomir
(54) Spiek ceramiczno-metalowy na okładziny
cierne sprzęgieł

(57) Spiek ceramiczno - metalowy na okładziny cierne sprzę
gieł, zawierający wagowo Sn = 4 - 1 1 % , Pb = 2 - 7%, Cgrafit =
4 - 10%, reszta Cu, charakteryzuje się tym, że zawiera LÍ2S w
ilości 0,3 -1,6% wagowych, najkorzystniej 0,6% wagowych oraz
żelazo w ilości 1,5 - 8,5% wagowych, najkorzystniej 4,0% wago
wych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288187

(22)9012 10

5(51) B23B 45/14

(71) Kłos Henryk, WARSZAWA
(72) Kłos Henryk, Tworkowski Wojciech
(54) Nasadka kątowa do obrabiarki
wrzecionowej, zwłaszcza do wiertarki ręcznej
(57) Wynalazek dotyczy nasadki kątowej do zmiany kąta osi
napędu roboczego obrabiarek wrzecionowych, jak szlifierka,
wiertarka. Nasadka kątowa charakteryzuje się tym, że część
napędzająca (6) przekładni zamocowana jest na wrzecionie
obrabiarki, a część napędzana jest dostawiaina i ma nasadki do
zamocowania na obudowie (8) obrabiarki.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286195 (22)90 07 23 5(51) B23K 11/24
(71) Huta im. Tadeusza Sendzimira, KRAKÓW
(72) Stępski Zdzisław, Szczudłowski Ryszard
(54) Sposób automatycznego dostosowania prądu
do prędkości zgrzewania w procesie ciągłego
zgrzewania rur zgrzewarkami indukcyjnymi
wysokiej częstotliwości oraz układ do
automatyczego dostosowania prądu do
prędkości zgrzewania w procesie ciągłego
zgrzewania rur zgrzewarkami...
(57) Sposób według wynalazku polega na ustaleniu wartości
prądu początkowego dla prędkości rury V = 0 i ustaleniu war
tości prądu końcowego dla prędkości rury V = max. W wyzna
czonym elektrycznym przedziale amplitudowym wprowadza się
w sposób ciągły sygnał prędkości rury przetworzony na elektry
czne sygnały automatycznego dostosowania prądu do prędko
ści zgrzewania. Realizuje się to przy pomocy układu według
wynalazku zawierającego przetwornik częstotliwości- napięcie
(1), blok korektora amplitudy (2), blok sumujący (3), blok funktora nieliniowego (4) i blok korektora bezwładności termicznej
(5). Ponadto do bloku korektora amplitudy (2) i do bloku sumu
jącego (3) podłączone są potencjometry Ri i R2.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 290407

(22) 91 05 24

5(51) B26D 1/147
B26D 7/08
(31) 90EP9000849
(32) 90 05 26
(33) US
(71) Beloit Corporation, BEL01T, US
(72) Smith Philip Wayne, Dörfel Gerhard Walter,
Treutner Jürgen
(54) Sposób automatycznego doprowadzania tulei
nawojowych w przewijarko-krajarce i
urządzenie do automatycznego
doprowadzania tulei nawojowych w
przewijarko-krajarce z walcami
podtrzymującymi

(57) Sposób polega na tym, że tuleje nawojowe znajdujące
się w swoich położeniach przekazywania i już rozdzielone na
obie strony walca podtrzymującego, przejmowane są przez

A1(21) 286121 (22)90 0717 5(51) B23P 19/04
(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego,
ZABRZE
(72) Kusak Edward, Zlotos Joachim, Kupczak
Bogumił, Pawlik Joachim
(54) Urządzenie do montażu uchwytów nożowych
w organach urabiających kombajnów
węglowych
(57) Urządzenie ma podstawę (1) o zarysie walca centrycznie umieszczoną w obrobionym otworze organu (2).
Na podstawie (1) jest centrycznie zamocowana piono
wa oś (5) zakończona obrotową głowicą (6), do której są przy
mocowane poziome ramiona (9,10). Ramię (9) spełnia rolę
prowadnicy dla umieszczonej na nim przesuwnej głowicy (11).
Do głowicy (11) jest przymocowana pionowa prowadnica (12) z
przesuwnymi uchwytami (13,14) i końcówką (16).

(6 zastrzeżeń)
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zespół transportujący przyporządkowany odpowiedniemu urzą
dzeniu nawijającemu i podnoszone lub opuszczane, przemie
szczane wzdłuż prostoliniowej w zasadzie drogi do położenia
ich mocowania.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół transportu
jący (70) składa się z podnoszonych i opuszczanych urządzeń
podnoszących i opuszczających z umieszczonymi na górnych
końcach tych urządzeń elementami przyjmującymi (71) tuleje
nawojowe, przemieszczającymi się po drodze prostoliniowej do
położenia mocowania.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 286026 (22) 90 07 09 5(51) B27B 31/06
(71) ORED Ośrodek Przemysłu Drzewnego,
POZNAŃ; POSTEKOM Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Handlowe Sp. z o.o., POZNAŃ
(72) Wojtowicz Włodzimierz, Tabędzki Krzysztof,
Czemko Bogdan
(54) Sposób odwzorowywania kształtu tarcicy lub
desek dla celów sterowania sortowaniem
i/lub optymalizacją obrzynki oraz ewidencją i
układ do odwzorowywania kształtu tarcicy
lub desek dla celów sterowania sortowaniem
i/lub optymalizacją obrzynki oraz ewidencją
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(54) Blok narzędziowy do wytłaczania
prowadnika kablowego
(57) Blok narzędziowy charakteryzuje się tym, że dla wytwa
rzania żeber ślizgowych na konturze wewnętrznym rury prowa
dzącej połączono z trzpieniem (6) narzędzie do żeber ślizgowych
(7), które ma na obwodzie profil (8) kształtujący żebra ślizgowe.
Narzędzie (7) jest połączone z wałkiem narzędziowym (9), ułożyskowanym na trzpieniu (6). Przy wytłaczaniu prowadnika kab
lowego narzędzie to może być napędzane przyporządkowanym
napędem (10) ze zmiennym kierunkiem i/lub różną prędkością
obrotową przez wałek narzędziowy (9), wyprowadzony z bloku
narzędziowego (1).

(5 zastrzeżeń)

(57) Sposób realizowany jest w układzie, który zawiera ze
spół optyczno-elektroniczny, tworzący w swej części optycznej
wtórny obraz przedmiotu odwzorowywanego (PO) w postaci zbioru
k-krotnie zmniejszonych jego wymiarów poprzecznych widzianych
przez element optyczny na poprzecznych liniach teoretycznej pro
stokątnej siatki (TPS) obejmującej przedmiot odwzorowywany (PO)
na płaskim polu obserwacji (PPO) i zamieniający tak pomniejszone
poszczególne wymiary poprzeczne na sygnały analogowe w swej
części elektronicznej, sprzężony wyjściem tej części elektronicznej z
przetwornikiem (4), sygnałów analogowych na postacie cyfrowe
wprowadzane z jego wyjścia do pamięci elektronicznego analizatora
(5), załączonego wyjściami do sterownika (6), procesu sortowania
i/lub optymalizacji obrzynki oraz ewidencji.
Zespół optyczno-elektroniczny składa się ze zwierciadła
(1 ), o sterowanym kącie nachylenia względem płaszczyzny pola
obserwacji (PPO) z przedmiotem odwzorowywanym (PO) usy
tuowanym na tym polu obserwacji, zespołu sterowania tym
zwierciadłem (1), oraz kamery (2), z obiektywem (3), skierowa
nym na zwierciadło (1).
Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób odwzo
rowywania kształtu tarcicy.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 290325

(22) 91 05 20

5(51) B29C 47/00
H02G 9/06
(31) 90 4016726
(32)90 05 24
(33) DE
90 4030674
28 09 90
DE
(71) Vogelsang Ernst GmbH und Co. KG,
HERTEN/WESTF, DE
(72) Vogelsang Horst

A1(21) 286148 (22) 90 07 20 5(51) B29C 53/80
(71) KMK Karl Maegerle Lizenz AG, ZUG, CH
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
korpusów rurowych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że pasek folii jest kształ
towany w rurę z zachodzącymi na siebie krawędziami folii, po
czym obszar zachodzenia zarówno od zewnętrznej, jak i od
wewnętrznej strony rury jest wprowadzany w szczelinę utworzo
ną przez dwa równoległe, zamknięte i napędzane pasy transpo
rtowe, przez które jest roztapiany aż do utworzenia fazy płynnej, a
następnie sprasowywany przy jednoczesnym, wstępnym skrze
pnięciu fazy płynnej i na koniec schładzany pod ciśnieniem.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera współ
działający z rolkami kształtującymi (59,60) pas kształtujący (46),
tworzący z paska foliowego wokół trzpienia korpus rurowy,
biegnący w trzpieniu dolny, napędzany pas transportowy (20) i
górny, napędzany pas transportowy (33), między które są przyj
mowane, zachodzące na siebie wzdłużne krawędzie paska fo
liowego (48) oraz oddziaływujące na górny pas transportowy co
najmniej jedno urządzenie grzejne, urządzenie dociskowe i
urządzenie schładzające.

(19 zastrzeżeń)
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(54) Laminat do wytwarzania urządzeń jak i
innych elementów stosowanych w
gospodarce wodno-ściekowej
(57) Laminat do wytwarzania urządzeń jak i innych elemen
tów stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej stanowiący
żywice chemoutwardzalne, wzmocnione włóknami lub tkanina
mi szklanymi, charakteryzuje się tym, że jako wy pełniacz stosuje
się zamknięte kuliste struktury, wypełnione powietrzem, dodane
w stosunku wagowym do masy żywicy chemoutwardzalnej od
0,02 do 5 cz. wag. i w proporcji do masy żywicy chemoutwar
dzalnej nie mniej niż 1:10 i nie więcej niż 10:1 masy objętościo
wej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286143

(22) 90 07 20

5(51) B42D 1/00

(75) Karolewski Jacek, KALISZ
(54) Książka wielofukcyjna
(57) Książka wielofunkcyjna zawiera na swych kartkach za
drukowanych, powierzchnie niezadrukowane, na których znaj
dują się otwory usytuowane pionowo i poziomo, przeznaczone
do umieszczania w nich małych kartek.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 289388
(31)90

492075

(22) 91 03 12

5(51) B60J 5/00

(32)90 03 12

(33) US

(71) DAVIDSON TEXTRON INC., DOVER,
US
(72) Kargarzadeh Reza
(54) Obudowa drzwi samochodowych i
urządzenie do wytwarzania obudowy drzwi
samochodowych
(57) Obudowa (10) drzwi samochodowych ma powierzchnię
przednią (12) i boczną (14), które rozdzielone są na dwa seg
menty (18,20) i (18a,20a) szczeliną liniową (22) na dwa barwne
odcienie. Boczna powierzchnia obudowy połączona jest z płytką
(16) narożnikową, usytuowaną równolegle w kierunku do przodu
obudowy i zawiera przesłonę boczną (26) przykrywającą wycięty
otwór (24) w płytce narożnikowej po obydwu stronach szczeliny

A1(21) 286190

(22) 90 07 23

5(51) B32B 27/02

(71) PZ Multireaktor PL, WARSZAWA
(72) Szymański Zygmunt M.
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liniowej usytuowanej na boku drzwi. Wycięty otwór (24) prze
znaczony jest do wyjmowania zestawu uszczelek ze ścianki
szczeliny liniowej z obudowy drzwi po naniesieniu termopla
stycznego proszku na ogrzaną formę w celu wykonania obudo
wy. Urządzenie zawiera formę z wykonaną metodą
galwaniczną, pierwszą powierzchnią (29) do formowania przo
du obudowy, drugą powierzchnie (32) do formowania bocznej,
brzegowej części obudowy oraz trzeci segment powierzchnio
wy (34) do formowania płytki narożnikowej na obudowie drzwi.
Trzeci segment powierzchniowy zawiera wycięty otwór oraz po
wierzchnię (40) dla umożliwienia wprowadzenia i wyjęcia zespołu
uszczelki ze ścianki szczeliny liniowej z położenia zapewniającego
docisk do żebra uszczelniającego (38) w formie, która rozdziela
pierwszy, drugi i trzeci segment na pierwsze i drugie powierz
chnie formujące.
Na żebro rozdzielające i powierzchnię odprowadzającą
natryskuje się materiał termoplastyczny, uzyskując połączenie
między materiałem wprowadzonym na pierwszą i drugą powierz
chnię formującą i naskórkową przesłonę boczną w celu uszczel
nienia wyciętego otworu.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 288975 (22) 91 02 06
5(51) B60T 8/32
(31) P 40 04 125.5
(32)90 0210
(33) DE
P 40 29 407.2
17 09 90
DE
(71) Robert Bosch GMBH, STUTTGART, DE
(54) Układ hamulcowy hydrauliczny
dwuobwodowy
(57) Układ hamulcowy charakteryzuje się tym, że do zasilania
ciśnieniem procesu hamowania podczas regulacji przeciwpośliz
gowej przewidziany jest dodatkowy agregat hydrauliczny (17),
który zawiera elementy do przyłączania jednego z obu elementów
pompy (32,33) do zbiornika płynu hamulcowego (14) i dwa zawory
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przełączające (41,42). Oba zawory przełączające (41,42) są
wbudowane w przewody zwrotne (17,19) obu elementów po
mpy (32,33), prowadzące do cylindra hamulca głównego (11).
Podczas regulacji przeciwpoślizgowej zawory przełączające
(41,42) zostają przesterowane i każdy z nich łączy jedno wyjście
elementów pompy (32,33) ze zbiornikiem płynu hamulcowego
(14). Dołączony do zbiornika płynu hamulcowego (14) element
pompy (33) wytwarza wysokie ciśnienie hamowania, które jest
przenoszone do cylindra hamulca (10) obracającego się koła
napędowego (VL.VR).

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 290451 (22) 91 05 28 5(51) B65B 43/26
(31) 90 530163
(32) 90 05 29
(33) US
(71) The MEAD CORPORATION, DAYTON,
US
(72) Oliff James R.
(54) Pudło do zestawu puszek
(57) Pudło do pakowania zestawu puszek utworzone z poje
dynczego arkusza, zawiera górną ścianę (1), parę ciągłych
pierwszych skośnych pasków (8) połączonych z bocznymi kra
wędziami górnej ściany (1), z którymi z kolei są połączone
boczne ściany (12). Z dolnymi krawędziami bocznych ścian (12)
jest połączona para ciągłych drugich skośnych pasków (24), zaś
do nich jest dołączona para zakładkowych płytek (28,30) two
rzących złożoną dolną ścianę. Z każdą krawędzią końcową
każdej ściany bocznej (12) jest połączone poprzez zgięcie za
czepiające skrzydło, zaś do jego końca jest dołączona konstru
kcja usztywniająca (50,51,54,56), zawierająca co najmniej jedną
płytkę usztywniającą (60,61), stykającą się z sąsiednimi puszka
mi (C1,C2).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 290530 (22) 91 06 04 5(51) B65D 1/04
(31) 90 533327
(32) 90 06 05
(33) US
(71) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY,
NOWY JORK, US
(54) Butelka łatwa do uchwycenia
(57) Butelka zawierająca dolną część korpusową (11 ) i górną
część (12) oraz otwór dozujący (13a) w górnym zakończeniu
górnej części (12) charakteryzuje się tym, że część korpusowa
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(11) ma uchwyt w postaci przynajmniej dwóch rozstawionych
wgłębień (17,20) poniżej części górnej (12), przy czym każde
wgłębienie (17,20) ma podobny kształt, zaś jedna krawędź (15)
każdego wgłębienia (17,20) ma zasadniczo zarys boku części
korpusowej, a druga krawędź (18) każdego wgłębienia (17,20)
ma zarys przemieszczony w głąb zarysu części korpusowej (11 )
przez co butelkę można mocno uchwycić i uchwyt jest taki sam
niezależnie od ujęcia butelki z przodu czy z tyłu.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 286197 (22) 90 07 23 5(51) B65G 47/34
(71) PRO-KOM Przedsiębiorstwo
Konstrukcyjno-Wdrożeniowe, POZNAŃ;
PREDOM-WROMET Zakłady Sprzętu
Grzejnego, WRONKI
(72) Gniadek Romuald, Jankowski Marek,
Kubiak Waldemar, Warczyński Bogdan,
Węgierski Zbigniew
(54) Urządzenie do odbioru i układania
przedmiotów metalowych, zwłaszcza
podłużnych w pojemnikach
(57) Urządzenie zawiera podstawę (1), stół (2) ze ślizgami i
bocznymi listwami prowadzącymi, a ze stołem (2) zwarty jest
transporter taśmowy (3) oraz żuraw (6) o pionowej osi obrotu z
ramieniem (7), na końcu którego znajduje się kołyska (8) z
chwytem (9) przedmiotów przemieszczanych.
Kołyska (8) sprzężona jest za pomocą pantografu z
drugim końcem ramienia (7) żurawia (6) lub z elementem stałym
urządzenia, przykładowo obudową (10) osi żurawia (6).
Chwyt (9) stanowi co najmniej jeden elektromagnes.
Transporter taśmowy (3) ma postać co najmniej dwóch pasów
z materiału elastycznego, związanych z wałem napędowym (4),
przy czym nad końcowym odcinkiem transportera taśmowego
(3), prostopadle do kierunku jego ruchu umieszczona jest listwa
blokująca, a równolegle do niej wałek z osadzonymi na nim
przynajmniej dwoma kołami przyciskowymi (17) z promieniowo
usytuowanymi występami na obwodzie.
Jedna z listew prowadzących jest listwą przestawną w
kierunku prostopadłym do kierunku ruchu transportera taśmo
wego (3).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 286081 (22) 90 07 17 5(51) B66C 15/00
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
KOBYŁKA
(72) Sadomski Andrzej, Perełkiewicz Leszek
(54) Elektrohydrauliczny układ zabezpieczający
przed utratą stateczności, zwłaszcza do
żurawi samojezdnych
(57) Elektrohydrauliczny układ charakteryzuje się tym, że zestyki
zwieme (14) elektrohydraulicznych przekaźników ciśnienia (1,2,3,4)
zamontowanych na podporowych cylindrach (6,8,10,12) czteropodporowego układu podpór połączone są przewodami elektrycznymi
(15,16,17,18) w obwód szeregowo-równoległy, gdzie szeregowo
połączone przewodem elektrycznym (16) zestyki zwierne (14)
przekaźników (1) i (4) podpory prawej przedniej (7) i podpory lewej
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tylnej (13) połączone są równolegle przewodami elektrycznymi
(17,18) z szeregowo połączonymi przewodem elektrycznym
(15) zestykami zwiernymi (14) przekaźników ciśnienia (2) i (3)
podpory lewej przedniej (9) i podpory prawej tylnej (11).
Szeregowo przyłączone akumulatory (19) i cewka ele
ktrozaworu (22) połączone są przewodami (20) i (21) z zestykiem
zwiernym (14) przekaźnika ciśnienia (1) lub z zestykiem zwiernym (14) przekaźnika (2) od strony przyłączenia przewodu (18)
i z zestykiem zwiernym (14) przekaźnika ciśnienia (3) lub z
zestykiem zwiernym (14) przekaźnika ciśnienia (4) od strony
przyłączenia przewodu (17).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286139 (22) 90 07 18 5(51) B66C 23/86
(71) FAMABA Fabryka Maszyn Budowlanych,
GŁOGÓW
(72) Mazur Artur, Berhel Jan, Berlik Henryk,
Łasica Ryszard, Lisowski Edward
(54) Układ zasilania rozdzielaczy sterujących
(57) Pompa (2) zasila cieczą o wysokim ciśnieniu roboczym
silnik (4), za pośrednictwem sterującego rozdzielacza (3). Z linii
zasilającej, między pompą (2) i rozdzielaczem (3), jest wypro
wadzone odgałęzienie upustowe zawierające dławik (9), zwrot
ny zawór (10) i dwustopniowy przelewowy zawór (11). Pomiędzy
dławikiem (9) i zwrotnym zaworem (10) jest włączona linia niskociśnieniowego zasilania sterowników (12).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 286077

(22)90 0716

5(51) C01C 1/16
C01D 7/18
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ
(72) Koneczny Henryk
(54) Sposób wytwarzania krystalicznego chlorku
amonu podczas produkcji sody metodą
amoniakalną

(57) Sposób polega na tym, że do płynu pokarbonizacyjnego wprowadza się amoniak, a z uzyskanego roztworu krystali
zuje się chlorek amonu, korzystnie w temperaturze poniżej 10°C,
przy czym stosunek molowy zawartego w roztworze dwutlenku
węgla do amoniaku utrzymuje się w granicach 0,1 - 0,9.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286189 (22) 90 07 23 5(51) C01F 17/00
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
WARSZAWA
(72) Sozański Adam, Mioduski Tomasz,
Siekierski Sławomir, Zachwatowicz Tomasz
(54) Sposób selektywnego trawienia
koncentratów pierwiastków ziem rzadkich
(57) Sposób selektywnego trawienia koncentratów pierwia
stków ziem rzadkich polega na tym, że koncentrat wodorotlen
kowy pierwiastków ziem rzadkich suszy się w temperaturze 100
- 160 °C, po czym prowadzi się trawienie dozując wysuszony

koncentrat do roztworu kwasu azotowego, do końcowego pH
roztworu w granicach 2 - 7, korzystnie 3,3 ± 0,2.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286207 (22)90 07 25
5(51) C02F 1/62
(75) Straten Günter, AKWIZGRAN, DE
(54) Środek i sposób obróbki wody zawierającej
jony metali i ewentualnie dodatkowo
organiczne i /lub nieorganiczne
zanieczyszczenia oraz sposób wytwarzania
tego środka
(57) Środek zawiera substancję aktywną, otrzymaną na dro
dze reakcji siarki z wodorotlenkiem litowca i/lub wapniowca w
obecności wody.
Sposób wytwarzania tego środka polega na tym, że
siarkę poddaje się reakcji z wodorotlenkiem litowca lub wa
pniowca w obecności wody, przy czym utrzymuje się tempera
turę poniżej temperatury wrzenia.
Sposób obróbki wody polega na tym, że do poddawa
nej oczyszczaniu wody, zawierającej rozpuszczalne jony metali
i ewentualnie organiczne i/lub nieorganiczne zanieczyszczenia,
dodaje się wyżej wspomniany środek i ewentualnie związek
nieorganiczny, zawierający kation wielowartościowy. przy czym
pH nastawia się na wartość w zakresie 2-12.

(24 zastrzeżenia)
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A1(21) 286159 (22) 90 07 20
5(51) C02F 3/28
(75) Koziarski Szymon, WROCŁAW; Korczak
Marta, WROCŁAW
(54) Sposób oczyszczania ścieków
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dno (8) ze spadkiem. Wypełnienie stałe (3) komory (1) geome
trycznie zorientowane jest pionowo, a wypełnienie stałe (4)
komory (2) zorientowane jest dowolnie.

(4 zastrzeżenia)

(57) Wynalazek dotyczy zagadnienia technologii oczyszcza
nia ścieków bytowo-gospodarczych i ścieków przemysłowych
w systemie dwustopniowym beztlenowo-tienowym.
Sposób polega na tym, że w reaktorze beztlenowym (4),
prowadzi się jednocześnie rozkład rozpuszczonych zanieczysz
czeń organicznych, usuwanie zawiesin zawartych w ściekach
surowych i stabilizację beztlenową osadów powstałych z zawie
sin i osadu czynnego nadmiernego. Przefermentowane ścieki
doprowadza się do selektora beztlenowego (5) albo do selekto
ra o niskim stężeniu tlenu (10), albo też część przefermentowanych ścieków doprowadza się do selektora o niskim stężeniu
tlenu (10), a pozostałą część kieruje się do selektora beztleno
wego (5). Następnie przefermentowane ścieki oczyszcza się w
biologicznym procesie tlenowym.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 290896

(22) 91 07 01

5(51) C02F 9/00
C02F 1/52

(71) Foss Olgierd, JANIKOWO
(72) Foss Olgierd, Foss Eugeniusz, Buczkowski
Roman
(54) Sposób oczyszczania ścieków rzeźniczych

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że ścieki rzeźnicze pod
daje się procesowi oddzielania faz, a uzyskaną fazę płynną
natlenia się i zakwasza kwasem fosforowym aż do uzyskania pH
poniżej 4, a następnie alkalizuje związkami wapnia aż do uzy
skania pH powyżej 10 celem wytrącenia fosforanu trójwapnio
wego. Tak wytrącony osad dekantuje się, a utworzoną pulpę
poddaje filtracji oraz osuszeniu przez sprasowanie lub odparo
wanie, natomiast oddzielony płyn procesowi karbonizacji oraz
ewentualnie dezodoryzacji.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 286161 (22)90 07 20
5(51) C02F 3/28
(75) Korczak Marta, WROCŁAW; Koziarski
Szymon, WROCŁAW
(54) Złoże beztlenowe
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji złoża beztle
nowego do fermentacji ścieków silnie zanieczyszczonych związkami
organicznymi.
Złoże beztlenowe ma dwie pionowe i równoległe komo
ry (1 i 2) z wypełnieniem stałym (3 i 4) oraz łączącą je komorę
(5) z zawieszonym osadem. Doprowadzanie (6) ścieków suro
wych umieszczone jest w jednej z komór (1) nad wypełnieniem
stałym (3), natomiast odprowadzenie (7) ścieków przefermentowanych z drugiej komory (2) - nad wypełnieniem stałym (4).
Komora (5) z zawieszonym osadem łącząca komory (1 i 2) ma

A1(21) 290286 (22)9105 17 5(51) C03C 21/00
(31) 90 90440046
(32) 90 05 23
(33) EP
(71) Compagnie des Cristalleries de Baccarat,
BACCARAT, FR
(72) Cornier Gerard
(54) Sposób obróbki powierzchni stałych
wyrobów wykonanych z materiału o
strukturze szklistej oraz wyrób z kryształu
lub szkła ołowiowego
(57) Sposób obróbki powierzchni stałych wyrobów wykona
nych z materiału o strukturze szklistej, zwłaszcza z kryształu i
szkła ołowiowego, zawierających pewną ilość metali ciężkich,
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zwłaszcza ołowiu, wrażliwej na zetknięcie z produktami o cha
rakterze kwaśnym, zwłaszcza o charakterze alkoholi, a szcze
gólnie koniaku, whisky, win i soków owocowych, lub kwaśnych
środków żywnościowych, w celu zapobieżenia przechodzeniu
tych metali ciężkich do takich kwaśnych produktów, polega na
tym, że na powierzchni poddawanej obróbce na drodze wymia
ny jonowej pomiędzy wspomnianym materiałem o strukturze
szklistej a powłoką czasowo nałożoną na tej powierzchni tworzy
się warstwę powierzchniową przez częściowe usunięcie z tej
warstwy jonów ołowiu, stanowiącą krzemowo-glinową barierę
dyfuzyjną przeciwdziałającą przechodzeniu metali ciężkich do
takich kwaśnych produktów, przy czym powłokę tę stanowi
skorupa krzemowo-glinowa utworzona przez ogrzewanie war
stwy kaolinu nałożonej na tej powierzchni w postaci tiksotropowej gęstwy czystego uwodnionego krzemianu glinowego.
Wyrób ma powierzchnię wewnętrzną zapobiegającą mi
gracji ołowiu zawartego w krysztale lub szkle ołowiowym do
zawartego w tym wyrobie kwaśnego produktu.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 286107 (22) 90 07 17
5(51) C04B 7/32
(71) Zakłady Surowców Ogniotrwałych "Górka",
TRZEBINIA
(72) Sawków Józef, Nadachowski Franciszek,
Stras Władysław, Knapik Józef, Głowacki
Zbigniew, Ciupek Wiesław, Golczyk Wiesław
(54) Sposób wytwarzania cementu glinowego
(57) Sposób wytwarzania cementu glinowego polegający na
wypalaniu mieszaniny surowcowej składającej się z boksytu,
wapienia i mineralizatora, charakteryzuje się tym, że stosuje się
wstrząsowe spiekanie w piecu obrotowym mieszaniny surowco
wej z udziałem do 1,5% wagowych V2O5 lub różnoważnej ilości
tlenku wanadowego w postaci związków chemicznych, minera
łów.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286221 (22) 90 07 26 5(51) C04B 28/02
(71) VENESSA Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe, WARSZAWA
(72) Ruciński Krzysztof, Kaszycki Mariusz,
Maciaszek A1eksander, Szpadzik Wiesława,
Dobija Marian, Kałamaja Franciszek,
Lickiewicz Krzysztof, Sitarska Kamila, Cygan
Ryszard
(54) Tworzywo budowlane i sposób wytwarzania
tworzywa budowlanego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie związane z wytwo
rzeniem tworzywa budowlanego, mającego zdolność akumula
cji ciepła.
Tworzywo budowlane według wynalazku składa się z 35
- 85% wagowych kruszywa węglanowego, 0,5 - 9,5% wagowych
piasku kwarcytowo-ilastego i/ lub uwodnionych glinokrzemianów,
0,05 - 0,5% wagowych krzemionki koloidalnej aktywnej, 2,0 14,5% wagowych cementu, 0,05 - 2,5% wagowych wapna hydra
tyzowanego, 0,02 - 0,2% wagowych siarczanu glinowo- amono
wego, 0,02 - 0,2% wagowych alkoholu poliwinylowego, 0,005 0,05% wagowych tylozy i 4,0 -10,5% wagowych wody.
Sposób wytwarzania tworzywa budowlanego według
wynalazku polega na tym, że w pierwszym etapie do mieszarki
korzystnie bębnowej dozuje się 2,0 -14,0% wagowych cementu,
0,05 - 2,5% wagowych wapna hydratyzowanego, 0,05 - 0,5%
wagowych krzemionki koloidalnej aktywnej, 0,5 - 9,5% wago
wych piasku kwarcytowo-ilastego i/lub uwodnionych glinokrze
mianów, 0,02 - 0,2% wagowych siarczanu glinowo-amonowego,
0,02 - 0,2% wagowych alkoholu poliwinylowego, 0,005 - 0,05%
wagowych tylozy a następnie miesza się przez 5 do 10 minut w
temperaturze od 15 do 30°C, przy zachowaniu wilgoci w skład
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nikach do 5%, zaś w drugim etapie powstałą mieszaninę wpro
wadza się do mieszarki o wymuszonym ruchu i dozuje się
kruszywo węglanowe w ilości 35 - 85% wagowych oraz wodę w
ilości 4,0 -10,5% wagowych, całość miesza się przez okres 3 do
5 minut w temperaturze nie wyższej niż 30°C, po czym formuje
się zadane elementy pod ciśnieniem od 10 do 50 MPa.
Wynalazek znajduje zastosowanie w budownictwie, zwła
szcza do wznoszenia budynków energooszczędnych.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 286135 (22)90 0718 5(51) C04B 35/04
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych,
GLIWICE
(72) Wojsa Józef, Suder Czesław, Elsner Karol,
Ząbek Ewa
(54) Sposób produkcji niewypalanych wyrobów
magnezjowo-chromitowych
(57) Sposób produkcji niewypalanych wyrobów magnezjo
wo-chromitowych polegający na wymieszaniu ziarnistych frakcji
klinkieru lub klinkierów magnezjowych i rudy chromowej, spoi
wa i wspólnego przemiału, którego głównym składnikiem jest
klinkier lub mieszanina klinkierów magnezjowych, wyformowaniu wyrobów i wysuszeniu w znany sposób, charakteryzuje się
tym, że do mieszadła wprowadza się ziarnistą frakcję klinkieru
lub klinkierów magnezjowych i rudy chromowej lub rud chromo
wych oraz nieorganiczny składnik wiążący w ilości 55-90%
wagowych optymalnej całkowitej ilości spoiwa, miesza się przez
3-5 minut, następnie dodaje się organiczny składnik spoiwa w
ilości 10-45% wagowych optymalnej całkowitej ilości spoiwa i
miesza się w czasie 2-5 minut, po czym dodaje się wspólny
przemiał składający się z klinkieru magnezjowego i 5-25% wa
gowych mikronizowanej mieszaniny zawierającej 3-10% wago
wych MnO, 5-9% wagowych SiO2, 6-12% wagowych O 2 O 3 ,
3-12% wagowych ZnO, 2-8% wagowych CaO, 0,5 - 4,5% wago
wych /K2O + NaO/, 8-17% wagowych MgO oraz inertnych
domieszek, przy czym stosunek tlenków do pozostałych skład
ników mikronizowanej mieszaniny pozostaje jak 1:/1-2/, albo
wprowadza się wspólny przemiał klinkieru magnezjowego i
1-15% wagowych materiału zawierającego co najmniej 20%
wagowych B2O3 w przeliczeniu na stan bezwodny, a następnie
całość miesza się w ciągu 4-7 minut tak, aby czas przygotowania
jednej mieszanki wynosił 9-16 minut.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286134 (22) 90 07 18 5(51) C04B 35/14
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych,
GLIWICE
(72) Smolik Helena, Czechowski Jerzy
(54) Sposób otrzymywania ceramiki sialonowej
(57) Sposób otrzymywania ceramiki sialonowej polegający
na azotowaniu krzemu w obecności katalizatora, charakteryzuje
się tym, że przy przepływie azotu 0,1 -100 dcm3/g i zawierającego
kontrolowaną ilość tlenu 0,01-0,5%, azotuje się w temperaturze
1200-1500°C w czasie &40 godzin spastylkowaną mieszaninę pro
szków krystalicznego krzemu i glinu lub spastylkowaną mieszaninę
proszków tych metali i ich azotków, z udziałem spoiwa organicznego
lub nieorganicznego, korzystnie zawierającego krzem lub glin albo
kompozycję tych spoiw, po czym otrzymany sialon rozdrabnia się
do uziarnienia 0,06 mm i formuje z niego ceramikę przez spiekanie
w obecności fazy ciekłej utworzonej przez dodanie metalu MenOm w
ilości 0,1 -15%, w temperaturze 1550 - 1850°C w atmosferze azotu
i/lub w zasypce o składzie zbliżonym do składu sialonu, w czasie 0,5
- 8 godzin.
W sposobie według wynalazku korzystnie azotuje się
półwyroby wyformowane z krzemoglinowej gęstwy, lub mas
plastycznych lub mas suchych lub półsuchych, a w procesie
spiekania jako dodatki stosuje się Y2O3, MgO, CeO, CaO, BaO.

(3 zastrzeżenia)
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(22) 90 07 20

5(51) C04B 35/26

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. J.Gagarina,
ZIELONA GÓRA
(72) Gąsiorek Marek, Jerzyniak Stefan
(54) Sposób wytwarzania materiałów
elektretowo-piezoelektrycznych
(57) W sposobie według wynalazku stosując zawiesinę spro
szkowanej ceramiki ferroelektrycznej w stosunkowo stężonym _
roztworze polifluorku winylidenu w dwumetyloformamidzie uzy
skuje się na drodze wylewania folię kompozytową, którą lami
nuje się jednostronnie wysokorezystywną folią polimerową przy
pomocy spoiwa polimerowego i następnie poddaje polaryzacji.
Folia kompozytowa stanowiąca jeden ze składników tak otrzy
manego układu polimerowo-ceramicznego zawiera od 0 do 70%
obj. ceramiki ferroelektrycznej o granulacji ziaren nie przewy
ższającej 0,075 mm. Uzyskane sposobem według wynalazku
materiały elektretowo -piezoelektryczne charakteryzują się mo
dułem piezoelektrycznym na ściskanie - da33 rzędu od kilku do
kilkunastu pC/N.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286157

(22) 90 07 19

5(51) C04B 35/66

(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych,
GLIWICE
(72) Drożdż Mieczysław, Wołek-Drożdż Wanda,
Zbyrad Zbigniew, Senik Stanisława,
Mierzwicki Kazimierz
(54) Sposób wytwarzania betonów ogniotrwałych
(57) Sposób wytwarzania betonów ogniotrwałych z kruszyw
ogniotrwałych szamotowych, wysokoglinowych lub korundo
wych o granulacji w granicach 0-20 mm odpowiadającej krzywej
Fullera i cementów glinowych o zawartości 40-80% AI2O3, pole
gający na wy mieszaniu składników, zarobieniu wodą i wyf ormowaniu prefabrykatów lub obmurzy pieców metodą wibracyjną,
charakteryzuje się tym, że do kruszywa w postaci palonki sza
motowej albo wysokoglinowej albo korundu spiekanego albo
elektrokorundu, o uziarnieniu 0-10 mm, korzystnie 0-5 mm wpro
wadza się obok ograniczonej zawartości cementu glinowego do
ilości 2-10% wagowych, aktywne mikropyły w postaci pyłu kalcynowanego technicznego tlenku glinu lub korundu spiekane
go o zawartości minimum 97% AI 2 O 3 i co najmniej 95% ziarn
poniżej öOjum, w tym minimum 50% ziarn poniżej 5/<m, w ilości
0-10% wagowych oraz w postaci pyłu krzemionki bezpostacio
wej powstającej przy produkcji krzemu krystalicznego lub żela
zokrzemu, o zawartości minimum 88% SiO 2 i o uziarnieniu
minimum 95% ziarn poniżej 60//m, w tym minimum 50% poniżej
2Jum, w ilości 2-7% wagowych.
Następnie po wymieszaniu składników w dowolnym
mieszadle zarabia się mieszankę wodnym roztworem trójpolifosforanu sodu w ilości 0,1 - 0,2% wagowych suchego fosforanu
na 100% suchej mieszanki, uzupełniając następnie ilość wody
zarobowej aż do uzyskania jednorodnej masy betonowej o
konsystencji płynnego ciasta i wilgotności 4,5 - 6,5%, z której
formuje się dowolne prefabrykaty lub obmurza pieców metodą
wibracyjną lub przez ubijanie.

(1 zastrzeżenie)

A2(21) 289961

(22) 91 04 18

5(51) C04B 38/08

(75) Korenkiewicz-Niemiec Zyta, ŻOŁYNIA;
Tynski A1eksander, SANOK
(54) Masa do produkcji elementów budowlanych
(57) Masa do produkcji elementów budowlanych charakte
ryzuje się tym, że zawiera glinę w ilości 87,83 do 99,82% i elementy
granulowane pochodzenia chemicznego, najlepiej styropian w
ilości 0,18 do 12,17%.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 290134
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(22) 91 05 04

(31) 90 519446

5(51) C07C 31/20
C07C 47/19
C07C 27/22
(32)90 05 04
(33) US

(71) Union Carbide Chemicals and Plastics
Company Inc., DANBURY, US
(54) Sposób wytwarzania 1,3-diolu i
3-hydroksyaldehydów, katalizator
hydroformylowania i sposób jego
wytwarzania
(57) Sposób wytwarzania 1,3-diolu, np. 1,3-propano-diolu,
lub 3-hydroksyaldehydu, polega na tym, że kontaktuje się mie
szaninę epoksydu, tlenku węgla i wodoru w obecności katalizatora
zawierającego rod skutecznego pod względem pobudzania hydro
formylowania epoksydu w warunkach skutecznych pod względem
tworzenia co najmniej jednego 1,3-hydroksyaldehydu, przy czym
kontaktowanie to odbywa się w warunkach nieobecności pobudza
jącej ilości jonów metalu alkalicznego, a co najmniej część katalizatora
zawierającego rod tworzona jestz pominięciem włączania epoksydu.
Kompozycja według wynalazku obejmuje aniony zawie
rające rod i kationy zawierające ugrupowanie organiczne, przy
czym kompozycja nie zawiera epoksydu. Przedmiotem zgłosze
nia jest także sposób wytwarzania kompozycji.

(69 zastrzeżeń)
A1(21) 290135

(22) 91 05 04

(31) 90 519273
91 670876

5(51) C07C 31/20
C07C 47/19
C07C 27/22
(32)90 05 04
(33) US
18 03 91
US

(71) Union Carbide Chemicals and Plastics
Technology Corporation, DANBURY, US
(54) Sposób wytwarzania 1,3-dioli lub 3hydroksyaldehydów, katalizator
hydroformylowania i sposób jego
wytwarzania
(57) Sposób wytwarznia 1,3-diolu, np. 1,3-propandiolu i/lub
3-hydroksyaldehydu, np. aldehydu 3-hydroksypropionowego,
polega na kontaktowaniu mieszaniny epoksydu, tlenku węgla i
wodoru w obecności katalizatora zawierającego rod, skutecznie
inicjującego hydroformylowanie epoksydu w warunkach za
pewniających wytwarzanie co najmniej jednego związku spo
śród 1,3-diolu i 3-hydroksyaldehydu. Katalizator rodowy zawiera
anionowy kompleks zawierający rod. Korzystnie stosuje się
składnik stanowiący promotor poprawiający co najmniej jeden
ze wskaźników obejmujących szybkość i selektywność hydro
formylowania epoksydu.
Wynalazek dotyczy ponadto katalizatorów hydroformy
lowania zawierających rod i sposobu wytwarzania katalizatorów
hydroformylowania zawierających rod.

(83 zastrzeżenia)

A1(21) 286192

(22)90 07 24

5(51) C07C 37/08
C07C 49/657
(71) Instytut Chemii Przemysłowej,
WARSZAWA
(72) Ratajczak Włodzimierz, Plesnar Marek,
Zięborak Kazimierz, Bek Teodor, Czyż
Jerzy, Jankowski Władysław, Szmidt Gerard,
Zając Eugeniusz
(54) Sposób otrzymywania p-kumylofenolu i
acetofenonu z produktów ubocznych z
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procesu produkcji fenolu i acetonu metodą
kumenową
(57) Sposób otrzymywania p-kumylofenolu i acetofenonu z
produktów ubocznych z procesu produkcji fenolu kumenowego, a mianowicie z frakcji acetofenono-fenolowej i frakcji węglo
wodorowej, polega na tym, że obie te frakcje, wzięte w takim
stosunku wagowym aby w mieszaninie reakcyjnej stosunek
molowy fenolu do sumy a - metylostyrenu, dwumetylofenylokarbinolu i liniowych dimerów a-metylostyrenu znajdował się
w przedziale 1,0 -1,2:1, kontaktuje się ze sobą w temperaturze
80-140°C w obecności silnie kwasowego katalizatora jonitowe
go. Otrzymaną mieszaninę poreakcyjną, tzw. aikilat, stabilizuje
się przepuszczając przez złoże anionitu, następnie rozdestylowuje się pod obniżonym ciśnieniem na frakcje kumenowoacetofenonową i kumylofenolową, z których destylacyjnie w
znany sposób otrzymuje się odpowiednio czysty acetofenon i
p-kumylofenon.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 290010

(22) 91 04 24

5(51) C07C 50/18
C01B 15/023
(31) 90 4013090
(32)90 04 25
(33) DE
(71) Peroxid Chemie GmbH,
HÖLLRIEGELSKREUTH, DE
(54) Sposób wytwarzania
alkilotetrahydroantrahydrochinonów i
zawierających je roztworów roboczych do
wytwarzania nadtlenku wodoru w procesie
antrachinonowym

A1(21) 285592

(22)90 0612 5(51) C07D 237/26
C07D 333/50
(31) 8901513
(32) 89 06 15 (33) NL
(71) Duphar International Research B.V,
WEESP, NL
(54) Sposób wytwarzania adduktu-aldehydu

(57) Sposób wytwarzania adduktu aldehydu o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub ewentualnie
eteryfikowaną lub estryfikowaną grupę hydroksylową, Ri ozna
cza ewentualnie eteryfikowaną lub estryfikowaną grupę hydro
ksylową a Z oznacza grupę sulfonylową lub grupę o wzorze 4,
w którym A i B są takie same lub różne i oznaczają grupy
alkoksylowe lub A i B razem tworzą grupę fenyloaminową lub
o-fenylenową polega na tym, że addukt prewitaminy - D2 o
wzorze ogólnym 2, w którym R, Ri i Z mają wyżej podane
znaczenie poddaje się utlenianiu, które jest selektywne dla
wiązania podwójnego C22-C23. Związek o wzorze 1 jest związ
kiem przejściowym przy wytwarzaniu związków witaminy D.

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania alkilotetrahydro- antrahydrochinonów w układzie rozpuszczalników odpo
wiednim do wytwarzania nadtlenku wodoru. Otrzymuje się przy
tym roztwory alkilotetrahydro-antrahydrochinony, które można
stosować bezpośrednio jako roztwór roboczy do wytwarzania
H2O2 w procesie antrachinonowym, albo można z nich w razie
potrzeby wyodrębnić również alkilotetrahydro -antrahydrochinony albo po ich utlenieniu za pomocą gazu zawierającego tlen
również odpowiednie alkilotetrahydro -antrachinony.

(2 zastrzeżenia)

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 287150 (22) 90 10 02 5(51) C07C 325/25
(31) A2287/89
(32)8910 03
(33) AT
AT
A2286/89
03 10 89
(71) Biochemie Gesellschaft m.b.H., KUNDL, AT
(54) Sposób wytwarzania pleuromutyliny
(57) Sposób wytwarzania pleuromutyliny o wzorze 1, w któ
rym Ri i R2 są takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru,
rodniki alkilowe, alkenylowe, cykloalkilowe, arylowe lub aralkilowe, polega na tym, że obejmuje etap odszczepiania grup
ochronnych od związku o wzorze 2, w którym Ri i R2 mają
znaczenie wyżej podane, R5 oznacza rodnik alkilowy, R6 ozna
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy, a R7 oznacza rodnik
alkilowy. Związki te wykazują właściwości lecznicze i mogą być
stosowane zwłaszcza w weterynarii.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 289988

(22)9104 22 5(51) C07D 239/96
(31) 90 340025
(32)90 04 24 (33) D D
24 04 90
90 340026
DD
90 340027
24 04 90
DD
90 340029
24 04 90
DD
90 340032
24 04 90
DD
90 340035
24 04 90
DD
(71) Arzneimittelwerk Dresden GmbH,
RADEBEUL, DE
(72) Leistner Siegfried, Gütschow Michael,
Drossier Karl, Vieweg Helmut, Wagner
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Günther, Strohscheidt Thomas, Lohmann
Dieter, Laban Gunter, Ambrosius Herwart,
Siegling Angela
(54) Sposób wytwarzania nowych
3-/merkaptoalkilo/-chinazoIino-/lH,3H/-dionó
w-2,4

(57) Sposób wytwarzania nowych 3-/merkaptoalkilo/-chinazolino -/1 H,3H/-dionów-2,4 o ogólnym wzorze 1, w którym R1
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy w położeniu-6, atom'
fluoru w położeniu-6, atom chloru w położeniu-6, atom bromu w
położeniu-6 lub dwie grupy metoksylowe w położeniach-6,7, R2
oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, a n oznacza liczbę
1 lub 2, ich tautomerów lub ich farmakologicznie dopuszczal
nych soli litowcowych lub amoniowych, a zwłaszcza związków
o wzorze 2, charakteryzuje się tym, że albo (a) 2H-3,1-benzoksazyno-/1 H/-dion-2,4 o ogólnym wzorze 3, w którym R1 ma wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji z aminoalkanolem o
ogólnym wzorze 4, w którym R2 i n mają wyżej podane znacze
nie, w korzystnie wodnym środowisku reakcyjnym, otrzymując
związek o ogólnym wzorze 5, w którym R1, R2 i n mają wyżej
podane znaczenie, po czym dodaje się roztwór reakcyjny z Ci
-C3 -alkanolu, dwusiarczku węgla i wodorotlenku potasowego
lub sodowego, względnie metyloksantogenian sodowy lub po
tasowy, tę mieszaninę reakcyjną ogrzewa się, korzystnie do
stanu wrzenia wobec powrotu skroplin, następnie chłodzi, za
kwasza, otrzymany związek o ogólnym wzorze 6, w którym R1,
R2 i n mają wyżej podane znaczenie, najpierw ogrzewa się ze
stężonymi kwasami nieorganicznymi, takimi jak kwas solny lub
kwas siarkowy, lub z mieszaninami tych kwasów nieorganiznych z kwasem octowym lodowatym i/lub z kwasem mrówko
wym i zazwyczaj drogą następnego dodawania wody do szarży
reakcyjnej i ponownego ogrzewania do stanu wrzenia wobec
powrotu skroplin przereagowuje się do otrzymania związku o
ogólnym wzorze 1 lub jego tautomeru,albo (b) 4H-3,1-benzotiazyno-/1 H/-dition-2,4 o ogólnym wzorze 7, w którym R1 ma wyżej
podane znaczenie, ogrzewa się, w środowisku polarnego roz
puszczalnika organicznego, z aminoalkoholem o ogólnym wzo
rze 4, w którym R2 i n mają wyżej podane znaczenie, otrzymany
związek o ogólnym wzorze 8, w którym R , R2 i n mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji, w temperaturze pokojo
wej w wodno-alkanolowym środowisku reakcyjnym w obecno
ści akceptora kwasu, takiego jak wodorotlenek litowcowy lub
trójetyloamina, z halogenkiem alkilu o ogólnym wzorze 9, w
którym R3 oznacza rodnik Ci -C3 -alkilowy a X oznacza atom
jodu lub bromu, otrzymany związek o ogólnym wzorze 10, w
którym R1, R2, R i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji z alkanoiowym roztworem kwasu mineralnego, korzyst
nie z bezwodnym etanolowym roztworem kwasu solnego, otrzy
mując trójpierścieniową sól chinazoliniową o ogólnym wzorze
11, w którym R1, R2 i n mają wyżej podane znaczenie, a Y
oznacza anion kwasu, korzystnie chlor, i tę sól drogą obróbki w
alkanolowo-wodnym ługu sodowym, kolejno następującego są
czenia i zakwaszenia przesączu rozcieńczonym kwasem nie
organicznym przeprowadza się w związek o ogólnym wzorze 1
lub w jego tautomer.albo że (c) 2H-benzoksazyno-/1 H/-dion-2,4
o ogólnym wzorze 3, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji w środowisku rozpuszczalnika z bis-/aminoalkilo/ -dwusurfanem o ogólnym wzorze 12 lub z jego solą,
korzystnie z jego dwuchlorowodorkiem, w którym RT i n mają
wyżej podane znaczenie, otrzymany związek o ogólnym wzorze
13, w którym R1, R2 i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje
się reakcji w środowisku rozpuszczalnika lub mieszaniny rozpu
szczalnikowej z chloromrówczanem alkilowym o ogólnym wzo
rze 14, w którym R4 oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach
węgla, i otrzymany związek o ogólnym wzorze 15, w którym R ,
Fr i n mają wyżej podane znaczenie, ewentualnie oczyszczony
lub wysuszony, przeprowadza się w środowisku rozpuszczalni
ka lub mieszaniny rozpuszczalnikowej za pomocą wodoru in
statu nascendi w związek o ogólnym wzorze 1 lub w jego
tautomer.albo że (d) 3-/chlorowcoalkilo/-2,4-dwuketo- 1>2,3,4
-tetrahydrochinazolinę o ogólnym wzorze 16, w którym R , R i
n mają wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza atom chloru lub
bromu, poddaje się reakcji w temperaturze 80-150°C z tiomocz
nikiem, otrzymując halogenek S-[ -/2,4-dwuketo-1,2,3,4-tetra-
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hydrochinazolinylo -3/-alkilo] -izotiuroniowy o ogólnym wzorze
17, gdzie R1, Pr, n i Hal mają wyżej podane znaczenie, który,
ewentualnie po jego oddzieleniu, przeprowadza się za pomocą
ługu litowcowego, ewentualnie w obecności azotu jako gazu
ochronnego, w temperaturze od -10°C do + 15°C w związek o
ogólnym wzorze 1 lub w jego tautomer, i otrzymany związek o
ogólnym wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w jego farma
kologicznie dopuszczalną sól litowcową lub amoniową.
Wytworzone związki znajdują zastosowanie w leczeniu
chorób immunologicznych i/lub infekcji wirusowych.

(6 zastrzeżeń)
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(22) 91 05 14 5(51) C07D 253/065

(31) 90 4015835

(32) 90 05 17

(33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych podstawionych
1,2,4-triazynodionów

A1(21) 288901
(31) 9002375.5

(22)910131 5(51) C07D 249/10
(32)90 02 02

(33) GB

(71) Pfizer Inc., NOWY JORK, US
(72) Ray Stephen James, Richardson Kenneth
(54) Sposób wytwarzania pochodnych triazolu
(57) Sposób wytwarzania pochodnych triazolu o wzorze 1 i
ich farmakologicznie dopuszczalnych soli o aktywności przeciwgrzybowej, w którym to wzorze R oznacza grupę fenylową
podstawioną 1 do3 podstawników, z których każdy jest wybrany
niezależnie spośród atomów chlorowców, grupy -CF3 i -OCF3,
R1 oznacza grupę Ci - C4 alkilową, R2 oznacza atom wodoru lub
grupę Ci - C4 alkilową, X oznacza grupę CH lub atom azotu, a
Y oznacza atom fluoru lub chloru, polega na poddaniu związku
o wzorze 2, w którym R , R2, X i Y mają wyżej podane znaczenie,
reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, a następnie ewentualnie na przekształceniu otrzyma
nego związku o wzorze 1 w dopuszczalną farmakologicznie sól,
albo na poddaniu związku o wzorze 4 lub związku o wzorze 6,
w których to wzorach R, R1, Pr, X \ Y mają wyżej podane
znaczenie a Z oznacza grupę odszczepialną, reakcji z triazolem
lub jego solą, a następnie na ewentualnym przekształceniu
otrzymanego związku w dopuszczalną farmakologicznie sól.
Sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej polega na
tym, że związek o wzorze 1 kompleksuje się z hydroksyalkilową
pochodną cyklodekstryny, a następnie otrzymany kompleks
łączy z dopuszczalnym farmakologicznie rozcieńczalnikiem lub
nośnikiem.

(21 zastrzeżeń)

(57) Sposób wytwarzania nowych podstawionych 1,2,4-triazynodionów o ogólnym wzorze 1, wktórym R1 oznacza ewentualnie
podstawioną grupę pirydylową, pirazynylową lub pirymidynylową X
oznacza O, S,SO,S02 lub - CMVCN/-, R2 oznacza atom wodoru,
chlorowiec, grupę nitrową, alkilową, alkoksylową, alkiloťo, chlorowcoalkilową, chlorowcoalkoksylową, alkilotio i chlorowcoalkilotio, R3 ozna
cza atom wodoru albo ewentualnie podstawioną grupę alkilową,
alkenylową, alkinylową, araiikową, R4 oznacza atom wodoru albo
rodnik alkilowy polega na reakcji związku o wzorze 1a ze związ
kiem o wzorze R3-B lub dekarboksylacji związku o wzorze 3 lub
reakcji związku o wzorze 4 ze związkiem o wzorze CHO-COOH
lub ogrzewaniu związku o wzorze 5 w obecności zasad lub reakcji
związków o wzorze 6 i R1-A.
Związki o wzorze 1 nadają się do zwalczania pasożytu
jących pierwotniaków, zwłaszcza kokcydiów oraz pasożytów
ryb i owadów.

(1 zastrzeżenie)
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atomach węgla, niepodstawioną lub podstawioną grupę alkenylową lub alkinylową o 2-10 atomach węgla lub ewentualnie
podstawioną grupę aralkilową, X oznacza atom wodoru lub
grupę alkilową o 1-2 atomach węgla, X1 oznacza atom wodoru,
chloru lub grupę alkilową o 1-2 atomach węgla, polega na tym,
że poddaje się reakcji bezwodny amoniak z solą izotiazolonu o
wzorze 2, w którym Z oznacza atom chloru, bromu, grupę
siarczanową lub fluorosulfonianową, m oznacza 1 gdy 2 ozna
cza atom chloru, bromu lub resztę fluorosulfonianową, natomiast
m oznacza 2, gdy Z oznacza resztę sulfonianową i wydziela się
wytworzoną/NHü/rnZ z wytworzonego izotiazolonu w postaci wol
nej zasady.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 291080
(31) 90

1509

(22)9107 15 5(51) C07D 295/24
(32) 90 0716

(33) AT

(71) Lenzing Aktiengesellschaft, LENZING, AT
(54) Roztwór celulozy w wodzie i N-tlenku
N-metylo-morfoliny
(57) Roztwór celulozy w wodzie i N-tlenku N-metylomorfoliny
zawiera 0,01 do 1%, korzystnie 0,1%, H2O2 i 0,01 do 2% korzy
stnie 0,1%, stabilizatora dla H2O2, korzystnie kwasu szczawio
wego lub jego soli.

A1(21) 286167

(22)90 07 20 5(51) C07D 263/54

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ
(72) Marzec Krzysztof
(54) Sposób wytwarzania nowego
metylosiarczanu
3-metylo-5-fenylo-2-/3-{3-metylo-5-fenylo-2benzoksazolinylideno} propenylo/
benzoksazoloniowego
(57) Sposób wytwarzania metylosiarczanu 3-metylo- 5-fenylo
-2-[3--mety lo-5-fenylo-2-benzoksazol inyl ideno/propenylo]
benzoksazoloniowego, przeznaczonego do fotografii kolorowej
jako sensybilizator uczulający emulsję fotograficzną w warstwie
zielono-czułej, polega na tym, że metylosiarczan 2,3-di-metylo5-fenylobenzoksazoloniowy poddaje się reakcji kondensacji za
pomocą ortomrówczanu trietylowego w środowisku rozpusz
czalnika organicznego, korzystnie w temperaturze wrzenia mie
szaniny reakcyjnej. Jako rozpuszczalnik organiczny stosuje się
korzystnie pirydynę.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 288668
(31) 464 472

(22)910111 5(51) C07D 277/34
(32) 90 01 12

(33) US

(71) ROHM AND HAAS COMPANY,
FILADELFIA, US
(54) Sposób wytwarzania 3-izotiazolonów
(57) Sposób wytwarzania 3-izotiazolonu o wzorze 1, w któ
rym Y oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową o 1 -10

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286440
(31) 4095/89

(22)90 0810 5(51) C07D 491/10
C07D 498/20
(32) 89 08 10
(33) HU

(71) Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt.„
BUDAPESZT, HU
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
l-oksa-2-okso -8-azaspiro[4.5] děkanu
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1-oksa -2okso-8 -azaspiro[4.5] děkanu o wzorze 1, w którym X oznacza
tlen lub grupę o wzorze -N(R)-, w którym R oznacza wodór,
grupę C1-12 -alkilową, C3-6 -cykloalkilową, karbocykliczną grupę
C6-10 - arylową albo karbocykliczną grupę C6-10 -arylo -C1-4
alkilową, przy czym te dwie ostatnie grupy ewentualnie są
podstawione R1 i R2 razem oznaczają grupę metylenową albo,
w przypadku gdy X oznacza grupę o wzorze -N(R)-, w którym R
ma wyżej podane znaczenie, jeden z symboli R1 i R2 może
oznaczać grupę hydroksylową, podczas gdy drugi oznacza
grupę metylową, R oznacza wodór lub ewentualnie podstawio
ną grupę fenylową, R4 oznacza wodór, jeden lub większą ilość
halogenów, grup C1-4 -alkilowych, C1-4 -alkoksylowych, hydro
ksylowych lub trihalogenometylowych, a n oznacza 1, 2 lub 3,
jak również ich kwaśnych soli addycyjnych i czwartorzędowych
soli amoniowych polega na tym, że związek o wzorze 2 poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R3, R4 i n mają
wyżej podane znaczenie a Y oznacza halogen lub grupę alkilosurfonyloksylową lub arylosułfonyloksylową i przekształca się
wytworzony związek o wzorze 1 w inny związek o wzorze 1.
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Związki o wzorze 1 mają właściwości polegające na
hamowaniu pobierania wapnia, przeciwdziałaniu niedotlenieniu
i anoksji, toteż, są one użyteczne w leczeniu uszkodzeń mózgu
rozmaitego pochodzenia.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 286214

(22) 90 07 24

5(51) C07F 9/09

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Dul Marian, Pasternak A1eksy, Mroź Jerzy,
Radwańska Jolanta
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych
alkilofenylo-2,3-dwuchlorowcopropylochlorowcofosforanów

A1(21) 286215 (22) 90 07 24
5(51) C07F 9/09
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Dul Marian, Pasternak A1eksy, Mroź Jerzy
-(54) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych
alkilofenylo -alkilo- 2,3dwuchlorowcopropylochlorowcofosforanów
(57) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych alkilofenyloalkilo- 2,3-dwuchlorowcopropylochlorowcofosforanów o wzo
rze ogólnym 1, w którym Ri, R2 oznaczają względnie prosty lub
rozgałęziony rodnik alkilowy zawierający od 1 do 12 atomów
węgla, R3 oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy za
wierający od 1 do 14 atomów węgla, X oznacza chlorowiec,
natomiast m,n,o oznaczają liczby całkowite lub ułamkowe za
warte w granicach od 0,05 do 2,85, przy czym m+n+o, polega
na tym, że alkilofenyloalkilochlorowcofosforan o wzorze ogól
nym 3, w którym Ri, R2, R3, X oraz m,n mają wyżej podane
znaczenie estryfikuje się od 0,1 do 3,5 molami epichlorowcohydryny propylenowej, w temperaturze powyżej 313 K, aż do
całkowitego przereagowania.
Wytworzony związek o wzorze 1 stanowi substrat do
wytwarzania związków mających własności emulgowania mie
szani wodno-organicznych.

(57) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych alkilofenylo-2,3dwuchlorowcopropylo- chlorowcofosforanów o wzorze ogólnym
1, w którym Ri, R2 oznaczają wodór lub prosty albo rozgałęziony
rodnik alkilowy zawierający od 1 do 12 atomów węgla, X ozna
cza chlorowiec, m,n oznaczają liczby całkowite lub ułamkowe
zawarte w granicach od 0,05 do 2,9, przy czym m+n, polega na
tym, że na alkilofenylochlorowcofosforan o wzorze ogólnym 3,
w którym Ri, R2, X, m mają wyżej podane znaczenie, działa się
od 0,05 do 2,85 molami epichlorowcohydryny propylenowej w
temperaturze powyżej 333 K, najkorzystniej od 353 do 423 K,
pod normalnym lub obniżonym ciśnieniem, przy czym proces
estryfikacji prowadzi się aż do całkowitego przereagowania
epichlorowcohydryny propylenowej. Związki o wzorze 1 stano
wią substraty w wytwarzaniu związków mających własności
emulgowania mieszanin wodno-organicznych.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286216 (22) 90 07 24
5(51) C07F 9/09
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Dul Marian, Pasternak A1eksy, Król Piotr,
Makarski Stanisław, Mroź Jerzy
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych
fosforanów aIkilofenylo-2,3
-dwuchłorowcopropylo -12- chlorowco3-alkoksy / propylowych
(57) Sposób wytwarzania mieszanin nowych fosforanów alkilofenylo-2,3 -dwuchlorowcopropylo-/2 -chlorowco-3- alkoksy/propylowych o wzorze ogólnym 1, w którym Ri i R2 oznaczają wodór
albo prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy zawierający od 1 do
12 atomów węgla, Ra oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik
alkilowy zawierający od 1 do 14 atomów węgla, X oznacza chlo
rowiec, m,n,p oznaczają liczby całkowite lub ułamkowe zawarte
w granicach od 0,05 do 2,9, przy czym m + n + p = 3 , polega na
tym, że na alkilofenylo- chlorowcofosforan o wzorze ogólnym 2,
w którym Ri, R2, X oraz m mają wyżej podane znaczenie, działa
się od 0,05 do 2,9 molami epichlorowcohydryny propylenowej,
w temperaturze powyżej 333 K, najkorzystniej od 353 do 423 K,
pod normalnym lub obniżonym ciśnieniem, przy czym proces
estryfikacji prowadzi się aż do całkowitego przereagowania
epichlorowcohydryny propylenowej.
Następnie na wytworzoną mieszaninę alkilofenylo-2,3
-dwuchlorowco- propylochlorowcofosforanów o wzorze ogól
nym 3, w którym Ri, R2, X oraz m, n mają wyżej podane
znaczenie działa się od 0,05 do 2,9 molami l-alkoksy-2,3- epoksypropanu o wzorze ogólnym 4, w którym R3 ma wyżej podane
znaczenie, w temperaturze powyżej 333 K, najkorzystniej od 373
do 423 K, aż do uzyskania pH mieszaniny reakcyjnej 7.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286213 (22) 90 07 24
5(51) C07F 9/09
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Dul Marian, Pasternak A1eksy, Marchwiński
Zdzisław, Król Piotr, Makarski Stanisław,
Rozensal Marek, Hławiczka Marta,
Skotnicki Edward, Pieróg Jan
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych
fosforanów alkilofenylo-alkilo-2,3
-dwuchłorowcopropylo
-/2-chlorowco-3-alkoksy/propylowych
(57) Sposób wytwarzania mieszaniny nowych fosforanów
alkilofenylo-alkilo - 2,3- dwuchlorowcopropylo-/2- chlorowco-3alkoksy/propylowych o wzorze ogólnym 1, w którym Ri i R2
oznaczają wodór albo prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy
zawierający od 1 do 12 atomów węgla, R3 i R4 oznaczają prosty
lub rozgałęziony rodnik alkilowy zawierający od 1 do 14 atomów
węgla, X oznacza chlorowiec, natomiast m,n,o,p oznaczają licz
by całkowite lub ułamkowe zawarte w granicach od 0,05 do 2,85,
przy czym m + n + o + p = 3, polega na tym, że alkilofenyloalkilochlorowcofosforan o wzorze ogólnym 2, w którym Ri, R2,
R3, X oraz m,n mają wyżej podane znaczenie, estryfikuje się od 0,05
do 285 molami epichlorowcohydryny propylenowej, w temperaturze
powyżej 313 K, aż do całkowitego przereagowania epichlorowco
hydryny i następnie na tak wytworzoną mieszaninę alkilofenylo-alkilo
-2,3- dwuchlorowcopropytochlorowcofosforanów o wzorze ogólnym
3, w którym Ri, R2, R3, X, m,n,o mają wyżej podane znaczenie, działa
się w temperaturze powyżej 313 K, 0,05 do 2,85 molami 1 -alkoksy-2,3epoksypropanem o wzorze ogólnym 4, w którym R4 ma wyżej podane
znaczenie aż do uzyskania pH mieszaniny reakcyjnej 7.
Mieszaniny nowych fosforanów wytworzone sposobem
według wynalazku wykazują zdolność emulgowania mieszanin
wodno- organicznych.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286118

(22) 90 07 17

5(51) C07H 3/04
C07H 23/00

(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ
(72) Wieczorek Mirosław, Boruszczak Zygmunt
(54) Sposób wytwarzania związków polisiarczanu
dwucukrów z glinem
(57) Sposób wytwarzania związków polisiarczanu dwucu
krów z glinem, zwłaszcza polisiarczanu sacharozy, laktozy i
maltozy z glinem, zawierających 7-13% wagowych siarki i 11 24% wagowych glinu, na drodze sulfonowania dwucukrów kwasem
chkxosulfonowym, przeprowadzenia otrzymanych polisiarczanów dwu
cukrów w sole sodowe, potasowe, wapniowe lub magnezowe, których
roztwory wodne poddaje się reakcji z roztworami wodnymi związków
glinu, zawierającymi jony A1+3, AI/OH/+2 lub AI/OH/2+1 , zwłaszcza z
roztworami wodnymi dwuhydroksychlorku glinowego przy pH = 3,5
- 5,5 polega na tym, że reakcję sulfonowania dwucukrów prowadzi się
w środowisku mieszaniny pirydyny z chloroformem, czterochlorkiem
węgla, chlorkiem etylenu, trójchloroetylenem, trójchloroetanem, czterochloroetanem, zawierającej 20 - 80% objętościowych pirydyny,
korzystnie uprzednio odwodnionej, w temperaturze 40 - 90°C.
Otrzymane związki znajdują stosowanie w leczeniu cho
roby wrzodowej żołądka.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286105

(22) 90 07 16

5(51) C08G 65/08
C07C 43/13
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", KĘDZIERZYN KOŹLE
(72) Celejewski Jerzy, Salij Czesław, Przondo Jan,
Bekierz Gerard
(54) Sposób otrzymywania poliglikolu
etylenowo-propylenowego o średniej masie
cząsteczkowej 1000

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że poliglikol propyleno
wy o masie cząsteczkowej 420-430 poddaje się równoczesnemu
oksyalkilenowaniu tlenkiem etylenu i tlenkiem propylenu w sto
sunku 4-5 moli tlenku etylenu i 6-7 moli tlenku propylenu na 1
mol poliglikolu propylenowego w temperaturze 115°C ± 5°C,
pod ciśnieniem 0,61 mPa, w obecności wodnego roztworu
wodorotlenku potasowego.
Otrzymuje się poliglikol etylenowo-propylenowy o ma
sie cząsteczkowej około 1000 o wzorze ogólnym 1, w którym x
= średnio 3, y = 2-3 i z = średnio 7, zawierający 18-25 merów
oksy etylenowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 281765 (22) 89 10 09 5(51) C08L 23/00
(71) Exxon Chemical Patents Inc., LINDEN, US
(72) Welborn Howard Curtis, Speed Charles
Stanley, Stehling Ferdinand Christian
(54) Mieszanka polimeryczna
(57) Mieszanka polimeryczna zawiera szereg składników bę
dących liniowymi kopolimerami etylenu, każdy owąskim rozrzucie
masy cząsteczkowej takim, że Mw/Mn jest mniejszy lub równy 3
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oraz o wskaźniku szerokości rozrzutu składu większym niż 50%.
Wszystkie składniki mieszanki mogą mieć taką samą masę
cząsteczkową, ale różną zawartość komonomeru, taką samą
zawartość komonomeru, ale różną masę cząsteczkową albo też
zawartość komonomeru zwiększającą się wraz ze wzrostem
masy cząsteczkowej.

(24 zastrzeżenia)
A1(21) 286203

(22) 90 07 25

5(51) C08L 23/04
H01B 3/44
(71) Union Carbide Chemicals and Plastics
Company Inc., DANBURY, US
(54) Kompozycja odporna na powstawanie
dendrytów, przewód elektryczny i kabel

(57) Kompozycja odporna na powstawanie dendrytów, zwła
szcza do izolacji obejmuje: a) kopolimer o gęstości nie większej
niż około 0,920 grama na centymetr sześcienny, składający się
z przynajmniej dwóch komonomerów, etylenu i 4-metylo-1 - pentenu; lub b) kopolimer o gęstości nie większej niż około 0,920
grama na centymetr sześcienny, składający się z przynajmniej
dwóch komonomerów, etylenu i 1-oktenu; lub c) kopoimer a)
lub b) szczepiony ulegającym hydrolizie winylosilanem. Kopo
limery wymienione w a) i b) wytwarza się przez kontaktowanie
odpowiednich komonomerów w warunkach polimeryzacji z i)
układem katalizatora zawierającym prekursor katalizatora skła
dający się z magnezu, tytanu, chlorowca i donora elektronów, i
węglowodoroglinu jako kokatalizatora, lub ii) układem kataliza
tora zawierającym wanad, donor elektronów i halogenek alkiloglinu; alkiloglin jako kokatalizator oraz podstawiony chlorowcem
niższy alkan jako promotor.
Przewód elektryczny charakteryzuje się tym, że ma izo
lację usieciowaną kompozycją odporną na powstawanie de
ndrytów. Kabel złożony z metalowego rdzenia przewodzącego
i warstwy izolacyjnej charakteryzuje się tym, że w składzie
warstwy zawiera kompozycję odporną na powstawanie dendry
tów.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 290121 (22) 91 05 02 5(51) C08L 33/26
(31)90 517999
(32)90 05 02
(33) US
90 681032
05 04 91
US
(71) ROHM AND HAAS COMPANY,
FILADELFIA, US
(54) Sposób wytwarzania kompozycji polimerów
(57) Sposób wytwarzania nietoksycznej kompozycji polime
rów o wzorze 1, w którym A oznacza grupę wybraną niezależnie
spośród grup oksyalkilowych -/CHFWb-O-, tioalkilowych -/CHR5/cS lub aminoalkilowych -/CHR6/d-NR7, w których alkil jest związany
z azotem amidowym, a oznacza liczbę całkowitą od 0 do około
10, b, c i d niezależnie oznaczają liczby całkowite od 1 do około
10, Ri oznacza atom wodoru lub grupę węglowodorową Ci -Ca,
R2 i R7 niezależnie oznaczają atom wodoru, grupy węglowodorowe lub grupy węglowodorowe zawierające heteroatom, R4, R5
i Re niezależnie oznaczają atom wodoru, grupy węglowodoro
we lub grupy węglowodorowe zawierające heteroatom, a R3
oznacza grupę o wzorze 2 lub 3, w których e oznacza liczbę
całkowitą od 1 do 6, Ra, R9 i R10 niezależnie oznaczją atom
wodoru, grupy węglowodorowe lub grupy węglowodorowe za
wierające heteroatom, które charakteryzują się rozrzutem cięża
ru cząsteczkowego typu około 80 000 daltonów lub więcej i
stopniem usieciowania w zakresie O do około 0,5%, polega na
tym, że poddaje się polimeryzacji wsad monomerów, który
zawiera monomer o wzorze 9, w którym Ri, R2, R3, A oraz a mają
wyżej określone znaczenie i ewentualnie jeden lub więcej in
nych monomerów, które nie zawierają grup wiszących o wzorze
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5 lub zawierają inne grupy boczne niż o wzorze 5 lub obydwa
typy monomerów.

(16 zastrzeżeń)
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s i aby stosunek grup metylowych do grup fenylowych w polisiloksanie zawierał się w zakresie od 2,5 do 0,6.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 289325

(22) 91 03 05

5(51) C10B 27/04

(75) Gruszecki Jerzy, OPOLE; Pałka Antoni,
DŁUGOMIŁOWICE
(54) Sposób i urządzenie do odciągu pyłów i gazu
surowego podczas napełniania komór
koksowniczych zwłaszcza w systemie
ubijanym
(57) Sposób polega na przerzucaniu nadmiaru pyłów i gazu
do najbliższej zamkniętej komory. Urządzenie charakteryzuje
się tym, że ma okap (1) z trzema ściankami (2), umieszczony
nad nabojem węglowym (4) i ramą piecową napełnianej komory
koksowniczej (5). Przerzut emitowanych zanieczyszczeń odby
wa się z okapu (1 ) przewodem (3) przez okienko (7) w drzwiach
piecowych komory koksowniczej (6), będącej w końcowej fazie
cyklu koksowania, w której panuje podciśnienie wywołane uru
chomioną hydroinżekcją lub inżekcją parową.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 290235

(22) 91 05 13

(31) 90 4015544

5(51) C09K 3/12

(32) 90 05 15

(33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN, DE
(54) Sposób wytwarzania pakerów do
uszczelniania uszkodzonych sieci
kanalizacyjnych
(57) Sposób polega na tym, że kauczuk silikonowy miesza
się z wewnętrznym środkiem przeciwprzyczepnym, który stano
wi liniowy polisiloksan o wzorze 1 lub 2, w którym R oznacza
grupę metylową lub fenylową, R' oznacza grupę metylową i R"
oznacza grupę fenylową, oraz liczby y oraz x mają taką wartość,
aby lepkość w temperaturze 25°C wynosiła od 50 do 2000 mPa

A1 (21) 286116

(22) 90 07 17

5(51) C10G 21/14

(71) Instytut Technologii Nafty, KRAKÓW
(72) Bednarski A1fred, Steinmec Franciszek,
Szczurek Tomasz
(54) Sposób rozpuszczalnikowego
odparafinowania olejów naftowych z
zastosowaniem dodatku modyfikującego
proces krystalizacji parafiny
(57) Sposób rozpuszczalnikowego odparafinowania olejów
naftowych z zastosowaniem dodatku modyfikującego proces
krystalizacji parafiny, polega na tym, że do rafinowanego sele
ktywnie destylatu próżniowego lub rafinowanej selektywnie,
odasfartowanej pozostałości próżniowej ropy naftowej wprowa
dza się przed podaniem ich odparafinowaniu 0,01 - 2% wago
wych wosku montanowego rafinowanego metodą utleniania do
uzyskania liczby kwasowej 100 do 200 mg KOH/g i liczby
zmydlenia 110 - 230 mg KOH/g, a następnie estryfikowanego
glikolem etylenowym i/lub neutralizowanego wodorotlenkiem
wapnia.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286115

(22)90 0717

5(51) C10G 31/06

(71) Instytut Technologii Nafty, KRAKÓW
(72) Steinmec Franciszek, Szczurek Tomasz
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(54) Sposób wytwarzania modyfikatora
krystalizacji parafíny
(57) Sposób wytwarzania modyfikatora krystalizacji parafiny
polega na tym, że 10 do 60 części wagowych wosku montano
wego rafinowanego metodą utleniania, do uzyskania liczby
kwasowej 100 do 200 mg KOH/g i liczby zmydlenia 110 do 230
mg KOH/g a następnie estryfikowanego glikolem etylenowym
i/lub neutralizowanego wodorotlenkiem wapnia rozpuszcza się
w temperaturze powyżej 40°C, w 40 do 90 częściach wagowych
olejów z przeróbki ropy naftowej charakteryzujących się począt
kiem temperatury wrzenia powyżej 250°C, a następnie korzystnie
miesza się z 80 do 200 częściami wagowymi rozpuszczalnika
węglowodorowego i/lub chlorowęglowodorowego o temperatu
rze wrzenia poniżej 200°C, korzystnie 60 do 120°C.
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pnie gorącą wodą i mlekiem wapna palonego, wysysającego
aparatu (14) opary w przypadku emitowania z reakcji przepro
wadzanych w reaktorze (12,12'), tłoczni do oddzielania produ
któw pochodzących z reaktora (12), (12') na większą frakcję
białkową i frakcję zawierającą wodę oraz Huszcze, i oddzielacza
(22) do oddzielania wody od tłuszczów i innych stałych odpa
dów.

(16 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 291552 (22) 91 08 27
5(51) C10L 1/14
(71) Instytut Technologii Nafty, KRAKÓW
(72) Bożek Stefan, Pałuchowska Martynika,
Kornblit Ludwik, Kossowicz Ludwik,
Zieleniewski Wojciech, Ciepliński Jerzy,
Wojdała Tadeusz, Cukras Mirosława,
Kolbicz Henry, Smardzewski Władysław,
Gutowski Jan, Cichoński Mirosław, Sarnecki
Jan, Sadłowski Marek, Mierzejewski
Mieczysław, Ziembicki Jerzy, Stawicki Jerzy,
Ciok Jarosław, Ners Andrzej, Frączek
Kazimierz, Waligórski Zdzisław
(54) Benzyny silnikowe
(57) Benzyna silnikowa o liczbie oktanowej motorowej od 80
do 88, zawierająca komponenty pochodzące z krakingu katality
cznego i do 0,3 g Pb/dm3 charakteryzuje się tym, że składa się
z ciężkiej benzyny z krakingu katalitycznego o temperaturze
początku wrzenia 80 - 120°C, temperaturze końca wrzenia 190
- 225°C, która po uwodornieniu w obecności katalizatora posia
da liczbę bromową nie większą niż 6 g Br/100 g, lekkiej benzyny
krakingowej o temperaturze końca wrzenia nie większej niż
120°C oraz innych komponentów rafineryjnych i/lub związków
tlenowych w proporcjach dobranych w zależności od rodzaju
produkowanej benzyny.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286226 (22) 90 07 26 5(51) C11B 13/00
(71) Conte S.r.l., WENECJA MESTRE, IT
(54) Sposób odzyskiwania białek i tłuszczów z
odpadów i urządzenie do przeprowadzania
tego sposobu
(57) Sposób odzyskiwania białek i tłuszczów z odpadów,
zwłaszcza resztek ciał organicznych polega na tym, że produkt
rozdrabnia się i zadaje pirosiarczynem alkalicznym dla zapobie
żenia gnicia i dla utlenienia występujących siarczków, pozosta
wia produkt do dojrzewania w zbiorniku akumulacyjnym, powoduje
dezagregację produktu przez mieszanie ze stężonym kwasem siar
kowym, otrzymując rozdzielenie białek i tłuszczów od wody i wysy
sając dwutlenek siarki w przypadku jego emitowania, rozcieńcza
związki płynne wytworzone przez białka, tłuszcze i wodę za pomo
cą gorącej wody o temperaturze 50-70°C z otrzymaniem dalszej
fluidyzacji tłuszczów i w tym samym czasie neutralizując związki
wapnem palonym, poddaje zobojętnione związki ciągłemu tło
czeniu dla rozdzielenia stałych białek od wody i tłuszczów i
oddziela tłuszcze od wody przez dekantację.
Urządzenie do odzyskiwania białek i tłuszczów, składa
się z przemysłowego wilka (4), dystrybutora (8) do pirosiarczynu
alkalicznego, zbiornika (10) do akumulowania i dojrzewania
produktu już rozdrobnionego i zmieszanego z pirosiarczynem
alkalicznym, reaktora (12, 12'), w którym zachodzi mieszanie
dojrzałej substancji ze stężonym kwasem siarkowym, a nastę

A1(21) 286230 (22) 90 07 25
5(51) C12N 9/04
(71) Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej,
LUBLIN
(72) Fiedurek Jan, Ilczuk Zdzisław
(54) Sposób otrzymywania wewnątrzkomórkowej
oksydazy glukozy
, ( 5 7 ) Sposób otrzymywania wewnątrzkomórkowej oksydazy
glukozy z grzybni hodowlanej metodą wgłębną na pożywce
mineralnej wzbogaconej dodatkiem peptonu, polega na tym, że
wyhodowaną grzybnię przemywa się roztworem buforowym o
pH zbliżonym do 7,0 a następnie tak przemytą grzybnię traktuje
się roztworem podobnym do stosowanego jako podłoże do
hodowli lecz o mniejszej zawartości glukozy i z dodatkiem 0,1 %
wagowego Tweenu 80 oraz 0,02% azydku sodu. Traktowanie
prowadzi się przez 12-120 godzin w temperaturze 20 - 50°C
przy pH 3 - 8, po czym ciecz oddziela się od grzybni i przetwarza
dalej w znany sposób.

(1 zastrzeżenie)
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A2(21) 290072 (22) 91 04 26 5(51) C23C 14/00
(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe
Eksploatacji Majątku Trwałego, RADOM
(72) Miernik Krzysztof, Walkowicz Jan, Smolik
Jerzy, Bujak Jan
(54) Źródło plazmy
(57) Źródło plazmy składające się ze zbiornika próżniowego,
wewnątrz którego znajduje się selenoid wraz z umieszczoną w,
nim katodą i anoda z układem inicjującym wyładowanie łukowe,
posiada co najmniej dwie dodatkowe cewki sterujące (5) umie
szczone niewspółosiowo w stosunku do osi katody (2). Cewki
sterujące (5) umieszczone są poza płaszczyzną rozpylanej po
wierzchni katody (2), po stronie jej układu chłodzenia (6).
Czołowa powierzchnia katody (2) ma kształt prostokąta
lub wydłużonego owalu.

(3 zastrzeżenia)
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przemieszczana jest wzdłuż powierzchni katody w wyniku prze
suwania wzdłuż rozpylanej powierzchni lokalnego zagęszcze
nia linii sił pola magnetycznego. Przemieszczanie linii sił pola
magnetycznego powodowane jest przez zmianę wielkości prą
du płynącego przez uzwojenia cewek sterujących.

(2 zastrzeżenia)
A2(21) 289790 (22) 91 04 08 5(51) C23C 14/35
(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe
Eksploatacji Majątku Trwałego, RADOM
(72) Miernik Krzysztof
(54) Sposób reaktywnego osadzania warstw
(57) Sposób reaktywnego nanoszenia warstw, zwłaszcza me
todą magnetronową, polegający na tym, że układ rozpylający wraz
z podłożem, na którym nanosi się warstwę umieszcza się w
komorze próżniowej, do której dostarcza się mieszaninę gazów o
zadanym stosunku gazu obojętnego do gazu reaktywnego lub
mieszaniny gazów reaktywnych, a następnie w przestrzeni komory
inicjuje się proces nanoszenia warstwy, charakteryzuje się tym, że
w trakcie procesu rozpylania w sposób periodyczny zmienia się
ciśnienie mieszaniny gazów w zbiorniku próżniowym.
Korzystnym jest, jeśli periodyczne zmiany ciśnienia
mieszaniny gazów osiąga się za pomocą zmiany szybkości
pompowania zbiornika próżniowego. Korzystnym jest również,
jeśli periodyczne zmiany ciśnienia osiąga się poprzez periody
czne podawanie mieszaniny gazów do zbiornika próżniowego.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 287988

5(51) C25B 12/00
C25B 1/34
(31)89.16014
(32)89 1129
(33) FR
(71) ATOCHEM, PUTEAUX, FR
(54) Sposób wytwarzania chloranu lub
nadchloranu metalu alkalicznego

A2(21) 290071 (22) 91 04 26 5(51) C23C 14/00
(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe
Eksploatacji Majątku Trwałego, RADOM
(72) Miernik Krzysztof, Smolik Jerzy, Walkowicz
Jan, Bujak Jan
(54) Sposób kierunkowego przemieszczania
wyładowania łukowego
(57) Sposób według wynalazku polega na umieszczeniu w
zbiorniku próżniowym anody i katody, odpompowaniu zbiorni
ka do wysokiej próżni, wytworzeniu nad powierzchnią katody
pola magnetycznego oraz zainicjowaniu wyładowania łukowe
go pomiędzy anodą i katodą. Plazma wyładowania łukowego

(22) 90 11 28

(57) Sposób wytarzania chloranu lub nadchloranu metalu
alkalicznego, którego jedynym etapem jest elektroliza w środo
wisku wodnym chlorku metalu alkalicznego w przestrzeni ano
dowej elektrolizeratypu "chlor-soda kaustyczna", rozdzielonego
specjalną membraną typu kationowego o przepuszczalności
selektywnej na przestrzeń anodową i na przestrzeń katodową,
która zawiera roztwór wodny wodorotlenku metalu alkalicznego
i w której wytwarzany jest wodór, charakteryzuje się tym, że
wytwarzanie chloranu zachodzi w jednym etapie elektrolizy
prowadzonej przy wartościach pH pomiędzy 6,2 a 6,6 w roztwo
rze wodnym chlorku zawierającym w litrze ilość chlorku metalu
alkalicznego w granicach pomiędzy 100g a 200g i ilość chloranu
taką, że wytwarzany chloran wydzielony jest z wodnego roztwo
ru elektrolizowanego chlorku bezpośrednio przez krystalizację.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 286123 (22) 90 07 19
5(51) D04B 3/00
(75) Kowalska-Wójcik Luiza, WARSZAWA

(54) Sposób i urządzenie do ręcznego
wykonywania dzianiny z wielu rodzajów
włóczek
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia wykony
wania, znanymi metodami ręcznej pracy, dzianin z wielu rodza
jów i kolorów włóczek.

Nr 2 (472) 1992

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Sposób wykonywania ręcznego dzianiny polega na
tym, że rozpoczętą dzianinę przyłącza się w sposób elastyczny,
korzystnie za pomocą taśmy o odpowiedniej szerokości i wyso
kości, do poprzeczki usytuowanej trwale do podłoża, korzystnie
w osi urządzenia mającego na obwodzie korpusu pojemniki, w
których umieszcza się kolejno wrabiane włóczki, krzyżując je z
dotąd prowadzoną nitką, poczynając od pojemnika oznakowa
nego, zaś obrót dzianiny po wykonaniu każdego rzędu, wyko
nuje się łącznie z obrotem korpusu z pojemnikami o ok. 180°,
stale w kierunku wykonywanej pracy, po czym kolejny rząd
dzianiny, wykonuje się wykorzystując znajdujące się w pojemni
kach i nowo wprowadzane włóczki, które umieszcza się w kolej
no następującym pojemniku.
Urządzenie ma korpus (1), na obwodzie którego znaj
dują się pojemniki (2) z otworami (3), z których jeden jest
odróżniający (4), oraz współśrodkowo umieszczoną głowicę (5)
z trwale przymocowaną do niej poprzeczką (6).

33

Otrzymaną dziedzinę napawa się wieloskładnikową ką
pielą zawierającą żywice syntetyczne oraz środki nadające wo
do- i/lub brudoodporność. Następnie suszy się i sieciuje w
warunkach podwyższonej temperatury.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 286254 (22) 90 07 26 5(51) D06F 39/14
(71) POLAR Zakłady Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego, WROCŁAW; POLAR
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego,
WROCŁAW
(72) Piróg Andrzej, Marszałek Ryszard
(54) Drzwi do automatycznych pralek bębnowych

A1(21) 286064 (22) 90 07 13 5(51) D04B 23/16
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego,
ŁÓDŹ
(72) Brzeziński Stefan, Nowak Simona,
Foczpański Jerzy, Stawiszyński Roman, Pytel
Dorota, Polewski Michal
(54) Sposób wytwarzania dzianiny ażurowej
(57) Sposób polega na tym, że dzianinę wykonuje się na
osnowarce pasmanteryjnej, grubopodziałowej przy pomocy czte
rech maszynek igielnicowych. Warstwę wewnętrzną (2) dzianiny
wykonuje się z fibrylizowanej folii polipropylenowej, natomiast
warstwę zewnętrzną (3,4) z przędzy z włókien chemicznych, przy
czym pierwsza maszynka zasilana przędzą z włókien chemicz
nych tworzy wiążący układ wzdłużny łańcuszka (1) o oczkach
zamkniętych i raporcie nawleczenia igieł przemiennie: jedna peł
na, jedna pusta, a następnie maszynka zasilana fibrylizowaną
folią polipropylenową skręconą, o nawleczeniu igieł według
raportu: jedna pełna, trzy puste; wykonuje rzuty wątkowe kom
binowane w zakresie sześciu podziałek uiglenia, tworząc war
stwę wewnętrzną (2) dzianiny. Warstwę zewnętrzną (3,4) ażurową
dzianiny tworzą pozostałe dwie maszynki zasilane przędzą z
włókien chemicznych przez raport nawleczenia igieł: jedna pełna,
trzy puste, wykonujące rzuty przeciwne względem siebie w
zakresie sześciu podziałek uiglenia.

(57) Drzwi charakteryzują się tym, że mają pierścień, który
składa się z pierścienia zewnętrznego, dekoracyjnego (1) oraz
pierścienia wewnętrznego, nośnego (2), na którym mocowany
jest wziernik (3) za pomocą płytek (4) przez uszczelkę (5).

(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 289905 (22)9104 16 5(51) E01B 27/16
(31) 90
930
(32)90 04 20
(33) AT
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen
Industriegesellschaft m.b.H., WIEDEŃ, AT
(54) Agregat podbijający dla podbijarek torowych
(57) Agregat podbijający charakteryzuje się tym, że zawiera
dwa wały mimośrodowej (48, 49) umieszczone w pewnej od
siebie odległości licząc wzdłuż maszyny, przy czym każdy z
wałów mimośrodowych (48, 49) za pośrednictwem napędu ro
boczego (50) połączony jest ze znajdującym się na końcu, licząc
wzdłuż maszyny, zewnętrznym narzędziem podbijającym (46) i
dwoma dołączonymi do niego wewnętrznymi narzędziami pod
bijającymi.

(11 zastrzeżeń)

A2(21) 290023 (22) 91 04 24 5(51) E01D 19/04
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego, WARSZAWA
(72) Wiechno Tadeusz, Kuczmarski Franciszek
(54) Podpora mostu niskowodnego i sposób jej
osadzania w przeszkodzie wodnej
(57) Podpora składa się z kaptura (1) wyposażonego w
symetrycznie rozmieszczone dwie prowadnice zewnętrzne (2) i
prowadnicę środkową (3). W prowadnicach tych osadzone są
przesuwnie teleskopowe słupy (4) i (5) zakończone w dolnych
częściach spiralno-stożkowymi oporami (6) wyposażonymi w
wahliwe kołnierze oporowe (7). Opory stożkowe (6) wkręcane
są w dno przeszkody wodnej na przykład hydraulicznymi obrot
nicami (9) przez zastosowanie żerdzi obrotowych (8). Celem
zwiększenia stateczności podporu słupy (4) i (5) oraz współosio
we z nimi opory (6) osadzane są w podłożu rozstawnie w
odniesieniu do płaszczyzny nośnej osadzonego na nich kaptura
(1). Sposób charakteryzuje się tym, że po zlokalizowaniu kom
pletnej podpory w osi mostu, zwalnia się rygle położenia trans
portowego słupów zewnętrznych (4) po czym za pomocą żerdzi
(8) i obrotnic (9) wkręca się opory (6) w dno przeszkody do
momentu uzyskania przez nie założonej nośności, a następnie
po wypoziomowaniu i zaryglowaniu kaptura (1), w sposób ana
logiczny osadza się w dnie przeszkody wodnej słup (5).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 286252 (22) 90 07 25 5(51) E02D 17/20
(71) INTECH Instytut Wdrożeń Technicznych,
Spółdzielnia Pracy, GDAŃSK; Instytut
Badawczy Dróg i Mostów, WARSZAWA
(72) Głażewski Marian, Dzierżawski Ksawery,
Sochacki Zygmunt
(54) Sposób umacniania skarp o pochyleniu
stoku naturalnego i naruszonej strukturze
gruntu
(57) Sposób polega na narzuceniu mieszaniny użyźniająco-antyerozyjnej zawierającej płynne osady ściekowe, strużyny i/lub sieczkę i
nawozy mineralne, następnie po upływie kilku dni, wytłoczeniu
dołków głębokości kilku do kilkunastu cm oraz narzuceniu mie
szaniny zawierającej płynne osady ściekowe, środek sorpcyjnoglebotwórczy w postaci strużyn, kory, torfu, gliny, i nasiona traw,
roślin motylkowych i drzewiastych z ewentualnym dodatkiem
pyłów dymnicowych.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 286212 (22) 90 07 24
5(51) E04B 2/02
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, KRAKÓW
(72) Seruga Teresa, Stępień Krzysztof
(54) Wielowarstwowy, ceramiczno- betonowy
prefabrykat ściany zewnętrznej budynku
(57) Wielowarstwowy prefabrykat charakteryzuje się tym, że
pustaki warstwy ceramicznej (1) ułożone są względem siebie
bez spoiwa i zespolone zewnętrznymi ściankami z piaskobe-
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tonowymi warstwami okładziny wewnętrznej (4) i przekładki
środkowej (5). Warstwa osłonowa (3) mocowana jest przy po
mocy wieszaków (6) przenikających przez warstwę termoizolującą (2), zakotwionych w warstwie przekładni środkowej (5).
Wyeliminowanie mostków cieplnych uzyskuje się pro
stą, poziomą technologią formowania.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Sposób utwardzania dna zbiorników
wodnych oraz wytworzone tym sposobem
podłoże przeciwerozyjne
(57) Wynalazek rozwiązuje problem skutecznego zabezpie
czenia pasa dna wzdłuż nabrzeża portu, przed erozją wywoły
waną strumieniami zaśrubowymi statków manewrujących przy
tym nabrzeżu.
Sposób polega na tym, że podłoże przeciwerozyjne (1)
wzdłuż nabrzeża (5) buduje się ze spodniej, naturalnej warstwy
gliny twardoplastycznej (2) na której układa się warstwę kamie
nia (3).
Podłoże przeciwerozyjne złożone jest z naturalnej war
stwy gliny twardoplastycznej (2), warstwy kamienia (3) i piasku
(4) wypełniającego jamy między kamieniami tej warstwy.

(5 zastrzeżeń)

A2(21) 289909

(22)9104 15

5(51) E04B 2/86
E04C 1/00

(71) UNIPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o.,
RZESZÓW
(72) Kuźniar Wacław, Licak Tadeusz
(54) Sposób wykonywania ścian monolitycznych
lub fundamentów oraz element do
wykonywania ścian monolitycznych lub
fundamentów

(57) Sposób polega na tym, że na ułożonych na podłożu (1 )
elementach (3) układa się poziome elementy zbrojenia (6) tak,
że spoczywają one w wycięciach (7) usytuowanych w poprze
cznych przegrodach (5) tych elementów (3), po czym układa się
następną warstwę elementów (3), których boczne ścianki (4)
tworzą nierozbieralne szalunki (4'), a dalej układa się na nowoułożonych elementach ponownie poziome elementy zbrojenia
(6) tak, że spoczywają one w wycięciach (7), po czym cykl
powtarza się. Następnie wewnętrzne kanały (8) wypełnia się
betonem po uszczelnieniu skrajnych fragmentów ściany lub
fundamentu.
Element do wykonywania ścian monolitycznych lub funda
mentów ma boczne ścianki (4) połączone poprzecznymi przegrodami
(5) zaopatrzonymi w wycięcia (7) dla układania poziomych elementów
zbrojenia

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 291452 (22)9108 16
5(51) E04H 7/00
(71) BIMOR Biuro Projektów Budownictwa
Morskiego, Szczecin
(72) Nowotko Edward, Gaziński Bronisław,
Gadek Kazimierz, Satkiewicz Zbigniew,
Chawchunowicz Jan, Lechmański Jacek

A1(21) 286146 (22) 90 07 20 5(51) E21C 37/06
(71) MECSEKI SZÉNBANYAK, PÉCS, HU;
IPARI TECHNOLÓGIAIINTÉZET,
FOGARASI, HU
(54) Sposób i urządzenie do rozluźniania i/lub
urabiania minerałów, zwłaszcza węgla oraz
zagęszczonych materiałów, za pomocą
sprężonego powietrza
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że dokonywane w razie
potrzeby wtłaczanie przeprowadzane jest razem z wierceniem
otworu względnie z przepłukiwaniem wiertła, natomiast dla ura
biania za pomocą sprężonego powietrza, urządzenie przeprowa
dzające wiercenie pozostaje w otworze wiertniczym, przy czym
urabianie za pomocą sprężonego powietrza jest przeprowadzane
również tym urządzeniem. Urządzenie do rozluźniania i/lub ura
biania minerałów charakteryzuje się tym, że zawierająca szcze
liny wylotowe (78) rura okładzinowa, względnie rurowy zbiornik
zasobnikowy jednostek urabiających (15, 16, 61) wykonane są
jako wydłużki wiertnicze, a przez jednostki urabiające (15, 16,
61) do koronki wiertniczej (14, 60) prowadzi droga płuczkowa
służąca do doprowadzenia ośrodka przepłukującego wiertło.

(12 zastrzeżeń)
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Równolegle usytuowane względem siebie zwoje śrubo
we (2) z łuków okręgowych (1), oddalone są od siebie w zakresie
rozstawu (a = 1/3D) do (a = 1/4D) średnicy zewnętrznej obudo
wy.
Rozmieszczone symetrycznie w odległości (b), na obwo
dzie zewnętrznym zwojów śrubowych (2) rozpory dwustronnego
działania (4), usytuowane są pochyło względem osi wzdłużnej
wyrobiska korytarzowego (5) w zakresie kąta/? = 7° -s- 14°.
Obudowę górniczą stosuje się przy przebudowie wyro
bisk chodnikowych, bądź też przy drążeniu wyrobisk korytarzo
wych, w których występują wzmożone oddziaływania ciśnienia
górotworu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286198 (22) 90 07 23 5(51) E21D 23/03
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych, TARNOWSKIE
GÓRY
(72) Bak Marek, Zych Henryk, Trembaczewski
Henryk
(54) Górnicza obudowa zmechanizowana

A1(21) 286232 (22) 90 07 25 5(51) E21D 11/14
(71) MYSŁOWICE Kopalnia Węgla
Kamiennego, MYSŁOWICE
(72) Lelek Zbigniew, Holak Zbigniew,
Włodarczyk Eugeniusz, Szuster Józef,
Majcherczyk Jan, Skórka Józef
(54) Obudowa górnicza zwłaszcza korytarzowa
(57) Obudowa górnicza utworzona z jednego typu łuków
okręgowych (1) o równej długości (1s) i identycznym promieniu
krzywizny (r), stanowi spiralny ciąg konstrukcji nośnej w kształ
cie zwojów śrubowych (2).
Łuki okręgowe (1) połączone ze sobą końcami za
pomocą strzemion (3), pochylone są wzdłuż zwojów śrubowych
(2) pod kątem a = 7° + 14°.

(57) Obudowa wyposażona w osłonę przystropową (1 ) za
słaniającą strop (11 ) wyrobiska na odcinku między stropnicą (3),
a podsadzką (10) charakteryzuje się tym, że osłona przystropo
wą (1) przymocowana jest do konsoli (4) połączonej ze stropnicą
(3) w sposób przesuwny, zrealizowany przez siłownik (8) oraz
układ prowadnic (6) i prowadnika (5). Jeżeli prowadnikiem (5)
jest płyta przymocowana do konsoli (4), to pełni ona funkcje
dodatkowej osłony stropu.

(5 zastrzeżeń)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A2(21) 290002

(22) 91 04 23

5(51) F03C 1/02

(75) Kłeczek Tadeusz, MIĘDZYBRODZIE
BIALSKIE; Kłeczek Szymon,
MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE
(54) Aerogenerator
(57) Przedmiotem wynalazku jest aerogenerator przezna
czony do wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb małej
liczby odbiorców.
Aerogenerator charakteryzuje się tym, że na osi piono
wej (3) osadzono podstawę (4) z ramionami (5). Na ramionach
(5) zamocowano elementy utrzymujące (6) łopatki (7). Łopatkę
(7) stanowią dwa elementy (8) i (9) o powierzchniach wklęsłowypukłych, połączone ze sobą uchylnie zawiasem (10). Element
(9) poprzez cięgło (11) połączony jest z mechanizmem (12)
sterującym kątem rozwarcia w stosunku do siebie elementów (8)
i (9) łopatki (7). Mechanizm sterujący (12) składa się z elementu
ślizgowego (13) w kształcie pierścienia i ciężarków (14) zawie
szonych wahliwie w podstawie (4).

(1 zastrzeżenie)

A2(21) 289968

A1(21) 290947

(22)9107 03

5(51) F03D 3/06

(75) Hulbój Jan, BIELSKO BIAŁA
(54) Rotor
(57) Rotor składa się z zamocowanych końcówkami (2) na
osi (1) trzech symetrycznie rozmieszczonych ramion (3). Na
każdym ramieniu (3) umocowane są dwa płaty (9) składające
się i rozkładające się w zakresie 0-90° i tworzące po rozłożeniu
płaski, pionowo usytuowany żaglopłat. Do ramion (3) umocowa
ne są obejmy (4) z otworami (5), w których umieszczone są ośki
(6) zębatek (7) umocowane do końcówek (8) płatów (9). Zębatki
(7) synchronizują równoczesny obrót obydwu płatów (9). Listwy
(8) są usztywnione linowymi odciągami (10) mocowanymi przez
wystające końcówki (11) listew (8) do końcówek ramion (3). Na
listwach (8) i odciągach (10) rozpięte jest płótno (12). Zamoco
wanie na przedłużonej osi (1) zębatej przekładni (13) z poziomą
osią (14) zakończoną śrubą napędową (15) pozwala na wyko
rzystanie do napędu pojazdów lądowych bądź wodnych.

(1 zastrzeżenie)

(22) 91 04 19

5(51) F15B 1/04

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego
RYDUŁTOWY, WODZISŁAW ŚL.
(72) U1iasz Józef, Wycisk Andrzej, Majer Jerzy,
Bywalec Andrzej
(54) Hydroakumulatorowy zbiornik sprężonego
powietrza
(57) Wynalazek rozwiązuje problem kumulowania nadwy
żek sprężonego powietrza i kompensacji jego ubytków w sieci.
Hydroakumulatorowy zbiornik charakteryzuje się tym,
że ma dwa baseny (1,2) wypełnione wodą i powietrzem. Zwier
ciadła wody obydwu zbiorników połączone są przewodem (3),
zaś sprężone powietrze dostarczane jest przewodem (6). Base
ny zabezpieczone są tamami (4,5).

(1 zastrzeżenie)
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(22) 90 12 13

(31) G 90 10 884.1

5(51) F16B 13/02

(32)90 07 21

(33) DE

(71) Helmut Lingemann GmbH & Co.,
WUPPERTAL, DE
(72) Kronenberg Max
(54) Łącznik wtykowy do profili zamkniętych
rozporek szklanych płyt izolacyjnych
(57) Łącznik wtykowy rozwiązuje zagadnienie stworzenia
lepszej, bardziej skutecznej możliwości mocowania szklanych
płyt izolacyjnych lub tym podobnych.
Łącznik wtykowy (1) jest wykonany jako element wytła
czany i wyginany z blachy stalowej, mający przekrój poprzeczny
zbliżony do kształtu litery U, przy czym otwory w jarzmie środ
kowym (2) są uformowane jako przelotowe wybrania w jego
ścianie, a jarzma boczne (3) mają większą liczbę wygiętych na
zewnątrz nosków (6), ograniczających możliwość ruchu wstecz
nego.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 288948
(31) 476/90

(22) 91 02 04

5(51) F15B 15/08

(32) 90 02 14

(33) CH

(75) Simson Dionizy, WINTERTHUR, CH
(54) Cylinder hydrauliczny z przełożeniem
ciśnieniowym
(57) Cylinder hydrauliczny charakteryzuje się tym, że ma
rurę cylindryczną (1), kołnierz prowadzący tłoczysko (2) tłoka i
dno (3) cylindra.
Wewnątrz cylindra umieszczony jest wyposażony w
drążek (6) tłok pierwotny (4). Ponadto wewnątrz cylindra umie
szczony jest wyposażony w dwa nurniki (7,8) tłok wtórny (11).
Nurniki wchodzą w dwa otwory (5,6) tłoka pierwotnego. W dnie
cylindra umieszczone są dwa, utrzymywane przez sprężyny (19,
20), otwieralne zawory zwrotne (17, 18).
W każdym z zaworów zwrotnych znajduje się otwór (41,
42), który łączy stronę przednią ze stroną tylną każdego zaworu.
Części tylne (24,25) obu komór zaworów (26,27) mają wykona
ne jako kulki tłoki otwierające (21, 22).
Dwa przewody doprowadzające (23, 30) dla cieczy
hydraulicznej są połączone z komorami zaworów zwrotnych,
przy czym komory te mają ze swej strony przewody doprowa
dzające w różnych miejscach wewnętrznej przestrzeni cylindra
(36,40,45).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 289027

(22) 91 02 11

(31) P 40 05 582.5

5(51) F16C 29/06
B29D 31/02
(32)90 02 22
(33) DE

(71) Neff GmbH, WALDENBUCH, DE
(72) Hauser Karl Heinz
(54) Łożysko liniowe i sposób wytwarzania jego
urządzeń obejściowych dla kulek
(57) Łożysko charakteryzuje się tym, że ma uformowane na
saniach liniowych (5) człony obejściowe dla kulek, które wyko
nane są z tworzywa sztucznego i zawierają co najmniej kanały
obejściowe (15) dla kulek, albo odgraniczające częściowo takie
kanały, przy czym ukształtowane jest bezstopniowe przejście
między kanałami (15) kulek i łączącymi się z tymi kanałami
prowadnicami kulkowymi (8).
Sposób polega na tym, że na saniach liniowych (5) umie
szcza się co najmniej jeden rdzeń formujący, którego kształt
odpowiada kanałowi obejściowemu kulek, a następnie formę
obejmującą co najmniej częściowo sanie liniowe zalewa się utwardzalnym dyspersyjnie tworzywem sztucznym i po utwardzeniu
tworzywa usuwa się rdzeń formujący drogą obróbki termicznej lub
chemicznej.

(17 zastrzeżeń)
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(54) Sposób bezodkrywkowego układania
kolektora i urządzenie do bezodkrywkowego
układania kolektora

A1(21) 289969

(22) 91 04 19

5(51) F16H 9/24

(75) Rak Janusz, BYDGOSZCZ
(54) Przekładnia z pasem zębatym
(57) Przekładnia charakteryzuje się tym, że podziałka pasa
ułożonego na kole pasowym mierzona po neutralnej linii między
sąsiadującymi zębami jest mniejsza od podziałki koła pasowego
mierzonego po tej samej neutralnej linii między odpowiednimi
zębami koła pasowego. Tym samym proponowane wielkości
podziałek pasa i koła pasowego zapewniają poprawę warunków
zazębienia eliminując podstawową przyczynę zużycia-ścierania
bocznych zębów pasa.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286954

(22) 90 09 18

(57) Sposób polega na tym, że kolektor o kołowym lub
zbliżonym do kołowego przekroju poprzecznym formuje się z
segmentów, które podzielone są na elementy składowe korzy
stnie na cztery: dolny, dwa boczne i górny.
Na początku układa się kilka elementów składowych
dolnych tworząc płaszczyznę manipulacyjną, a następnie for
muje się pierwszy segment, kładąc kolejne boczne elementy
składowe segmentu, następnie górne, a po sformowaniu pier
wszego segmentu opasowuje się go zewnętrzną obręczą umac
niającą. Kolejne segmenty po ich sformowaniu zabezpiecza się
wewnętrznymi obręczami nośnymi, a po umocowaniu ich i
uszczelnieniu powierzchni stycznych poszczególnych elemen
tów obręcze nośne usuwa się. Urządzenie do bezodkrywko
wego układania kolektora charakteryzuje się tym, że korpus
główny (1) wyposażony jest w trzy pary podpór dolnych (2) oraz
trzy pary podpór górnych (3) zakończonych łapami (4) służący
mi do wsparcia urządzenia o wewnętrzne obręcze nośne (6),
ponadto urządzenie zawiera zespół drążeniowo-załadowczy,
który stanowią dwa przenośniki zgrzebłowe (7) i (8), przy czym
przenośnik górny (8) jest teleskopowo wysuwny w stronę czoła
wyrobiska. W przedniej części korpusu (1) zamontowane jest teleskopowo-wysuwne ttoczysko współpracujące z urządzeniem obro
towym i umocowanymi na nim siłownikami wraz ze szczękami.
Tłoczysko to zaopatrzone jest na końcu we wspornik i ostrogę
skrawającą.
W górnej części korpusu głównego (1) znajduje się
synchronizator kierunku mający korpus (14) z umocowanym
wysuwnie nośnikiem (20) oraz listwami podstropowymi (22) i
popychaczami służącymi do przesuwania listwy kierunkowej
(17) i listew bocznych (18).

(6 zastrzeżeń)

5(51) F16H 9/24
F16H 55/02

(75) Rak Janusz, BYDGOSZCZ
(54) Przekładnia z pasem zębatym
(57) Przekładnia charakteryzuje się tym, że część linii bocz
nej zęba składa się z jednego lub więcej płynnie połączonych
łuków określonych promieniami (1) i (2). Punkty zaczepienia (3)
i (4) promieni (1) i (2) zakreślających te łuki, dla poszczególnych
boków, leżą po przeciwnej stronie osi zęba. Punkt zaczepienia
(3) promienia (1) zakreślającego łuk od strony podstawy zęba
leży bliżej jego osi, natomiast wrąb koła pasowego odwzorowu
je profil zęba pasa, a jego dno ma łukowate wybrzuszenie
skierowane w stronę wierzchołka zęba.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286125

(22) 90 07 19

5(51) F23C 11/02

(75) Skóra Wojciech, WARSZAWA
(54) Palenisko fluidalne

A1(21) 286053

(22) 90 07 13

5(51) F16L 1/028
E02F 5/10
E02D 29/10
(75) Kaziów Henryk, KRZESZYCE

(57) Przedmiotem wynalazku jest palenisko fluidalne prze
znaczone do dopalania i podtrzymania wysokiej temperatury w
trzonie paleniska.
Palenisko fluidalne ma kanał zasypowy (1) zamknięty w
części górnej (2), mający w bocznej ścianie (3) otwór dolotowy
(4) do łoża głównego (5), które ma kolejne strefy spalania (6)
oddzielone wylotowymi kanałami popiołu (7) stanowiącymi naj
niższe punkty zbieżnych powierzchni (12) części dolnych (8)
każdej ze stref spalania (6). W strefie spalania (6) najbliższej
otworu dolotowego (4) palenisko ma dodatkowy kanał (10)
odprowadzający popiół do części dolnej (11) kanału.

(4 zastrzeżenia)
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powrotny (PP) włączony jest jednorurowy poziom mieszkaniowy
(PM) wyposażony na początku i końcu w zawory odcinające
(Z1) i {72), do którego podłączone są szeregowo grzejniki (G) z
odpowietrznikami (O). Między miejscami włączenia gałązek za
silających i powrotnych grzejników (G) zainstalowane są zawory
przelotowe (ZP). Za pierwszym zaworem odcinającym (Z1) lub
przed drugim zaworem odcinającym (Z2) zainstalowany jest
licznik ciepła (LC) lub licznik ciepłej wody, a przed drugim
zaworem (22) odcinającym zainstalowany jest termoregulator
(TRG).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286071 (22)90 07 13
5(51) F23G 5/32
(71) Instytut Mineralnych Materiałów
Budowlanych w Opolu Oddział w Krakowie,
KRAKÓW
(72) Nowak Edmund, Biernacki Jan, Płocica
Stanisław, Szeląg Henryk
(54) Sposób prowadzenia procesu neutralizacji
odpadów przemysłowych i/lub komunalnych
oraz układ technologiczny stacji do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że zapłon neutralizowanego
odpadu przemysłowego lub komunalnego i spalanie jego sub
stancji organicznej stałej, w tym stałej pozostałości po jej skoksowaniu prowadzi się we współprądowym piecu obrotowym, natomiast
spalanie lotnych produktów pirolizy substancji organicznej i produktu
ich karburyzacji w obszarze pieca obrotowego prowadzi się w umie
szczonej bezpośrednio za piecem obrotowym i połączonej z nim
przepływowo cyklonowej komorze ogniowej z dopalającym palni
kiem wirowym.
Układ charakteryzuje się tym, że do niżej położonego
końca pieca obrotowego (5), wnikającego w komorę rozprężną
(8) z króćcem (14), podłączona jest przepływowo, pionowo
usytuowana, cyklonowa komora ogniowa (7) z wirowym palni
kiem dopalającym (10) umieszczonym centralnie w jej górnej
pokrywie, mająca kanał wylotowy gazów (13) umieszczony na
ścianie tworzącej dolną, stożkową część komory oraz króciec
(15).

A1(21) 286119 (22) 90 07 17
5(51) F24D 5/10
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN
(72) Wołoszyn Marek
(54) Sposób ogrzewania domów murowanych
szczególnie mieszkalnych
(57) Sposób ogrzewania polega na tym, że jako nośnik
energii cieplnej wykorzystuje się ogrzane w podgrzewaczu po
wietrze, które energię tę przekazuje ścianom i stropom, a nastę
pnie kierowane jest do podgrzewacza, tworząc obieg zamknięty.
Stropy i ściany mają cyrkulacyjne kanały (2), które łączą
się w szczelnych węzłach stropowych (3). Podgrzewacz (1)
powietrza wykorzystuje źródła cieplne tradycyjne, jak również
energię promieniowania słonecznego.

(1 zastrzeżenie)

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 288871 (22) 91 01 26
5(51) F24D 3/00
(75) Kwiatkowski Andrzej, LUBLIN;
Kwiatkowski Janusz, LUBLIN
(54) Instalacja centralnego ogrzewania w
budynkach wielorodzinnych
(57) Instalacja składa się z pionów, zasilających i powrot
nych oraz grzejników. Pomiędzy pion zasilający (PZ) i pion

A1(21) 286179 (22) 90 07 21
5(51) F28C 3/06
(75) Orzelski Stanisław, LUBLIN
(54) Sposób wymiany ciepła pomiędzy
strumieniami gazu i cieczy
(57) Sposób wymiany ciepła według wynalazku umożliwia
odzysk ciepła od gazów zanieczyszczonych pyłami i gazami
szkodliwymi dla środowiska przy równoczesnej redukcji tych
zanieczyszczeń. Sposób polega na tym, że ciepło przekazuje
się ze strumienia gazu do strumienia cieczy poprzez obrotowe
tarcze. Przepływ strumieni gazu i cieczy względem siebie odby
wa się w przeciwnych kierunkach.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 291093

(22) 91 07 16

(31) 90 4022674

5(51) F41C 9/08

-(32)90 0717

A1(21) 291094

(33) DE
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(22) 91 07 16

(31) 90 4022673

5(51) F41C 9/08

(32) 90 07 17

(33) DE

(71) HILTI AKTIENGESELLSCHAFT,
SCHAAN, LI
(54) Osadzarka napędzana ładunkiem prochowym

(71) HILTI AKTIENGESELLSCHAFT,
SCHAAN, LI
(54) Osadzarka napędzana ładunkiem prochowym

(57) Osadzarka charakteryzuje się ty m, że przy obudowie (1 )
i przy lufie (11) znajdują się ramiona (8b, 11e) ograniczające
ruch przesuwny lufy (11) przeciwnie do kierunku osadzania,
przy czym mierzony wzdłuż drogi przesuwu odstęp pomiędzy
ogranicznikiem (3a) i ramieniem (8b) przy obudowie (1) jest
większy od odpowiednio mierzonego odstępu pomiędzy ogra
nicznikiem (17e) przy zamku (17) i ramieniem (11 e) przy lufie
(11), w położeniu w którym zamek (17) i lufa (11) opierają się o
siebie.

(57) Osadzarka charakteryzuje się tym, że pomiędzy obudo
wą (1) i zamkiem (8) ma dźwignię zaczepową (12) pozwalającą
na przesuwanie zamka (8) przeciwnie do kierunku osadzania, a
wyłączana przez pokonanie określonej siły działającej przeciw
nie do kierunku osadzania, wytwarzanej przez ciśnienie gazów
powstających po zapłonie ładunku wybuchowego (19).

(6 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIZYKA

A2(21) 289916

(22) 91 04 17

5(51) G01F 23/24
G01N 27/04
(71) Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna,
SIEDLCE
(72) Chmielewski Jerzy Marek

(54) Sposób określania położenia lustra wody
gruntowej
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że układem
czteroelektrodowym z powierzchni ziemi dokonuje się pomiaru
zmian oporu właściwego gleby przy zmianie rozstawu par ele
ktrod i na tej podstawie określa się położenie lustra wody.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286122 (22) 90 07 17 5(51) G01H 11/06
(71) Instytut Spawalnictwa, GLIWICE
(72) Dajnowicz Jan, Rabenel A1eksander, Sędek
Piotr
(54) Sposób pomiaru amplitudy drgań przy
realizacji procesu stabilizacji wibracyjnej
konstrukcji spawanych, odlewanych
przerabianych plastycznie
(57) Sposób pomiaru amplitudy drgań według wynalazku
polega na bezpośrednim przeprowadzeniu pomiaru natężenia
prądu silnika wibratora, które to natężenie jest sygnałem reje
strowanym oraz przetwarzanym w urządzeniach mikroproceso
rowych dla automatyzacji procesu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286193 (22)90 07 24
5(51) G01J 1/00
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Fizycznej, WARSZAWA
(72) Sawicki Bogdan, Koszewski Józef
(54) Sposób kontroli pracy fotometru z długą
drogą optyczną
(57) Sposób kontroli pracy fotometru według wynalazku skła
da się z operacji wzorcowania fotometru i operacji sprawdzania
utrzymywania sygnałów powyżej zadanego minimum. Operacja
wzorcowania polega na tym, że po otrzymaniu sygnału logicznego
rozpoczęcia cyklu wzorcowania zapamiętuje się w bloku sterowania
(BS) ostatnią wartość sygnału absorbancji A i sygnału odniesienia
So aż do momentu zakończenia cyklu wzorcowania. Równocześnie
opóźnionym sygnałem logicznym wyłącza się źródło promieniowa
nia i wykonuje się pomiar prądu ciemnego wszystkich fotodiod
fotometru. Następnie innym sygnałem logicznym załącza się
źródło wzorcowe i wyznacza się powstały w ten sposób sygnał
absorbancji A ze wzoru A = -1g (Swz/So), gdzie Swz oznacza
sygnał fotometryczny ze źródła wzorcowego, a So oznacza
zapamiętany sygnał odniesienia. Źródło wzorcowe (ZW) wyłą
cza się i załącza się źródło promieniowania (Z), po czym przez
zadany sygnałem logicznym okres wytwarza się zerowy sygnał
absorbancji A = 0 wyliczając go w bloku sterowania (BS) ze
wzoru A = -1g (So/So). Następnie powraca się do stanu bieżą
cych pomiarów, w czasie których sprawdza się w sposób ciągły
poziom sygnału odniesienia przez porównanie go z zadaną
wartością minimalną (Somin). Ponadto kontroluje się odchylenie
wiązki fotometrycznej od zadanego kierunku przez badanie
wzajemnego stosunku czterech sygnałów fotodetektorów foto
metru pracujących w układzie kwadrantowym tak, aby nie prze
kroczył on zadanej wartości ID. Dodatkowo mierzy się sygnał z
fotodetektora rozpraszania wstecznego tak, aby sygnał ten nie
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przekroczył zadanej wartości IRmax. Przekroczenie zadanych
poziomów kontrolowanych wielkości sygnalizuje się w oddziel
nym obwodzie.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 291520 (22) 91 08 26 5(51) G01N 3/56
(71) Instytut Morski, GDAŃSK
(72) Banaszek Krzysztof
(54) Symulator układu korbowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej
konstrukcji bezkorbowodowego symulatora układu korbowego,
pozwalającego na niekłopotliwą zmianę w nim w szerokich
zakresach parametrów układu korbowego, przy małych wymia
rach gabarytowych i niskim wskaźniku energochłonności.
Symulator układu korbowego charakteryzuje się tym, że
zawiera napędzające koło zębate (Z1), sprzężone z zębatym
kołem napędzanym (Z2), połączonym sztywno na wspólnej osi
z napędzającą tarczą (T1), mającą w regulowanym położeniu w
odległości zmiennej (R) od jej osi (01) osadzoną obrotowo oś
(02) napędzanego koła zębatego planetarnego (Z3). Jest ono
zazębione z wieńcem nieruchomego koła zębatego (ZA) osa
dzonego w osi (01 ). Koło planetarne (Z3) jest sztywno sprzężone
z napędzaną tarczą (T2), mającą osadzony na niej w zmiennym
położeniu (r) od jej osi (02) łącznik (Ł). Stanowi on połączeniowy
element tak zestawionego planetarnego zespołu pierwszego (I)
z identycznym w lustrzanym odbiciu planetarnym zespołem
drugim (II). Łącznik (Ł) ma w środkowej części osadzone obro
towo prostopadle jarzmo (J), zakończone po stronie przeciwnej
identycznym układem sprzężonych ze sobą łącznikiem (Ł) pla
netarnych zespołów (III) i (IV). Jarzmo (J) ma osadzony na nim
poosiowo wodzik (W), usytuowany w nieruchomej prowadnicy
(P), zaopatrzony w umocowany doń roboczy popychacz (D),
realizujący symulacyjny ruch posuwisto -zwrotny [x(t )] główki
korbowodu.

A1(21) 291519 (22) 91 08 26 5(51) G01N 3/56
(71) Instytut Morski, GDAŃSK
(72) Banaszek Krzysztof
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(54) Urządzenie do badań tribologicznych,
zwłaszcza układu tłokowego maszyn
korbowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji urządzenia metrologicznego do badań tribologicznych
układów korbowych z zastosowaniem głowicy tarciowej zawie
rającej układ próbka-przeciwpróbka, pozwalającego na maksymal
nie wierną symulację wszystkich parametrów fizycznych, dynamicznych
i kinetycznych panujących w symulowanym układzie korbowym.
Urządzenie do badań tribologicznych, zwłaszcza ukła
du tłokowego maszyn korbowych charakteryzuje się tym, że
zawiera zespół napędowy (ZN), przyłączony do symulatora
układu korbowego (SK), połączonego poprzez układ sprzęga
jący (AM) z zespołem tarciowym (ZT), będącym głowicą roboczą
symulacyjną. Ma on na wejście sygnałowe dołączony układ (UT)
ekspozycji termicznej filmu olejowego, przyłączony do wejścia
pomiarowego i wyjścia sterującego układu sterowania i pomiaru
(USP), zwłaszcza układu mikroprocesorowego. Do dalszych
wyjść sterujących i wejść pomiarowych tego układu są dołączo
ne indywidualnie każdy z osobna oraz połączone ze sobą w
szereg układ kształtowania atmosfery (UA) w głowicy tarciowej,
mieszacz (MA) gazów roboczych w tym zwłaszcza CO2, spalin
i SO2, programator sterowany (PA) przebiegu ciśnienia gazów
w komorze głowicy i układ wykonawczy (KA) dozowania gazów,
zwłaszcza sprężarka. Jest ona dołączona do króćca kontroli
atmosfery zespołu tarciowego (ZT), na którego drugie wejście
sygnałowe jest dołączony zespół połączonych w szereg kolejno
zespołu wykonawczego (ZS) układu smarowania, dołączonego
również do wejścia smarowania symulatora (SK) i do wejścia
smarowania układu mechanicznego sprzęgającego (AM).
Z zespołem (ZS) jest sprzężony układ smarowania (US)
głowicy tarciowej, dołączony indywidualnie wraz z układem
wykonawczym (ZS) do odpowiednich wejść pomiarowych i
wyjść sterujących układu sterowania (USP), mającego dołączo
ne doń indywidualnie i połączone ze sobą w szereg kolejno
układ hydrauliczny (UH), programator sterowany (PH) przebiegu
hydraulicznego w cylindrze oraz wykonawcze zespoły hydraulicz
ne (WH) głowicy, dołączone zarówno do wejścia zespołu tarcio
wego (ZT), jak i wejścia hydraulicznego układu sprzęgającego
(AM). Do dalszych wejść pomiarowych i wyjść sterujących ukła
du sterowania i pomiaru (USP) są dołączone indywidualnie i
połączone ze sobą w szereg kolejno układ chłodzenia (UC)
zespołu tarciowego (ZT), programator sterowany (UR) układu
chłodzenia zespołu tarciowego oraz zespoły wykonawcze (CW)
układu chłodzenia zespołu tarciowego, mające na wyjściu dołą
czenie do obwodów chłodzenia zespołu tarciowego (ZT) i do
symulatora układu korbowego (SK).
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A1(21) 291521 (22) 91 08 26 5(51) G01N 3/56
(71) Instytut Morski, GDAŃSK
(72) Banaszek Krzysztof
(54) Głowica robocza do badań tribologicznych w
ruchu posuwisto-zwrotnym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowe
go typu głowicy do badań tribologicznych pary ciernej próbka
-przeciwpróbka, pozwalającej na zmianę w szerokich granicach
warunków pracy pary ciernej, przy możliwości wykonywania
pomiaru na czterech jednocześnie układach, w absolutnie iden
tycznych warunkach mechanicznych i termodynamicznych.
Głowica robocza do badań tribologicznych w ruchu posu
wisto-zwrotnym charakteryzuje się tym, że składa się ze szczelnej
prostopadłościennej o przekroju kwadratowym komory roboczej,
utworzonej z odejmowalnej płyty górnej (1), z czterech par jednako
wych wahliwych płyt bocznych (2), (3), umocowanych na zawiasach
(6) do nośnej płyty dolnej (7), zamykającej komorę.
Komora ma w narożach osadzone wielokątne prowad
niki szynowe, separujące cztery jednakowe obszary robocze.
Każdy z obszarów roboczych jest utworzony z umocowanej do
ściany bocznej przeciwpróbki (PP), osadzonej na specjalnej
budowy nastawnym wsporczym mechanizmie oraz z jednej lub
kilku próbek (P), osadzonych w rowkach płyty prowadnikowej
(11) wieiodzieinego kwadratowego tioka (12). Składa się on z
płyty pośredniczącej i płyty rozdzielczej, osadzonej na korpusie,
mającym przelotowy otwór transportowy medium ciśnieniowe
go. Tłok (12) jest osadzony na smukłym drążonym tioczysku
(13), którego dolna część dołączona na końcu do mechanizmu
napędowego ruchu posuwisto-zwrotnego, jest przeprowadzona
przez wnętrze komory ciśnieniowej (14), mającej wejście (WEM)
i wyjście (WYM) medium ciśnieniowego, zwłaszcza oleju hy
draulicznego. Do mechanizmu wsporczego nastawnego jest
doprowadzone przyłącze układu sterowania położenia przeciw
próbki (PP), w dolnej części i w górnej części wspartej na
czujnikach siły, kontaktujących się odpowiednio z płytą górną
(1) i z płytą dolną (7).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286101 (22)90 0716 5(51) G01N 27/416
(71) Politechnika Śląska, GLIWICE
(72) Mehlis Andrzej, Wojnar Rudolf, Sikorski
Andrzej, Darnikiewicz Piotr
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(54) Sposób i przyrząd do uzyskiwania
wzorcowych napięć pehametrycznych do
sprawdzania pehametrów
(57) Przyrząd według wynalazku składa się ze wzmacniacza
operacyjnego (W) połączonego z diodą Zenera (Z), przy czym
wyjście wzmacniacza (W) poprzez dzielnik wzmacniacza (DW)
obejmuje wejście odwracające i masę (M), ponadto do wzmac
niacza (W) jest dołączony dzielnik rezystancyjny (DR).
W przedmiocie zgłoszenia jest również przedstawiony,
sposób uzyskiwania wzorcowych napięć pehametrycznych.

(2 zastrzeżenia)

Nr 2 (472) 1992

przystosowanych do szerokości płytki chromatograficznej lub
usytuowanie zbiorników (6) eluentu w odległości równej długo
ści płytki chromatograficznej pomniejszonej o podwójną gru
bość brzegu (8) zbiornika (6) eluentu.

(1 zastrzeżenie)

A3(21) 286061 (22) 90 07 13 5(51) G01N 30/90
(61) 281231
(71) Akademia Medyczna, LUBLIN
(72) Dzido Tadeusz, Soczewiński Edward
(54) Komora do rozwijania dwóch
chromatogramów cienkowarstwowych
jednocześnie
(57) Komora rozwiązuje zagadnienie dogodnego rozwijania
szklanych płytek chromatograficznych pokrywanych we włas
nym zakresie oraz płytek na folii plastykowej lub aluminiowej.
Komora charakteryzuje się tym, że brzegi (8) zbiorników
(6) od strony płytki chromatograficznej mają ukośne ścięcia (14).

(1 zastrzeżenie)

A3(21) 286062

(22) 90 07 13

5(51) G01N 30/90

(61) 281231

(71) Akademia Medyczna, LUBLIN
(72) Dzido Tadeusz, Soczewiński Edward
(54) Komora do rozwijania dwóch
chromatogramów jednocześnie
(57) Komora według wynalazku umożliwia rozwijanie chro
matogramów na płytkach o szerokości równej i mniejszej niż
odległość między prowadnicami oraz jednoczesne rozwijanie
dwóch chromatogramów najednej płytce chromatograficznej.
Komora charakteryzuje się tym, że dno komory wypo
sażone jest w części między zbiornikami (6) w wymienne korki
podporowe (15) o wysokości równej wysokości występów (11)
rozmieszczone wzdłuż brzegów (8) zbiornika w odległościach

A1(21) 286120 (22) 90 07 17 5(51) G01R 17/10
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Lisowski Michał
(54) Układ mostkowy do pomiaru indukcyjności
wzajemnej
(57) Układ według wynalazku składa się z mierzonej indu
kcyjności wzajemnej (Mx) i wzorcowej (Mn) oraz indukcyjnego
dzielnika napięcia (IDN), tworzącego dwie pozostałe gałęzie mo
stka Między uzwojenia pierwotne indukcyjności wzajemnych (Mx)
i (Mn) włączone są rezystory (R), do których przyłączono równole
gle potencjometr (Rp). Suwak tego potencjometru połączony jest
z wejściem wzmacniacza (Wp). Wyjście wzmacniacza połączone
jest z uzwojeniem pierwotnym transformatora (Tp), którego uzwo
jenie wtórne włączone jest w gałąź zerową mostka. Między suwak
potencjometru (Rp) a połączone z masą rezystory (R) można
włączyć drugi potencjometr uzyskując większą precyzję równo
ważenia mostka. Zamiast potencjometru (Rp) można zastoso
wać indukcyjny dzielnik napięcia, uzyskując wysoką precyzję
równoważenia mostka.

(3 zastrzeżenia)
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(54) Półprzewodnikowy detektor promieniowania
jonizującego
(57) Półprzewodnikowy detektor promieniowania jonizują
cego wykonany technologią planarną z krzemu N-typ (1)- w
postaci płytki - posiada kanał stopujący (4) zwiększający napię
cie przebicia złącza p-n (3). Obszary silnie domieszkiwane (3),
(4) oraz (6) wykonane są metodą implantacji.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286108 (22) 90 07 17 5(51) G01R 19/04
(71) Instytut Elektrotechniki, WARSZAWA
(72) Bochenek Stanisław, Domosławski Stanisław
(54) Układ do pomiaru napięcia zapłonu obiektu
zasilanego napięciem przemiennym,
zwłaszcza odgromnika zaworowego
(57) Układ według wynalazku zawiera dodatkowy blok pa
mięci (8), dodatkowy blok sterowania (14), dodatkowy klucz
elektroniczny (7), drugi dodatkowy klucz elektroniczny (15) oraz
dodatkowy czujnik zapłonu (10), przy czym wyjście bloku pa
mięci (6) połączone jest z wejściem dodatkowego klucza ele
ktronicznego (7), którego wyjście połączone jest z wejściem
dodatkowego bloku pamięci (8), którego wyjście połączone jest
z wejściem pomiarowym woltomierza cyfrowego (V), natomiast
wejście sterujące pierwszego dodatkowego klucza elektronicznego
(7) jest połączone z wyjściem dodatkowego bloku sterowania (14),
którego wejście pomiarowe połączone jest z wyjściem wzmacniacza
wstępnego (3), a wejście blokujące (We3) - z wyjściem bloku
formowania sygnału (12). Dodatkowy czujnik zapłonu (10) połą
czony jest szeregowo z badanym odgromnikiem (O), a jego
wyjście jest połączone poprzez węzeł sumujący (11) z wejściem
układu formowania sygnału (12). Pomiędzy masą układu według
wynalazku a wejściem wzmacniacza wstępnego (3) włączony
jest drugi dodatkowy klucz elektroniczny (15), którego wejście
sterujące (We5) połączone jest z wyjściem (Wy1) bloku formo
wania sygnału (12).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 285951

(22) 90 07 04

5(51) G01T 1/24
H01L 31/00
(71) Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego, KRAKÓW
(72) Białkowski Edward

A1(21) 286174 (22)90 07 20 5(51) G05D 7/06
(71) MERA-PIAP Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów, WARSZAWA
(72) Dopierała Piotr, Gośka Jan, Maciąg Marek
(54) Układ sterujący urządzenia dawkującego
(57) W układzie według wynalazku, do wejścia licznika ele
ktronicznego (1) dołączone jest przez diodę (D3) jedno z wyjść
przerzutnika RS (8), połączone również z przekaźnikiem wyko
nawczym (9), a przez rezystor (R) dołączone jest wyjście układu
formującego (10), natomiast do zacisku zerującego licznika
elektronicznego (1) dołączone jest przez diodę (D5) wyjście
multiwibratora monostabilnego (4) i wyjście licznika elektrome
chanicznego (3), przez diodę (D4) - obwód zerowania (5), a
przez diodę (D2) - jedno z wejść przerzutnika RS (8), do którego
przez diodę (D1) dołączony jest obwód sterujący "STOP" (7),
natomiast obwód sterujący kasowania (11) dołączony jest do
jednego z wejść bramki "I" (12), której drugie wejście dołączone
jest do drugiego wyjścia przezrzutnika RS (8), natomiast wyjście
bramki "I" (12) połączone jest bezpośrednio z jednym z wejść
bramki "LUB" (13), której drugie wejście połączone jest z wyj
ściem licznika elektronicznego (1), a wyjście bramki "LUB" (13)
dołączone jest do wejścia multiwibratora monostabilnego (4).

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286117 (22) 90 07 17 5(51) G05F 1/563
(75) Walosik Jarosław, KRAKÓW
(54) Zasilacz stabilizowany
(57) Zasilacz w układzie stabilizatora napięcia posiada sko
kowy czteropozycyjny przełącznik napięć (P), ustalanych za
pomocą potencjometrów regulowanych (PR1, PR2, PR3, PR4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 285900 (22) 90 07 02 5(51) G08C 19/00
(71) Instytut Morski, GDAŃSK
(72) Wasilewski Janusz, Śliwicki Andrzej
(54) Sposób i układ do bezkontaktowej transmisji
sygnałów pomiarowych z elementów
wirujących zwłaszcza dla torsjometru z
czujnikami strunowymi

A1(21) 286235 (22)90 07 25 5(51) G05F 1/625
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Sowa Andrzej E., Borowiec Jerzy
(54) Sposób regulacji i stabilizacji napięcia na
kondensatorze magazynującym energię
(57) Sposób regulacji i stabilizacji według wynalazku polega
na okresowym doładowywaniu kondensatora ze źródła napięcia
o dowolnym kształcie, jedynie w okresach czasu, w których
chwilowe napięcie na kondensatorze jest jednocześnie niższe
od napięcia stabilizowanego i niższe od chwilowego napięcia
źródła, a maksymalne napięcie źródła przewyższa napięcie
stabilizowane.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnały
pomiarowe z czujników pomiarowych analogowych, struno
wych, usytuowanych na wirującym elemencie, są przekazywane
wielokanałowo, bezkontaktowo do anteny odbiorczej odbiornika z
częstotliwościami odpowiadającymi częstotliwościom drgań włas
nych każdej ze strun pomiarowych z dwustanową ich bezmodulacyjną separacją. Układ według wynalazku charakterystyczny tym, że
wielootworowa ekranująca nośna tarcza tachometryczna (PPO) ma
po obu jej stronach umocowane za pośrednictwem izolacyjnych
podkładek (PJ) w galwanicznej separacji od siebie i od masy wału,
dwie pierścieniowe anteny nadawcze (ANF1) i (ANF2), sprzężone
elektrycznie poprzez oscylatory z czujnikami pomiarowymi stru
nowymi (CSF1) i (CSF2). Stanowią one razem umieszczony na
wale (W) nadajnik (NT). Emisyjne powierzchnie tworzącej wal
cowej anteny nadawczej (ANF1) i (ANF2) współpracują poprzez
szczelinę powietrzną (S) o stabilizowanej wielkości z odbiorni
kiem (OT), mającym anteny odbiorcze (AOF1) i (AOF2), a szcze
linie (K) mieszczącej część obwodu tarczy (PPO) ma umieszczony
nadajnik fotooptyczny licznika obrotów (DE) oraz odbiornik fotooptyczny (FT). Telemetryczny odbiornik (OT) składa się w każdym
z kanałów transmisyjnych z ustawionych w szereg wzmacniacza
antenowego, amplrfirtra pasmowego i multrwibratora monostabilnego.

(7 zastrzeżeń)
A1 (21) 286076 (22) 90 07 16 5(51) G06F 3/12
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne"KAREN",
SULEJÓWEK
(72) Bąk Andrzej
(54) Przełącznik elektroniczny, w szczególności
do połączenia czterech komputerów zjedna
drukarką
(57) Przełącznik stanowi układ czterech kluczy (1), (2), (3) i
(4), których wejścia połączone są z gniazdami wejściowymi (5),
(6), (7) i (8) przełącznika, natomiast wyjścia kluczy stanowią
wspólne wyjście połączone z gniazdem wyjściowym (9) przełą
cznika, natomiast sterujący układ (10) połączony jest z czterema
wejściami sterującymi poszczególnych kluczy.

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 285955 (22)90 07 05 5(51) H0 1H 85/042
(71) Instytut Elektrotechniki, WARSZAWA
(72) Ossowicki Józef, Ćwidak Krzysztof,
Białynicki Krzysztof, Pisanko Anna
(54) Bezpiecznikowa wkładka topikowa wysokiego
napięcia

wych policzterofluoroetylenu i 0,1 - 0,2 części wagowych związ
ku powierzchniowo czynnego wymieszanych w 5 częściach
wagowych wody, a powierzchnię uzyskanej płyty wygładza się
i poddaje procesowi suszenia i spiekania.

(57) Wkładka topikowa według wynalazku posiada co drugi
wierzchołek każdego paska topikowego (4) umieszczony w
pobliżu izolacyjnego pręta (5) o dowolnym przekroju wykona
nego z materiału nieorganicznego, korzystnie z ceramiki lub
szkła, przy czym każdy pasek topikowy (4) mocowany jesttrwale
do oddzielnego izolacyjnego pręta (5) skrajnymi wierzchołkami
do obu jego końców i w przynajmniej trzech miejscach pomię
dzy wewnętrznymi wierzochołkami, a długość izolacyjnego prę
ta (5) jest mniejsza od długości korpusu ceramicznego (1)
wkładki.

A1(21) 291536 (22) 91 08 27
5(51) H02J 7/04
(71) Instytut Łączności, WARSZAWA
(72) Ważynski Andrzej, Kliś Paweł
(54) Układ ograniczenia prądu ładowania
kondensatorów filtrów wyjściowych w
urządzeniach zasilających

(2 zastrzeżenia)
2

3

4

1

(2 zastrzeżenia)

(57) Układ ma regulator (R) napięcia wyjściowego i wzmac
niacz napięciowy (W) sygnału prądowego. Pomiędzy wejście
drugie regulatora (R) napięcia wyjściowego a wyjście wzmac
niacza napięciowego (W) włączone są dioda (D1) i rezystor (R1)
połączone ze sobą równolegle. Katoda diody (D1) dołączona
jest do wyjścia wzmacniacza napięciowego (W). Pomiędzy ano
dę diody (D1) a masę układu włączony jest kondensator (C1).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286104 (22) 90 07 16 5(51) H01M 4/02
(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ
(72) Matuszak Janina, Paszkiewicz Marian,
Frąckowiak Elżbieta, Jurewicz Krzysztof,
Kreja Ludwik, Szymanowski Olech
(54) Sposób wykonywania elektrody tlenowej dla
ogniwa paliwowego, pracującego w
środowisku kwaśnym lub obojętnym
(57) Sposób wykonywania elektrody tlenowej dla ogniwa
paliwowego pracującego w środowisku kwaśnym lub obojęt
nym polegający na tym, że na nośnik stanowiący szkielet elektrody
nanosi się warstwę hydrofobową i hydrofilną, charakteryzuje się tym,
że nośnik z włókniny węglowej nasącza się z jednej strony pastą
zawierającą 0,7 - 0,9 części wagowych sadzy, 0,7 - 0,9 części wago
wych policzterofluoroetylenu i 0,1 - 0,2 części wagowych związku
powierzchniowo czynnego wymieszanych w 20 częściach wagowych
etanolu, całość suszy się, a uzyskaną płytę walcuje i ponownie
suszy się i spieka.
Następnie od strony przeciwnej do warstwy hydrofobo
wej, do włókniny węglowej wprowadza się pastę zawierającą 0,7
- 0,9 części wagowych węgla aktywnego, 0,1 - 0,2 części wago-

A1(21) 285908

(22) 90 07 03

5(51) H02K 23/00
H02K5/00
(71) NIEWIADÓW Zakłady Sprzętu
Precyzyjnego, UJAZD
(72) Łozowski Krzysztof, Mazurek Andrzej, Jeż
Ryszard, Piekarski Ryszard
(54) Silnik komutatorowy

(57) Silnik komutatorowy wyposażony jest w ramę (1), która
posiada w miejscu mocowania pakietu stojana (2) podwójną
ściankę (1), a w okolicy kółek zębatych (6) osłonę (7), w ramie
umieszczone są również szczotkotrzymacze (8) posiadające
występ sprężysty, zaczep i przetłoczenie, przy czym nieizolowane cewki (12) silnika nawinięte są na izolacyjne symetryzatory
(10) kształtu cewki.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 286102

(22)90 0716

Nr 2 (472) 1992

5(51) H02M 5/04

(75) Szkółka Stanisław, WROCŁAW
(54) Układ bezpośredniego synchronicznego
powielania częstotliwości
(57) Układ według wynalazku stanowi m-ramienny układ
gwiazdowy współpracujący z co najmniej jednym kondensato
rem (C) i zasilany z symetrycznego źródła m-fazowego z prze
wodem neutralnym (O), gdzie m oznacza liczbę naturalną, przy
czym każde ramię układu gwiazdowego zawiera jednofazowy,
półprzewodnikowy łącznik (Ł) prądu przemiennego.
Odmianę układu według wynalazku stanowią dwa m-ramienne układy gwiazdowe, tworzące układ mostkowy i współ
pracujące z co najmniej jednym kondensatorem oraz zasilane z
symetrycznego źródła m-fazowego.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 286191

(22) 90 07 24

5(51) H03M 1/22

(71) Zakład Telewizyjnego Sprzętu
Profesjonalnego, WARSZAWA
(72) Turek Leonard
(54) Tarcza kodowa, zwłaszcza do zapisu kąta w
kodzie Gray'a
(57) Zapis liczb w kodzie Gray'a jest umieszczony na dwóch
połówkach tarczy. Liczby od 0 do p-1 rosną w przeciwnych
kierunkach tak, że O na jednej połówce tarczy sąsiaduje z O na
drugiej połówce tarczy a liczba maksymalna najednej połówce
tarczy z tą samą liczbą maksymalną na drugiej połówce tarczy.
Tarcza kodowa ma dodatkową ścieżkę, która przy odczycie daje
w jednej połówce logiczną " 1 " , a w drugiej połówce "O". Przy
przejściach z jednej połówki na drugą, liczba zapisana w kodzie
Gray'a nie zmienia się. Zmienia się tylko bit strony a więc
właściwości kodu Gray'a są zachowane na całym obwodzie
tarczy kodowej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 286098

A1(21) 286084

(22) 90 07 17

5(51) H03K 17/56

(75) Skiba Krzysztof,
CZECHOWICE-DZIEDZICE; Czerski
Józef, BIELSKO-BIAŁA
(54) Układ elektroniczny łącznika z analizatorem
mowy
(57) Układ łącznika według wynalazku posiada wyjście mi
krofonu (M) połączone z wejściem układu analizatora mowy
(UAM), którego wyjście połączone jest z wejściem sterującego
układu (US), natomiast wyjście sterującego układu (US) połą
czone jest z wejściem wykonawczego elementu (EW).

(5 zastrzeżeń)

(22) 90 07 16

5(51) H04M 1/54

(71) Zakłady Teleelektroniczne
TELKÓM-TELFA, BYDGOSZCZ
(72) Cymański A1fred, Uhlenberg Jerzy,
Wyrzykowski Włodzimierz
(54) Układ kontroli podniesienia mikrotelefonu
(57) W układzie według wynalazku baza tranzystora (T1)
połączona jest poprzez rezystor (R2) z ujemnym biegunem
zasilania (U1) i z anodą diody Zenera (D2).
Katoda tej diody połączona jest z wejściem (1 ) układu,
a poprzez diodę (D1) i kondensator (C1) z ujemnym biegunem
źródła zasilania (U1), do którego poprzez rezystor (R3) dołączo
ny jest również emiter tranzystora (T1).
Kolektor tego tranzystora połączony jest poprzez diodę
(D3) z bazą tranzystora (T2), którego kolektor połączony jest z
masą, a emiter z wyjściem (2) układu oraz poprzez rezystor (R5)
z dodatnim biegunem źródła zasilania (U2).

(1 zastrzeżenie)
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kredytowych modułowych telefonów publicznych. System ma
zmienną ilość konserwacyjnych zespołów (14) dla zespołów
identyfikacji i kontroli modułowych telefonów publicznych. Ca
łość jest objęta hierarchiczną strukturą terenową i krajową, dla
wykonywania ich funkcji w czasie rzeczywistym.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 290406

(22) 91 05 24

(31) 90 07528391

5(51) H04M 11/00
H04L 17/00
G08C 19/16
(32) 90 05 25
(33) US

(71) Schlumberger Industries Inc., ATLANTA,
US
(72) Jr. Brennan William J., Hamilton David R.,
Jr. Wynn Warren C.
(54) Urządzenie do przesyłania danych
użyteczności publicznej

A1(21) 289952
(31) 90

01113

(22) 91 04 19

5(51) H04M 3/22
H04M 17/00
H04Q 9/00
(32)90 04 19
(33) ES

(71) TELEFONICA DE ESPANA S.A.,
MADRYT, ES
(54) System zarządzania modułowymi telefonami
publicznymi
(57) System zarządzania według wynalazku zawiera zmien
ną ilość modułowych telefonów publicznych (1), zespołów iden
tyfikacji i kontroli modułowych telefonów publicznych (2) oraz
adaptacyjnych zespołów modułowych telefonów publicznych
(3), jak również terenowy operacyjny system (4) modułowych
telefonów publicznych. Ponadto system zawiera ośrodek rozli
czania i kontroli (5) dla kart abonentów telefonicznych i kart

(57) Urządzenie dwuprzewodowe lub trójprzewodowe za
wiera przenośny czytnik/programator (1) połączony z trójprzewodowym gniazdem (5) lub dwuprzewodowym portem (7) oraz
komputerem (19) dołączonym do lokalnego biura (25) rozliczeń.
Gniazdo (5) lub port (7) są połączone z kodowanymi miernikami
(29, 31, 33, 35) lub (45, 47, 49, 51), z wbudowanymi mechani
zmami kodowanych rejestrów, reagujących na sygnały wywołania
generowane przez czytnik/programator (1), wysyłając odczytaną
wartość przez magistralę (27) lub (53).
Urządzenie jest stosowane do zdalnego odczytu wska
zań rejestrów mierników danych.

(102 zastrzeżenia)

A1(21) 290202
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(22) 91 05 10

(31) 90 906602

5(51) H04N 5/76
G09G 5/22
H04N 5/278
G06F 15/62
(32) 90 05 10
(33) KR

(71) Goldstar Co Ltd, SEUL, KR
(54) Sposób przechowywania i redagowania
danych w systemie telewizyjnym, odbiorczy
system telewizyjny oraz zdalny sterownik,aby
przechować i redagować dane w systemie
telewizyjnym
(57) Przechowywanie i redagowanie danych odbywa się w
systemie telewizyjnym z funkcjami teletekstu w procesie wielo
etapowym.
System taki zawiera odbiornik telewizyjny (A) i odbior
czą sekcję przetwarzania teletekstowego (B), w której dokonuje
się redagowania i przechowywania danych odbieranych po
przez antenę, dla określenia w pierwszym etapie czy przerwa
przełącznika klawiszowego wskazuje tryb telewizyjny, tryb teletekstowy, czy też tryb redagowania danych. Jeśli wskazany
zostaje tryb telewizyjny lub tryb teletekstowy, wykonuje się w
drugim etapie odpowiedni program przechowywany w zespole
pamięciowym. Jeśli pierwszy etap wskazuje tryb przechowywa
nia i redagowania danych wykonuje się w drugim etapie każdy
z programów służących przechowywaniu, ładowaniu i redago
waniu danych notatnikowych. W trzecim etapie wykrywa się
każdą z funkcji dotyczącej przechowywania i redagowania.
Pokazuje się kursor i przełącza się tryb znakowy, jeśli trzeci etap
wskazuje pierwsze przełączenie trybu telewizyjnego lub trybu
teletekstowego na tryb notatnikowy. Przełącza się odbiornik
telewizyjny na tryb telewizyjny poprzez detekcję sygnału klawi
sza ładowania notatnikowego, jeśli dane notatnikowe, redago
wane i przechowywane przez użytkownika w trzecim etapie są
wskazane na ekranie telewizyjnym. Przechowuje się identyfika
cje notatnikowe i dane notatnikowe w zespole pamięciowym,
jeśli trzeci etap procesu wskazuje tryb przechowywania notat
nikowego.

(46 zastrzeżeń)

(54) Rozdzielacz sygnału AUDIO-VIDEO
(57) Rozdzielacz według wynalazku posiada tor VIDEO, który
zawiera wzmacniacz wydzielenia składowej stałej (WS) połączony
wejściem ze wzmacniaczem sygnału VIDEO (WV) a wyjściem ze
wzmacniaczem rozdzielającym VIDEO (WRV). Na wyjściu rozdzie
lacza uzyskuje się sygnał wzmocniony i rozdzielony na n=4 lub 8
wyjść o odpowiednim napięciu wyjściowym i wymaganej impedancji.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 286151
(31) 07/382,899

(22) 90 07 20

5(51) H04N 7/16

(32) 89 07 21

(33) US

(71) OCI COMMUNICATIONS, INC, SAN
DIEGO, US
(72) Harney Ralph P., Hightower Michael L,
Wechselberger Anthony J.
(54) Sposób dekodowania sygnałów wizyjnych
kodowanych poprzez tłumienie impulsów
synchronizacji i uniwersalny dekoder
sygnałów wizyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób dekodowania syg
nałów wizyjnych zakodowanych uprzednio poprzez tłumienie im
pulsów synchronizacji oraz dekoder uniwersalny przeznaczony
do dekodowania sygnałów wizyjnych zakodowanych uprzednio
poprzez tłumienie impulsów synchronizacji. Moduł dekodera (20)
jest oparty na mikroprocesorze, który realizuje dekodowanie syg
nałów wizyjnych, które były poddane kodowaniu poprzez tłumie
nie impulsów synchronizacji i/lub inwersji części obrazowej
sygnału wizyjnego.
Moduł dekodera (20) wytwarza sygnał sterujący odtwa
rzaniem impulsów synchronizacji i/lub sygnały sterujące inwersją
sygnału wizyjnego na podstawie sygnałów taktujących obecnych
w przedziale wygaszania pola kodowanego sygnału wizyjnego.
Sygnały taktujące mieszczące się w przedziale wygaszania pola
mogą być impulsami synchronizacji, które nie są tiumione w
przedziale wygaszania pola lub specjalnymi sygnałami taktują
cymi wprowadzanymi przez koder do sygnału wizyjnego.
Mikroprocesor stosowany w module dekodera (20)
może mieć wybierane z zewnątrz segmenty programu, gdzie
każdy z segmentów pozwala dekodować różnie zakodowane
sygnały wizyjne.

(17 zastrzeżeń)

A2(21) 291435

(22) 91 08 12

5(51) H04N 5/268

(75) Nowakowski Andrzej, BIELAWA
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A2(21) 289918 (22) 91 04 15
5(51) H04N 9/68
(71) Prolejko Jarosław, PRUSZCZ GDAŃSKI
(72) Sala Józef
(54) Układ regulacji amplitudy torów
różnicowych odbiornika telewizji kolorowej
(57) Układ według wynalazku zawiera znany dekoder PAL,
oparty o aplikację układu scalonego TDA 4510 oraz posiada
znane układy kształtowania impulsów (UKSC) i odtwarzania
składowej stałej (UOST), jak również zawiera układy scalone UL
1244.
Do odczepu nr 8 dwu odrębnych układów scalonych
UL 1244 jest przyłączony układ odtwarzania składowej stałej
(UOST) a do odczepu nr 3 w pierwszym z układów UL 1244
(będącym układem toru B-Y) jest przyłączony odczep nr 2
układu scalonego TDA 4510 w dekoderze (DEK.PAL), do które
go odczepu nr 1 jest przyłączony odczep nr 3 drugiego z
układów scalonych UL 1244 (będącego układem toru R-Y).
Odczep nr 4 obydwu układów scalonych UL 1244 jest poprzez
połączone w szereg rezystory (R2) i (R6) oraz rezystor (R1) i (R5)
dołączone do wspólnego potencjometru (PR1), którego suwak
jest przyłączony do suwaka potencjometru (PR2), który poprzez
rezystor (R7) ma połączenie z wejściem (WE) układu a z drugiej
strony jest uziemiony. Odczep nr 5 układu scalonego pierwsze
go UL 1244 jest połączony poprzez punkt wspólny łączący
rezystory (R2) i (R6) oraz poprzez rezystor (R4) do masy, a
odczep nr 5 układu scalonego drugiego UL 1244 jest połączony
poprzez punkt wspólny łączący rezystory (R1) i (R5) i poprzez
rezystor (R3) również do masy.

(1 zastrzeżenie)
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nych w szereg rezystora (R6) i potencjometru (PR). Ma on
wyjście dołączone do nóżki nr 16 układu 4528 i do jego nóżki nr
13 oraz poprzez rezystor (R7) do nóżki nr 14 i poprzez konde
nsator (C4) do nóżki nr 15. Nóżki nr 5 i nr 7 są dołączone do
nóżki nr 12, a nóżki nr 9,10 i 11 są przyłączone poprzez rezystor
(R8) i anodę diody (D1) do masy poprzez rezystor (R9) i do
pierwszego wejścia impulsów V synchronizacji ramki układu
kształtowania impulsów (UKI.S-C) zwłaszcza układu scalonego
4013. Do wejścia tego są ponadto dołączone poprzez rezystor
(R11) nóżki nr 13 i nr 3 układu scalonego 4528 oraz punkt
wspólny łączący emitery tranzystorów (Tr2) i (Tr3), jak również
katoda diody (D1), dołączona ponadto równolegle do tegoż
wejścia pierwszego poprzez diodę (D2) i poprzez ustawione w
szereg diodę (D2) i rezystor (R10). Na drugie wejście sygnałowe
układu kształtowania impulsów (UKI.S-C) jest dołączone wejście
(WE.J-H) impulsów synchronizacji linii, a wyjście tego układu
będące wyjściem ukształtowanych impulsów synchronizacji SC, jest dołączone do pierwszego wejścia (WE.S-C) transkodera
SECAM-PAL - układu scalonego TDA 3592. Ma on na drugie
wejście sygnałowe (WE.SCH) dołączony sygnał chrominancji,
przyłączony równolegle do zestyku (A) klucza (K1), mającego
zestyk (B) dołączony do pierwszego wyjścia sygnałowego trans
kodera TDA 3592, a zworę dołączoną do wyjścia (WY.SCH)
sygnału chrominancji. Wejście (WE.SL) sygnału luminancji jest
doprowadzone do zwory klucza (K2), którego zestyk (A) jest
dołączony bezpośrednio do zestyku (A) klucza (K3), mającego
zworę dołączoną do wyjścia (WY.SL) sygnału luminancji a ze
styk (B) połączony z zestykiem (B) klucza (K2) poprzez linię
opóźniającą (LO). Wyjście drugie transkodera SECAM-PAL jest
poprzez rezystor (R2) doprowadzone do bazy tranzystora (Tr1),
którego emiter jest przyłączony do masy a kolektor poprzez
rezystor (R1) dołączony do źródła zasilania (Zas) i do kluczy
(K1), (K2) i (K3).

(3 zastrzeżenia)

A2(21) 289913

(22) 91 04 15

5(51) H04N 11/20
H04N9/64
(71) Prolejko Jarosław, PRUSZCZ GDAŃSKI
(72) Drozd Zbigniew, Prolejko Jarosław, Sala
Józef
(54) Układ przełącznika sygnałów wizyjnych i
eliminatora impulsów powrotu odbiornika
telewizji kolorowej dwusystemowego

(57) Układ według wynalazku składa się, z umieszczonych
na wejściu układu synchronizacji ramki, kondensatorów (C1) i
(C2). Kondensator (Cezystor (R3) do emitera tegoż tranzystora i
do emitera tranzyst1)
jest przyłączony do bazy tranzystora
(Tr2) oraz poprzez rora (Tr3), mającego bazę przyłączoną do
kondensatora (C2) oraz poprzez rezystor (R4) do masy. Jego
kolektor sprzężony z kolektorem tranzystora (Tr2) jest poprzez
rezystor (R5) doprowadzony do masy oraz dołączony do nóżki
nr 4 układu scalonego 4528. Jego nóżka nr 2 jest bezpośrednio
z nóżką nr 1 poprzez kondensator (C3) przyłączona do ustawio

A2(21) 289914

(22)910415

5(51) H04N 11/20
H04N9/64
Prolejko Jarosław, PRUSZCZ GDAŃSKI
Prolejko Jarosław, Sala Józef
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(54) Układ przełącznika torów różnicowych
dwu standardowego odbiornika telewizji
kolorowej
(57) Układ przełącznika według wynalazku posiada wejście
(WE.R-Y SECAM) toru różnicowego R-Y sygnału SECAM lub
wejście (WE.B-Y SECAM) toru różnicowego B-Y sygnału SE
CAM poprzez ustawione w szereg kondensator (C1), rezystor
(R1) i (R3) oraz kondensator (C2) przyłączone do masy oraz
poprzez ustawione w szereg kondensator (C1) i rezystor (R1)
dołączone do bazy tranzystora (Tr1), którego kolektor jest do
prowadzony do bieguna dodatniego źródła zasilania, a emiter
do wyjścia (WY.PAL SECAM) sygnałów różnicowych PAL lub
SECAM toru R-Y lub B-Y i poprzez rezystor (R13) dołączony do
masy oraz bezpośrednio doprowadzony do kolektora tranzysto
ra (Tr2). Ma on emiter dołączony poprzez rezystor (R2) do
bieguna dodatniego źródła zasilania, a na bazę doprowadzone
wejście (WE.R-Y PAL) toru różnicowego R-Y sygnału PAL lub
wejście (WE.B-Y PAL) toru różnicowego B-Y sygnału PAL. Punkt
wspólny łączący anodę kondensatora (C2) z rezystorem (R3)
jest dołączony poprzez rezystor (R11) do bazy tranzystora (Tr4),
mającego emiter uziemiony, a kolektor poprzez rezystor (R5)
dołączony do bieguna dodatniego źródła zasilania oraz bezpo
średnio dołączony do bazy tranzystoa (Tr3). Jego kolektor jest
poprzez rezystor (R12) dołączony do wyjścia (WY.REG.NA)
regulacji nasycenia, a emiter dołączony do suwaka potencjome
tru (PR), przyłączonego poprzez rezystor (R4) do bieguna do
datniego źródła zasilania. Do bieguna tego jest również poprzez
rezystor (R6) dołączony punkt wspólny łączący rezystory (R11)
i (R3) z kolektorem tranzystora (Tr7), mającego emiter dołączony
do masy, a bazę poprzez rezystor (R7) dołączoną do wejścia
(WE.IDENT.PAL) sygnału identyfikacji PAL.

A1(21) 286257

(22) 90 07 27

5(51) H05B 7/144
H02J3/26
(71) OŚWIĘCIM Zakłady Chemiczne,
OŚWIĘCIM
(72) Sekuła Jerzy, Kwiatkiewicz Andrzej, Pałka
Jan, Ślósarczyk Leon
(54) Sposób symetryzacji toru wielkoprądowego
pieca oporowo-łukowego

Do wejścia tego jest ponadto poprzez rezystory (R9) i
(R10) dołączone wejście (WE.WYŁ.KOL) wyłącznika koloru, a
poprzez rezystor (R9) dołączona baza tranzystora (Tr6), mają
cego emiter uziemiony, a kolektor poprzez rezystor (R14) dołą
czony do bieguna dodatniego źródła zasilania i bezpośrednio
do bazy tranzystora (Tr5). Ma on emiter uziemiony a kolektor
dołączony zarówno do wyjścia (WY.WYŁ.KOL) wyłącznika kolo
ru, jak i poprzez rezystor (R8) dołączony do bieguna dodatniego
źródła zasilania. Zespół kształtowania sygnałów wyjściowych
PAL SECAM składający się z tranzystorów (Tr1 ) i (Tr2) jest w
układzie zdublowany, odrębnie dla toru R-Y i dla toru B-Y.

(57) Sposób symetryzacji toru wielkoprądowego polega na
skrzyżowaniu faz w torze przez skręcenie poszczególnych wią
zek rur prądowych wokół ich osi symetrii i wzdłuż tej osi. Skrę
cenia dokonuje się o dowolny kątwjednym lubdrugim kierunku
prostopadłym do osi symetrii wiązki na dowolnej długości toru
i w dowolnym miejscu tego toru.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 92495
(22) 91 04 15 5(51) A23N 17/02
(75) Małolepszy Jan, KATOWICE
(54) Urządzenie do rozdrabniania gotowanych
bulw, a zwłaszcza ziemniaków
(57) Urządzenie składa się z pojemnika (1 ) mającego kształt
wydrążonego i odwróconego ostrosłupa ściętego, od spodu
zamkniętego kratą (2), wyposażoną w szczeliny. Wewnątrz po
jemnika (1) umieszczony jest wałek (4) z osadzonymi na jego
powierzchni bolcami (5). Wałek (4) ułożyskowany jest w tulejach
(6) przymocowanych do kraty (2) połączonej z podporową kon
strukcją (7). Na końcu wałka (4) osadzona jest korba (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92595
(22) 91 04 25 5(51) A24F 19/00
(71) Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych,
WROCŁAW
(72) Mrukowicz Ignacy
(54) Popielniczka
(57) Popielniczka charakteryzuje się tym, że jej podstawę
stanowi rurowa kolumna (1), na którą nałożony jest luźno zsy
powy lej (2) o ściance zewnętrznej mającej obwiedniowe pozio
me wgłębienie (3), przylegającej luźno stroną wewnętrzną do
rurowej kolumny (1), która ma pod zsypowym lejem (2) umiesz
czoną miseczkę (4) na niedopałki papierosów, spoczywającą na
trwale przytwierdzonej do ścianek rurowej kolumny (1 ) podstaw
ce (5). W dolnej części rurowej kolumny (1) jest osadzona dnem
do góry usztywniająca miseczka (6) z przytwierdzonym do niej
obciążnikiem (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92596
(22) 91 04 25 5(51) A24F 19/10
(71) Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych,
WROCŁAW
(72) Mrukowicz Ignacy
(54) Popielniczko-śmietniczka
(57) Popielniczko-śmietniczka zawiera wysmukłą cylindry
czną rurową kolumnę (1), mającą w górnej części bocznej
ścianki duży otwór (2) na śmieci, na którą nałożona jest luźno
miseczka (3) o podwójnych ściankach bocznych, której ścianka
zewnętrzna, mająca obwiedniowe poziome wgłębienie (4), przy
lega stroną wewnętrzną do rurowej kolumny (1), a tworząca z
nią jednolitą powierzchnię ścianka wewnętrzna, stanowi boczną
ściankę pojemnika na niedopałki papierosów, przechodzącą
łukiem w prostopadłe do niej dno tego pojemnika. Wewnątrz
dolnej części rurowej kolumny (1) osadzona jest trwale dnem do
góry usztywniająca miseczka (5), natomiast na zewnątrz dolnej
części tej kolumny nałożony jest trwale ozdobny pierścień (6).

(2 zastrzeżenia)
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(6) przechodzi przez otwór nogi (9), która w części górnej ma
wybranie z uskokiem. Z bolcem (5) połączony jest wysięgnik,
który zakończony jest podgiętym ząbkiem. Wysięgnik ma z
jednej strony wyprofilowanie a z drugiej wgłębienie. Pod wy
sięgnikiem umieszczona jest sprężyna (16), połączona z bolca
mi (5) i (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92507

(22)9104 16

5(51) A41D 31/02

(71) MORATEX Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, ŁÓDŹ; PRONIT
Zakłady Tworzyw Sztucznych, PIONKI
(72) Tarkowska Sylwia, Witczak Elżbieta,
Łuczyński Witold, Kiepiel Wiesław,
Borkowska Małgorzata, Mańczak Leonard,
Majewska A1eksandra, Bogobowicz Tadeusz
(54) Materiał na wkład odzieżowy wodoszczelny
(57) Materiał ma trzy warstwy (1,2,3), z których warstwę
pierwszą (1) stanowi dzianina z włókien syntetycznych, warstwę
trzecią (3) stanowi warstwa folii wodoszczelnej a warstwę drugą
(2) stanowi klej poliuretanowy łączący trwale warstwy (1) i (3).

U1(21) 92512

(22)910418

5(51) A47B 9/00

(75) Kapuściński Edward, ŁOMŻA
(54) Stolik-ława
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stolik-ława mający
dwie nogi płytowe (2) połączone razem z prostokątnym blatem
(1) o ściętych pod kątem 45° narożach (5), który na swej górnej
powierzchni ma ułożone kwadratowe płytki ceramiczne (6), przy
czym płytki ceramiczne (6) są ułożone tylko w środkowej części
blatu (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92563

(22) 91 04 23

5(51) A47B 3/08

(75) Sumowski Andrzej, WARSZAWA
(54) Stolik składany
(57) Stolik składany charakteryzuje się tym, że w narożach
połączeń listew (1), (2), (3), i (4) znajdują się bolce (5) i (6),
usytuowane równolegle względem płaszczyzny blatu (7). Bolec

U3(21) 92575
(22) 91 04 22 5(51) A47B 37/04
(61) 92377
(75) Rogoziński Piotr, BIELSKO-BIAŁA
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(54) Mebel ogrodowy
(57) Mebel ogrodowy ma osadzone elementy (11) połączo
ne pod siedzeniem i przy przeciwległej mniejszej krawędzi (12)
elementów (11) poprzeczkami (7), przy czym wszystkie części
ławy połączone są ze sobą nierozłącznie.
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gromadzenia taśmotek oraz książek, mają co najmniej jedną
wnękę uzbrojoną w przegrody (12).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92581

(22) 91 04 23

5(51) A47B 57/04
A47B 96/02
(75) Chełstowski Piotr, WROCŁAW
(54) Mechanizm przechyłowy służący do
mocowania półki, zwłaszcza do podwieszania
półki meblowej

(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch
prowadnic: dolnej (3) i górnej (4) połączonych ramionami o róż
nych długościach: w części tylnej ramieniem krótszym (6), a w
przedniej ramieniem dłuższym (5). Ramiona (5,6) są osadzone w
prowadnicach (3,4) osiowo. Ramię dłuższe (5) ma w pobliżu
załamania wykonane po bokach wgłębienia, w które zatrzaskowo wchodzą (w pozycji poziomej) czasze kuliste prowadnicy
dolnej (3).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 92555
(22) 91 04 19
5(51) A47C 3/24
(75) Unicki Tadeusz, NAMYSŁÓW
(54) Obrotnica siedziska krzesła
(57) Obrotnica według wzoru wykonana z elementów ruro
wych, wspólnie osadzonych, posiada tuleję podstawy (2), w
której osadzony jest stożkowy koniec (3a) rury wsporczej (3) z
otworem (8) na wkręt (10). Do rury (3) wprowadzona jest osiowo
rura nośna (4) siedziska do momentu oparcia się jej na stożko
wym końcu (3a). Rura nośna (4) zakończona jest wkładką i
posiada rowki: pionowy i obwodowy. Rurę (4) osadza się w rurze
(3) w ten sposób, że wkręt (10) znajduje siew rowku pionowym.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92550
(22) 91 04 18 5(51) A47B 81/06
(71) Akademia Muzyczna, ŁÓDŹ
(72) Pychyńska-Kindykiewicz Wiesława
(54) Regał wielofunkcyjny do gromadzenia
zbiorów płytoteki, taśmoteki i biblioteki w
pracowni muzycznej
(57) Regał składa się z bocznych ścian (1 i 2), stanowiących
jednocześnie nogi regału, z podstawy górnej (3) i dolnej (4) oraz
tylnej zamykającej ściany (5). Regał ma pionową, wewnętrzną
ścianę (6), umieszczoną w osi symetrii regału, dzielącą regał na
dwie równe części, a także cztery poziome półki (7,8,9 i 10),
umieszczone w obu częściach regału. Na dolnej powierzchni
górnej podstawy (3) oraz na górnej i dolnej powierzchni pier
wszej półki (7), a także na górnej powierzchni drugiej półki (8),
są zamocowane prowadnice (11), w których znajdują się piono
we przegrody (12), tworzące wnęki do gromadzenia płyt gramo
fonowych. Ponadto na trzeciej półce (9) są usytuowane szuflady
kartotekowe (13), natomiast pozostałe dolne wnęki, służące do

U1(21) 92553
(22) 91 04 19
5(51) A47C 7/00
(75) Unicki Tadeusz, NAMYSŁÓW
(54) Ramię podstawy krzesła
(57) Ramię (1) wykonane jest z zamkniętego elementu meta
lowego. W ramie (1 ) osadzony jest prostopadłościenny uchwyt (2).
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Ściana czołowa (3) posiada dwa zaczepy (4) - a ściana pionowa
(6) pionowe wypusty (6a), natomiast pozioma ściana (6) pozio
me wypusty (6a).

(1 zastrzeżenie)
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te połączone są z belką (3), do której zamocowane są zawiaso
wo uchwyty (6) współpracujące z kołnierzem (4) pojemnika (1).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 92603
(22)9104 26
5(51) A61D 3/00
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.
Oczapowskiego, OLSZTYN-KORTOWO
(72) Kapcia Jan, Milewski Stanisław, Stanejko
Janusz, Szumera Stanisław
(54) Stół operacyjny dla małych zwierząt,
zwłaszcza owiec
U1(21) 92554

(22) 91 04 19

5(51) A47C 7/02
A47C 7/40
(75) Unicki Tadeusz, NAMYSŁÓW
(54) Siedzisko krzesła

(57) Konstrukcja siedziska składa się z blachy nośnej (2) z
wycięciem wzdłużnym (6b) na śrubę zaciskową (6). Rura opar
cia (7) ma wytłoczony dwustronny rowek (7a). Blacha mocująca
osadzona jest przy pomocy śruby dociskowej (5) do oparcia
plecowego krzesła.

(57) Stół operacyjny dla małych zwierząt, zwłaszcza owiec,
charakteryzuje się tym, że blat (3) stołu składa się z blatu
głównego (5) i dwóch skrzydeł bocznych (6), do których zamon
towano przesuwne uchwyty (24). Blat stołu (3) umieszczony jest
obrotowo na wale głównym (8) poprzez podpory (9) blatu i
połączony z podnośnikiem hydraulicznym (21) przymocowa
nym do ramy (1) stołu. Rama (1) stołu jest połączona z podpo
rami (9) blatu za pomocą prowadnic (11).

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 92605
(22) 91 04 26 5(51) A47J 27/20
(75) Różański Piotr, BYDGOSZCZ; Różański
Bogdan, BRZOZA
(54) Urządzenie do obróbki termicznej mięsa
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że pojemnik (1) w
postaci prostopadłościanu ma obwodowy kołnierz (4) odchylo
ny na zewnątrz, a pokrywa (2) ma sworznie (8), na których
umieszczone są sprężyny dociskowe (10), przy czym sworznie

U1(21) 92481
(22) 91 04 15 5(51) A61F 13/66
(75) Horst Krystyna, WARSZAWA
(54) Figi damskie na okres menstruacji
(57) Figi w dolnej części, między dwiema warstwami (5)
materiału mają wkładkę (6) z ceratki.

(1 zastrzeżenie)
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połączony linką (14) z bębnem nawijającym (17). Ruchy korbą
(18) powodują podnoszenie lub opuszczanie w pionie ramy (1)
z kończynami dolnymi pacjenta, który leży na ławce (19).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92482
(22) 91 04 15 5(51) A61F 15/00
(75) Horst Krystyna, WARSZAWA
(54) Etui do tamponów o.b.
(57) Etui złożone jest z trzech połączonych ze sobą części.
Część (1) tylna jest dłuższa od części (2) przedniej, do której
przymocowany jest pasek (3).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92506
(22) 91 04 16
5(51) A61H 1/02
(71) Opolskie Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.,
OPOLE
(72) Dudar Bogdan, Sitarz Józef, Wójcikowski
A1ojzy, Szatoba Andrzej, Wolny Jerzy
(54) Urządzenie do trakcji kręgosłupa
(57) Urządzenie dotyczy jednostek chorobowych, które są
związane z rehabilitacją odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Urzą
dzenie posiada ramę (1) osadzoną na wieszaku (12), który jest

U1(21) 92528
(22) 91 04 17 5(51) A61H 23/02
(75) Tymiński Tadeusz, STRUŻA; Choma
Kazimierz, KRAŚNIK
(54) Urządzenie do masażu
(57) Urządzenie do masażu utworzone jest z elastycznej
koperty, w której jest umieszczona elastyczna płytka (10), do
której przymocowane są wibratory (11). Urządzenie ma elektro
niczną wstawkę (13), która pozwala na płynną regulację częstotiwości drgań podczas zabiegu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92503
(22) 91 04 17
(75) Rybus Andrzej, ŁÓDŹ
(54) Opatrunek hydrożelowy

5(51) A61L 15/32

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opatrunek hydro
żelowy przeznaczony do leczenia różnych ubytków skóry, zwła
szcza ran pooparzeniowych.
Opatrunek (1) umieszczany jest między dwoma płatka
mi folii (2), a następnie w opakowaniu z folii (3) i zamknięty
szczelnie przez zgrzanie jej brzegów, po czym umieszczony w
drugim opakowaniu z folii (4) i zamknięty przez wykonanie
spawu obrzeży, po czym sterylizowany.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 91890
(22)910418
5(51) A63B 1/00
(75) Kowalski Zbigniew, PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI
(54) Drążek rehabilitacyjny i sportowy
(57) Drążek do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych i spor
towych, składający się z rury, charakteryzuje się tym, że wewnątrz
rury (1) są sprężyny (7) osadzone w tulejkach oporowych (4) i
dociskane obustronnie czopem długim (2) i czopem krótkim (3).
Ruch czopa krótkiego (3) ograniczony jest wkrętem ogranicza-
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jącym (6), a ruch czopa długiego (2) ograniczony jest trzpieniem
przesuwającym (5).

(1 zastrzeżenie)
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wykonywania ćwiczeń siłowo - sprawnościowych, kulturystycz
nych i rehabilitacyjnych.
Wykonywanie wyżej wymienionych ćwiczeń możliwe
jest po zamontowaniu, w zależności od potrzeb, na przystawce
kątowej (2) następujących urządzeń - uchwytów: urządzenie do
treningu wiosłowego składające się z dźwigni (3) i amortyzato
rów (4) jedno- lub dwustronnie działających, zamocowanych za
pomocą uchwytów (7) i (9), uchwyt (5) podstawki do nóg oraz
uchwyt (13) umożliwiający mocowanie ekspandorów (6) gumo
wych lub sprężynowych.
Przystawka kątowa (2) wraz z urządzeniami i uchwytami
może być wsuwana do korpusu ławki rzymskiej (1) z jednej lub
drugiej strony i działanie urządzenia do treningu wiosłowego
może odbywać się w trzech różnych wariantach ułożenia, tj.:
wariant (A) - ciągnienie, wariant (B) - pchanie, wariant (C) wyciskanie.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 92505

(22) 91 04 16

5(51) A63B 23/04

(75) Andruszkiewicz Stanisław, OPOLE
(54) Ramię do ćwiczeń oporowych stawów
kolanowych
(57) Ramię według wynalazku zbudowane z elementów noś
nych, dźwigni i obciążników posiada statyw (4) wyprowadzony
z płyty z wysięgiem (3), odchylony od pionu i połączony z
dźwignią (7), która ma przesuwny uchwyt (11) na obciążniki (9)
i wałek tapicerowany (10). Do płyty (3) przyłożona jest stopka
górna (13) i łącznik mocujący (15).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92494

(22)9104 16

5(51) A63B 23/00
A63B 69/06
(75) Kornaś Andrzej, TARNÓW
(54) Ławka rzymska uniwersalna ze specjalną
przystawką kątową w kształcie litery /U

(57) Przedmiotem rozwiązania jest urządzenie sportowe ławka rzymska, uniwersalna (1) wyposażona w specjalną przy
stawkę kątową (2) w kształcie litery "L", która nadaje się do

U1(21) 92546

(22)910418

5(51) A63H 11/00

(75) Konieczny Zdzisław, KROTOSZYN
(54) Zabawka w postaci drabinki ze spadającym
po jej szczeblach klockiem
(57) Zabawkę stanowi drabinka ze szczeblami (3) o przekro
ju prostokątnym o pionowych bokach dłuższych i podłużny
prostopadłościenny klocek (4), mający u obu końców dwie
rozchylające się u wylotów szczeliny (5) o szerokości nieco
większej niż grubość szczebla (3) drabinki, zakończone od
strony środka klocka (4) okrągłymi otworami (6) o średnicy nieco
większej niż wysokość szczebla (3) drabinki, przy czym odle
głość od brzegu okrągłego otworu (6) w miejscu najbliższym
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(54) Klocki do budowy konstrukcji
przestrzennych dla dzieci

środka klocka (4) do przeciwległego brzegu klocka (4) jest nieco
mniejsza niż podziałka szczebli (3) drabinki.

(1 zastrzeżenie)

59

(57) Klocki według wzoru składają się z jednakowych modu
łów (1), które mają kształt sześcianu o długości krawędzi a i
posiadają otwory (2) na każdej ścianie. Moduły (1) są łączone
przy pomocy elementów łączących (3) osadzonych w otworach
(2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92417
(22)9104 05 5(51) A63H 33/04
(75) Pokorski Michał, WARSZAWA;
Moszczyński Leszek, WARSZAWA

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 92469
(22)9104 15 5(51) B01L 11/00
(71) POLON Zakład Urządzeń Badawczych i
Przemysłowych, POZNAŃ
(72) Piszczek Janusz, Antkowiak Zbigniew,
Mikołajczak Stanisław, Spychała Stefan,
Rzepa Eugeniusz, Kmieciak Marian, Siuda
Ryszard
(54) Zestaw laboratoryjny
(57) Zestaw laboratoryjny ma nadstawkę (7) przytwierdzoną
do tylnych ścian szafek (1 i 2) na wysokości płyty roboczej (3)
łączącej od góry te szafki. Nadstawka (7) ma prostopadłościenny panel (8) stykający się z tylną krawędzią płyty roboczej (3).

10

11

10 9
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Nad panelem (8) usytuowane są półki (9) podparte wysięgnika
mi (10). Między szafkami (1 i 2) znajduje się wnęka (4). Panel (8)
ma na płycie czołowej (15) zawory (16) wody ciepłej i zimnej,
zawór (17) gazu, zawór (18) sprężonego powietrza oraz rozmie
szczone gniazda elektryczne (19). Szafki (1 i 2) mają w dolnych
częściach prostokątne osłony (20) zamocowane rozłącznie z
przodów i z boków tych szafek do nóżek (21) za pomocą
elementów samoczepliwych (22). W płycie roboczej (3) pod
zaworem (16) usytuowany jest zlewik (14).

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 92470
(22)910415 5(51) B01L 11/00
(71) POLON Zakład Urządzeń Badawczych i
Przemysłowych, POZNAŃ
(72) Piszczek Janusz, Antkowiak Zbigniew,
Mikołajczak Stanisław, Spychała Stefan,
Rzepa Eugeniusz, Kmieciak Marian, Siuda
Ryszard
(54) Zestaw laboratoryjny
(57) Zestaw laboratoryjny ma nadstawkę (7) przytwierdzoną
do tylnych ścian szafek (1 i 2) na wysokości płyty roboczej (3)
łączącej od góry te szafki. Nadstawka (7) ma prostopadłościenny panel (8) stykający się z tylną krawędzią płyty roboczej (3).
Nad panelem (8) usytuowane są rozłącznie półki (9) podparte
na wysięgnikach (10). Obok na tej samej wysokości zamocowa
na jest także rozłącznie szafka wisząca (14). Między szafkami (1
i 2) znajduje się wnęka (4). Panel (8) ma na płycie czołowej (17)
zawory (18) wody ciepłej i zimnej, zawór (19) gazu, zawór (20)
sprężonego powietrza oraz gniazda elektryczne (21). Szafki (1 i
2) mają w dolnych częściach prostokątne osłony (22) zamoco
wane rozłącznie z przodu i z boków tych szafek do nóżek (23)
za pomocą elementów samoczepliwych (24). W płycie roboczej
(3) pod zaworem (18) usytuowany jest zlewik (16).

(4 zastrzeżenia)
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U1(21) 92473
(22) 91 04 15 5(51) B01L 11/00
(71) POLON Zakład Urządzeń Badawczych i
Przemysłowych, POZNAŃ
(72) Piszczek Janusz, Antkowiak Zbigniew,
Mikołajczak Stanisław, Spychała Stefan,
Rzepa Eugeniusz, Kmieciak Marian, Siuda
Ryszard
(54) Zestaw laboratoryjny
(57) Zestaw laboratoryjny ma podstawkę (7) przytwierdzoną
do tylnych ścian szafek (1 i 2) na wysokości płyty roboczej (3)
łączącej od góry te szafki. Nadstawka (7) ma prostopadłościenny panel (8) stykający się z tylną krawędzią płyty roboczej (3).
Nad panelem (8) usytuowane są szafki (9 i 10) przylegające do
siebie ciasno bokami i zamocowane rozłącznie do poprzeczek
(11) nadstawki za pomocą wsporników (12). Między szafkami (1
i 2) znajduje się wnęka (4). Panel (8) ma na płycie czołowej (14)
zawory (15) wody ciepłej i zimnej, zawór (16) gazu, zawór (17)
sprężonego powietrza oraz gniazda elektryczne (18). Szafki (1 i
2) mają w dolnych częściach prostokątne osłony (19) zamoco
wane rozłącznie z przodów i z boków tych szafek do nóżek (20)
za pomocą elementów samoczepliwych (21). W płycie roboczej
(3) pod zaworami (15) usytuowany jestzlewik (13).

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 92471
(22)9104 15 5(51) B01L 11/00
(71) POLON Zakład Urządzeń Badawczych i
Przemysłowych, POZNAŃ
(72) Piszczek Janusz, Antkowiak Zbigniew,
Mikołajczak Stanisław, Spychała Stefan,
Rzepa Eugeniusz, Kmieciak Marian, Siuda
Ryszard
(54) Zestaw laboratoryjny
(57) Zestaw laboratoryjny ma nadstawkę (8) przytwierdzoną
do tylnych ścian szafek (1 i 2) na wysokości płyty roboczej (3)
łączącej od góry te szafki. Nadstawka (8) ma prostopadłościenny panel (9) stykający się z tylną krawędzią płyty roboczej (3).
Nad panelem (9) usytuowane są półki (10) podparte wysięgni
kami (11). Szafki (1 i 2) przylegają do siebie ciasno swoimi
bocznymi ścianami (4 i 5). Panel (9) ma na płycie czołowej (16)
zamontowane zawory (17) wody ciepłej i zimnej, zawór (18)
gazu, zawór (19) sprężonego powietrza oraz rozmieszczone
gniazda elektryczne (20). Szafki (1 i 2) mają w dolnych częściach
prostokątne osłony (21) zamocowane rozłącznie z przodu i z
boków tych szafek do nóżek (22) za pomocą elementów samoczepliwych (23). W płycie roboczej (3) pod zaworem (17) usy
tuowany jest zlewik (15).

U1(21) 92475
(22)910415 5(51) B01L 11/00
(71) POLON Zakład Urządzeń Badawczych i
Przemysłowych, POZNAŃ
(72) Piszczek Janusz, Antkowiak Zbigniew,
Mikołajczak Stanisław, Spychała Stefan,
Rzepa Eugeniusz, Kmieciak Marian, Siuda
Ryszard
(54) Zestaw laboratoryjny
(57) Zestaw laboratoryjny ma nadstawkę (8) przytwierdzoną
do tylnych ścian szafek (1 i 2) na wysokości płyty roboczej (3)
łączącej od góry te szafki. Nadstawka (8) ma prostopadłościenny panel (9) stykający się z tylną krawędzią płyty roboczej (3).
Nad panelem (9) usytuowane są szafki wiszące (10 i 11) przyle
gające do siebie ciasno bokami i zamocowane rozłącznie do
poprzeczek (12) nadstawki za pomocą wsporników (13). Szafki
(1 i 2) przylegają do siebie ciasno swoimi bocznymi ścianami (4
i 5). Panel (9) ma na płycie czołowej (15) zawory (16) wody
ciepłej i zimnej, zawór (17) gazu, zawór (18) sprężonego powie
trza oraz gniazda elektryczne (19). Szafki (1 i 2) mają w dolnych
częściach prostokątne osłony (20) zamocowane rozłącznie z
przodów i z boków zewnętrznych tych szafek do nóżek (21) za
pomocą elementów samoczepliwych (22). W płycie roboczej (3)
pod zaworami (16) usytuowany jest zlewik (14).

(4 zastrzeżenia)
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U1(21) 92569
(22)9104 22
5(51) B02C 4/00
(75) Dopierała Ryszard, SĘKOWA
(54) Urządzenie do rozdrabniania kości
(57) Urządzenie według wzoru, zawierające na stole (1) ułożyskowany wał (7) z płytkami mocującymi i nożami, posiada po
obu stronach wału (7) progi (10) z krawędziami (11) tnącymi,
skierowanymi w stronę komory (12). Komora (12) wykonana jest
w kształcie walca z umieszczoną klapą (17) kierunkową zmie
niającą położenie za pomocą dźwigni (18) w zakresie ogranicz
ników (19). Za klapą (17) znajduje się pokrywa (16) posiadająca
możliwość symetrycznego przełożenia, a nad nią jest wsyp (15)
oraz rynna (14).
Na stole (1) jest umieszczony silnik (21) elektryczny z
przekładnią (20) klinową, natomiast pod nim szuflada (4) do
magazynowania przerobionej masy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92476
(22)910415 5(51) B01L11/00
(71) POLON Zakład Urządzeń Badawczych i
Przemysłowych, POZNAŃ
(72) Piszczek Janusz, Antkowiak Zbigniew,
Mikołajczak Stanisław, Spychała Stefan,
Rzepa Eugeniusz, Kmieciak Marian, Siuda
Ryszard
(54) Zestaw laboratoryjny
(57) Zestaw laboratoryjny ma nadstawkę (8) przytwierdzoną
do tylnych ścian szafek (1 i 2) na wysokości płyty roboczej (3)
łączącej od góry te szafki. Nadstawka (8) ma prostopadłościenny panel (9) stykający się z tylną krawędzią płyty roboczej (3).
Nad panelem (9) usytuowane są rozłącznie półki (10) podparte
na wysięgnikach (11). Obok natej samej wysokości zamocowa
na jest także rozłącznie szafka wisząca (15). Szafki (1 i 2)
przylegają do siebie ciasno swoimi bocznymi ścianami (4 i 5).
Panel (9) ma na płycie czołowej (18) zawory (19) wody ciepłej i
zimnej, zawór (20) gazu, zawór (21) sprężonego powietrza oraz
gniazda elektryczne (22). Szafki (1 i 2) mają w dolnych częściach
prostokątne osłony (23) zamocowane rozłącznie z przodów i z
boków zewnętrznych tych szafek do nóżek (24) za pomocą
elementów samoczepliwych (25). W płycie roboczej (3) pod
zaworem (19) usytuowany jest zlewik (17).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 92751
(22)9103 29
5(51) B07B 1/28
(71) NAFTOMET Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo . Zakład Urządzeń Naftowych,
KROSNO
(72) Zajdel Krzysztof, Wiech Stanisław,
Tomkiewicz Józef
(54) Wkład oczyszczający sita wibracyjnego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wkła
du oczyszczającego sita wibracyjnego, który ma zastosowanie do
oczyszczania płuczki wiertniczej podczas wierceń normalno-średnicowych.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

62

Nr 2 (472) 1992

Wkład charakteryzuje się tym, że składa się z blachy
ażurowej (1), do której zamocowane są warstwy siatek (2) opra
wionych na bokach blachą (3), która tworzy zaczep.

jednostronnie podparty wymienny reakcyjny bolec jednej czę
ści matrycy, której druga część osadzona jest na tłoczysku
hydraulicznego siłownika (2).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93156

(22) 91 07 16

5(51) B21C 27/02

(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali,
HERBY
(72) Kulejewski Józef, Otrębski Andrzej,
Kowalczuk Jan, Grabałowski Romuald,
Grobara Józef
(54) Korpus komory suwaka prasonożycy
(57) Korpus komory suwaka prasonożycy służy do prowa
dzenia suwaka prasonożycy oraz stanowi komorę załadowczą
złomu.
Korpus charakteryzuje się tym, że ma klamrowe żebra
(4) usztywniające, łączące dolne części ścian (2) bocznych z
podłogą (1 ), usytuowane pomiędzy głównymi żebrami (3) usztyw
niającymi, przy czym główne żebra (3) usztywniające są o prze
kroju teowym.

U1(21) 92574

(22) 91 04 22

5(51) B26D 3/16
B23D 15/10
(75) Rosołowski Jan, DOBRE MIASTO
(54) Nożyce do cięcia prętów

(57) Nożyce charakteryzują się tym, że zawierają korpus (1)
w kształcie wydrążonego walca, w którym umieszczone są noże
(2) i (3) o przekroju półkolistym, przy czym nóż (3) napędzany
jest dźwignią zakończoną krzywką mimośrodową (4).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92498

(22)9104 15

5(51) B26D 27/00

(75) Hoppe Adam, POZNAŃ
(54) Urządzenie do ręcznego cięcia arkuszy
wiotkiego materiału, zwłaszcza papieru
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do rę
cznego cięcia arkuszy wiotkiego materiału, zwłaszcza papieru,

U1(21) 92499

(22) 91 04 15

5(51) B21D 7/06

(71) HYDROMEGA Produkcyjno-Usługowa Sp.
z o. o., GDYNIA
(72) Zienowicz Zbigniew, Kubicki Piotr
(54) Urządzenie do gięcia elementów metalowych
(57) Urządzenie zawiera w części roboczej stołu (1 ) wykona
ne symetrycznie, z osiowymi przesunięciami otwory (3) pod
jednostronnie podparte wymienne, reakcyjne bolce giętych ele
mentów (5). W części roboczej stołu (1) w osi wzdłużnej hydrau
licznego siłownika (2) znajduje się dodatkowy otwór (6) pod
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szczególnie przydatne we współpracy z automatycznymi przy
rządami kreślarskimi.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że płyta robocza (1)
jest zamocowana na stojaku (6) i ma przy jednej ze swych
prostoliniowych krawędzi poziomą oprawę (10) z ułożyskowaną
rolką (11) materiału. W pobliżu przeciwległej krawędzi roboczej
płyty (1) jest zamocowana pionowo płyta osłonowa (17), przy
czym sąsiednie krawędzie obu płyt (1,17) łączy powierzchnia
(18) o zarysie łukowym. Na powierzchni płyty osłonowej (17)
znajduje się podziałka (20) oraz magnetyczny przycisk (22), zaś
stojak (6) jest wyposażony w koła jezdne (8).

(6 zastrzeżeń)
U1(21) 92424
(22) 91 04 05
5(51) B44D 3/00
(71) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o. o., BYDGOSZCZ
(72) Lubomski Andrzej, Smagieł Jan
(54) Tablica reklamowa
(57) Tablica według wzoru składa się z ramy (1) w kształcie
ceownika, która nasunięta jest na zespół napędowo-reklamowy
(2), którego konstrukcję wsporczą stanowią dwa boczne słupki
w postaci szyn o przekroju ceowym, przy czym zespół (2) ma
napęd składający się z silnika ze ślimakiem połączonym z
przekładnią redukcyjną, która połączona jest, poprzez przekład
nię zębatą, z pryzmą napędzającą a pozostałe pryzmy połączo
ne są z nią przekładnią łańcuchową.

( 4 zastrzeżenia)

U1(21) 92576

(22) 91 04 23

5(51) B60P 3/025
B62D 63/06
(71) AUTONOMIK Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe Sp. z o.o
Huta im. T. Sendzimira, KRAKÓW
(72) Grabowski Wiesław
(54) Przyczepa pojazdu samochodowego

(57) Przyczepa ma pokrywę (4) zaopatrzoną w odchylné
półki (7) osadzone na zawiasach przytwierdzonych do ścianki
pokrywy (4). Pokrywa (4) ma sprężyny gazowe (9), i pręty
ustalające (10) ograniczające kąt odchylenia.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92579

(22) 91 04 23

5(51) B60L 1/00
H02B 5/00
(71) PKP Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei
Państowych, KATOWICE
(72) Baścik Wilhelm, Kućka Tadeusz
(54) Stanowisko ogrzewania wagonów

(57) Stanowisko według wzoru składa się z szafy rozdziel
czej (1) ustawionej na podporach (11). Szafa (1) podzielona jest
na dwa przedziały: wysokiego napięcia (12) i niskiego napięcia
(13). W przedziale wysokiego napięcia (12) umieszczony jest
wyłącznik główny (4), cztery styczniki obwodów ogrzewania
(16), cztery przekaźniki nadmiarowo-prądowe (3), opornik ogra
niczający (2) i stycznik uszyniający (5).
W przedziale niskiego napięcia (13) znajduje się tablica
sterująco-rozdzielcza (8) i sprężarka powietrza (9). Do dolnej
ściany szafy (1) przytwierdzone są gniazda wyjściowe (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92577
(22) 91 04 23
5(51) B60P 7/04
(75) Pardela Ludwik, CZĘSTOCHOWA;
Krestian Krzysztof, CĘSTOCHOWA
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(54) Stojak samochodowy

(54) Plandeka skrzyni samochodu
(57) Plandeka charakteryzuje się tym, że w pobliżu wierz
chołków narożników boczne płaty (3) i klapy (2) tworzą ze sobą
kąt prosty, natomiast górne oczka (6a) klap (2) i górne oczka
(6b) bocznych płatów (3) są zamocowane na wspólnej osi (7)
symetrii, zaś oczka (6c) bocznych płatów (3) są zamocowane
przy oczkach (6b) i w osi (8) symetrii pozostałych oczek (6).

(57) Stojak charakteryzuje się tym, że forma podstawy tło
czonej (1) tworzy razem z trwale umocowaną stopką (2) trzy
punkty podparcia, przez co stabilnie utrzymuje tuleję (3), w którą
wprowadzona jest kolumna (4) zakończona wspornikiem (5).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92501

(22) 91 04 15

5(51) B63B 7/04

(75) Kuczyński Tadeusz, GDAŃSK
(54) Łódź segmentowa składana

U1(21) 92578
(22)9104 23
5(51) B60P 7/04
(75) Pardela Ludwik, CZĘSTOCHOWA;
Krestian Krzysztof, CZĘSTOCHOWA
(54) Pokrowiec skrzyni samochodu

(57) Łódź charakteryzuje się tym, że segment rufowej części
(1) połączony jest z segmentem dziobowej części (2) krytymi
zawiasami (3) i usztywniającymi bolcami (4).

(2 zastrzeżenia)

(57) Pokrowiec charakteryzuje się tym, że w narożnikach
utworzonych z górnego płatu, przedniej i tylnej klapy (2) oraz
bocznych płatów (3), boczne płaty (3) mają krawędzie (4) ścięte
pod kątem ostrym. Oczka (5) bocznych płatów (3) i górne oczka
(5) przedniej i tylnej klapy (2) zamocowane są w jednej, pozio
mej osi symetrii (6) i w pobliżu narożników.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92594
(22) 91 04 26
5(51) B60S 9/04
(75) Wieczorek Stanisław, WARSZAWA

U1(21) 92478
(22) 91 04 15
5(51) B65D 1/02
(75) Ratajczak Jerzy, WARSZAWA
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(54) Pojemnik

(57) Pojemnik według wzoru-użytkowego składa się ze zbior
nika (1) w kształcie podwójnie zbieżnego w płaszczyznach
pionowej i poziomej klina zakończonego stopniowanym pier
ścieniowym kołnierzem (6) zakończonym kryzą (7), na którym
osadzony jest wlew/wylew w postaci stopniowego podwójnego
pierścienia: pierścienia zewnętrznego (8) posiadającego we
wnętrzny zaczep (9), pierścienia wewnętrznego (10) zaopatrzo
nego w wewnętrzny gwint (11) zakończonego pierścieniowym
stożkiem (12) wyposażonym w podłużne prostokątne przecięcie
(13), połączony z zamykającym kołpakiem (3), tak ukształtowa
nym, że podwójny pierścień (8 i 10) wlewu/wylewu tworzy wraz
ze stopniowanym pierścieniowym kołnierzem (6) i kryzą (7)
uszczelniający labirynt, przy czym na płaszczyźnie pionowej
zbiornika (1) ukształtowany jest podłużny otwór (4) stanowiący
wraz z zewnętrzną powierzchnią zbiornika uchwyt (5), zaś za
mykający kołpak (3) ma kształt stożka zakończonego w górnej
części pierścieniowym denkiem (14), zaś w dolnej części posia
da gwintowaną końcówkę (15).

(57) Pojemnik według wzoru użytkowego ukształtowany jest
w postaci dwóch baryłkowatych brył, mniejszej bryły (1 ) w części
górnej oraz bryły większej (2) w części dolnej pojemnika połą
czonych pierścieniowym przewężeniem (3), przy czym górna
bryła (1 ) zaopatrzona jest w gwintowaną końcówkę (4) z nakręt
ką (5) oraz pierścieniowy kołnierz (6) z pierścieniowym wgłębie
niem (7) dla osadzenia osłony (8) zaopatrzonej w zaczepy (9),
zaś bryła dolna (2) w swej części dolnej posiada pierścieniowe
występy (10).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92601
(22) 91 04 26
5(51) B65D 1/22
(75) Ojrzanowski Jacek, ŁÓDŹ
(54) Pudełko
(57) Pudełko wykonane z jednolitego materiału o formie arku
sza charakteryzuje się tym, że ma pięć zagięć (28,29,30,31,32),

U1(21) 92479
(22) 91 04 15
5(51) B65D 1/02
(75) Ratajczak Jerzy, WARSZAWA
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które z zagięciami (2,3) tworzą dwanaście czworokątnych pól.
Zewnętrzne czworokątne pola mają po jednym zagięciu, dzielą
cym je na dwa trójkąty.
Pola te tworzą boczne ściany. Czworokąty wewnętrzne
(20,21,22,23) tworzą ściany główne.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92558

(22)9104 19

5(51) B65D 8/20

(75) Nowak Roman, MAŁOMICE
(54) Bęben blaszany
(57) Bęben blaszany złożony z cylindrycznego korpusu po
łączonego z dnem i pokrywą zamykaną korkiem ma w pokrywie
(2) otwór o średnicy (d) przesunięty względem osi symetrii o
odległość (e), przy czym szyjka otworu ma kształt ściętego
stożka z wywinięciem (2a) na zewnątrz, zaś zamykający korek
(1) ukształtowany jest w postaci ściętego stożka o ściankach
bocznych wzajemnie dopasowanych do szyjki otworu i zakoń
czonych wywinięciem (1 a) na zewnątrz.
Korpus (3) składa się z jednego, prostokątnego, faliste
go kawałka blachy, połączonego liniowo jednym szwem wzdłuż
dłuższego boku (H), natomiast pokrywa (2) i dno (4) mają
jednakową średnicę (D) i na obwodach zewnętrznych połączo
ne są trwale z korpusem (3) przez podwójne zwijki zagiętego
materiału.
Dodatkowo wywinięcia (1 a, 2a) wyposażone są w po
mocnicze otwory do plombowania.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92593

(22) 91 04 26

5(51) B65D 39/00

(75) Zawiszewski Piotr, BYDGOSZCZ;
Zawiszewski Jacek, BYDGOSZCZ
(54) Korek do butelki
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest korek do butelki
wykonany z tworzywa sztucznego.
Korek charakteryzuje się tym, że powierzchnie (8) i (9)
pierścieni uszczelniających na trzpieniu (2), odchylone sąw
jedną stronę i tworzą z jego powierzchnią przekroju poprzeczne
go kąt ostry.
Główka (1) korka ma na powierzchni pierścieniowe
wgłębienie (4), a na pobocznicy wypukłości (5) równoległe do
osi korka.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92573
U1(21) 93097

(22) 91 07 04

5(51) B65D 19/38

(75) Żuralski Zenon, WŁYNKÓWKO
(54) Nadstawka do palet, zwłaszcza drewnianych
palet ładunkowych
(57) Nadstawka według wzoru składa się z dwóch jednako
wych części (1) spinanych ze sobą. Każda z części (1) ma dwie
ramy połączone ze sobą zawiasami (6). Poprzecznice górne (5)
ram zawierają gniazda ustalające (8), a wolne słupki (3) ram
mają zapinki.

(1 zastrzeżenie)

(22)9104 22

5(51) B65D 85/36

(75) Ojrzanowski Jacek, ŁÓDŹ
(54) Pudełko
(57) Pudełko według wzoru zbudowane jest z jednolitego
materiału celulozowego o formacie arkusza (1), który ma utwo
rzone zagięcia (10, 11) wzdłuż arkusza (1) tworząc wydłużone
prostokąty (12, 13, 14) i zagięcia wszerz arkusza (1), które na
dwóch końcach (2,3) tworzą prostokąty (4,5,6,7,8,9) oraz dzie
więć czworokątnych pól (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

(1 zastrzeżenie)
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ze słupkiem (4) rozłącznie za pomocą śrub zaopatrzonych w
pokrętła (11).
Podstawa (1 ) jest wygięta ku górze w ten sposób, że z
podłożem styka się tylko jej fragment będący wierzchołkiem
litery omega oraz końce ramion.

(7 zastrzeżeń)
U1(21) 92532
(22) 91 04 17
5(51) B65F 1/04
(75) Bandurowicz Ryszard, MOSINA
(54) Pojemnik na odpadki
(57) Pojemnik na odpadki zawierający wymienny worek fo
liowy (8) posiada kolistą obręcz (1), do której obwodu przymo
cowany jest korpus (2) uformowany z trzech pionowych ścian,
z których jedna ściana jest równoległa do stycznej do obręczy
(1), a dwie pozostałe ściany są do niej prostopadłe, przy czym
wewnątrz korpusu (2) znajduje się zawias związany z pokrywą
(7) przykrywającą obręcz (1).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92531
(22) 91 04 17
5(51) B65F 1/04
(75) Bandurowicz Ryszard, MOSINA
(54) Pojemnik na odpadki
(57) Pojemnik na odpadki zawierający wymienny worek fo
liowy (8) posiada uformowaną z rury podstawę (1) w kształcie
zbliżonym do dużej greckiej litery omega.
W miejscu gdzie schodzą się oba ramiona podstawy
(1 ) znajduje się tuleja (3) z osadzonym wewnątz dolnym końcem
pionowego słupka (4), na którego górnym końcu zamocowana
jest pozioma kolista obręcz (5).
Na górze obręczy zamocowana jest zawiasowo pokry
wa (6), a oba końce ramion podstawy (1) zaopatrzone są w
samoskrętne kółka jezdne (2).
Na około jednej czwartej wysokości słupka (4) od dołu
osadzona jest łukowato ukształtowana obejma (9), przy czym
pojemnik posiada u góry poziomą rękojeść (10) osadzoną po
przeciwnej stronie obręczy (5).
Podstawa (1), obejma (9) oraz obręcz (5) związane są

U1(21) 92533
(22) 91 04 17
5(51) B65F 1/04
(75) Bandurowicz Ryszard, MOSINA
(54) Pojemnik na odpadki
(57) Pojemnik na odpadki zawierający wymienny worek fo
liowy (2) posiada uformowaną z rury podstawę (1) o kształcie
zbliżonym do litery X, której para ramion znajdująca się pod
workiem foliowym (2) jest dłuższa, przy czym w miejscu gdzie
schodzą się wszystkie ramiona podstawy (1) znajduje się tuleja
(3) z osadzonym wewnątrz dolnym końcem pionowego słupka
(4), na którego górnym końcu zamocowana jest poziomo kolista
obręcz (5).
Na górze tej obręczy (5) zamocowana jest zawiasowo
pokrywa (6), a pojemnik posiada u góry poziomą rękojeść (7)
osadzoną po przeciwnej stronie obręczy (5). Podstawa (1) wy
gięta jest ku górze w ten sposób, że z podłożem stykają się tylko
końce ramion, przy czym podstawa (1 ) oraz obręcz (5) związane
są ze słupkiem (4) rozłącznie za pomocą śrub zaopatrzonych w
pokrętła (9), a końce ramion podstawy (1) zaopatrzone są w
tulejki gumowe (8).

(6 zastrzeżeń)
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(54) Urządzenie do regeneracji górnych kozłów
górniczych przenośników taśmowych
(57) Urządzenie według wzoru posiada prostokątną ramę
(1), do której mocowana jest pionowa bramowa rama (2) oraz
dwa poziome przęsła (6), poprzeczne do ramy bramowej (2).
Rama (2) od dołu zamknięta jest matrycą (3) opartą o przęsła
(6).
Do górnego przęsła bramowej ramy (2) mocowane są
trzy siłowniki (4) rozstawione kątowo a do przęseł (6) mocowane
są przeciwsobnie pary siłowników.
Siłowniki stanowią zespoły naprowadzające i dociska
jące zdeformowane kozły do matrycy (3) odpowiadającej pra
widłowemu kształtowi kozła.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92535

(22) 91 04 18

5(51) B65G 17/58

(71) METALOWIEC Zakłady Remontowo
Montażowe Przemysłu Mięsnego,
BYDGOSZCZ
(72) Czermak Józef, Nowak Henryk
(54) Podajnik
(57) Podajnik według wzoru posiada ramę (1) podajnika
wyposażoną w podłużne prowadnice (2), w których umieszczo
ne są rolki (5) osadzone na końcach osiek (3) łączących ogniwa
(4) łańcucha.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92556

(22) 91 04 19

5(51) B67D 5/54

(71) POLAR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego,
WROCŁAW
(72) Bargieła Wojciech, Grabowski Jerzy,
Janowicz Wojciech, Lesiak Jerzy, Łyszczak
Piotr, Michalski Ireneusz, Zieliński Antoni
(54) Przenośne urządzenie do napełniania
agregatów sprężarkowych freonem z
układem odzysku zbędnego technologicznie
freonu
(57) Przenośne urządzenie ma dodatkowy szczelny zbiornik
(7) na ewakuowany z naprawianego agregatu freon, a jako
pompa próżniowa i jednocześnie kompresor układu skraplania
ewakuowanego frenu, wykorzystana jest jednostopniowa her
metyczna sprężarka (11).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93260

(22)9108 05

5(51) B65G 21/20
B23P 6/00
(71) SOŚNICA Kopalnia Węgla Kamiennego,
GLIWICE
(72) Młot Czesław, Szewczyk Janusz, Rostek
Andrzej, Ciepiela Jerzy, Barton Roman
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1(21) 92510

(22) 91 04 18

(54) Urządzenie do słodowania ziarn zboża

5(51) C10B 53/02

(75) Lewartowski Lech, WARSZAWA
(54) Retorta do zwęglania drewna
(57) Retorta w dolnej części korpusu (1) ma otwory, na
których są usytuowane rozłącznie palniki parogazów (4).

(2 zastrzeżenia)

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma walczak (1 ) z
kopułą (2) i lejem zsypowym (3). Po stronie zewnętrznej kopuły
rozmieszczone są króćce: zasypu surowca (4), wylotu powietrza
(5) i (6) i wprowadzony do wnętrza przewód wody z dyszą
rozpylającą (12). Silnik napędowy (9) z przekładnią (8) przez oś
(16) napędza zespół (11) mieszadeł ślimakowych (14), pod
którymi osadzony jest w komorze poziomo ruszt ażurowy z klapą
zsypową (18a). Lej zsypowy (3) ma króćce: dopływu ciepłego
powietrza (19), dopływu zimnego, nawilgoconego powietrza
(2o) i zsypu (21) surowca.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93383
(22) 91 08 23
5(51) C12C 1/16
(71) Kombinat Państwowych Gospodarstw
Rolnych, ŻYDOWO
(72) Stamm A1eksander

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

U1(21) 93108

(22) 91 07 10

5(51) E01B 9/60

(71) Polskie Koleje Państwowe Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa,
WARSZAWA
(72) Kucharski Zbigniew, Oczykowski Andrzej,
Jakubowski Przemysław, Cała Antoni
(54) Przekładka podszynowa izolacyjna do
urządzenia łączącego szynę z podporą
(57) Przekładka ma postać prostopadłościennej płyty, której
dwie przeciwległe ścianki boczne (1 i 2) mają wybrania (3 i 4)
dla uchwytów do mocowania łapek sprężystych. Załomy ścia
nek wybrań (3 i 4), tworzące wklęsłości i wypukłości, są złago
dzone za pomocą powierzchni walcowych, zaś jedna z płaszczyzn
płyty jest zaopatrzona w dwa równoległe wypusty (5 i 6), przebie
gające wzdłuż przeciwległych ścianek bocznych (7, 8), przy

czym odległość między tymi wypustami (5 i 6) jest większa od
szerokości podpory w jej części podszynowej.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 92513
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(22)9104 18

(75) Gara Antoni, KRAKÓW
(54) Łapacz cieczy

5(51) E01C 11/22
E01F 5/00
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urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających. Stojak ma stopę
(1) z wnęką (2) do osadzania baterii. Stopa (1) połączona jest
rozłącznie ze słupkiem (4), do którego zamocowana jest obejma
(5). W słupku (4) znajdują się na różnych wysokościach otwory
(7).

(2 zastrzeżenia)

(57) Łapacz cieczy przeznaczony do budownictwa drogo
wego charakteryzuje się tym, że wykonany jest z trwałego ma
teriału jako prefabrykat, a w przekroju poprzecznym ma kształt
otwartego przepustu, zasklepionego górą dwoma wspornikami
(4), pomiędzy którymi występuje szczelina o szerokości (a) '
znacznie mniejszej od szerokości (b) poziomego światła prze
pustu (1) u podstawy (2).
Szczelina o szerokości (a) przechwytuje ciecz płynącą
oo powierzchni terenu, a przepust (1) odprowadzają do odbior
nika.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92561
U1(21) 92589

(22) 91 04 25

5(51) E01D 19/02

(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
KATOWICE
(72) Korczyński Jerzy
(54) Pionowy wspornik odciążający istniejący
przyczółek i przęsło przy podwyższeniu
nasypu na moście
(57) Rozwiązanie dotyczy wzmocnienia istniejącego mostu
dla umożliwienia podniesienia niwelety trasy komunikacyjnej na
moście, bez potrzeby zwiększenia istniejącego światła pionowe
go pod obiektem. Pionowy wspornik (3) zamocowany jest w
nowej płycie przęsłowej (2) wykonanej na istniejącej konstrukcji
przęsła mostowego (1) oraz oddzielony jest od trzonu przyczół
ka (4) warstwą materiału ściśliwego (6).

(22) 91 04 22

5(51) E01F 15/00

(71) DROG-REM Przedsiębiorstwo Drogowe,
POZNAŃ
(72) Michalczak Roman
(54) Pachołek drogowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji pa
chołka drogowego do oznakowania krawędzi korony drogi.
Pachołek drogowy ma segment pośredni (2), który osa
dzony jest na korpusie (1). Na segmencie pośrednim (2) osa
dzona jest głowica (3) zakończona ścianką (4). Segmenty (1, 2,
3) połączone są ze sobą nierozłącznie.

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 92562

(22) 91 04 22

5(51) E01F 9/01

(71) DROG-REM Przedsiębiorstwo Drogowe,
POZNAŃ
(72) Michalczak Roman
(54) Stojak do znaków drogowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji prze
nośnego stojaka do mocowania na nim znaków drogowych i

U1(21) 92564

(22)9104 20

5(51) E02B 15/06

(75) Zawadzki Michał, GDAŃSK; Brzywcy
Mirosław, TCZEW
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(54) Segmentowa zapora przeciwolejowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest segmentowa za
pora przeciwolejowa, zwłaszcza do ograniczania płonących
rozlewów olejowych. Segmentowa zapora przeciwolejowa cha
rakteryzuje się tym, że korpus segmentu zapory (1) w kształcie
płyty jest obciążony balastem (3), a wypornościowe pływaki (2)
umieszczone są symetrycznie po obu stronach korpusu zapory
(1).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 92491
(22) 91 04 15
5(51) E03C 1/04
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów
Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych,
RADOM
(72) Poddębniak Zbigniew, Drożdż Sławomir,
Maleta Marek, Góralski Zbigniew,
Molendowski Witold
(54) Głowica zaworu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica zaworu do
zamykania, otwierania i regulacji wielkości wypływu cieczy,
przeznaczona w szczególności do zaworów czerpalnych i bate
rii toaletowych, mająca dwie okrągłe zaciśnięte płaskimi powie
rzchniami płytki ceramiczne jako elementy regulujące przepływ
czynnika.
Głowica zaworu charakteryzuje się tym, że korpus (1)
ma dwa naprzeciwległe otwory (14) w kształcie prostokątów,
poniżej których zamontowana jest płytka (3) ceramiczna dolna
zaopatrzona w dwa przeciwległe otwory (16) o kształcie wycin
ków kołowych i leżących w osi otworów (14) i mająca na powie
rzchni płaskiej od strony wpływu czynnika, pochylenia (17)
obejmujące półkola ograniczone średnicą oraz półokręgami
przebiegającymi po łukowych zarysach otworów (14) i obniża
jące się w obydwie strony od środka płytki w kierunku otworów
(14). Nad płytką (3) jest płytka (4) ceramiczna górna wyposażo
na w dwa naprzeciwległe otwory (18) o kształcie wycinków
kołowych, których powierzchnie (20) od strony wypływu czynni
ka obejmujące wycinki pierścieniowe ograniczone przedłuże
niem ramion promieniowych i łukowymi zarysami otworów (16)
oraz średnicą zewnętrzną płytki są nieckowato zagłębione, naj
więcej w osi symetrii, oraz naprzeciwległe leżące wgłębienia
(19) o kształcie wycinków pierścieniowych do sprzężania z
występami (21) wrzeciona napędzającego płytkę (3) w czasie
sterowania pokrętłem (9) głowicy.

U1(21) 92565
(22) 91 04 20 5(51) E02B 15/10
(75) Zawadzki Michał, GDAŃSK; Brzywcy
Mirosław, TCZEW
(54) Rękaw sorbentowy

(2 zastrzeżenia)

(57) Rękaw sorbentowy ma zastosowanie w ochronie środo
wiska przy zwalczaniu rozlewów olejowych. Rękaw sorbentowy
mający postać wałka o wielowarstwowych ścianach, zewnętrz
nej warstwie mechanicznej i wewnętrznej warstwie olejochłonno- hydrofobowej, wypełniony sorbentem, charakteryzuje się
tym, że na obu końcach rękawa (1) uformowane są fartuchy (2).
Na zewnętrznej stronie rękawa (1) umocowana jesttaśma nośna
(3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92592
(22) 91 04 26
5(51) E03C 1/30
(71) POZBUD Przedsiębiorstwo Produkcji
Handlu i Usług SA, POZNAŃ
(72) Wiśniewski Józef, Kwiliński Jan
(54) Urządzenie do przeczyszczania instalacji
odpływowej umywalki zlewozmywaka i wanny
(57) Urządzenie według wynalazku posiada rurę (1 ) tłoczną,
zamkniętą z jednego końca pokrywą (2), a z drugiego kształtką
(3) w formie stożka ściętego, przedłużonego rurką z gwintem.
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Na gwint nakręcona jest odpowiednio wyprofilowana gumowa
końcówka (4). Rura (1) tłoczna wyposażona jest w ruchomy tłok
(5) osadzony natłoczysku (6), zakończonym rękojeścią (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92572

(22)9104 22

Nr 2 (472) 1992
5(51) E04B 2/92

(71) Politechnika Śląska, GLIWICE; UNIDOM
Sp. z o. o., KATOWICE
(72) Hyla Ryszard, Starosolski Włodzimierz,
Stokłosa Marian
(54) Żelbetowy prefabrykowany element
wsporczy, zwłaszcza dla zewnętrznych ścian
warstwowych
(57) Żelbetowy prefabrykowany element wsporczy, zwłasz
cza dla ścian warstwowych, zawiera poziomą płytkę (1) zespolonąz cienkościennymi żebrami (2), z których wprowadzone jest
zbrojenie kotwiące (3). W poziomej płytce (1) jest pionowy próg
(4) a końce żeber połączone są płytką (5).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 92536

(22) 91 04 19

5(51) E04C 2/06

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Sander Jerzy, Lewczuk Andrzej, Sandowicz
Michał
(54) Siatkobetonowy element płytowy

U1(21) 92514

(22)9104 18

5(51) E04B 2/02
E04C 1/00
(75) Stożek Adam, KRAKÓW; Gara Antoni,
KRAKÓW
(54) Pustak do ścian

(57) Siatkobetonowy element charakteryzuje się tym, że ma
obwodowo usytuowane tuleje oporowe (4) pręta stalowego (3).
Zbrojenie siatkowe składa się z dwóch warstw siatki stalowej (2,
2'), z których każda warstwa rozpięta jest na przemiennie prze
ciwległych prętach (3).

(3 zastrzeżenia)

(57) Pustak do ścian, który w widoku z góry przypomina
kształt dużej litery A, posiada w swej objętości puste przestrze
nie, przedzielone ścianą (3) o mniejszej wysokości w stosunku
do wysokości ścian (1) i (2). Ściana zbudowana z takich pusta
ków posiada połączone ze sobą puste przestrzenie, które łatwo
daje się wypełnić materiałem ciepłochronnym.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 92537

(22) 91 04 19

5(51) E04C 2/06

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Sander Jerzy, Lewczuk Andrzej, Sandowicz
Michał
(54) Siatkobetonowy element płytowy
(57) Siatkobetnowy element charakteryzuje się tym, że rama
(1) ma kształt ceownika z wykonanymi w półkach na obwodzie
otworami, w których osadzone są trzpienie oporowe (4) pręta
stalowego (3). Płyta siatkobetonowa (1 ') ma grubość odpowia
dającą wysokości ceownika ramy (1) natomiast zbrojenie siat
kowe składa się z dwóch warstw siatki stalowej (2, 2'), z których
każda warstwa rozpięta jest na przemiennie przeciwległych
prętach (3).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 93164
(22)9107 17 5(51) E04H 12/00
(75) Gębska Milena, CZĘSTOCHOWA
(54) Słup oświetleniowy
(57) Słup składa się z odcinków rur (1 ) umieszczonych jeden
wewnątrz drugiego. Pomiędzy rurami (1) umieszczony jest ele
ment (2) elastyczny.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92538
(22) 91 04 19
5(51) E04C 2/06
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Sander Jerzy, Lewczuk Andrzej, Sandowicz
Michał
(54) Siatkobetonowy element płytowy
(57) Siatkobetonowy element charakteryzuje się tym, że ra
ma (1) ma kształt ceownika z wykonanymi w półkach na obwo
dzie otworami, w których osadzone są trzpienie oporowe (4) pręta
stalowego (3). Płyta siatkobetonowa (1 ) ma grubość mniejszą od
wysokości ceownika ramy (1), natomiast zbrojenie siatkowe skła
da się z co najmniej dwóch warstw siatki stalowej (2, 2'), z których
każda warstwa rozpięta jest na przemiennie przeciwległych prę
tach (3).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93093
(22)9107 03 5(51) E04H 17/00
(71) Biuro Projektowania i Kosztorysowania
Spółdzielnia Pracy, WROCŁAW
(72) Draws Franciszek, Kaczorowski Marian,
Chmist Romana, Nawracaj Tadeusz
(54) Zapora parkingowa
U1(21) 92492
(22) 91 04 16
5(51) E04C 2/30
(75) Kowalski Stanisław, KOSZALIN
(54) Prefabrykowany element ścienny
(57) Element według wzoru posiada kształt płyty korytkowej
wyposażonej w beleczki (1, 2), wykonanej z konstrukcyjnego
betonu, w którym zatopiona jest zbrojeniowa stal układana
krzyżowo. Beleczki (1, 2) obudowane są współpracującymi z
nimi konstrukcyjnie drewnianymi listwami (3, 4) blokującymi
ocieplającą warstwą (5) ze styropianu samogaszącego. Kon
strukcyjne beleczki (1,2) posiadają wycięcia ze zbrojeniem oraz
wręby (7) i wypusty (6).

(1 zastrzeżenie)

(57) Zapora posiada zewnętrzną ramę (11) obracającą się
dookoła wewnętrznej ramy (4). W położeniu prostopadłym do
siebie ram (4) i (11) zapora znajduje się w położeniu pionowym
uniemożliwiającym jazdę samochodu. W położeniu ram (4) i
(11) w jednej płaszczyźnie, zaporę można obrócić w pozycję
poziomą nie utrudniającą ruchu samochodu.
Dla zablokowania obrotu zewnętrznej ramy (11 ) zapora
jest zamykana zamkiem (17) ryglującym otwór (14) w osi (10) i
otwór (15) w czopie (5).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 92547
(22)910418 5(51) E05B 15/12
(71) Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr1,
ZAMOŚĆ
(72) Kasprzak Jan, Mazurek Adam, Pyrz Bogdan,
Radwański Karol
(54) Zapadka zamka ryglowego
(57) Zapadka zamka ryglowego w postaci blachy (1 ) w kształ
cie zbliżonym do prostokąta zaopatrzona jest w jednym końcu w,
okrągły otwór (3), a bliżej drugiego końca w kształtowy otwór (4)
utworzony z trzech współśrodkowych wycinków kołowych połą
czonych wycięciami (5, 6), których jedna krawędź nachylona jest
do osi symetrii wycinków pod kątem (a), a pozostałe są do niej
równoległe.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92587
(22) 91 04 25 5(51) E05B 57/00
(71) ELEKTROMONTAŻ Przedsiębiorstwo
Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa, WROCŁAW
(72) Reder Zbigniew, Koch Henryk
(54) Zamek do drzwi
(57) Zamek jest przeznaczony do zamykania i otwierania
drzwi szafek lub pulpitów sterowniczych, które winny być zabez
pieczone przed niepożądanym przedostaniem się do ich wnę
trza pyłu i wilgoci.
Zamek charakteryzuje się tym, że ma zapadkę (5) osa
dzoną śrubowo w bębenku (4), oraz uszczelkę (6) i pierścień
sprężysty (7), które są umieszczone odpowiednio pomiędzy
cylindrycznymi i czołowymi powierzchniami korpusu (1) i bę
benka (4), a ponadto zawiera nakrętkę (9) i uszczelkę (10).

(6 zastrzeżeń)
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U1(21) 92557
(22)9104 19 5(51) E21B 10/36
(75) Meres Tadeusz, BOLESŁAW; Skorus
Zygmunt, BOLESŁAW
(54) Koronka wiertnicza udarowa
(57) Przedmiotem wzoru jest koronka wiertnicza udarowa
przeznaczona do wiercenia otworów strzałowych w przodkach
górniczych i w robotach budowlanych oraz do wiercenia otwo
rów geologicznych. Koronka wiertnicza udarowa charakteryzuje
się tym że jej głowa (2) ma kształt figury ograniczonej od czoła
powierzchniami dwóch stożków ściętych (5, 6) i częścią czaszy
kuli (7) łączącej rowki (9) z rowkami (8) i wylotami (12) otworu
przepłuczkowego (13).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92600
(22) 91 04 25 5(51) E21C 35/22
(71) SIEMIANOWICE Kopalnia Węgla
Kamiennego, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
(72) Sitko Franciszek, Błąkała Bogdan, Wikiera
Tomasz, Frydel Walenty, Steindor Marcin
(54) Ssawa instalacji odpylającej
(57) Projekt rozwiązuje zagadnienie poprawy widoczności
obsługującego kombajn chodnikowy mający urządzenie odpy
lające usytuowane na górnej powierzchni kombajnu, którego
ssawa sięga ponad wychylny organ roboczy.
Ssawa ma poprzeczny przekrój w formie owalu. Boczne
ściany (1, 2) ssawy mają zarys półkola. Promień zaokrąglenia
bocznej ściany (1) po stronie prawej ssawy jest większy od
promienia zaokrąglenia bocznej ściany (2) po lewej stronie.
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Boczne ściany (1, 2) są połączone płaskimi blachami (3, 4), z
których denna blacha (4) jest styczna do okręgów zakrzywień
bocznych ścian (1, 2). Wlot (5) ssawy ma krzywoliniowy zarys
(6), a krzywizna zarysu (6) jest odchylona ku tyłowi przechodząc
stycznie w boczną ścianę (2).
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tkwiące końcami w odcinkach rury (1). Sworzeń (6) jest zabez
pieczony przed poosiowym przesunięciem za pomocą elemen
tów (7).

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 92566
(22) 91 04 22 5(51) E21D 11/14
(71) BUDOKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Górniczego, MYSŁOWICE
(72) Major Mirosław, Kowal Andrzej, Krywult
Jerzy, Rułka Kazimierz, Gruszka Roman,
Drobniak Marian
(54) Obudowa odrzwiowa z dwuteownika dla
szerokich wyrobisk górniczych
(57) Obudowa według wynalazku wykonana z dwuteownika
złożona jest ze stojaków (1) odgiętych w części przystropowej
do osi wyrobiska i stropnic (2) o kształcie zbliżonym do prosto
liniowej. Końce stojaków (1) i stropnicy (2) są zukosowane pod
kątem (ß) i przylegają do siebie całym przekrojem. Elementy
obudowy połączone są za pomocą symetrycznych przykładek
(3) ściśle przylegających do półek dwuteownika i środnika.
Przykładki w widoku mają kształt dwóch trapezów niesymetry
cznych złożonych ukośnymi bokami, tworzącymi kąt rozwarty
(a).

U1(21) 93327
(22) 91 08 16 5(51) E21D 23/06
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego im. Związku
Młodzieży Polskiej, ŻORY
(72) Jatczyk Zdzisław, Borkowski Zbigniew
(54) Tylny łącznik spągnicy górniczej obudowy
zmechanizowanej dla pokładów o średniej
miąższości
(57) Łącznik składa się ze stalowej tulei (1), wewnątrz której
jest umieszczony odcinek łańcucha (2). Skrajne ogniwa (6) są
wyprowadzone poprzez otwory (5) wycięte w wewnętrznych
blachach bocznych (3) spągnicy (4) powyżej skrajnego górne
go położenia cylindra przesuwnika. Otwory te są dostosowane
kształtem do kształtu połączenia dwóch sąsiednich ogniw łań
cucha (2), który jest uchwycony za pomocą klinów (7) zabezpie
czonych przed wybiciem tulejką rozprężną (8).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92568
(22)9104 22 5(51) E21D 23/03
(71) PORĄBKA-KLIMONTÓW Kopalnia
Węgla Kamiennego,
SOSNOWIEC-ZAGÓRZE
(72) Malczyk A1fred, Cieślik Jerzy, Kulesa
Kazimierz, Pałgan Edward, Bogdziewicz
Franciszek, Marszycki Zdzisław, Palus
Kazimierz
(54) Stropnica obudowy górniczej z osłoną czoła
ściany
(57) Stropnica charakteryzuje się tym, że ma czołową rurę
(1) złożoną z odcinków zamocowanych do końca stropnicy (3)
w odstępach (2). Ucha (4) osłony czoła ściany ma usytuowane
w odstępach (2), a przez ucha (4) ma przełknięte sworznie (6),

U1(21) 92500
(22)9104 15 5(51) E21F17/08
(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego,
KATOWICE
(54) Podpora rury
(57) Podpora charakteryzuje się tym, że ma siodło (1 ) wypro
filowane w kształcie połówkowego wycinka rury. Od spodu do
siodła (1) przymocowane są dwie nogi (3) z elementów kształ
townika, zachodzących na siebie i umożliwiających regulację
długości nogi (3). Miejsca styku elementów nogi (3) ściśnięte są
regulowanymi obejmami (4).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 92549

(22) 91 04 18

5(51) F04F 5/20

(71) Akademia Rolnicza, LUBLIN
(72) Krupiński Andrzej
(54) Wyciąg
(57) Wyciąg ma strumienicę (1), której wlot (2) strumienia
napędowego połączony jest z wentylatorem tłoczącym, wylot (3)
połączony jest z miejscem odprowadznia gazów, a króciec
ssawny (4) z okapem (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92502

(22)9104 15

5(51) F16K 1/30

(71) SUPON Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego, BIAŁYSTOK
(72) Kazberuk Sergiusz
(54) Zawór do butli agregatów i stałych instalacji
gaśniczych C02
(57) Zawór służy do szczelnego zamykania butli znajdują
cych się pod wysokim ciśnieniem ciekłego CO2 oraz szybkiego
i sprawnego rozładowania jej podczas gaszenia pożaru. Zawór
posiada docisk (16) osadzony na kołku (13) wciskający popychacz (5) osadzony w korpusie zaworu (3) i blokujący się na
popychaczu w końcowej fazie otwierania.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92591

(22)9104 24

5(51) F16B 45/00

(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych,
CHEŁMNO
(72) Dyjak Eugeniusz
(54) Uchwyt szafki wiszącej
(57) Uchwyt szafki wiszącej składa się z korpusu (1), zacze
pu (2), wodzika ustalającego (3) oraz śrub regulacyjnych (4,5).
Korpus (1) ma postać prostopadłościanu, wewnątrz którego
umieszczony jest zaczep (2). Zaczep (2) suwliwie osadzony jest
pomiędzy ścianami bocznymi wodzika ustalającego (3).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 92487

(22)910415

5(51) F16K11/14

(71) KOKSOPROJEKT Biuro Projektów Sp. z o. o., ZABRZE
(72) Bzowski Marian, Gawliński Stanisław,
Gromek Ryszard, Solarz Andrzej
(54) Urządzenie do sterowania przepływem wody
o wysokim ciśnieniu oraz niskim ciśnieniu
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji urzą
dzenia umożliwiającego doprowadzenie wody w różnych okre-
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sach o wysokim ciśnieniu w celu inzekcji pyłów i dymów oraz o
niskim ciśnieniu do czyszczenia odbieralnika.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że przestrzeń (8)
nad elementem zamykającym (6) zaworu wysokociśnieniowego
(1) i zawieradłem (7) zaworu zwrotnego (2) połączone są kana
łem łączącym (9), z którego wyprowadzony jest wylot (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92496
(22) 91 04 15 5(51) F16L 13/10
(75) Pogorzelski Sławomir, SMARDZEW; Sarba
Paweł, ŁÓDŹ
(54) Złącze izolacyjne rurociągów gazowych
(57) Złącze ma uszczelniającą izolacyjną tuleję (4) wciśniętą
na klej między kielich (2) rurowej końcówki (1) a wprowadzoną
do niego prostą rurową końcówkę (5).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92567
(22) 91 04 22 5(51) F25D 23/06
(71) PZL KROSNO Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego, KROSNO
(72) Kustroń Staniaław, Hanus Stanisław,
Czerniecki Jan, Guzik Jacek, Marszałek
Stanisław, Nycz Tadeusz
(54) Komora chłodnicza składana

U1(21) 92542
(22) 91 04 13
5(51) F23J 1/02
(71) WATRA Zakłady Przemysłu
Dziewiarskiego, LUBAWKA
(72) Hildebrandt Stanisław, Markiewicz Ryszard,
Majerski Fryderyk, Majda Jan
(54) Odżużlacz zgrzebłowy
(57) Odżużlacz składa się z wanny (1) o korycie poziomym i
korycie pochyłym. W osi podłużnej wanny (1) poruszają się
łańcuchy (2) zgarniające żużel za pomocą zgrzebeł rozmiesz
czonych symetrycznie na całej długości łańcucha (2).
Na zewnętrznej stronie wanny (1) w części poziomej
koryta umieszczona jest szyna (3), w której poruszają się łańcu
chy (2) w biegu powrotnym. Na zewnętrznej stronie wanny (1)
w części pochyłej koryta umieszczone jest urządzenie (4) napi
nające łańcuchy (2).

(1 zastrzeżenie)

(57) Komora według wzoru składa się z płyt ściennych bocz
nych (1.1, 1.2, 1.3) czołowych oraz płyt sufitowych, które połą
czone są za pośrednictwem wypustów i rowków trapezowych
wykonanych odpowiednio na obrzeżach i obwodzie płyt, a
wzajemny docisk tych płyt zrealizowany jest za pomocą ściąga
czy taśmowych (9.1, 9.2), usytuowanych wzdłuż ich styku. Ściąga
cze są zaczepione końcami do płyty względnie belki fundamentowej
(4) komory i są zaopatrzone w elementy śrubowe naciągowe (10,
11).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 92580

(22) 91 04 23

5(51) F25D 25/02

(75) Chełstowski Piotr, WROCŁAW
(54) Koszyk podwieszany do półki, zwłaszcza w
chłodziarkach domowych
(57) Koszyk podwieszany do prętów półki domowej chło
dziarki umożliwia poziome usytuowanie butelki czy innego po
jemnika.
Koszyk charakteryzuje się tym, że płytka (1) ma postać
prostokąta i posiada na obu końcach dwóch przeciwległych
krawędzi wystające zaczepy (2). Wzdłuż jednej z pzostałych
krawędzi wykonane są pionowe występy (3). W płytce (1) wyko
nane są okrągłe otwory ażuru (4).

U1(21) 92477

(22) 91 04 15
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(71) WSK PZL MIELEC Zespół Szkół
Technicznych, MIELEC
(72) Żala Jan, Łakomy Mirosław J., Straż Adam
W.
(54) Przeponowy wymiennik ciepła
(57) Przeponowy wymiennik ciepła z przeciwprądową wy
mianą posiada korpus termoizolacyjny z umieszczonymi we
wnątrz przeponami (11) zamocowanymi w termoizolacyjnych
odstępnikach (10) tak, aby brzeg przepon (11) nie dochodził do
powierzchni odstępników. Wentylatory (17) i (18) są zainstalo
wane w otworach wywiewu (1 ) i nawiewu (3) tłocząc powietrze
przeciwprądowo do kanałów komory (7).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 92463
U 1(21) 92613

(22) 91 04 27

5(51) F27B 9/02

(71) Górnicza Fabryka Narzędzi, RADZYŃ
PODLASKI
(72) Krawczyk Józef
(54) Piec komorowy do nagrzewania detali
(57) Piec komorowy według wzoru składa się z prostopadłościennej przelotowej, poziomej komory z wymurówką (1) cerami
czną z zamocowanymi w niej, w pionie w dwu rzędach silitowymi
elementami grzejnymi (2) równomiernie rozmieszczonymi na sze
rokości pieca. Komora zamknięta jest z dwu stron ceramicznymi,
pionowymi, szamotowymi ścianami (3) z zamocowanymi w nich
w pionowych rzędach pomiędzy silitowymi elementami grzejny
mi (2), poziomymi tulejami (4) ceramicznymi do umieszczania
w nich nagrzewanych prętów. Do szamotowych ścian (3) izola
cyjnych dotykają od zewnątrz stalowe osłony (5) z wypełnieniem
ceramicznym, z pionową szczeliną (6), mocowane przesuwnie
na obudowie (7) pieca. Komora pieca zamocowana jest nad
przestrzenią z układem zasilania elektrycznego.

(1 zastrzeżenie)

(22) 91 04 13

5(51) F28G 3/04

(71) RAFAKO Raciborska Fabryka Kotłów,
RACIBÓRZ
(72) Płaczek Bogumił, Sławik Hubert, Subocz
Kazimierz
(54) Urządzenie do czyszczenia powierzchni
zewnętrznych końców wężownic rurowych
giętych
(57) Urządzenie ma wolnoobrotową tarczę (3) z otworem
przelotowym dla końca oczyszczonej wężownicy, osadzoną na
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rolkach (10), wyposażoną w szczotkę.czyszczącą (4) o ruchu
obrotowym i posuwistym promieniowym względem tarczy (3)
oraz ma przed tarczą (3) i szczotką (4), tuleję prowadzącą dla
oczyszczanej wężownicy. Szczotka czyszcząca (4) poprzez wa
łek giętki jest połączona z szybkoobrotowym motoreduktorem.
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przechodzi w powierzchnię walcową (9) zakończoną powierz
chnią stożkową (10). Rurka wykonana jest metodą wtryskową z
tworzywa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 92282

(22) 91 03 20

5(51) F42D 1/00

(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,
WROCŁAW
(72) Biajgo Ryszard, Jędryszka Marian, Śliwiński
Janusz, Wojtowicz Henryk, Wysocki Tadeusz
(54) Rurka łącznikowa
(57) Rurkałącznikowa stanowi uniwersalny element konstru
kcyjny macki i kotwiczki minerskiej oraz wykrywacza elektro
magnetycznego. Rurka ma z jednej strony walcową część z
gwintem (1), a z drugiej strony otwór gwintowany (2). Walcowa
część z gwintem (1) przechodzi przez powierzchnię stożkową
(3) w powierzchnię walcową (4) mającą w końcowej części
podłużne, pryzmowe garbiki (5). Natomiast w osi walcowej
części z gwintem (1) znajduje się otwór (6) o małej średnicy
przechodzący przez powierzchnię stożkową (7) w otwór o wię
kszej średnicy (8) zakończony częścią gwintowaną (2). Część ta

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 92571

(22) 91 04 22

5(51) G01F 23/62

(75) Spandel Zbigniew, WODZISŁAW ŚLĄSKI
(54) Pływak do układu pomiaru poziomu cieczy w
zbiorniku
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pływak wykorzy
stywany w układach do pomiaru poziomu cieczy, zwłaszcza w
zbiornikach z kwasami lub innymi cieczami żrącymi.

Pływak wykonany jest ze szkła w postaci wydrążonego,
zamkniętego z obu stron walca (2) stanowiącego jednolitą całość,
wewnątrz którego umieszczony jest magnes stały (4) usytuowany
między szklanymi wypustkami (3) utworzonymi z jednorodnego
materiału szklanego walca (2).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92530

(22) 91 04 17

5(51) G01N 1/10

(71) MEPROZET Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
Produkcji Zwierzęcej, GDAŃSK
(72) Osiowski Ludomir, Oryszewski Witold,
Kuczbański Stanisław
(54) Stanowisko do pobierania próbek wody i
mułu przybrzeżnego
(57) Stanowisko składa się z windy i podstawy służącej do
zamocowania jej na łodziach, kutrach lub stanowiskach stałych.
W korpusie windy (1) na zamocowanym w łożyskach wałku (2)
osadzony jest bęben i tarcza hamulcowa.
Wewnątrz korpusu umieszczona jest szczęka hamulca
ciernego (5) ze śrubową regulacją siły zacisku. Na zewnątrz
, korpusu na wałku (2) osadzony jest krążek linowy (6) oraz korba
(8). Do ściany korpusu od strony korby (8) zamocowany jest
zatrzask (9) tarczy hamulcowej oraz wspornik z licznikiem (7).
Do korpusu windy (1) zamocowany jest przy pomocy
sworznia (11) wysięgnik (12) z odciągiem (13). Lina nośna (14)
zamocowana na bębnie przechodzi przez krążek (15), krążek (6)
i krążek (16) oraz prowadnicę (17).
Podstawa windy (1) ma trzpień (10) służący do osadze
nia windy oraz konstrukcję wsporczą składającą się z telesko
powej rury (21) oraz zacisków (22).

(1 zastrzeżenie)
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na pierwszej prowadnicy (29) z możliwością aretacji: zespół (26)
trzeciego zwierciadła odbijającego (27), mikroskop projekcyjny
(42) i telewizyjną kamerę przemysłową (39).
Telemikroskop ma zastosowanie zwłaszcza w proce
sach ustawiania i obserwacji mikropróbek w próżniowych ko
morach badawczych.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92529

(22) 91 04 17

5(51) G09B 29/10

(75) Pisarczyk Daniel, OPOLE
(54) Przyrząd do pomiarów graficznych
(57) Przyrząd według wynalazku wykonany jest w kształcie
czworokątnej płytki (1) o dwóch kątach prostych, jednym kącie
ostrym i jednym kącie rozwartym wykonanej z przeźroczystego
materiału z naniesionym na niej prostokątem podstawowym
podzielonym na elementarne kwadraty przy pomocy linii wza
jemnie prostopadłych z podziałkami liniowymi (7,8,9,10). Jeden
z dłuższych boków prostokąta podstawowego pokrywa się z
krawędzią (3) płytki (1), a jeden z krótszych boków pokrywa się
z krawędzią (4) płytki (1). Wzdłuż krawędzi (5) płytki (1) nanie
sione są pomocnicze podziałki (11,12,13), natomiast wzdłuż
krawędzi (2) płytki (1) naniesione są podobne podziałki (14,15).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 92493

(22)9104 16

5(51) G02B 21/00
G02B 26/10
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S.Kaliskiego,
WARSZAWA
(72) Nagraba Stefan, Pietrzak Jan, Wilczyński
Adam
(54) Telemikroskop

(57) Telemikroskop, utworzony z obudowy zawierającej ze
spół regulacji przenoszenia wiązki świetlnej, zespół przesłony
(24) i dwa zespoły (19,21) zwierciadeł odbijających (20,22) oraz
z mikroskopu wizualnego (54), posiada osadzone przesuwnie

U1(21) 93350

(22) 91 08 20

5(51) G09F 7/20

(75) Berg Wojciech, SŁUPSK
(54) Stelaż reklamowy
(57) Stelaż charakteryzuje się tym, że ma dwa poziome ra
miona (1) połączone poprzecznicą (2), w której umieszczony
jest pionowy, obrotowy czop (3). Czop (3) zakończony jest
uchwytem.

(2 zastrzeżenia)
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(22) 91 04 19
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5(51) G09F 13/18

(75) Nowak Eugeniusz, WARSZAWA
(54) Reklama świetlna
(57) Reklamę świetlną stanowi plansza (1) na powierzchni
której osadzone są wahliwie elementy (2) i (4), przy czym nad
elementami (4) w kontrastowym kolorze osadzony jest w pewnej
odległości świetlny, elastyczny wąż (3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93351

(22) 91 08 20

5(51) G09F 7/20

(75) Berg Wojciech, SŁUPSK
(54) Stelaż reklamowy
(57) Stelaż charakteryzuje się tym, że ma dwa ramiona (1)
połączone poprzecznicą (2). Poprzecznica ma dwa słupki za
kończone uchwytami, wykonane ze śrubowej sprężyny osadzo
nej w gumowej rurze.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Ul(21) 92480

(22) 91 04 15

5(51) H01Q 19/17

(75) Sołtysiak Marek, KALISZ
(54) Antena szerokopasmowa synfazowa,
zwłaszcza antena telewizyjna
(57) Antena zawiera reflektor (1 ) w postaci prostokątnej ramy
(5) wyposażonej w poprzeczki (6), (7) oraz dipole (2), (3), (4) w

kształcie wieloboków o różnych obwodach. Dipole (2), (3), (4)
są usytuowane koncentrycznie. Boki (8), (9), (10), (11 ), (12) ,(13),
(14) wieloboków dipoli (2), (3), (4) są tak ułożone, że tworzą
obrys zbliżony do ósemki. Dipole (2), (3), (4) są połączone ze
sobą za pomocą listew (15), (16). Reflektor (1) i dipole (2), (3),
(4) są usytuowane naprzeciw siebie i połączone za pomocą
wsporników (17).

(15 zastrzeżeń)

U1(21) 92508

(22) 91 04 16

5(51) H01R 17/04

(75) Gryglewski Roman, SZCZECIN
(54) Gniazdo antenowe
(57) Gniazdo według wynalazku posiada obejmę zewnętrz
ną (1), która ma w dolnej części uformowany pierścień oporowy
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(4), ustalający położenie obejmy zewnętrznej (1) względem
płytki montażowej (5). Obejma zewnętrzna jest połączona z
płytką montażową (5) poprzez rozwalcowanie części końcowej
(7).

Nr 2 (472) 1992

stanowi profil kątowy zaopatrzony w dwa żebra. Jedno z żeber
ma otwory dla przełącznika (6), przewodu zasilającego (7) oraz
dwu bezpieczników (8),

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 92504

(22) 91 04 16

5(51) H01R 31/02

(75) Gryglewski Roman, SZCZECIN
(54) Rozgałęźnik sygnałów dla sprzętu
audiowizualnego
(57) Rozgałęźnik posiada obudowę (9) z materiału izolacyj
nego uformowaną w kształcie prostopadłościanu, w którym
usytuowane są kołnierzyki oporowe (8) utworzone w dolnej
części obejmy zewnętrznej (2). Osie symetrii gniazd anteno
wych (1) usytuowane są w jednej płaszczyźnie, przy czym osie
symetrii dwóch gniazd antenowych (1) leżą najednej prostej,
zaś oś symetrii trzeciego gniazda antenowego (1) jest prosto
padła do tej prostej.

U1(21) 92590

(22) 91 04 24

5(51) H02B 1/26

(75) Karkosik Roman, CZERNIKOWO;
Grudziński Janusz, TORUŃ
(54) Pokrywa skrzynki rozdzielczej
(57) Pokrywa według wzoru mająca kształt prostopadłościa
nu z zaokrąglonymi narożami posiada przy otworach mocują
cych (2) żeberka usztywniające (3).

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 92552
U1(21) 92509

(22) 91 04 16

5(51) H01R 31/02
H01R 13/66
(75) Postawka Andrzej, WROCŁAW
(54) Rozgałęźnik z filtrem przeciwzakłóceniowym

(57) Rozgałęźnik posiada gniazda sieciowe (1) osadzone w
płycie czołowej (2) połączone przewodami z filtrem sieciowym
a ten z kolei jest połączony z przewodem zasilającym (7).
Wymienione elementy są przytwierdzone do obudowy (4), którą

(22) 91 04 19

5(51) H02G 3/26

(71) Spółdzielczy Ośrodek Rozwoju Techniki,
LUBLIN
(72) Gągała Ludomir, Hładyniuk Józef
(54) Uchwyt do mocowania przewodu
elektrycznego
(57) Uchwyt do mocowania przewodu elektrycznego posia
da korpus (1 ) w postaci płaskownika wygiętego w kształcie litery
"U", przy czym pierwsze jego ramię posiada otwór do mocowa
nia uchwytu do dławnicy (2), zaś drugie ramię odgięte jest na
zewnątrz, pod kątem prostym i zawiera co najmniej jeden otwór
do mocowania przewodu (3) za pomocą nakładki (4) i wkrętu
(5).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 92588

(22)9104 25

5(51) H02G 7/00

(71) ELEKTROMONTAŻ Przedsiębiorstwo
Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa, WROCŁAW
(72) Czekalski Zdzisław
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(54) Fotel monterski
(57) Fotel jest przeznaczony do wykonywania prac na wysoko
ści, związanych z montażem lub wymianą izolatorów na konstru
kcjach słupów energetycznych oraz regulacją zwisów przewodów
energetycznych.
Fotel składa się z rynny (1), usytuowanej w pozycji
odwróconej litery U, do której są zamocowane: siedzisko (2) i
wysięgnik (3) z obejmą (4) oraz usytuowaną między nimi ramą,
zawierającą podpórki.

(4 zastrzeżenia)
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Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 2/1992

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 5

Strona

1

2

3

281040
281765
284937
285592
285900
285908
285951
285955
286026
286053
286061
286062
286064
286071
286076
286077
286081
286083
286084
286098
286099
286101
286102
286104
286105
286107
286108
286109
286114
286115
286116
286117
286118
286119
286120
286121
286122
286123
286125
286134
286135
286136
286137
286139
286141
286143
286146
286148
286151
286152

A61K
C08L
A01N
C07D
G08C
H02K
G01T
H01H
B27B
F16L
G01N
G01N
D04B
F23G
G06F
C01C
B66C
B22D
H03K
H04M
A61B
G01N
H02M
H01M
C08G
C04B
G01R
A61K
A61M
C10G
C10G
G05F
C07H
F24D
G01R
B23P
G01H
D04B
F23C
C04B
C04B
A47J
A61K
B66C
A47J
B42D
E21C
B29C
H04N
B22C

7
29
3
23
46
47
45
47
15
39
44
44
33
40
46
19
18
13
48
48
6
43
48
47
29
21
45
7
8
30
30
46
29
40
44
14
42
32
39
21
21
5
7
19

5
16
35
15
50
13

Nr
zgłoszenia

1
286153
286155
286156
286157
286159
286160
286161
286162
286163
286164
286167
286174
286175
286176
286179
286180
286181
286182
286186
286189
286190
286191
286192
286193
286195
286197
286198
286203
286206
286207
286212
286213
286214
286215
286216
286221
286226
286230
286232
286234
286235
286236
286251
286252
286254
286257
286440
286954
286971
287055

Int.Cl 5

2
B22C
B21J
B08B
C04B
C02F
C04B
C02F
B22C
B22C
B22F
C07D
G05D
A23L
A23L
F28C
B21B
B21D
B21B
A23B
C01F
B32B
H03M
C07C
G01J
B23K
B65G
E21D
C08L
A61G
C02F
E04B
C07F
C07F
C07F
C07F
C04B
C11B
C12N
E21D
A61K
G05F
B08B
A63B
E02D
D06F
H05B
C07D
F16H
A61K
B03B

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 5

287150
287259
287594
287988
288187
288202
288247
288668
288812
288871
288901
288948
288975
289027
289325
289388
289739
289790
289905
289909
289913
289914
289916
289917
289918
289952
289961
289968
289969
289988
290002
290010
290020
90023
290044
290071
290072
290121
290134
290135
290202
290235
290244
290259
290286
290325
290339
290340
290406
290407

C07C
A01N
A61K
C25B
B23B
A23L
F16B
C07D
A61L
F24D
C07D
F15B
B60T
F16C
C10B
B60J
A01D
C23C
E01B
E04B
H04N
H04N
G01F
A01G
H04N
H04M
C04B
F15B
F16H
C07D
F03C
C07C
B21D
E01D
B01D
C23C
C23C
C08L
C07C
C07C
H04N
C09K
C07D
A01D
C03C
B29C
A01N
A01N
H04M
B26D

Strona

3
13
12
10
22
20
22
20
13
12
13
26
45
5
4
40
11
12
10
4
19
16
48
22
42
14
18
36
29
6
19
34
28
27
27
28
21
31
31
36
8
46
10
9
34
33
52
26
39
7
9

23
3
7
32
13
4
38
26
8
40
25
38
17
38
30
16
2
32
34
35
51
51
41
2
51
49
22
37
39
23
37
23
12
34
9
32
32
29
22
22
50
30
25
2
20
15
3
3
49
14
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1
290451
290530
290896
290947
291080

B65B
B65D
C02F
F03D
C07D

17
17
20
37

291093
291094
291146
291435
291452

2
F41C
F41C
B21D
H04N
E04H

85

3

1

41
41
11
50
35

291519
291520
291521
291536
291552

2
G01N
G01N
G01N
H02J
C10L

3
42
42
43
47
31

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 2/1992

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 5

Strona

1

2

3

91890
92282
92417
92424
92463
92469
92470
92471
92473
92475
92476
92477
92478
92479
92480
92481
92482
92487
92491
92492
92493
92494
92495
92496
92498
92499
92500
92501
92502
92503
92504
92505
92506
92507
92508
92509
92510

A63B
F42D
A63H
B44D
F28G
B01L
B01L
B01L
B01L
B01L
B01L
F28F
B65D
B65D
H01Q
A61F
A61F
F16K
E03C
E04C
G02B
A63B
A23N
F16L
B26D
B21D
E21F
B63B
F16K
A61L
H01R
A63B
A61H
A41D
H01R
H01R
C10B

57
79
59
63
78
59
59
60
60
60
61
78
64
65
81
56
57
76
71
73
80
58
53
77
62
62
75
64
76
57
82
58
57
54
81
82
69

Nr
zgłoszenia

1
92512
92513
92514
92528
92529
92530
92531
92532
92533
92535
92536
92537
92538
92540
92542
92546
92547
92549
92550
92552
92553
92554
92555
92556
92557
92558
92561
92562
92563
92564
92565
92566
92567
92568
92569
92571
92572

Int.Cl 5

2
A47B
E01C
E04B
A61H
G09B
G01N
B65F
B65F
B65F
B65G
E04C
E04C
E04C
G09F
F23J
A63H
E05B
F04F
A47B
H02G
A47C
A47C
A47C
B67D
E21B
B65D
E01F
E01F
A47B
E02B
E02B
E21D
F25D
E21D
B02C
G01F
E04B

Strona

3
54
70
72
57
80
79
67
67
67
68
72
72
73
81
77
58
74
76
55
82
55
56
55
68
74
66
70
70
54
70
71
75
77
75
61
79
72

Nr
zgłoszenia

1
92573
92574
92575
92576
92577
92578
92579
92580
92581
92587
92588
92589
92590
92591
92592
92593
92594
92595
92596
92600
92601
92603
92605
92613
92751
93093
93097
93108
93156
93164
93260
93327
93350
93351
93383

Int.Cl 5

2
B65D
B26D
A47B
B60P
B60P
B60P
B60L
F25D
A47B
E05B
H02G
E01D
H02B
F16B
E03C
B65D
B60S
A24F
A24F
E21C
B65D
A61D
A47J
F27B
B07B
E04H
B65D
E01B
B21C
E04H
B65G
E21D
G09F
G09F
C12C

Strona

3
66
62
54
63
63
64
63
78
55
74
82
70
82
76
71
66
64
53
53
74
65
56
56
78
61
73
66
69
62
73
68
75
80
81
69
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