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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach 
i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według 
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 
12.XI. 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają następujące 
dane: 
- symbol według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy -

jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór 

użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń, 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w 
układzie numerowym. 

* * * 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone kodem rodzaju doku
mentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd 
Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i 

rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożli

wiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 

nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, 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 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 

Warszawa, dnia 23 marca 1992 r. Nr 6/476/Rok XX 

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 zgłoszonych 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 ST16) zgodnie z przyjętymi symbolami: 

Al - ogłoszenie zgłoszenia o patent 
A2 - ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy 
A3 - ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy 
A4 - ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy 
Ul - ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne 
U3 - ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne dodatkowe 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Al (21) 286861 (22) 90 09 11 5(51) A01D 34/63 
(71) AGROMET-FAMAROL Fabryka Maszyn 

Rolniczych, SŁUPSK 
(72) Magiera Henryk, Kopańczyk Stefan, Kopacz 

Henryk, Żerek Antoni, Matias Wojciech, 
Kostyk Michał 

(54) Tarczowa kosiarka rotacyjna 
(57) Tarczowa kosiarka rotacyjna charakteryzuje się tym, że 

ma równoległobok przegubowy (9) do zawieszania kosiarki z 
przodu ciągnika, Równoległobok przegubowy (9) ma bezpiecz
nik mechaniczno-hydrauliczny w postaci układu dźwigni (14) 
połączonego z mechanicznym bezpiecznikiem (13) i zaworem 
sterującym hydrauliki siłowej mechanizmu wydźwigu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 290450 (22) 91 05 28 5(51) A01D 78/06 
(31) 90 4019942 (32)90 06 22 (33) DE 
(71) CLAAS SAULGAU GMBH, SAULGAU, 

DE 
(72) Geng Manfred 
(54) Dwutarczowy zgarniacz pokosów 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia działa

nia, podwieszalnego na ciągniku, dwutarczowego zgarniacza 
pokosów, którego tarczowe zgarniacze pokosów ustawione są 
kaskadowo. 

Dwutarczowy zgarniacz pokosów ma podwozie (1), w 
którym jedno z jego kół tocznych (6) umieszczone jest w strefie 
pomiędzy dwoma tarczami zgarniacza pokosów (10,12). 

Konstrukcja podwozia (1) pozwala na ustawienie z boku 
podwozia (1) tarczy zgarniacza pokosów (12) przesuniętej do 
przodu oraz z tyłu podwozia (1) tarczy zgarniacza pokosów (10) 
usytuowanej za podwoziem. Takie rozmieszczenie umożliwia 
usytuowanie tarcz zgarniaczy pokosów (10,12) w korzystnym 
położeniu transportowym. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 290989 (22)9107 09 5(51) A01N 25/32 
(31) 90 9015134 (32) 90 07 10 (33) GB 
(71) Imperial Chemical Industries PLC. 

LONDYN, GB 
(54) Środek chwastobójczy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takie

go składu środka, który zmniejszałby szkodliwe działanie tego 
środka w przypadku dostania się go do organizmu człowieka. 
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Środek chwastobójczy zawiera sól parakwatu lub di-
kwatu, (sole bipirydynowe) lub ich mieszaninę w mieszaninie ze 
środkiem żelującym, który będzie żelował przy pH ludzkiego 
soku żołądkowego i dalej zawiera emetyk lub środek przeczysz
czający lub oba środki, emetyk i środek przeczyszczający. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 288492 (22) 90 12 27 5(51) A01N 43/40 
(31) 457599 

604655 
(32) 89 12 27 

0111 90 
(33) US 

US 
(71) Monsanto Company, ST. LOUIS, US 
(54) Środek chwastobójczy 
(57) Środek chwastobójczy jako substancję czynną zawiera 

nową pochodną pirydyny o ogólnym wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym jeden z symboli A i B jest wybrany z grupy 
obejmującej fluorowany metyl i chlorofluorowany metyl, a drugi 
z nich jest wybrany z grupy obejmującej fluorowany metyl, 
chlorofluorowany metyi, chlorowany metyl, jodowany metyl, 
alkenyl i alkil, E oznacza alkil, alkeny!, cykloalkii, cykloalkiloaikil, 
chlorowcoalkil lub alkilotioalkil, G oznacza ugrupowanie kwasu 
karboksylowego lub jego estru alkilowego, tioestru alkilowego, 
estru alkenylowego, amidu, pirydylotioestru, grupę cyjanową, 
względnie ma takie samo znaczenie jak D, a D oznacza grupę 
(tetrahydro-2(H)-piran-2-ylideno)aminową, 2(5H)-furanylideno-
aminową, (dihydro-2(3H) - furanylideno) aminową, (dihydro-
2(3H) - tienylideno)aminową, (2 - tiazolidynylideno)aminową, 
(1,3-oksotiolan-2-ylideno) aminową, (2-morfolinylideno)amino-
wą, (1,4-ditian-2-ylideno) aminową, (1,3-oksatian-2-ylideno)ami-
nową, (1,3 - dioksolan - 2- ylideno)aminową lub (2-pirolidynylideno) 
aminową, przy czym te grupy mogą być ewentualnie podstawione. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 287591 (22) 90 10 31 5(51) A01N 47/12 
C07C 233/00 

(31) P 39 36 298.1 (32) 89 11 01 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

LEVERKUSEN, DE 
(54) Środek szkodnikobójczy i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Środek szkodnikobójczy zawiera jako substancję czyn

ną co najmniej jedną pochodną amidu aminokwasu o wzorze 1, 
w którym Ar i Ar' mają takie same lub różne znaczenie i oznaczają 
ewentualnie podstawioną grupę arylową, ewentualnie podstawio-

ną grupę aryloalkilową, ewentualnie podstawioną grupę hetero-
arylową i ewentualnie podstawioną grupę heteroaryloalkilową R1, 
R2 , R3, R4, R5 i R6 sąiakie same lub różne i oznaczają atom wodoru 
lub grupę alkilowąaibo R3 i R^łącznieze związanym z nim atomem 
węgla tworzą pierścień cykloaikilowy. Sposób wytwarzania środ
ka polega na zmieszaniu pochodnej amidu aminokwasu o wzo
rze 1 z rozcieńczalnikiem i/lub ze środkiem powierzchniowo 
czynnym. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 288795 (22) 90 03 20 5(51) A01N 47/30 
(62) 284383 
(31) P 3909146.5 (32)89 03 21 (33) DE 
(71) BASFAktiengesellschaft, 

LUDWIGSHAFEN, DE 
(54) Środek chwastobójczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy za

wierający stosowane zwykle nośniki i skuteczną ilość substancji 
czynnej, którą stanowi ester kwasu [//1,3,5-triazyn-2-ylo/-amino-
karbonylo/-arninosulfonylo] -benzoesowego o wzorze ogólnym 
1, w którym R1 i R2 oznacza grupę metylową lub etyiową, a R3 

oznacza atom wodoru, fluoru albo chloru, albo jego sól odpo
wiednią do stosowania w rolnictwie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286324 (22) 90 08 02 5(51) A01N 59/00 
(71) Chemie AG Bitterfeld-Wolfen, 

BITTERFELD,DD 
(54) Środek do zmniejszania szkód imisji w lesie 
(57) Środek do zmniejszania szkód imisji w lesie, zwłaszcza 

w przypadku drzew iglastych, charakteryzuje się tym, że obok 
zwykłych substancji pomocniczych i nośnikowych jako substan
cję czynną zawiera kombinacje złożone z soli cynku i chloranilu 
i/albo kwasu askorbinowego. 

(3 zastrzeżenia) 

A3(21) 286938 (22) 90 09 18 5(51) A23K1/00 
(61) 285917 
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

WARSZAWA 
(72) Mazurczak Jerzy, Bryl-Sandelewska Teresa 
(54) Sposób wytwarzania wysokobiałkowych 

składników paszowych z wykorzystaniem 
odpadów organicznych, zwłaszcza gnojowicy 

(57) Sposób polegający na poddaniu odpadów fermentacji 
metanowej, oddzieleniu odcieku pofermentacyjnego, zalaniu 
nim pociętych roślin zielonych i poddaniu fermentacji półtleno-
wej, oddzieleniu odcieku po tej fermentacji i poddaniu detoksyka
cji, a następnie użyciu go do uzdatniania żyta na cele paszowe 
oraz do prowadzenia hodowli wgłębnej drobnoustrojów tleno
wych, charakteryzuje się tym, że detoksykacji odcieku dokonuje 
się poprzez ogrzewanie do temp. 70-85°C i przetrzymywanie w 
tej temperaturze przez okres 15-30 minut, po czym odciek studzi 
się do temperatury pokojowej. 

(2 zastrzeżenia) 

http://cykloalkiloaik.il
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Al(21) 290314 (22) 91 06 26 5(51) A43B 17/02 
(31)90 549493 (32)90 07 05 (33) US 
(71) L. A. GEAR INC, LOS ANGELES, US 
(54) Wkładka sprężynująca obcasa buta i obuwie 

sportowe z wkładką sprężynującą 
(57) Wkładkasprężynująca obcasa buta, amortyzująca wstrząsy 

i gromadząca energię oraz zawierająca zespół stabilizujący, chara
kteryzuje się tym, że zespół stabilizujący ma postać cienkiej o 
rozmiarach obcasa płytki (10) uformowanej z wytrzymałego, 
sztywnego materiału o właściwościach sprężynująco-elastycz-
nych, mającej parę krawędzi bocznych i krawędź przednią oraz 
tylną, z którą ma integralnie związany element sprężynujący (20) 
usytuowany w kierunku pionowym, a ponadto skierowany do 
tyłu w położeniu pochylonym do góry. 

Obuwie sportowe zawierające cholewkę i podeszwę, 
która ma część obcasową z wkładką i sprężynującą śródzelów-
kę, zaś podeszwa zewnętrzna związana jest z zespołem stabili
zującym amortyzującym wstrząsy stopy, charakteryzuje się tym, 
że wkładka sprężynująca (10) stanowi cienką płytkę o rozmia
rach obcasa uformowaną z materiału wytrzymałego, usytuowa
ną wewnątrz części obcasowej śródzelówki (4). 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 290362 (22) 91 05 22 5(51) A43B 17/14 
(31) 90 9001615 (32)90 05 23 (33) ES 
(71) J'HAYBER S. A, ELCHE, ES 
(54) Wkładka tłumiąca do butów 
(57) Wkładka według wynalazku charakteryzuje się tym, że 

stanowi pustakowy korpus (1) tworzący podkładkę lub pęcherz 
powietrzny, który składa się z dwóch części (2), (3) połączonych 
ze sobą, przy czym część (2) ma kształt miski o obwodowym 
brzegu, umieszczonym i przytrzymywanym w rowku, który znaj
duje się w obwodowym kołnierzu (4), należącym do części (3), 
która posiada na swojej zewnętrznej powierzchni brzeg (7), 
który wystaje względem dolnej powierzchni podeszwy, gdy cały 
korpus (1) jest scalony do podeszwy, 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 291817 (22) 91 09 25 5(51) A61B 5/14 
(75) Charzewski Jan, WARSZAWA 

(54) Nakłuwacz palca 
(57) Nakłuwacz według wynalazku posiada sprężynę (3), 

zamocowaną do boku obudowy (1), na której swobodnym koń
cu jest osadzone ostrze (4) oraz dźwignię (6), której jeden koniec 
oddziaływuje na sprężynę (3) zaś drugi wystaje poza obudowę 
d). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 286850 (22) 90 09 12 5(51) A61B 17/58 
(71) Akademia Medyczna, WARSZAWA 
(72) Górecki Andrzej, Kuś Wojciech, Purski 

Karol 
(54) Stabilizator o zmiennej elastyczności do 

zespolenia odłamów kości 
(57) Przedmiotem wynalazku jest stabilizator do zespolenia 

odłamów w bezgipsowym leczeniu złamań kości. 
Stabilizator zawiera element ustalający w postaci zesta

wu co najmniej dwóch wymiennych płytek elastycznych (1) 
połączonych rozłącznie nakrętkami (3) z trzpieniami (2) zamo
cowanymi w odłamach zespolonej kości. Każda z płytek (1) 
zestawu ma tak dobraną doświadczalnie elastyczność, aby 
połączone płytki (1) spełniały mechaniczne warunki zespolenia 
wymagane w zależności od rodzaju złamania na podstawie 
oceny rozkładu sił występujących w obszarze przełomu kości 
(4). 

Stabilizator umożliwia elastyczne połączenie odłamów, 
a jego rozmiary mogą być dostosowane do wymogów skutecz
nego zespolenia złamania. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 286929 (22)90 0917 5(51) A61K 35/78 
(75) Porański Bolesław, ŁÓDŹ 
(54) Sposób wytwarzania preparatu 

farmaceutycznego typu O/W 
(57) Do ekstraktu wodnego owocu kasztanowca zwyczajne

go dodaje się w temperaturze 55-60°C ekstraktu wodnego kory 
wierzbowej białej korzystnie składników w stosunku 1:6. Całość 
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się przesącza i do 1000 części wagowych przesączu dodaje się 
2 4-3,0 części wagowych gliceryny, 1,5-2,4 części wagowych 
MgS04-7H20, 2 części wagowe benzoesanu sodu i 1 część 
wagową rezorcyny. 

Następnie do całości w tej samej temperaturze przy 
mieszaniu dodaje się stopu otrzymanego z 10-24 części wago
wych tłuszczu zwierzęcego korzystnie wieprzowego, 26 części 
wagowych oleju parafinowego oraz 3,8-4,5 części wagowych 
wosku pszczelego, przy czym całość zagęszcza się żelatyną. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286819 (22) 90 09 10 5(51) A63C 17/02 
B62B 11/00 

(71) Anderson Roger William, 
JOHANNESBURG, ZA 

(72) Smith Eric Oliver Macleod, Fisher James, 
King Simon 

(54) Deskorolka 
(57) Deskorolka zawiera dwie płyty (10,12) stanowiące opar

cie dla stóp, przy czym każda z płyt (10,12) składa się z pomostu 
(18) oraz zestawu kołowego (52), na którym osadzone są dwa 
kółka (24) w układzie osiowym, przymocowanego do dolnej 
powierzchni pomostu (18), elementu (14) rozpórkowego do 
utrzymywania płyt (10,12) w pewnej odległości od siebie oraz 
układu skrętnego mającego pionową oś obrotu (A) łączącą płytę 
(10,12) z elementem rozpórkowym (14) w celu umożliwienia 
skrętu obu płyt (10,12) wokół pionowej osi (A), względem ele
mentu rozpórkowego (14). 

(16 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 286943 (22) 90 09 19 5(51) B01D 13/04 
(71) Zakład Karbochemii Polskiej Akademii 

Nauk, GLIWICE 
(72) Rogut Jan, Śmigasiewicz Stefan, Szczurowski 

Adam, Watras Jan, Giełzak Krzysztof 
(54) Sposób wytwarzania modułów 

membranowych 
(57) Sposób wytwarzania modułów membranowych, stoso

wanych w procesach separacji mono i wielofazowych miesza
nin, polega na wstępnym uformowaniu z mikrorurek lub włókien 
z prześwitem dzianiny, tkaniny lub maty według znanych tech
nik. 

W sposobie według wynalazku wytwarza się dzianinę, 
tkaninę lub matę tak, aby w jednym z kierunków wstęgi lub 
rękawa otrzymywanego materiału, mikrorurki ułożone były rów
nolegle lub przeplatały się przy zachowaniu ciągłości prześwitu 
między wybranymi miejscami wstęgi np. krawędziami. 

Wstęgę lub rękaw klei się odpowiednio, formując w ten 
sposób wkład modułu membranowego lub jego części i podda
je się je procesowi przycinania w celu otworzenia wnętrza kapi-
lar. 

Sposób umożliwia również otrzymywanie dzianiny, tka
niny iub maty wieloosiowej i zastosowanie także lub wyłącznie 
sztywnych mikrorurek polimerowych lub ceramicznych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 286290 (22) 90 07 30 5(51) B01D 15/00 
(75) Brygała Ireneusz, POZNAŃ; Mrugała 

Bogusz, POZNAŃ 
(54) Sposób oczyszczania gazów spalinowych i 

urządzenie służące do stosowania tego 
sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że gazy spalinowe zawierające 
znaczne ilości szkodliwych związków siarki i azotu oczyszcza 
się na drodze biologicznej po uprzednim odpyleniu i sprowa
dzeniu do temperatury w granicach 45-70°C a następnie przez 
wymuszone przeprowadzenie ich przez ruchomą lub nierucho
mą lecz przenikliwą dla nich przegrodę, która okresowo lub stale 
zraszana jest w warunkach intensywnej aeracji wodną cieczą 
zawierającą pożywkę stanowiącą substrat dla rozwijania się 
pożądanej termofilnej mikroflory tworzącej na przegrodzie czyn
ny osad biologiczny. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz komory 
(1) uiożyskowany jest wał obrotowy (13) zaopatrzony w płaskie 
tarcze kołowe (15) o płaszczyźnie pokrytej siatką. Dolna część 
komory stanowi przestrzeń dla wodnej cieczy inkubacyjnej (17) 
mikroflory. Między górnymi częściami tarcz rozmieszczone są 
płyty (16) przymocowane do pokrywy (6) komory, pełniące rolę 
kierownic dla przepływającego gazu. W innych wykonaniach 
urządzenia przegrodę stanowi ażurowy płaszcz bębna lub ażu
rowa taśma bez końca albo złoże kształtek. 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 286982 (22) 90 09 19 5(51) B01D 21/00 
B01D 21/02 

(71) EKSPERTPROJEKT Sp.z o.o, KOSZALIN 
(72) Malej Józef 
(54) Sposób i urządzenie do usuwania zawiesin ze 

ścieków poprzez sendymentację, zwłaszcza w 
osadnikach pionowych 

(57) Sposób polega na tym, że znajdujące się w osadniku 
ścieki poddaje się ciągłemu działaniu wyporowemu, w którym 
siłę wyporową tworzy się przez umieszczenie w przestrzeni 
klarowania zbiorników balastowych wypełnionych cieczą korzy
stnie wodą. Ilość zbiorników ustala się w zależności od ilości 
ścieków podlegających oczyszczaniu, doprowadzając w usta
lonym czasie przepływu przy dowolnej wielkości przepływu do 
ciągłego przelewu ścieków do koryta przelewowego. 

Urządzenie zawiera umieszczone w strefie klarowania 
(2) osadnika zbiorniki balastowe (10) wypełnione wodą. Zbior
niki (10) zawieszone są na linkach (14) zamocowanych do rury 
centralnej (7) oraz do koryta przelewowego (5). 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 286907 (22)90 0913 5(51) B01D 33/052 
(71) POWOGAZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Aparatury i Urządzeń Komunalnych, 
POZNAŃ 

(72) Kozłowski Leon, Szmidt Wojciech, Pluta 
Jerzy, Gajowy Edmund, Andrzejewski Marian 

(54) Taśmowa prasa filtracyjna 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie efektywnego od

wadniania osadów mulistych, zwłaszcza osadów ściekowych. 
Taśmowa prasa filtracyjna, mająca dwie taśmy filtracyj

ne o zamkniętych obwodach osadzone na elementach prowa
dzących, charakteryzuje się tym, że taśmy (6,7) zbliżają się do 
siebie stronami roboczymi. Na ramie (1) prasy osadzone są 
dysze płuczące (10,11) umieszczone po stronie roboczej taśm 
filtracyjnych (6,7), 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286913 (22)90 09 17 5(51) B01D 53/14 
B01D 53/18 
F23J 15/00 

(71) CHEMADEX Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Dostaw Kompletnych 
Obiektów Przemysłowych, WARSZAWA 

(72) Otorowski Edmund 
(54) Sposób i urządzenie do odsiarczania spalin 
(57) Sposób odsiarczania spalin polega na odsiarczaniu 

spalin w trakcie przepływu spalin do atmosfery przez pionowy 
stalowy przewód kominowy, przy czym w dolnej części przewodu 
kominowego następuje rozpylenie do spalin medium absorbują
cego tlenki siarki, zaś w końcowej części przewodu kominowego 
następuje oczyszczenie spalin z frakcji stałych. 

Urządzenie do mokrego odsiarczania spalin za pomocą 
rozdrobnionego i rozwodnionego węglanu wapniowego, mleka 
wapiennego lub mokrego cukrowniczego błota defekosatura-
cyjnego, usytuowane w ciągu spalin kotłowych, charakteryzuje 
się tym, że jest wbudowane w komin (1) kotła i składa się z 
rozpylacza (2), urządzeń oczyszczających spaliny oraz zbiorni
ka ściekowego szlamu. 

Urządzenie do suchego odsiarczania spalin za pomocą 
rozdrobnionego i rozwodnionego węglanu wapniowego, mleka 
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wapiennego lub mokrego cukrowniczego błota defekosatura-
cvinego usytuowane w ciągu spalin kotłowych, charakteryzuje 
sietym.żejestwbudowanewkomin (1) kotła i zawiera rozpylacz 
(2) a urządzeniami oczyszczającymi spaliny są cyklon suchy 
(5)' multicyklon, filtry lub elektrofiltry. 

Zbiornikami suchego błota defekacyjnego wraz z gi
psem są: silos usytuowany obok komina i lej (3). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 290981 (22) 91 07 08 5(51) B01J 4/00 
(31) 90 9009011 (32)90 0712 (33) FR 
(71) SEDEPRO, PARYŻ, FR 
(54) Urządzenie dozujące materiały ziarniste lub 

sproszkowane, zespół do mieszania sadzy 
zawierający urządzenie dozujące materiały 
ziarniste lub sproszkowane oraz sposób 
ciągłego mieszania z zastosowaniem 
urządzenia dozującego 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera zasilają
ce środki doprowadzające materiał; wirnik z płytą okrągłą (21), 
na którą nakładany jest materiał przez środki zasilające, przy 
czym ta płyta jest obrzeżona przez ściankę cylindryczną (22) z 

nawierceniem (24); cylinder (3) zawierający obracalny z luzem 
wirnik (2), przy czym wewnątrz cylindra (3) jest wykonana szcze
lina (5) na jednej osi z nawierceniem (24); ekran (4) umieszczony 
osiowo na tym samym poziomie co szczelina (5). 

Zespół do mieszania charakteryzuje się tym, że ma 
komorę przekaźnikową (6) umieszczoną u dołu szczeliny (5). W 
komorze jest przesuwny tłok przetłaczający (7), przy czym jest 
ona połączona z komorą mieszalnikową (9) poprzez dyfuzor (8). 

Sposób ciągłego mieszania polega na tym, że zasila się 
materiałem sproszkowanym wirnik (2) zawierający płytę okrągłą 
(21), na którą nakłada się materiał przez środki zasilające. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 286876 (22) 90 09 13 5(51) B01J 8/24 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Szembek-Stoeger Małgorzata 
(54) Sposób fluidyzowania materiałów 

drobnoziarnistych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w całej objętości 

złoża fluidalnego wymusza się mechanicznie dodatkowe, w 
stosunku do naturalnie tam istniejącego, pole naprężeń ścina
jących. 

(3 zastrzeżenia) 

A2(21) 290668 (22) 91 06 12 5(51) B01J 25/00 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, PUŁAWY 
(72) Borowiecki Tadeusz, Barcicki Janusz, 

Gołębiowski Andrzej, Kuśmierowska Alicja 
(54) Sposób otrzymywania katalizatora niklowego 

do parowej konwersji węglowodorów 
(57) Sposób polega na tym, że zawiesinę wodną nośnika, 

stanowiącą mieszaninę tlenków i wodorotlenków metali, w której 
sumaryczna ilość tlenku glinu i tlenku magnezu stanowi co 
najmniej 80% wag. stałych składników zawiesiny, zalewa się 
wodnym roztworem azotanu niklowego, całość miesza się co 
najmniej przez 10 godz. utrzymując pH w granicach 9-10 i 
temperaturę ok. 70°C. Z otrzymanej zawiesiny katalitycznej usu
wa się wodę, a otrzymaną masę kalcynuje się w temp. 300-
600°C. 

Po kalcynacji do masy katalitycznej dodaje się 10-30% 
wag. cementu glinowego, wodę i niewielką ilość grafitu i po 
wymieszaniu formuje się ją np. w pierścienie Raschiga. Końco
wymi etapami wytwarzania katalizatora są: sezonowanie i susze
nie. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 291133 (22) 91 07 18 5(51) B02C 23/00 
(31) 90 9017155 (32) 90 08 03 (33) C/B 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, LONDYN, GB 
(54) Sposób otrzymywania suchego materiału w 

formie drobin 
(57) Sposób otrzymywania suchego materiału w formie dro

bin, przy wąskim rozkładzie wielkości drobin, polega na tym, że 
rozdrabnia się materiał wejściowy składający się z roztworu lub 
zawiesiny części stałych w ośrodku ciekłym, na kropelki o wą
skim rozkładzie wielkości i średniej średnicy objętościowej od 
100 do 250 mikrometrów, a odbywa się to w suszarni rozpyłowej, 
gdzie następnie kropelki zamienia się na suche, stałe drobiny. 

Materiał wejściowy zawiera od 20 do 55% wagowo 
części stałych. 

(15 zastrzeżeń) 
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Al(21) 286912 (22) 90 09 17 5(51) B05B 7/00 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 

Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
CHEMADEX, WARSZAWA 

(72) Otorowski Edmund 
(54) Urządzenie do rozpylania gęstych zawiesin 
(57) Urządzenie według wynalazku składa się ze zbiornika 

wypełnionego rozpylaną zawiesiną i zanurzonego częścią ob
wodu w tej zawiesinie jednego bębna szczotkowego (6) lub 
dwóch bębnów szczotkowych (6). Oś obrotu bębna szczotko
wego (6) jest równoległa do powierzchni zawiesiny. Bęben 
szczotkowy (6) składa się z szeregu szczotek tarczowych osa
dzonych nawale. Pomiędzy szczotkami tarczowymi znajdują się 
dysze (8) połączone z układem (9) doprowadzającym medium 
gazowe pod ciśnieniem. Każdy bęben szczotkowy (6) jest za
opatrzony w nastawną płetwę (10) strzepywacza. 

(4 zastrzeżenia) 

A2(21) 291992 (22) 9110 10 5(51) B07B 13/04 
(71) SOŚNICA Kopalnia Węgla Kamiennego, 

GLIWICE 
(72) Olas Aleksander, Król Stanisław, Gładek 

Michał, Naum Kazimierz 
(54) Przesiewacz 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego odsie

wu ziarn wielkości 1-2 mm z materiału ziarnistego, szczególnie 
węgla. Przesiewacz charakteryzuje się tym, że pokład sitowy 
przesiewacza jest utworzony z modułów (2) strunowych usytuo
wanych jeden za drugim w kierunku przemieszczania się nada-
wy, których struny (3) są prostopadłe do tego kierunku, przy 
czym moduły te tworzą odcinki różnej długości nachylone do 
poziomu pod różnym kątem. 

(6 zastrzeżeń) 

A2(21) 290785 (22) 91 06 21 5(51) B22C 1/20 
(75) Sęczek Krzysztof, KRAKÓW 
(54) Samoutwardzalna masa formierska i 

rdzeniowa 
(57) Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa składa

jąca się z osnowy ziarnowej, z 1,0-4,0 części wagowych spoiwa 
w postaci żywicy mocznikowo-formaldehydowej lub żywicy mo-
cznikowo-melaminowej oraz dodatków w postaci 0-1,5 części 
wagowych wodnego roztworu chlorku wapnia i 0-2,0 części 
wagowych tlenku żelaza oraz utwardzacza, charakteryzuje się 
tym, że jako utwardzacz zawiera wodny roztwór chlorku glinu, 
przy czym stosunek wagowy spoiwa do wodnego roztworu 
chlorku glinu wynosi od 1:0,1 do 1:1 na 100 części wagowych 
osnowy ziarnowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 290627 (22) 91 06 10 5(51) B22C 3/00 
(71) Instytut Odlewnictwa, KRAKÓW 
(72) Lech Zbigniew, Nadzieja Jan 
(54) Środek na pokrycie termoizolacyjne do form 

metalowych 
(57) Środek na pokrycie termoizolacyjne do form metalo

wych zawierający w swym składzie talk, szkło wodne, wodę 
destylowaną, charakteryzuje się tym, że zawiera tlenek tytanu o 
krystalograficznej odmianie anatazu w ilości 20-80% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286857 (22) 90 09 11 5(51) B22C 21/12 
(71) AGROMET Zakłady Metalurgiczne 

Przemysłu Maszyn Rolniczych, KUTNO 
(72) Dąbrowicz Jerzy, Piątek Mirosław, Pawlak 

Janusz, Łacheciński Bogusz 
(54) Obciążnik form odlewniczych 
(57) Obciążnik form odlewniczych skrzynkowych składa się 

z zamykanych zamkiem komór (4) rozmieszczonych w ścian
kach bocznych górnego korpusu skrzynki (1), wypełnionych 
granulkami metalu. 

Ciężar właściwy granulek metalu jest większy niż mate
riału z którego wykonany jest górny korpus skrzynki. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286789 (22)90 09 07 5(51) B22D 27/13 
(31) 89 11943 (32) 89 09 07 (33) FR 
(71) ALUMINIUM PECHINEY, 

COURBEVOIE, FR 
(72) Garat Michel 
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(54) Sposób odlewania, metodą traconej pianki i 
pod ciśnieniem, metalu 

(57) Sposób odlewania metodą traconej pianki i pod ciśnie
niem, metalu, zwłaszcza aluminium i jego stopów, w którym 
model odlewu wykonany z pianki organicznej zanurza się w 
formie o ściankach z suchego piasku nie zawierającego źadne-
qo środka wiążącego, po czym napełnia się formę metalem w 
stanie ciekłym, który zajmuje miejsce pianki i stopniowo krze
pnie oraz stosuje się wzrastające izostatyczne ciśnienie gazu 
jednocześnie na formę i metal jak najwcześniej po zakończeniu 
napełniania, polega na tym, że wywiera się ciśnienie wzrastają
ce do wartości zawartej między 1,5 i 10 MPa, 

(4 zastrzeżenia) 

A2(21) 290748 (22) 91 06 20 5(51) B22F 1/00 
B22F3/16 

(71) POŁAM WARSZAWA Zakłady Hutnicze 
Metali Wysokotopliwych, WARSZAWA 

(72) Nowakowska-Oracz Aniela, Nowak 
Waldemar 

(54) Sposób wytwarzania żaroodpornych 
wyrobów z proszku molibdenowego 

(57) Sposób charakteryzuje się wprowadzeniem do tlenków 
molibdenu termicznie trwałych tlenków AI2O3, LaaOa, ZrO lub 
związków tworzących te tlenki w procesie redukcji, w ilości 
0,5-2,0% wagowo w przeliczeniu na czysty molibden. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287009 (22) 90 09 21 5(51) B22F 3/02 
C04B 35/52 
C04B 35/58 
B29C 43/00 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych im. W, 
Trzebiatowskiego, WROCŁAW 

(72) Wrzyszcz Józef, Jawrska Galas Zofia, Janiak 
Stanisław 

(54) Sposób wiązania sproszkowanych materiałów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wiązania sproszkowanych 

materiałów w trwałe kształtki z użyciem do tego celu lepiszcza 
mineralnego. Sposób polega na tym, że sproszkowany materiał 
miesza się z przejściowym tlenkiem glinu i do tej mieszaniny 
dodaje się wodę, po czym formuje się wymagane kształtki. 
Uformowane kształtki kondycjonuje się w powietrzu nasyconym 
parą wodną, a następnie w wodzie. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 286888 (22) 90 09 12 5(51) B23C 3/30 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 

Urządzeń Przetwórstwa 
Zbożowo-Paszowego, BYDGOSZCZ 

(72) Kuszyński Franciszek 
(54) Sposób i wyposażenie frezarki do 

wykonywania wgłębień na powierzchniach 
walcowych 

(57) Sposób polega na tym, że krawędź robocza narzędzia 
ma zarys co najmniej połowy kształtu tworzącej wgłębienia, a 
obrabiany przedmiot w trakcie obróbki obraca się wokół swojej 
osi, prostopadłej do osi obrotu narzędzia, oraz jednocześnie 
przesuwa się wzdłuż linii prostopadłej do osi narzędzia i osi 
obrabianego przedmiotu. Wyposażenie frezarki stanowią dwa 
wsporniki (2) zamocowane do stołu (1) frezarki i umieszczony w 
ich otworach wałek (3) z obrabianym przedmiotem, zaopatrzony 

w koło zębate (5) oraz współpracująca z tym kołem zębatka (6) 
przytwierdzona do korpusu (7) frezarki. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286846 (22) 90 09 12 5(51) B23D 37/00 
(71) Instytut Techniki Cieplnej, ŁÓDŹ; 

MERA-PIAP Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów, WARSZAWA 

(72) Skonieczka Roman, Piłat Zbigniew, 
Kucharski Edward, Wierucki Stanisław 

(54) Urządzenie do instalowania węża palnika 
spawalniczego na ramieniu robota 
przemysłowego 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma obejmy śliz
gowe (OS) ślizgające się podczas ruchu głowicy spawalniczej 
(GS) wraz z wężem palnika spawalniczego (WS) po prowadnicy 
(PR) zamocowanej na końcach wsporników (WP) przymocowa
nych do ramienia górnego robota (RG) obejmami stałymi (OB). 
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Prowadnica (PR) wykonana jest w postaci pałąka zamocowane
go na wspornikach (WP) przymocowanych do ramienia górne
go robota (RG) obejmami stałymi (OS). 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 286894 (22) 90 09 14 5(51) B23P 6/00 
(71) DARAVEX-EKO Przedsiębiorstwo 

Konsultingowo-Wdrożeniowe Spółka z o.o., 
WARSZAWA 

(72) Mikułowski Borys 
(54) Sposób regeneracji elementów rorowyeh ze 

stopów typu Fe-Ni-Cr, wykorzystywanych w 
wysokiej temperaturze 

(57) Sposób polega na tym, że między operacją przesycania 
i operacją starzenia regenerowane elementy schładza się z 
szybkością 50-500 stopni na godzinę do temperatury poniżej 
250 K i leżakuje je w tej temperaturze w ciągu 0,2-1000 godzin. 
Operację starzenia prowadzi się najpierw w temperaturze 820-
870 K w ciągu 0,2-900 godzin, a następnie w temperaturze 
900-1190 K w ciągu 0,2-750 godzin. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287013 (22)90 09 21 5(51) B23P 6/00 
(71) TURMIN Zakład 

Produkcyjno-Wdrożeniowy, WROCłAW 
(72) Mirski Zbigniew 
(54) Sposób wytwarzania noża do kombajnów 

górniczych 
(57) Sposób polega na tym, że węglik spiekany i gniazdo dla 

węglika spiekanego myje się benzyną, po czym w gnieździe 
umieszcza się plasterek lutu wraz z topnikiem a następnie 
osadza się węglik spiekany. Końcówkę korpusu wraz z węgli
kiem spiekanym podgrzewa się elektrycznie i impulsowo co 
najmniej trzykrotnie, przy impulsach o zmniejszającej się długo
ści. Następnie nóż studzi się. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 286958 (22) 90 09 19 5(51) B23P 19/00 
(75) Turski Leszek, WROCŁAW 
(54) Przyrząd do mocowania elementów płaskich, 

zwłaszcza noży kombajnów węglowych 
poddawanych obróbce 

(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że rozporowe listwy (3) 
i klinowe listwy (4) są poprzecznie dzielone na trzy części. Płyta 
(1) ma po bokach wzdłużne bazowe pręty (8,9). Na płycie (1) 
umieszczone są płytki bazowe z których jedna jest wyższa. Pod 
bazowymi prętami (8,9) płyta (1) ma kanałki (10). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 289051 (22) 91 02 13 5(51) B23P 19/04 
(31) 87 676 (32) 90 02 14 (33) LU 
(71) PAUL WURTH SA., LUXEMBOURG, LU 
(54) Urządzenie do montażu lub demontażu dysz 

lub dyszownic pieców szybowych 
(57) Urządzenie do montażu lub demontażu dysz lub dy

szownic pieców szybowych, zawierające dźwignik hydrauliczny 
zmontowany na ruchomej podstawie, przeznaczonej do umie
szczenia na przedłużeniu osi dyszy lub dyszownicy oraz oddzia
ływania na uchwyt, złożony z dwóch elementów teleskopowych, 
przemieszczalnych odpowiednio względem siebie w kierunku 
osiowym dyszy iub dyszownicy, aby zapewnić jej przytrzymy
wanie charakteryzuje się tym, że dźwignik hydrauliczny (28) jest 
dźwignikiem o podwójnym tłoku, zawierającym tłok ciągnący 
(38), działający na pociągany element w postaci pręta walcowe
go (32) uchwytu (30), oraz tłok popychający (42), działający na 
element napędzany (34) uchwytu (30). 

Pręt walcowy ma przekrój, mniejszy od najmniejszego 
przekroju przelotowego dyszy (20) i przechodzi osiowo na wylot 
przez dźwignik hydrauliczny (28), oraz że jest zamocowany w 
pierwszej osłonie współosiowej (36), przechodzącej szczelnie 
przez tylną ściankę dźwignika hydraulicznego (28) i zawiera 
wewnątrz tego dźwignika tłok ciągnący (38). Pręt walcowy za
wiera na swym końcu od strony pieca wcięcie (46), tworzące hak 
do zaczepiania wewnętrznej krawędzi dyszy (20) a element 
napędzany (34) jest utworzony przez drugą osłonę współosiową 
(40) dokoła pręta walcowego i częściowo dokoła pierwszej 
osłony (36), przechodzącą szczelnie przez przednią ściankę 
dźwignika hydraulicznego (28) i zawierającą wewnątrz tego 
dźwignika tłok popychający (42). 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 286952 (22) 90 09 18 5(51) B24B 33/02 
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych, 
TARNOWSKIE-GÓRY 

(72) Korzeniowski Szczepan, Banach Jerzy, 
Potempa Józef, Ciesielski Tadeusz, Rymer 
Andrzej, Czudek Andrzej, Milarski-Ochman 
Henryk, Koenig Roman 

(54) Sposób polerowania cylindrów i urządzenie 
do tego sposobu 

(57) Sposób polerowania cylindrów polegający na tym, że 
obrabianemu cylindrowi (7) spoczywającemu na układzie rolek 
prowadzących (3), napędzających (4) i dociskanemu rolką do
ciskową (6) nadaje się ruch obrotowy, natomiast do cylindra (7) 
wsuwa się z określoną prędkością liniową i obrotową tarczę 
polerską (11) zamocowaną na wrzecionie polerskim (10), obra
cającą się przeciwnie do kierunku obrotu cylindra (7). 

Urządzenie do polerowania cylindrów zamocowanych 
pod odpowiednim kątem względem poziomu w układzie rolek 
prowadzących (3), napędzających (4), dociskowych (6) oraz 
tarczy (8) ma zespół przesuwny, w którym na ramie przesuwnej 
zamocowane są: wrzeciona polerskie (10), siłownik (13) i silnik 
napędzający (15) wrzecion (10), które w trakcie polerowania 
przemieszczają się suwliwie przez otwór/ usytuowane w sztyw
nej ramie, natomiast medium chłodzące podawane jest w obie
gu zamkniętym i rozpryskiwane w okolicy tarczy polerskiej (11). 
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Urządzenie nadaje się zwłaszcza do polerowania cylin
drów siłowników hydraulicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 291624 (22) 91 09 05 5(51) B25D 9/04 

(31) 90 1868 (32)90 0914 (33) AT 

(75) Habock Herwig, HERZOGENBURG, AT; 
Weinzierl Volkswirt Bruno, 
HERZOGENBURG, AT 

(54) Urządzenie do wbijania płyt izolacyjnych w 
mur 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że kanał prowadzą
cy (9) w młocie (1) dla trzonka (7) jest wykonany jako cylindry
czny o tylko niewiele mniejszej średnicy od średnicy bijaka (2) 
atrzonek (7) ma jednakową średnicę od bijaka (2) aż do miejsca 
przejścia w szczękę (8) uchwytu (3). Kanał prowadzący (9) jest 
skrócony. 

(8 zastrzeżeń) 

A2(21) 290705 (22) 91 06 14 5(51) B26B 1/02 

(75) Paradowski Jan, BYDGOSZCZ 

(54) Nóż do potrzeb kuchennych, zwłaszcza do 
zdejmowania skórek z wędlin 

(57) Nóż charakteryzuje się tym, że do płaszczyzny płyty (1) 
w bliskiej odległości od krawędzi (2) ostrza i od brzegu rękojeści 
(6) umocowany jest na sworzniu (5) korpus (4) z wałkiem (3) i 
sprężyną. Wałek (3) ma możliwość przetaczania się po powie
rzchni płyty w granicach od małej odległości od krawędzi ostrza 
(2) do większej odległości od krawędzi ostrza (2), 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287014 (22) 90 09 21 5(51) B29C 35/00 

(71) STOMIL Olsztyńskie Zakłady Opon 
Samochodowych, OLSZTYN 

(72) Korzeniecki Ryszard, Wolski Zdzisław, 
Piotrowski Wiesław, Idźkowski Janusz, 
Greitzig Alfred 

(54) Łącznik do mocowania form, zwłaszcza 
oponowych 

(57) Łącznik zbudowany jest z prowadnicy (1) i umieszczo
nego w niej czopa (2). Prowadnica (1) ma podłużne, uskokowe 
wycięcie (3), w którym posuwisto-obrotowo umieszczony jest 
czop (2). Ponadto prowadnica (1) ma gwintowane otwory bocz
ne (4), w których umieszczone są śruby (5) ustalające położenie 
czopa (2) oraz na obwodzie otwory (6) na śruby (7) mocujące 
łącznik do formy oponowej. Czop (2) umieszczony w prowadni
cy (1) ma uskok (8) na obwodzie i asymetrycznie położony 
gwintowany otwór (9) do mocowania czopa (2) w płycie nośnej 
górnego kołpaka prasy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286863 (22) 90 09 11 5(51) B29C 35/00 

(71) POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH Kopalnia 
Węgla Kamiennego, BYTOM 

(72) Fabian Gerard, Daniel Joachim, Mańka 
Jerzy, Hanzel Ernest 

(54) Sposób i urządzenie do łączenia i regeneracji 
trudnopainych taśm przenośnikowych 

(57) Sposób poiega na dwuetapowym łączeniu taśm. W 
pierwszym etapie końce łączonych odcinków przygotowane w 
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formie zamka umieszcza się na prasie hydraulicznej i między 
tymi zamkami umieszcza się folię z polichlorku winylu, po czym 
ściska się te zamki i ogrzewa do temperatury 160°C, a następnie 
ochładza do temperatury 60°C. W drugim etapie zamki ogrzewa 
się do temperatury 170°C pod naciskiem 15 MPa i utrzymuje się 
tę temperaturę przez okres 10 minut, po czym całość ochładza 
się do temperatury 60°C i nacisk obniża się do zera. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że z obu stron do
lnych i górnych dźwigarów (1,2) ma zabudowane dodatkowe 
dźwigary mocujące (5), a między płytami grzewczymi (3) ma 
umieszczone dwie blachy stalowe (4). Między blachami (4) i 
dźwigarami mocującymi (5) ma umieszczone belki drewniane 
(6). 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 286867 (22) 90 09 12 5(51) B30B 1/24 

(71) ELEKTRON Spółdzielnia Pracy, 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

(72) Świątecki Roman, Kierzkowski Zbigniew 
(54) Urządzenie do zarabiania końców rurek 
(57) Urządzenie ma podstawę (1), do której z jednej strony 

jest zamocowany nieruchomo uchwyt (2) do unieruchamiania 
rurki (3), a z przeciwległej strony, suwliwie względem podstawy 
(1) ma narzędzie (12) do zarabiania rurki (3) połączone z suwa
kiem (13), w którym są osadzone listwy zębate (15) zazębione z 
kołem zębatym (16) zamocowanym obrotowo i nieprzesuwnie 
do tej podstawy (1) współpracującym z zębatką (19) trzpienia 
(20) osadzonego w stąporze (21) prasy (22), do której stołu (25) 
jest zamocowana podstawa (1), 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 286814 (22) 90 09 10 5(51) B30B 9/00 

(75) Kapturski Andrzej, MYSŁOWICE; 
Świerczynski Henryk, RUDA ŚLĄSKA; 
Zieliński Stefan, KATOWICE 

(54) Praska sprężynowa do wyciskania płynów z 
pojemników plastykowych, zwłaszcza płynów 
ustrojowych 

(57) Praska charakteryzuje się tym, że wewnątrz skrzyni do 
poprzecznej ściany tylnej (5) w dolnej części zainstalowane jest 
rozłączne wzmocnienie (8) w postaci giętego kątownika, a od 
zewnątrz do ściany tylnej (5) zamocowana jest rozłącznie pio

nowa płyta oporowa (9), podczas gdy w podłużnej, bocznej 
ścianie prawej (3) skrzyni na linii poziomej zainstalowane są 
rozłącznie (iicząc od przodu): zaczep łącznikowy (23), od tyłu 
kołek ustalający (24), a na podłużnej, bocznej ścianie lewej (2) 
skrzyni, na takiej samej wysokości jak na podłużnej bocznej 
ścianie prawej (3) zainstalowane są odpowiednio: od wewnątrz 
prowadnik (25) zaczepu łącznikowego (23), a od tyłu co naj
mniej otwór (26) jako prowadnik kołka ustalającego (29). 

Prowadnik (25) zaczepu łącznikowego (23) sprzęga 
przesuwnie rygiel z podłużną, boczną ścianą lewą (2), który z 
kolei połączony jest przez kostkę (28) ze śrubą (29) osadzoną w 
tuiei zainstalowanej w gnieździe ściany przedniej (4) skrzyni, do 
której od wewnątrz przylega pierścień (31) i ogranicznik (32). 

Praska przeznaczona jest do stosowania w preparatyce 
krwi, zwłaszcza przy używaniu zestawów pojemników plastyko
wych do pobierania krwi (z płynem konserwującym) połączonych 
fabrycznie przyspawanymi drenami plastykowymi z pojemnikami 
do preparatyki oraz do stosowania przy produkcji preparatów 
krwio- i osoczo-pochodnych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 291353 (22) 91 08 07 5(51) B60B 9/12 

(31) 90 906242 (32)90 08 08 (33) ZA 

(71) Hynes Edward Gerard, RANDBURG, ZA; 
Hutchins Julian Bryan, BRYANSTON, ZA 

(72) Hynes Edward Gerard 
(54) Koło do pojazdu 
(57) Koło do pojazdu mające centralną piastę przystosowa

ną do montażu na osi oraz sztywną, pierścieniową obręcz osa
dzoną na piaście za pomocą wieiu elastomerowych zespołów 
nośnych, charakteryzuje się tym, że zespoły nośne (6) składają 
się z pierścieniowych elastomerowych elementów nośnych (14), 
które są umieszczone w pierwszym członie nośnym i drugim 
członie nośnym. 

Korzystnie jeden z tych członów nośnych ma kształt 
kubka wchodzącego na zewnętrzną powierzchnię członu ela
stomerowego (14), natomiast drugi człon nośny ma kształt stożka 
ściętego, umieszczonego stycznie do wewnętrznej powierzchni 
elastomerowego elementu nośnego (14). 
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Al(21) 286829 (22) 90 09 11 5(51) B61B 3/00 
(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego, 

KATOWICE 
(72) Żądło Stanisław, Byrski Jerzy, Tengler 

Marian, Macha Jerzy 
(54) Układ trasy szynowej kolejki linowej 
(57) Kolejka według wynalazku zawiera stacje zwrotne (1,6,7), 

stację przeładowczą (5), napęd (4) i linę transportową (2), 
Lina transportowa (2) przemieszcza się między stacjami 

zwrotnymi (1) i (7), które znajdują się na końcach trasy i wraca 
do napędu (4) poprzez stację zwrotną (6). 

Na końcu trasy na bocznicy znajduje się stacja przeła
dowczą (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286870 (22) 90 09 13 5(51) B61K 7/06 
(71) STASZIC Kopalnia Węgła Kamiennego, 

KATOWICE 
(72) Wojtas Jan, Sikora Kazimierz, Wojtas 

Stanisław, Gorzkowski Adam 
(54) Bezwładnościowy łapacz wozów kopalnianych 
(57) Łapacz ma dwa sworznie (3) i (11) osadzone w opra

wach łożyskowych (2) i (13) przymocowanych od góry do szyny 
(1). Na sworzniu (3) umieszczona jest krzywka (4) z wy rzutni
kiem wyzwalającym (5), a na sworzniu (11) osadzony jest łapacz 
blokujący (12). Do krótszego końca łapacza (12) przymocowana 
jest linka (7), która poprzez roikę (14) i łapacz linki (8) zamoco
wana jest do wspornika (6), 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287019 (22) 90 09 21 5(51) B62D 1/28 
B66C 13/40 
H02J 13/00 

(71) Centrum Innowacyjno-Techniczne 
Spółdzielnia Pracy, CZĘSTOCHOWA 

(72) Nowicki Wiesław, Stanoszek Jan, Zawrzel 
Jerzy 

(54) Układ do zdalnie sterowanych napędów 
(57) Układ według wynalazku ma nadajnik sterowania bez

przewodowego (1) oraz odbiornik sterowania bezprzewodowego 
(2) połączony z blokiem wykonawczym (3) napędu elektrycznego. 
Pomiędzy odbiornikiem sterowania bezprzewodowego (2) a blo
kiem wykonawczym (3) napędu elektrycznego znajduje się ele
ktroniczny układ sprzęgający (4) połączony z zasilaczem (5) oraz 
z wyjściem bloku sterowania ręcznego (6) poprzez blok blokad 
technologicznych i pracy sekwencyjnej (7). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 291863 (22) 91 09 26 5(51) B65G 19/28 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

GLIWICE 
(72) Chruszcz Jerzy, Drwięga Andrzej, 

Klimkowski Stanisław, Mazurkiewicz 
Tadeusz, Skolik Wojciech 

(54) Rynna przenośnika zgrzebłowego 
(57) Rynna przenośnika charakteryzuje się tym, że dno (1) 

jest wyłożone wymienialnymi, płaskimi arkuszami (4) blachy. Na 
jednym brzegu arkusza blachy (4) są wypusty (5) osadzone w 
wybraniach w bocznej wyprofilowanej ścianie (2). Na te wypusty 
są nałożone nakładki (6) w postaci fragmentu wyprofilowanej 
ściany rynny. Nakładki (6) za pomocą śruby (7) i wspornika (8) 
są przykręcone do bocznej ściany (2) rynny. W dnie rynny są 
inspekcyjne otwory (9). O krawędzie tych otworów opierają się 
klocki (10) przytwierdzone do wymienialnego arkusza (4) bla
chy. Drugi brzeg płaskiego arkusza (4) blachy jest wpuszczony 
w rowek wykonany wzdłuż bocznej wyprofilowanej ściany (2) 
rynny. Jedna boczna ściana (2) jest nierozłącznie wykonana z 
ostrogą (2a). Druga boczna wyprofilowana ściana (2) jest 'wyko
nana łącznie z elementami (2b) służącymi do zamontowania 
mechanizmu przesuwu górniczej maszyny urabiającej. 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 286940 (22) 90 09 19 5(51) B65G 53/30 
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE 
(72) Kamiński Jacek 
(54) Układ napełniania i opróżniania pędowej 

instalacji hydrotransportu gruboziarnistych 
i gęstych hydromieszanin 

(57) Układ znajduje zastosowanie w instalacjach wyposażo
nych w pompę oraz zbiornik zrzutowy i zbiornik załadowczy, 
połączony z rurociągiem ssawnym i rurociągiem powrotnym, 
zwłaszcza w instalacjach badawczych pracujących w cyklu: 
napełnianie, praca właściwa, opróżnianie i płukanie. 

Układ charakteryzuje się tym, że zbiornik zrzutowy (11) 
ma w dolnej części kolano zrzutowe (14) stanowiące element 
rurociągu powrotnego (4), a w górnej części jest połączony 
rurociągiem przelewowym (10) ze zbiornikiem załadowczym (1). 
Zbiornik załadowczy (1) ma dno (2) w kształcie ściętego stożka, 
przechodzącego większą podstawą w rurociąg zssawny (3), a 
mniejszą podstawą w rurociąg powrotny (4). 

Tworzący dno (2) stożek jest podzielony płaszczyzną 
poziomą, a jego górna część (8) jest osadzona rozłącznie w 
zbiorniku załadowczym (1). 

Układ eliminuje zatykanie instalacji hydrotransportu i 
zmiany gęstości hydromieszaniny oraz ułatwia jej załadunek, 
opróżnianie i płukanie, a także umożliwia odzysk transportowa
nego materiału. 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 286886 (22) 90 09 12 5(51) B65H 57/04 
H02G 1/18 

(71) Śląska Fabryka Kabli Spółka Akcyjna, 
CŹECHOWICE-DZIEDZICE 

(72) Habarta Romuald, Janusz Teofil, Kubica 
Stanisław, Dziech Emil, Węgrzyn Józef, 
Maska Czesław, Paczyński Antoni 

(54) Przewijarka drutu na szpule oplatarek 
ekranujących 

(57) Przewijarka charakteryzuje się tym, że mechanizm roz
kładacza (4), składa się z co najmniej dwóch zespołów, i jest 
usytuowany nad osią napędu szpul odbiorczych (8) i (8a) o 
ruchu posuwisto-zwrotnym oraz ma usytuowane poniżej co 
najmniej dwie szpule (8) i (8a), współdziałające z mechanizmem 
rozkładacza (4) i mocowane rozłącznie w uchwytach (9). 

Ponadto wzdłuż tylnej krawędzi płyty (2) ma umieszczo
ne urządzenie sygnalizacyjne o układzie dźwigniowym, zaś w 
bocznej części czołowej obudowy ma zlokalizowaną tablicę 
sterowniczą (11). 

W bocznej ścianie podstawy (1) mazabudowanąskrzynię (5) 
z instalacją układu sterowania napędem elektrycznym i przekaźnikowo 
- kontrolnym. 

Mechanizm rozkładacza (4) i napędu szpul (8) i (8a) 
osłonięte są przesuwną osłoną (12) przeźroczystą. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286885 (22) 90 09 12 5(51) B66B 1/06 
(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 

KATOWICE 
(72) Bartnik Teresa, Michalik Tadeusz, Mańczak 

Gereon 
(54) Układ blokowania maszyny wyciągowej w 

urządzeniach sygnalizacji szybowej 
(57) Układ według wynalazku posiada w obwodzie zasilania 

przekaźnika blokującego stanowiska sygnałowego (PkBl-S) łą
cznik blokujący (ŁB) połączony szeregowo z łącznikami wrót 
(1ŁW, 2ŁW, 3ŁW, 4ŁW), które przy załączonych przekaźnikach 
wydobycia (PkW) i uprawnienia stanowiska (PkLI-S) boczniko
wane są łącznikami ustawienia klatki (1ŁUK, 2ŁUK), a przy 
dojeździe ostatniego piętra klatki, szeregowo połączonymi zesty
kami przekaźnika odhamowania maszyny wyciągowej (PkHO) i 
łącznika ustawienia klatki (3ŁUK, 4ŁUK) dla przestawienia pięter 
klatki przy otwartych wrotach szybowych z tym, że równolegle do 

+ 
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zestyku odhamowania maszyny wyciągowej (PkHO) włączony 
jestzestyk przekaźnika przycisku mostkującego (PkPM) umożli
wiający korektę źle ustawionego ostatniego piętra kiatki, po 
zahamowaniu maszyny wyciągowej, bez konieczności zamyka
nia wrót szybowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 286831 (22) 90 09 10 5(51) B66C 23/36 

(61) 267099 
(71) BUMAR-BEDES Przedsiębiorstwo 

Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów 
Samochodowych, BIELSKO-BIAŁA 

(72) Sosna Edward 
(54) Dźwig samochodowy 
(57) Dźwig samochodowy przeznaczony jest do prac montażo

wych oraz interwencyjnych i ma obrotowe nadwozie z trzycziono-
wym wysięgnikiem teleskopowym rozsuwanym liną podnoszenia 
bądź siłownikiem. 

Dźwig charakteryzuje się tym, że człon wysuwny zew
nętrzny jest blokowany przez dwa urządzenia (12) blokujące 
osadzone na bocznych ścianach członu podstawowego, nato

miast człon wysuwany wewnętrzny blokowany jest przez jedno 
urządzenie blokujące umieszczone na górnym pasie członu 
wysuwnego zewnętrznego. Człon wysuwny zewnętrzny rozsu
wany jest siłownikiem (5) osadzonym pomiędzy urządzeniem 
(6) blokującym w członie wysuwnym zewnętrznym a kołnierzo
wym wzmocnieniem (7) na członie podstawowym. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al(21) 287010 (22) 90 09 21 5(51) C01F 7/02 
C01F7/44 
C09C 1/40 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. 
Trzebiatowskiego, WROCŁAW 

(72) Wrzyszcz Józef, Jaworska Galas Zofia, 
Janiak Stanisław, Zawadzki Mirosław 

(54) Sposób wytwarzania wodorotlenków i 
tlenków glinu o wysokiej dyspersji i 
szczególnym ukształtowaniu cząstek 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wodorotlen
ków i tlenków glinu o wysokiej dyspersji i szczególnym ukształto
waniu cząstek, polegającym na pokryciu ich powierzchni licznymi 
wypustkami. 

Produktem wyjściowym do wytwarzania wodorotlen
ków i tlenków glinu jest drobnoziarnisty przejściowy tlenek 
glinu. Tlenek ten rehydratuje się w wodzie o pH od 5 do 12, w 
temperaturze do 100°C i w czasie do 60 godzin. 

Uzyskaną zawiesinę odsącza się i suszy. Jeżeli produ
ktem końcowym ma być tlenek glinu to wysuszony proszek 
kalcynuje się wtemperaturze od 300 do800°C. Jako przejściowy 
tlenek glinu stosuje się produkt szybkiej kaicynacji techniczne
go gibsytu w temperaturze 350-800°C i w czasie od 0,2 do 10 
sek.. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 286866 (22) 90 09 12 5(51) C02F 1/00 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
WARSZAWA 

(72) Kwiatkowski Marian, Koperska Mirosława, 
Jasik Marta, Jakóbczyk-Baraniecka Joanna, 
Ostrowska Jadwiga 

(54) Środek do zwalczania biologicznych 
obrostów w wodach przemysłowych 

(57) Środek stanowi mieszaninę 2-fenylofenolu, kwasu alkiio-
benzenosurfonowego i urotropiny użytych w proporcjach od 1:1:1,5 
do 1:3:5 z rozpuszczalnikami. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286865 (22) 90 09 12 5(51) C02F 1/00 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
WARSZAWA 

(72) Kwiatkowski Marian, Koperska Mirosława, 
Jasik Marta, Jakóbczyk-Baraniecka Joanna, 
Ostrowska Jadwiga 

(54) Środek do zwalczania biologicznych 
obrostów w wodach przemysłowych 

(57) Środek stanowi mieszaninę 0,0-dietylofosforanu-1-/2,4 
- dichlorofenylo/- 2- chiorowinylowego kwasu alkilobenzeno-
suifonowego i urotropiny użytych w proporcjach od 1:1:1,2 do 
1:1,2:5 z rozpuszczalnikami. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286994 (22) 90 09 21 5(51) C02F 1/40 

(71) INTERMEX Przedsiębiorstwo Wdrożeń 
Nowych Technologii i Instalacji 
Sanitarno-Przemysłowych Spółka z o. o., 
BYDGOSZCZ 

(72) Barys Marek, Nowak Roman, Olakowski 
Marek, Palmowski Tomasz 
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(54) Sposób i urządzenie do odtłuszczania ścieków 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ście

ków pochodzących z małych zakładów przemysłu mięsnego do 
norm wymaganych dla ścieków z kanalizacji miejskiej. 

Sposób w którym ścieki poddaje się zgrubnemu oczy
szczeniu z zanieczyszczeń stałych, napowietrzeniu średniopę-
cherzykowemu i oddzieleniu wydzielonych zanieczyszczeń, polega 
na tym, że ścieki poddaje się działaniu roztworu chloru aktywnego 
oraz recyrkuiatu ścieków oczyszczonych poddanemu saturacji sprzę
żonym powietrzem, Urządzenie ma postać kontenera składające
go się z części przepływowej i maszynowej, Część przepływowa 
składa się z komory rozdzielczej (3), komory wstępnego napo
wietrzania (8), komory uspokojenia (11), stożkowej rury central
nej (16), komory flotacyjnej (17), separatora wielostrumieniowego 
(23), komory ścieków oczyszczonych (27) i koryta wylewowego (31), 
Komory oddzielone są od siebie przegrodami stałymi (5,7,10,28) 
z grodziami uchylnymi (6,34). Wydzielony tłuszcz zgarniany jest 
zgarniaczem łańcuchowym (35) do zbiornika tfuszczu (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 286955 (22) 90 09 18 5(51) C02F 1/40 
(71) AKWEL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 

POZNAŃ 
(72) Lendzion Piotr, Słodwiński Andrzej, 

Zawadzki Bogusz, Frąckowiak Jacek, 
Wojciechowski Paweł, Nowak Stanisław, 
Grochowalski Walerian 

(54) Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 
zawierających znaczne ilości tłuszczów 

(57) Oczyszczalnię stanowi ciąg technologiczny urządzeń 
na początku którego znajduje się neutralizator w postaci komory 
szybkiego mieszania (1) ścieków przykładowo z kwasem siar
kowym, połączony szeregowo z odtłuszczaczem grawitacyjnym 
(2), a ten połączony jest dalej z odtłuszczaczem w postaci 
komory wirowej (3) mieszania ścieków z reagentem, przykłado
wo z siarczanem żelazowym i dalej z komorą mieszania (5) ze 
ściekami socjalno- bytowymi, a następnie z oczyszczalnią bio
logiczną (6) zintegrowaną z urządzeniem (7) będącym jedno
cześnie osadnikiem wtórnym i zagęszczaczem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286647 (22) 90 08 28 5(51) C02F1/42 
(75) Marczuk Anatol, WARSZAWA; Marczuk 

Danuta, WARSZAWA 
(54) Sposób uzdatniania wody przez 

wykorzystanie ścieków z uzdatniania 
(57) Sposób polega na tym, że regenerację dekarbonizatora 

jonitowego przeprowadza się ściekami kwaśnymi, a dekarboni-
zator spełnia równocześnie rolę neutralizatora tych ścieków. 
Dekarbonizacja wody odbywa się w dekarbonizatorze jonito
wym regenerowanym ściekami kwaśnymi, a woda zdekarbo-
nizowana jest kierowana do dalszego wykorzystania np. do 
odkationowania. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286510 (22) 90 08 13 5(51) C02F1/48 
(71) Centrum Podstawowych Problemów 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią Polskiej Akademii Nauk, KRAKÓW 

(72) Buchcik Wiesław, Kubicki Andrzej, Piszczek 
Jerzy, Polechoński Władysław 

(54) Urządzenie do magnetohydrodynamicznej 
obróbki roztworów 

(57) Urządzenie według wynalazku składa się z korpusu 
utworzonego z rury (1), dennic (2), króćców: dolotowego (3) i 
wylotowego (4) oraz umieszczonego wewnątrz korpusu cylin
drycznego wkładu (5). Wkład (5) złożony jest z dna (9) i przyle
gających do siebie elementów modułowych (6) składających się 
z obwodu magnetycznego (7) i kanału (8). 

Elementy modułowe (6) ułożone są na obwodzie koła, 
przy czym wkład (5) z jednej strony ściśle przylega do dennicy 
(2) wokół króćca dolotowego (3), a z drugiej zamknięty jest 
dnem (9) co powoduje, że stanowi on cylindryczne naczynie 
posiadające na powierzchni bocznej otwory w postaci kanałów, 
którymi przepływa obrabiany roztwór. 
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Element modułowy (6) tworzą dwa magnesy trwałe (10) 
i dwie zwory (11) wykonane z materiału o duże] przewodności 
magnetycznej, których wzajemne ułożenie i wymiary sprawiają, 
że element ten składa się z kSnału (8), który tworzą leżące 
naprzeciw siebie powierzchnie zwor (11) i obwodu magnetycz
nego złożonego z magnesów (10) i zwor (11) generującego w 
kanale (8) pole magnetyczne prostopadłe do kierunku ruchu 
obrabianego roztworu. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 286935 (22) 90 09 17 5(51) C02F 3/12 

(71) Biuro Projektów Wodnych Melioracji Spółka 
z o.o., ZIELONA GÓRA 

(72) Majcherski Stanisław, Matyjaszek Bolesław, 
Kret Ryszard 

(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
(57) Wynalazek dotyczy biologicznej oczyszczalni ścieków 

usuwającej substancje biogenne, stosującej zasadę zintegro
wanego usuwania węgla, azotu i fosforu w procesie biologicz
nego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego przez 

prowadzenie procesów denitryfikacji i nitryfikacji wstępnej i 
wtórnej oraz defosfatacji. 

Oczyszczalnia zawiera komorę beztlenową (1) oraz 
dwie komory anoksyczne (2) i (3) wyposażone w mechaniczne 
mieszadła (4), a także komorę napowietrzania (5), komorę reae-
racji (6) i komorę stabilizacji osadu (12) wyposażone w ruszty 
napowietrzające (7). 

Komory oczyszczalni połączone są ze sobą przewoda
mi do grawitacyjnego przepływu ścieków, a recyrkulacja ście
ków i osadu wymuszana jest podnośnikami powietrznymi (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287016 (22) 90 09 21 5(51) C04B 11/26 

(75) Zieliński Marek, ŁÓDŹ; Cvrkiewicz 
Marceli, ŁÓDŹ 

(54) Sposób wytwarzania gipsu z odpadowego 
fosfogipsu 

(57) Sposób polega na obróbce suchej poprzez prażenie 
odpadowego fosfogipsu z wapnem palonym z dodatkiem chlor
ku baru, charakteryzuje się tym, że przed prażeniem dodaje się 
do masy odpadowego siarczanu żelazawego, korzystnie w sto
sunku 0,006:1 po przeliczeniu suchego siarczanu żelazawego 
do suchego fosfogipsu oraz chlorku baru, korzystnie w stosunku 
1:1,3 do użytego siarczanu żelazawego, w przeliczeniu na su
chą substancję. Całość poddaje się prażeniu w temperaturze 
180-230°C. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287006 (22) 90 09 20 5(51) C04B 28/14 
C04B 16/08 

(71) BUDUS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Spółka z o.o., POZNAŃ 

(72) Słuja Jarosław, Ratajczak Tadeusz, Bugajny 
Paweł 

(54) Sposób otrzymywania masy z gipsu do 
wytwarzania materiałów budowlanych 

(57) Sposób otrzymywania masy z gipsu do wytwarzania 
materiałów budowlanych polega na tym, że do gipsu budowla
nego w stanie sproszkowanym dodaje się granulowany styro
pian w stosunku wagowym 2-3%, środki uszlachetniające w 
stosunku wagowym 2,5-4,5% i opóźniacz wiązania w stosunku 
wagowym 1-2%. 

Składniki miesza się, a następnie dodaje wody w sto
sunku wagowym 60-80%. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287012 (22) 90 09 21 5(51) C06B 31/28 
C01C 1/18 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
WARSZAWA 

(72) Pągowski Witold, Subocz Bohdan, Zygmunt 
Bogdan, Kaczorowski Michał, Mieńszow 
Aleksander, Jegupow Anatol, Starszinow 
Aleksander, Błudow Jerzy, Drygulski Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania porowatej saietry 
amonowej 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że granulo
waną saletrę amonową o wysokiej wytrzymałości przed wygrza
niem poddaje się ochłodzeniu do temperatury poniżej -17°C a 
następnie dowolnym sposobem wygrzewa się do temperatury 
powyżej 32,3°C. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 286911 (22) 90 09 17 5(51) C07C 15/24 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 
WARSZAWA 

(72) Białek Jerzy, Nowicki Bolesław, Tęcza 
Witold, Zięborak Kazimierz, Leśniewska 
Elżbieta 

(54) Sposób oczyszczania naftalenu 
(57) Sposób oczyszczania metodą frakcjonowanej krystali

zacji naftalenu występującego we frakcjach olejowych otrzy
mywanych podczas destylacyjnego rozdziału smół węglowych 
oraz w wysokotemperaturowych frakcjach aromatycznych po
chodzenia petrochemicznego, polega na tym, że stopiony suro
wiec poddaje się intensywnemu mieszaniu w rurach krystalizatora, 
drogą wymuszonej cyrkulacji, w czasie całego okresu krystaliza
cji zachodzącej przy szybkości obniżania temperatury czynni
ka chłodzącego 5-15°C/h, aż do przemiany 50-80% stopu 
surowca w fazę stałą. 

Następnie oddziela się stop resztkowy a pozostałą fazę 
stałą poddaje się procesowi nadtapiania przy szybkości wzrostu 
temperatury czynnika grzewczego 2-15°C/h. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287001 (22) 90 09 20 5(51) C07C 37/86 

(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Svntezy 
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE; 
Zakłady Koksownicze im. Powstańców 
Śląskich, ZDZIESZOWICE 

(72) Bal Stanisław, Borsz Piotr, Majchrzak Jerzy, 
Morawski Romuald, Wanecki Franciszek, 
Wróbel Lucjan 

(54) Sposób otrzymywania fenoli 
(57) Sposób polega na tym, że roztwór fenolanów sodu o 

stężeniu 20-25% dozuje się, mieszając, do roztworu wodorosiar
czanu sodu o stężeniu 16-18% w temperaturze 15-30°C do 
osiągnięcia pH 4,5-5,5, a wydzielone fenole zagospodarowuje 
się znanymi metodami, zaś otrzymany roztwór siarczanu sodu 
dzieli się na dwie części, po czym do pierwszej części dodaje 
się kwasu siarkowego otrzymując roztór wodorosiarczanu sodu 
do rozkładu dalszych siarż, natomiast drugą część zagospo
darowuje się znanymi metodami. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 291258 (22) 91 07 26 5(51) C07C 43/04 

(31)90 21160 (32)90 08 01 (33) IT 

(71) Eniricerche S.p.A, MEDIOLAN, IT; 
Snamprogetti S.p.A, MEDIOLAN, IT; 
Ecofuel S. p. A, MEDIOLAN, IT 

(72) Sanfilippo Domenico, Lupieri Maria, 
Ancillotti Francesco 

(54) Sposób wytwarzania trzeciorzędowych 
eterów alkilowych i urządzenie do 
reaktywnej destylacji 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania trze
ciorzędowych eterów alkilowych, zwłaszcza eteru metylowo-lll-
rzęd.-butylowego /MTBE/, z izoolefin i alkoholi alifatycznych 
przy zastosowaniu wieży frakcjonującej, która charakteryzuje 
się tym, że ma półkę katalityczną (2) złożoną z jednego lub kilku 
elementów, z których każdy zawiera złoże katalityczne (3), dwa 
przewody odpływowe (4) i (5) i komorę niekatalityczną (6), przy 
czym złoże katalityczne (3) jest zawarte wewnątrz odpowiedniej 
podpory' umożliwiającej przepływ ciekłej mieszaniny reakcyjnej 
przez złoże w kierunku poprzecznym do osi urządzenia. 

(9 zastrzeżeń) 

Al (21) 286925 (22) 90 09 17 5(51) C07C 59/13 

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Kowal Ryszard, Golubski Zbigniew 
(54) Sposób otrzymywania kwasu 2,4-di-/ 

1,1-dimetylopropyio/fenoksyoctowego 
(57) Sposób otrzymywania kwasu 2,4-di-/1,1-dimetylopropy-

lo/ fenoksyoctowego stosowanego jako substrat do wytwarzania 
komponentów lipofilowych używanych w barwnej fotografii, poie-
ga naty m, że 1 mol 2,4-di-/1,1 -dimetyiopropylo/fenolu poddaje się 
reakcji O-alkilowania 0,5-2,5 molami cnlorooctanu etylu w dwufa
zowym układzie toluen-bezwodny węglan potasu w obecności 
katalizatora przeniesienia fazowego w postaci czwartorzędowej 
soli amoniowej, najkorzystniej bromku benzylotrietyloamo nio-
wego, przy czym reakcję prowadzi się wtemperaturze 80-110°C, 
a otrzymany ester etylowy kwasu 2,4-di-/1,1-dimetyiopropylo/ 
fenoksyoctowego poddaje się destylacji z parą wodną, najlepiej 
z przegrzaną parą wodną, a oczyszczony ester etylowy kwasu 
2,4-di-/1,1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego poddaje się re
akcji hydrolizy w mieszaninie wody i mieszającego się z wodą 
alkoholu w obecności silnej zasady, najlepiej wodorotlenku 
potasu lub wodorotlenku sodu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286926 (22) 90 09 17 5(51) C07C 59/13 

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Kowal Ryszard, Golubski Zbigniew 
(54) Sposób otrzymywania kwasu 

2,4-di-/l,l-dfmetylopropylo/fenoksyoctowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania kwasu 

2,4 - di-/1,1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego, stosowanego jako 
substrat do wytwarzania komponentów lipofilowych używanych w 
barwnej fotografii. 

Sposób polega na tym, że 1 mo'2,4-di-/1,1 -dimetyiopro-
pylo/ fenolu poddaje się reakcji O-alkiiowania 0,5-2,5 molami 
chlorooctanu etylu prowadzonej w dwufazowym układzie tolu
en-bezwodny węglan potasu w obecności katalizatora przenie
sienia fazowego w postaci czwartorzędowej soli amoniowej, 
przy czym reakcję prowadzi się w temperaturze 80-110°C, a 
otrzymany ester etylowy kwasu 2,4 • di -/1,1-dimetylopropy-
lo/fenoksyoctowego poddaje się reakcji hydrolizy w mieszani-
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nie wody i mieszającego się z wodą alkoholu w obecności silnej 

zasady. 
(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286924 (22) 90 09 17 5(51) C07C 59/13 

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Kowal Ryszard, Golubski Zbigniew 
(54) Sposób otrzymywania kwasu 

2,4-di-/l, 1-dimetylopropylo/-
fenoksyoctowego 

(57) Sposób otrzymywania kwasu 2,4 - di - /1,1 -dimetylo-
propylo/ fenoksyoctowego stosowanego jako substrat do wy
twarzania komponentów lipofilowych używanych w barwnej 
fotografii, polega na tym, że 1 mol 2,4 - di - /1,1 - dimetylopro-
pylo/fenolu poddaje się reakcji O-alkilowania 0,5-2,5 molami 
chlorooctanu etylu prowadzonej w dwufazowym układzie toluen 
-bezwodny węglan potasu w obecności katalizatora przeniesie
nia fazowego w postaci czwartorzędowej soli amoniowej, najko
rzystniej bromku benzylotrietyloamoniowego, przy czym reakcję 
prowadzi się w temperaturze 80 - 110°C, a otrzymany ester 
etylowy kwasu 2,4 - di - /1,1 - dimetylopropyio/fenoksyoctowego 
poddaje się reakcji hydrolizy w mieszaninie wody i mieszające
go się z wodą alkoholu w obecności silnej zasady, najlepiej 
wodorotlenku potasu lub wodorotlenku sodu, po czym otrzyma
ny surowy kwas 2,4- di -/1,1-dimetylopropyio/ fenoksyoctowy 
poddaje się destylacji z parą wodną, najlepiej z przegrzaną parą 
wodną. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 290720 (22) 91 06 18 5(51) C07C 275/26 
C07C 335/14 
C07D 311/68 

(31) 90 540423 (32) 90 06 18 (33) UA 

(71) E.R. Squibb and Sons Inc., PRINCETON, 
US 

(72) AtwalKarnail 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

benzopiranu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania no

wych pochodnych benzopiranu o wzorze 1, w którym A oznacza 
-CH2-, -O-NRg, -S-, -SO- lub -SO2-, w którym Ffe oznacza atom 
wodoru, niższy alkii zawierający 1-4 atomów węgla; X oznacza 
atom tlenu lub siarki; Y oznacza -NRs, -O-, -S- lub grupę o wzorze 
-CH(R-io)- R1 oznacza aryl, aryloalkil, heterocyklo lub /heterocy-
klo/alkil; R2 oznacza atom wodoru, hydroksyl, -0-C/=0/CH3; 
każdy R3 i R4 niezależnie od siebie oznacza atom wodoru, alkil, 
lub aryloaikii, względnie Ra i R4 razem z atomem węgla, do 
którego są przyłączone oznaczają pierścień karbocykliczny o 
5,6 lub 7-miu członach; R5 oznacza atom wodoru, alkil, chlorow-
coalkil, alkenyl, alkinyl, cykloalkii, aryloalkil, cykloalkiloalkil, -
CN, -N02, -COR, -COOR, -CONHR, -CON/R/2, -CF3, -S-aikil, 
-SOalkil, -S02alkil, grupę o wzorze 3, grupę o wzorze 4, atom 
chlorowca, grupę aminową, podstawioną grupę aminową, O-al-
kil, OCF3, OCH2CF3, OCOalkil, - OCONRalkil, -NRCOalkil, 
NRCOOalkil, NRCON/R/2, przy czym R w każdej z tych grup 
oznacza atom wodoru, alkil, aryl, aryloaikii, cykloalkii, lub /cy-
kloalkilo/alkil lubchlorowcoalkil; R6 oznacza atom wodoru, alkil, 
atom chlorowca, hydroksyl, O-aikil, grupę aminową lub podsta
wioną grupę aminową, OCOalkil , OCONRalkil, NRCOalkil i 
NRCÓOalkiLNRCON/R/2 przy czym R w każdej z tych grup 
oznacza atom wodoru, alkil, aryl, aryloaikii, cykloalkii, /cykloal-
kilo/alkil lub chlorowcoalkil; każdy R7 i Rs niezależnie od siebie 
oznacza atom wodoru, alkil, aryloalkil; albo R1 i Rs lub R1 i R7, 
względnie R7 i Ra wzięte razem oznaczają nasycony lub niena
sycony pierścień o 5,6 lub 7-miu członach, który może dodatko
wo zawierać grupę arylową sprzężoną z 2 atomami węgla tego 

5,6 lub 7-mio członowego pierścienia; n oznacza 1,2 lub 3; a R10 
oznacza atom wodoru, hydroksyl, alkil lub O-alkil. 

Nowe związki są aktywatorami kanału potasowego i są 
użyteczne jako środki przeciw niedokrwieniu i środki znoszące 
arytmię serca. 

(22 zastrzeżenia) 

0(CH2)n 
Wzór U 

Al(21) 290675 (22)910614 5(51) C07D 223/04 

(31) 90 9007434 (32) 90 0614 (33) FR 
(71) SANOF1 Societe Anonyme, PARYŻ, FR 
(72) Lavastre Serge, Maignan Jean-Pierre, Paul 

Raymond, Poncelet Martine, Santucci 
Vincent 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych 
heksahydroazepiny 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych 
heksahydroazepiny o wzorze 1, w którym A oznacza grupę: 
-CO-CH2-, -CH/OH/-CH2-, -CH2-CH2-, -CH=CH- lub -CsC-, X 
oznacza atom wodoru lub chlorowca, Y oznacza grupę cyklohe-
ksylową lub, gdy X oznacza atom wodoru, grupę fenylową, i ich 
soli z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, który polega 
na poddaniu kondensacji formaldehydu i heksahydroazepiny z 
podstawionym acetofenonem lub pochodną fenyloacetylenową 
i ewentualnym przekształceniu otrzymanego związku. 

Pochodne heksahydroazepiny mają zastosowanie jako 
substancje czynne środków antypsychotycznych. 

(4zastrzeżenia) 

Al (21) 284717 (22)90 0410 5(51) C07D 273/02 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
WARSZAWA 

(72) Kulikowski Tadeusz, Grynkiewicz Grzegorz 
(54) Sposób otrzymywania pochodnych 

6-merkaptopuryn 
(57) Sposób otrzymywania pochodnych 6 - merkaptopuryn o 

wzorze 1, gdzie R oznacza H, NH2; R1 oznacza H, -CH2OCH2CH2OH, 
lub podstawnik o wzorze 2, polega na reakcji wymiany tlenu w pozycji 
6 układu purynowego na siarkę. Reakcję przeprowadza się przy 
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użyciu 2,4-dwusiarezku 2,4-bis(4-metoksyfenylo)-1,3-ditia-2,4 -
difosfetanu w warunkach bezwodnych, w środowisku rozpusz
czalnika organicznego, w temperaturze wrzenia mieszaniny. Po 
reakcji wyodrębnia się, w znany sposób, wolne zasady puryno-
we, a jej acylowe pochodne poddaje odacylowaniu. Pochodne 
6-merkaptopuryn mają działanie cytostatyczne i przeciwwiruso-
we. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 286906 (22)90 0913 5(51) C07D 307/52 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ 
(72) Nowakowski Jerzy 
(54) Sposób wytwarzania nowych diamidów 

heterocyklicznych 
(57) Sposób wytwarzania nowych diamidów heterocyklicz

nych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę metyleno
wą, etylidenową lub dichlorowinylidenową, polega na tym, że 
dichlorki acylowe o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z amoniakiem, w obe
cności inertnego rozpuszczalnika organicznego, korzystnie w 
temperaturze 0-10°C. Jako inertny rozpuszczalnik organiczny 
stosuje się korzystnie aceton lub eter dietylowy. 

Amoniak stosuje się w postaci gazowej lub stężonego 
roztworu wodnego. Wytworzone związki stanowią półprodukty 
do otrzymywania tworzyw poliuretanowych. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 290988 (22)90 0817 5(51) C07D 487/04 
(62) 286529 
(31) 89 8918827 (32) 89 08 17 (33) GB 
(71) Beecham Group p. 1. c, BRENTFORD, GB 
(54) Sposób wytwarzania nowych związków 
(57) Sposób wytwarzania nowych acetali o wzorze 1 oraz ich 

farmaceutycznie dopuszczalnych soli, w którym to wzorze Ri 

oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową, a R2 oznacza 
grupę alkilową C1.5 polega na kondensacji związku o wzorze 2 
ze związkiem o wzorze 3, przy czym Z oznacza grupę odszcze-
pialną, R5 oznacza grupę CH2OR2 albo grupę lub atom zdoiny 
do konwersji w nią, R1 ma znaczenie podane dla R1 lub oznacza 
grupę lub atom zdolny do konwersji, Rx oznacza atom wodoru 
lub aminową grupę zabezpieczającą. 

Nowe związki mają działanie przeciwwirusowe. 
(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 290987 (22)90 0817 5(51) C07D 487/04 
(62) 286529 
(31) 89 8918827 (32) 89 08 17 (33) GB 
(71) Beecham Group p. 1. a, BRENTFORD, GB 
(54) Sposób wytwarzania nowych związków 
(57) Sposób wytwarzania nowych acetali o wzorze 1 oraz ich 

farmaceutycznie dopuszczalnych soli, w którym to wzorze R1 
oznacza atom wodoru iub grupę hydroksylową, a R2 oznacza 
grupę alkilową C1-6 polega na zamknięciu pierścienia pirymidy
ny w związku o wzorze 2, w którym Y oznacza grupę aminową 
lub alkoksylową a R5 oznacza grupę CH2OR2 albo grupę lub 
atom zdolny do konwersji w nią, odczynnikiem kondensującym 
zdolnym do cyklizacji z wytworzeniem pierścienia pirymidyno-
wego. Nowe związki mają działanie przeciwwirusowe. 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 290721 (22) 91 06 18 5(51) C07D 487/12 

(31)90 9013750 (32)90 06 20 (33) GB 

(71) Pfizer Inc., NOWY JORK, US 
(72) Bell Andrew Simon, Brown David, Terrett 

Nicholas Kenneth 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

pirazolo-[4,3-d ] pirymidynonu-7 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych pirazolo [4,3-d]-piry-

midynonu-7 o wzorze 1 i ich dopuszczalnych farmakologicznie 
soli, w którym to wzorze R1 oznacza atom wodoru, grupę C1-C3 

alkilową, C3-C5 cykloalkiiową lub C1-C3 perfluoroalkilową, R2 

oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawioną grupę Ci-Ce 
alkilową, R3 oznacza grupę Ci-Ce alkilową, Ca-Ce alkenylową, 
C3-C6 alkinylową, C3-C7 cykloalkiiową, Ci-C6perfluoroalki!ową 
lub /C3-C6 cykloaikiio/ Ci-Ce alkilową, R4 wzięty razem z ato
mem azotu, do którego jest on przyłączony, tworzy grupę piro-
lidynylową, piperydynową, morfolinową lub grupę o wzorze 
4-N-/R6/-piperazyriylową, R oznacza atom wodoru, grupę C1-
C4 alkilową, C1-C3 aikoksylową, grupę o wzorze NR R lub o 
wzorze CONR7R3, R6 oznac. *T. atom wodoru, grupę Ci-Ce alki
lową, /C1-C3 alkoksy/ C2-C6 alkilową, hydroksy-C2-Ce alkilową, 
grupę o wzorze /FTR8N/C2-C6 alkil, / R7R3NCO/Ci- C3 alkii, 
CONR7R8, CSNR7R8 lub C/NH/-NR7R8 , każdy R7 i R8 oznacza 
niezależnie atom wodoru, grupę C1-C4 alkilową, /C1-C3 alkoksy/ 
C2-C4 alkilową lub hydroksy-C2-C4 alkilową polega na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej podane 
znaczenie a Y oznacza atom chloru, bromu lub fluoru, poddaje 
się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R4 i R5 mają wyżej 
podane znaczenie, i ewentualnie otrzymany produkt przekształ
ca się w dopuszczalną farmakologicznie sól. 

Otrzymane związki są selektywnymi inhibitorami cGMP 
PDE użytecznymi w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych, 
takich jak dusznica bolesna, nadciśnienie, niewydolność serca 
i miażdżyca. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 286871 (22)90 0913 5(51) C07D 493/00 
C12P 27/00 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 
WARSZAWA 

(72) Heropolitański Ryszard, Kominiak Julianna 
Marianna, Machałowska Małgorzata 

(54) Sposób wydzielania giberelin z roztworów 
wodnych 

(57) Sposób wydzielania giberelin na drodze sorpcji z roz
tworów wodnych, a głównie z roztworu powstającego w procesie 
wytwarzania tych substancji metodą fermentacyjną charakteryzu
je się tym, że sorpcję przeprowadza się na niejonowych sorben
tach syntetycznych a desorbuje gibereiiny wodnym roztworem 

substancji alkalicznych o pH nie mniejszym niż 10, ewentualnie 
z dodatkiem soli nieorganicznej w iiości 5-20% wagowych w 
stosunku do ilości roztworu. Otrzymany eluat zakwasza się do 
pH 2-3 i ekstrahuje rozpuszczalnikami nieorganicznymi słabo 
rozpuszczającymi się w wodzie, następnie z ekstraktu wydziela 
się gibereiiny przez częściowe odparowanie rozpuszczalnika i 
wychłodzenie. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 289034 (22) 91 02 12 5(51) C07D 501/18 

(31) P 40 04 370.3 (32) 90 02 13 (33) BE 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, FRANKFURT 
NAD MENEM, DE 

(54) Sposób wytwarzania kwasu 
7-amino-3-metoksymetyIo-cef-3-em-4~karboks 
ylowego 

(57) Sposób wytwarzania kwasu 7-amino-3-metoksymetylo-
cef-3-em -4-karboksylowego o wzorze 1, polega na tym, że 
związek o wzorze 2, aibo jego odpowiednią sól poddaje się 
reakcji z mieszaniną złożoną z metanolu, kwasu metanosulfono-
wego i kwasu trójfluorometanosuifonowego. 

(4 zastrzeżenia) 

WZ0R 2 
Al(21) 286881 (22) 90 09 13 5(51) C07F 17/00 

C08F4/64 
(31) 407,169 (32) 89 09 14 (33) US 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

MIDLAND, US 
(54) Sposób wytwarzania polimeru na drodze 

polimeryzacji addycyjnej 
(57) Sposób polega na tym,że jeden lub więcej monomerów 

ulegających polimeryzacji addycyjnej kontaktuje się w tempe
raturze 0°-200°C z katalizatorem obejmującym monocyklopen-
tadienylowy kompleks metalu o wzorze CpMXn

+A",w którym Cp 
oznacza pojedynczą (^-cyklopentadienylową lub t^ -podsta
wioną cyklopentadienylową grupę, ewentualnie połączoną ko
walencyjnie z M poprzez podstawnik, M oznacza metal z grup3-10 
lub szeregu lantanowców w układzie okresowym pierwiastków, 
związany połączeniem typu sg5 z grupą cyklopentadienylową lub 
podstawioną cyklopentadienylową, X w każdym przypadku oznacza 
atom wodoru lub ugrupowanie wybrane z grupy obejmującej chloro
wiec, aikil, ary I, silił, germyl, aryloksyl, alkoksyl, amidjub ich kombina
cje, zawierające do 20 atomów nie będących atomami wodoru, 
oraz ligandy w postaci obojętnych zasad Lewisa, zawierające do 
20 atomów nie będących atomami wodoru, aibo też ewentualnie 
jeden X wraz z Cp tworzy pierścień metalocykliczny z udziałem M, 
zawierający do 20 atomów nie będących atomami wodoru, n 
równe jest 1 lub 2, w zależności od wartościowości M, a A" oznacza 
niekoordynujący, kompatybilny anion soli kwasu Bronsteda. 

(12 zastrzeżeń) 
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Al (21) 290835 (22) 91 06 27 5(51) C08F 12/08 

(31) 90 548344 (32)90 06 29 (33) US 
90 604847 2610 90 US 

US 90 706601 28 05 91 

(71) HOECHST CELANESE CORPORATION, 
NORTH SOMERVILLE, US 

(72) Sheehan Michael T., Rea James H. 
(54) Sposób wytwarzania polimerów i 

kopolimerów o małej gęstości optycznej, 
wykorzystywanych jako fotomaski i w 
zastosowaniach optycznych 

(57) Sposób wytwarzania polimerów zawierających poli (4-
hydroksystyren) i/lub podstawiony poli (4-hydroksystyren), wy
kazujących małą gęstość optyczną (absorbancję) w zakresie 
długości fali około 240-260 nm, a także małą gęstość optyczną 
w zakresie bliskiego nadfioletu i światła widzialnego (310-800 
mn) polega na polimeryzacji 4-acetoksystyrenu i/lub podstawio
nego 4-acefoksystyrenu, z dodatkiem lub bez innych komono-
merów, po czym przeprowadza się transestryfikację, korzystnie 
polimery wytwarza się stosując co najmniej jeden alkohol jako 
ośrodek reakcji, środek przenoszący łańcuch i reagent w trans-
estryfikacji, dzięki czemu sposób ten jest wyjątkowo opłacalny 
ekonomicznie. Polimery są szczególnie przydatne jako składni
ki fotomasek do zastosowania w układach wytwarzania obrazów 
w obszarze dalekiego nadfioletu, promieniowania rentgeno
wskiego i z wykorzystaniem wiązki elektronów. 

(59 zastrzeżeń) 

Al(21) 287107 (22) 90 09 28 5(51) C08F 34/02 

(31) 414,964 (32)89 09 29 (33) US 

(71) EJ . DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, WILMINGTON, US 

(54) Sposób polimeryzacji laktonów 
katalizowanej itrem i związkami metali ziem 
rzadkich 

(57) Sposób polimeryzacji laktonów polega na tym, że w 
warunkach polimeryzacji lakton !ub laktyd wybrany z grupy 
związków o wzorach 1,2 lub 3 w których n oznacza 4 lub 5, h, i, 
k oraz m każdy niezależnie oznacza atom wodoru lub grupę 
węglowodorową zawierającą do 12 atomów węgla kontaktuje 
się z katalizatorem zawierającym związki irtu lub pierwiastki 
ziem rzadkich. 

(35 zastrzeżeń) 

Al(21) 286953 (22) 90 09 18 5(51) C08G 14/06 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Płyt Drewnopochodnych, CZARNA WODA 

(72) Lutostański btanisław 

(54) Sposób wytwarzania higienicznego środka 
wiążącego do produkcji tworzyw drzewnych o 
sklejeniu odpornym na warunki 
atmosferyczne 

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opraco
wanie sposobu wytwarzania higienicznego środka wiążącego 
do produkcji tworzyw drzewnych, zwłaszcza zaś sklejki i płyt 
aglomerowanych /płyt pilśniowych, płyt wiórowych i tym podo
bnych/ o sklejeniu odpornym na warunki atmosferyczne. 

Sposób polega na tym, że żywicę fenolowo-formaidehy-
dową zawierającą na 1 mol fenolu od 1,7 do 2 moli formaldehy
du i nie więcej niż 0,15 mola NaOH użytego jako katalizatora i 
wykazującą lepkość od 30 do 500 mPa- s, zawartość wolnego 
fenolu i formaldehydu poniżej 15% wagowych oraz żywicę mocz-
nikowo-formaldehydową zawierającą na 1 mol mocznika od 1,05 
do 1,5 mola formaldehydu wykazującą lepkość od 30 do 1000 
mPa- s i zawartość wolnego formaldehydu poniżej 1%, poddaje 
się współkondensacji z melaminą i formaldehydem w postaci 
około 37% roztworu wodnego przy pH 8 do 10 i temperaturze od 
40 do 99°C w takich stosunkach, aby na 1 mo! melaminy przypa
dało od 0,5 do 6 moli mocznika od 3,5 do 12 moli formaldehydu i 
od 0,05 do 0,5 moli fenolu, aż zawartość nieprzereagowanego 
formaldehydu we współkondensacie wyniesie poniżej 0,5 wago
wych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286992 (22) 90 09 21 5(51) C08J 5/14 
C08L1/18 

(71) UNITRA-CEMAT Centrum 
Naukowo-Produkcyjne Materiałów 
Elektronicznych, WARSZAWA 

(72) Wasilewski Wojciech, Zych Dariusz, 
Żmijewski Janusz 

(54) Materiał do wytwarzania narzędzi ściernych 
do czyszczenia ściernic diamentowych 

(57) Materiał do wytwarzania narzęozi ściernych do czysz
czenia ściernic diamentowych, a w szczególności do czyszcze
nia tarcz diamentowych służących do krawędziowania płytek 
szklanych stanowiących podłoże masek chromowych, zawiera 
50-85% wagowych ziarnistego węglika krzemu, 15-50% wago
wych niskolepkiej nitrocelulozy o zawartości azotu 11,8-12,3% 
wagowych oraz 0-10% wagowych grafitu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286908 (22) 90 09 13 5(51) C08L 9/06 
D06M 15/19 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 
Tworzyw Winylowych, OŚWIĘCIM 

(72) Starzak Marian, Krzemień Wiesława, Kuś 
Stanisław, Szpylma Jan, Dawidowicz Bohdan, 
Skibiński Ryszard 

(54) Kąpiel impregnująca do wytwarzania 
włókninowych wykładzin pojazdów 
samochodowych 

(57) Kąpiel impregnująca składa się z karboksylowego late
ksu butadienowo-styrenowego modyfikowanego chloroparafi-
nami o zawartości powyżej 10 atomów węgla w łańcuchu i 
zawartości 30-75% chloru związanego, wprowadzanymi w ilości 
0,5-5 części wagowych, w odniesieniu do 100 części wagowych 
monomerów, do styrenu kopolimeryzowanego z butadienem 
lub mieszaniny karboksylowych lateksów butadienowo-styreno-
w/ch, w której tak zmodyfikowane lateksy stanowią więcej niż 
40% masy suchej kopolimerów. Łączna zawartość styrenu zwią
zanego w kopolimerach zawartych w kąpieli wynosi 60-95%, a 
kąpiel dodatkowo może zawierać takie znane środki pomocni
cze w postaci dyspersji, emulsji lub roztworów jak napełniacze, 
substancje zwiększające lepkość, substancje przeclwpienne. 
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substancje opóźniającego palenie, substancje przeciwstarze-
nowe, łacznie w ilości do 50% masy suchej kapieli. 
(1 zastrzeżnie) 

Al(21) 286853 (22)90 0912 5(51) C08L 15/0 
C08L 23/00 

(71) Advanced Elastomer Systems L. P., 
ST.LOUIS, US 

(72) Dharmarajan Narayanaswami Raja 
(54) Olefinowa kompozycja termoplastyczna i 

sposób wytwarzania dynamicznie 
wulkanizowanego stopu 

(57) Termoplastyczna kompozycja oiefinowa przylegająca 
do poliestrów i kopolimerów styrenowych zawiera a) co najmniej 
jeden wulkanizowalny elastomer w ilości 10-90%, b) żywicę 
poliolefinową w ilości 10-90%, c) chemicznie zmodyfikowaną 
poliolefinę w ilości 2-15% i d) ufunkcyjniony polistyren w ilości 
3-18%, przy czym elastomer jest co najmniej częściowo dyna
micznie zwulkanizowany. 

Sposób wytwarzania dynamicznie wulkanizowanego sto
pu polega na tym, że 1/ miesza się w warunkach dynamicznej 
wulkanizacji a) co najmniej jeden wulkanizowalny elastomer i b) 
żywicę poliolefinową, 2J mieszankę utwardza się co najmniej 
częściowo przy użyciu układu utwardzającego i 3/ do co najmniej 
częściowo utwardzonej mieszanki dodaje się ufunkcyjniony poli
styren, 

(28 zastrzeżeń) 

Al(21) 286854 (22) 90 09 12 5(51) C08L 23/00 
(71) Advanced Elastomer Systems L. P., 

ST.LOUIS, US 
(72) Chen-Chi Yu Thomas, Puydak Robert 

Chester, Degener Charles "William 
(54) Kompozycja termoplastyczna i sposób 

wytwarzania kompozycji termoplastycznej 
(57) Kompozycja termoplastyczna zawiera dynamicznie zwul-

kanizowaną mieszankę polimeryczną złożoną z 12-40% żywicy 
poliolefinowej, 10-40% chlorowcowanego kopolimeru elastome-
rycznego wybranego spośród chlorowcowanego kopolimeru 
izojednoolefiny o 4-7 atomach węgla i wieloolefiny o 4-14 ato
mach węgla, chlorowcowanego kopolimeru izojednoolefiny o 
4-7 atomach węgla i p-alkilostyrenu, a także ich mieszanin oraz 
5-35% chlorowcowanego polietylenu. 

Sposób wytwarzaniazwulkanizowanej kompozycjitermo-
plastycznej polega na tym, że (a) miesza się ze sobą żywicę 
poliolefinową, niezwulkanizowany chlorowcowany kopolimer eia-
stomeryczny wybrany spośród chlorowcowanego kopolimeru izo
jednoolefiny o 4-7 atomach węgla i wieloolefiny o 4-14 atomach 
węgla, chlorowcowanego kopolimeru izojednoolefiny o 4-7 ato
mach węgla i p-alkilostyrenu oraz ich mieszanin, niezwulkani
zowany chlorowcowany polietylen i środek wulkanizujący zdolny 
do zwulkanizowania co najmniej chlorowcowanego kopolimeru 
elastomerycznego i (b) mastykuje się i poddaje ścinaniu miesza
ninę otrzymaną w etapie (a), w warunkach wulkanizacji, przez czas 
wystarczający do otrzymaniazwulkanizowanej kompozycji elasto
mery cznej. 

(43 zastrzeżenia) 

Al(21) 286962 (22) 90 09 20 5(51) C08L 63/00 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Błaszczyk Jacek, Czarnecki Lech, Kania 

Małgorzata, Łukowski Paweł, Pietras Tadeusz 

(54) Kompozycja epoksydowa 
(57) Kompozycja epoksydowa zwłaszcza z utwardzaczem 

aminowym, zawiera jako substancję modyfikującą mieszaninę 
0,1-2,0 części wagowych poliestru nasyconego, będącego pro
duktem kondensacji w stosunku molowym 1,1-2,1 bezwodnika 
kwasu ftalowego i glikolu dietylenowego przypadających na 
jedną część wagową ekstraktu po selektywnej rafinacji ropy 
naftowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286966 (22) 90 09 20 5(51) C08L 75/04 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 

WARSZAWA 
(72) Kozakiewicz Janusz, Orzechowski Andrzej, 

Szkop Justyna, Lendzion Andrzej, 
Bartkiewicz Krzysztof, Chrustowski Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania kitów poliuretanowych, 
zwłaszcza do połączeń szkła 

(57) Sposób wytwarzania kitów poliuretanowych polega na 
tym, że do napełnionego prepolimeru uretanowego zawierają
cego nie więcej niż 3% wolnych grup izocyjanianowych dodaje 
się kolejno na 100 części wagowych napełnionego prepolimeru 
od 0,5 do 6 części wagowych alkoksysilanu nie reagującego w 
temperaturze pokojowej z grupami izocyjanianowymi lub mie
szaninę takich aikoksysilanów, od 2 do 6,5 części wagowych 
krzemionki aktywnej i od 0,5 do 6 części wagowych alkoksysi
lanu z co najmniej jedną grupą epoksydową lub mieszaninę 
takich aikoksysilanów. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 291196 (22) 91 07 23 5(51) C09K 5/04 
(31) 90 9016085 (32) 90 07 23 (33) GB 
(71) Castrol Limited, WILTSHIRE, GB 
(72) Carter Brian Howell, Greig Barry Dennis 
(54) Sposób smarowania mechanicznego 

urządzenia do wymiany ciepła 
(57) Sposób smarowania mechanicznego urządzenia do wy

miany ciepła, działającego z zastosowaniem dekompresji pary, 
polega na tym, że urządzenie dopełnia się kompozycją stano
wiącą płyn roboczy i smar urządzenia zawierającą mieszaninę 
1,1,1,2-czterofluoroetanu i estru o ciężarze cząsteczkowym wię
kszym niż 250, przez wprowadzenie tej mieszaniny do urządze
nia w chwili, gdy stosowany w nim smar jest częściowo zużyty. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 286849 (22) 90 09 12 5(51) C09K 17/00 
(71) SILESIA Kopalnia WTęgla Kamiennego, 

CZECHOWICE-DZIEDZICE 
(72) Adamaszek Zdzisław, Belowski Kazimierz, 

Ludwig Udo, Miśkiewicz Krzysztof, Schick 
Gilber Dietrich, Wątor Leszek 

(54) Mieszanina mineralna do uszczelniania 
pustych przestrzeni przypowierzchniowych i 
podziemnych 

(57) Mieszanina składa się z łupku przywęglowego w ilości 
60-90% udziału ciężarowego, popiołów lotnych z węgla kamien
nego lub/i brunatnego w ilości 0-40% udziału ciężarowego, 
wapna lub/i niepopiołowych odpadów z procesów przemysło
wych i chemicznych zawierających wapno w ilości 0-10% 
udziału ciężarowego oraz wody zarobowej w ilości 20-100% w 
stosunku do masy suchej mieszaniny. 

(7 zastrzeżeń) 
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Al (21) 292054 (22)911014 5(51) C10M 169/04 
(71) Instytut Technologii Nafty, KRAKÓW 
(72) Świerkot Hanna, Stanik Winicjusz, Przyłuska 

Elżbieta, Włostowska Ewelina, Cendrowski 
Kazimierz, Dyrka Włodzimierz, Lipowicz 
Mariusz, Dudek Andrzej, Broniszewski 
Mieczysław, Mucha Józef, Skażnik Janina, 
Gutan Krystyna 

(54) Uniwersalny olej silnikowy 
(57) Uniwersalny olej silnikowy przeznaczony jest do smaro

wania' silników z zapłonem iskrowym i/lub zapłonem samoczyn
nym. Olej zawiera 95 do 80 części wagowych olejów bazowych 
uszlachetnionych modyfikatorami lepkości, depresatorami i 5 
do 20 części wagowych pakietu dodatków uszlachetniających 
w skład którego wchodzą związki metaliczne wapnia i magnezu 
w postaci normalnych i/lub nadzasadowych wapniowych i mag
nezowych soli kwasu alkilosalicylowego, dyspergatory w postaci 
polibutenobursztynoimidów i / lub polibutenobursztynoestrów, drtio-
fosforany cynku pochodne 0,0-diestrów kwasu ditiofosforowego, 
otrzymane z alkoholi pierwszorzędowych i drugorzędowych i/lub 
dodatki antyutleniąjące w postaci pochodnych fenolowych i/lub 
pochodnych aminowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 285522 (22) 90 06 07 5(51) C11D 7/02 
(75) Wołk Ewa, WARSZAWA 
(54) Środek czyszczący 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek czyszczący prze

znaczony do renowacji ścian malowanych farbami klejowymi, 
zwłaszcza ścian i malowideł w kościołach. 

Środek składa się z 8-10 części wagowych siarczanu 
miedzi, z 7-10 części wagowych wody amoniakalnej, z 6-10 
części wagowych benzyny oczyszczonej, z 7-10 części wago
wych wody utlenionej, z 55-65 części wagowych skrobi oraz z 
około 20 części wagowych wody. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 289239 (22) 91 02 28 5(51) C12N 15/11 
(31) 48078/1990 (32)90 02 28 (33) JP 
(71) Nitto Chemical Industry Co., Ltd, TOKIO, 

JP; Teruhiko Beppu, TOKIO, JP; Hideaki 
Yamada, KIOTO, JP 

(54) Fragmenty DNA kodujące połipepłyd o 
aktywności hydratazy nitrylowej, 
zrekombinowany DNA, sposób ich 
wytwarzania oraz sposób wytwarzania 
hydratazy nitrolowej i sposób wytwarzania 
amidów 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania fragmentów 
DNA kodujących poiipeptyd o aktywności hydratazy nitrylowej 
(nrtrylazy), który poleganatym.źez Rhodococcus rhodochrous 
J-i (FERM BP-1478) wydziela się chromosomowy DNA, traktuje 
się go enzymami restrykcyjnymi i selekcjonuje się uzyskane 
produkty trawienia za pomocą sondy wytworzonej z genu hy
dratazy nitrylowej pochodzącego z Rhodococcus Sp. N-774. 
Przez wstawnienie takich fragmentów do DNA wektora otrzymu
je się zrekombinowaną cząsteczkę DNA. 

Sposób wytwarzania hydratazy nitrylowej według wyna
lazku polega na prowadzeniu hodowii komórek gospodarza 
stransformowanych powyższym zrekombinowanym DNA i od
zyskaniu z hodowli hydratazy nitrylowej. 

Sposobem według wynalazku wytwarza się amidy działając 
na nitryle hydratazą nitrylową wytworzoną w hodowli transformanta, 
bądź bezpośrednio wykorzystując hodowlę lub wydzielone komór

ki bakteryjne, ewentualnie poddane obróbce lub naniesione na 
nośnik. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 291678 (22) 91 09 09 5(51) C21B 5/02 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 

Staszica, GLIWICE 
(72) Misiun Tomasz, Woźniacki Władysław, 

Bartnik Jan, Ciumcia Krzysztof, Kopcik 
Adam, Miecznikowski Jerzy, Rymkiewicz 
Stanisław, Wyroślak Jerzy 

(54) Sposób otrzymywania surówki w wielkim 
piecu 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do wielkiego pieca 
wprowadza się koks wielkopiecowy w ilości 55-f-85% wago
wych, zasypywany jako nabój wydzielony lub zmieszany z two
rzywem żelazonośnym, koks o uziarnieniu od 20 mm lub 25 mm 
do 40 mm w ilości do 35% wagowych, zasypywany z tworzywem 
żelazonośnym o średniej wielkości ziarna poniżej 30 mm i 
zakresie klasy ziarnowej równej lub większej od 20 mm, a także 
koks o uziarnieniu od 6 mm lub 10 mm do 20 mm lub 25 mm w 
ilości do 10% wagowych, zasypywany z tworzywem żelazonoś
nym o średniej wielkości ziarna poniżej 20 mm. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 287018 (22) 90 09 21 5(51) C21B 7/16 
(71) Centrum Innowacyjno-Techniczne 

Spółdzielnia Pracy, CZĘSTOCHOWA 
(72) Nowicki Wiesław, Siedlecki Tadeusz, Morel 

Stefan, Stanoszek Jan, Morel Sławomir 
(54) Dysza wielkopiecowa 
(57) Dysza mająca metalowy płaszcz (1) osadzony w pod

stawie (2), charakteryzuje się tym, że na zewnętrznej powierzch
ni płaszcza (1) ma naniesioną warstwę wiążącą (3) ze stopu 
zawierającego wagowo od 15% do 30% Cr oraz od 70% do 85% 
Ni, przy czym grubość tej warstwy (3) wynosi od 0,1 do 0,4 mm. 
Następnie na tej warstwie (3) naniesiona jest warstwa ceramicz
na (4) z 2r02 lub AI2O3 o grubości od 0,4 do 3 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292107 (22) 9110 17 5(51) C22C 38/04 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 

Staszica, GLIWICE 
(72) Malewski Zbigniew, Ochab Kazimierz, Sitek 

Jerzy, Bołd Tadeusz, Czyrski Walenty, 
Kwaśniewska Aldona 

(54) Stal konstrukcyjna o podwyższonej 
wytrzymałości i zwiększonej odporności na 
korozję w słonych wodach kopalnianych 

(57) Sta! trudnordzewiejąca chromowo-miedziowa o podwy
ższonej wytrzymałości i o zwiększonej odporności na korozję w 
słonych wodach kopalnianych zawiera wagowo: 0,12-0,20% C, 
1,2-1,60% Mn, 0,15-0,55% Si, max. 0,04% P, max. 0,04% S, 
0,70-1,20% Cr, 0,30-0,65% Cu, 0,08-0,18% V, 0,012-0,020% N i 
0,01 -0,04% Al matalicznego oraz żelazo i nieuniknione zanieczy
szczenia, przy czym łączna zawartość chromu i miedzi musi być 
wyższa od 1,20%. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286887 (22) 90 09 12 5(51) C23F 15/00 
(75) Bobowski Wiesław, ŁÓDŹ 



Nr 6 (476) 1992 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 25 

(54) Sposób wykonywania warstwy ochronnej 
zbiorników, odpornej na działanie cieczy 
agresywnych 

(57) Sposób polega na tym, że dno i ściany zbiornika wykła
da się płatami tkaniny pokrytej niewulkanizowaną gumą kwaso-
i ługoodporną, mającymi kształt dostosowany przed lub w tra
kcie wykładania do kształtu dna i ścian zbiornika z tym, że płaty 
przeznaczone do wykładania ścian zbiornika mają wysokość do 
25% większą od wysokości tych ścian i górne ich krawędzie 
mocuje się trwale lub rozłącznie do obrzeża zbiornika, po czym 
zbiornik napełnia się wodą lub cieczą obojętną o ciężarze wła
ściwym większym od ciężaru właściwego wody, którą następnie 
p0Cjgrzewa się, korzystnie parą wodną do temperatury 60-100°C 
i utrzymuje tę temperaturę przez czas niezbędny do zwulkani-
zowania gumy, a na koniec usuwa się wodę lub ciecz obojętną. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286584 (22) 90 08 20 5(51) C23G 1/02 
C23F 14/00 

(75) Jachowicz Zbigniew, WROCŁAW 

(54) Sposób usuwania kamienia kotłowego z 
kotłów grzewczych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i skute
cznego usuwania kamienia kotłowego przylegającego do ścia
nek zwłaszcza kotłów wysokoprężnych. 

Sposób oczyszczania kotłów z kamienia polega na tym, 
że kocioł wypełnia się roztworem wodnym zawierającym 4-20% 
wagowych kwasu ortofosforowego, 0,01 - 1 % wagowych inhibi
tora korozji w postaci sześciometylenoczteroaminy i 0,1-4,0% 
wagowych chlorowodorku hydroksyloaminy, wymusza się cyr
kulację kąpieli chemicznej, a po jej wyprowadzeniu, na osad 
naścienny działa się silnym prądem hydrodynamicznym o ciś
nieniu minimum 5 MPa, natryskiwanym dzięki odpowiednio 
ukształtowanym prądownicom wodnym bezpośrednio na kolej
ne wycinki oczyszczanej powierzchni. 

Obydwa etapy ewentualnie powtarza się przemiennie 
do całkowitego usunięcia kamienia kotłowego, po czym ścianki 
kotła neutralizuje się i pasywuje znanymi sposobami. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A2(21) 290769 (22) 91 06 20 5(51) D04B 27/10 

(71) WELUX Zakłady Przemysłu Wełnianego, 
BIELSKO-BIAŁA 

(72) Mandok Jolanta, Gramsz Krzysztof 
(54) Urządzenie doprowadzające nitki do maszyn 

dziewiarskich 
(57) Urządzenie doprowadzające nitki do maszyn dziewiar

skich stanowi korona (1) składająca się z trzech elementów 
połączonych ze sobą, która na wysięgnikach (2) zamocowana 
jest na obwodzie maszyny. Na podstawie korony (1) zamoco
wane są gniazda (3) osadcze cewek. Gniazda (3) są to płytki z 
uchwytami, które zaopatrzone są w dwa obrotowo osadzone 
trzpienie. Urządzenie ma zastosowanie w szydełkarkach dwuło-
żyskowych zasilanych przędzą torlenową. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286818 (22) 90 09 10 5(51) D06F 55/02 
A47H 13/00 

(75) Green John, MONACO, MC 
(54) Urządzenie samozaciskowe 
(57) Urządzenie samozaciskowe, mocujące zwłaszcza mate

riał o dowolnym kształcie bez uszkadzania jego powierzchni 

charakteryzuje się tym, że w obudowie (3) mającej ścianki (4,5) 
ustawione pod kątem rozbieżnym, pomiędzy którymi znajduje 
się otwór (6), umieszczone są dwa wałki dociskowe (1,2), z 
których każdy połączony jest z jednym końcem ramion (10,11) 
drucianych widełek, ustawionych pod rozbieżnym kątem wię
kszym od kąta rozbieżnego bocznych ścianek (4,5) obudowy 
(3), zaś drugi koniec widełek połączony jest z pierścieniem (16) 
umieszczonym przesuwnie i utrzymywanym w położeniu gór
nym za pomocą rozporki (19), przy czym na ramionach (10,11) 
drucianych widełek nawinięte są sprężyny. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 290448 (22) 91 05 28 5(51) D06M 13/447 

(31) 90 11921 (32) 90 05 29 (33) GB 

(71) Albright and Wilson Limited, Warley, GB 
(72) Black Robert William 
(54) Środek zmniejszający palność i sposób 

zmniejszania palności tkanin 
(57) Środek zmniejszający palność zawiera co najmniej czę

ściowo nierozpuszczalny w wodzie polifosforan amonu, środek 

przeciwpieniący, termoutwardzalną żywicę, wodę i ewentualnie 
również zawiera środek powierzchniowo czynny, rozpuszczalny 
w wodzie polifosforan amonu i/lub pochodną kwasu karbami-
nowego. 

Sposób zmniejszania palności tkanin charakteryzuje się 
tym, że tkaninę poddaje się impregnacji środkiem a następnie 
utwardza się termicznie impregnowaną tkaninę. 

(21 zastrzeżeń) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al(21) 286932 (22) 90 09 17 5(51) E02D 1/00 

(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ 
(72) Przystański Jerzy, Ryżyński Andrzej, 

Głuszyński Edward 
(54) Sposób wzmacniania gruntu słabego, 

zwłaszcza torfowego 
(57) Sposób polega na tym, że na określoną strefę gruntu 

torfowego, wzmocnionego kolumnami żwirowo - kamiennymi 
nanosi się warstwę gruntu nasypowego do wysokości 100-150 
cm powyżej planowanego poziomu terenu, po czym, po zakoń
czeniu procesu osiadania tej warstwy, nakłada się następną i 
kolejne warstwy gruntu nasypowego, o grubości wynikającej z 
projektowanego poziomu terenu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286931 (22) 90 09 17 5(51) E02D 1/00 

(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ 
(72) Przystański Jerzy 
(54) Sposób posadowienia rurociągu na gruntach 

ściśliwych 
(57) Sposób polega na konsolidowaniu gruntu przez ukła

danie kolejnych warstw gruntu piaszczystego, aż do zakończe
nia procesu osiadania. Następnie wykonuje się nasyp o wysokości 
2,5-s-3 m powyżej poziomu terenu. 

W tym nasypie wykonuje się wykop o przekroju poprze
cznym zbliżonym do trapezu. Na dno tego wykopu nakłada się 
warstwę o grubości równej przewidywanej wielkości osiadania. 
W wykopie układa się rurociąg, którego odcinki łączy się znany
mi komorami kompensacyjnymi. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 286930 (22) 90 09 17 5(51) E02D 3/08 

(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ 
(72) Przystański Jerzy, Ryżyński Andrzej, 

Głuszyński Edward 
(54) Sposób konsolidacji gruntów, zwłaszcza pod 

otwarty zbiornik cieczy 
(57) Sposób polega na wykonaniu w gruncie ściśliwym (4), 

metodą wibroflotacji, kolumn źwirowo-kamiennych (2), na któ
rych następnie układa się konstrukcję zbiornika (1). Zbiornik 
wypełnia się wodą o wadze większej niż waga przewidywanego 
obciążenia zbiornika (1), na czas osiadania gruntu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286933 (22) 90 09 17 5(51) E02D 3/10 

(71) Politechnika Poznańska, POZNAŃ 
(72) Przystański Jerzy 
(54) Instalacja do konsolidacji gruntu 
(57) Instalacja według wynalazku składa sięz wprowadzonych 

w gru nt (1) na głębokość warstwy konsolidowanej sączków (2), 
połączonych w system sieci z magistralą (3), odprowadzającą 
wodę do ścieku (6). Sieć przykryta jest warstwą nieprzepuszczal
nej maty (4), uszczelnionej poprzez wprowadzenie w grunt (1) 
krawędzi maty (4). Magistrala (3) połączona jest z pompą próż
niową (5) przewodem (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 290344 (22) 91 05 20 5(51) E02D 3/12 

(75) Kokowski Joachim, POZNAŃ 
(54) Sposób uszczelniania przesiąkliwego podłoża 

budowlanego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób uszczelniania pod

łoży piaszczystych, zwłaszcza przeznaczonych na składowiska 
śmieci komunalnych i odpadów przemysłowych. 

Sposób polega na tym, że zagęszczoną powierzchnię 
pola składowiska wprowadza się zalewę wodnej zawiesiny gytii 
stabilizowaną odpowiednim dyspergatorem oraz warstwą 2-7 
cm piasku a następnie nakłada warstwę międzyekranową0,2 do 
0 4 m piasku, którą ponownie pokrywa powłoką zawiesiny gytii 
anastępnie warstwą0,4 do0,5 m piasku, którą ewentualnie się 
zagęszcza ubijakiem. Ilość wprowadzonej na pole składowiska 
wodnej zawiesiny gytii tworzącej ekrany zabezpieczające po
winna być taka aby na każdy m pola składowiska przypadało 
najmniej 12 kg suchej masy gytii. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286404 (22) 90 07 30 5(51) E04B 1/00 

(75) Lis Roman, PRZEMYŚL; Lis Izabela, 
PRZEMYŚL 

(54) Budynek mieszkalny, zbiorowego 
zamieszkania lub użyteczności publicznej 
oraz sposób wykonywania budynku 
mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania lub 
użyteczności publicznej 

(57) Budynek mieszkalny ma wsporniki (5) zamontowane w 
trzonostrukturach (1) oraz umocowane rozłączenie do tych wspo
rników elementy (6) polistruktury (6) tworzące kompozycje typu 
balkony, loggie, wykusze, wnęki lub pomieszczenia.Sposób wy
konywania budynku mieszkalnego polega na tym, że na wspo
rnikach (5) mocuje się rozłącznie dookoła trzonostruktury (1) 
elementy (6) polistruktury (6') tak, że tworzą one balkony lub 
loggie lub wykusze lub galerie lub pomieszczenia usytuowane 
dookoła trzonostruktury (1). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 286993 (22)90 09 21 5(51) E04B 2/02 

(75) Szałkowski Jacek, POZNAŃ; Kmiecik 
Andrzej, POZNAŃ 

(54) Sposób budowy na sucho wszelkich ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
modułowe elementy ścienne z tworzyw 
gipsowych do budowy na sucho wszelkich 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

(57) Sposób budowy na sucho polega na układaniu pusta
ków gipsowych na izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (1) 
mających wysokość nie mniejszą niż 50 cm nad ziemią, wyko
nanych z gipsu budowlanego, modyfikowanego dodatkiem wa
pnia i preparatu silikonowego oraz z wody, a opiera się na 
zestawie trzech modułowych pustaków podstawowych, w któ-

rych bok rdzenia stanowi sześcian o boku równym trzykrotnej 
wielkości podstawowego modułu budowlanego (M=10 cm), 
natomiast w pustakach narożnikowych ich długość większego 
boku stanowi półtora modułu rdzenia. Układanie prowadzi się 
na sucho począwszy od pustaka narożnikowego lewego lub 
prawego i bezpośrednio przy jego ściankach bocznych również 
na sucho układa się zewnętrzne pustaki środkowe (4) aż do 
następnego narożnikowego pustaka i dalej aż do zamknięcia 
obwodu, układając tak, by wypusty (5) skierowane były ku górze 
i wzdłuż układanej ściany, a ich powiązanie w warstwie zapew
niły wypusty i rowki ścian bocznych układanych elementów. 
Elementy warstw są przesunięte o połowę modułu elementu i 
powiązane są przez wypusty (5) i wnęki (6) oraz przez umiesz
czone w narożach i przywęgarkowych kanałach (9) rury (10) z 
PCW lub suche wałki betonowe i żelbetowe, zaś w pozostałe 
kanały walcowe wsypuje się granulat z tworzywa sztucznego. W 
kanały między płytami elewacyjnymi (8), żebrami (11) i rdzeniem 
wprowadza się wkładki styropianowe. Styki szpachluje się ki
tem. Modułowe elementy do budowy na sucho ścian wewnętrz
nych mają kształt sześcianu o boku (a) równym trzykrotnej 
wielkości podstawowego modułu budowlanego M (M=10 cm). 
Ma on gładkie ścianki czołowe (18 i 19), a między nimi walcowy 
otwór (9) i dwa półwalcowe, przechodzące w ścianki boczne 
(20) zawierające rowek (16) i wypust (17). U góry elementu jest 
wypust (5) i dwa półwypusty o postaci ostrosłupa ściętego z 
zaokrąglonymi krawędziami (22), a u dołu odpowiadające im 
kształtem i wymiarami wnęki (6) i połwnęki. Modułowe elementy 
do budowy ścian zewnętrznych stanowią zewnętrzne pustaki 
środkowe (4) oraz pustaki narożnikowe: lewy i prawy. Środkowe 
pustaki zewnętrzne odpowiadają pustakom wewnętrznym, lecz 
dodatkowo na jednej ściance czołowej (19) zawierają dwa żebra 
(11), a na nich płytę elewacyjną (8) odpowiadającą wymiarami 
bokowi rdzenia (a) oraz zawierającą obwodowy rowek na kit. 
Elementy narożnikowe są dłuższe od rdzenia o pół modułu 
(1,5a) oraz dodatkowo dłuższe i szersze o szerokość żebra (11) 
i grubość płyty elewacyjnej (8) załamanej pod kątem prostym, a 
ponadto zawierają o jeden walcowy otwór (9) więcej, przy czym 
płyta (8) na dłuższym boku ustalona jest na trzech żebrach (11). 

(4 zastrzeżenia) 
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Al (21) 287007 (22) 90 09 20 5(51) E04B 5/12 
(71) BUDUS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Spółka z o.o., POZNAŃ 
(72) Słuja Jarosław, Ratajczak Tadeusz, Bugajny 

Paweł 
(54) Strop miedzykondygnacyjny 
(57) Strop składa się z elementu nośnego w postaci belek 

stropowych (1), oddzielonego płytą podkładową (2) od warstwy 
izolacyjnej w postaci płyty wiórowo-cementowej (5) i warstwy 
wykończeniowej, którą stanowi gładź cementowa (5) zbrojona 
siatką stalową (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287030 (22) 90 09 22 5(51) E04F 21/02 
(75) Dąbrowski Stanisław, WROCŁAW; Guzik 

Bogusław, WROCŁAW 
(54) Sposób tynkowania ścian i urządzenie do 

tynkowania ścian 
(57) Sposób tynkowania polega na tym, że do wyznaczenia 

płaszczyzny licowania użyte są gumowe zbrojone paski zamo
cowane za pomocą zawiesi górnych w górnym końcu, a za
mków przesuwnych lub zawiesi naciągowych w dolnym końcu, 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że gumowy zbrojony 
pasek (6) połączony jest trwale z górnym zawiesiem i przesuwnie 
z zamkiem przesuwnym (5). W drugim wykonaniu urządzenia 
gumowy zbrojony pasek (6) w dolnym końcu połączony jest trwale 
z dolnym zawiesiem naciągowym a do naciągnięcia paska służy 
klucz naciągowy złożony z tulei i przesuwnego w niej trzpienia. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 286957 (22) 90 09 18 5(51) E04H 12/28 
E04H 12/34 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, 
ZIELONA GÓRA 

(72) Zawartko Henryk, Kłapoć Mikołaj, Iwanicki 
Stanisław, Sobich Jerzy 

(54) Sposób i urządzenie do montażu komina i 
wymiany odcinka przewodu dymowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
montażu komina i wymiany odcinka przewodu dymowego ko
mina, którego przewody dymowe znajdują się na zewnątrz 
konstrukcji wsporczej. 

Sposób polega natym, że po odłączeniu obejm odcinka 
od konstrukcji wsporczej oraz połączeń kołnierzowych (8) z 
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sąsiednimi odcinkami przewodu dymowego, opuszcza się go 
na poziom terenu, a na jego miejsce w odwrotnej kolejności 
zakładasię nowy odcinek przewodu. Urządzenie mające postać 
żurawia obrotowego, charakteryzuje się tym, że jest wyposażo
ne w manipulator złożony z ramienia (2) zamocowanego na 
slupie żurawia (1) i wyrównowaźonego uchwytu, w którym mo
cuje się wyjmowany i zakładany na jego miejsce nowy odcinek 
przewodu dymowego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286832 (22) 90 09 11 5(51) E05D 11/06 
(75) Koterski Franciszek, CHEŁMNO 
(54) Zawiasa meblowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje opracowanie konstrukcji zawiasy 

o łagodnym i samoczynnym zamykaniu drzwi meblowych. 
Zawiasa charakteryzuje się tym, że elementem zamyka

jącym jest sprężyna skręcająca (9), mająca oczkowy zwój (10) 
wykonany z kilku skrętów oraz proste wydłużone końce (11,12). 
Oczkowy zwój (10) osadzony jest na osi obrotów (5) a wydłużo
ny koniec (11) oparty jest o oś obrotu (6), natomiast wydłużony 
koniec (12) o oś obrotu (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 291699 (22) 91 09 12 5(51) E21D 19/00 
E21F5/00 

(31) 90 9013047 (32) 90 09 13 (33) DE 
(71) Licentia Patent Verwaltimgs GmbH, 

FRANKFURT/MENEM, DE 
(54) Obudowa zwarta, zabezpieczona przed 

działaniem metanu 
(57) Obudowa zwarta, zabezpieczona przed działaniem me

tanu, przeznaczona dla górnictwa, mająca wsuwany elektryczny 
przyrząd rozdzielczy, charakteryzuje się tym, że wsuwany przy
rząd (1) zawiera z boku dwie pary rolek (5a,5b) i dwie pary 
ślizgów (7a,7b), przy czym para ślizgów (7a) w pobliżu czoła 
wystaje bocznie do prowadnicy ślizgowej dalej niż tylna para 
ślizgów (7b) i pary roiek (5a,5b), a obydwie pary ślizgów (7a,7b) 
leżą nieco wyżej od pary rolek (5a,5b), a tylna para ślizgów (7b) 
jest umieszczona za tylną parą rolek (5b) i że tor nośny od strony 
komory zawiera obszar położony niżej od prowadnicy rolkowej 

i obszar położony nieco wyżej, przestawiony w części końcowej 
i poszerzony, od prowadnicy ślizgowej, przy czym każdorazowe 
położenia i wymiary są takie, że wsuwany przyrząd rozdzielczy 
najpierw posuwa się na swoich rolkach (5a,5b), a następnie w 
lekko uniesionym położeniu ślizga się na swoich ślizgach (7a,7b) 
przy czym ruch wsuwania realizuje się przez mechanizm wrzecio
na, którego pływająco ułożyskowane wrzeciono, usytuowane po
środku na dolnej stronie przyrządu (1), współpracuje z elementem 
współpracującym (6), umieszczonym od strony komory. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 286990 (22) 90 09 21 5(51) E21D 23/03 
(71) PIOMA Fabryka Maszyn Górniczych, 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
(72) Brojewski Lech, Berenc Andrzej, Borkowski 

Stanisław, Parkietny Kazimierz, Famulslti 
Wiesław, Glonek Stanisław, Pretor Wincenty 

(54) Stropnica obudowy górniczej 
(57) Stropnica obudowy charakteryzuje się tym, że do osło

ny bocznej (3) w przegubie (A) zamocowany jest łącznik (6). Do 
stropnicy (1) zamocowany jest wahacz (7) w przegubie (C). 
Wahacz (7) i łącznik (6) połączone są ze sobą w przegubie (B). 
Z układem wahacz-łącznik sprzężony jest siłownik uruchamiają
cy (9). 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 286937 (22) 90 09.17 5(51) E21D 23/04 

(75) Gwiazda Jan Bogusław, SOSNOWIEC; 
Gwiazda Aleksander Stanisław, 
SOSNOWIEC 

(54) Górnicza obudowa zmechanizowana z 
podatnym prostowodem 

(57) Górnicza obudowa zmechanizowana z podatnym pro
stowodem charakteryzuje się tym, że ma podatny prostowód (4), 
składający się z obejmy (5) i rdzennika (6) z przedłużaczem (7), 
zamocowany pomiędzy spągnicą (1) i stropnicą (2), utrzymują
cy stateczność sekcji w czasie jej przesuwania i przenoszący 
momenty zginające wywołane skośnym, w stosunku do stropni
cy, osuwaniem się górotworu, Układ upodatniający prostowodu 
(4), składający się z siłowników (8) i resorów (10), umożliwiający 
wychylanie się rdzennika (6) o pewien kąt w stosunku do obejmy 
(5) pod wpływem działania odpowiednio dużego obciążenia, za
pewnia obudowie elastyczność niezbędną dla właściwej współ
pracy ze stropem. 

(6 zastł7,eżeń) 

Al(21) 286991 (22) 90 09 21 5(51) E21D 23/06 

(71) PIOMA Fabryka Maszyn Górniczych, 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

(72) Brojewski Lech, Borkowski Stanisław, 
Parkietny Kazimierz, Pretor Wincenty, 
Famulski Wiesław, Glonek Stanisław, 
Gawlik Józef, Księżopolski Tadeusz 

(54) Obudowa górnicza 

(57) Przedmiotem wynalazku jest obudowa górnicza zaopa
trzona w wieloczłonową stropnicę, której przynajmniej jeden 
człon stanowi stropnica wychylna połączona przegubowo z 
członem poprzedzającym go. 

Obudowa służy do zabezpieczania stropu bezpośred
nio za urabiającą maszyną bez konieczności wykonywania kro
ku obudowy po przejściu maszyny urabiającej. Obudowa ma 
mechanizm obrotu i podpierania stropnicy wychylnej (6) skła
dający się z łącznika (7), wodzika (3), siłownika podpierającego 
(9) i prowadnicy (10). Łącznik (7) mocowany jest w przegubie 
(C) do stropnicy wychylnej (6) oraz połączony z siłownikiem 
podpierającym (9) w przegubie (E). Z łącznikiem (7) sprzężony 
jest również wodzik (8) osadzony w prowadnicy (10), która 
mocowana jest do członu stropnicy (5), do którego mocowana 
jest stropnica wychylna (6). Do członu tego mocowany jest 
również drugim końcem siłownik podpierający (9). 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 286984 (22) 90 09 19 5(51) E21D 23/26 
(75) Dabiński Zygmunt, KATOWICE 
(54) Układ hydrauliczny sterowania 

podpornością zmechanizowanej obudowy 
górniczej 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że magistrala (3) o regulo
wanym ciśnieniu cieczy połączonajestz zaworem (8) bezpieczeń
stwa zaworowego bloku (6), przy czym zawór (8) bezpieczeństwa 
ma zamykający element (10), dociskany do gniazda zaworu sprę
żyną (11). ukształtowany w hydrauliczny zespół. 

Zespół ten tworzy tłoczek (14) osadzony w cylindrze 
(15), połączony trzpieniem (13) zzamykającym elementem (10). 

W drugim wykonaniu układ ma dodatkową sprywową 
magistralę, która wraz z magistralą (3) o regulowanym ciśnieniu 
cieczy zasilającej tworzą parę, na której zabudowany jest rewer-
syjny rozdzielacz zmiany funkcji magistrali (3), 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al(21) 290802 (22) 91 06 25 5(51) F02B 75/10 
(31) 90 02502 (32) 90 07 27 (33) CH 
(71) Gebnider Sulzer Aktiengesellschaft, 

WINTERTHUR, CH 
(54) Silnik Diesla dużej mocy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia silnika 

Diesla pod kątem zmniejszenia zanieczyszczania środowiska. 
Silnik charakteryzuje się tym, że dla usunięcia tlenków azotu ze 
spalin, w kolektorze (4) umieszczony jest katalizator (10) w 

postaci statycznego mieszalnika, jak również do strumienia 
spalin przed katalizatorem (10) doprowadzony jest środek redu
kujący. Między katalizatorem (10) i kolektorem (4) znajduje się 
swobodna przestrzeń pierścieniowa (11) na przepływ spalin. 

(13 zastrzeżeń) 

A3(21) 286941 (22) 90 09 19 5(51) F02M 7/18 
F02M 3/02 

(61) 140920 
(75) Krawczyk Leszek, ŁÓDŹ; Moiek Elżbieta, 

ŁÓDŹ 
(54) Urządzenie o zmiennym przekroju dyszy 
(57) Urządzenie składające się z pływakowej komory (15) 

połączonej przez kanały (13,14) i cylindryczną komorę (2) z 
przelotowym kanałem (16) doprowadzającym paliwo do rozpy
lacza oraz z umieszczonej w tej komorze ruchomej dyszy (11), 
ma nasadzony na jednym końcu komory (2) pierścień (1) z przy
kręconą obudową (3) zawierającą wewnątrz sprężysty miech (4) z 
przymocowanym jednym końcem do płaskiej ściany pionowej 
poziomym trzpieniem (5) stykającym się przeciwnym końcem z 
tylną częścią dyszy (11). W osi obudowy (3) jest na nią częściowo 
nasunięta dodatkowa obudowa (7) z żebrem (6) mieszcząca 



32 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (476) 1992 

dodatkowy, także sprężysty miech (8) otwarty od strony wloto
wego otworu (9) próżniowego. We wnętrzu (10) komory (2) na 
przedniej części dyszy (11) jest osadzona śrubowa sprężyna 
(12), Inne rozwiązanie urządzenia zawiera elektromagnes za
miast miechów (4,8) i ma elektromagnes połączony przez ręcz
ny włącznik z samoczynnym włącznikiem. Styki włącznika są 
rozłącznie połączone z popychaczem zamocowanym do rucho
mego ramienia urządzenia podciśnieniowego. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286983 (22) 90 09 19 5(51) F03D 1/00 
(75) Moskal Jerzy, KRYG; Moskal Mariusz, 

KRYG; Konieczny Piotr, GORLICE; 
Moskal Paweł, KRYG; Przybvto Jerzy, 
KRYG; Moskal Józef, KRYG; Woźniak 
Leszek, KRYG 

(54) Silnik wiatrowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest silnik wiatrowy zaopatrzo

ny w regulator kąta natarcia łopatek wirnika. Silnik wiatrowy ma 
łopatki (3) wirnika (2) umieszczone obrotowo i przesuwnie w 
tulejach zakończonych krzywkami z co najmniej jednym kołkiem 
ustalającym, które zamocowane są przez sprężynę regulującą. 
Drugie końce łopatek (3) znajdują się w prowadnikach (15) 
połączonych elementami (16) obwodowymi i elementami (17). 
Ster (23) kierunkowy ma mechanizm (26) obrotu oraz statecznik 
(25). 

(4 zastrzeżenia) 

A2(21) 290690 (22) 91 06 14 5(51) F04D 1/08 
(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Hupa Bogusław, Rduch Jan 
(54) Pompa wielotarczowa 
(57) Pompa charakteryzuje się tym, że wirnik pompy jest 

wyposażony w tarczę regulacyjną (8) połączoną śrubami (7) 
nieprzesuwnie z tarczą przednią (1) oraz przesuwnie osiowo z 
tarczą tylną (3). 

Podkładki sprężyste (6) o dużej podatności sprężystej 
są umieszczone między tarczami (5). Nakrętka (11) umieszczo
na obrotowo na piaście tarczy tylnej (3) za dławnicą służy do 
przesuwu tarczy regulacyjnej (8) względem tarczy tylnej (3), co 
zmienia szerokość szczelin między tarczami (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A2(21) 289802 (22) 91 04 08 5(51) F04D 29/00 
B63H 1/14 

(75) Grzegrzółka Kazimierz, LUBAŃ ŚLĄSKI 
(54) Śmigło kardioidalne 
(57) Śmigło kardioidalne jest przeznaczone do zamiany ru

chu przepływu na ruchu obrotowy lub odwrotnie - ruch obrotowy 
na ruch przepływu. Śmigło kardioidalne ma płytę (1) zamonto
waną na jarzmie (2) i połączoną z prowadnicą (3) osadzoną 
przesuwnie w prowadniku (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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A2(21) 290665 (22) 91 06 12 5(51) F04D 29/40 
(75) Szatan Henryk, SOSNOWIEC 
(54) Pompa wirowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia po

mpy wirowej do odwadniania wyrobisk górniczych, zwiększenia 
jej trwałości i uszczelnień dławnicowych. 

Pompa rna komorę powietrzną (1) silnika połączoną kana
łem (5) z kompensatorem (2) wykonanym w kształcie szczelnego, 
zamkniętego pojemnika, o konstrukcji umożliwiającej zmianę jego 
objętości, który zabudowano w komorze tłoczenia (3) i/!ub w 
komorze olejowej (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286893 (22) 90 09 14 5(51) F04F 10/00 
(75) Marczuk Anatol, WARSZAWA; Marczuk 

Danuta, WARSZAWA 
(54) Sposób i urządzenie do przetaczania cieczy, 

zwłaszcza żrących, cuchnących i 
agresywnych z pojemników do pojemników 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
przetaczania cieczy zwłaszcza żrących, cuchnących i agresyw
nych z pojemników do pojemników, przy pomocy powietrza o 
podwyższonym ciśnieniu, przy czym ciecz nie styka się z oto
czeniem. 

Sposób polega na tym, że lewarowanie cieczy, lewaro-
wanie z pompowaniem lub pompowanie z pojemnika do poje
mnika odbywa się przewodem przez górne otwory wlewowe. Do 
pojemnika z cieczą doprowadza się powietrze o podwyższonym 
ciśnieniu, a otworem w ściance przewodu steruje się przepływ 
cieczy przez jego zasłanianie lub odsłanianie. 

Urządzenie zawiera korek (3) szczelnie zamykający po
jemnik (1). Przez korek (3) przechodzi przewód cieczy (5) ze 
złączem elastycznym (8) i końcówką zębatą (9) sięgającą dna. 
Drugi koniec przewodu (5) ze złączem elastcznym (6) i końców
ką (7) przechodzi przez pochłaniacz (4) w pojemniku (2). 

Przez korek (3) wprowadzony jest przewód powietrza 
(10) z otworem (11) na ściance, do sterowania przepływu cieczy. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 286851 (22) 90 09 12 5(51) F16C 33/38 
(71) PREMA Centrala Techniczno-Handlowa 

Przemysłu Precyzyjnego, WARSZAWA 
(72) Kralczyński Zbigniew, Zaniewski Janusz 
(54) Koszyk łożyska kulkowego, zwłaszcza 

małogabarytowego 
(57) Koszyk grzebieniowy, zatrzaskowy łożyska kulkowego, 

zwłaszcza z tworzywa termoplastycznego o zwiększonej sprę
żystości obwodowej charakteryzuje się tym, że w wąskich mo
stkach (1) usytuowanych między gniazdami (2) na kuiki, wykonana 
jest w kierunku wzdłużnym (A) koszyka, w przybliżeniu prostopad
ła do jego obwodu, korzystnie jedna nieprzelotowa szczelina 
(3). Ścianka nad nieprzelotowym końcem (4) tej szczeliny ma 
kształt zaokrąglonej kopuły (5). Korzystnym jest, gdy jedna lub 
obie ścianki szczeliny (3) mostka (1) są ukształtowane w formie 
wgłębień i wypukłości mających kształt wypustek zderzakowych 
(6). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 290446 (22) 91 05 28 5(51) F16D 66/02 
G01B 7/02 

(31) 90 9006774 (32)90 05 31 (33) FR 
(71) BENDIX EUROPE Services Techniques, 

DRANCY, FR 
(54) Wskaźnik zużycia okładziny ciernej hamulca 
(57) Wskaźnik zużycia okładziny ciernej, zawierający pętlę 

przewodu elektrycznego w tulei zamkniętą za pomocą izolacyj
nego walca, mającą oś wzdłużną, charakteryzuje się tym, że 
pętla styka się co najmniej raz zasadniczo ze wszystkimi tworzą
cymi wewnętrznej ściany walca (20) i składa się z prostoliniowej 
pierwszej części (24) równoległej do osi wzdłużnej (16) i drugiej 
części (26) owiniętej śrubowo wokół pierwszej części (24) i z nią 
połączonej. 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 286959 (22) 90 09 20 5(51) F16G 11/00 
(71) Centrum Techniki Okrętowej, GDAŃSK 
(72) Michalski Czesław 
(54) Końcówka samozaciskowa do lin 
(57) Przedmiotem wynalazku jest końcówka samozacisko

wa do lin stalowych stosowana w urządzeniach do opuszczania 
środków ratunkowych na statkach morskich. 

Końcówka składająca się z szyjki z grzybkiem i otworem 
na linę oraz z płaskiej pochwy klinowej wraz z klinem charakte
ryzuje się tym, że ma pomocniczą, płaską pochwę (13) z napro
wadzającymi płytkami (15), zamontowaną za pomocą pary cięgien 
(16) i sworznia (10) do płaskiej, klinowej pochwy (2). Oś symetrii 
(11) płaskiej, klinowej pochwy (2) jest odchylona minimalnie, o 

kąt (a) wynoszący najwyżej 7° od osi szyjki z grzybkiem (1). W 
miejscu przecięcia się osi symetrii (11) płaskiej, klinowej pochwy 
(2) z osią symetrii szyjki z grzybkiem (1) znajduje się montażowy 
otwór (5) dla sworznia (10) lub sworznia szakli. Płaski klin (7) 
usytuowany w płaskiej, klinowej pochwie (2) ma symetrycznie 
umieszczony podłużny otwór (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 290680 (22) 91 06 14 5(51) F16K 17/04 

(31) 90 2022 (32)90 0618 (33) CH 
(71) Asea Brown Boveri AG, BADEN, CH 
(54) Zawór hydrauliczny 
(57) Zawór charakteryzuje się tym, że ma zaworową komorę 

(13), z którą połączony jest przewód doprowadzający (12) i 
przewód odprowadzający (14), przy czym ciśnienie czynnika na 
powierzchnię tłoka skierowaną do przewodu doprowadzające
go (12) jest mniejsze od ciśnienia uruchamiającego przesunię
cie tłoka z położenia zamknięcia, zaś wytworzone dodatkowo 
ciśnienie w zaworowej komorze (13) skierowane na powierzch
nię tłoka umożliwia przesunięcie tłoka w położenie otwarcia. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 291987 (22) 91 10 08 5(51) F16L 21/02 
(71) GAMRAT Zakłady Tworzyw Sztucznych, 

JASŁO 
(72) Matłok Andrzej, Mendec Józef, Adamkowski 

Andrzej, Twaróg Janusz, Kołodziej Jan 
(54) Złącze kielichowe rur z tworzywa sztucznego 
(57) Złącze według wynalazku charakteryzuje się tym, że 

posiada w rowku (3) nad uszczelką (4), twardy, sprężysty, prze
cięty na obwodzie pierścień (5) oporowy o profilu trójkąta pro
stokątnego, przylegający krótszą przyprostokątną do uszczelki 
(4) a dłuższą do ścianki bosej końcówki rury lub łącznika. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 286841 (22) 90 09 10 5(51) F23L 15/02 

(71) RYBNIK Elektrownia, RYBNIK 
(72) Turek Zdzisław, Grudziński Marian, Białek 

Andrzej, Kopeć Michał, Krupka Stanisław, 
Chachuła Jerzy, Pakosz Kazimierz, Śmieja 
Henryk 

(54) Wirnik regeneracyjnego obrotowego 
podgrzewacza powietrza i sposób scalania 
wirnika regeneracyjnego obrotowego 
podgrzewacza powietrza 

(57) Wirnik ma piastę (1) z żebrami (2), do których są przy
mocowane blachy promieniowych przegród (6) segmentów 
(A,B,C) stanowiących zewnętrzną część wirnika. Przegrody (6) 
są połączone między sobą żebrami (7), a na zewnątrz są 
zamknięte obwodowymi blachami (8) z obrzeżami wzmacnia
jącymi (9). Sposób polega na tym, że w miejscu zainstalowania 
wirnika łączy się najpierw użebrowaną piastę (1) z kołnierzami 
wałów: górnego i dolnego, które wraz z łożyskami ustala się w 
obudowach łożysk, a następnie obracając piastę (1) wsuwa się 
odpowiednio i mocuje do jej żeber (2) segmenty (A,B,C) wirnika, 
które skręca się wzajemnie z sobą, po czym spawa się połącze
nia przegród (6) segmentów (A,B,C) z żebrami (2) oraz krawę
dzie wzajemnych połączeń segmentów (A,B,C). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 291045 (22) 91 07 12 5(51) F24C 15/30 

(31) 90 9008961 (32)90 0713 (33) FR 

(71) Chaffoteaux et Maury, CHATOU CEDEX, 
FR 

(72) Le Mer Joseph 
(54) Łącznik mieszanego pieca centralnego 

ogrzewania i gorącej wody 
(57) Łącznik charakteryzuje się tym, że zawiera cztery moduły 

(A,B,C,D) z twardego, odlewanego tworzywa sztucznego zesta
wione obok siebie i wzajemnie połączone przez ściągi. Moduły 
mają wlot wody grzewczej lub gorącej wody sanitarnej, wejście 

wody zimnej i powrót wody grzewczej. Każdy z przewodów i 
zaworów jak również odcinków przewodów (26,31,38,48) umo
żliwia formowanie zespołu krótko zwartego obiegu w obiegu 
grzewczym, wykorzystywanego do zasilania tego obiegu w 
wodę i do prób szczelności bez instalowania pieca. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 290910 (22) 91 07 02 5(51) F24J 2/42 

(31) 90 4021339 (32) 90 07 04 (33) DE 

(71) SCHOTTEL WERFT Josef Becker GmbH 
+ Co KG, SPAY, DE 

(54) Urządzenie z ogniwami słonecznymi do 
wykorzystywania energii słonecznej 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia z ogniwami słonecznymi, 
które umieszczone są na strukturze nośnej (7,8,9) i połączone są 
ze sobą elektrycznie oraz posiadają doprowadzenie (6) zewnętrz
ne służące do odprowadzania energii elektrycznej. Wiele ogniw 
słonecznych stanowi część bezramowego laminatu (4,5) z ogni
wami słonecznymi, w którym ogniwa słoneczne zamknięte są 
hermetycznie obok siebie w nośniku z folii lub w postaci płytki. 
Przynajmniej jedna strona laminatu zwrócona do światła słone
cznego jest płaska i przezroczysta. Laminat z ogniwami słone
cznymi spoczywa na strukturze nośnej (7,8,9), która składa się 
z dwóch warstw pokrywających oraz wspierającej warstwy pian
kowej posiadającej obiegający wokół zagłębiony brzeg. Na 
brzegu tym położony jest laminat powiązany z górną stroną 
struktury nośnej. 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(21) 286950 (22) 90 09 18 5(51) G01H 17/00 
E21B 49/00 
E02D 1/00 

(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN 
(72) Skiynicki Jarosław 
(54) Sonda do pomiarów sygnałów emisji 

akustycznej w glebach i gruntach 
(57) Sonda według wynalazku w postaci pręta połączonego 

z czujnikiem przekazującym sygnały do dalszych części apara
tury pomiarowej, charakteryzuje się tym, że część długości pręta 
(1) metalowego otoczona jest cylindryczną obudową (2) osa
dzoną na swoich końcach na pręcie (1) poprzez akustycznie 
izolujące tuleje (3), a nieizolowany koniec pręta (1) jest odbior
nikiem sygnałów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286892 (22) 90 09 14 5(51) G01M 17/00 

(75) Wróblewski Juliusz, WARSZAWA 
(54) Przyrząd diagnostyczny do określania 

wartości przyspieszeń pojazdów 
samochodowych 

(57) Przyrząd składa się z podłużnego pojemnika (1) korzy
stnie w kształcie rurki o górnej ściance wykształconej według 
wypukłego profilu o zmiennym promieniu krzywizny, napełnio
nego cieczą z pęcherzykiem powietrza, przy czym bezpośred
nio na pojemniku (1) pod nim, lub nad nim znajduje się skala 
(2) wycechowana w jednostkach przyśpieszenia z ewentualnie 
zaznaczonymi wartościami charakterystycznymi dla danego ty
pu pojazdu. Pojemnik (1) jest mocowany wzdłuż osi podłużnej 
do sztywnej części pojazdu za pośrednictwem podstawy (3) 
wyposażonej w urządzenie do zerowania (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286858 (22) 90 09 11 5(51) G01P 5/00 
G01F 13/00 

(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Kwiczała Józef, Met Andrzej 
(54) Układ do badań turbulencji przepływu w 

wentylatorach 
(57) Układ do badań turbulencji przepływu, zwłaszcza w 

wentylatorach, składa się z licznika zliczającego impulsy prób
kujące (9), który wraz z licznikiem obrotów (6) jest przyłączony 
do komparatora (10), przy czym wyjście komparatora (10) jest 
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Dołączone z bramką sterowaną z generatora sekwencyjnych 
Louisów próbkujących, a licznik obrotów (6) jest sterowany 
poprzez bramkę komparatorem (7) z przyłączonym rejestrem 

(8) 
(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286839 (22) 90 09 10 5(51) G01R 27/16 
(75) Wróbel Tadeusz, PRZECISZÓW; Lichota 

Piotr, ŻARKI 
(54) Sposób i układ do ciągłego pomiaru 

szerokiego zakresu rezystancji izolacji 
(57) Sposób według wynalazku po!ega na tym, że na opor

niku dodatkowym (Rd), tworzącym z mierzoną rezystancją (Rx) 
dzielnik, utrzymuje się określony spadek napięcia (Ud) + (Ug) 
w ten sposób, że dopasowuje się wartość rezystancji tego 
opornika dodatkowego (Rdn) w oparciu o samoczynnie doko
nywane porównanie napięć przez komparatory (KG) i (KD), 
sterujące poprzez układ logiki cyfrowej (ULC) przełącznikiem 
zakresów (PT), włączającym rezystory (Rdi)...(Rdn) opornika 
dodatkowego. 

Układ według wynalazku zawiera zasilacz baterii (ZB), 
baterię akumulatorów (B), układ kontroli napięcia (UKN), prze
twornicę (PT), układ pomiarowy (UP) z dzielnikiem rezystancyj-
nym (RxRdn) i wtórnikiem emiterowym (W), do którego wyjścia 
przyłączone są komparatory (KD) i (KG) a poprzez woltomierz 
cyfrowy (WC) wskaźnik optoelektroniczny (WO). Wyjścia kom
paratorów (KD) i (KG) połączone są poprzez układ logiki cyfrowej 
(ULC) i licznik (L) z dekoderem (D) sterującym przełącznikiem 
zakresów (PZ) i wskaźnikiem zakresu (WZ). 

(5 zastrzeżeń) 

A2(21) 290650 (22) 91 06 11 5(51) G01R 29/02 
(71) Uniwersytet Łódzki, ŁÓDŹ 
(72) Baczyński Janusz 
(54) Układ do pomiarów rozkładów czasowych 

impulsów elektrycznych 
(57) Układ według wynalazku posiada sterującą pamięć (1) 

o wyjściach danych połączonych z dzielnikiem (2) częstotliwo
ści i o wejściach adresowych włączonych w połączenie licznika 
(3) z zatrzaskowym rejestrem (4). Wyjścia pamięci (1) dodatko
wo są połączone z licznikiem (3). Pamięć (1) jest także połączo
na z blokiem (5) sterującym. Rejestr (4) jest połączony z blokiem 
(8) poprzez pamięć (7) danych. Licznik (3) jest także połączony 
poprzez dzielnik (2) i bramkę (8) z zegarowym generatorem (9). 
Licznik (3), rejestr (4), pamięć (7), blok (6) i bramka (8) są 
połączone z blokiem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 286961 (22) 90 09 20 5(51) G02B 6/00 
H04B 9/00 

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Domański Andrzej, Karpierz Mirosław, 

Kostrzewa Stanisław 
(54) Elektrooptyczny przełącznik kierunkowy 
(57) Przełącznik składa się ze sterowanego eiektrooptycznie 

dwumodowego falowodu paskowego, który na wejściu i wyjściu 
połączony jest z półsprzęgaczami typu X światłowodów włóknis
tych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292020 (22) 91 10 11 5(51) G05F 1/571 
H02H 7/20 
H02H 3/20 

(71) UNITRA RAD WAR Centrum 
Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (476) 1992 

Profesjonalnej Warszawskie Zakłady 
Radiowe RAWAR, WARSZAWA 

(72) Borowski Witold, Knypek Krzysztof 
(54) Układ zasilania urządzeń zabezpieczanych; 

zwłaszcza przed przepięciem 
(57) Układ według wynalazku zawiera transoptor (T). które

go kolektor jest połączony z bazą tranzystora blokującego (T1) 
i jednocześnie poprzez pierwszy rezystor (R1), z drugim rezy
storem (R2) i trzecim rezystorem (R3). Drugi rezystor (R2) jest 
dołączony do kolektora tranzystora blokującego (T1) i bramki 
tranzystora polowego (T2). 

Emiter transoptora (T) jest dołączony do emitera tran
zystora blokującego (T1) oraz do źródła tranzystora polowego 
(12) i jednej gałęzi mostka (Dl -HD4). 

Przeciwne gałęzie mostka (D1 ^D4) są połączone, jedna 
z elementem sterującym elementu wykonawczego (TH), druga 
zjedna gałęzią sieci zasilającej urządzenie zasilającej urządze
nie zabezpieczane, korzystnie poprzez rezystor ograniczający 
(RG). 

Element wykonawczy (TH) jest włączony korzystnie po
przez element obciążający (Z) równolegle do punktów zasilających 
zabezpieczane urządzenie. Ponadto układ według wynalazku połą
czony równolegle z urządzeniem zabezpieczanym jest włączony do 
sieci zasilającej korzystnie poprzez element zabezpieczający (BZ). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292013 (22) 91 01 02 5(51) G06F12/4 
G11C 7/00 

G07F 17/34 
(31) 90 900063 (32) 90 0105 (33) FI 

(71) RAHAAUTOMAATriYHDISTYS, 
ESPOO, FI 

(72) Laatikainen Jouko 
(54) Sposób i urządzenie do sterowania zapisem 

do pamięci 
(57) Urządzenie według wynalazku zawiera środki sterujące 

(1 - 8) przeznaczone do kształtowania sygnału uruchamiania 
pamięci (CE) w odpowiedzi na doprowadzenie do nich uprze
dnio określonego kodu identyfikacyjnego. 

Środki sterujące zawierają środki synchronizacji (2), 
które są uruchamiane poprzez doprowadzenie kodu identyfikacyj
nego i które zabraniają kształtowanie sygnału uruchamiania pamięci 
(CE), gdy upłynął uprzednio ustalony czas od momentu doprowa
dzenia kodu identyfikacyjnego. 

Środki sterujące zawierają ponadto środki (3,5,6) prze
znaczone do zapewnienia ponownego uruchomienia środków 
synchronizacji (2) w uprzednio ustalonym przedziale czaso
wym, liczonym od momentu doprowadzenia kodu lub od mo
mentu zakończenia poprzedniej operacji zapisu w pamięci. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 290801 (22) 91 06 25 5(51) G06F 13/00 

(31) 90 543274 (32) 90 06 25 (33) US 

(71) International Business Machines 
Corporation, ARMONK, US 

(72) Feigenbaum Barry Alan, Springhetti Rodney 
Pete 

(54) Dyskowy system operacyjny ładowalny z 
pamięci stałej z interfejsem instalowanego 
systemu pSików 

(57) Dyskowy system według wynalazku zawiera mikropro
cesor (12), pamięć RAM (14), pamięć stałą ROM (16), układ lub 
sieć łączy (18), pamięć CMOS RAM (20) z baterią (22), urządze
nie (26) do napędzania dysków połączone z dyskiem stałym 
(24), klawiaturę (28), monitor ekranowy (30), urządzenie "MYSZ" 
(31) oraz urządzenie pamięci na dysku elastycznym (33). 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 286843 (22) 90 09 10 5(51) G06F 13/20 

(75) Trojak Małgorzata, ŁÓDŹ; Kołodziejski 
Janusz, ŁÓDŹ 

(54) Układ do realizacji magistrali 
miedzymodułowej systemów 
wieloprocesorowych zbudowanych w oparciu 
o mikrokomputery jednoukładowe, 
wykorzystujący element 8255 

(57) Układ według wynalazku posiada procesor nadrzędny 
(1), procesory podrzędne (2), dekoder adresowy (4), dekodery 
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adresowe (5) i elementy wejściowo-wyjściowe (3). Port systemo
wy (D0-D7) oraz niektóre sygnały adresowe i sterujące elementu 
(3) są podłączone do szyny danych, adresowej i sterującej 
procesora nadrzędnego (1), natomiast port PA elementu (3) jest 
podłączony do szyny danych procesora podrzędnego (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286844 (22) 90 09 10 5(51) G06F 13/36 
(75) Trojak Małgorzata, ŁÓDŹ; Kołodziejski 

Janusz, ŁÓDŹ 
(54) Mikrokomputerowa sieć pomiarowa i 

sterownicza typu szyna 
(57) Mikrokomputerowa sieć według wynalazku zawiera kil

ka mikrokomputerów (1) jednoukładowych, które komunikują się 
między sobą poprzez kanały szeregowe zawierające układy wzmac
niaczy (2), układy optoizolacji (3) i układy odbiorników/nadajników 
linii (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286868 (22)90 0912 5(51) G06F 15/46 
(71) Instytut Elektrotechniki, WARSZAWA 
(72) Malinowski Henryk, Skorzyński Zbigniew, 

Kamiński Adam 
(54) Sposób rejestracji stanów przejściowych w 

układach elektrycznych o szybko 
zmieniających się parametrach, zwłaszcza w 
krioelektromagnesach 

(57) Sposób polega na tym, że rejestracji mierzonych para
metrów dokonuje się w sposób ciągły w pamięci zorganizowa
nej w postaci rejestru cyklicznego, do której zapis przerywa się 
po wystąpieniu stanu awaryjnego, natomiast z pozostałej części 
rejestru odczytuje się stan parametrów przed awarią. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 291167 (22) 91 07 19 5(51) G06F 15/76 

(31)90 556926 (32)90 07 20 (33) US 

(71) INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES CORPORATION, ARMONK, 
US 

(72) Arnold Alan Frederick, Tai James, Wheeler 
Arthur Raymond 

(54) Komputer osobisty 
(57) Komputerwedług wynalazku zawiera jednostkę central

ną (10), zespolony z nią monitor (11), klawiaturę (12) i drukarkę 
(14). Ponadto jednostka centralna jest wyposażona w urządze
nie pamięciowe (85) o dostępie swobodnym z wymiennym 
nośnikiem umożliwiającym wprowadzenie do niego dyskietki i 
wykorzystanie jej do zapisu, odczytu i przenoszenia informacji. 
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Jednostka centralna ma też sterownik urządzenia pamięciowe
go (85) służący do sterowania pracą urządzenia pamięciowego 
przy zapisie, odczycie i przenoszeniu informacji. Urządzenie 
pamięciowe i sterownik są ze sobą połączone za pomocą ze-
społówtorów przenoszenia sygnałów, które ewentualnie przeno
szą sygnały stanowiące dia sterownika informację identyfikującą 
cechy urządzenia pamięciowego. 

(7 zastrzeżeń) 

Al (21) 291168 (22) 91 07 19 5(51) G06F 15/76 
(31) 90 555326 (32) 90 0719 (33) US 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, RAMONK, 
US 

(72) Arnold Alan Frederick, Tai James, Wheeler 
Arthur Raymond 

(54) Komputer osobisty 
(57) Komputer według wynalazku zawiera jednostkę central

ną (10), zespolony z nią monitor (11), klawiaturę (12) i drukarkę 
(14). Jednostka centralna (10) wyposażona jest w urządzenie 
pamięciowe (85) o dostępie swobodnym z wymiennym nośni
kiem umożliwiającym wprowadzenie do niego dyskietki i wyko
rzystanie jej do zapisu, odczytu i przenoszenia informacji oraz 
w sterownik tego urządzenia pamięciowego służący do sterowa
nia jego pracą przy zapisie, odczycie i przenoszeniu informacji. 
Urządzenie pamięciowe i sterownik są ze sobą połączone za 
pomocą zespołów torów przenoszenia sygnałów, które ewentu
alnie przenoszą sygnały stanowiące dla sterownika informację 
identyfikującą cechy urządzenia pamięciowego. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 286895 (22) 90 09 14 5(51) G06K 7/10 
(75) Karpiński Jacek, WARSZAWA 
(54) Czytnik do przekazywania obrazów do 

komputera, w szczególności małych 
fragmentów tekstu 

(57) Czytnik według wynalazku posiada korpus (1) w przedniej 
części którego znajduje się otwór (3) stanowiący okienko, którego 
dwie górne krawędzie (12) są usytuowane poniżej dwóch pozo
stałych, przy czym na spodniej powierzchni korpusu (1), przy 
tylnej dolnej krawędzi otworu (3) osadzone są oświetlające 
lampki (9), natomiast obok dolnej, bocznej krawędzi otworu (3) 
osadzone jest i wystaje poza obrys korpusu (1) kółko (4) połą
czone z przekładnią sprzężoną z impulsatorem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292012 (22)910102 5(51) G07F17/34 
G07D 1/00 

(31) 90 900062 (32) 90 0105 (33) FI 
(71) RAHAAUTOMAATTIYHDISTYS, 

ESPOO, FI 
(72) Laatikainen Jouko 
(54) Urządzenie do gier 
(57) Urządzenie według wynalazku zawiera maszynę do gier 

(1), mechanizm do płacenia (2) sterowany przez maszynę do 
gier (1) i napędzany przez silnik (M) napięcia stałego oraz 
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elementy (3) do zasilania silnika (M) prądem napędzającym w 
zależności od sygnału sterującego (4) maszyny do gier. Sygnał 
sterujący (4) jest kodem cyfrowym o co najmniej 2 bitach. 
Elementy (3) do zasilania siinika prądem zawierają rejestr steru
jący (5), rejestr przesuwający (7) i układ logiczny (8) dla zerowa
nia wyjścia (Q) rejestru przesuwającego (7) po upływie czasu 
sterowania ustalonego w układzie logicznym (8). 

Wyjście (Q) rejestru przesuwającego (7) daje prąd na
pędzający silnik mechanizmu do płacenia (2) albo bezpośred
nio albo przez wzmacniacz prądowy (11). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286737 (22) 90 09 03 5(51) G10L 7/00 
(71) URDOM Spółka z o.o., CZĘSTOCHOWA 
(72) Borowicz Tomasz 
(54) Sposób i układ wyboru funkcji 
(57) Układ według wynalazku posiada pomiędzy blokiem 

sterującym (BS) a wejściem (W) całego układu, włączony układ 
syntezy mowy (USM) i generator (G), z których sygnał jest 
sumowany i przekazywany do separatora (S). Pomiędzy wej
ściem (W) a blokiem sterującym (BS), podłączony jest poprzez 
separator (S) układ wykrywania dźwięku (UWD). Przedmiotem 
zgłoszenia jest również sposób wyboru funkcji. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 290854 (22) 91 06 28 5(51) GUB 7/00 
(31) 90 169977 (32) 90 06 29 (33) JP 
(71) SONY CORPORATION, TOKIO, JP 
(54) Urządzenie do rejestracji oraz odtwarzania 

płyt 
(57) Urządzenie według wynalazku zawiera magnetooptycz

ną płytę (2), silnik (1), głowicę optyczną (3), głowicę magnety
czną (4), układ sterujący (16), układ w/cz (5), układ sterowania 
serwo (6), koder (15), dekoder (21), kontroler (7), pamięci (14,22), 
koder (13), przetwornik A/D (12), filtr dolnoprzepustowy (11), deko
der (23), przetwornik cyfrowo-anaiogowy D/A (24), filtr dolnoprze
pustowy (25), cyfrowy koder wyjściowy (27), układ kluczujący (8) 
i blok wskaźnikowy (9). 

Podczas rejestracji dane wejściowe są kolejno wpisywa
ne do pamięci (14) z pierwszą szybkością transmisji a następnie 
odczytywane z drugą wyższą szybkością transmisji w celu ich 
zapisania na płycie. 

W czasie odtwarzania dane są odtwarzane z drugą 
szybkością transmisji wyższą niż pierwsza szybkość transmisji 
danych wyjściowych i wprowadzane do pamięci (22). 

Wpisane w ten sposób dane są odczytywane w sposób 
ciągły z pamięci z pierwszą szybkością transmisji. 

(17zastrzeżeń) 

Al(21) 286842 (22) 90 09 10 5(51) Gl IB 23/033 
(75) Trojak Tadeusz, ŁÓDŹ 
(54) System pudełek różnej wielkości 

/pojemności/ do przechowywania dyskietek 
komputerowych 

(57) W systemie pudełek według wynalazku pojedyncze ele
menty tego systemu stanowią samodzielne pudełka na 5 (1), 10 
(2) lub 100 dyskietek (6), (7) a pudełka na 5 (1) i 10 dyskietek 
(2) dzięki odpowiednio skonstruowanemu grzbietowi mogą być 
przechowywane w pudełku na 100 dyskietek (6), (7) ( posiada
jącym odpowiednio skonstruowane gniazdo w podstawie (6)) i 
po otwarciu górnej pokrywy (7) tego pudełka dyskietki zawarte 
w pudełkach wewnętrznych mogą być łatwo i szybko przeglą
dane i wymieniane bez konieczności wyjęcia pudełka na 5 (1) 
lub 10 dyskietek (2) z pudełka zewnętrznego. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 286896 (22) 90 09 14 5(51) H01C 17/00 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

WARSZAWA 
(72) Prujszczyk Marek, Drzewiecki Mirosław 
(54) Sposób wytwarzania pastylkowych 

termistorów wanadowych o skokowej 
zmianie rezystancji 

(57) Sposób wytwarzania pastylkowych termistorów wana
dowych o skokowej zmianie rezystancji w postaci pastylek cy
lindrycznych z elektrodami, naniesionymi na obie powierzchnie 
równoległe pastylki polega na ty m, że w procesie obróbki termi
cznej termistory umieszcza się na siatce z materiału nie reagu
jącego z tworzywem wanadowym, szczególnie z platyny, a 
naniesioną dla wytwarzania elektrod pastę srebrową utwardza 
się w temperaturze nie przekraczającej dopuszczalnej tempera
tury pracy termistora. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 290683 (22) 91 06 14 5(51) H01H 13/70 
H03J5/24 

(71) MADA Spółka z o.o., GDAŃSK 
(72) Sulima-Gillow Jan, Szczepański Mirosław, 

Mazur Piotr 
(54) Sposób i klawiatura dotykowa do 

rozszerzenia funkcji odbiornika 
telewizyjnego do odbioru w kolorze 

(57) Klawiatura według wynalazku charakteryzuje się ty m, że 
stanowi ją cienka sztywna, płaska płytka (1), sporządzona zwła
szcza z materiału dielektrycznego, odzwierciedlająca swoim 
kształtem i wymiarami, kształt i wymiary wnęki (W) w masce 
odbiornika, mieszczącej poprzednio lokalną klawiaturę mecha
niczną i mająca naklejoną na całej jej powierzchni lub na części 

jej powierzchni samoprzylepną folię wielowarstwową (2), po
dzieloną elektrycznie i graficznie na odseparowane od siebie 
liczne pola (3), z których każde pełni funkcję wyodrębnionego 
klawisza lokalnej klawiatury. 

Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób wykorzy
stania klawiatury według wynalazku. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 286869 (22) 90 09 13 5(51) H01Q 1/32 
(71) CARBON VALLEY Ltd Spółka z o.o., 

KRAKÓW 
(72) Chłopek Jan, Czajkowski Tadeusz, Pampuch 

Roman, Kopański Stanisław, Kozioł 
Apolinary 

(54) Samochodowa antena odbiorcza 
(57) Antena według wynalazku posiada przewody antenowe 

wykonane z prostej, cienkiej i wąskiej wiązki włókien węglowych 
(2) zaprasowanych w folii (1), posiadającej wyprowadzenia ele
ktrycznych przewodów podłączeniowych (3) znajdujące się na 
jednym końcu wiązki włókna węglowego (2) i podłączone do 
radioodbiornika (4). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 291600 (22) 91 09 03 5(51) H01S 3/05 
(71) Przemysłowe Centrum Optyki, 

WARSZAWA 
(72) Morawski Mirosław, Borowy Grzegorz, 

Galiński Krzysztof, Drozdowski Krzysztof, 
Gawlikowski Andrzej, Wrona Robert 

(54) Głowica laserowa 
(57) Głowica według wynalazku posiada bierne elementy 

rezonatora optycznego (2) połączone z korpusem (1) poprzez 
połączenia klejowe (3). 

Wewnątrz izolacyjnej obudowy (6) zawierającej ele
menty układu pompowania optycznego (8) i doprowadzenia 
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energii elektrycznej (7) głowica ma dwa elementy stykowe, 
Pierwszy element stykowy ma postać litery "U" i jest zaciskany 
wkrętem na elektrodzie lampy błyskowej układu pompowania 
optycznego (8). 

Drugi element stykowy ma postać wiotkiego kubka 
metalowego połączonego z przewodem i zamocowany jest na 
elektrodzie lampy błyskowej układu pompującego (8) poprzez 
stożkowy zacisk zaciskany poprzez tuleję nakrętką. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286905 (22) 90 09 13 5(51) H01T 1/12 
F02P 17/00 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów, 
KRAKÓW 

(72) Zaraska Wiesław, Waluś Zbigniew 
(54) Układ detektora wyładowań iskrowych 
(57) Układ według wynalazku posiada iskiemik (1) połączo

ny jedną elektrodą z uzwojeniem wtórnym cewki zapłonowej (2) 
oraz drugą elektrodą z diodą nadawczą (3) światłowodu (4), 
sprzężonego optycznie z diodą odbiorczą (5). 

Dioda odbiorcza (5) połączona jest z wejściem elektro
nicznego układu pomiaru kąta wyprzedania zapłonu (6). 

(7 zastrzeżenie) 

A2(21) 290653 (22) 91 06 11 5(51) H02G 11/00 
(75) Kleman Gerard, STRZELCE OPOLSKIE 
(54) Zestaw prowadzący przewód elektryczny 

wózka z napędem zasilanym silnikiem 
elektrycznym 

(57) Zestaw według wynalazku rozwiązuje problem zasilania 
wózków przemysłowych z silnikiem elektrycznym. Przewód za
silający (2) doprowadzony jest do wózka (4) przez ramię prowa
dzące (1), 

W przestrzeni prowadzącej przewód zasilający (2) uło
żony jest na rolkach. Rolka kierunkowa (5) doprowadza prze
wód zasilający (2) do zestawu krążków stałych i ruchomych (8,7) 
korygujących długość przewodu zasilającego (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287015 (22) 90 09 21 5(51) H02K 13/10 
H01R 39/24 

(71) Politechnika Gdańska, 
GDAŃSK-WRZESZCZ 

(72) Wilk Andrzej, Wierzchowski Wojciech, 
Hordynski Janusz, Przybysz Marcin 

(54) Szczotka anizotropowa warstwowa do 
maszyn elektrycznych 

(57) Szczotka według wynalazku składająca się z warstw 
materiałów o zmieniającej się stopniowo rezystywności chara
kterystyczna tym, że warstwa (1) o najmniejszej rezystywności 
przykrywa w górnej części szczotki wszystkie inne kolejno na
stępujące po sobie warstwy i posiada umocowaną linkę (2) 
wiodącą prąd. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 290905 (22) 91 07 01 5(51) H02K 23/40 
(31) 90 9010318 (32)90 07 07 (33) DE 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, STUTTGART, 

DE 
(72) Taubitz Bernd, Haegele Karl-Heinz, Kramer 

Claus, Gerber Richard 
(54) Silnik mocy ułamkowej 
(57) Silnik według wynalazku posiada nawinięty od zewnątrz 

stojan, którego obwód magnetyczny zamyka się poprzez cylin
der sprzężenia zwrotnego (14), zawierający co najmniej dwa, 
dzielone promieniowo segmenty (13), które są utworzone z 
warstw blachy elektrotechnicznej. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 286808 (22) 90 09 07 5(51) H02P 5/16 
(71) Śląska Fabryka Kabli Spółka Akcyjna, 

CZECHOWICE-DZIEDZICE 
(72) Morski Kazimierz, Husar Franciszek 
(54) Układ sterowania napędem elektrycznym 
(57) Układ według wynalazku posiada wejście scalonego 

elementu zapłonu (5) zbocznikowane pojemnością (6), do której 

poprzez opornik (7) i styk (8) dołączone są równolegle poten
cjometr (9) i kondensator (10). W przypadku przełączenia styku 
(8) wejście to jest obciążone równoległym połączeniem poten
cjometru (9), kondensatora (10) i opornika (11). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286963 (22) 90 09 20 5(51) H03B 7/14 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

WARSZAWA 
(72) Parafianowicz Jan, Suchecka Małgorzata 
(54) Generator mikrofalowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest generator mikrofalowy, w 

którym elementem generującym sygnał mikrofalowy jest dioda 
półprzewodnikowa np. Gunna lub lawinowa. Generator ten po
siada rezonator utworzony z odcinka współosiowej linii (4) i 
diody generacyjnej (3). Rezonator ten sprzęgnięty jest współ
osiowo ze współosiowym torem przesyłowym poprzez otwór 
sprzęgający (5). Koniec rezonatora stanowi początek toru prze
syłowego (6), a przewód zewnętrzny (1) rezonatora jest jedno
cześnie przewodem wewnętrznym (2) toru przesyłowego (6). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287008 (22) 90 09 21 5(51) H03K 3/53 
(71) Polska Akademia Nauk Instytut Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. 
Trzebiatowskiego, WROCŁAW 

(72) Trojanowski Stanisław, Drabczyk Marek 
(54) Generator impulsów wzorcowych 
(57) Generator według wynalazku utworzony jest z gener

atora impulsów wyjściowych (1), układu formującego (2) impulsy 
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vvyzwalane, generatora impulsów synchronizujących (3) łącznie 
z układem dzielników częstotliwości (4) oraz z zasilacza (6) o 
dwóch rodzajach stabilizowanego napięcia. Generator impulsów 
wyjściowych (1) stanowi kiucz tranzystorowy (7) i linię długą (8), 
przy czym klucz tranzystorowy (7) ma postać co najmniej jednej 
kaskady szeregowo połączonych tranzystorów lawinowych (9). 
Co najmniej jeden tranzystor lawinowy (9) w każdej kaskadzie 
wyzwalany jest impuisem generatora impulsów synchronizują
cych (3) o stabilizowanej częstotliwości, zwłaszcza za pomocą 
rezonatora kwarcowego (12). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 286987 (22)90 0919 5(51) H03K17/296 

(75) Gęsina Jarosław, OLSZTYN 
(54) Elektroniczny wyłącznik opóźniający 
(57) Elektroniczny wyłącznik według wynalazku zawiera układ 

prostownika (D1-D4) z tyrystorem (Ty) i układ sterujący zawierają
cy rezystory (R1 ,R2,R3) kondensatory (C1 ,C2),tranzystor (T), diak 
(D)idiodę(D5). 

Rezystory (R1 ,R2) połączone są do anody tyrystora (Ty), 
a rezystor (R1) drugą stroną połączony jest z kolektorem tranzy
stora (T), diakiem (D) i z kondensatorem (C1). Kondensator (Cl) 
i emiter tranzystora (T) połączone są z masą układu, a rezystor 
(R2) drugą stroną połączony jest z plusem kondensatora (C2), 
którego minus połączony jest z rezystorem (R3) szeregowo 
połączonym z bazą tranzystora (T) poprzez diodę (D5). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286845 (22) 90 09 12 5(51) H04B 1/26 
H04N 5/62 

(71) Warszawskie Zakłady Telewizyjne, 
WARSZAWA 

(72) Wisiałski Wojciech 
(54) Układ heterodyny na fale decymetrowe 
(57) Układ według wynalazku zawiera element aktywny w 

postaci tranzystora (T), obwód rezonansowy złożony z cewki 
(L3), diody pojemnościowej (D) i kondensatora skracającego 
(C1). 

Pomiędzy diodę pojemnościową (D) i kondensator 
skracający (C1) włączony jest szeregowo kondensator oddzie
lający (C2), który wraz z cewką (L2) dołączoną do kondensatora 
skracającego (C1) i kondensatora oddzielającego (C2) stanowi 
trymer indukcyjny. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286625 (22) 90 08 24 5(51) H04M 9/00 

(75) Rydzewski Jacek, WARSZAWA; Gotos 
Zbigniew, WARSZAWA 

(54) Układ do otwierania drzwi wejściowych 
budynku w systemie domofonowym 

(57) Układ według wynalazku zawiera klawiaturę cyfrową (1) 
połączoną z zespołem rejestrów (2), których wyjścia łączą się z 
jednym z wejść komparatora (3), natomiast z drugim jego wej
ściem połączony jest zespół programujący (4). 

Wyjście komparatora (3) poprzez przerzutnik monosta-
bilny (7), łączy się z cewką przekaźnika (8) i z wejściem "KASO
WANIE" zespołu rejestrów (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 291309 (22) 91 08 01 5(51) H04N 3/321 

(31) 90 562006 (32)90 08 02 (33) US 

(71) THOMSON CONSUMER 
ELECTRONICS INC, INDIANAPOLIS, US 

(72) Anderson Mark Robert 

(54) Układ modulacji szybkości odchylania wiązki 

(57) Układ według wynalazku zawiera stopień (35) modulacji 
szybkości odchylania wiązki oraz generator (40) obrazu odtwa
rzanego na ekranie. Generator (40) pracuje selektywnie, wytwa
rzając znaki alfanumeryczne lub graficzne, które są nakładane 
na główną część obrazu odtwarzanego na ekranie. Podczas 
działania generatora (40) stopień (35) może wykazywać tenden
cję do niepożądanego wprowadzania zakłóceń do obrazu wy
świetlanego na ekranie. Obwód (19) jest przystosowany do 
selektywnego blokowania normalnego działania stopnia (35) w 
czasie działania generatora (40), aby zapobiec !ub zmniejszyć 
postrzeganie tych zakłóceń. 

(14 zastrzeżeń) 



IŁ WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 92976 (22) 91 06 17 5(51) A01G 13/02 
(75) Lis Jan, CZĘSTOCHOWA 
(54) Przykrycie ochronne dla roślin 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy osłony 

zabezpieczającej rośliny gruntowe przed przymrozkami i szkod
nikami. 

Przykrycie charakteryzuje się tym, że ma stojak (1), w 
którym osadzone są długie kształtowniki (2) będące jednocześ
nie tworzącymi stożka i tworzącymi pałąka, a pomiędzy nimi ma 
osadzone krótsze kształtowniki (3) będące tylko tworzącymi 
stożka. Tak wykonana konstrukcja pokryta jest przewiewną i 
przepuszczalną włókniną (4) mającą w górnej części otwór (5) 
umieszczony poza pionową osią symetrii. W miejscu połączenia 
kształtowników (2) przymocowany jest wieszak (6). 

(2 zastrzeżenia) 

U l ( 2 1 ) 92913 (22) 91 06 10 5(51) A01G 27/00 

(71) U N I F A L Sp. z o.o., W A R S Z A W A 
(72) Dębski Stefan 

(54) Urządzenie do nawilżania roślin 
doniczkowych 

(57) Urządzenie służy do automatycznego okresowego na
wilżania roślin doniczkowych ustawianych w podstawkach. 

Podsatawki doniczkowe (3) ustawione są na jednako
wym poziomie i połączone między sobą elastycznymi rurkami 
(4). Woda ze zbiornika otwartego (1) przez sterowany zawór (2) 
dopływa do jednej z podstawek (3) i przez rurki (4) do pozosta
łych. Układ sterowania (5) zamyka zawór (2) od sygnału czujnika 
poziomu (5) w podstawce. Urządzenie pracuje cyklicznie włą
czając się np. raz na dobę. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92909 (22) 91 06 10 5(51) A22B 5/08 
(71) Instytut Maszyn Spożywczych, WARSZAWA 
(72) Schier Stanisław 
(54) Szczeciniarka 
(57) Szczeciniarka mająca zbiornik, w którym w pionowych 

ścianach ułożyskowane są bębny z zamocowanymi łapami, 
charakteryzuje się tym, że łapy umieszczone są parami po dwie 
sztuki po przeciwnych stronach obwodu i każda następna para 
obrócona jest o kąt 60°, przy czym na bębnie górnym każda para 
przesunięta jest o wielkość miejszą od szerokości łapy (8), zaś 
na bębnie dolnym o wielkość większą od szerokości łapy (8). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul (21) 93595 (22) 9110 02 5(51) A22B 5/10 
(71) SPOMASZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn dla Przemysłu Mięsnego, 
WROCŁAW 

(72) Kober Edward, Wilczura Jan 
(54) Skrobak 
(57) Skrobak stanowi płytka, która ma jedną powierzchnię 

użytkową a na całej jej szerokości znajdują się wypusty (1,2 i 8) 
usytuowane równolegle względem siebie o przekrojach poprze
cznych w kształcie trójkątów i trapezu. Wypusty trójkątne (8) 
znajdujące się w środkowej części płytki są usytuowane skośnie 
względem podstawy (4) płytki. Płytka ma dodatkowo dwa wypu
sty ochronne (9 i 10), pomiędzy którymi znajduje się rowek (11) 
a w jego dnie ma otwory (12) do mocowania. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 92934 (22) 91 06 12 5(51) A23C 3/02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury 

Mleczarskiej, WARSZAWA 
(72) Rawa Artur, Gacukowicz Janusz, Sikora 

Ryszard 
(54) Pasteryzator elektryczny 
(57) Pasteryzator ma zespół płyt (1) płytowego wymiennika 

ciepła zawieszony na sworzniach (2) umocowanych do ramy 
nośnej (11). Wyjście zespołu płyt (1) połączone jest z przetrzy-
mywaczem rurowym (4) uformowanym w kształcie śrubowo 
skręconego odcinka rurociągu umieszczonym wokół zbiornika 
wody gorącej (7). Zbiornik wody gorącej (7) wyposażony jest w 
zespół co najmniej dwóch grzałek elektrycznych (8) i umocowa
ny do ramy nośnej (11). Pracą pasteryzatora steruje zespół 
automatyki umieszczony w szafce sterowniczej (14) współpra
cujący z zespołem czujników temperatury (16) umieszczonych 
w obiegu wody cyrkulacyjnej i mleka oraz z zespołem zaworów 
odcinających (6). 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 93004 (22) 91 06 21 5(51) A23N 17/00 
(71) Politechnika Białostocka, BIAŁYSTOK 
(72) Hejft Roman, Kulesza Tomasz 
(54) Urządzenie granulująco-brykietujące, 

zwłaszcza do pasz 
(57) Urządzenie według wzoru zawierające zespół dozująco-

mieszający, zespół granulująco-brykietujący i silniki napędzające 
zespoły urządzenia poprzez przekładanie pasowe charakteryzuje 
się tym, że duże koło pasowe (5) przekładni napędza bezpośred
nio płaską matrycę (1) urządzenia. Płaska matryca (1) jest mo
cowana natulei (3) łożyskowanej na wale stałym (4), do którego 
mocowane są roiki prasujące (2). Do matrycy (1) ponad komorą 
otrzymywania granulatu mocowane jest duże koło pasowe (5) 
przekładni. Na obwodzie matrycy (1) zamontowane są łopatki 
(7). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul (21) 92929 (22) 91 06 10 5(51) A45C 3/06 
(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 

Plastycznych, ŁÓDŹ 
(72) Kędziorek Joanna, Aksamitowska Irmina, 

Laskowski Zygmunt 
(54) Torebka damska 
(57) Torebka damska ma kształt stożka (1). Trzy boki (3) 

mają kształt trójkątów równobocznych. Czwarty bok (9) stanowi 
klapę zamykającą. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93623 (22) 9110 07 5(51) A47B 47/00 
(75) Bieias Sławomir, SŁUPSK 
(54) Zestaw półek 
(57) Zestaw półek charakteryzuje się tym, że pionowe pod

pórki są w postaci filarków o dwóch wysokościach, z których 
wysokość filarków wyższych (3) jest w przybliżeniu dwa razy 
większa od wysokości fiiarków niższych (4), zaś płyty (1) mają 
szereg otworów (2) przelotowych do umieszczenia w nich łącz
ników łączących poziome płyty (1) z pionowymi filarkami (3,4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92933 (22) 91 06 12 5(51) A47B 96/14 
A47F3/00 

(75) Wudczewski Wojciech, WARSZAWA 
(54) Element montażowy w postaci słupka, w 

szczególności do montażu gablot lub stoisk 
wystawowych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji słupka montażowego. Stanowi go osiem wyprofilo
wanych wewnętrznych ścianek (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) i (8), 
których zewnętrzne gniazda (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) 
i (16) stanowiące prowadnice zęba zamka mają kształty prosto
kątów przechodzących w trapezy. Narożne krawędzie słupka 
mają zewnętrzne osłonowe ścianki (17), (18), (19), (20), (21), 
(22), (23) i (24) o zarysie strzałki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 92970 (22) 91 06 18 5(51) A47F 5/13 
(75) Gołaszewski Andrzej, WARSZAWA; 

Marczak Piotr, KARCZEW 

(54) Regał sklepowy 
(57) Regał sklepowy jedno lub wielosegmentowy, zestawia

ny z elementów powtarzalnych, ma ramę (1), która na dwóch 
przeciwległych bokach ma trwale połączony z nią wysięgnik (2). 
Elementy powtarzalne stanowią koszyki (3), które w części spod
niej przy narożach mają zaczepy (4). W części czołowej koszyka 
(3) osadzona jest w prowadnicach (6) przesuwna listwa (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92977 (22) 91 06 19 5(51) A47G 7/04 
(75) Kaczmarek Kazimierz, WARSZAWA 
(54) Kwietnik 
(57) Kwietnik zaopatrzony jest w kolumny w postaci rurki 

środkowej (4) połączonej za pomocąłączników (5) z elementami 
pośrednimi: dolnym (7) i regulacyjnym górnym (2). Elementy (2) 
i (7) połączone są ze stopkami (1) i (8), zaś na rurce środkowej 
(4) nanizane są wysięgniki (6). Regulacyjny górny element (2) 
połączony jest teleskopowo i o płynnej regulacji z górnym 
łącznikiem (5). Wysięgniki (6) mają różne długości ramion od osi 
wzdłużnej rurki środkowej (4) i są umieszczone na niej przesuw
nie osiowo i obrotowo. 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 92939 (22) 91 06 12 5(51) A47G 19/02 
(71) KSIĄŻ Fabryka Porcelany, WAŁBRZYCH 
(72) Górecka Kazimiera, Górecki Ryszard, 

Wojciechowski Kazimierz 
(54) Płytki talerz porcelanowy 
(57) Talerz ma płaskie skrzydło (1) nachylone pod kątem (a) 

równym 15°, a kąt nachylenia stycznej (/?) do części łukowatej 
(2) dna (3) w/nosi 60°. Nóżka (5) talerzaznajduje się pod częścią 
płaską (6) dna, przy czym jej podstawa (7) jest usytuowana na 
granicy części płaskiej (6) i łukowatej (2) dna. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92937 (22) 91 06 12 5(51) A47G 19/12 
(71) KSIĄŻ Fabryka Porcelany, WAŁBRZYCH 
(72) Górecka Kazimiera, Górecki Ryszard, 

Wojciechowski Kazimierz 
(54) Dzbanek porcelanowy 
(57) Dzbanek charakteryzuje się tym, że jego kołnierz (5) 

wygięty jest ku środkowi pod kątem (a) równym 45°, i ma wklęsłą 
powierzchnię. Kołnierz (5) otacza korpus (6) oraz dziób (1) z 
wyjątkiem wylewu (7). Ucho (2) ma grzbiet (8) prostoliniowy, 
lekko nachylony w kierunku korpusu (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92938 (22) 91 06 12 5(51) A47G 19/12 
(71) KSIĄŻ Fabryka Porcelany, WAŁBRZYCH 
(72) Górecka Kazimiera, Górecki Ryszard, 

Wojciechowski Kazimierz 
(54) Imbryk porcelanowy 
(57) Imbryk o cylindrycznym kształcie ma kołnierz (3) o po

wierzchni wklęsłej, wygięty ku środkowi pod kątem (a) równym 
45°. Od dołu znajduje się wcięcie (4) zakończone kolistą nóżką 
(5). Górna, płaska część dzioba (2) ma krawędź (7) tworzącą 
jedną linię z krawędzią zewnętrzną (6) kołnierza (3), a dolna 
część dzioba (2) wyprowadzona jest szerokim łukiem (9) z 
korpusu (8). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92935 (22) 91 06 12 5(51) A47G 19/30 
(71) KSIĄŻ Fabryka Porcelany, WAŁBRZYCH 
(72) Górecka Kazimiera, Górecki Ryszard, 

Wojciechowski Kazimierz 
(54) Waza porcelanowa 
(57) Waza ma kształt cylindryczny i posiada kołnierz (1), 

wcięcie (2) zakończone kolistą nóżką (3) oraz parę symetrycznie 
rozmieszczonych uszu (4). Kołnierz (1) nachylony jest ku środko
wi pod kątem (a) równym 45°, a jego powierzchnia jest wklęsła. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92936 (22) 91 06 12 5(51) A47G 19/30 
(71) KSIĄŻ Fabryka Porcelany, WAŁBRZYCH 
(72) Górecka Kazimiera, Górecki Ryszard, 

Wojciechowski Kazimierz 
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(54) Cukiernica porcelanowa 
(57) Cukiernica charakteryzujecie tym, że ma kołnierz (1) o 

wklęsłej powierzchni nachylony ku środkowi pod kątem (a) 
równym 45°. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92974 (22) 91 06 17 5(51) A47J 37/00 
(75) Zawal Krzysztof, SŁUPCA 
(54) Miniruszt do pieczenia drobiu 
(57) Miniruszt według wzoru zawierający miskę (10) z obrze

żem do której przytwierdzone są dwa krzyżujące się pręty (1) w 
kształcie wysmukłych pałąków, które w dolnej części posiadają 
rozchylone nóżki (2) obniżone na głębokość poniżej powierzch
ni obrzeża miski, posiada uchwyt (6) wykonany z pręta w kształ
cie wydłużonego pałąka, zawierający zamek (7) w kształcie litery 
"z° umieszczony w dwóch otworach wykonanych w obrzeżu 
miski oraz rękojeść (8) poziomo usytuowaną powyżej obrzeża, 
natomiast pręty (1) pałąków tworzą z płaszczyzną obrzeża kąt 
ostry a nóżki (2) zakończone są pionowymi końcówkami (3) 
usytuowanymi w otworach wykonanych w obrzeżu. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92962 (22) 91 06 13 5(51) A47L 13/00 
(75) Paradowski Jan, BYDGOSZCZ 
(54) Szufelka 
(57) Szufelka według wzoru zawiera: obudowę (1), sworzeń 

(2), umocowanie mechanizmu do boku szufelki (3), szczotkę (4), 
szufelkę (5), otwór sworznia szczotki (6), otwór sworznia spręży
ny (7), otwór sworznia koła (11), koło zębate (10), sprężynę (8), 
sworzeń sprężyny (9), wycinek pierścienia (12), koło (13), oś 
koła (14), otwór sworznia, otwór sworznia sprężyny, otwór pod
łużny sworznia, ścianę boczną lewą i prawą z uzębieniem, 

uzębienie usytuowane na czole i materiał cierny na powierzchni 
koła. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92914 (22) 91 06 11 5(51) A61B 5/14 
(75) Skawiński Longin, WARSZAWA 
(54) Przyrząd jednorazowego użytku zestawu do 

pobierania krwi i wykonywania plazmaforezy 
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że w komplecie do 

pobierania krwi, w uchwycie (2) igły czerpalnej (1) jest wykonane 
gniazdo stożkowe do rozłącznego oddzielania od niej dwustożko-
wego łącznika (3) z drenem (4) zaopatrzonym wzaciskacz (5) oraz 
w igłę odprowadzającą (6), a także do zespalania z tą igłą, 
pozostawioną w żyle, analogicznego kompietu pomocniczego 
lub kompletów, pozbawionych tej igły i służących do wprowa
dzania do żyły wypreparowanej krwi lub płynów infuzyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92986 (22) 91 06 20 5(51) A61C 5/14 
(71) TRICOMED Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Dziewiarskiego, ŁÓDŹ 

(72) Solińska Elżbieta, Grabowska Urszula, 
Drużkowski Jan 
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(54) Nitka stomatologiczna 
(57) Nitka przeznaczona jest do odsunięcia i odizolowania 

miękkich tkanek dziąsła od zęba w trakcie jego leczenia. Nitka 
ma postać plecionki (1) utworzonej z czterech podwójnych 
przędz bawełnianych (2) przy czym stosunek masy liniowej nitki 
do masy iiniowej przędzy składowej wynosi 10:1. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93653 (22) 91 09 18 5(51) A61H 15/00 
(75) Wesołowski Andrzej, WARSZAWA 
(54) Wałek do masażu z montażowym blokiem 
(57) Wałek ma sztywny rdzeń (1) pokryty na zewnętrznej 

powierzchni miękkim tworzywem (2) z nieregularnymi występa
mi (3). Na obu końcach ma otwory (4), w których umocowane 
są kołki (5) uchwytu (6), a podstawa (7) uchwytu (6) umocowana 
jest w szczelinie (8) montażowego bloku (9). Montażowy blok 
(9) ma na jednym końcu szczelinę (10), a na drugim końcu 
występ w kształcie litery T. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92963 (22) 91 06 13 5(51) A63B 23/00 
(75) Misiarz Stanisław, TYCHY 

(54) Zestaw do ćwiczeń siłowych i 
rehabilitacyjnych 

(57) Zestaw składa się z deski (1), na której zabudowane są: 
z góry układ taśmoworolkowy (4) do ćwiczeń stóp (akupresura) 
oraz pas (6) do mocowania kończyn, a od dołu kółka (5) do 
przesuwu w czasie ćwiczeń oraz równoległe listwy (2) z półokrą
głymi wycięciami dla podparcia ramki (3) wykonanej z grubo-
ściennej rury zakończonej kulistymi uchwytami (7). Ksztait ramki 
(3) oraz sposób i miejsce jej podparcia pozwala na różnorodny 
zestaw ćwiczeń. Zestaw służy zarówno ćwiczeniom amatorskim 
w mieszkaniu, jak i profesjonalnym w klubach sportowych i 
gabinetach specjalistycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92923 (22) 91 06 10 5(51) A63H 27/08 
B64C 31/06 

(75) Kozak Emil, PIŁAWA GÓRNA 
(54) Latawiec skrzydłowy 
(57) Latawiec według wzoru jest wykonany z folii, korzystnie 

polietylenowej i ma stelaż wykonany z listew. Latawiec ma listwy 
boczne (1) zamocowane do boków latawca. Ponadto w osi 
symetrii latawca ma on listwę podłużną (6), która ma na całej 
długości statecznik (8). Do końca listwy podłużnej przymocowa
ny jest worek balastowy (11). Początki listew bocznych (1) są 
połączone za pośrednictwem listwy poprzecznej (2) i linki. Wo
rek balastowy (11) ma wlot w postaci pierścienia (10), zaś jego 
dno jest zaszyte. 

(5 zastrzeżeń) 
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Ul(21) 92987 (22) 91 06 19 5(51) A63H 33/04 

(75) Misztal Barbara, WROCŁAW 
(54) Układanka przestrzenna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest układanka prze

strzenna składająca się z sześciu segmentów, które mają postać 
prostopadłościanu o podstawie kwadratu, 

Układanka przestrzenna charakteryzuje się tym, że je
den z segmentów (1) położonych w osi (X) jest pełnym prosto
padłościanem a drugi segment (2) pary ma na jednym boku dwa 
kanałki. 

Jeden z segmentów (3) par położonych w osiach pozo
stałych ma na jednym boku kanałek. 

Drugi segment (4) pary położonej w osi (Y) ma na 
jednym boku kanałek. Drugi segment (5) pary leżącej w osi (Z) 
ma na jednym boku kanałek. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 92955 (22) 91 06 12 5(51) B01D 39/00 

(71) MORATEX Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych, ŁÓDŹ 

(72) Wierzbowska Teresa, Strzembosz Wiktor, 
Nowicki Bogusław, Błaszczyk Wojciech, 
Kokoszko Maria 

(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń 
odpylających gazy 

(57) Przegroda filtracyjna składa się z czterech warstw (1, 2, 3, 
4), Warstwę pierwszą (1) stanowi runo z włókien ciętych synte
tycznych, a warstwę drugą (2) tkanina szklana. Warstwę trzecią 
(3) stanowi runo z włókien ciętych syntetycznych, i warstwę 
czwartą (4) stanowi warstwa dyspersji termoodpornej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 92952 (22) 91 06 11 5(51) B01J 19/30 

(75) Bednarski Stanisław, KRAKÓW 

(54) Wypełnienie aparatów kolumnowych, 
zwłaszcza do wymiany masy i ciepła 

(57) Wypełnienie aparatów kolumnowych charakteryzuje się 
tym, że każdy z elementów pierścieniowych (1) ma dwie perforo
wane płytki przesłaniające (2,3) natomiast element międzypier-
ścieniowy stanowi spiralny zwój (4) wykonany przez odśrodkowe 
nawinięcie płaskiej perforowanej taśmy. 

Ul(21) 93306 (22) 91 08 13 5(51) B04C 3/00 

(31)90 4026171 (32)90 0815 (33) DE 

(71) Dr. Kuttner GmbH & Co. KG, ESSEN, DE 
(72) Schott Hans-Klaus 
(54) Urządzenie do oddzielania cząstek stałych od 

strumienia gazów obciążonego takimi 
składnikami 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że element skrętny 
(5) ma kształt stożka i jest osadzony w mającym kształt ściętego 
stożka rozszerzającym się odcinku (9) obudowy (3). Element 
skrętny zawiera szereg zwojów (7) o kształcie ślimakowym do 
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nadawania obciążonemu ciałami stałymi strumieniowi gazu ru
chu wirowego wokół osi symetrii (8) oddzielacza. 

(17 zastrzeżeń) 

Ul(21) 92966 (22) 91 06 14 5(51) B23P 19/04 

(71) GLINIK Fabryka Maszyn Wiertniczych i 
Górniczych, GORLICE 

(72) Eilmes Jerzy 

(54) Urządzenie do demontażu, zwłaszcza 
połączenia obwodowego tulei i cylindra 

(57) Urządzenie do demontażu połączenia obwodowego ma 
korpus (1) z wykonanym otworem (3) walcowym oraz poprzecz
nie stycznym do niego gniazdem (5) bazującym i otworem (10) 
klinującym. W gnieździe (5) jest szczęka (6) stała a w otworze 
(10) mającym płaszczyznę pochyłą znajduje rowkowana szczę
ka (9) ruchoma. Szczęka (6) jest wykonana w kształcie klina z 
noskiem i rowkami (8) wzdłużnymi. Do korpusu (1) jest również 
zamocowana rozłącznie końcówka (13) mocująca. 

(2 zastrzeżenia) 

U l (21) 92924 (22) 91 06 10 5(51) B25B 13/06 

(75) Dudziński Krzysztof, KATOWICE 

(54) Nasadkowy klucz wysuwny 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji nasadkowego klucza wysuwnego cechującego się 
zmienną długością ramienia roboczego. Nasadkowy klucz wy
suwny składa się z tulei (3), wygiętego pręta roboczego (1) z 

kulką (6), wygiętego pręta roboczego (1) z kulką (6), rękojeści 
(2) i podkładek blokujących (4) i (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U l (21) 92994 (22) 91 06 21 5(51) B43K 27/00 

(75) Tchorek Feliks, WARSZAWA 

(54) Pisak trójkolorowy 

(57) Pisak według wzoru składa się z obsadki (4), oprawki 
(3), korka (5) oraz osłonki (1). Obsadka (4) ma postać tulei o 
przekroju w kształcie wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi 
obrzeżami. W części końcowej oprawka ma zwężenie (6), które
go wewnętrzna powierzchnia stanowi trzy gniazda służące do 
zaciskowego osadzania w nich końcówek (2). Po osadzeniu 
oprawki (3) wraz z wkładami (2) pisakowymi we wnętrzu obsadki 
końce wkładów opierają się o wewnętrzne powierzchnie obsad
ki (4) i korek (5), dzięki czemu zostają unieruchomione i nie 
ruszają się w trakcie pisania. Osłonka (1) stanowi jednostronnie 
zamkniętą tuleję o przekroju takim samym jak przekrój obsadki 
(4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93001 (22) 91 06 20 5(51) B44F 1/10 

(75) Strobin Dariusz, KONSTANTYNÓW 
ŁÓDZKI 

(54) Tablica reklamowa ze zmieniającymi się 
cylkicznie obrazami reklamowymi 

(57) Tablica reklamowa ze zmieniającymi się obrazami re
klamowymi składa się z obudowy wyposażonej w tylną ścianę 
(3) z obrazem reklamowym, przysłoniętym planszą z innymi 
obrazami, składającą się z elementów obrazotwórczych (1), z 
których każdy zamocowany jest obrotowo wzdłuż osi symetrii 
(2) i których obrót o 180° powoduje znikanie jednego obrazu 
reklamowego i zastąpienie go innym, a w trakcie obrotu wyłania 
się obraz reklamowy umieszczony na tylnej ścianie (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92206 (22) 91 03 07 5(51) B60G 11/34 
(75) Byrski Czesław, BIELSKO-BIAŁA; 

Chuchała Krzysztof, BIELSKO-BIAŁA 
(54) Resor z tworzywa syntetycznego 
(57) Resor z tworzywa syntetycznego, stanowi jednakowej 

grubości warstwa elementu nośnego (1) o kształcie zamkniętej 
bryły o przekroju prostokątnym, zmieniającym się symetrycznie 
od jego osi obojętnej w kierunku ucha (2), a warstwa elementu 
nośnego (1) otacza zróżnicowane w przekroju poprzecznym 
wzdłużne warstwy ośrodków sprężystych (3) z włókien syntety
cznych o zróżnicowanej długości, które przedzielone są prze
kładkami (4) z mat syntetycznych o krzyżowym układzie włókien, 
przy czym wszystkie elementy resora mają jednakową spręży
stość i połączone są ze sobą trwale wiążącym środkiem synte
tycznym, 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92969 (22) 91 06 17 5(51) B60R 25/00 
(75) Stępkowski Lech, LUBLIN; Santor Ryszard, 

LUBLIN 
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazdy 

samochodowe przed kradzieżą 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że rygiel (2) ma 

kształt iitery U i ma w jednym z ramion wycięcie, w którym 

umieszczony jest zaczep (9) zamka (10), zaś zaczepowy wspo
rnik (5) ma w przekroju wzdłużnym kształt iitery L, przy czym na 
krótszym jego ramieniu wsparte jest ramię z wycięciem (8) rygla 
(7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92957 (22) 91 06 12 5(51) B60S 13/00 
(71) PHPUINTERSTARSp. z o.o., POZNAŃ 
(72) Brończyk Józef, Lutomski Władysław, 

Pieńkowski Andrzej, Kranc Jerzy 
(54) Pomost najazdowy 
(57) Pomost składa się z podstawy (1) połączonej z drabinką 

pochylni najazdowej (3) oraz podestu (4) wspieranego na pod
porach prostych (5) i podporach z odbojem (8). W miejscach 
połączeń podstawy (1) z drabinką pochylni najazdowej (3), 
podestu (4), podpór prostych (5) i podpór z odbojem (6) są 
osadzone sworznie obrotowe (12), zaś w miejscach połączeń 
podstawy (1) z podporami prostymi (5) i podporami z odbojem, 
są umieszczone sworznie ruchome (2). Po wyjęciu sworzni 
ruchomych (2) następuje samoczynne złożenie się pomostu w 
pakiet wygodny do przenoszenia lub przewożenia. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93002 (22) 91 06 20 5(51) B61K 7/02 
(71) PKP Biuro Projektów Kolejowych, 

KRAKÓW 
(72) Panas Jan, Kalinowski Ryszard, Magrysz 

Janusz, Olender Marian, Mazur Eugeniusz, 
Mrowca Czesław 
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(54) Konstrukcja osłony ochronnej pod hamulec 
torowy na górkach rozrządowych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
środowiska naturalnego przed skażeniami olejami hydraulicznymi 
używanymi w hamulcach torowych stosowanych na kolejowych 
stacjach rozrządowych. W miejscach zabudowy hamulców toro
wych pod torami kolejowymi zabudowuje się konstrukcję osłony 
ochronnej, która charakteryzuje się tym, że ma żelbetową pod
stawę (1) w formie korytka z dnem (2) w kształcie daszka. W 
pionowych ściankach bocznych (4) podstawy (1) przytwierdzo
ne są obrotowe, metalowe osłony (6). Osłony (6) przytwierdzone 
są w miejscach, gdzie znajdują się węzły hydrauliczne hamul
ców torowych. W pionowych ściankach czołowych zabudowane 
są oporniki do hamulców torowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92982 (22) 91 06 18 5(51) B65D 5/46 
(75) Więckowska Irena, WEJHEROWO 
(54) Uchwyt do kartonowych pojemników płynów, 

zwłaszcza spożywczych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji uchwytu 

do podręcznych kartonowych pojemników płynów z możliwo
ścią swobodnego nimi manewrowania. Uchwyt wykonany z 

tworzywa sztucznego ma pionową nośną ściankę (1) przecho
dzącą w górnej części od strony chwytanego pojemnika (2) w 
prostopadłe ramiona (3), pod którymi ukształtowane jest jedno
stronnie pionowo i poziomo otwarte wy branie (5) pod końcówkę 
(6) zamknięcia opakowania (2). Po przeciwnej stronie prosto
padłych oporowych ramion (3) znajduje się część chwytna (4). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93226 (22) 91 07 31 5(51) B65D 19/38 
(75) Żuralski Zenon, SŁUPSK 
(54) Nadstawka do palet, zwłaszcza drewnianych 

palet ładunkowych 
(57) Nadstawka charakteryzuje się tym, że poprzecznice 

dolne mają wsporniki (5), zaś słupki (3) u góry mają zaczepowe 
gniazda (7), ponadto zawiera cztery spinacze wtykowe (2) ma
jące na końcach zaczepy (8). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93746 (22) 9110 22 5(51) B65D 88/52 
(75) Żuralski Zenon, Słupsk 
(54) Zbiornik 
(57) Zbiornik, charakteryzuje się tym, że ma zasobnik górny 

(1) składający się z czterech prostokątnych ścian (5) połączo
nych z sobą śrubami (6). Dno (2) składa się z ośmiu czworokąt
nych elementów (7) połączonych z sobą przemiennie rozłącznie 
śrubami (8) i nierozłącznie (9), przy czym górny zasobnik (1) 
połączony jest z dnem (2) śrubami (10). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92644 (22)9105 08 5(51) B65D 91/00 
(71) Polska Poczta Telefon i Telegraf Centrum 

Badawczo-Rozwojowe, WARSZAWA 
(72) Kosmala Zbigniew 
(54) Skrzynka pocztowa nadawcza 
(57) Skrzynka pocztowa nadawcza charakteryzuje się tym, 

że ma daszek (1) w kształcie dwuspadowym o dwóch połaciach 
(2) opadających na boczne ścianki (3) skrzynki. Prostokątny 
otwór wrzutowy (4) znajduje się na bocznej ściance (3) skrzynki 
bezpośrednio pod daszkiem (1) i jest wpuszczony w głąb w 
stosunku do ścianki (3) do wewnątrz skrzynki. W środku otwór 
wrzutowy (4) ma wiszące prostokątne blaszane klapki (5) dające 
się odchylać do wnętrza skrzynki ku górze. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92645 (22) 91 05 08 5(51) B65D 91/00 
(71) Polska Poczta Telegraf i Telefon Centrum 

Badawczo-Rozwojowe, WARSZAWA 
(72) Kosmala Zbigniew 
(54) Pocztowa skrzynka nadawcza 
(57) Pocztowa skrzynka charakteryzuje się tym, że daszek 

(1) ma kształt jednospadowy o połaci (2) opadającej do przodu 
skrzynki. Na przedniej ściance (3) bezpośrednio pod daszkiem 
(1) umieszczony jest jeden otwór wrzutowy (4). Otwór wrzutowy 
(4) ma kształt prostokąta i jest cofnięty w głąb w stosunku do 
przedniej ścianki (3), do wewnątrz skrzynki. Ponadto wewnątrz 
otwór wrzutowy (4) ma wiszące blaszane prostokątne klapki (6), 
dające się odchylać do wnętrza skrzynki ku górze. W górnej 
części skrzynki umocowana jest kwadratowa rama (7) z dołączo
ną do niej dolną połową przedniej ścianki (3) skrzynki. Rama (7) 
skrzynki ma z jednej strony prowadnicę (8) dostosowaną do 
torby zbiorczej. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92700 (22) 91 05 14 5(51) B65G 23/02 
(71) OMET Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Metalowego, SZTUM 
(72) Zieliński Lech, Zarański Adam, Wierbilis 

Antoni, Jaworski Henryk, Jankowski 
Andrzej, Sklorz Maksymilian, Urban Stefan 

(54) Zębatka staliwna do zastawki górniczego 
przenośnika zgrzebłowego 

(57) Przedmiot wzoru użytkowego usprawnia konstrukcję 
zębatki w zakresie jej cech wytrzymałościowych i procesu wy
twarzania. Zębatka charakteryzuje się tym, że prowadzące listwy 
ze sworzniami stanowią, dwa jednakowe i monolityczne seg
menty (1 i 2) o wydrążonych przelotowo sworzniach (3). Seg
menty (1 i 2) połączone są ze sobą trwale i mają w obszarze 
swych ostatnich sworzni (4) pogrubione na zewnątrz występy (5 
i 6) zachodzące na zewnętrzne odsądzenia (7 i 8) końcówek (9 
i 10) w obszarze owalnych otworów (11 i 12). Segment (2) ma 
przytwierdzoną parę uch (13) jaką tworzy równoległościenny i 
jednostronnie zamknięty monolit, którego ramiona są pogrubio
ne od wewnątrz w obszarze otworów przeznaczonych do moco
wania cięgna. Para uch (13) ma od strony styku z segmentem 
(2) prostokątne i zakończone ukośnie wybrania (18 i 19). Zębat
ka według wzoru znajduje zastosowanie w zastawkach, przezna
czonych do pracy w systemie bezcięgnowego posuwu maszyny 
urabiającej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92992 (22) 91 06 20 5(51) B65H 49/00 
(71) WELUX Zakłady Przemysłu Wełnianego, 

BIELSKO-BIAŁA 
(72) Gramsz Krzysztof 
(54) Przytrzymywacz przędzy w przewijarce 
(57) Przytrzymywacz stanowi wyprofilowany pręt (1), które

go jeden koniec (2) zamocowany jest do maszyny, a na drugi 
koniec (3) nasadzona jest tuleja (4). Wtulei (4) za pomocą kleju 
(5) osadzony jest szklany palec (6), który jest wygięty. 

(/ zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92998 (22) 91 06 20 5(51) B66C 23/44 
A01C3/06 

(71) Politechnika Białostocka, BIAŁYSTOK 
(72) Szorc Jan, Szorc Krzysztof 
(54) Urządzenie załadowcze nadbudowane na 

rozrzutnik obornika współpracujące z 
ciągnikiem 

(57) Istotę rozwiązania stanowi osadzenie ramienia (6) noś
nego urządzenia załadowczego w przedniej części ramy pod
wozia (2) za pomocą nachwytu (10) mocującego tak, że czop 
obrotowy (7) górny ramienia nośnego jest równoległy do dłuż
szego boku podłogi skrzyni (1) ładunkowej. Chwytak (8) urzą
dzenia załadowczego sterowany jest z kabiny ciągnika układem 
hydraulicznym. Ramię nośne urządzenia załadowczego wyko
nane jest w kształcie litery "C". 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92985 (22) 91 06 18 5(51) B67D 5/06 

(75) Margol Stanisław, LUBLIN; Lutek 
Kazimierz, LUBLIN 

(54) Urządzenie przepustu płynów izolowanych 
od środowiska zewnętrznego 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że korpus urządze
nia tworzy opór (1) w postaci płaskiego elementu, z którym 
połączone są elementy igłowe (2) i (3) mające przelotowe otwory 
(4) i (5) i zakończone ostrzami w postaci stożków łukowych. 
Elementy igłowe (2) i (3) od strony ostrzy mają naprzemianległe 
wcięcia (6) i (7) o skośnych dnach (8) i (9) obejmujące otwory 
(4) i (5). 

Urządzenie nadaje się do przetaczania zamkniętego pły
nu trującego, palnego, szkodliwego, agresywnego bądź wymaga
jącego przepływu sterylnego biologicznie. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Ul(21) 92926 (22) 91 06 10 5(51) C01B 17/04 
B01D 53/10 

B01J 8/08 
(71) PRO ECO Przedsiębiorstwo 

Projektowo-Produkcyjne, WEJHEROWO 
(72) Piechota Andrzej, Żełewski Marian 
(54) Reaktor dla odsiarczania spalin 
(57) Reaktor, w któn/m zachodzi reakcja rozpylonego sor

bentu z tlenkami siarki w półsuchej metodzie odsiarczania spa

lin, charakteryzuje się tym, że od kanału (1) wlotowego spaiin, 
umiejscowionego w górnym zewnętrznym krańcu reaktora, pro
wadzą dwie nachylone kierownice (2,3) spalin, przesunięte wzglę
dem siebie o 180°, a ich przekrój wlotowy do komory (7) mieszania 
jest regulowany przesłonami. 

Kierownice (2,3) stanowią zewnętrzną część pokrywy 
(4) reaktora, natomiast wewnętrzna jej część będąca zarazem 
pokrywą komory (7) mieszania ma kształt stożka (9), zakończo
nego gniazdem (10), do którego zamocowany jest rozpylacz (8) 
sorbentu. 

(5 zastrzeżeń) 
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Ul(21) 92964 (22) 91 06 13 5(51) C02F 1/64 
(71) CHEMAR Zakłady Urządzeń Chemicznych i 

Armatury Przemysłowej, KIELCE 
(72) Rajkiewicz Michał, Malarenko Eugeniusz, 

Stańczyk Aleksy, Barczewski Jan 
(54) Odżelaziacz wody 
(57) Odżeiaziacz wody charakteryzuje się tym, że posiada 

przegrody (2) dzielące przestrzeń roboczą na trzy sekcje, roz
bieralną płytę drenażową, koryto (9) rozprowadzające wodę i 
zespół regeneracji złoża (4) z króćcem (5), przewodem powie
trznym i rurkami (10) z otworami, 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92990 (22) 91 06 19 5(51) C02F 1/74 
(71) CHEMAR Zakłady Urządzeń Chemicznych i 

Armatury Przemysłowej, KIELCE 
(72) Rajkiewicz Michał, Malarenko Eugeniusz, 

Stańczyk Aleksy, Bator Ryszard 
(54) Aerator 
(57) Aerator charakteryzuje się tym, że w pobliżu górnej i 

dolnej dennicy (1) ma przegrody (2) z otworami. Para otworów 
w dolnej przegrodzie (2) zakończona jest króćcami kątowymi 
(10) skierowanymi wylotami stycznie do powierzchni cylindry
cznej zbiornika (11) w kierunkach zgodnych, a nad pozostałymi 
otworami są deflektory (3). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Ul(21) 92910 (22) 91 06 10 5(51) D04H 11/08 
(71) OMEGA ENGINEERING Sp. z o.o., 

BIELSKO-BIAŁA 
(72) Kwaśny Edward, Wandzel Jan, Wołek 

Kazimierz 

(54) Włóknina fonoizolacyjraa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest włóknina fonoi-

zolacyjna przeznaczona do stosowania w budownictwie i prze
myśle samochodowym. Włóknina fonoizolacyjna składa się z 
warstwy włókniny nośnej i naniesionej w przeciwnym kierunku 
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warstwy włókniny wierzchniej, przy czym warstwa włókniny noś
ne] składa się z warstwy włókniny podstawowej (1) i warstwy 
włókniny dodatkowej. 

Każda warstwa włókniny ma oddzielne igłowanie (3) 
zespalające obydwie warstwy, na których w kierunku przeciw
nym naniesiona jest warstwa włókniny wierzchniej (4), która z 
pozostałymi warstwami zespolona jest igłowaniem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92930 (22) 91 06 12 5(51) E04C 5/00 
(75) Wudczewski Wojciech, WARSZAWA 
(54) Element montażowy w postaci słupka 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

elementu montażowego w postaci słupka, który stanowią dwie 
wyprofilowane, wewnętrzne ścianki (1) i (2), których zewnętrzne 
gniazda (3) i (4), stanowiące prowadnice zęba zamka majązarys 
prostokątów, a gniazdo (5) ma zarys trapezu. Zewnętrzna ścian
ka (6) słupka łącząca dwa skrajne gniazda (3) i (4) jest dwukrot
nie załamana pod kątami 135° i skrajne odcinki tworzące kąty 
przylegając do ścian zamków są sobie równe. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93717 (22) 9110 16 5(51) D06F 55/00 
(71) POLSTYR Chemiczna Spółdzielnia 

Inwalidów, Człuchów 
(72) Kołodziejska Beata, Klimowicz Zofia 
(54) Klamerka do bielizny 
(57) Klamerka charakteryzuje się tym, że ściana wewnętrzna 

(4), otwarta w części uchwytowej (7), ma na wysokości rowka (6) 
ściany zewnętrznej trzpień (11) umieszczony w jednej z połówek 
pomiędzy ścianami czołowymi, zaś ściana zewnętrzna (5) w 
części uchwytowej (7) ma podwyższone krawędzie (9) a w 
części końcowej ma trzy poprzeczne występy (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92931 (22) 91 06 12 5(51) E04C 5/00 
(75) Wudczewski Wojciech, WARSZAWA 
(54) Element montażowy w postaci słupka 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji elementu montażowego w postaci słupka, który sta
nowią dwie wyprofilowane wewnętrzne ścianki (1) i (2), których 
zewnętrzne gniazda (3) i (4), stanowiące prowadnice zęba za
mka mają zarys prostokątów, a gniazdo (5) ma zarys trapezu. 
Zewnętrza ścianka. (6) słupka łącząca dwa skrajne gniazda (3) i 
(4) jest dwukrotnie załamana pod kątem 135° i odcinki tworzące 
kąty są sobie równe. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 



Kr 6 (476) 1992 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 61 

Ul(21) 92932 (22) 91 06 12 5(51) E04C 5/00 
(75) Wudczewski Wojciech, WARSZAWA 
(54) Element montażowy w postaci słupka 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji elementu montażowego w postaci słupka, który sta
nowią dwie wyprofilowane po 1/4 łuku okręgu o promieniu r 
ścianki: wewnętrzna (1) i zewnętrzna (6), których zewnętrzne 
gniazda (2) i (3) stanowiące prowadnice zęba zamka mają zarys 
prostokątów, a elementy mocujące mają zarys niepełnych kwa
dratów. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92958 (22) 91 06 12 5(51) E04D 1/20 
(75) Karkosik Roman, CZERNIKOWO; 

Grudziński Janusz, TORUŃ 
(54) Dachówka z tworzywa sztucznego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dachówka z two

rzywa sztucznego mająca zastosowanie do pokryć dachowych 
w budownictwie. Dachówka charakteryzuje się tym, że posiada 
na wierzchniej stronie płaskie pasy (5), pomiędzy którymi są 
podłużne karby (6) zaś na spodniej stronie znajdują się żeberka 
usztywniające (7) oraz zaczepy, przy czym na poprzecznym 
prostym obrzeżu (3) rozmieszczone są okienka wpustowe (9) i 
występ mocujący (10). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92971 (22) 91 06 18 5(51) E04F 10/00 
(71) STOLBUD Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki 
Budowlanej, WOŁOMIN 

(72) Sellig Andrzej, Mendrek Marek, Jarosz 
Zdzisław, Niedospiał Stanisław 

(54) Zasuwa czołowa do okien i drzwi 
balkonowych dwudzielnych bez słupka 

(57) Zasuwa czołowa do okien i drzwi balkonowych bez 
słupka ma listwę czołową (1), do której przymocowany jest 
przesuwnie odgięty uchwyt dźwigni (4) zakończony podłużnym 
wycięciem i połączony czopem (6) z suwakiem dolnym (7) oraz 
czopem (8) z jednym końcem płytki (9), której drugi koniec 
połączony jest czopem (10) z suwakiem górnym (11) z możliwo
ścią jego przesuwu w podłużnym otworze (12). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92996 (22) 91 06 21 5(51) E04F 10/00 
(75) Hycza Marek, WARSZAWA 
(54) Mechanizm hamulcowy zasłony żaiuzjowej 
(57) Mechanizm hamulcowy zasłony żaiuzjowej charakte

ryzuje się tym, że w prostopadłościennym korpusie (1), otwar
tym od góry i od dołu, ma zamocowaną jedną rolkę (3) oraz 
usytuowaną swobodnie drugą rolkę (4), zabezpieczoną od dołu 
przed wypadnięciem za pomocą ślizgacza (5), zaś na bocznych, 
przeciwległych ściankach ma wypusty, stanowiące elementy 
łączące. 

(6 zastrzeżeń) 
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Ul(21) 92941 (22) 91 06 11 5(51) E04F 21/02 
(75) Traczyk Marian, NOWY TARG; Siwiec 

Kazimierz, CZECHOWICE-DZIEDZICE 
(54) Paca tynkarska 
(57) Paca składa się z płyty (1) roboczej i uchwytu (2) w 

postaci walca o kształcie poziomej litery C, której końce stano
wiące ramiona (3) uchwytu (2) uformowane są krzywą (4) hiper-
boliczną. Ramiona (3) uchwytu (2) w miejscu styku z płytą (1) 
roboczą mają wzmocnienia w postaci nadlewek (5) w kształcie 
wypełnionej zamkniętej litery U. 

Pomiędzy ramionami (3) uchwytu (2) usytuowane są 
pionowe poprzeczki (6) o przekroju w kształcie zbliżonym do 
elipsy, dzielące uchwyt (2) na trzy rękojeści (7) wyprofilowane 
łukiem (8) w dolnej części do dłoni ręki. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92940 (22) 91 06 11 5(51) E04F 21/16 
(75) Traczyk Marian, NOWY TARG; Siwiec 

Kazimierz, CZECHOWICE-DZIEDZICE 
(54) Paca tynkarska 
(57) Paca ma płytę (1) roboczą i uchwyt (2) w postaci walca 

o niekołowym przekroju, którego zewnętrzna ściana (3) jest w 
kształcie trapezu zaś wewnętrzne wycięcie posiada kształt pro
stokąta z ugiętą po okręgu górną linią (5) tworzącą rękojeść (6) 
dopasowaną do dłoni ręki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92915 (22) 91 06 11 5(51) E05B 67/36 
(75) Garbolewski Norbert, WARSZAWA 
(54) Kłódka sworzniowa 
(57) Wódka według wzoru posiada cylindryczny rygiel (1) 

stalowy, który jest osadzony w korpusie (2) jego głowicy oraz z 
korpusu (3) głowicy zamka zaopatrzonego w klucz (4), przy 
czym oba korpusy (2,3) są zakryte denkami (5,6) o radełkowa-
nych powierzchniach bocznych, Jeden z końców rygla (1) ma 
cylindryczne podtoczenie (9), za którym jest uformowany kształ
towo czop (10), zaś na drugim końcu zawiera on kołnierz (11) z 
promieniowymi wycięciami dla wkrętów (12) mocujących ten 
rygiel (1) w korpusie (2). Korpus (3) głowicy zamka ma od strony 
rygla (1) podtoczenie oraz gniazdo dostosowane kształtem do 
czopa (10). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92983 (22) 91 06 18 5(51) E21D 23/03 
(75) Rugor Marian, ŚWIERKLANY DOLNE 
(54) Fartuch ochronny podpór hydraulicznych 

obudowy zmechanizowanej 
(57) Ochronny fartuch (1) wykonany z płótna żaglowego, 

stanowi w stanie rozwiniętym prostokąt z obciętymi na jednym 
końcu narożami. Jego mniejsze podstawy mają przegięte za
szewki (2), zaopatrzone w zaciskające sznurki (3), a większe 
podstawy posiadają wzdłuż całej wysokości rozmieszczone w 
równych odległościach łączne przylepce (4), pozwalające na 
połączenie ze sobą przeciwległych krawędzi fartucha (1) na 
walcowej gładzi rdzennika. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92984 (22) 91 06 18 5(51) E21D 23/06 
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 

Obudów ŚcianowychrTARNOWSKIE 
GÓRY 

(72) Pretor Wincenty, Rolnik Egon, Flak Marek, 
Parkietny Kazimierz, Zych Henryk 

(54) Sztywna spągnica górniczej obudowy 
zmechanizowanej 

(57) Spągnica złożona z dwóch płóz wyposażonych w tężni-
ki, do których przymocowany jest sztywno łącznik, charakte
ryzuje się tym, że łącznik (4,5) mieści się całkowicie w górnej 
części obszaru wyznaczonego przez kontur tężnika (2) powię
kszonego o grubość blachy górnej (4) łącznika (4,5). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92945 (22)910611 5(51) E21F 13/00 
(71) FSM Fabryka Samochodów Małolitrażowych 

SA, BIELSKO-BIAŁA 
(72) Leszczak Józef, Tomalik Władysław 
(54) Urządzenie skipowe, zwłaszcza do 

opróżniania pojemników 
(57) Urządzenie zawiera pojemnik (19) mieszczący kontener 

skrzynkowy, podparty pod dnem podporą wahliwą (5) poprzez 
łącznik krzyżowy (6). Jeden koniec podpory wahliwej (5) stano
wiącej dźwignię dwuramienną, połączony jest poprzez sworzeń 
wspornika (15) z wspornikiem czołowym (2) osadzonym trwale 

na czole kratownicy (1). Podpora wahliwa (5) bliżej sworznia 
wspornika (15) podparta jest tłoczyskiem (8) siłownika hydrau
licznego, którego cylinder (7) poprzez sworzeń (14) oparty jest 
na wsporniku czołowym (2). 

(1 zasfrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 92979 (22) 91 06 18 5(51) F02B 19/08 
(75) Marek Stefan, ANDRYCHÓW 
(54) Komora spalania silnika spalinowego 

wysokoprężnego 
(57) Komora spalania silnika spalinowego wysokoprężnego, 

zwłaszcza do samochodów osobowych, charakteryzuje się tym, 
że komora (1) wirowa ma kształt w górnej części (4) półkolisty, 
w środkowej części (5) walcowy a w dolnej części (7) kształt 
stożka ściętego ze skośnym kanałem (3) rozszerzającym się w 
kierunku komory wirowej (1), przy czym dolna część (7) zawarta 
jest we wkładce żaroodpornej (8) zawieszonej w całości nad 
tłokiem (9). Objętość części półkolistej (4) równa jest objętości 
części (5) walcowej natomiast objętość części dolnej (7) jest 
mniejsza o 25 procent od objętości części górnej (4). Kanał (3) 
łączy komorę wirową (1) z komorą główną (2), której częścią jest 
płytkie wybranie (10) na denku tłoka (9) usytuowane asymetry
cznie w stosunku do osi tłoka (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 92944 (22) 91 06 11 5(51) F16B 37/04 
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE 
(72) Duch Andrzej, Głąb Lucjan, Kowalski 

Edward, Szymański Marian, Twardokęs 
Kazimierz 

(54) Nakrętka żerdzi kotwiowej 
(57) Nakrętka (1) żerdzi kotwiowej (2) ma czołowe wybranie 

(3) w formie czaszy o średnicy (D) większej od średnicy (d) 
wywiniętej krawędzi (4) kształtowej podkładki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93710 (22) 9110 15 5(51) F16C 35/04 
(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 

HERBY 
(72) Kulejewski Józef, Korzekwa Henryk, Górnik 

Stanisław, Matyja Jacek, Otrębski Andrzej 
(54) Oprawa łożyskowa, zwłaszcza dla przekładni 

zębatych 
(57) Oprawa według wzoru rozwiązuje zagadnienie skutecz

nego wyeliminowania luzów łożysk stożkowych w przekład
niach zębatych. Oprawa łożyskowa charakteryzuje się tym, że 
pokrywa (3) zaopatrzona jest w trzy nagwintowane otwory (7), 
usytuowane centrycznie co 120°, w których znajdują się trzy 
śruby (8) regulacyjne mające nakrętki (9) zabezpieczające. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92949 (22) 91 06 13 5(51) F16H 27/06 
G09F7/22 

(75) Nowak Wojciech, WARSZAWA 
(54) Mechanizm maltański, zwłaszcza do napędu 

planszy obrotowej 
(57) Mechanizm maltański służy do napędu planszy, która 

składa się z szeregu rur o przekroju trójkąta równobocznego. 
Boki tych rur ustawione w jednej płaszczyźnie stanowią powie
rzchnię, na której nanoszony jest napis lub rysunek reklamowy. 
Obrót rur dokonywany jest przez silnik elektryczny i mechanizm 
maltański, który po każdym pełnym obrocie segmentu zębatego 
(1) i współpracującego z nim koła zębatego (2) ustala położenie 
rur w planszy. Segment zębaty (1) wykonany jest z cylindrycz
nym występem (A), który współpracując z łukowym wybraniem 
tulejki (3) połączonej z kołem zębatym (2) ustala położenie tego 
koła. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92911 (22) 91 06 10 5(51) F16K11/00 
(75) Kaczmarek Kazimierz, GŁUCHOŁAZY; 

Wachowski Janusz, GŁUCHOŁAZY; 
Krzywdziński Zbigniew, GŁUCHOŁAZY 

(54) Zawór szybkodziałający zestawu zaworowego 
do hydroinżekcji 

(57) Zawór ma grzyb (5) oddzielony podkładką (4) z wycię
ciami (6) od sprężyny (3), której napięcie ustala wkładka (2). 
Trzpień (8) zakończony kulistą powierzchnią (14) do współpracy 
z dźwignią (13) ma kołnierz (16) ograniczający ruch trzpienia. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92912 (22) 91 06 10 5(51) F16K 11/00 

(75) Kaczmarek Kazimierz, GŁUCHOŁAZY; 
Wachowski Janusz."GŁUCHOŁAZY; 
Krzywdziński Zbigniew, GŁUCHOŁAZY 

(54) Zespół zaworowy do hydroinżekcji 
(57) Zespół zaworowy ma w części dwustronnego zaworu 

zwrotnego, zamykający element (8) o tak ukształtowanej powie
rzchni zewnętrznej, by przy zmianie położenia następował jego 
obrót. Powierzchnia zewnętrzna elementu (8) zaopatrzona jest 
w wycięcia przebiegające równolegle do siebie, pod kątem 
ostrym do osi tego elementu. Wylot (6) wody o wysokim ciśnie
niu umieszczony jest w kadłubie zespołu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92972 (22) 91 06 17 5(51) F16K 27/02 

(75) Kaczmarek Kazimierz, GŁUCHOŁAZY; 
Wachowski Janusz, GŁUCHOŁAZY; 
Krzywdziński Zbigniew, GŁUCHOŁAZY 

(54) Kadłub zaworu wzniosowego kołnierzowego 
(57) Kadłub przeznaczony do większych ciśnień składa się 

z korpusu (1) i króćców (2 i 3), u zakończenia których poprzez 
złącze gwintowe (5) i spaw (6) przyłączony jest pierścień kołnie
rza (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92999 (22) 91 06 20 5(51) F23J 3/02 

(71) Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, 
TARNOWSKIE GÓRY 

(72) Trójca Paweł 

(54) Parowy zdmuchiwacz popiołu 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon

strukcyjnego zdmuchiwacza o średnim zasięgu działania, przezna
czonego do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych średnich kotów 
energetycznych za pomocą pary. 

Zdmuchiwacz popiołu ma do górnej ściany obudowy 
skrzynkowej (1) zamocowaną zębatkę (8) współpracującą z 
kołem zębatym osadzonym w środkowej części poprzecznego 
wałka napędzającego, zaopatrzonego na końcach w koła jezd
ne (11) toczące się po szynach (12) oraz na jednym końcu w 
koło łańcuchowe (13) współpracujące z kołem łańcuchowym 
osadzonym na wałku przekładni umieszczonej w wózku napę
dowym (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93000 (22) 91 06 20 5(51) F28F 9/00 

(71) PZL DĘBICA Wytwórnia Urządzeń 
Chłodniczych, DĘBICA 

(72) Wojtaszek Władysław, Nizioł Piotr 
(54) Chłodnica powietrza 
(57) Chłodnica charakteryzuje się tym, że w górnych narożach 

ramy (22) znajdują się wzmocnienia naroży (23) z kwadratowymi 
otworami. Na wzmocnieniach (23) zamocowane są przesuwnie 
uchwyty (14) mające otwory fasolowe o długości otworu kwadra
towego znajdującego się we wzmocnieniu (23). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92950 (22) 91 06 13 5(51) F41G 1/52 

(71) AVIOMET Przedsiębiorstwo 
Badawczo-Produkcyjne Sp. z o.o., 
WARSZAWA 

(72) Wilk Karol, Starek Wiesław 

(54) Uniwersalny zestew do montażu optycznych 
przyrządów celowniczych, zwłaszcza na broni 
myśliwskiej 

(57) Zestaw składa się z obejm (2), do których od zewnątrz 
umocowane są kołki ustalające (5) posiadające kołnierze (8), 
które są dociskane sprężyną (3) poprzez śrubę regulacyjną (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U l (21) 92973 (22) 91 06 17 5(51) G01C 9/18 

(75) Woźniak Franciszek, KRZESZOWICE 
(54) Poziomica 
(57) W poziomicy według wzoru zespoły libelli poziomującej 

(4,5,6) i pionującej (7,8,9) stanowią prostopadłościenne kostki 
(4,7) z przeźroczystego tworzywa, w których wykonane są otwo
ry zbiorników cieczy (5,8) o baryłkowatej pobocznicy oraz z 
wytoczonymi nacięciami (10) zerowego położenia pęcherzyka 
gazu. Kostki (4,7) mają szerokość odpowiadającą wymiarowi 
wnętrza cienkościennego korpusu (1) o przekroju prostokąt
nym. Zamocowane są do powierzchni wewnętrznej korpusu (1) 
spoinami klejowymi. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92968 (22) 91 06 17 5(51) G01D 11/24 
G09B 23/06 

(71) Fabryka Pomocy Naukowych, WARSZAWA 
(72) Dąbkowski Jerzy, Łuczko Andrzej 
(54) Obudowa komory Wilsona dla pracowni 

szkolnych 
(57) Obudowa ma doiną osłonę (1) w kształcie cylindra z 

denkiem (3). Na górnej powierzchni dolnej osłony umocowana 
jest podstawa (?) w kształcie pierścienia. Do doinej powierzchni 
podstawy (7) umocowany jest wspornik (9), do którego umoco
wana jest dźwignia (10), mająca na drugim końcu przycisk (14). 
W środkowej części dźwigni umocowany jest łącznik (17), do 
którego umocowany jest ściskacz membrany (18), membrana 

(21) i górny ściskacz membrany (22). Krawędź okrągłej mem
brany (21) umocowana jest wkrętami (23) do dolnej powierzchni 
pierścienia podstawy (7). Na górnej powierzchni podstawy (7) 
usytuowana jest kolejno uszczelka (24), dolna elektroda (25), 
uszczelka (28), cylinder komory (29), uszczelka (36), górna 
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elektroda (37), płytka wizjera (38), uszczelka (39) oraz wieczko 
(40). Wieczko umocowane jest do podstawy (7) wkrętami (41) i 
słupkami (42). Do krawędzi podstawy (7) umocowane są przy
łącza z zaciskami, do których umocowane są elektryczne prze
wody łączące również lutownicze końcówki z żarówką oraz 
kontaktami. Połączenie kontaktów i żarówki realizowane jest 
wkrętami, które z drugiej strony pierścienia podstawy (7) mocują 
płytkę dejonizatora. Do powierzchni górnej podstawy (7) umo
cowana jest górna osłona (53) obudowy, która ma centralny 
otwór (54) i w ścianie bocznej otwór (56), diatulei wiewu (32) i 
na dolnej zagiętej krawędzi wycięcia dla przyłączy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92954 (22) 91 06 12 5(51) G01L 9/04 

(75) Szczepaniak Jerzy, GDAŃSK; Wiśniewski 
Zygmunt, GDANSK 

(54) Czujnik pomiaru ciśnienia 
(57) Czujnik według wynalazku posiada cylindryczny kor

pus (1) z komorą pomiarową (2) zamkniętą denkiem stanowią
cym membranę (3). Membrana (3) ma obwodowy rowek (7), o 
przekroju prostokątnym, ściśle określony wymiarowo. 

Czujnik znajduje zastosowanie w układach automatyki 
i aparatury kontrolno-pomiarowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93624 (22) 91 10 07 5(51) G01L 23/08 
G01D 5/12 

(71) MERA PNEFAL Przedsiębiorstwo 
Automatyki Przemysłowej, WARSZAWA 

(72) Jaworski Zbigniew, Gałązka Andrzej, Miąsek 
Karol 

(54) Zespół miernika sygnału wyjściowego 
przetwornika pomiarowego wielkości 
nieelektrycznych na elektryczne, zwłaszcza 
ciśnień 

(57) Zespół złożony ze wskazówkowego miernika (5) z osło
ną tarczy odczytowej (3), jego puszkowej obudowy (1) i dwuzłą-
czki (6) w postaci tulei o nagwintowanych zewnętrznie końcach, 
z których jeden o gwincie cylindrycznym jest wkręcony w wy
mienną obudowę (1) a drugi o gwincie stożkowym jest przezna
czony do łączenia z przetwornikiem, charakteryzuje się tym, że 

dwuzłączka (6) ma w jej części środkowej monolitycznie ukształ
towaną nakrętkę (8) oraz nakręconą na gwint cylindryczny tej 
dwuzłączki nakrętkę kontrującą (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92989 (22) 91 06 19 5(51) G01N 27/26 

(71) Akademia Rolnicza, SZCZECIN 
(72) Kołakowski Edward, Wódka Maciek 

Stanisław, Drozdowski Roman, Kolbiarz 
Andrzej 

(54) Aparat do elektroforezy na słupkowych 
żelach poliakrylamidowych 

(57) Aparat do elektroforezy na słupkowych żelach polia
krylamidowych złożony z dwóch osadzonych na sobie zbiorni
ków płynu buforowego, w których centrycznie usytuowane są 
elektrody, a w dnie górnego zbiornika wykonane są otwory 
służące jako gniazda mocowania szklanych rurek z żelem cha
rakteryzuje się tym, że każde gniazdo jest wyposażone w gwin
towany łącznik rurowy (11) oraz podkładkę (12) i elastyczną 
uszczelkę (13), przy czym dolna część łącznika wystająca poni
żej dna (8) zbiornika górnego zakończona jest kołnierzem (14) 
o kształcie sześciokątnej nakrętki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92946 (22) 91 06 12 5(51) G02B 6/40 

(71) Instytut Łączności, WARSZAWA 
(72) Wieczorkowski Bogdan, Borzycki Krzysztof, 

Niżnik Jerzy, Karpińska Krystyna, 
Woyczikowski Konrad, Pietruszczak Witold 

(54) Stojak przełącznicy torów światłowodowych 
(57) Stojak według wzoru posiada pionowe ceowniki mocu

jące (1) o ramionach skierowanych ku sobie, przy czym z 
dwomaz ramion połączona jest blacha tylna (4), az pozostałymi 
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dwoma ramionami połączona jest pozioma podstawa (2), pozio
ma pokrywa (3) i pionowe blachy boczne (5), a do wsporników 
(24) zamocowane są rozłącznie dwie listwy złączy światłowodo
wych (7), natomiast na wysokości dolnego segmentu drzwiczek 
(6), pomiędzy pionowymi blachami bocznymi (5) zawieszonych 
jest na dwóch prętach (20), połączonych z pionowymi blachami 
bocznymi (5), pięć usytuowanych równolegle względem siebie 
kaset złączy stałych (8). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93003 (22) 91 06 21 5(51) G09B 17/04 
A63F 9/10 

(75) Matuszewicz Adam, ŁÓDŹ 
(54) Klocki 
(57) Wzór użytkowy dotyczy budowy klocków z drewna. 

Każdy klocek składa się z dwóch nierównomiernych, 
płaskich części (1 i 2) i części trzeciej (3) walcowej, usytuowanej 
pomiędzy częściami (1 i 2). Na górnej powierzchni walcowej 
części (3) klocka namalowana jest litera alfabetu (4,5), a na 
dolnej powierzchni usytuowana jest wypukła litera alfabetu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92928 (22) 91 06 10 5(51) G09B 23/06 
(75) Jażdżyk Janusz Eugeniusz, ŁÓDŹ 

(54) Zestaw do demonstrowania interferencji fal 
(57) Zestaw według wzoru posiada wzdłuż jednego boku 

czworokątnej płyty (1) z przezroczystego tworzywa wykonany 
rysunek symbolizujący dyfrakcyjną siatkę (2) ze szczelinami (3), 
a wzdłuż przeciwległego jej boku wykonany rysunek prostej 
symbolizującej ekran (4). Oba rysunki są połączone prostą 
symbolizującą optyczną oś (5). W dwóch miejscach rysunku 
dyfrakcyjnej siatki (2), powyżej oraz poniżej optycznej osi (5) i 
w jednakowej odległości od niej, są zamocowane obrotowo na 
trzpieniach (6) po dwa prostokątne paski (7) i (8) oraz (7i) i (81) 
z przezroczystego tworzywa o długości większej od długości 
optycznej osi (5) z rysunkami fal (9) i (9i) oraz (11) i (111) oraz 
promieniami (10) i (10i) oraz (12) i (12i) tych fal, przy czym do 
górnego trzpienia (6) jest zamocowany obrotowo dodatkowy, 
krótszy prostokątny pasek (13) z przezroczystego tworzywa, z 
rysunkiem prostej (14). Ponadto nad prostą symbolizującą ekran 
(4) oraz nad paskami (7) i (8) oraz (7i) i (81) jest rozciągnięta żyłka 
(15) zamocowana końcami do dwóch trzpieni (16) osadzonych w 
pobliżu przeciwległych krawędzi płyty (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92943 (22) 91 06 11 5(51) G09E 9/00 
B44F1/10 

(75) Pieńkowski Krzysztof, GDAŃSK 
(54) Urządzenie do wielokrotnej ekspozycji 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji urządze

nia pozwalającego na tworzenie zwielokrotnionych obrazów na 
kołowym ekranie bez dokonywania każdorazowo zmian przygoto
wywanej ekspozycji. Urządzenie stanowi zestaw ekspozycyj
nych elementów (2) osadzonych obrotowo w nośnej konstrukcji 
(1), tworzących jednostronny ekspozycyjny ekran (3) o zarysie 
foremnego wielokąta. Każdy ekspozycyjny element (2) ma po
stać ostrosłupa o podstawie trójkąta równobocznego. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92922 (22) 91 06 10 5(51) G09F 9/00 
B44F 1/10 

(75) Niemiec Zbigniew, USTROŃ 
(54) Gablota reklamowo-informaeyjna 
(57) Gablota według wzoru składa się z prostokątnej ramy 

(1), wewnątrz której ułożyskowano obracające się człony infor
macyjne (3), które w przekroju poprzecznym mają kształt trójkąt
ny równoboczny i osadzone są na wałkach (5), na końcach 
których zamocowane są korby (6) połączone ze sobą poprzez 
listwę napędzającą (7). Na wałkach (5) wspierających skrajne 
człony informacyjne osadzono dodatkowe koła łańcuchowe (9) 
i (11) przenoszące napęd poprzez łańcuch (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92942 (22) 91 06 11 5(51) G09F 9/00 
B44F1/10 

(75) Pieńkowski Krzysztof, GDAŃSK 
(54) Modułowe urządzenie do wielokrotnej 

ekspozycji 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji urzą

dzenia stwarzającego możliwość jednorazowej zwielokrotnionej 
ekspozycji materiału. 

Urządzenie zawiera nośną ramę (1), na końcach której 
osadzone są obrotowo napędowe elementy (2) w kształcie 
foremnych graniastosłupów trójkątnych współpracujących kra
wędziami bocznymi z płaskimi segmentowymi ekspozycyjnymi 
elementami (3) połączonymi ze sobą elastycznie w jednolitą 
konstrukcję. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92948 (22)910613 5(51) G11B 15/675 
(71) Zakłady Radiowe im M. Kasprzaka, 

WARSZAWA 
(72) Pawteł Alicja, Ulkowski Paweł, Wysokiński 

Marek 
(54) Kieszeń kasety z nakładką, zwłaszcza w 

urządzeniach zapisu magnetycznego 
(57) W kieszeni według wzoru nakładka (2) posiada występy 

dystansujące (3), bolec centrujący (4), kołki elementu zabezpie
czającego przed brzęczeniem (5) usytuowane naprzeciwko na
ciętych w kieszeni kasety (1) pasków (7) ze swobodnym końcem 
oraz występy (6) o przekroju czworokąta, wsuwane we wgłębie
nia klinowe znajdujące się w kieszeni kasety (1). 

Wgłębienie klinowe stanowi ścianka prostopadła do 
kieszeni kasety (1) zakończona garbem (8) i ścianka nachylona 
do płaszczyzny powierzchni kasety (1) krótsza od ścianki pro
stopadłej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92975 (22)910617 5(51) GUB 23/033 
(75) Kwik Roman, TYCHY 
(54) Pudełko, zwłaszcza do dyskietek 

komputerowych 
(57) Pudełko składa się z korytka (1), zamykanego pokrywką 

(2), połączoną z nim przy pomocy zawiasu (3), do której w 
pobliżu jej zewnętrznej krawędzi przymocowana jest wahliwie 
od wewnątrz ażurowa kieszeń (4), posiadająca od strony czoło
wej sprężyste podpory (5), zabezpieczające dyskietki przed 
wypadnięciem. 

Pudełko zamyka się na zatrzaski (6), umieszczone 
odpowiednio w jego pokrywce (2) i korytku (1), zapobiegające 
niepożądanemu otwarciu w czasie transportu. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U 1(21) 92908 (22) 91 06 10 5(51) H01B 7/00 
(75) Zawodniak Rafał, ŁÓDŹ 
(54) Kabel elektroenergetyczny samonośny 
(57) Kabel według wzoru charakteryzuje się tym, że jego 

element nośny stanowią łącznie wszystkie żyły (1) oddzielnie 
izolowane, wykonane z aluminiowej linki (3) i ze sobą skręcone, 
przy czym każda żyła (i) jest zagęszczona tak, iż pole poprze
cznego przekroju zewnętrznych drutów (2) linki (3) ma kształt 
zbliżony do ściętego kołowego wycinka (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92956 (22) 91 06 12 5(51) H.02B 1/26 
H02B1/38 

(75) Fitacz Jerzy, KATOWICE; Polok Henryk, 
KATOWICE; Pietras Zygmunt, GLIWICE 

(54) Stacja rozdzielcza, zwłaszcza obudowana 
bezpiecznym tworzywem sztucznym 
uniemożliwiającym porażenie prądem 
elektrycznym 

(57) Stacja rozdzielcza według wzoru jest wyposażona w 
drzwi (1), które posiadają wargę (2) zachodzącą na zaczep (3) 
stacji oraz podwojoną ściankę (4) do której mocowany jest 
zamek (5). 

(1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 6/1992 

Nr 
zgłoszenia 

1 

284717 
285522 
286290 
286324 
286404 
286510 
286584 
286625 
286647 
286737 
286789 
286808 
286814 
286818 
286819 
286829 
286831 
286832 
286839 
286841 
286842 
286843 
286844 
286845 
286846 
286849 
286850 
286851 
286853 
286854 
286857 
286858 
286861 
286863 
286865 
286866 
286867 
286868 
286869 
286870 
286871 
286876 
286881 
286885 
286886 
286887 
286888 
286892 
286893 
286894 i 

Int.C! 5 

2 

C07D 
C11D 
B01D 
A01N 
E04B 
C02F 
C23G 
H04M 
C02F 
G10L 
B22D 
H02P 
B30B 
D06F 
A63C 
B61B 
B66C 
E05D 
G01R 
F23L 
G11B 
G06F 
G06F 
H04B 
B23D 
C09K 
A61B 
F16C 
C08L 
C08L 
B22C 
G01P 
A01D 
B29C 
C02F 
C02F 
B30B 
G06F 
H01Q 
B61K 
C07D 
B01J 
C07F 
B66B 
B65H 
C23F 
B23C 
G01M 
F04F 
B23P 

Strona 

3 

19 
24 

5 
3 

27 
16 
25 
45 
16 
41 

8 
44 
12 
25 

5 
13 
15 
29 
37 
35 
41 
38 
39 
45 

9 
23 

4 
33 
23 
23 

8 
36 

2 
11 
15 
15 
12 
39 
4 2 
13 
21 

7 
21 
14 
14 
24 

9 
36 
33 
10 

Nr 
zgłoszenia 

1 

286895 
286896 
286905 
286906 
286907 
286908 
286911 
286912 
286913 
286924 
286925 
286926 
286929 
286930 
286931 
286932 
286933 
286935 
286937 
286938 
286940 
286941 
286943 
286950 
286952 
286953 
286955 
286957 
286958 
286959 
286961 
286962 
286963 
286966 
286982 
286983 
286984 
286987 
286990 
286991 
286992 
286993 
286994 
287001 
287006 
287007 
287008 
287009 
287010 
287012 

Int.Cl5 

2 

G06K 
H01C 
H01T 
C07D 
B01D 
C08L 
C07C 
B05B 
B01D 
C07C 
C07C 
C07C 
A61K 
E02D 
E02D 
E02D 
E02D 
C02F 
E21D 
A23K 
B65G 
F02M 
B01D 
G01H 
B24B 
C08G 
C02F 
E04H 
B23P 
F16G 
G02B 
C08L 
H03B 
C08L 
B01D 
F03D 
E21D 
H03K 
E21D 
E21D 
C08J 
E04B 
C02F 
C07C 
C04B 
E04B 
H03K 
B22F 
C01F 
C06B 

Strona 

3 

40 
42 
43 
20 

6 
22 
18 
8 
6 

19 
18 
18 
4 

26 
26 
26 
26 
17 
30 

3 
14 
31 

5 
36 
10 
22 
16 
28 
10 
34 
37 
23 
44 
23 

6 
32 
31 
45 
29 
30 
22 
27 
15 
18 
17 
28 
44 

9 
15 
17 

Nr 
zgłoszenia 

1 

287013 
287014 
287015 
287016 
287018 
287019 
287030 
287107 
287591 
288492 
288795 
289034 
289051 
289239 
289802 
290344 
290362 
290446 
290448 
290450 
290627 
290650 
290653 
290665 
290668 
290675 
290680 
290683 
290690 
290705 
290720 
290721 
290748 
290769 
290785 
290801 
290802 
290814 
290835 
290854 
290905 
290910 
290981 
290987 
290988 
290989 
291045 
291133 
291167 
291168 

Int.Cl5 

2 

B23P 
B29C 
H02K 
C04B 
C21B 
B62D 
E04F 
C08F 
A01N 
A01N 
A01N 
C07D 
B23P 
C12N 
F04D 
E02D 
A43B 
F16D 
D06M 
A01D 
B22C 
G01R 
H02G 
F04D 
B01J 
C07D 
F16K 
H01H 
F04D 
B26B 
C07C 
C07D 
B22F 
D04B 
B22C 
G06F 
F02B 
A43B 
C08F 
G11B 
H02K 
F24J 
B01J 
C07D 
C07D 
A01N 
F24C 
B02C 
G06F 
G06F 

Strona 

3 

10 
11 
43 
17 
24 
13 
28 
22 

3 
3 
3 

21 
10 
24 
32 
27 

4 
33 
26 

2 
8 

37 
43 
33 

7 
19 
34 
42 
32 
11 
19 
21 

9 
25 

8 
38 
31 

4 
22 
41 
44 
35 

7 
20 
20 

2 
35 

7 
39 
40 
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1 

291678 
291699 
291817 
291863 
291987 
291992 

2 

C21B 
E21D 
A61B 
B65G 
F16L 
B07B 

3 

24 
29 
4 
13 
34 
8 

1 

292012 
292013 
292020 
292054 
292107 

2 

G07F 
G06F 
G05F 
C10M 
C22C 

3 
] 

40 
38 
37 
24 
24 

1 

291196 
291258 
291309 
291353 
291600 
291624 

2 

C09K 
C07C 
H04N 
B60B 
H01S 
B25D 

3 

23 
18 
46 
12 
42 
11 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 6/1992 

Nr 
zgłoszenia 

1 1 

92206 
92644 
92645 
92700 
92908 
92909 
92910 
92911 
92912 
92913 
92914 
92915 
92922 
92923 
92924 
92926 
92928 
92929 
92930 
92931 
92932 
92933 
92934 
92935 
92936 
92937 
92938 
92939 
92940 

Int. Cl 5 

2 

B60G 
B65D 
B65D 
B65G 
H01B 
A22B 
D04H 
F16K 
F16K 
A01G 
A61B 
E05B 
G09F 
A63H 
B25B 
C01B 
G09B 
A45C 
E04C 
E04C 
E04C 
A47B 
A23C 
A47G 
A47G 
A47G 
A47G 
A47G 
E04F 

Strona 

3 

55 
57 
57 
57 
70 
47 
59 
64 
65 
47 
51 
62 
69 
52 
54 
58 
68 
48 
60 
60 
61 
49 
48 
50 
50 
50 
50 
50 
62 

Nr 
zgłoszenia 

1 

92979 
92982 
92983 
92984 
92985 
92986 
92987 
92989 
92990 
92992 
92994 
92996 
92998 
92999 
93000 
93001 
93002 
93003 
93004 
93226 
93306 
93595 
93623 
93624 
93653 
93710 
93717 
93746 

Int.Cl5 

2 

F02B 
B65D 
E21D 
E21D 
B67D 
A61C 
A63H 
G01N 
C02F 
B65H 
B43K 
E04F 
B66C 
F23J 
F28F 
B44F 
B61K 
G09B 
A23N 
B65D 
B04C 
A22B 
A47B 
G01L 
A61H 
F16C 
D06F 
B65D 

Strona 

3 

63 
56 
62 
63 
58 
51 
53 
67 
59 
57 
54 : 
61 
58 
65 
65 
54 
55 
68 
48 
56 
53 
48 
49 
67 
52 
64 
60 
56 

Nr 
zgłoszenia 

1 

92941 
92942 
92943 
92944 
92945 
92946 
92948 
92949 
92950 
92952 
92954 
92955 
92956 
92957 
92958 
92962 
92963 
92964 
92966 
92968 
92969 
92970 
92971 
92972 
92973 
92974 
92975 
92976 
92977 

Int.Cl5 

2 

E04F 
G09F 
G09E 
F16B 
E21F 
G02B 
G11B 
F16H 
F41G 
B01J 
G01L 
B01D 
H02B 
B60S 
E04D 
A47L 
A63B 
C02F 
B23P 
G01D 
B60R 
A47F 
E04F 
F16K 
G01C 
A47J 
GUB 
A01G 
A47G 

Strona 

3 

62 
69 
68 
64 
63 
67 
69 
64 
66 
53 
67 
53 
70 
55 
61 
51 
52 
59 
54 
66 
55 
49 
61 
65 
66 
51 
69 
47 
49 
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