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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 06 kwietnia 1992 r. Nr 7/477/ 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) 291311 (22) 91 08 01 5(51) A01B 3/30 
(31) 90 562026 (32) 90 08 02 (33) US 
(71) Long Manufacturing N.C. Inc., TARBORO, 

US 
(72) Furlough Thomas D. 
(54) Pług lemieszowy obracalny 
(57) Pług lemieszowy obracalny ma belkę (40,41) z zawie

szonymi lemieszami (62), obrotowo zamontowaną na tylnej 
poprzecznicy (12,13) ramy (10). Na tylnej poprzecznicy (12,13) 
zamontowane są ustawiające cylindry (50,51) połączone z belką 
(40,41) do wywoływania jej ruchu wahadłowego. Przednia po-
przecznica (11) ramy (10) ma zamontowane sworznie zaczepowe 
do łączenia z zaczepem ciągnika, które umożliwiają przechylanie 
ramy (10) i belki (40,41) z zamocowanymi na niej lemieszami (62). 
Sworznie zaczepowe są połączone z niezależnymi przechylającymi 
cylindrami i tłoczyskami umieszczonymi w płytach zaczepowych 
(25,26), lub wymiennie z poprzecznym drążkiem zaczepowym, na 
którym są one zamontowane. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 286522 (22) 90 08 16 5(51) A01N 31/02 
A01N 31/16 

(31) P 39 27 243.5 (32) 89 08 18 (33) DE 
(71) BASF Aktiengesellschaft, 

LUDWIGSHAFEN, DE; Dr. Heinrich 
Holtmann Consultant, GAU-ALGESHEIM, 
DE 

(54) Sposób i urządzenie do zwalczania korników, 
zwłaszcza kornika drukarza 

(57) Sposób polega na tym, że stosuje się pułapkę feromo-
nową a jako feromon (wabik) stosowana jest mieszanina 2-me-
tylo-3-buten-2-olu lub 2-metylo-3-butin-2-olu i s-cis-verbenolu i 
ewentualnie dodatkowo ipsdienol. 

Urządzenie ma jedną lub dwie zamknięte komory o 
pojemności 0,1 do 5 ml. Jako materiał ścianki służy kopolimeryzat 
etylen/octan winylu o udziale octanu winylu od 10 do 15%, zawie
rający feromon agregacyjny (skupiający) tego kornika oraz ma 
uformowaną część do zawieszania. 

(4 zastrzeżenia) 

A2(21) 290621 (22)910611 5(51) A47B 57/16 
A47B 47/00 

(75) Rudkiewicz Andrzej, WARSZAWA 
(54) Regał składany 
(57) Regał charakteryzuje się tym, że każdy bok regału two

rzą pionowe nośniki (1) połączone ścianką stężającą (4), nato
miast boki regału są ustalone za pomocą poziomych nośników 
dystansowych (3). Sztywność regału zapewniają półki (6) osa
dzone pomiędzy ściankami stężającymi (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 291218 (22) 91 07 24 5(51) A47J 37/00 

(31) 90 9002030 (32)90 07 27 (33) ES 

(71) INDUSTRIAS GASER S. L., SALT, ES 
(54) Urządzenie do produkcji hamburgerów 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że mechanizm po

dający mięso (6) jest wyposażony w blokadę bramkową (17) 
zapewniającą dostarczanie mięsa w odpowiednich odstępach 
czasu oraz płytę ograniczającą (14) regulującą przepływ mięsa 
(7). Rolki papieru (9,10) służącego do opakowania hamburge
rów mają przyciski cierne (26) oraz czujnik (25), który w momen
cie zużycia się całej rolki styka się z rdzeniem metalowym (23) 
rolki i powoduje zatrzymanie urządzenia. Jedna z taśm papie
rowych ma nadrukowane znaczniki (20), które przechodząc pod 
fotokomórką (21) sterują pracą zespołu formującego (11). Urzą
dzenie wyposażone jest ponadto w pręt (40), którego rolą jest 
oddzielanie wstęgi mięsa przylegającej do hamburgera, oraz w 
drugi pręt (41), który podnosi się w momencie nadmiaru mięsa 
i włącza mikrowyłącznik zatrzymujący urządzenie. Obcięte skra
wki papieru pakującego są wdmuchiwane systemem pneuma
tycznym (35) do zbiornika (37). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 287063 (22)90 09 27 5(51) A47J 41/02 
B65D 81/38 

(71) Lubelskie Huty Szkła, LUBARTÓW 
(72) Adamczuk Mieczysław, Jakubowski Bogdan, 

Mateński Grzegorz, Nowakowski Janusz 
(54) Termos 
(57) Termos charakteryzuje się tym, że izolacja cieplna jest 

utworzona z warstwy włókien (6) nieuporządkowanych, w posta
ci włókien organicznych, korzystnie szkła, polietylenu, polistyrenu, 
polichlorku winylu lub ich mieszaniny, stykającej się bezpośrednio z 
butelką (2) oraz z warstwy (8) samoutwardzającejsię pianki, korzystnie 
poliuretanowej. Pianka wypełnia pozostałą wolną przestrzeń mię
dzy obudową (1), a warstwą włókien (6), która ma grubość co 
najmniej 1/3 odstępu między obudową (1), a butelką (2). War
stwa włókien jest zaopatrzona w środek wiążący. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287038 (22) 90 09 25 5(51) A61F 5/01 
(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, 

WARSZAWA 
(72) Korpal Jacek, Parzonko Zbigniew, 

Ślubowski Maciej 
(54) Oparcie unieruchamiające 
(57) Oparcie unieruchamiające tułów lub kończyny, stoso

wane w przyrządach ortopedycznych i rehabilitacyjnych, wyko
nane z twardej płyty nośnej pokrytej miękką warstwą tapicerowaną, 
charakteryzuje się tym, że w warstwie tapicerowanej (2), wzdłuż 
osi poprzecznej oparcia, znajduje się wycięcie, w którym są 
umieszczone, symetrycznie względem osi wzdłużnej oparcia, 
klamry (3). Na klamry (3) jest nałożony zapinany pas (4) unie
ruchamiający tułów lub kończyny. 

(1 zastrzeżenie) 

BI 

Al(21) 287109 (22) 90 09 28 5(51) A61F 9/00 
(75) Menchel Jehoshua, YAVNE, IL; Menchel 

Malka, YAVNE, IL 
(54) Dozownik, zwłaszcza do płynnych 

preparatów oftalmicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dozownik i zespół dozujący, 

zwłaszcza do płynnych preparatów oftalmicznych, zawierający 
wyprowadzoną w bok rurkę (2) i mający sprężystą, elastyczną 
część ścianki korpusu (1) połączonego rozłącznie z otworem 
flakonu (7). 

(15 zastrzeżeń) 
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Al(21) 287135 (22) 90 10 01 5(51) A61K 7/075 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 

WARSZAWA 
(72) Boliński Lechosław, Bolińska Anna, 

Głowacki Janusz, Brambor Andrzej, 
Murawski Roman, Marcisiak Jan 

(54) Szampon do codziennego mycia włosów 
(57) Szampon oprócz środków powierzchniowo czynnych 

typu anionowego, niejonowego i amfoterycznego, środków za
pachowych, środków konserwujących, regulatorów pH i lepko
ści, barwników i innych znanych składników zawiera 0,1 do 5% 
wag. oksyetylenowanej lanoliny, 0,1 do 5% wag. dwuetanoloami-
dów kwasów tłuszczowych, 0,1 do 5% wag. estrów poliglikolowych 
kwasów tłuszczowych oraz eterów alkilofenolopoliglikolowych i / 
lub estrów polioksyetylenowych trójglicerydów kwasu rycynolowe-
go, przy czym stosunek wagowy oksyetylenowanej lanoliny do 
dwuetanoloamidów kwasów tłuszczowych i do estrów poligliko
lowych kwasów tłuszczowych oraz eterów alkilofenolopoligli
kolowych i / lub estrów polioksyetylenowych trójglicerydów 
kwasu rycynolowego wynosi od 1:1:1 do 1:2:3 a stosunek 
wagowy łącznej zawartości oksyetylenowanej lanoliny, dwue
tanoloamidów kwasów tłuszczowych, estrów poliglikolowych 
kwasów tłuszczowych oraz eterów alkilofenolopoliglikolowych 
i/lub estrów polioksyetylenowych trójglicerydów kwasu rycyno
lowego do łącznej zawartości środków powierzchniowo czyn
nych wynosi od 1:1 do 1:10. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 291244 (22)9107 25 5(51) A61K 31/725 
(31)90 9009653 (32)90 07 27 (33) FR 
(71) SANOFI, PARYŻ, FR 
(54) Sposób wytwarzania soli wapniowej heparyny 
(57) Sposób wytwarzania heparyny lub produktów pochodzą

cych od heparyny takich jak frakcje o niskim ciężarze cząsteczko
wym charakteryzuje się tym, że powoduje się cyrkuiowanie roztworu 
soli sodowej heparyny lub jej fragmentów lub frakcji i roztworu 
rozpuszczalnej w wodzie soli wapnia w aparacie do elektrodializy 
zawierającym membrany przepuszczalne dla anionów i membrany 
przepuszczalne dla kationów usytuowane w naprzemiennej kolejno
ści pozwalając na krążenie cieczy. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 289414 (22) 91 03 14 5(51) A61K 48/00 
(31)07655321 (32)910219 (33) US 
(71) Bristol-Myers Squibb Company, NOWY 

JORK, US 
(72) Darveau Richard P., Blake James J., Cosand 

Wesley L.. 

(54) Sposób wytwarzania środka do leczenia 
infekcji wywołanych przez organizmy 
wrażliwe na antybiotyki ß-laktamowe i 
sposób skriningu in vitro środków o 
działaniu przeciwbakteryjnym 

(57) Sposób wytwarzania środka do leczenia infekcji wywo
łanych przez organizmy wrażliwe na antybiotyki /Maktamowe 
polega na tym, że konstruuje się sekwencję reszt aminokwaso-
wych tworzącą kationowy, amfipatyczny oligopeptyd, który w 
obecności lipidowo/wodnej granicy faz tworzy strukturę a-heli-
kalną, tak skonstruowany oligopeptyd oczyszcza się, a następnie 
oczyszczony oligopeptyd łączy się z antybiotykiem ß-laktamowym. 

Ponadto przedmiotem wynalazku jest sposób skriningu 
in vitro środków o działaniu przeciw bakteryjnym polegający na 
tym, że środek łączy się z bakterią docelową oraz z aktywnymi 
składnikami kaskady dopełniacza i oznacza się aktywność prze-
ciwbakteryjną środka względem bakterii docelowej. 

(25 zastrzeżeń) 

Al(21) 288603 (22) 91 01 04 5(51) A61K 49/04 
(31) 90 00 106 (32) 90 01 05 (33) FR 
(71) GUERBETS.A.,VILLEPINTE,FR 
(54) Sposób wytwarzania związków niejonowych 

jodu, sposób wytwarzania środka 
kontrastowego i środek kontrastowy 

(57) Sposób wytwarzania związków niejonowych jodu o wzo
rze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 2,3-dwuhydroksy-
propylową lub 1,3-dwuhydroksy-2-propylową polega na tym, że 
poddaje się reakcji dwuchlorek kwasowy o wzorze ogólnym 2, 
w którym R'oznacza grupę -CH-/CH2OH/2, w której grupy hydro
ksylowe są zabezpieczone, z aminą wybraną spośród 1/ N-mety-
loamino / propan - 2,3- diolu i 2 -/ N-metyloamino/ propan-1,3-diolu, 
w celu otrzymania związku o wzorze ogólnym 3, po czym eliminuje 
się grupy zabezpieczające grupę R'. 

Sposób wytwarzania środka kontrastowego polega na 
tym, że związek o wzorze 1 przeprowadza się w postać przydat
ną do stosowania, np. w roztwór wodyny. Środek kontrastowy 
zawiera związek o wzorze 1 ze znanymi dodatkami, zwłaszcza 
w postaci wodnego roztworu. 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 287029 (22) 90 09 24 5(51) A61M 5/178 
(75) Choul Bang Young, SEUL, KR 
(54) Strzykawka 
(57) Strzykawka (1) ma urządzenie (16,20) do samoczynne

go blokowania tłoka (6), przesuwanego o określony wymiar w 
kierunku do igły (11), przed wycofaniem. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 287067 (22) 90 09 27 5(51) A62B 33/00 
(71) Polska Akademia Nauk Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki, 
WARSZAWA 

(72) Ranachowski Jerzy, Lotański Stanisław 
(54) Sposób i urządzenie do poszukiwań 

ratunkowych, zwłaszcza wykrywania osób 
zasypanych w wyniku katastrof obsunięcia 
gruntu 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnały 
fali akustycznej o wybranej charakterystycznej częstotliwości 
dostosowanej do poziomu właściwego w warunkach poszuki
wań lokalizuje się za pomocą mikrofonów, które umieszcza się 
w ten sposób, że przynajmniej jeden mikrofon (B) do kompen
sacji zakłócających sygnałów bezpośrednich z otoczenia umie
szcza się poza ogniskiem reflektora (1). Natomiast następne 
mikrofony (A), (Ai), (A2) do odbioru sygnałów fali akustycznej i 
ich lokalizacji umieszcza się w strefie ogniskowania reflektora 

(1). 
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół mikrofo

nów połączony jest z układem przetwarzania sygnałów fali aku
stycznej. Każdy z mikrofonów (A), (Ai) i (A2) podłączony jest do 
układu kompensacji sygnałów zakłócających, z którym jest po
łączony wzmacniacz. Do drugiego z wejść wzmacniacza podłą
czony jest układ ograniczania amplitudy sygnałów. Do wyjścia 
wzmacniacza podłączony jest układ filtrujący do wybierania chara
kterystycznej częstotliwości. Układ filtrujący połączony jest z jednym 
z wejść wzmacniacza końcowego, do którego wyjścia poprzez 
regulator podłączone są słuchawki. 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 287146 (22) 90 09 27 5(51) B01D 53/02 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE 
(72) Budner Zbigniew, Morawiec Bernard, 

Wasilewski Jerzy, Chmielewski Konstanty, 
Reterska Zdzisława, Taborowicz 
Włodzimierz, Jurczyk Jerzy, Kołodenny 
Ryszard, Tkacz Bogusław 

(54) Sposób selektywnej adsorpcji 
zmiennociśnieniowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób selektywnej adsor
pcji zmiennociśnieniowej, realizowany w instalacji adsorpcyjnej 
PSA, w układzie 4-12 adsorberów, który charakteryzuje się tym, 
że operację płukania wykonuje się w dwóch kolejno następują
cych po sobie fazach, przy czym w pierwszej fazie wykonuje się 
płukanie główne, a w drugiej fazie wykonuje się płukanie oczy
szczające, podczas gdy strumień gazu odbierany z adsorberów, 
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w których wykonywana jest operacja adsorpcji, dzielony jest na 
dwa strumienie, z których jeden odprowadza się z instalacji jako 
produkt, a drugi doprowadza się przemiennie do adsorbera, w 
którym wykonywana jest operacja końcowego wyrównywanie 
ciśnienia lub bezpośrednio do adsorbera, w którym wykonywana 
jest operacja płukania oczyszczającego, jeżeli te dwie operacje są 
wykonywane przemiennie w całym cyklu pracy instalacji, nato
miast strumień gazu odbierany z adsorberów, w których wykony
wana jest operacja adsorpcji, dzielony jest na dwa strumienie, z 
których jeden odprowadza się z instalacji jako produkt, a drugi 
doprowadza się przemiennie do zbiornika buforowego lub do 
adsorbera, w którym wykonywana jest operacja końcowego 
wyrównywania ciśnienia, a ze zbiornika buforowego gaz jest 
następnie doprowadzony do adsorbera, w którym wykonuje się 
operację płukania oczyszczającego, jeżeli operacje płukania 
oczyszczającego i końcowego wyrównywania ciśnienia są wy
konywane jednocześnie w dwóch różnych adsorberach, a gazy 
odbierane z adsorberów w trakcie wykonywania operacji wy
dmuchu doprowadza się do jednego kolektora i dalej tym kole
ktorem do jednego zbiornika buforowego, a gazy odbierane z 
adsorberów wtrakcie wykonywania operacji płukania głównego 
i płukania oczyszczającego doprowadza się do drugiego kole
ktora i dalej tym kolektorem do drugiego zbiornika buforowego, 
jeżeli operacje wydmuchu i płukania głównego lub oczyszcza
jącego są wykonywane jednocześnie w co najmniej dwóch 
adsorberach, a następnie gazy z obu zbiorników buforowych 
łączy się i odprowadza wspólnym kolektorem z instalacji jako 
gaz resztowy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 290982 (22) 91 07 08 5(51) B01J 4/00 

(31) 90 9009012 (32) 90 07 12 (33) FR 

(71) SEDEPRO, PARYŻ, FR 
(54) Urządzenie dozujące materiały ziarniste iub 

sproszkowane 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera co naj

mniej jeden tłok (2), przesuwający się w cylindrze (1), w rucho
mym korpusie, przemieszczający się w obudowie (3) między 
położeniem doprowadzającym, w którym produkty do dozowa
nia wypełniają pojemność skokową cylindra i położeniem tło
czącym, różnym od położenia doprowadzającego, w którym 
produkty do dozowania są wyprowadzane z cylindra, przy czym 
materiały sypkie są zeskrobywane z denka tłoka (2) przez krawędź 
obudowy (3), gdy tłok (2) opuszcza położenie tłoczące. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 287131 (22) 90 09 28 5(51) B02B 3/08 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. 
Oczapowskiego, OLSZTYN-KORTOWO 

(72) Mieszkalski Leszek 
(54) Łuszczarka do nasion gruboziarnistych, 

zwłaszcza bobiku 
(57) Łuszczarka do nasion gruboziarnistych, zwłaszcza bo

biku składająca się z obudowy i pionowego wału ze ściernicami, 
na którym osadzony jest wirnik wentylatora otrzymujący napęd 
od silnika elektrycznego charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
wałem (2) a obudową (1) umieszczony jest płaszcz cylindryczny 
(5), do którego zamocowane są listwy grzebieniowe (13). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 290169 (22)9105 08 5(51) B03B 9/06 

(31) 90 03067 (32) 90 09 24 (33) CH 
91 00265 29 0191 CH 

(75) Gähler Franz, GÀHWIL, CH 

(54) Sposób uzdatniania frakcji odłamkowych 
i/lub rozsypujących się materiałów i 
urządzenie do uzdatniania frakcji 
odłamkowych i/lub rozsypujących się 
materiałów 

(57) Sposób polega na tym, że przy obróbce cieplnej mate
riał sypki jest przepuszczany przez układ przewodów rurowych 
ogrzewanych od zewnątrz, po czym jest poddawany działaniu 
czynnika gazowego celem odsiania i oddzielenia szczątkowych 
gazów i drobnych cząstek. 

Urządzenie ma zbiornik myjący (10) połączony z urzą
dzeniem ultradźwiękowym (15) poprzez co najmniej dwa prze
tworniki elektroakustyczne (16,17). Do obróbki cieplnej służy 
piec bębnowy (20) z ogrzewaną komorą paleniskową (21'), w 
której jest umieszczony układ przewodów rurowych (40) ułoży-
skowany obrotowo wokół swojej osi wzdłużnej (X), a z którego 
pośrednio nagrzany sypki materiał jest doprowadzany do pier-
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wszej komory (26) celem wydzielenia gazów szczątkowych i 
drobnych cząstek. 

Pierwsza komora (26) jest poprzez sito (23) połączona 
z drugą komorą (24) znajdującą się pod działaniem czynnika 
gazowego dostarczanego przez dmuchawę (25) dla oddziele
nia gazów i drobnych cząstek od piasku. 

Gazy i drobne cząstki mogą być doprowadzane do 
komory paleniskowej (21 ') poprzez urządzenie filtracyjne (22) i 
przewód powrotny (27). 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 287139 (22) 90 10 01 5(51) B06B 1/06 
(75) Różański Stanisław, WARSZAWA; 

Różański Wojciech, WARSZAWA 
(54) Głowica ultradźwiękowa 
(57) Głowica według wynalazku składa się z dwóch płytek 

piezoceramicznych o jednakowej średnicy i różnej grubości 
(3,4) rozdzielonych metalową, zwłaszcza miedzianą przekładką 
stanowiącą elektrodę (5), ze stalowej nakładki (2) i falowodu (6) 
zakończonego końcówką wyjściową (8) o średnicach D wię
kszych niż średnica płytek piezoceramicznych, skręconych jak 
pokazano na rysunku za pomocą śruby ściskającej (1) z króć
cem do nałożenia przewodu elastycznego, sprężającej jedno
cześnie jedną lub dwie uszczelki (9) osadzone dla zmniejszenia 
tłumienia drgań głowicy w pobliżu jej węzła drgań, a służące do 
zabezpieczenia będących pod napięciem płytek piezocerami
cznych (3,4) przed zalaniem cieczą przepływającą osiowym 
otworem przelotowym (7) wykonanym w śrubie ściskającej (1), 
falowodzie (6) i nakładce wyjściowej (8). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 291507 (22) 91 08 23 5(51) B22C 9/08 
(31)90 10798 (32)90 08 27 (33) FR 
(71) PONT-A-MOUSSON S A, NANCY, FR 
(54) Urządzenie pośredniczące do odlewania 
(57) Urządzenie pośredniczące do odlewania w instalacji 

odlewniczej znajduje się na końcu rury doprowadzającej (5) 
zatopionej w wylocie odlewniczym pieca. Część górna zużywa
nego urządzenia pośredniczącego (3) styka się z częścią dolną 
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formy (1). Urządzenie (3) jest centrowane w stosunku do otworu 
odlewniczego (12) otwartego ku dołowi formy (1). Część dolna 
urządzenia (3) styka się z częścią górną dyszy kanału odlewni
czego (4). Urządzenie to stosowane jest do niskociśnieniowego 
odlewania elementów kształtowanych w formach, przy czym 
odlewanie odbywa się z pieca wytopowego lub kadzi odlewni
czej, do formy. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 287151 (22) 90 09 28 5(51) B23B 31/12 
(71) PONAR-DEFUM Dąbrowska Fabryka 

Obrabiarek, DĄBROWA GÓRNICZA 
(72) Bałdys Zbigniew, Kopeć Bonifacy 
(54) Tarcza samocentrująca uniwersalna 
(57) Tarcza samocentrująca charakteryzuje się tym, że ma 

dodatkowe szczęki (3) osadzone poprzez jarzma (5) i zębatki (6) 
na korpusie tarczy (7), które to dodatkowe szczęki (3) mają 
otwory dla obrotowego osadzenia sworzni (4) unieruchomio
nych w jarzmach (5) oraz mają wybrania dla osadzenia drugich 
sworzni (2) umieszczonych w otworach wykonanych w podsta
wowych szczękach (1 ). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287024 (22) 90 09 24 5(51) B25C 1/02 
(75) Arciszewski Janusz, WARSZAWA 
(54) Narzędzie do wbijania gwoździ 
(57) Narzędzie do wbijania gwoździ charakteryzuje się tym, 

że cylindryczna końcówka wbijająca (1) zakończona z jednej 
strony uchwytem cylindrycznym (2) z dwoma występami (3) 
odpowiadającymi wgłębieniom w gnieździe uchwytu z drugiej 
strony roboczej ma otwór nieprzelotowy (6) skierowany prosto
padle do osi końcówki wbijającej (1) o średnicy większej od 
średnicy łba gwoździa wbijanego oraz w osi końcówki wbijają
cej (1) ma cylindryczne gniazdo (7) o takiej samej średnicy 
łączące się z otworem nieprzelotowym (6). Między otworem 
nieprzelotowym (6) i czołową płaszczyzną (8), w płaszczyźnie osi 
otworu nieprzelotowego (6) i osi końcówki wbijającej (1) jest 
szczelina (9) o szerokości większej od średnicy szpilki gwoździa 
której dno stanowi półcylinder (10) otworu o tej samej średnicy, co 
szerokość szczeliny (9) znajdujący się w osi końcówki wbijającej 
(1). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287221 (22) 90 10 05 5(51) B25H 7/00 
(75) Rębacz Stefan, KATOWICE; Fraczek Ewa, 

MYSŁOWICE 
(54) Przyrząd do przenoszenia miar 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do przenoszenia 

miar, przeznaczony zwłaszcza do stosowania w pracach traser
skich i stolarskich. 

Przyrząd składa się z dwóch ramion stałych w postaci 
prowadnic (4) i ramienia przesuwnego w postaci prowadnicy 
(5). Na prowadnicach (4,5) znajdują się elementy przesuwne (3) 
z zamocowanymi iglicami (7). Prowadnice (4) są połączone z 
głowicą (1), do której jest przytwierdzone ramię obrotowe (2) 
połączone z prowadnicą obrotową (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 290957 (22)9107 05 5(51) B32B 27/00 
D04H 11/04 

(31) 90 4021628 (32) 90 07 06 (33) DE 
(71) Kina Textilien GmbH, BAMBERG, DE; 

Finsel Norbert, EBERSDORF, DE; 
CARUSO GmbH, EBERSDORF, DE 

(72) Kinkel Werner-Halmut, Finsel Norbert 
(54) Włóknina, element kształtowy z włókniny, 

sposób wytwarzania włókniny i sposób 
wytwarzania elementu kształtowego 

(57) Włóknina charakteryzuje się tym, że zawiera włókna 
poliestrowe, poliamidowe lub poliolefinowe o grubości 3 do 
1000 dtex i długości od 20 do nieskończoności, a także włókna 
wieloskładnikowe o składzie identycznym z pierwszymi włókna
mi, a więc: poliester, poliamid lub poliolefin, o grubości 3 do 
1000 dtex i długości 20 do nieskończoności, albo zamiast włó
kien wieloskładnikowych zawiera termoplastyczny proszek po
limerowy z zakresu danego polimeru. 

Element kształtowy z włókniny charakteryzuje się tym, 
że zawiera co najmniej jedną włókninę. Sposób wytwarzania 
włókniny charakteryzuje się tym, że włókna poliestrowe, polia
midowe lub poliolefinowe o grubości 3 do 1000 dtex i długości 
od 20 do nieskończoności, jako włókna pełne lub drążone, albo 
ich mieszanka i włókna wieloskładnikowe o składzie identycz
nym z pierwszymi włóknami, tj. poliestrowe, poliamidowe lub 
poliolefinowe o grubości 3 do 1000 dtex i długości 20 do 
nieskończoności jako włókna pełne lub drążone, albo ich mie
szanka lub zamiast tych wieloskładnikowych włókien termopla-
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styczny proszek polimerowy z zakresu danego polimeru lub 
proszek polimerowy stosuje się do wytwarzania maty składają
cej się z jednej lub kilku warstw włókien, z których każda jest 
jednorodna lub zawiera różną mieszankę tych typów włókien, 
przy czym matę wytwarza się termicznie lub mechanicznie lub 
z użyciem obu tych technik. Powierzchnie wygładza się za 
pomocą kalandra, promiennika lub płyt grzewczych. Sposób 
wytwarzania elementu kształtowego z włókniny charakteryzuje 
się tym, że włókniny sprasowuje się w elementy kształtowe, przy 
czym elementy te w położeniu zamontowanym nie zmieniają 
swojego kształtu pod ciężarem własnym. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 286609 (22)9008 22 5(51) B60C 13/04 
(71) STOMIL Dębickie Zakłady Opon 

Samochodowych, DĘBICA 
(72) Lorenc Mieczysław, Matelowski Jerzy, Kałek 

Zygmunt, Wszołek Zygmunt, Mazurek Jan 
(54) Nowa konstrukcja stopki opony radialnej 
(57) Konstrukcja stopki opony radialnej jednowarstwowej 

charakteryzuje się tym, że bok właściwy (1) ma półkę o stałej 
grubości (a) równej 1,5+1,9 mm dla opon o szerokości balonu 
do 155 mm i równej 1,9+2,5 mm dla opon o szerokości balonu 
większej od 155 mm, połączoną z twardym paskiem (2) mają
cym największą grubość (b) równą 3,0+3,5 mm dla opon o 
szerokości balonu do 155 mm i równą 3,5+4,0 mm dla opon o 
szerokości balonu większej od 155 mm. Połączenie (x) boku 
właściwego (1) i twardego paska (2) umiejscowione jest powyżej 
połączenia (y) pierścienia stopowego (3) z formą oponową (4) 
o wielkość (c) równą 2+5 mm. Koniec (k) twardego paska (2) 
umiejscowiony jest w dolnej części stopki opony tak, że twardy 
pasek (2) przykrywa ją na odcinku (d) mniejszym od połowy 
grubości (g) stopki opony. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287033 (22)90 09 25 5(51) B60R 25/04 
(75) Kapciak Marian, WARSZAWA 
(54) Zamek paliwa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamek paliwa do wmonto

wania w instalację zasilania pojazdu paliwem, składający się z 
dwuczęściowego korpusu, wyposażonego w dwie końcówki (8) 
przyłączające przewody paliwowe, w którego wnętrzu osadzona 
jest centrycznie wkładka (2) ryglująca z kluczykiem, połączona 
za pomocą poprzecznego kołka z zaworem (7) obrotowym, mają
cym przelotowy kanał przepływu paliwa usytuowany współosiowo 
z końcówkami (8) przyłączającymi przewody paliwowe. Przezna

czeniem zamka jest zabezpieczenie pojazdu przed użytkowa
niem przez osoby niepowołane. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287094 (22)90 09 28 5(51) B61B 12/10 
(71) PIOMA Fabryka Maszyn Górniczych, 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
(72) Marciniak Zbigniew, Famulski Wiesław 
(54) Urządzenie do napinania liny napędowej 

zamkniętej 
(57) Urządzenie ma dwa wózki jezdne (2,2a) osadzone na 

dwóch torach (1,1a) jezdnych. Wózki jezdne (2,2a) są połączone 
cięgnem (6), na którym jest osadzony krążek ruchomy (7) połą
czony liną (8) przez układ krążków (9) z wózkiem ciągnącym (5). 
Wózek jezdny (2), z liną napędową (4) biegnącą do napędu, a 
podtrzymywaną kołem linowym (3), jest połączony stykowo z 
wózkiem ciągnącym (5). 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 287078 (22) 90 09 26 5(51) B63C 3/06 
(71) PROMOR Centrum Techniki Wytwarzania 

Przemysłu Okrętowego, GDAŃSK 
(72) Górny Antoni, Kasprowiak Jan 
(54) Podnośnik dla jednostek pływających 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podnośnik składający się 

z wież (8), rozmieszczonych na stałe wzdłuż nabrzeży (3) po obu 
burtach wpływającego statku (1). Wieże (8) wyposażone są we 
wciągarki (9) z układem lin (10), do których w części dna statku 
(1) dołączone są elastyczne, podciągowe pasy (11) podtrzymu
jące kadłub statku (1). Wzdłuż nabrzeży (3), na ich skraju umie
szczone jest podtorze, na którym przesuwnie umieszczona jest 
samobieżna platforma wraz z wózkami szynowymi. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287209 (22) 90 10 04 5(51) B65G 43/00 
(71) POLTEGOR Centralny Ośrodek 

Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego, Ośrodek 
Naukowo-Badawczy, WROCŁAW 

(72) Szymański Jan, Sobczynski Edward 
(54) Sposób i układ sterowania hamowaniem 

przenośników taśmowych 
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że dla pręd

kości większych od 10% prędkości znamionowej przenośnika 
wytwarza się na początku moment hamujący w granicach 40-
60% momentu maksymalnego, a następnie reguluje się sygnał 
elektryczny, sterujący elektromagnetycznym członem wykonaw
czym, proporcjonalnie do odchyłki prędkości przenośnika w sto
sunku do prędkości zadanej, którą się mierzy w sposób ciągły i 
reguluje się moment hamujący w granicach 0-100% momentu 
maksymalnego, dla uzyskania zadanego czasu hamowania. Dla 
prędkości mniejszych od 10% prędkości znamionowej hamuje 
się przenośnik momentem hamującym większym od 90% mo
mentu maksymalnego. 

Układ według wynalazku ma na wejściu człon (1) pomia
ru prędkości przenośnika połączony z wejściem różnicowego 

wzmacniacza (4) i zarazem z wejściem członu (9) blokady oraz 
poprzez przekaźnik (3) z wejściem generatora (2) wartości za
danej. Drugie wejście generatora (2) dołączone jest do źródła 
(6) odniesienia, zaś wyjście do drugiego wejścia różnicowego 
wzmacniacza (4) mającego wyjście dołączone do wejścia steru
jącego sumatora (7) stanowiącego wyjście całego układu. Do 
innych wejść sumatora (7) przyłączony jest człon (8) wstępnego 
wysterowania i człon (9) blokady. Do wejść przekaźnika (3) 
przyłączony jest człon (5) kompensacji oraz sygnał startu. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287056 (22) 90 09 25 5(51) B65H 49/18 
(71) Śląska Fabryka Kabli Spółka Akcyjna, 

CZECHOWICE-DZIEDZICE 
(72) Razowski Roman, Habarta Romuald, 

Kubica Stanisław, Janusz Teofil 
(54) Sposób i urządzenie do odwijania drutu ze 

szpul zdawczych 
(57) Sposób polega na ty m, że odwijanie drutu (1 ) przebiega 

ze szpuli zdawczej (2) mocowanej w urządzeniu w pozycji 
pionowej lub ukośnej. Drut (1) prowadzony jest ze szpuli (2) na 
wałek (4) wyprzedzająco-zbiorczy oraz za pomocą układu ru
chomego ramienia wodzącego (9) i ruchomego wysięgnika 
nośnego (10) przez rolki kierunkowe (5),(6),(7) i (8) do maszyny. 
Nadto drut (1) prowadzony jest w stanie napiętym za pomocą 
wkładki hamującej (11), zaś w razie zerwania następuje jego 
zahamowanie. 

Urządzenie ma stojak (3) do osadzania szpuli (2) w 
pozycji pionowej lub ukośnej pod kątem (/S) równym 60°. Wzdłuż 
szpuli (2) umieszczony jest wałek (4) wyprzedzająco-zbiorczy o 
wyprzedzeniu kątowym (a) równym co najwyżej 60° względem 
ramienia (9). W podstawie stojaka (3) jest osadzona kolumna 
(14), na której zawieszony jest obrotowo wysięgnik (10) o ogra
niczonym zakresie obrotu. Wysięgnik (10) połączony jest również 
obrotowo i sprężyście z ramieniem (9), a między pierścieniem (13), 
a korpusem (12) jest umieszczona wkładka hamulcowa (11). Do 
ramienia (9) przytwierdzone są rolki kierunkowe (5),(6), a w osi 
obrotu ramienia (9) umieszczona jest rolka (7), zaś nad nią na 
wysięgniku (10) ostatnia rolka (8). Wałek (22) łączący wysięgnik 
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(10) z ramieniem (9) oraz ramię (9) w miejscu jego osadzenia w 
korpusie (12) mają w osi obrotu wykonany otwór przelotowy (23) 
pod drut (1) prowadzony z rolki (7) do rolki (8). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 285459 (22) 90 06 01 5(51) B65H 51/20 
(75) Gniotek Krzysztof, ŁÓDŹ; Glapiński 

Eugeniusz, ŁÓDŹ 
(54) Urządzenie do gromadzenia nici 

doprowadzanych do miejsca przerobu w 
maszynie włókienniczej 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w górnej części 
bębna gromadzącego (1), począwszy od jego krawędzi, są 

prostokątne wycięcia przebiegające wzdłuż tworzących, w któ
rych są zagłębione występy pierścienia (4), umieszczonego na 
zewnętrznej powierzchni bębna gromadzącego (1), przy czym 
między końcami występów jest wciśnięte łożysko toczne (5) 
osadzone nadto na tulei (6) zamocowanej wahliwie na osiach 
(7) złączonych z nieruchomym korpusem (8) urządzenia, do 
którego jest także zamocowany napędowy silnik (3) oraz, na
przeciw pierścienia (4), wyłącznik (9) silnika (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287192 (22) 90 10 05 5(51) B66C 1/00 
(71) ELANA Zakłady Włókien Chemicznych, 

TORUŃ 
(72) Baczyński Henryk, Śniechowski Jerzy, 

Kostuch Sławomir, Sobiechowski Zbigniew 
(54) Chwytak szczękowy 
(57) Chwytak zbudowany jest z ram (1) połączonych piono

wo z siłownikami (2) i prowadnikami ramion przesuwnych (3), a 
do podstaw łap (4) chwytaka zamocowane są bezpośrednio 
tioczyska siłowników (5) i ramiona przesuwne (6) poruszające 
się w prowadnikach (3), przy czym siłowniki (2) pracują nieza
leżnie od siebie. 

Konstrukcja chwytaka umożliwia ściskanie towaru nie
symetrycznie do osi podnośnika. 

Zastosowanie dwu siłowników zwiększa siłę ścisku i 
jednocześnie ogranicza do minimum wypadnięcie transporto
wanego towaru. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al(21) 287143 (22)90 09 28 5(51) C01D 13/00 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE; 
PRZYJAŹŃ Zakłady Koksownicze, 
DĄBROWA GÓRNICZA 

(72) Bal Stanisław, Butkiewicz Zbigniew, Dybał 
Piotr, Klakla Bolesław, Mierzwiński 
Stanisław, Przybyś Zbigniew, Wróbel Lucjan 

(54) Sposób wydzielania rodanków 
(57) Sposób polega na tym, że roztwór wodny rodanków 

zawierający powyżej 100 g/dm innych soli, ekstrahuje się w 
temperaturze 20-30°C cykloheksanonem, przy stosunku objęto
ściowym cykloheksanonu do roztworu rodanków wynoszących 
1 -2, uzyskując fazę lżejszą (I) zawierającą głównie rodanki i fazę 
cięższą (II) zawierającą głównie inne sole, po czy m z fazy lżejszej 
reekstrahuje się rodanki wodą w temperaturze 70-75°C przy 
stosunku objętościowym wody do fazy lżejszej wynoszącym 
0,2-0,3, zaś po rozdzieleniu faz z reekstrakcji zawraca się fazę 
lżejszą (II) stanowiącą zawodniony cykloheksanon do ekstrakcji 
rodanków z roztworów wodnych, zaś fazę cięższą (II) stanowiącą 
wodny roztwór rodanków z domieszką około 20% cykloheksa
nonu poddaje się destylacji uzykując jako destylat cykloheksanon 
i jako pozostałość podestylacyjnąwodny roztwór rodanków zawie
rający około 10% innych soli, z którego to roztworu wydziela się 
rodanki znanymi metodami. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 287077 (22) 90 09 26 5(51) C02F1/00 
(71) Centrum Techniki Okrętowej, GDAŃSK 
(72) Wiśniewski Władysław, Piotrowski Jan 
(54) Oczyszczalnia ścieków 

(57) Przedmiotem wynalazku jest oczyszczalnia ścieków sto
sowana jako oczyszczalnia stacjonarna ścieków przemysłowych i 
komunalnych, jak również nadaje się do stosowania w środkach 
transportu. 

Oczyszczalnia ścieków ma wyprażacz (2) ścieków oraz 
umieszczony nad nim węglowy filtr (4). W osi wyprażacza (2) 
jest usytuowany ślimak (6), którego obudowa w górnej części 

jest otoczona grzejną spiralą (8), a ta z kolei termiczną izolacją 
(13). W dolnej, wlotowej części wyprażacza (2) ślimak (6) jest 
otoczony filtrem w postaci sprężyny (5) opartej na krzywce (16), 
która jest przymocowana do ślimaka (6). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 290906 (22)9107 01 5(51) C03B 37/04 
(31)90 9008315 (32)90 07 02 (33) FR 
(71) ISOVER SAINT-GOBAIN, 

COURBEVOIE, FR 
(72) Giboult Alain, Aube Jean-Yves, Sainte-Foi 

Daniel 
(54) Sposób formowania włókien mineralnych 
(57) Sposób polega na tym, że materiał rozwłókniany jest 

przelewany w stanie ciekłym na powierzchnię obwodową pier
wszego szeregu kół obracających się z dużą prędkością i jest 
tam rozwłókniany siłą odśrodkową, przy czym włókno formowa
ne przez różne koła jest chwytane przez strumienie gazu podawa
ne bezpośrednio w pobliżu kół (2,3,4), w kierunku w przybliżeniu 
równoległym do osi obrotu tych kół, zaś co najmniej jeden ze 
strumieni gazu jest podawany o temperaturze zawartej między 
250 i 900°C, korzystniej między 300 i 600°C, a najkorzystniej 
około 500°C. 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 287152 (22) 90 10 01 5(51) C04B 35/66 
(71) Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, 

ŚWIDNICA 
(72) Ząbek Ewa 
(54) Sposób wytwarzania ogniotrwałych betonów 

żelazowo-magnezowych 
(57) Sposób polega na tym, że magnezyt zawierający ponad 

60% MgO o uziamieniu od 0,5 do 3 lub 10 milimetrów miesza 
się z od 4 do 8% ługu posiarczynowego o gęstości od 1,20 do 
1,30 g/cm3, a następnie dodaje ponad 30% wagowych mączki 
magnezytowej o uziamieniu do 0,09 milimetra. Po zmieszaniu 
wprowadza się, wstępnie szczelnie pokryte sadzą lub grafitem 
pylistym, elementy żelazne w ilości od 25% do 75% wagowych. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287032 (22) 90 09 25 5(51) C04B 38/02 
(75) Lewandowski Jerzy Wojciech, WARSZAWA 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

pianogipsu 
(57) Sposób wytwarzania pianogipsu polega na mieszaniu 

wody, gipsu i piany w otwartym pojemniku przy użyciu obroto
wego mechanicznego mieszadła, przy czym stosunek ilości 
wody do ilości gipsu wynosi 1,2-1,3, a stosunek objętości piany 
do objętości gipsu wynosi 3,8-4,2. 

Urządzenie zawiera otwarty pojemnik (1) w kształcie 
bryły obrotowej, wewnątrz którego umieszczone jest obrotowe 
mechaniczne mieszadło, które w górnej swej części ma postać 
mieszadła wstęgowego (2), a w części dolnej-mieszadła turbi
nowego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 291537 (22) 91 08 27 5(51) C07C 17/24 
(31) 90 227501 (32)90 08 28 (33) JP 

90 227502 28 08 90 JP 
(71) Daikin Industries Ltd, OSAKA, JP 
(72) Aoyama Hirokazu, Kono Satoru, Yasuhara 

Takashi, Ueda Souichi, Koyama Satoshi 
(54) Sposób wytwarzania 1,1,1,2,2,-pięciofluoro-

-3,3,-dwuchloropropanu i l,l,2,2,3,pięcio-
fluoro-l,3,dwuchloropropanu oraz sposób 
usuwania chloroformu 

(57) Sposób wytwarzania 1,1,1,2,2 - pięciofluoro - 3,3 - dwu-
chloropropanu i 1,1,2,2,3- pięciofluoro-1,3 - dwuchloropropanu 
polega na reakcji chloroformu, dwufluorochlorometanu i cztero-
fluoroetylenu w obecności katalizatora. Mieszaninę zawierającą 

chloroform i co najmniej jeden z wyżej wymienionych produ
któw uwalnia się od chloroformu poddając go reakcji z dwu-
fluorochiorometanem i czterofluoroetylenem w obecności 
katalizatora 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 290579 (22)9106 05 5(51) C07C 49/653 
(71) Akademia Rolnicza, WROCŁAW 
(72) Siewiński Antoni, Dmochowska-Gładysz 

Jadwiga, Kołek Teresa 
(54) Sposób wytwarzania enacjomerów /+/10RÍ 

/-/10S z racemicznego substrátu 
/+/8,14-seko-4,9/ll/-androstadien-3,14,17-trio 
nu 

(57) Sposób wytwarzania enancjomerów /+/ 10R o wzorze 
5 i /-/ 10S o wzorze 4 z racemicznego substrátu l±l 8,14-seko-
4,9/11/-androstadien-3,14,17-trionu o wzorze 1 polega na tym, 
że substrat racemiczny o wzorze 1 poddaje się mikrobiologicz
nej transformacji szczepem Aphanocladium album. Następnie, 
wyizolowane produkty utlenia się bezwodnikiem kwasu chromo
wego w pirydynie. Optycznie czynny /+/10R 8,14-seko-4,9/10-an-
drostadien-3,14,17-trion o wzorze 5 może być wykorzystany jako 
półprodukt w syntezie naturalnych hormonów steroidowych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287086 (22)90 09 27 5(51) C07C 269/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. ICPułaskiego, 

RADOM 
(72) Wirpsza Zygmunt 
(54) Sposób amidowania mocznikiem substancji 

zawierających aktywne atomy wodoru 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób amidowania mocz

nikiem wobec chlorowodoru substancji zawierających aktywne 
atomy wodoru w temperaturze 363-433 K, który charakteryzuje się 
tym, że na gramorównoważnik grup zawierających aktywne 
atomy wodoru używa się co najmniej 1 mol mocznika i 0,5-2,0, 
korzystnie 1 mol chlorowodoru. Chlorowodór wprowadza się w 
postaci gazowej, bezwodnego roztworu, chlorowodorku mocz
nika lub jego bezwodnego roztworu. 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 287089 (22)90 09 27 5(51) C07C 269/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. 

Pułaskiego, RADOM 
(72) Wirpsza Zygmunt, Pionka Krzysztof 
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(54) Ciekły środek amidujący 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ciekły środek amidujący, 

składający się w 50-95% z chlorowodorku mocznika i w 50-5% 
z rozpuszczalnika organicznego, nie zawierającego aktywnych 
atomu wodoru, korzystnie dioksanu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287091 (22) 90 09 27 5(51) C07C 271/06 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K 

Pułaskiego, RADOM 
(72) Wirpsza Zygmunt 
(54) Sposób wytwarzania karbaminianu 

fenylowego 
(57) Sposób wytwarzania karbaminianu fenylowego jest dwue

tapowy. W pierwszym etapie, w reakcji fenolanu metalu alkalicz
nego, korzystnie fenolanu sodu, z mocznikiem w temperaturze 
100-180°C otrzymuje się mieszaninę fenolu z cyjanianem metalu 
alkalicznego. W drugim etapie, wprowadzając do tej mieszaniny 
chlorowodór otrzymuje się mieszaninę karbaminianu fenylowe
go i chlorku sodu, z której wydziela się karbaminian fenylowy, 
korzystnie przez ekstrakcję czterochlorkiem węgla. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 287088 (22)90 09 27 5(51) C07C 275/00 
C08K5/21 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. KPułaskiego, 
RADOM 

(72) Wirpsza Zygmunt, Pionka Krzysztof 
(54) Sposób otrzymywania utwardzacza żywic 

polikondensacyjnych 
(57) Sposób polega na reakcji mieszaniny 1 mola mocznika 

z 0,5-5,0 molami metanolu i 0,9-1,1 molami chlorowodoru w 
temperaturze powyżej 60°C. Reakcję prowadzi się dotąd, aż 
wartość chlorowodoru w mieszaninie reakcyjnej zmaleje co 
najmniej do 0,1 mola. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 292153 (22) 91 10 22 5(51) C07C 317/32 
71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ 
72) Nowakowski Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania diizocyjanianów 
aromatycznych zawierających grupę 
sulfonylową 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dii
zocyjanianów aromatycznych zawierających grupę sulfonylową 
o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza grupę izocyjanianową, metoksylową, metylową lub 
atom chloru, zaś X atom wodoru lub grupę izocyjanianową, który 
polega na tym, że bis/4-aminofenylo/ sulfon lub bis/4-metoksy-
3-aminofenylo / sulfon albo bis / 4-metylo-3-aminofenylo / sul
fon, albo bis / 4-chloro-3-aminofenylo / sulfon, miesza się ze 
związkiem ulegającym rozkładowi z wydzieleniem fosgenu, ko
rzystnie z chloromrówczanem trichlorometylu w środowisku obojęt
nego rozpuszczalnika organicznego, powyżej temperatury rozkładu 
związku uwalniającego fosgen w mieszaninie reakcyjnej, w obecno
ści katalizatora. 

Związki wytworzone sposobem według wynalazku sto
sowane są jako surowce i środki pomocnicze do syntezy róż
nych typów tworzyw sztucznych zawierających siarkę, w tym 
również tworzyw poliuretanowych odznaczających się korzyst
nymi właściwościami użytkowymi, między innymi dużą odpo
rnością termiczną oraz zdolnością do samogaśnięcia. 

(4 zastrzeżenia) 

A3(21) 285537 (22)90 06 06 5(51) C07C 409/10 
(61) 279350 
(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Zawadiak Jan, Stec Zbigniew, Kulicki 

Zdzisław, Burghardt Aleksandra, Staniowski 
Bronisław, Jóźwicki Ryszard, Stolarczyk 
Grażyna 

(54) Sposób wytwarzania III rzędowych 
nadtlenków alkiloaromatycznych 

(57) Sposób polegający na reakcji kumenu z wodorotlen
kiem kumenu wobec katalizatorów, charakteryzuje się tym, że 
do mieszaniny poreakcyjnej dodaje się węglany metali alkalicz
nych oraz wodny roztwór wodorotlenków metali alkalicznych w 
ilości 0,1-10% w stosunku do masy reakcyjnej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 290586 (22) 91 06 07 5(51) C07D 211/82 

(31)90 534388 (32)90 06 07 (33) US 

(71) SmithKline Beecham Corporation, 
FILADELFIA, US 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
benzoesowego 

(57) Sposób wytwarzania podstawionych pochodnych kwa
su pirydyio-/2-hydroksyetylo/benzoesowego i ich ketonowych 
analogów albo ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli lub 
tlenków polega na poddaniu aldehydu z grupą estrową reakcji 
z odczynnikiem Wittiga albo odpowiadającego związku zawie
rającego grupę nienasyconą katalitycznemu uwodornieniu, al
bo karboksylowaniu odpowiadającego związku jodowego, albo 
hydrolizowaniu odpowiadającego związku zawierającego gru
py estrowe, lub utlenianiu odpowiadającego alkoholu do ketonu 
i ewentualnie przeprowadzaniu otrzymanego produktu w farma
ceutycznie dopuszczalną sól. 

Pochodne te są szczególnie użyteczne w leczeniu cho
rób związanych z leukotrienami. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 291156 (22)910719 5(51) C07D 311/78 
(31) 90 2194562 (32) 90 07 23 (33) JP 
(71) HOECHST JAPAN LIMITED, TOKIO, JP; 

NIPPON KAYAKU CO. LTD., TOKIO, JP 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

6-acylo-7-dezacetyloforskoliny 
(57) Sposób wytwarzania pochodnej 6-acylo-7-dezacetylo-

orskoliny o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę hydroksylową 
îwentualnie zestryfikowaną, zeteryfikowaną lub sililowaną, R 
jznacza grupę acylową i R3 oznacza grupę węglowodorową 
zawierający 2-3 atomy węgla polega na reakcji pochodnej 7-
icylo-7-dezacetyloforskoliny o wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 

rsają wyżej podane znaczenie, z mocną zasadą w rozpuszczal-
liku bezprotonowym. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 288410 (22)9012 21 5(51) C07D 409/10 
(31) 457,132 (32) 89 12 26 (33) US 
(71) HOECHST-ROUSSEL 

PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, SOMERVILLE, US 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych 
tienobenzoksepiny 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R 
oznacza niższą grupę alkilową lub arylo-niższą alkilową, X i Y 
każdy niezależnie oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, 
atom chlorowca, niższą grupę alkoksylową lub trifIuorometyIo
wą, W oznacza grupę CH2, CHOH lub C = 0 i n ma wartość 1 lub 
2, jego izomeru optycznego lub farmaceutycznie dopuszczalnej 
soli, polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym R,W,X,Y i 
n mają wyżej podane znaczenie, traktuje się alkoholanem me
talu alkalicznego w eterowym rozpuszczalniku. Związki o wzo
rze 1 mają działanie przeciwbólowe. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 289935 (22)910418 5(51) C07D 413/04 
(31) 90 9008850 (32) 90 04 19 (33) GB 
(71) Janssen Pharmaceutics N. V., BEERSE, BE 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

4H-pirydo- [1,2-a] pirymidynonu -4 
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 4H-pirydo-

[1,2-a] pirymidynonu-4 o ogólnym wzorze 1, w którym Alk oznacza 
C1-4 - alkenylen, D oznacza dwupierścieniową grupę heterocykliczną 
o ogólnym wzorze 2,3 lub 4, R1 oznacza Ci-4-alkil, hydroksy-Ci^-alkil, 
ugrupowanie aldehydu, karboksyl lub Ci-io-alkilokarbonyloksy 
-Ci-4-alkil, R2 niezależnie oznaczają atom wodoru lub Ci-4-alkil, 
R3 oznacza Ci-4-alkil, hydroksy-Ci-4-alkil lub metyl podstawiony 
fenylem, 5-metylofuranylem-2 lub pirydynylem-3, a R4 oznacza 
Ci-3-alkil, fenyl, 5-metylofuranyl-2 lub pirydynyl-3, a także ich 
farmakologicznie dopuszczalnych addycyjnych soli z kwasami 
i ich stereoizomerów, polega na tym, że a) N-alkiluje się pipery-
dynę o wzorze 5 za pomocą środka alkilującego o ogólnym 
wzorze D-Alk-W, w którym W oznacza reaktywną grupę odszcze-
piającą się, a D i Alk mają wyżej podane znaczenie, przy czym 
R1 może także oznaczać zabezpieczony hydroksy-Ci-4-alkil, w 
obojętnym w środowisku reakcji rozpuszczalniku, i w razie po
trzeby usuwa się grupę zabezpieczającą hydroksy-Ci-4-aikíi 
drogą hydrogenolizy lub hydrolizy, b) cyklizuje się oksym o 
ogólnym wzorze 7, w którym D i Alk mają wyżej podane znacze
nie, a Y oznacza reaktywną grupę odszczepiającą się, w obojęt
nym w środowisku reakcji rozpuszczalniku, c) cyklizuje się 
zaktywowaną pochodną oksymową o ogólnym wzorze 8, w 

którym -O-L oznacza reaktywną grupę odszczepiającą się, w 
podwyższonej temperaturze, ewentualnie w obecności zasady, 
d) cyklizuje się związek /S-dwukarbonyIowy o ogólnym wzorze 10, 
w którym R2 i Alk mają wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza 
reaktywną grupę odszczepiającą się, z użyciem aminopirydyny 
o ogólnym wzorze 9, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
z wytworzeniem związku o wzorze 1 a, e) cyklizuje się enaminę 
o ogólnym wzorze 12, w którym R2 i Alk mają wyżej podane 
znaczenie, a R5 oznacza reaktywną grupę odszczepiającą się, 
z użyciem związku o ogólnym wzorze 11, w którym R1 i R5 mają 
wyżej podane znaczenie, z wytworzeniem związku o wzorze 1 a, 
i ewentualnie związek o wzorze 1b utlenia się do związku o 
wzorze 1 c lub dalej do związku o wzorze 1 d drogą mieszania w 
obecności środka utleniającego w obojętnym w środowisku 
reakcji rozpuszczalniku, po czym ewentualnie O-acyluje się zwią
zek o wzorze 1 b kwasem karboksylowym lub odpowiednią jego 
pochodną w obojętnym w środowisku reakcji rozpuszczalniku, po 
czym ewentualnie przeprowadza się powstały związek o wzorze 1 w 
terapeutycznie czynną nietoksyczną sól działaniem odpowied
niej zasady, lub sól przeprowadza się w wolną zasadę i/lub 
wytwarza się stereoizomer. Związki o wzorze 1 mają działanie 
przeciwpsychotyczne. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 291129 (22)910718 5(51) C07D 501/59 
(31)90 191889 (32)90 0719 (33) JP 

90 289772 2510 90 JP 
90 319578 211190 JP 
91 147357 19 06 91 JP 

(71) Shionogi and Co. Ltd., OSAKA, JP 
(72) Kubota Tadatoshi, Kume Masaharu 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

tioalkilotiocefalosporyny 
(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym 

Acyl oznacza grupę C1-C12 acylową, Het oznacza ewentualnie 
podstawioną jednopierścieniową grupę heteroaromatyczną za
wierającą jeden lub więcej heteroatomów, R1 oznacza wiązanie 
pojedyncze lub grupę C1-C4 alkilenową, R2 oznacza grupę 
C1-C4 alkilenową o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu, X 
oznacza atom siarki lub grupę sulfotlenkową, a Y oznacza atom 
wodoru lub grupę metoksylową, albo jego farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli lub ich pochodnych z ewentualnie chronio
nymi grupami aminowymi, karboksylowymi i/lub hydroksylowy
mi, polega na tym, że poddaje się reakcji związek o wzorze 3, w 
którym Het, R, R1, R2, X i Y mają znaczenie podane wyżej, albo 
jego reaktywną pochodną, z kwasem o wzorze Acyl-OH, w 
którym Acyl oznacza ewentualnie chronioną grupę acylową lub 
jej reaktywną pochodną, z wytworzeniem związku o wzorze 2, 
w którym Acyl oznacza ewentualnie chronioną grupę acylową, 
Het, R , R2, X i Y mają znaczenie podane wyżej, a R oznacza 
atom wodoru iub grupę chroniącą grupę karboksylową, lub 
poddaje się reakcji związek o wzorze 4, w którym Acyl oznacza 
ewentualnie chronioną grupę acylową, R, X i Y mają znaczenie 
podane wyżej, a R3 oznacza grupę alkilową lub arylową, albo jego 
reaktywną pochodną, ze związkiem o wzorze AcSR2SR1Het, w 
którym Ac oznacza grupę acylową, a Het, R1 i R2 mają znaczenie 
podane wyżej, z wytworzeniem związku o wzorze 2, lub poddaje 

się reakcji związek o wzorze 5, w którym Acyl oznacza ewentu
alnie chronioną grupę acylową, R, X i Y mają znaczenie podane 
wyżej, a M oznacza atom wodoru lub metalu ciężkiego, albo jego 
reaktywną pochodną ze związkiem o wzorze Hal-R^F^Het, w 
którym Hal oznacza atom chlorowca, a Het, R1 i R2 mają znaczenie 
podane wyżej, albo z jego reaktywną pochodną, z wytworze
niem związku o wzorze 2, lub redukuje się związek o wzorze 2, 
w którym X oznacza grupę sulfotlenkową za pomocą środka 
redukującego, z wytworzeniem związku o wzorze 2, w którym X 
oznacza atom siarki, lub poddaje się reakcji związek o wzorze 
2, w którym R oznacza atom wodoru, z zasadą, z wytworzeniem 
soli związku o wzorze 1 określonego powyżej i/lub odblokowuje 
się związek o wzorze 2, w którym Acyl i/lub Het zawiera chronio
ną grupy aminowe, hydroksylowe lub karboksylowe, i/lub R 
oznacza grupę chroniącą grupę karboksylową, sposobem za
zwyczaj stosowanym w przypadku każdej grupy chroniącej. 

Związki o wzorze 1 są stosowane jako składniki czynne 
w środkach antybiotykowych użytecznych w zwalczaniu infekcji 
bakteryjnych. 

(4 zastrzeżenia ) 

Al(21) 287103 (22) 90 09 28 5(51) C08F 2/36 
(71) Union Carbide Chemicals and Plastics 

Company Inc., DANBURY, US 
(54) Sposób wytwarzania polimerów 
( 5 7 ) Sposób wytwarzania polimerów lepkich w temperatu

rach reakcji polimeryzacji wyższych od temperatury mięknienia 
danych lepkich polimerów w reaktorze ze złożem fluidalnym w 
obecności katalizatora, charakteryzuje się tym, że reakcję poli
meryzacji przeprowadza się w temperaturze powyżej tempera
tury mięknienia wymienionych lepkich polimerów w obecności 
około 0,3-80% wagowych, w stosunku do ciężaru wagowego 
produktu końcowego, obojętnego rozdrobnionego materiału o 
przeciętnej średnicy cząstek około 0,01 -10 mikronów, przy czym 
aglomeracja polimerów lepkich utrzymuje się na poziomie umo
żliwiającym ciągłą produkcję wymienionych polimerów. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 287087 (22) 90 09 27 5(51) C08G 12/40 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K 

Pułaskiego, RADOM 
(72) Wirpsza Zygmunt, Pionka Krzysztof 
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(54) Sposób utwardzania żywic 
mocznikowo-formaldehydowych 

(57) Sposób charakteryzuje _się tym, że jako utwardzacz 
stosuje się fenolosulfonian melaminy lub mieszaninę produktów 
reakcji z formaldehydem kwasu fenolosuffonowego i melaminy. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287085 (22) 90 09 27 5(51) C08G 12/40 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K.Pułaskiego, 
RADOM 

(72) Wirpsza Zygmunt, Pionka Krzysztof 
(54) Sposób utwardzania żywic 

mocznikowo-formaldehydowych 
(57) Sposób polega na tym, że do żywicy mocznikowej z 

utwardzaczem, chlorkiem amonu, wprowadza się związek lub 
związki zawierające co najmniej jedną grupę karbaminianową. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 287047 (22)90 09 26 5(51) C08G 59/14 

(71) STOMIL Instytut Przemysłu Gumowego, 
PIASTÓW 

(72) Jaśkiewicz Beata, Parasiewicz Wanda, 
Szymaniak Hanna, Zienkiewicz-Gałaj 
Barbara, Stańczyk Józef, Jerzy Anna, 
Skudlarska Teresa, Ostrysz Ryszard, 
Kędziora Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania materiału 
posadzkowego z granulatu gumowego i 
kompozycji żywicznych 

(57) Sposób polega na wymieszaniu ciekłej diarowej żywicy 
epoksydowej, mieszaniny estrów i oligoestrów kwasów ftalo
wych i skondensowanych kwasów pierścieniowych i poliglikoii 
etylenowych oraz utwardzacza z granulatem gumowym w mie
szalniku a następnie napełnieniu formy o żądanych kształtach i 
wymiarach uzyskaną mieszaniną reakcyjną i formowaniu w pra
sie hydraulicznej pod ciśnieniem w podwyższonej temperatu
rze. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287057 (22) 90 09 25 5(51) C08J 3/02 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 
GLÍWICE 

(72) Ćwikowski Wiesław, Lichecki Józef, 
Czabański Wacław 

(54) Dyspersje wodne akrylowe i 
akrylowo-styrenowe 

(57) Dyspersje wodne akrylowe i akrylowo-styrenowe zawie
rają polimer, w skład którego wchodzi 0-60% wagowych styrenu, 
0-80% wagowych estrów metakrylowych, 20-70% wagowych 
estrów akrylowych, 0,5-2,5% wagowych kwasu akrylowego i/lub 
metakrylowego, 0-4% wagowych akryloamidu i/lub metakryio-
amidu, 2-6% wagowych pochodnej kwasu akrylowego iub meta
krylowego zawierającego wolną grupę hydroksylową. 

Dyspersje stosowane są jako substancje błonotwórcze 
farb i lakierów przeznaczonych na różne powierzchnie, szcze
gólnie na powierzchnie metalowe. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287097 (22) 90 09 28 5(51) C08L 9/OG 
C08L 9/02 
C08L 9/06 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
WARSZAWA 

(72) Zawadzki Jerzy 
(54) Środek do ochrony powierzchni 
(57) Środek zawierający lateks butadienowo - styrenowy, 

i/lub butadienowo-styrenowo-akrylowy, i/lub akrylowy i ewentu
alnie dodatki modyfikujące adhezję, inhibitory korozji oraz za
gęszczacze charakteryzuje się tym, że przy łącznej zawartości 
wymienionych lateksów w ilości od 75 do 125 części wagowych 
zawiera od 20 do 80 części wagowych grafitu sproszkowanego 
lub płatkowego, i/lub elektrografitu, i/lub karburytu grafitowego, 
i/lub grafitu pirolitycznego, i/lub grafitu płatkowego, naturalne
go, kopalnego, i/lub grafitu srebrzystego płatkowego lub spro
szkowanego o twardości Mosha 1 -2 i gęstości od 1,5 do 2,5 
g/cm3. Środek według wynalazku ma zastosowanie do ochrony 
powierzchni blach i nadwozi pojazdów przed szkodliwym dzia
łaniem środowiska. 

(I zastrzeżenie) 

Al (21) 291195 (22) 91 07 23 5(51) C08L 23/00 
C08L 29/00 

(31) 90 67586 (32) 90 07 25 (33) IT 

(71) Butterfly SRL, RAWENNA, IT 
(72) Bastioli Catia, Bellotti Vittorio, Montino 

Alessandro, Del Tredici Gianfranco, Lombi 
Roberto 

(54) Mieszanka polimeryczna oraz sposób 
wytwarzania mieszanki polimerycznej 

(57) Sposób wytwarzania mieszanki polimerycznej polega 
na tym, że w temperaturze 1Q0°-220°C tworzy się stop zawiera
jący syntetyczny polimer termoplastyczny i skrobię, przy czym 
stop ten zawiera związek zawierający bor. Przedmiotem zgło
szenia jest też mieszanka wytworzona tym sposobem. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 287145 (22) 90 09 27 5(51 ) C08L 23/12 

(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE 

(72) Zowade Tadeusz, Majchrzak Zdzisława, 
Uhniat Maria, Szulc Ryszard 

(54) Kompozycja polipropylenowa 
(57) Kompozycja zawiera 93-99% wagowych polipropylenu, 

0,1 -0,5% wagowych dodatków w postaci stabilizatorów i antyutle-
niaczy oraz 0,5-6,0% wagowych niskocząsteczkowego izotakty-
cznego polipropylenu, korzystnie o średniej masie cząsteczkowej 
rzędu 5 103 otrzymanego metodą termicznej degradacji polipro
pylenu izotakiycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

A2(21) 291636 (22) 91 09 04 5(51) C08L 63/00 

(75) Spichalska Beata, BYDGOSZCZ; Spichalski 
Waldemar, BYDGOSZCZ 

(54) Masa do wylewania posadzki sztucznymi 
żywicami 

(57) Masa zawiera 59-60% żywicy epoksydowej, 40-38% mą
czki kwarcowej jako wypełniacza, 1-0,7% pigmentu, 0,3% przy
spieszacza i utwardzacza w ilości 10-20 części objętościowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 287144 (22)90 09 27 5(51) C09K 3/00 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE 
(72) Jerzykiewicz Wojciech, Marcińczyk 

Franciszek, Kozupa Marian, Misiurny 
Wojciech, Bekierz Gerard 

(54) Środek antyzbrylający i hydrofobizujący 
(57) Środek składa się z 50-70 części wagowych amin tłusz

czowych drugorzędowych mających 14-22 atomów węgla w 
łańcuchu alkilowym, 0,1-10 części wagowych amidów kwasów 
tłuszczowych mających 14-22 atomów węgla w łańcuchu alkilo
wym, 5-30 części wagowych mieszaniny mono-, di- i trójglicery-
dów kwasów tłuszczowych mających 14-22 atomów węgla w 
łańcuchu alkilowym, ewentualnie do 10 części wagowych amin 
tłuszczowych trzeciorzędowych mających 14-22 atomów węgla 
w łańcuchu alkilowym i ewentualnie do 10 części wagowych soli 
amin tłuszczowych mających 14-22 atomów węgla w łańcuchu 
alkilowym z kwasami tłuszczowymi mającymi 14-22 atomów 
węgla w łańcuchu alkilowym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287189 (22) 90 10 04 5(51) C09K 5/00 
(71) Instytut Technologii Nafty, KRAKÓW 
(72) Bednarski Alfred, Kadela-Woźniczko 

Wiesława, Jagodziński Zdzisław, 
Łukocz-Łuniewski Janusz 

(54) Sposób wytwarzania olejowego nośnika 
ciepła o własnościach myjących 

(57) Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła, o włas
nościach myjących, polega na tym, że destylat olejowy próżnio
wy, otrzymany z ropy naftowej paraf inowo-siarkowo-asfartowej 
w zakręcie temperatur wrzenia od 385°C do 490°C, poddany 
kolejno procesom: rafinacji selektywnej, odparafinowaniu rozpu
szczalnikowemu i hydrorafinacji, w ilości do 97% wagowych mie
sza ssę z alkiiosalicylanami metali ziem alkalicznych o rezerwie 
alkalicznej do 200 mg KOH/g w ilości do 2% wagowych, z imidem 
alkenobursztynowym w ilości do 2% wagowych, z ftalanem dwu-
butylu w ilości od 0,5% do 2,0% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 291344 (22) 91 08 06 5(51) C10J 3/46 
(31) 90 4030645 (32)90 09 25 (33) DE 
(71) TESET AG, WAIMES, BE 
(72) FaatzOtto 
(54) Sposób przygotowania i niskopolutantowego 

spalania kopalnych paliw stałych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu przygotowania i nisko

polutantowego spaiania kopalnych paliw starych, które poddaje 
się procesowi mielenia do uziarnienia poniżej 3 mm, do których 
dodaje się co najmniej jeden zasadowy dodatek dla związania 
polutantów i które poddaje się spalaniu w temperaturze złoża 
ogniowego mniejszej od 1300°C. 

Sposób polega na tym, że zmielone paliwo stałe wraz z 
wprowadzonym dodatkiem zasadowym utrzymuje się w ciągu 
10-180 minut w zamkniętej przestrzeni reakcyjnej, przy czym 
paliwo stałe wykazuje zawartość wilgoci powyżej 15%, a w 
przestrzeni reakcyjnej utrzymuje się temperaturę powyżej 40°C 
i poniżej 100'C, i że spalanie następuje w temperaturze złoża 
ogniowego co najwyżej 830CC. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 287061 (22)90 09 26 5(51) C10M 101/00 
(71) Instytut Technologii Nafty im. Stanisława 

Piłata, KRAKÓW 
(72) Bednarski Alfred, Dettloff Ryszard, 

Kadela-Woźniczko Wiesława, Dorynek 
Józef, Kołacz Edmund, Setkowicz Bożena 

(54) Sposób otrzymywania półsyntetycznych 
olejów do sprężarek chłodniczych 

(57) Sposób wytwarzania olejów półsyntetycznych do sprę
żarek chłodniczych, polega na tym, że pozostałość podestyla
cyjną, uzyskaną w procesie produkcji alkilobenzenu metodą 
syntezy benzenu z chloroparaf inami, wrzącą w zakresie tempe
ratur od 300°-500°C, bądź frakcje uzyskane z redestylacji wyżej 
wymienionej pozostałości poddaje się rafinacji kontaktowej zie
mią odbarwiającą w ilości 2x3% w temperaturze 105°-120°C a 
następnie w ilości od 30-50% wagowych miesza z olejem mine
ralnym uzyskanym z ropy parafinowosiarkowej, w procesach 
destylacji próżniowej, rafinacji selektywnej, odparafinowania rozpu
szczalnikowego i hydrorafinacji w ilości 30 do 50% wagowych i/lub 
z olejem mineralnym uzyskanym z ropy parafinowosiarkowej w 
procesach destylacji próżniowej, głębokiego odparafinowania i rafi
nacji kwasowo-ługowej w ilości do 35% wagowych, po czym wpro
wadza od 0,1 do 0,3% dodatku depresującego typu polimetakrylanu. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 290962 (22) 91 07 04 5(51) CUD 1/825 
(71) ORGANIKA Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników, ZGIERZ 

(72) Marszałek Irena, Witkowska Wanda, Rosiak 
Anna, Hertel Urszula, Lipińska-Maryniak 
Wanda, Jędrusiak Zenon, Mirowski Janusz, 
Czajkowska Bożena 

(54) Środek do mycia powierzchni szklanych, 
ceramicznych oraz laminatów meblowych 

(57) Środek do mycia powierzchni szklanych, ceramicznych 
oraz laminatów meblowych zawiera 0,3-0,8 części wagowych 
produktu addycji alkilofenolu z 6-10 molami tlenku etylenu i 
12-16 molami tlenku propylenu, 0,20-0,50 części wagowych 
produktu addycji amidów nienasyconych kwasów Puszczowych 
z 15-19 molami tlenku etylenu, 0,10-0,35 części wagowych 
metylosiarczanu metylomono- i/lub dwu- i/lub trójetanoioaminy, 
0,2-0,6 części wagowych soli sodowej siarczanu produktu ad
dycji alkilofenolu z 5-8 molami tlenku etylenu, 1,6-2,6 części 
wagowych acetonu, 5,0-15,0 części wagowych alkoholu etylo
wego i/lub metylowego, 0,07-0,08 części wagowych 1 % roztwo
ru wodnego związku barwiącego i 82,0-90,0 części wody. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 290961 (22)9107 04 5(51) C11D 1/825 
(71) ORGANIKA Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników, ZGIERZ 

(72) Marszałek Irena, Witkowska Wanda, Rosiak 
Anna, Hertel Urszula, Lipińska-Maryniak 
Wanda, Jędrusiak Zenon, Mirowski Janusz, 
Czajkowska Bożena 

(54) Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych 
(57) Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych zawiera 

1,0-2,5 części wagowych soli sodowej siarczanu produktu ad
dycji alkilofenolu z 4-8 molami tlenku etylenu, 0,40-0,65 części 
wagowych produktu addycji amidów nienasyconych kwasów 
tłuszczowych z 14-20 molami tlenku etylenu, 0,6-1,6 części 
wagowych produktu addycji alkilofenolu z 2-5 molami tlenku 
etylenu do mieszaniny nasyconych i nienasyconych alkoholi 
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tłuszczowych, 6,0-9,5 części wagowych kwasu szczawiowego, 
0,8-1,6 części wagowych substancji zagęszczającej, 0,05-0,10 
części wagowych substancji zapachowej, 0,020-0,025 części 
wagowych 1% roztworu wodnego substancji barwiącej oraz 
80,0-90,0 części wody. 

Środek usuwa truste osady, rdzę, zabrudzenia typu 
organicznego i nieorganicznego, nie drażniąc skóry rąk. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 290863 (22)9106 27 5(51) C11D 1/835 
(71) ORGANIKA Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników, ZGIERZ 

(72) Rykiel Aleksandra, Stachura Anna, 
Szlubowska Wiktoria, Zimnicki Jan 

(54) Środek do mycia rąk zabrudzonych 
barwnikami, zwłaszcza barwnikami 
zasadowymi 

(57) Środek składa się z 10-15 części wagowych mieszaniny soli 
sodowych estru kwasu sułfobursztynowego i monoetanoloamidu 
kwasu undecylowego lub soli sodowych bądź etanoloaminowych 
sulfoestrów oksyetylowanych wyższych alkoholi Iłuszczowych, 1-5 
części wagowych alkiloamidów kwasów tłuszczowych, 2-5 czę
ści wagowych lanoliny lub wazeliny farmaceutycznej, 3-7 części 
wagowych soli sodowej karboksymetylocelulozy, 10-15 części wa
gowych alkoholu benzylowego, 5-10 części wagowych kwasu cytry
nowego, 20-25 części wagowych pumeksu lub drobnoziarnistego 
piasku, 0,02-0,04 części wagowych środka antyseptycznego, 
ewentualnie 0-0,005 części wagowych barwnika oraz wody w 
ilości do 100 części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 290862 (22)9106 27 5(51) CUD 3/20 
(71) ORGANIKA Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników, ZGIERZ 

(72) Rykiel Aleksandra, Jerczyńska-Stachura 
Anna, Szlubowska Wiktoria 

(54) Środek do mycia ciała zabrudzonego 
barwnikami, zwłaszcza barwnikami 
zasadowymi 

(57) Środek zawiera w 100 częściach wagowych, w przeli
czeniu na 100% substancję aktywną 3-5 części wagowych soli 
sodowych estrów kwasu sułfobursztynowego i oksyetylenowa-
nych alkilofenoli, 7-12 części wagowych oksyetylenowanej lanoli
ny, 2-7 części wagowych dietanoloamidów kwasów tłuszczowych, 
0,9-1,5 części wagowych N,N-dietanolo-N -alkiloglikolu, 0,5-1,5 czę
ści wagowych mieszaniny estru poliglikolowego kwasów tłuszczo
wych i eteru alkilofenologlikolowego, 3-5 części wagowych kwasu 
karboksylowego, 3-5 części wagowych alkoholu benzylowego 
oraz substancje konserwujące i zapachowe. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287125 (22) 90 09 28 5(51) C12N 9/14 
(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Galas Edward, Tarabasz-Szymańska Łucja, 

Adamowicz Elżbieta 
(54) Sposób wytwarzania pulułanazy 
(57) Sposób wytwarzania pulułanazy, na drodze hodowli szcze

pu bakterii Aerobacter aerogenes, polega na tym, że szczep IBT-4 
bakterii Aerobacter aerogees, przeszczepia się na płynne podłoże 
namnażające o składzie w procentach wagowych : 0,1 -0,3% glukozy, 
0,3-0,6% ekstraktu drożdżowego, 0,9-1,2% NaCI, 0,8-1,2% pep
tonu i woda do 100% i prowadzi hodowlę wstrząsaną namnaża-

jącą w temperaturze 30-31°C w czasie 9-12 godzin. Namnożony 
szczep przeszczepia się następnie na wy sterylizowane podłoże 
hodowlane o składzie w procentach wagowych: 0,5 - 2. 5% 
skrobi ziemniaczanej rozpuszczalnej, 0,01 -0,05% pululanu, 0,5-
0,9% peptonu, 0,1-0,3% KH2P04, 0,2-0,6% CH3COONH4, 0,04-
0,06% FeS04 x 7H20, 0,04-0,06% MgSCU x 7H20, woda do 
100%, o wyjściowym pH=6,7-7,1 i prowadzi hodowlę wstrząsa
ną inokulum w czasie 3-6 godzin w temperaturze 30-31 °C. Tak 
otrzymanym inokulum zaszczepia się podłoże hodowlane pro
dukcyjne o wyżej podanym składzie jakościowym i ilościowym 
oraz wyjściowym pH, stosując 2-4% objętościowych inokulum 
na 1 część objętościową podłoża i prowadzi hodowlę produkcyj
ną w warunkach wgłębnych w temperaturze 30-31 °C w czasie 
48-62 godziny doprowadzając przez cały czas trwania hodowli 
powietrze w ilości 1-1,5 części objętościowych na 1 część obję
tościową podłoża w czasie 1 minuty i mieszając podłoże przez 
cały czas trwania procesu. 

Po zakończeniu hodowli do cieczy pohodowlanej do
daje się niejonowy detergent, następnie zawartość bioreaktora 
miesza się w czasie 30-50 minut i po dodaniu chlorku wapnia w 
ilości 0,2-1 % wagowych odwirowuje się biomasę, a z supernatantu 
wytrąca się osad preparatu pulułanazy przy pomocy siarczanu 
amonu dodawanego w ilości odpowiadającej 80% stanu nasyce
nia roztworu, w temperaturze około 4°C przy ciągłym mieszaniu, 
po czym preparat odwirowuje się i rozpuszcza w 0,05 M buforze 
octanowym o pH=5,8. 

Pupulanaza jest enzymem stosowanym, między innymi, 
do scukrzania skrobi w procesie produkcji glukozy i różnych 
syropów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287126 (22) 90 09 28 5(51) C12N 19/04 
(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Galas Edward, Tarabasz-Szymańska Łucja, 

Garaszczuk-Banasiak Marzena 
(54) Sposób wytwarzania pululanu 
(57) Sposób wytwarzania pululanu, na drodze hodowli szcze

pu drożdży Pullularia pullulans na podłożu hodowlanym opartym 
na sacharozie, polega na tym, że szczep drożdży IBT-89 Pullu
laria pullulans, przeszczepia się na sterylne płynne podłoże 
hodowlane o składzie w procentach wagowych: 3-5% sacharo
zy, 0,3-0,5% NH4NO3, 0,06-0,085% KN03, 0,02-0,03% MgS04x 
7H20, 0,04-0,09% K2HPO4, 0,001-0,002% FeS04x 7H20, 0,04-
0,1% ekstraktu drożdżowego i woda do 100%, o wyjściowym 
pH=4-6 i prowadzi hodowlę wstrząsaną inokulum w temperatu
rze 24-29°C w czasie 36-48 godzin. 

Następnie otrzymanym inokulum zaszczepia się pod
łoże hodowlane produkcyjne o wyżej podanym składzie jako
ściowym, ilościowym oraz wyjściowym pH, stosując 2 - 3% 
objętościowych inokulum na 1 część objętościową podłoża i 
prowadzi hodowlę produkcyjną w warunkach wgłębnych w 
czasie 3-5 dób w temperaturze 24-29°C doprowadzając przez 
cały czas hodowli produkcyjnej sterylne powietrze w ilości 1 
część objętościowa na 1 część objętościową podłoża w czasie 
1 minuty i ciągle mieszając podłoże, przy czym hodowię produ
kcyjną zasila się w czasie fermentacji 80% -owym syropem 
sacharozy dodawanym w porcjach po 100-200 ml w 24-godzin-
nych odstępach czasowych. 

Następnie z cieczy pohodowlanej oddziela się pululan 
przez odwirowanie biomasy, zatężenie supernatantu do około 
0,5 objętości, wytrącenie pululanu alkoholem etylowym stoso
wanym w ilości 0,5-1,5 części objętościowych na 1 część obję
tościową zatężonego supernatantu, po czym wytrącony pululan 
rozpuszcza się we wrzącej wodzie, powtarza proces jego wytrą
cenia i wytrącony preparat pululanu suszy się w temperaturze 
około 40°C oraz proszkuje. 

Pululan jest polisacharydem stosowanym w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i 
papierniczym. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 290622 (22)910611 5(51) C12P 21/00 
(31) 90 537177 (32)90 06 13 (33) US 
(71) Schering Corporation, KENILWORTH, US 
(54) Sposób wytwarzania związku 

dwupeptydowego 
(57) Sposób wytwarzania związku dwupeptydowego o wzo

rze 1, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej 
soli, estru lub stereoizomeru, przez hodowlę szczepu Macromo-
nospora sp.SCC2217 zdeponowanego w ATCC za nr 55064, w 
wodnej pożywce o regulowanym pH i temperaturze, w warun
kach wgłębnej hodowli tlenowej, aż do wytworzenia substancji 
o istotnej aktywności antybakteryjnej, którą wyodrębnia się. 

Związek ten stosuje się do leczenia ssaków zainfekowa
nych ludzkim wirusem braku odporności typ I /HIV-1/. 

(3 zastrzeżenia) 

A2(21) 290888 (22) 91 06 28 5(51) C23F 11/08 
(71) Uniwersytet Łódzki Instytut Chemii, ŁÓDŹ 
(72) Scholl Henryk, Dávila Jimenez Martin 

Marino 
(54) Sposób inhibitowania korozji aluminium i 

jego stopów w wodnych roztworach 
alkalicznych 

(57) Sposobem według wynalazku prowadzi się proces inhi
bitowania korozji aluminium i jego stopów w roztworach alkali
cznych, stosując jako inhibitory korozji 1 - hydroksyimidazolo 
-3-N -tlenki o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, w 

którym Ri oznacza atom wodoru iub grupę metylową, R2 ozna
cza atom wodoru lub grupę metylową albo fenylową, a R3 
oznacza atom wodoru lub grupę metylową albo benzoilową. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287095 (22) 90 09 28 5(51) C23F 13/00 
(71) LEMAT Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 

Ochrony przed Korozją Spółka z 0.0., 
WARSZAWA 

(72) Biliński Krzysztof 
(54) Urządzenie do ochrony przed korozją 
(57) Urządzenie według wynalazku posiada we wnętrzu jego 

zbiornika 0) usytuowaną anodę (3) aluminiową odizolowaną od 
płaszcza zbiornika i połączoną poprzez regulator (5) prądu 
polaryzacji z dodatnim biegunem urządzenia polaryzującego 
(4). 

Ujemny biegun tego urządzenia polaryzującego połą
czony jest z płaszczem wspomnianego zbiornika. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(21) 287121 (22) 90 09 28 5(51) D01G 1/04 
(71) POLMATEX-CENARO Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, ŁÓDŹ 

(72) Joźwiak Edmund, Kot Zdzisław, 
Skoraczyński Zbigniew 

(54) Krajarka do włókien ciągłych, zwłaszcza do 
szczeciny z tworzyw sztucznych 

(57) Krajarka charakteryzuje się tym, że ma prowadzące rolki 
(5,6,7) oraz grzebieniową listwę (23), rozdzielającą włókna (2) 
przed wprowadzeniem ich w strefę cięcia. W strefie tej znajduje 
się tnący walec (3) i wspomagający walec (4). Tnący walec (3) 
ma płaszcz (12) i jest ułożyskowany w dźwigni (9), której jeden 
koniec zamocowany jest na osi (8), natomiast drugi połączony 
jest z siłownikiem (10). Podająca włókna (2) rolka (7) jest osa
dzona na wahliwej dźwigni (22) uruchamianej siłownikiem (24). 
Tnący walec (3), wspomagający walec (4) oraz podająca rolka 
(6) napędzane są silnikiem (13) przez zębatą przekładnię (14) i 
łańcuchowe przekładnie (15). Krajarka ma zespół ssący, który 
stanowi ssawa (25) z przesłoną (26) oraz inżektor (27). 

(7 zastrzeżenie) 
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Al(21) 291385 (22) 91 08 09 5(51) D06M 13/282 
D06M 13/44 
B05C 11/06 

(31)90 9017537 (32)90 0810 (33) GB 
(71) ALBRIGHT AND WILSON LIMITED, 

WARLEY, GB 
(72) Cole Robert 
(54) Sposób i urządzenie do obróbki 

zmniejszającej palność tkanin 
(57) Urządzenie do obróbki zmniejszającej palność tkanin 

zawiera górną komorę (1) z wlotem (12) i wylotem (13) tkaniny 
do i z górnej komory (1), zaś w górnej komorze (1) jest zamie
szczona co najmniej jedna rura gazowa (3) i zawierająca co 
najmniej jedną zwężkę usytuowaną na całej długości przepro
wadzonej tkaniny oraz elementy do wymuszania ruchu tkaniny 
w kontakcie z rurą gazową (3) nad zwężką, a także elementy (6,7 
i 8) do zawracania, co najmniej części usuwanego z górnej 

komory (1) gazu, a także zespół (15) do pomiaru zawartości 
amoniaku w gazie, elementy do pomiaru natężenia amoniaku 
podawanego do górnej komory (1) i elementy do pomiaru 
temperatury wewnątrz górnej komory (1). 

Górna komora jest wyposażona w nachylony strop (5) i 
w obwodowy kanał (10) do zbierania cieczy. 

Sposób obróbki zmniejszającej palność tkanin polega 
na tym, że impregnuje się tkaninę wodnym roztworem mieszan
ki tetrakis/hydroksyorgano/fosfoniowej/THP/ i co najmniej czę
ściowo osusza się impregnowaną tkaninę, a następnie poddaje 
się impregnowaną tkaninę działaniu gazu zawierającego amo
niak, po czym odprowadza się tkaninę poddaną obróbce, a co 
najmniej część wymienionego gazu zawierającego amoniak, 
zawraca się do procesu. 

Początkowe stężenie amoniaku dobiera się pomiędzy 
70% do 90%, a stężenie THP w roztworze impregnującej mie
szanki dobiera się 5% do 50% wagowych w przeliczeniu na jony 
THP+. 

Po impregnacji tkaninę utlenia się, zobojętnia, przemy
wa wodą i suszy. 

(25 zastrzeżeń) 

Al(21) 287211 (22) 90 10 04 5(51) D21H 17/00 
(71) Instytut Technologii Drewna, POZNAŃ 
(72) Żmijewski Kazimierz, Błaszczak Kazimierz, 

Banisz Norbert, Skibiński Roman, Brzuchacz 
Franciszek, Majewska Alicja, Kot Zbigniew, 
Urbanik Edmund, Kudrycki Wacław 

(54) Sposób wytwarzania sztucznej ökleim 
elastycznej 

(57) Sposób polega na tym, że do wodnej dyspersji żywic 
lateksowych w ilości 19-69% wag. dodaje się 19-57% wag. 
wodnej dyspersji anionowo-niejonowej uzyskanej przez zdy-
spergowanie w 58-62 cz. wag. wody 20-60 cz. wag. metakrylanu 
n- butylu, 4-25 cz.wag. kwasu metakrylowego, 4-8 cz. wag. 
kopolimeru tlenku etylenu i alkilofenolu 0,1-0,5 cz. wag. wolno-
rodnikowego nadsiarczanu potasowego oraz 15-35% wag. wo
dy. 

Tak wytworzonym środkiem impregnacyjnym impreg
nuje się papier dekoracyjny po czym po usunięciu nadmiaru 
impregnatu, suszy się okleinę w temperaturze do 120°-150°C. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al(21) 292076 (22) 91 10 15 5(51) E01B 31/06 
B23B 45/08 

71) INTERBALTIC Spółka z o. o., WROCŁAW 
72) Kulczak Stefan, Fenc Barbara, Choroszy 

Kazimierz 
(54) Wiertnica torowa 
(57) Wiertnica torowa według wynalazku rozwiązuje prob

lem jednoznacznego i powtarzalnego ustawiania tego urządze
nia w stosunku do osi symetrii toru szynowego, oraz dowolnego, 
indywidualnego korygowania ustawień zespołów wiertniczych i 
poszczególnych wiertarek do płaszczyzny toru. Wiertnica cha
rakteryzuje się tym, że wiertarki są usytuowane na dwóch pio-

nowych ramach (10) połączonych przegubowo ze wspornikami 
(11), które są połączone poprzez czopy pionowe (12) z podwo
ziem szynowym (1) i regulowane nastawnymi śrubami rzymski
mi (14). 

Wiertarki (2) są zamocowane wychylnie na czopach do 
suportów poziomych (3) osadzonych suwliwie na prowadnikach 
poziomych (4) i przesuwane śrubami pociągowymi (6). 

Prowadniki poziome są zamocowane suwliwie do su
portów pionowych (8), przesuwane hydraulicznie na prowadni
kach pionowych, które są zamocowane sztywno w ramach (10). 
Wiertnica torowa ma dwie pary prowadnic torowych z rolkami 
dwukołnierzowymi, dociskanymi do szyn napinaczami spręży
stymi. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 287217 (22) 90 10 05 5(51) E01D 21/00 
(71) Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 

Budownictwa Kolejowego, WARSZAWA 
(72) Koroś Stanisław, Kotulski Stanisław, Frączak 

Krzysztof 
(54) Urządzenie do podłużnego przemieszczania i 

sposób przemieszczania na podpory 
zmontowanych stalowych przęseł mostu 

(57) Urządzenie i sposób przemieszczania na podpory zmorrtwa-
nych stalowych przęseł mostu eliminuje konieczność wykonywania 
tymczasowych, rozbieranych po wykorzystaniu, pośrednich podpór 
montażowych i rusztowań służących dla podparcia drogi suwnej. po 
której przemieszczane jest zmontowane, stalowe przęsło mostu. 

Urządzenie składa się z segmentów wykonanych z kra
townic stalowych (2) zespolonych w bryłę graniastosłupa o 
przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta z tym, że gabaryt tej 
bryły jest mniejszy od przestrzeni zawartej między elementami 
(4) konstrukcji nośnej zmontowanego, stalowego przęsła (A) 
mostu. 

Segmenty o określonym module długości łączy się w 
jedno urządzenie (B). 

Sposób przemieszczania na podpory zmontowanych, 
stalowych przęseł mostu polega na tym, że do zmontowanego 
poza podporami starymi przęsła kratowego (A), wprowadza się 
po drodze tocznej połączone z przęsłem (A), przygotowane 
uprzednio urządzenie (B) do przemieszczania, zaopatrzone w 
elementy toczne i przyrządy przesuwne. 

(2 zastrzeżenia) 

Fig. 2 

A2(21) 290890 (22)9106 29 5(51) E03C 1/048 
E03C 1/044 

(75) Szatan Henryk, SOSNOWIEC 
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(54) Wylewka kranu wodnego 
(57) Wylewka według wynalazku posiada w odcinku korzy

stnie pionowym co najmniej dwie elektrody, tak usytuowane, że 
woda po otwarciu kurka przepływa pomiędzy elektrodami i 
stanowi znany opór w obwodzie elektrycznym. Elektrody połą
czone są z wylewka trwale i/lub rozłącznie, a przewód zasilający 
mocowany jest do wylewki, korzystnie poprzez zatopienie w 
otulinie ze znanego materiału izolującego. Na wylocie wylewka 
posiada element regulujący natężenie przepływu wody i/lub 
usytuowanie elektrod względem siebie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287036 (22) 90 09 25 5(51) E04B 1/70 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Olifierowicz Jerzy, Zawistowski Piotr 
(54) Urządzenie do osuszania przegród 

budowlanych 
(57) Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w rurę 

stalową (R) o dobieranej długości z osadzonym w jej wnętrzu 
elementem grzejnym (G), połączoną rozłącznie z korpusem (K), 
wewnątrz którego umieszczony jest silnik elektryczny (S) napę
dzający turbinkę (T), zasilany tak jak i element grzejny (G) oraz 
osadzona w ściance korpusu dioda świecąca, przez elektroni
czny układ zasilania i kontroli (Ę. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287049 (22) 90 09 26 5(51) E04F 15/12 
(71) HORTEX Zakład Przetwórstwa 

Owocowo-Warzywnego, SKIERNIEWICE 
(72) Zieliński Grzegorz, Przybyła Tadeusz, 

Szuchnik Piotr 
(54) Posadzka wielowarstwowa, betonowa, 

utwardzona durobetem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest posadzka wielowarstwo

wa, mająca zastosowanie w zakładach przetwórczych przemy
słu owocowo -warzywnego i chłodniczego. 

Posadzka wielowarstwowa charakteryzuje się tym, że 
podsypkę piaskową ma zagęszczoną na mokro a bezpośrednio 
na podkładzie betonowym ułożona jest płyta żelbetowa, na 
której położona jest izolacja z folii polietylenowej a warstwę 
wierzchnią stanowi płyta betonowa utwardzona od góry duro-
betonem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287194 (22)9010 05 5(51) E04G 7/00 
(75) Paszkowski Jan, WARSZAWA 
(54) Złącze rusztowania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest złącze stosowane do mon

tażu rusztowań przy pracach budowlano-montażowych. 

Słup łączeniowy (1) ma na obwodzie przyłączone trwale 
tulejowe, zaczepowe elementy (2) z zaciskami (3), do których 
wprowadzane są zaczepowe części nośnych elementów po
średnich. Tulejowe elementy (2) zaczepowe mają wybrania (7), 
a słup łączeniowy ma w dolnej części (8) łącznik (9), a w części 
(10) górnej gniazdo osadcze (11) łącznika (9). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287210 (22) 90 10 04 5(51) E04G 23/02 
(71) BUPTBiuro-Usług 

Projektowo-Technicznych Sp. z o.o., 
WROCŁAW 

(72) Klima Marek, Olejnik Andrzej 
(54) Sposób i wspornik do regeneracji stropów 

drewnianych 
(57) Sposób polega na montowaniu w murze podporowym 

(1) wsporników (2), w które wsuwa się końce belek (3) po 
odcięciu uszkodzonych części belek (3). Wspornik (2) wypełnia 
się betonem a belkę (3) spina się z łącznikiem (2) śrubą (4). 
Wspornik składa się z korytka żelbetowego (5) z otworami 
wentylacyjnymi (6) i otworem dla śruby kotwiącej (4) oraz żelbe
towych płytek dociskowych górnej (8) i dolnej (9). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287218 (22) 90 10 05 5(51) E05F1/16 
(71) MOTOPROJEKT Przedsiębiorstwo 

Projektowania i Realizacji Inwestycji, 
WARSZAWA 

(72) Kulicki Stefan 
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(54) Sposób odłączania napędu mechanicznego 
płatów bram /wrót/ rozsuwanych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że odłączanie kół jezd
nych napędzanych (5) od kontaktu z torem jezdnym (1) odbywa 
się na zasadzie działania dźwigni, którą w tym rozwiązaniu 
stanowią: płat bramy (2) oraz poprzeczka (7) wózka napędowe
go (4), połączonych ze sobą przegubowo. Wznios kół napędzanych 
(5) uzyskuje się mechanizmem unoszenia płata (9), współpracujące
go z cięgnem (8), zawieszonym na osi nienapędzanej (6) wózka 
jezdnego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 289956 (22) 91 04 18 5(51) E05G 1/02 
(71) Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr. 1, 

ZAMOŚĆ 
(72) Kasprzak Jan, Mazurek Adam, Pyrz Bogdan, 

Radwański Karol 
(54) Drzwiczki kasety z zamkiem ryglowym 
(57) Drzwiczki w postaci prostokątnej blachy (1) zaopatrzo

nej z jednego końca w zawiasy (2), zaś z drugiego w gniazdo 
klucza (4) oraz otwory (3) do mocowania uchwytu charakteryzu
ją się tym, że w blasze (1) osadzone są najednej płaszczyźnie 
co najmniej dwie tulejki (5), sworzeń obrotu zapadek (6) oraz 
kołek (7) o przekroju czworoboku. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287048 (22)90 09 26 5(51) E05G 1/04 
(75) Dylawerska Hanna, GDAŃSK; Tanona 

Tadeusz, GDAŃSK 
(54) Urządzenie do blokowania rygli drzwi, 

zwłaszcza skarbcowych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w pionowej osi 

płyty nośnej (1), przy jej górnej krawędzi, zamocowany jest 
zamek górny (2), z którym połączony jest przesuwnie pionowo 
wspornik (3) z zamocowanym do niego centralnym ryglem (4) i 
poziomą dźwignią napędową (7) górnego koła blokującego 
(11). W dolnej części płyty nośnej (1), również w jej pionowej 
osi, osadzony jest dolny zamek (6), wyposażony w dwa prze
suwne pionowo w przeciwnych kierunkach rygle (7). Do górne
go rygla zamka (6) jest zamocowany rygiel główny (8) i dźwignia 
napędowa (16) środkowego koła blokującego (12), a do dolne
go rygla (7) zamocowana jest dźwignia napędowa (17) dolnego 
koła blokującego (13). Pomiędzy obydwoma zamkami (2) i (6) 
ułożyskowane jest obrotowo koło centralne (10), przesuwające 
zasuwy (23) i (24). Rygiel centralny (4) stanowi blokadę telesko
powego zespołu kluczowego (5). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287084 (22)90 09 27 5(51) E07C 271/06 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza 

Pułaskiego, RADOM 
(72) Wirpsza Zygmunt 
(54) Sposób wytwarzania N -pochodnych 

karbaminianu fenylu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania N-po-

chodnych karbaminianu fenylu polegający na reakcji karbami
nianu fenylu z formaldehydem, ewentualnie w obecności innych 
związków zdolnych do reakcji z formaldehydem lub z produkta
mi reakcji tych związków z formaldehydem. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 291954 (22) 91 10 04 5(51) E21B 7/00 
E21D 20/02 

(71) KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna 
Oddział- Zakład Doświadczalny, LUBIN 

(72) Andrzejak Krzysztof, Jęśko Krzysztof, 
Kozicki Zdzisław, Kupiński Kazimierz, 
Litwinienko Michał, Miłuch Jan, Niewójt 
Janusz, Rewak Andrzej, Rutkowski Andrzej, 
Zając Stanisław, Zając Zdzisław 

(54) Samojezdny wóz wiercąco-kotwiący 
(57) Wóz według wynalazku znajduje zastosowanie w gór

nictwie przy prowadzeniu chodnikowych robót udostępniają
cych lub tunelowych. Umożliwia wiercenie otworów strzałowych 
i kotwiowych oraz kotwienie. 

Samojezdny wóz wiercąco-kotwiący charakteryzuje się 
tym, że pierwszy zespół wykonawczy stanowi kotwiarkę (4) 
połączoną z podestem roboczym (3) poprzez obrotnicę (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286864 (22)90 0911 5(51) E21C 25/52 
(71) POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH Kopalnia 

Węgla Kamiennego, BYTOM 
(72) Sosinka Bogusław, Małek Bogusław, Pakosz 

Antoni 

(54) Dwuramionowy kombajn ścianowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest płytkozabiorowy kombajn 

ścianowy przeznaczony do urabiania i ładowania węgie w ni
skich pokładach eksploatowanych systemem ścianowym 

Istotą tego kombajnu jestto, że wszystkie przyłącza jego 
przewodów elektrycznych i hydraulicznych umieszczone są na 
ścianie bocznej, usytuowanej od strony przestrzeni roboczej 
ściany. W tym celu oba silniki elektryczne (3) wyposażone są w 
boczne pokrywy (8) zaopatrzone w kątowe wpusty przewodowe 
(7). 

Natomiast skrzynia (6) aparatury elektrycznej ma trzy 
ognioszczelne złącza przewodowe. Jedno z tych złącz usytuo
wane równolegle do osi podłużnej kombajnu jest przeznaczone 
do podłączenia przewodu zasilającego kombajn, a dwa pozo
stałe złącza usytuowane poprzecznie, służą do podłączenia 
silników (3) elektrycznych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 291434 (22) 91 08 14 5(51) E21C 27/24 
(31) 90 9018095 (32) 90 08 17 (33) GB 
(71) HYDRA TOOLS INTERNATIONAL PLC, 

SHEFFIELD, GB 
(54) Głowica wrębiarki 
(57) Głowica obrotowa (1 ) składa się z podstawy (2) moco

wanej do maszyny i kopuły (3) mającej ukształtowanie zewnę
trznej powierzchni przystosowane do zabudowy oprawek (12) z 
osadzonymi ostrzami tnącymi. 

Między zewnętrzną częścią podstawy (2), a wewnętrz
ną częścią (17) kopuły (3) jest utworzona magistrala wodna (16). 
Podstawa (2) z kopułą (3) jest połączona rozłącznie śrubami, 
korzystnie szpilkami kotwowymi (24). 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 291242 (22) 91 07 25 5(51) E21C 29/20 
(31) 90 4023815 (32)90 07 27 (33) DE 
(71) Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia GmbH, 

LÜNEN, DE 
(54) Urządzenie napinające łańcuch strugowy 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że napęd napinają

cy składa się z co najmniej jednego silnika (17), korzystnie 
silnika hydraulicznego, z przyporządkowaną, samohamowaną 
przekładnią ślimakową. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 287187 (22) 90 10 03 5(51) E21C 35/12 
(71) ROZBARK Kopalnia Węgla Kamiennego, 

BYTOM 
(72) Swarbuła Wojciech, Kochan Zbigniew, 

Lipiński Krystian, Tarnawski Zbigniew, 
Rudnicki Wincenty, Michalik Tadeusz, 
Strojek Stanisław, Kamiński Józef 

(54) Górniczy kompleks ścianowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest górniczy kompleks ściano

wy złożony z kombajnu, przenośnika zgrzebłowego i obudowy 
zmechanizowanej, przeznaczony do wybierania niskich pokła
dów węgla systemem ścianowym. Istota kompleksu polega na 
zastosowaniu niskiej zastawki (4) łączącej przenośnik zgrzebło
wy (1) z obudową zmechanizowaną (3). Wszystkie wsporniki 
zastawki i ramię podstawy (5) mają w przybliżeniu taką samą 
wysokość, nie większą jednak od łącznej wysokości rynny prze
nośnika zgrzebłowego i sań kombajnowych. Między drugim i 

trzecim wspornikiem zastawka ma umieszczony ślizg (12) sta
nowiący przegrodę dla górnej i dolnej nitki łańcucha kombajno
wego. Natomiast czwarty wspornik (13) stanowi osłonę łańcucha 
i ma górną krawędź wygiętą w kierunku calizny węglowej, a u 
dołu ma zamocowane trwale dwa bolce (14) wchodzące w 
zaczepy (15) podstawy (5). Ponadto w środku wspornika jest 
wykonany kanał do samoczynnego wydalania miału z dolnej 
przestrzeni nitki łańcucha kombajnu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287163 (22) 90 10 01 5(51) E21C 41/16 
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE 
(72) Biliński Alfred, Kostyk Tadeusz, Juniewicz 

Stanisław, Stanik Waldemar, Jastrząb Alojzy, 
Biel Ireneusz, Socha Eugeniusz, Kułaków 
Wiktor, Gapanienko Anatolij, Moskalew 
Paweł, Kozłowski Daniel 

(54) Sposób eksploatacji pokładów silnie 
nachylonych i stromych 

(57) Sposób polega na wykonywaniu w pierwszym etapie z 
chodnika podstawowego do poziomego wyrobiska eksploata
cyjnego (2) szeregu zsypnych otworów wielkośrednicowych (3), 
a następnie wykonywaniu w drugim etapie w poziomym wyro
bisku eksploatacyjnym otworów strzałowych (7) w połowie od
ległości pomiędzy zsypnymi otworami wielkośrednicowymi (3) 
dla podzielenia tego wyrobiska na partie, w których po obu 
stronach zsypnych otworów wielkośrednicowych (3) wykonuje 
się kolejne otwory strzałowe (8) skierowane w stronę tych otwo
rów wielkośrednicowych (3) oraz otwory strzałowe (9) wzdłuż 
nachylenia pokładu i otworów wielkośrednicowych (3). Pokład 
eksploatuje się przy użyciu materiałów wybuchowych ścianami 
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lub ubiorkami poziomymi wzdłuż nachylenia tego pokładu, z 
zawałem skał otaczających lub z podsadzką oraz z wykorzysta
niem dużego upadu do samostaczania się urobku i jego samo
czynnego załadowania w chodniku podstawowym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292233 (22) 9110 29 5(51) E21C 41/22 
(75) Biernacki Wiesław, WOŁÓW 
(54) Sposób eksploatacji złóż 
(57) Sposób eksploatacji złóż, zwłaszcza rud miedzi o śred

niej i cienkiej miąższości systemem zabierkowo - filarowo -
ubierkowym, za pomocą techniki strzelniczej, z zastosowaniem 
obudowy podporowej i przy użyciu samojezdnych maszyn gór
niczych charakteryzuje się tym, że złoże wybiera się dwoma 
równoważnymi systemami eksploatacji: zabierkowo -filarowym 
i filarowo-ubierkowym, prowadzonymi równocześnie szerokim 

frontem składającym się z przodków komorowych, które łączy 
się zabierkami (5), z pozostawieniem filarów (6). Filary wybiorą 
się w jednym cyklu wydobywczym w trzech kolejnych fazach: 
wiercenia otworów (12) urabiających w filarze, strzelania filara 
(6) i wybierania urobku (14) wraz z prowadzeniem sukcesywnej 
przebudowy wybranej przestrzeni obudową (9) podporową. 
Likwidacja wybranej przestrzeni przebiega samorzutnie przez 
ugięcie i zawał warstw stropowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287193 (22) 90 10 05 5(51) E21D 15/48 
(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego, 

KATOWICE 
(72) Żądło Stanisław, Magoński Tadeusz, Pietras 

Adam 
(54) Stos ochronny 
(57) Stos ochronny od strony zawału ma zamontowane rysz-

py (2) na stojakach drewnianych (1), a w przestrzeni między 
stojakami (1), a łukiem obudowy chodnikowej (7) zabudowane 
są dwa rzędy podkładów kolejowych (6). Podkłady (6) umiesz
czone są jeden na drugim, a przestrzeń między rzędami podkła
dów (6) wypełniona jest kamieniem (5). Na podkładach (6) i 
ryszpach (2) położone są prostopadle do nich belki stropowe 
(4), które wystają do wnętrza obudowy (7) i podparte są ryszpa-
mi (8) i stojakami (9) zabudowanymi pod określonym kątem. 
Między stojakami ryszp (2), a pionowym rzędem podkładów (6) 
ustawione jest płótno izolacyjne (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286210 (22) 90 07 19 5(51) E21D 23/04 
(75) Gwiazda Jan Bogusław, SOSNOWIEC; 

Gwiazda Aleksander Stanisław, 
SOSNOWIEC 

(54) Sposób zabezpieczania górniczej obudowy 
hydraulicznej przed skutkami obciążeń 
dynamicznych i wkładka bezwładnościowa 
służąca do realizacji tego sposobu 

(57) Sposób polega na takim usytuowaniu siłownika (Fk) 
korekcji położenia osłony (E) odzawałowej, by w czasie obciąże
nia obudowy był on ściskany oraz na zabezpieczeniu przestrzeni 
(B,D) podtłokowych siłownika (Fk) korekcji położenia osłony (E) i 
stojaków (C) wkładkami (Ab) bezwładnościowymi rozpoczynają
cymi natychmiast po tąpnięciu cykl przemiany energii tąpnięcia 
na pracę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu tych przestrzeni 
(B,D) podtłokowych zaworami (G) bezpieczeństwa o zwiększonej 
powierzchni przepływu. 

Wkładka (Ab) charakteryzuje się tym, że cylinder (1) ma 
od dołu zamknięty tłokiem (2) uszczelnionym dwukierunkowo, 
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przykrytym od góry warstwą (4) oleju lub innej substancji zmniej
szającej tarcie, przy czym w tłoku (2) jest umieszczony zawór 
zwrotny składający się ze śruby (7), kapturka (8), uszczelki (10) 
i sprężyny (9), a przestrzeń (5) nad warstwą (4) oleju jest wypeł
niona gazem sprężonym do ciśnienia równego lub większego 
od ciśnienia roboczego, zabezpieczanego stojaka (C) lub siłow
nika (Fk). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al(21) 287054 (22)90 09 25 5(51) F02B 53/00 
(75) Gojniczek Jerzy, CISOWNICA 
(54) Silnik spalinowy o ruchu wahadłowym 
(57) Silnik charakteryzuje się tym, że ma podłużny tłok (4) z 

wybraniami parzystymi w ilości zależnej od liczby komór spala
nia (5) ukształtowanych w formie wycinków pierścienia i ma 
zewnętrzny sworzeń (6) do połączenia z układem korbowym 
przeniesienia napędu. W korpusie cylindra (1) usytuowane są 
przegrody stałe (8), w których umiejscowione są zawory (9) i 
układ zapłonowy lub wtryskowy (10) również z kanałami chło
dzącymi. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287037 (22)90 09 25 5(51) F02M 59/44 
(71) URSUS Zrzeszenie Przemysłu 

Ciągnikowego, WARSZAWA 
(72) PiorunekJan 

(54) Zespół dźwigni ręcznej sterowania pompą 
wtryskową silników wysokoprężnych 

(57) Zespół dźwigni ręcznej charakteryzuje się tym, że ma 
tarczę z wypustami (4) i (8), co najmniej dwa zderzaki (3) 
rozmieszczone na obwodzie symetrycznie oraz zderzak obro
tów maksymalnych (6), przy czym zderzaki (3) i (6) umieszczone 
są w otworach podłużnych (5) wspornika (2). 

(5 zastrzeżeń) 

A2(21) 290793 (22)9106 24 5(51) F02M 69/00 
(75) Sabatowicz Jan Andrzej, KRAKÓW 
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(54) Sposób i urządzenie umożliwjające włączenie 
przepływomierza paliwowego do systemu 
zasilania spalinowego silnika 
wysokoprężnego 

(57) Sposób polega na tym, że przepływomierz jest włączo
ny do systemu w przewód ssący, pomiędzy zbiornikiem paliwa 
a pompą zasilającą. Nadmiar paliwa z: filtra głównego, pompy 
wtryskowej i wtryskiwaczy jest odprowadzany do pzewodu ssą
cego pompy zasilającej, za przepływomierzem, poprzez urzą
dzenie odprężające odpowietrzające. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz komory 
znajduje się pływak (15) utrzymujący w niej stały poziom paliwa, 
ograniczający dolnym zaworem iglicowym (18) wypływ paliwa 
z dolnej części komory (10), oraz regulujący górnym zaworem 
iglicowym (16) ciśnienie w poduszce powietrznej w górnej czę
ści komory. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 289262 (22) 91 03 01 5(51) F03G 3/00 
(71) UNIRES Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe Sp. z o. o., 
RZESZÓW 

(72) Bajrasz Aleksander 
(54) Urządzenie do zamiany sił odśrodkowych na 

siłę wzdłużną, zwłaszcza na siłę nośną 
(57) Urządzenie ma główny wirnik (1), w którym ułożyskowa-

ne są boczne wirniki (2), przy czym osie obrotu (13) bocznych 

wirników (2) i główna oś obrotu (12) głównego wirnika (1) 
przecinają się w jednym punkcie (A). Boczne wirniki (2) mają 
wewnętrzne przestrzenie (19) wypełnione przesuwnymi elemen
tami (21). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 287025 (22) 90 09 24 5(51) F03G 7/08 
(75) Budzyński Tadeusz, WARSZAWA 
(54) Płyta najazdowa 
(57) Płyta najazdowa do napędzania kół zamachowych po

ruszających urządzenia, masworzeń obrotowy (1) umieszczony 
na końcu płyty (2). Na przeciwległym końcu płyty (2) ma wybra
nie eliptyczne (3), w którym osadzony jest sworzeń łączeniowy 
(4). W części środkowej płyta (2) ma element sprężysty (5) oraz 
zębatkę napędzającą (6) połączoną z kołem zamachowym (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286742 (22) 90 09 05 5(51) F04D 29/06 
(75) Lassota Marek Jan, VILLA PARK, US 
(54) Sposób obiegu czynnika smarującego i 

obwód smarowniczy do obiegu czynnika 
smarującego w sprężarce rotacyjnej 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że gorący czynnik smaru
jący przetłacza się z miski olejowej zbiornika separatora czynnika 
smarującego napełnionego do ciśnienia wydechowego, do chłod
nicy czynnika smarującego przez przewody rurkowe, gdzie nastę
puje chłodzenie czynnika smarującego w chłodnicy, a następnie 
przefiltrowanie w filtrze czynnika smarującego, po czym jedna 
część ochłodzonego i przefirtrowanego czynnika smarującego 
przechodzi do dolotowego rurociągu, do którego wtryśnięty jest 
przez wtryskiwacz czynnik smarujący po czym następuje wy-
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mieszanie wtryśniętego czynnika smarującego z dopływającym 
świeżym powietrzem i przejście takiej mieszaniny do komór 
sprężania i sprężarki (50), a następnie przejście do zbiornika 
separatora czynnika smarującego, gorącej, sprężonej miesza
niny powietrza i części czynnika smarującego wtryśniętego do 
rurociągu ssącego (101) sprężarki (50), podczas gdy w misce 
olejowej sprężarki zbiera się ta część czynnika smarującego 
wtryśniętego do rurociągu ssącego, która została wytłoczona 
pod wpływem ciśnienia panującego w komorze sprężania i 
przeciekła do skrzyni korbowej (55) sprężarki (50) podczas 
wewnętznego uszczelniania procesu sprężania. Potem nastę
puje oddzielenie gorącego powietrza od gorącej mieszaniny 
powietrza i czynnika smarującego w separatorze czynnika sma
rującego i gromadzenie gorącego czynnika oddzielonego od 
mieszaniny powietrza i czynnika smarującego w misce olejowej 
separatora czynnika smarującego. 

Obwód smarowniczy charakteryzuje się tym, że pompa 
olejowa (158) sprężarki rotacyjnej jest podłączona przewodem 
ssącym do miski olejowej sprężarki (50), przy czym jej obwód 
tłoczny jest podłączony do zbiornika separatora czynnika sma
rującego, a otwór wlotowy czynnika z miski olejowej separatora 
czynnika smarującego jest podłączony za pomocą przewodów 
do wlotu chłodnicy czynnika smarującego. Ponadto strona wy
lotowa chłodnicy czynnika smarującego jest połączona przewo
dami z filtrem czynnika smarującego, z wtryskiwaczem czynnika 
smarującego sprężarki (50) i dalej kryzą przewodu zasilającego 
linię przewodów smarowniczych łożysk sprężarki. Przewód po
wrotny łączy dno elementu separującego czynnik smarujący 
przez część pionową, filtr siatkowy i kryzę kontrolną ze skrzynią 
korbową (55) sprężarki (50). 

(7 zastrzeżeń) 

A2(21) 290933 (22) 91 07 02 5(51) F16H 3/62 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, KRAKÓW 
(72) Perdenia Jerzy 
(54) Mechanizm do drobnego stopniowania 

prędkości 
(57) Mechanizm ma przesuwne koła zębate (4,5,6,7) osa

dzone na wałkach wejściowych (8,9,10,11) przekładni pianetar-

no-sumującej (B), sprzęgające przekładnię (B) z przekładnią 
zębatą stopniową (A), którą stanowi przekładnia zygzakowa. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 291427 (22) 91 08 14 5(51) F16H 47/00 
(31) 90 9017921 (32) 90 08 15 (33) GB 
(71) Massey-Ferguson Services N.V., 

CURACAO, AN 
(54) Przekładnia planetarna 
(57) Przekładnia planetarna obejmuje wiele wzajemnie połą

czonych, współosiowych, trójelementowych, planetarnych ze
społów przekładniowych (12,13), z których każdy ma centralne 
koło zębate (15,19), jarzmo (17,21) przekładni planetarnej oraz 
wewnętrzne koło zębate (14,18). Jeden z planetarnych zespo
łów przekładniowych (12) jest zespołem dominującym o jednym 
elemencie (14) połączonym z wejściowym członem (10) zespołu 
przekładni i drugim elemencie (17) połączonym z wyjściowym 
członem przekładni planetarnej (11). Drugi zespół (13) lub po
zostałe zespoły przekładni planetarnej połączone są z trzecim 
elementem (17) dominującego zespołu, aby za pomocą współ
pracujących sprzęgieł (C1, C2, C3, C4), działających między 
elementami tych zespołów, a korpusem, zmieniać kierunek i 
prędkość obrotów trzeciego elementu (17). W ten sposób tworzy 
się wiele całkowitych przełożeń przekładni planetarnej. Możliwe 
jest tworzenie przekłdni cztero-, sześcio- i ośmiobiegowych. 

(12 zastrzeżeń) 

Al (21) 287186 (22) 90 10 03 5(51) F16K1/34 
F16K 41/02 

(71) MERA-POLNA Zakłady Automatyki, 
PRZEMYŚL 

(72) Jamroz Stanisław, Buben Adam 
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(54) Zawór regulujący 
(57) Przedmiotem patentu jest zawór regulujący, mający zasto

sowanie do regulacji przepływu cieczy lub gazu. Zawór charakte
ryzuje się tym, że przegroda (2) umieszczona jest niesymetrycznie 
w korpusie (1). Wykonany w przegrodzie otwór (3) zaopatrzony 
jestw stożkową uszczelniającą powierzchnię (4). W otworze tym 
osadzone jest gniazdo (5), które zaopatrzone jest w stożkowy 
kołnierz (6). Trzpień (10) zaworu zakończony jest nacięciem (11) 
wykonanym wzdłuż osi oraz zaopatrzony jest w osiowy stożko
wy otwór (12), w który wciśnięty jest rozpierający element (13) 
oparty o dno nagwintowanego otworu (9), Trzpień osadzony jest 
w dławnicy (14) w dwóch ślizgowych tulejach (15) i (16). Dław-
nica dociskana jest do korpusu płytą dociskową (22), która 
połączona jest z korpusem śrubami (23). Płyta dociskowa za
opatrzona jest w otwory (25) do mocowania napędu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287185 (22) 90 10 03 5(51) F16K 31/44 
(71) MERA-POLNA Zakłady Automatyki, 

PRZEMYŚL 
(72) Jamroz Stanisław, Buben Adam 
(54) Łącznik o regulowanej długości 
(57) Łącznik ma zastosowanie, zwłaszcza w urządzeniach 

nastawczych takich jak zawory i przepustnice. Łącznik charakte
ryzuje się tym, że na trzpień (1), zakończony gwintem (2), o 
mniejszej średnicy (d) nakręcona jest sprężysta blokująca na
krętka (3). Nakrętka ta zaopatrzona jest w stożkową powierzchnię 
(4). Do stożkowej powierzchni przylega oporowa powierzchnia 
(11) łączącej nakrętki (12), która nakręcona jest na trzpień (8) 
zakończony gwintem o większej średnicy (D). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 290365 (22) 91 05 22 5(51) F16L 33/02 
(31) 90 9006476 (32)90 05 23 (33) FR 
(71) ETABLISSEMENTS CAILLAU, ISSY LES 

MOULINEAUX, FR 
(72) Calmettes Lionel, Andre Michel 
(54) Obejma zaciskowa 
(57) Obejma zaciskowa utworzona przez taśmę metalową 

zwiniętą w zwój zawiera fałdkę (1 b) przy podstawie nośnego 
elementu (4) haka (5), a odległość maksymalna powierzchni 
wewnętrznej fałdki od powierzchni zewnętrznej przedłużenia (3) 
wewnętrznego końca taśmy jest co najwyżej równa grubości 
taśmy, a korzystnie jest zawarta w granicach od jednej trzeciej 
do połowy tej grubości. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 282211 (22)891107 5(51) F23B 7/00 
(75) Majchrzak Jerzy, KICIN; Majchrzak Maciej, 

KICIN 
(54) Sposób bezkominowego spalania paliw 

stałych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że gorące produkty 

spalania zasysane są strumienicą (8) a następnie ostudzane są 
w wymienniku (9) zakończonym wentylatorem promieniowym 
(10) dającym strumień roboczy strumienicy (8). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 287156 (22) 90 10 01 5(51) F23D 11/10 
(71) TKW Combustion Spółka z o.o., GŁOWNO 
(72) Karcz Henryk, Tracz Barbara, Kolniak Piotr, 

Garncarz Tadeusz, Jodkowski Wiesław, 
Borowik Zbigniew 

(54) Palnik do spalania paliwa ciekłego 
(57) Palnik charakteryzuje się tym, że między głowicą (3), a 

końcówką (2) lancy (1) jest umiejscowiony pierścień pośredni 
(4), W głowicy (3), która zawiera dyszę rozpylającą (9) i komorę 
paliwową (10) jest osadzona dysza gazowa (11) oraz dysza 
paliwowa (12). Natomiast w pierścieniu pośrednim (4), zawiera
jącym pierścieniową komorę paliwową (13), przelotowy otwór 
paliwowy (14) oraz promieniowy otwór gazowy (15) jest osadzo
na dysza (16) części gazowego czynnika roboczego. Ponadto 
palnik ma kanał paliwowy (7) i kanał gazowy (8). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287157 (22) 90 10 01 5(51) F23D 11/10 
(71) TKW Combustion Spółka z o.o, GŁOWNO 
(72) Karcz Henryk, Kolniak Piotr, Tracz Barbara, 

Garncarz Tadeusz, Jodkowski Wiesław, 
Borowik Zbigniew, Wosik Wiesław 

(54) Palnik do spalania paliwa ciekłego 
(57) Painik charakteryzuje się tym, że między głowicą (3), a 

końcówką (2) lancy (1) są umiejscowione pierścienie pośrednie 
(4.5). W głowicy (3), która ma dyszę rozpylającą (10) i komorę 
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paliwową (11) jest osadzona dysza gazowa (12) oraz dysza 
paliwowa (13). Z kolei pierścień pośredni górny (4) zawiera 
dyszę cyklonową (14), natomiast pierścień pośredni dolny (5) 
wspólnie z pierścieniem pośrednim górnym (4) tworzy komorę 
cyklonową (15) i ma kanał (16) oraz dyszę (17) części gazowego 
czynnika roboczego oraz dyszę paliwową (18). Ponadto palnik 
ma kanał paliwowy (8) i kanał gazowy (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287159 (22) 90 10 01 5(51) F23D 11/10 
(71) TKW Combustion Spółka z o.o., GŁOWNO 
(72) Karcz Henryk, Zembrzuski Mieczysław, 

Tracz Barbara, Ładogórski Paweł, Garncarz 
Tadeusz, Jodkowski Wiesław, Borowik 
Zbigniew, Wosik Wiesław 

(54) Palnik do spalania paliwa ciekłego 
(57) Palnik charakteryzuje się tym, że jest zbudowany z lancy 

(1) z końcówką (2) mającą komorę obwodową (3) oraz z pier
ścienia pośredniego (6) mającego na swym obwodzie komory 
cyklonowe (7) z paliwowymi dyszami wlotowymi (13) i dyszami 
cyklonowymi (14) na wylocie i z głowicy (10) z dyszami mieszan
kowymi (11) usytuowanymi w osi dysz paliwowych (13) i z 
dyszami rozpylającymi (12) nachylonymi pod kątem ostrym do 
osi dysz mieszankowych (11), których wyloty znajdują się w 
dyszach rozpylających (12). Komory cyklonowe (7) współpracu
ją przez dysze (15) mieszające gaz usytuowane osiowo w kanale 
gazowym (9), stycznym do pobocznicy komór (7), z gazowym 
kanałem przelotowym, centralnym (8) usytuowanym w osi kana
łu gazowego (5) lancy (1) palnika. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287158 (22) 90 10 01 5(51) F23D 11/10 
(71) TKW Combustion Spółka z o.o., GŁOWNO 
(72) Karcz Henryk, Zembrzuski Mieczysław, 

Tracz Barbara, Ładogórski Paweł, Jodkowski 
Wiesław, Garncarz Tadeusz, Borowik 
Zbigniew 

(54) Palnik do spalania paliwa ciekłego 
(57) Palnik charakteryzuje się tym, że ma lancę (1 ) z końców

ką (2) mającą komorę obwodową (3) oraz kanały: paliwowy (4) 
i gazowy (5) oraz pierścień pośredni dolny (6) z otworami 
przelotowymi (7) i komorą obwodową (8) i pierścień pośredni 
górny (9) z otworami przelotowymi (10) oraz komorą obwodową 
(11) współpracującą z komorą obwodową (13) głowicy (12), 
które tworzą komorę cyklonową (19) w osi palnika mającą współ-
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osiowo usytuowane dysze: wlotową paliwową (15) i cyklonową 
(16) wchodzącą do dyszy rozpylającej (17), współpracującej z 
dyszą rozpylającą (18) w głowicy (12). Komora cyklonowa (19) 
współpracuje z kanałem gazowym (5) w iancy (1) przez stycznie 
usytuowany do jej pobocznicy kanał gazowy (20) z osiowo w 
nim zamontowaną dyszą wlotową mieszającą (14). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287155 (22) 90 10 01 5(51) F23D 11/10 
(71) TKW Combustion Spółka z o.o., GŁOWNO 
(72) Karcz Henryk, Zembrzuski Mieczysław, 

Tracz Barbara, Ładogórski Paweł, Garncarz 
Tadeusz, Jodkowski Wiesław, Borowik 
Zbigniew 

(54) Palnik do spalania paliwa ciekłego 
(57) Palnik charakteryzuje się tym, że ma lancę (1 ) z końców

ką (2) i przymocowane do niej nakrętką dociskową (16) : głowicę 
(10) z dyszą rozpylającą (13) i pierścień pośredni (6) z centrycz-
nie usytuowaną w nim dyszą mieszankową (12) na wlocie, 
współpracującą z dyszą paliwową (9) i kanałem paliwowym (4), 
a jej wylot jest usytuowany w konfuzorze (14) dyszy rozpylającej 
(13). W pobocznicy dyszy mieszankowej (12) są zabudowane 
co najmniej dwie dysze gazu mieszającego (15) współpracujące 

przez komorę obwodową (7) pierścienia (6) i komorę obwodową 
(3) końcówki (2) z kanałem gazowym (5) doprowadzającym 
gazowy czynnik roboczy, niezbędny do rozpylenia paliwa. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 287062 (22) 90 09 26 5(51) F23G 5/12 
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Kruczek Halina, Kruczek Stanisław, Nowacki 

Ryszard, Łuszczek Dariusz 
(54) Sposób spalania ciekłych odpadów o dużej 

zawartości wody i piec do spalania ciekłych 
odpadów o dużej zawartości wody 

(57) Sposób polega na tym, że rozpylone ciekłe odpady o 
dużej zawartości wody poddaje się podgrzewaniu ciepłem 
pochodzącym ze spalania tychże odpadów aż do odparowania 
wody, a otrzymaną mieszaninę odpadów i pary wodnej poddaje 
się spalaniu w znany sposób. 

Piec charakteryzuje się tym, że ma zewnętrzny płaszcz 
(4) tworzący z korpusem (1) pieca pierścieniową komorę (5) 
podgrzewania, która poprzez zawirowujące kanały (7) połączo
na jest z komorą (3) spalania, oraz ma wannę (10) usytuowaną 
w dolnej części korpusu (1) pieca, przy czym gardziel (11) 
wanny (10) łączy się z komorą (3) spalania. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 291480 (22) 91 08 21 5(51) F23H 17/12 
(31) 90 40265870 (32) 90 08 23 (33) DE 
(71) EVT Energie und Verfahrenstechnik 

GmbH, STUTTGART, DE 
(54) Nawierzchnia rusztu 
(57) Nawierzchnia rusztu chłodzona powietrzem, zwłaszcza 

dla rusztów posuwowych w urządzeniach do spalania odpa
dów, przy czym dwie obok siebie umieszczone rusztowiny two
rzą kanał przepływowy, który ograniczony jest przez grzbiet 
rusztowiny, stopę rusztowiny i wspierające ją żebra, a przez 
umieszczone w główce rusztowiny wybrania ma wylot do komo
ry spalania, charakteryzuje się tym, że wyloty powietrza utwo
rzone przez dwa wybrania (7) mają rozszerzający się przekrój 
poprzeczny w kierunku przepływu powietrza, a wyloty powietrza 
tworzą kąt/?=5° do 60° w stosunku do grzbietu rusztowiny, ku 
dołowi, w kierunku przepływu powietrza, natomiast główka (3) 
rusztowiny, od góry ku tyłowi ma ścięte krawędzie i w swych 
bocznych krawędziach (8) ma jedno !ub wiele wybrań (7) umie
szczonych jedno nad drugim. 

(2 zastrzeżenia) 
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AU 

A2(21) 290932 (22) 91 07 02 5(51) F23J 13/02 
(75) Rudzki Jerzy Karol, KRAKÓW; Mendera 

Zbigniew, KRAKÓW 
(54) Sposób wykonywania chemoodpornej osłony 

przewodów kominowych 
(57) Sposób wykonywania chemoodpornej osłony przewo

dów kominowych polega na łączeniu kolejnych arkuszy blachy 
(2,3) ze sobą z jednoczesnym mocowaniem ich do wewnętrznej 
ścianki przewodu kominowego (1) za pomocą wstrzeliwania 
chemoodpornych łączników (4) wraz z podkładką uszczelniają
cą (5) i podkładką dociskową (6). Krawędzie kolejnych arkuszy 
(2,3) łączonych ze sobą formuje się przed montażem, przy czym 
krawędź arkusza (2) zagina się ku górze tworząc rynienkę i 
wypełnia się elastycznym uszczelnieniem (7), a krawędź arkusza 
(3) odgina się tworząc uskok na wysokość rynienki z jednoczes
nym podgięciem ku dołowi tworząc rynienkę, którą wypełnia się 
również elastycznym uszczelnieniem (7). Tak połączone ze sobą 
krawędzie blach (2,3) tworzą zamkniętą szczelnie przestrzeń, 
którą wzdłuż łączników (4) dociska się tworząc liniowe wgłębie
nie. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287179 (22) 90 10 02 5(51) F24H 1/36 
(75) Leksztoń Kazimierz, KRAKÓW 
(54) Pojemnościowy podgrzewacz cieczy z 

kombinowanym układem ogrzewania 
(57) Pojemnościowy podgrzewacz cieczy charakteryzuje się 

tym, że ma w układzie pionowym usytuowaną u dołu komorę (4) 
spalania i umieszczonym w niej palnikiem (10). Nad komorą (4) 
sj-niania jest zbiornik (5) cieczowy, w którym jest jeden przepo
nowy wymiennik (14) ciepła, mający postać metalowej rury, we 
wnętrzu której umieszczony jest zawirowywacz (15) spalin. We
wnątrz zbiornika (5) cieczowego zamontowany jest elektryczny 
oporowy element (20) grzewczy. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 287180 (22)9010 02 5(51) F24H 1/36 
(75) Leksztoń Kazimierz, KRAKÓW 
(54) Piec, zwłaszcza do instalacji centralnego 

ogrzewania 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem oszczędnego spalania 

paliw. 
Piec charakteryzuje się tym, że stosunek objętości ko

mory spalania (5) do sumy objętości otworów płomieniówek (10) 

48 



Nr 7 (477) 1992 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 35 

wynosi od 1,45 do 2,00. Stosunek sumy powierzchni wewnętrz
nych przekrojów poprzecznych płomieniówek (10) do powierz
chni przekroju poprzecznego zbiornika wody (9) wynosi od 0,19 
do 0,25, a ponadto wewnątrz płomieniówek (10) są umieszczo
ne wzdłużnie zawirowywacze spalin (11). 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 287181 (22) 90 10 02 5(51) F24H 1/36 
(75) Leksztoń Kazimierz, KRAKÓW 
(54) Podgrzewacz pojemnościowy cieczy 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem oszczędnego podgrze

wania wody w gospodarstwach domowych i rolniczych, pomie
szczeniach socjalnych, zakładach gastronomicznych. 

Podgrzewacz charakteryzuje się tym, że ma w układzie 
pionowym usytuowaną u dołu komorę spalania (4) z umieszczo
nym w niej palnikiem (10) na paliwo płynne, a nad nią jest 
zbiornik cieczowy (5), w którym umieszczony jest przeponowy 
wymiennik ciepła (14), mający postać okrągłej, metalowej rury, 
połączonej u dołu z komorą spalania (4) a u góry z przewodem 
spalinowym (19). W wymienniku ciepła (14) umieszczony jest 
zawirowywacz spalin (15) w postaci korpusu (16), wyposażone
go w elementy turbulentně (17). 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 287167 (22) 90 10 02 5(51) F24H 4/02 
(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN 
(72) Kwiatkowski Janusz, Mika Ewa 
(54) Podgrzewacz wody użytkowej 
(57) Podgrzewacz według wynalazku składający się ze sprę

żarki, skraplacza, elementu dławiącego i parownika ma cylindry
czny, pionowy, izolowany termicznie, pojemnościowy zbiornik 
(1) wodny posadowiony nad sprężarką (10), który ograniczony 
jest płaskimi dennicami (2) z króćcami dolnym (3a) dopływo
wym i górnym (3b) odpływowym, wewnątrz którego znajduje się 
skraplacz (4) w kształcie zwiniętej spirali rurowej połączonej 
poprzez rurkę kapilarną (5) z parownikiem (6) wykonanym w 
kształcie spirali rurowej, otaczającej z zewnątrz i dotykającej do 
płaszcza ochronnego izolacji (9), przy czym w osi zbiornika (1) 
zamocowana jest przelotowa rura (7) ankrowa w której umiesz
czony jest na wybranej wysokości czujnik (8) temperatury, ste
rujący pracą sprężarki. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287136 (22)9010 01 5(51) F27B 3/20 
F27B 3/08 

F27D 11/08 
(71) HUTMASZPROJEKT-HAPEKO Biuro 

Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i 
Urządzeń Hutniczych, KATOWICE 

(72) Ogrodnik Wiktor, Stras Władysław, Jamroż 
Jan, Baran Henryk, Lewkowicz Janusz, 
Niebylski Andrzej, Rzetelski Andrzej, Mosz 
Henryk, Łopka Roman, Haberko Leszek, 
Klepek Józef, Maślanka Bronisław, Maj 
Stanisław 

(54) Piec oporowo-łukowy o spuście 
periodycznym do topienia materiałów 
trudnotopliwych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest piec oporowo-łukowy o 
spuście periodycznym, przeznaczony do topienia materiałów 
trudnotopliwych, szczególnie tlenków glinu i cyrkonu. 

Piec charakteryzuje się tym, że ma cztery elektrody (i), 
(II), (III) i (IV) rozmieszczone na wierzchołkach rombu składają
cego się z dwu trójkątów równobocznych o wspólnej podstawie 
(l)-(lll). Romb ten jest tak usytuowany w okrągłej wannie (1), że 
środek geometryczny trójkąta elektrod (l)-(II)-(lll) znajduje się w 
osi wanny (1) zaś elektroda (IV) usytuowana jest bliżej spusto
wego otworu, co umożliwia przegrzanie tej części lawy, która 
jest na wylocie z pieca. Piec osadzony jest w ramie przechylnie. 
Przechył realizowany jest za pomocą dwóch cylindrów (5) wokół 
środka obrotu znajdującego się na końcu spustowej rynny (4). 
Poniżej końca rynny (4) znajduje się nieruchomy chłodzony 
wodą lej (6) z ceramiczną dyszą (7) kierującą lawę do otworu 
wlewowego formy (9). 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 287129 (22) 90 09 28 5(51) F27D 11/02 
(71) POZEN Przedsiębiorstwo 

Projektowo-Wdrożeniowe Spółka z o.o., 
KATOWICE 

(72) Biolik Felicjan, Krzisz Grzegorz 
(54) Elektryczne urządzenie grzejne 
(57) Elektryczne urządzenie według wynalazku posiada wkład 

grzejny (11) o kształcie poziomo usytuowanej wężownicy w sto
sunku do izolacji cieplnej ma poszczególne segmenty podwieszo
ne w pozycji pionowej na zawieszeniach (18) dogodnie w postaci 
drutu z tego samego materiału co wkład grzejny (11), wspartych 
górnymi zagiętymi odcinkami na górnej powierzchni dolnej 
warstwy (7) izolacji cieplnej wypełniającej dolną część konstru
kcji nośnej albo dolną ramę (1), podczas gdy proste odcinki 

końcówki wkładu grzejnego (11) wchodzą luźno w otwór sworz
nia (10) w formie szczeliny, a przed prostym odcinkiem końców
ka wkładu grzejnego (11) zawiera falę w kształcie litery S. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(21) 292196 (22) 91 10 28 5(51) G01C 15/00 
(71) Akademia Rolnicza, WROCŁAW 
(72) Krzeszowski Marian 
(54) Statyw do mocowania instrumentów i 

przyrządów geodezyjnych, zwłaszcza na 
czołownicach suwnic 

(57) Statyw ma ramę przesuwną (13) i współdziałającą z nią 
ramę pionową (9), która w górnej części ma wycięcie (25), z 
oznaczonym wskaźnikiem ustawienia statywu (24). Rama pio
nowa (9) ma przymocowany wysięgnik (4) z przesuwną szczęką 
(8). Rama przesuwna (13) w dolnej części ma osadzoną śrubę 
stabilizującą (14), a do górnego boku ma przymocowany wspo
rnik (11) z wyskalowanymi listwami ślizgowymi (22). Na wspo
rniku zamocowana jest przesuwna głowica (19) z okienkami (16) 
oraz z tuleją wymuszonego centrowania (20) i śrubą sprzęgają
cą (21). 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21 ) 287092 (22) 90 09 27 5(51) G01H 1/00 
G01N 33/00 

E02D 1/00 
(7U Politechnika Lubelska, LUBLIN 
(72) Skrynicki Jarosław 
(54) Sposób i urządzenie do penetracji gleb i 

gruntów 
(57) Sposób według wynalazku polega na zagłębianiu son

dy pomiarowej w grunt z pomiarem zagłębienia i siły oporu 
gruntu, przy czym jednocześnie w trakcie zagłębiania dokonuje 
się pomiaru emisji akustycznej. Urządzenie składa się ze znor
malizowanej sondy (1) na trzpieniu której, wystającym ponad 
powierzchnię gruntu, zamocowany jest czujnik (2) sygnałów 
emisji akustycznej przekazujący sygnały do dalszej części apa
ratury. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287093 (22) 90 09 27 5(51) G01H 1/00 
G01N 33/00 

E02D 1/00 
(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN 
(72) Skrynicki Jarosław 
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(54) Presjometr akustyczny do badań gleb i 
gruntów 

(57) Presjometr akustyczny do badań gleb i gruntów składa
jący się z trzech komór gumowych, ciśnieniowych charakteryzuje 
się tym, że środkowa komora (3b) wyposażona jest w zewnętrzny 
metalowy segment (1) złączony z czujnikiem (2) emisji akustycznej 
zamocowanym wewnątrz z przewodem (4) elektrycznym wypro
wadzonym na zewnątrz urządzenia 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287082 (22)90 09 26 5(51) GOIŁ 1/00 
(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Parchański Józef 
(54) Układ elektryczny i elektroniczny cyfrowego 

korektora falowych błędów dynamicznych 
(57) Układ według wynalazku składa się z wtórnika emitero-

wego (1) bezpośrednio połączonego z cyfrowym sumatorem 
(4), a pośrednio poprzez rejestr przesuwny (2) i wzmacniacz (3) 
z pierwszym cyfrowym sumatorem (4). Wyjście pierwszego su
matora (4) jest połączone z drugim cyfrowym sumatorem (5), 
którego wyjście jest połączone z wyjściowym wtórnikiem emite-
rowym (8) oraz poprzez rejestr przesuwny (7) i wzmacniacz (6) 
z ujemnym wejściem drugiego cyfrowego sumatora (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287130 (22) 90 09 28 5(51) G01N 3/08 
G01B5/30 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. 
Oczapowskiego, OLSZTYN KORTOWO 

(72) Mieszkalski Leszek 
(54) Urządzenie do pomiaru odkształceń ziarn i 

nasion 
(57) Urządzenie wyposażone w dwie płytki, pomiędzy które 

wkłada sie ziarno lub nasiono, a pomiar odkształceń w czasie 

dokonuje czujnik z rejestratorem charakteryzuje się tym, że 
zawiera podstawę (1), do której przegubowo zamocowana jest 
dwuramienna dźwignia (2), przy czym na dłuższym jej ramieniu 
(3) zamocowany jest przesuwnie ciężarek (4) i wyskalowany 
liniał (10), a na krótszym ramieniu (11) dźwigni (2) przeciwciężar 
(12) i czujnik (13) połączony z rejestratorem (14), natomiast 
płytka dolna (15) zamocowana jest do podstawy (1), a płytka 
górna (16) do ramienia (3) dźwigni (2). Do podstawy (1) zamo
cowany jest śrubowy ogranicznik (17) o regulowanym położe
niu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287058 (22) 90 09 25 5(51) G01N 27/82 
(71) Wielkopolski Okręgowy Zakład 

Gazownictwa Zakład Gazowniczy, 
KOSZALIN 

(72) Kruszyński Janusz, Heruday Janusz, 
Milewczyk Tadeusz 

(54) Defektoskop powłok ochronnych 
(57) Defektoskop według wynalazku posiada przetwornicę 

napięcia (PN), której gałąź zasilania od źródła prądu (AK) jest 
rozgałęźnie doprowadzona do generatora impulsów (Gl) i za
wiera szeregowo włączony rezystor (R) nasycenia bazy tranzy
stora (T) i włączania sygnalizatora akustycznego (SA), przy 
czym wyjście z przetwornicy napięcia (PN) jest połączone z 
uzwojeniem pierwotnym cewki indukcyjnej (Cl), poprzez prze
łącznik zakresów (PZ) i kondensator (K) oraz z tyrystorem (TY), 
do którego bramki jest połączone wyjście generatora impulsów 
(Gl). Uzwojenie wtórne cewki indukcyjnej (Cl) jest połączone z 
wymienną kształtową sondą (S). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 287090 (22)90 09 27 5(51) G01N 30/02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Rafineryjnego, PłOCK 
(72) Orłowska Natalia, Borowiec Renata 
(54) Sposób oznaczania składu mieszaniny 

poreakcyjnej z procesu eteryfikacji 
izobutylenu zawartego we frakcji 
węglowodorotlenowej C4 
monoetylenoglikolem 

(57) Sposób polega na tym, że analizowaną próbkę poddaje 
się rozdziałowi na kolumnie chromatograficznej wypełnionej 
chromosorbem mytym kwasem o granulacji 0,177-0,149 mm, na 
który nanosi się 4-6% wagowych fazy stacjonarnej stanowiącej 
mieszaninę polietylenoglikolu o masie cząsteczkowej 20000 i 
bursztynianu dwuetylenoglikolu. Stosowanie sposobu umożli
wia oznaczenie zawartości wszystkich składników mieszaniny 
poreakcyjnej, która oprócz estru mono-tert-butylowego mono-
etylenoglikolu, zawiera produkty uboczne reakcji i nieprzereago-
wane surowce. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 286296 (22) 90 08 01 5(51) G01N 33/50 
(71) LAMBDA-PI Sp. z 0.0., KIELCE 
(72) Żaczek Konrad, Mania Marek, Kozub 

Zbigniew, Kozub Konrad, Jaśkowski Roman, 
Stradomski Ryszard, Michta Jerzy, Dulęba 
Adam 

(54) Urządzenie do wytwarzania krążków 
testowych antybiotycznych 

(57) Urządzenie składa się z czterech niezależnych podajni
ków (3) usytuowanych na wejściu i wyjściu drukarki orazwykroj-
nika. Drukarka ma dwa przeciwległe wałki drukujące (8), z 
regulowaną siłą docisku, z segmentami drukującymi (9) na 
bocznych płaszczyznach wałka drukującego (8). Wałki smaru
jące (10) usytuowane są równolegle do osi wałków drukujących 
(8) stycznie do ich bocznej płaszczyzny. Wykrojnik umieszczo
ny na wyjściu z drukarki składa się z płyty głowicowej (11) i 
zaíTíocowanych do niej stempli (12) oraz matrycy (13). Płyta 
głowicowa (11) osadzona jest suwiiwie w belce górnej (14) i 
spięta z tłoczyskiem (15) siłownika (16) zainstalowanego na 
belce górnej (14) łączącej osadzone suwiiwie w stole (2) kolum
ny (17). Kolumny (17) z drugiej strony zamocowane są do belki 
dolnej (18), sprzęgniętej z dźwignią kolanową (19). Pod matrycą 
usytuowane są trzpienie podtrzymujące rozmieszczone identy
cznie jak otwory matrycy (13) oraz trzpienie podnoszące kasety. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 287206 (22) 90 10 04 5(51) G01R 11/16 
(71) Huta Kościuszko, CHORZÓW 
(72) Kawa Józef, Górecki Andrzej, Dendra 

Arnold, Kawa Adam 
(54) Licznik energii elektrycznej 
(57) Licznik energii elektrycznej według wynalazku mający 

znaną tarczę (1) obrotową, której obroty są proporcjonalne do 
pobieranej energii, charakteryzuje się tym, że obrotowa tarcza 
(1 ) ma jedną płaszczyznę odblaskową i na tej płaszczyźnie jest 
umieszczona nieodblaskowa cecha (2) zaś na przeciw tej odbla
skowej płaszczyzny tarczy (1) jest umieszczona luminescencyj-
na dioda (3), a obok fototranzystor (4), odbierający świetlne, 
przerywane cechą (2) impulsy, przy tym, dioda (3) i tranzystor 
(4) są połączone z układem (5) formowania impulsów i wzmac
niaczem (6) mającym wyjście (7) do układu zliczania. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287116 (22) 90 09 27 5(51) G01R 31/12 
G01R 31/08 

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Głuchowski Stefan 
(54) Sposób badania odporności izolacji 

polietylenowej kabli elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że próbki 
izolacji kabla wstępnie zawiigaca się bez obecności pola ele
ktrycznego a następnie poddaje się je krótkotrwałemu działaniu 
przemiennego pola elektrycznego. Jako ciecz do zawilgocenia 
izolacji stosuje się roztwór dowolnej soli rozpuszczalnej w mie
szaninie dioksanu z wodą. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287043 (22)90 09 24 5(51) G01R 31/34 
G01R 31/06 

(71) DOLMEL Drives Ltd. Spółka z 0.0., 
WROCŁAW 

(72) Sroka Ryszard, Skrzypczak Roman, 
Ustaborowicz Andrzej 
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(54) Próbnik udarowy do badania izolacji 
międzyzwojowej cewek maszyn elektrycznych 

(57) Próbnik według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
obrotowe ramię élizgacza (2) jest połączone mechanicznie za 
pośrednictwem zespołu synchronizującego (8) z kulą ruchomą 
(9) wysokonapięciowego iskiernika sterowanego (10), którego 
wydrążona kula nieruchoma, zawierająca iskiernik pomocniczy 
(11) jest połączona przewodem z wysokonapięciowym zaci
skiem zewnętrznym (13), uzwojenie pierwotne sondy wewnętrznej 
(14) przyłączone z jednej strony do bieguna wysokonapięciowego 
kondensatora (5) jest podłączone do drugiego wysokonapięciowe
go zacisku zewnętrznego (13) a sonda wewnętrzna (14) zasila 
rezonansowy układ wykrywania zwarć (16). 

Zespół synchronizujący (8) jest wyposażony w prze
kładnię ślimakową, której ślimak jest sprzęgnięty osiowo ze 
śrubą pociągową, nakrętka śruby pociągowej jest połączona 
poprzez izolator mechanicznie z kulą ruchomą (9) wysokonapię
ciowego iskiernika sterowanego (10), trzpień, stanowiący prze
dłużenie osi ślimaka ma na swej wolnej końcówce nasadzone 
pokrętło, którego obrót powoduje równocześnie przesunięcie 
kątowe obrotowego ramienia ślizgacza (2) autotransformatora 
(1) i przesunięcie liniowe kuli ruchomej (9) wysokonapięciowe
go iskiernika sterowanego (10). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287212 (22) 90 10 04 5(51) G05F 1/10 
(71) Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne 

TELKOM TELETRA, POZNAŃ 
(72) Mańkowski Janusz, Miciak Jerzy, Pietrzak 

Jacek 
(54) Sposób i układ do stabilizacji napięcia 

stałego przetwornicy impulsowej 
(57) Układ według wynalazku zawiera generator (1 ), element 

synchronizacyjny (2), element przełączający (3), transformator 
dopasowujący (4), prostownik (5), filtr w.cz (6), komparator (7) i 
źródło napięcia odniesienia (8). Wyjście komparatora (7) połączo
ne jest z elementem synchronizacyjnym (2) włączonym pomiędzy 
wyjście generatora (1) a wejście elementu przełączającego (3). W 
przedmiocie zgłoszenia przedstawiono również sposób stabiliza
cji napięcia stałego przetwornicy. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 287182 (22) 90 10 03 5(51) HOIF 5/00 
H01F 27/28 

(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Kwiczała Józef 
(54) Sposób minimalizacji strumieni rozproszeń 

uzwojeń wielosekcyjnych 
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że dla uzwo

jeń wieloprzewodowych płaskich, dla stosunku przekładni zwo
jowej równej m:n, gdzie m jest liczbą parzystą, łączy się szeregowo 
sekcje od (m + 2)/2 do (2n + m)/2 tworząc pierwsze uzwojenie 
stosunkowe oraz szeregowo łączy się pozostałe sekcje tworząc 
drugie uzwojenia stosunkowe, jeżeli wartość wyrażenia (m + n) 

jest liczbą parzystą lub równolegle łączy się sekcje pierwszą 
oraz (m + n + 1) do których szeregowo łączy się pozostałe 
sekcje połączone szeregowo, tworząc drugie uzwojenie stosun
kowe, jeżeli wartość wyrażenia (m + n) jest liczbą nieparzystą. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287064 (22)90 09 27 5(51) H01H 9/30 
(71) ZWAR Zakłady Wytwórcze Aparatury 

Wysokiego Napięcia, WARSZAWA ' 
(72) Świebodziński Medard, Domański Stanisław, 

Jacak Wojciech, Strzeżysz Heromin 
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(54) Układ gaszący do wyłączników cieczowych 
wysokiego napięcia 

(57) Układ gaszący do wyłączników cieczowych wysokiego 
napięcia złożony z komory podłużno-strumieniowej i komory 
różnicowej osadzonej nad komorą podłużno-strumieniową, któ
ra spełnia jednocześnie funkcję tłoka komory różnicowej, cha
rakteryzuje się tym, że stosunek objętości cieczy gaszącej w 
komorze podłużno-strumieniowej (1) i komory różnicowej (2) 
jest większy od jedności. Komora podłużno-strumieniową (1) 
zbudowana jest tak, że stosunek objętości cieczy gaszącej w 
komorze (1) do objętości materiału przegród (6), którymi podzie
lona jest komora (1) na kieszenie (7) jest większy od 1,5. 

Ponadto przegrody (6) kieszeni (7) mają wykonane 
kanały (16) zapewniające stabilizację własności gaszeniowych 
komory podłużno-strumieniowej (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 287027 (22) 90 09 24 5(51) H01L 31/18 
(71) VIGO Sp. z O.O., WARSZAWA 
(72) Djurić Zoran, Piotrowski Józef 
(54) Sposób wytwarzania detektora podczerwieni 
(57) Sposób wytwarzania detektora podczerwieni, polega 

na zastosowaniu elementu fotoczułego (8), umieszczonego w 
obwodzie magnesu stałego (9) i charakteryzuje się tym, że 
element fotoczuły (8) zasila się prądem stałym (I) o natężeniu od 
10 mA do 200 mA na 1 mm szerokości tego elementu (8), zaś 
kierunki sił pola elektrycznego (E) i sił pola magnetycznego (B) 
wyznacza się tak, aby sygnał fotoprzewodnictwa był skierowany 
odwrotnie niż sygnał zjawiska fotomagnetoelektrycznego. Ele
ment fotoczuły (8) posiada płytkę przyklejoną do podłoża (2) za 
pomocą żywicy epoksydowej (3), kontakty elektryczne (4,5) i 
połączenia elektryczne (6,7). 

(1 zastrzeżenie) 

Fig.3 

8 

Al(21) 287053 (22)90 09 25 5(51) HOIR 9/22 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, WROCŁAW 
(72) Pędziński Ryszard, Przybyś Jerzy 
(54) Zestaw segmentów montażowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy zestawu z 

takich segmentów, w których dostęp do wkrętów zacisku i 
wkładanie przewodu elektrycznego odbywa się z tej samej 
strony, to znaczy z góry, co pozwala na minimalizację miejsca 
na dostęp do zacisków. 

Korpusy (1,4) segmentów są z jednej strony otwarte, 
natomiast sąsiednie zazębiają się ze sobą oraz mają profil 
zewnętrzny dostosowany do mocowania w otworach, wycię
ciach lub podcięciach blach lub szynach nośnych. 

Zwijany zacisk (11) usytuowany jest skośnie w stosunku 
do górnej, poziomej ściany korpusu (1,4) i jest osadzony w 
komorze (7) przenikającej się z jednej strony z dwoma skośnie 
do góry wykonanymi kanałami (5,6) na wkręty (13,14) zacisku 
(11), zaś z drugiej strony z wlotem (10) wykonanym również 
skośnie od góry, przeznaczonym na przewód elektryczny. Koń
cówka lutownicza (12) zacisku (11) wyprowadzona jest na zew
nątrz przez dolną ścianę korpusu (1,4). Pionowe boczne ściany 
mają wycięcie (2) zjednej strony i podcięcie (3) z drugiej strony, 
usytuowane przeciwnie w sąsiednich korpusach (1,4). 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 287183 (22) 90 10 03 5(51) H02J 3/26 
(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Pasko Marian 
(54) Układ do symetryzacji i minimalizacji 

wartości skutecznej źródła trójfazowego 
odkształconego zasilającego odbiornik 
liniowy 

(57) Układ według wynalazku składa się z trzech dwójników 
reaktancyjnych LC (II) służących do symetryzacji i minimalizacji 
wartości skutecznej prądu źródła włączonych na napięcia mię-
dzyprzewodowe takich, że każdy z dołączonych dwójników 
reaktancyjnych posiada susceptancję równą co do wartości i 
przeciwną co do znaku, susceptancjom zdiagnolizowanej ma
cierzy Yn (YABh, YßCh, YAOI) powiększonej o odpowiednie warto
ści przewodności. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 287169 (22) 90 10 03 5(51) H02K 7/116 
(71) MOTOPROJEKT Przedsiębiorstwo 

Projektowania i Realizacji Inwestycji, 
WARSZAWA 

(72) Rozbiewski Antoni, Stachula Mirosław 
(54) Elektryczny siłownik liniowy z przekładnią 

planetarną toczną 
(57) Siłownik liniowy według wynalazku składa się z zespo

łów: silnika elektrycznego, przekładni planetarnej tocznej, jarz
ma. 

Silnik elektryczny posiada wrzeciono rurowe (5), przez 
które przechodzi śruba (7) współpracująca z nakrętką (8) osa
dzoną w zabieraku (9). 

Napęd zabieraka (9) dokonuje się za pomocą silnika 
elektrycznego i przekładni planetarnej tocznej z pierścieniami 
sprężystymi (11). Śruba (7) z osadzonymi na niej łącznikami (18) 
stanowi element wykonawczy siłownika. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 287137 (22) 90 10 01 5(51) H02P 7/155 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, WROCŁAW 
(72) Skurzyński Antoni 
(54) Układ przetwornicy napięcia stałego 
(57) Układ według wynalazku zawiera generator (i ) impulsów 

prostokątnych połączony ze wzmacniaczem (A) i tranzystorem 
przełączającym (5) w obwód którego włączony jest transformator 
(6). Źródło (8) napięcia odniesienia ze wzmacniaczem błędu 
(13) jest podłączone do prostowniczego układu (7) napięcia 
wyjściowego. Wyjście wzmacniacza błędu (13) poprzez kierun
kową diodę (15) jest połączone równolegle do rezystora (2) 
generatora (1) impulsów prostokątnych. Stabilizację napięcia 
wyjściowego uzyskuje się poprzez zmianę stałej czasu układu 
RC generatora (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292168 (22) 9110 25 5(51) H04M 15/28 
(71) ELTRA Zakłady Radiowe Spółka Akcyjna, 

BYDGOSZCZ 
(72) Boniecki Józef, Meler Jan, Czajkowski 

Andrzej, Plewkiewicz Jerzy 
(54) Układ i urządzenie do rejestracji rozmów 

telefonicznych 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że szeregowo w linii wyj

ściowej (1) włączony jest detektor (DSLM) a w linii wewnętrznej 
(2) detektor (DSLW), przy czym oba detektory połączone są z 
układem dekodera (DS), który poprzez interfejs (IFS) połączony 
jest z komputerowym systemem analizy (KAS) i rejestratorem 
danych o połączeniu (RDoP). 

Urządzenie ma postać kasety z wymiennymi modułami, 
połączonej kablem z komputerem (KAS) zawierającym program 
przystosowany do analizy i rejestracji połączeń telefonicznych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 287138 (22) 90 10 01 5(51) H04M 15/36 
(71) Polska Poczta Telegraf i Telefon Dyrekcja 

Wojewódzka, OPOLE 
(72) Maciszewski Ryszard, Madej Marek 

(54) Zespół czasowego zaliczania rozmów 
miejscowych elektromechanicznych łącznic 
telefonicznych 

(57) Zespół według wynalazku zawiera generator (G), dziel
nik (FD), zegar (RTC), układ kontrolny (CS) oraz układy czasowe 
(TC1 -TCn), których liczba n jest równa liczbie zespołów połącze
niowych lokalnych, wybieraków liniowych i translacji (ZPl-ZPn) 
w łącznicy telefonicznej. Pierwszy impuls zaliczający jest gene
rowany, w chwili zgłoszenia się abonenta żądanego, przez 
odpowiedni zespół połączeniowy łącznicy, natomiast impuls 
drugi i następne są generowane przez układy czasowe - wcho
dzące w skład zespołu czasowego zaliczania - w stosunku do 
impulsu pierwszego w równych okresach, wynikających z przy
jętej taryfy. 

Wyjście (WyD) generatora (G) połączone jest z wej
ściem (WeG) układu kontrolnego (CS) oraz z wejściem (WeG) 
dzielnika (FD), którego drugie wejście (WeT) jest połączone z 
wyjściem (WyD) zegara (RTC), natomiast wyjście (WyT) dzielni
ka (FD) jest połączone z wejściem (WeD) układu kontrolnego 
(CS) oraz z wejściami (WeFD) układów (TC1-TCn). 

Dołączenie zespołu czasowego zaliczania do odpo
wiednich zespołów połączeniowych (ZP1-ZPn) łącznicy telefo
nicznej jest realizowane dla każdego układu czasowego (TC) za 
pomocą dwóch lub trzech przewodów poprzez wyjście (WyP) i 
wejścia zewnętrzne (WeB/M) i (WeD). 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 93036 (22) 91 06 27 5(51) A01B 27/00 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 

Elektryfikacji Rolnictwa, WARSZAWA 
(72) Frąckowiak Leonard, Jankowiak Stanisław, 

Ptaszyński Stanisław, Kaszubski Maciej 
(54) Spulchniacz obrotowy do uprawy 

powierzchniowej warstwy gleby 
(57) Spulchniacz zbudowany jest z ramy (1), do której skoś

nie do kierunku roboczego przytwierdzone są cztery robocze 
zespoły (3),(4),(5) i (6). Każdy zespół roboczy ma widełkową 
ramę (7), w której w gniazdach łożysk (8) jest zamocowany 
obrotowo nożowy wał (9), do którego przymocowane są tarcze 
(10) z nożami (11). Do przedniej części ramy (1) przytwierdzony 
jest ciągnikowy zaczep (2), a do tylnej części ramy (1), przymo
cowane są zatrzaski (12). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93085 (22) 91 07 04 5(51) A01D 34/68 
(71) Akademia Rolnicza, LUBLIN 
(72) Szwajgier Marek 
(54) Zespół tnący kosiarki do traw 
(57) Zespół tnący charakteryzuje się tym, że nóż tnący (2) 

wykonany jest z linki stalowej mającej na obu końcach tulejki 
(3). 

(7 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93087 (22) 91 07 03 5(51) A01G 9/12 
(75) Lis Jan, CZĘSTOCHOWA 
(54) Palik do roślin uprawnych 
(57) Palik charakteryzuje się tym, że złączka (2) ma króciec 

(4), a poniżej króćca (4) ma dwa naprzeciw siebie umieszczone 
króćce, na których nasadzona jest okrężnica (6). Zbiornik (3) ma 
na znacznej części obwodu nawadniające otwory (8), przy czym 
króciec (4) znajduje się nad powierzchnią gruntu. Okrężnica (6) 
ma nawadniające otwory (7), a rura (1) ma na różnych wysoko
ściach zaczepy (9). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92748 (22) 91 05 20 5(51) A01K 83/06 
(75) Kralewski Stanisław, 

KONSTANCIN-JEZIORNA 
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(54) System zbrojenia sztucznej lub martwej ryby 
(57) System zbrojenia mający zastosowanie przy sportowym 

połowie ryb drapieżnych, przy użyciu spinningu, umożliwia 
zastosowanie jako przynęty ryby sztucznej wykonanej z plasti
ku, jak też ryby naturalnej, martwej. Na system składają się trzy 
elementy. Element pierwszy stanowi kotwica wędkarska trójra-
mienna, o wydłużonym trzonie zakończonym grotem z nawier
conym otworem (1). Element drugi stanowi zapinka wędkarska 
o odpowiednio dostosowanej konstrukcji, z trwale zamocowa
nym ciężarkiem (2). Element trzeci stanowi chwytak sprężynujący 
(3) o konstrukcji umożliwiającej podwieszenie go do zapinki i 
zamocowanie przynęty w sposób wahliwy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93088 (22) 91 07 03 5(51) A22C 25/02 
(75) Gzela Ryszard, ANDRYCHÓW; Łysoń 

Marian, SUŁKOWICE 
(54) Skrobakdoryb 
(57) Skrobak ma część ostrzową (1) połączoną trwale z 

uchwytem (2). Część ostrzowa (1) ograniczona jest dwiema 
krzywiznami: zewnętrzną (3) i wewnętrzną (4) zbieżnymi ku 
przodowi skrobaka. Obydwie krzywizny mają skierowane ku 
górze uzębione pobocznice, przy czym uzębiona pobocznica 
krzywizny zewnętrznej (3) jest wyższa od uzębionej pobocznicy 
krzywizny wewnętrznej (4), natomiast część ostrzowa (1) ma 
kształtowe wybrania (6) i (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93063 (22) 91 07 01 5(51) A41D 1/14 
(75) Figiel Antonina, PRZYWORY 
(54) Spódnica damska 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

modelu spódnicy damskiej. Spódnicę tworzy karczek (1) z pa
skiem, do którego dołączone są kolejno zamknięte kręgi (2) 
pasów materiału o coraz większej długości. W rzucie poziomym 
spódnica tworzy kolejne kręgi o zwiększającej się średnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93043 (22)9106 28 5(51) A45C 3/06 
(75) Derkaczew Aleksander, WARSZAWA; 

Bombała Stanisław, WARSZAWA 
(54) Torba 
(57) Torba zabezpieczona jest przed przecięciem ostrym 

narzędziem w ten sposób, że między powłoką zewnętrzną (1). 
a wewnętrzną przestrzenią użytkową (2) jest siatka (3) uformo
wana z połączonych ze sobą przegubowo ogniw, wykonanych 
z twardego materiału. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93006 (22) 91 06 24 5(51) A47B 17/03 
A47D 3/00 

(75) Baluch Norbert, RYBNIK 
(54) Biurko 
(57) Biurko według wzoru posiada pulpit (4), który składa się 

z części stałej (4a) przymocowanej trwale do bocznej ściany (2) 
i tylnej ściany (3), oraz z części ruchomej (4b) wyposażonej w 
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mechanizm składający się z dwóch jednoramiennych dźwigni (5 i 6) 
połączonych wahliwie względem siebie, z których dźwignia (6) jest 
przymocowana do wewnętrznej strony ruchomej części (4b) pulpitu 
(4), a dźwignia (5) do wewnętrznej strany tylnej ściany (3), przy 
czym dźwignia (5) na całej długości posiada uskoki (7), zaś do 
dźwigni (6) jest przymocowany wahliwie element zaczepowy 
(8), a na pionowych częściach nośnych elementów (1) są wyko
nane symetrycznie względem siebie otwory (9). Na zewnętrznej 
powierzchni części stałej (4a) pulpitu (4) są wykonane wybrania 
(10) na przybory do pisania. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93062 (22) 91 07 01 5(51) A47B 37/02 

(71) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
WARSZAWA 

(72) Kondzielski Andrzej, Henc Jan, Smoręda 
Maciej 

(54) Stół operatorski do pracowni video 
(57) Stół operatorski składający się z pulpitów (1) charakte

ryzuje się tym, że trzy pulpity (1) znajdują się na trzech pozio
mach jeden nad drugim i połączone są ze sobą przy pomocy 
prowadnic i ruchomych ro!ek (2). Nogi pulpitu środkowego i 
najniższego zaopatrzone są także w ruchome rolki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93092 (22) 91 07 03 5(51) A47B 57/00 
A47F 5/01 

(71) Srebrnogórska Spółdzielnia Produkcji i 
Usług Technicznych, SREBRNA GORA 

(72) Frankowski Bernard, Kozera Czesław. 
Przewłocki Henryk 

(54) Regał uniwersalny 
(57) Regał charakteryzuje się tym, że ścianki pionowe (1), 

składające się z dwóch par prętów pionowych (2), między 

którymi umieszczone są pręty poziome (3), wzmocnione dodat
kowo cieńszymi prętami (4), dzielą regał na segmenty, w których 
umieszczone są półki proste (5) lub pochyłe (8). Od góry seg
menty te zamknięte są półkami prostymi (5) lub daszkami (12), 
(13) i (14). Każda z par prętów pionowych (2) ścianek pionowych 
(1) zakończona jest elementem łączeniowym górnym (19) łączą
cym ściankę pionową (1 ) z daszkiem (12), (13) lub (1 A) i elemen
tem łączeniowym dolnym (20) łączącym ściankę pionową (2) ze 
stopką regału (21). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 93007 (22) 91 06 24 5(51) A47C 1/02 

(75) Baluch Norbert, RYBNIK 
(54) Fotei 
(57) Fotel składający się z siedziska (1), oparcia (2) oraz 

ścian bocznych (3) połączonych wzajemnie ze sobą. charakte
ryzuje się tym, że wzdłuż każdego z boków siedziska (1) ma 
przymocowaną listwę (4), a w dolnej części boków oparcia (2) 
ma poprzecznie przymocowaną listwę (5). która z listwą (4) jest 
połączona płaską sprężyną (6) przymocowaną jednym końcem 
öo listwy (5) i drugim do łącznika (9) osadzonego przesuwnie 
na listwie (4), którego drugi koniec jest połączony cięgnem (7) 
z listwą (5). Cięgno (7) połączone z listwą (5) sprężyną (8), zaś 
do przeciwnego końca listwy (4) jest przymocowana składana 
zawiasowo ażurowa konstrukcja (10) zakończona podnóżkiem 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93012 (22) 91 06 24 5(51) A47C 4/14 
(75) Klik Henryk, TRZEBNICA-JASZYCE 
(54) Krzesło składane 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzesło składane 

przeznaczone do użytkowania w lokalach gastronomicznych 
lub innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. 

Krzesło jest utworzone z dwu prętów (1,2) wygiętych na 
kształt odwróconej litery U i połączonych ze sobą przegubowo. 
Pręty (1,2) mają różne wysokości. Do wyższego pręta (1) jest 
obrotowo przymocowane siedzisko (3). Siedzisko (3) ma od 
dołu obejmę (6), w której jest umieszczony górny łuk niższego 
pręta (2). Siedzisko (3) jest połączone z ramionami wyższego 
pręta (1) za pośrednictwem listwy (4) o zagiętych końcach, przy 
czym zagięte końce są połączone z ramionami wyższego pręta 

0). 
(8 zastrzeżeń) 

Ul(21) 93010 (22)9106 24 5(51) A47J 37/04 
(71) GASTROMASZ Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Chłodniczych i Gastronomicznych, 
BYDGOSZCZ 

(72) Borus Jan, Pełczyński Jerzy, Durski Andrzej 
(54) Urządzenie do pieczenia lub opiekania 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy urzą

dzenia do opiekania iub pieczenia różnych potraw, a szczegól
nie do opiekania płatów mięsa ułożonych w postaci walcowego 

stosu. Urządzenie w postaci szafki z prostokątnymi ściankami 
(1), podstawą (2) i płytą górną (3) ma wnękę grzewczą utworzo
ną przez ekran (4) o przekroju poprzecznym w kształcie litery 
'U' z elementami grzejnymi (5) obejmującymi opiekany wsad 
powierzchnią większą niż połowa cylindra. W osi symetrii tej 
wnęki umieszczona jest tarcza podporowa (6) z pionowym 
szpikulcem (7), a pod nią rynienka odpływowa (8) z wanienką 
(9) oraz napęd ruchu obrotowego złożony z silnika elektryczne
go z reduktorem i sprzęgło. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93089 (22)9107 03 5(51) A47J 43/28 
(75) Gzela Ryszard, ANDRYCHÓW; Łysoń 

Marian, SUŁKOWICE 
(54) Deska do oprawiania ryb 
(57) Deska ma kształt prostokąta, którego jeden krótszy bok 

ma uchwyt (1) z osadzonym na nim pazurem zaczepowym (2), 
a powierzchnia górna deski ma podłużne rowki (4), natomiast 
na dolnej powierzchni deski są podpórki. 

Pazur zaczepowy (2) ma sprężynę dociskową (7) doci
skającą część uzębioną (8) do górnej powierzchni deski. Po
szczególne części deski połączone są ze sobą trwale. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 92763 (22) 91 05 20 5(51) A62B 18/02 
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE 
(72) Malinowski Tadeusz, Borsuk Józef, 

Rogowski Tadeusz 
(54) Maska ochronna 
(57) Maska charakteryzuje się tym, że osłona (1 ) ma długość 

obwodu większą od długości obejmy (2) pomiędzy punktami 
połączenia obu tych elementów maski za pomocą co najmniej 
dwóch par nitów (5) i tworzy kanał naturalnej wentylacji grawi
tacyjnej. 

(3 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 92993 (22) 91 06 21 5(51) A63B 21/02 
(75) Tchorek Feliks, WARSZAWA 
(54) Przyrząd do ćwiczeń dłoni i stref 

refleksyjnych 
(57) Przyrząd według wzoru składa się z małego (1 ) i dużego 

(3) uchwytu pokrytych wypukłościami (7). Między uchwytami 
(1,3) znajdują się dwie kolumny prowadzące (8) i sprężyny (2), 
najkorzystniej trzy. Przyrząd jest wyposażony dodatkowo w 
element dekoracyjny składający się z małego (4) i dużego (6) 
kółka oraz ogniw łańcucha (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93046 (22)9106 28 5(51) A63B 21/055 
(75) Włodarczyk Adam, PRUSZKÓW 
(54) Przyrząd do wzmacniania i rozwijania mięśni 
(57) Przyrząd służy do wykonywania ćwiczeń wzmacniają

cych i rozwijających mięśnie rąk, nóg, klatki piersiowej i tułowia, 

przez rozciąganie gumy (4) o przekroju okrągłym. W przyrządzie 
zastosowano uchwyty (2) wykonane z pręta stalowego, w dohej 
części spłaszczonej z wywierconymi otworami (5). Wzór użytko
wy ma zastosowanie w kulturystyce, rehabilitacji i jako p:zy rząd 
sportowy. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

Ul(21) 93051 (22)9106 27 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 filtrów 
pulsacyjnych odpylających gazy 

(57) Przegroda filtracyjna ma pięć warstw, z których pier
wszą warstwę (1) stanowi runo z mieszanki ciętych włókien 

syntetycznych, drugą warstwę (2) stanowi tkanina z włókien 
szklanych, trzecią warstwę (3) stanowi runo z mieszanki ciętych 
włókien syntetychnych, czwartą warstwę (4) stanowi warstwa z 
poJttereftalanu etylenu, zaś piątą warstwę (5) stanowi warstwa 
naniesionej dyspersji termoodpornej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93055 (22) 91 06 28 5(51) B02C 4/06 
(71) SIPMA SA, LUBLIN 
(72) Bartoszcze Leszek, Franczak Edward 
(54) Urządzenie do miażdżenia ziarna 
(57) Urządzenie do miażdżenia ziarna posiada wspartą na 

podporach (1) ramę (2), w której osadzony jest mający zasuwę 
dozującą (3) zbiornik ziarna (4). 

W ramie ułożyskowane są napędzane silnikiem (5) za 
pośrednictwem przekładni pasowej (6) walce miażdżące (7) i (8) 
złożone z odcinków rur, czopów i centrujących te części tarcz. 
Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że we wnętrzu walca usytuo
wana jest warstwa dźwiękochłonna przylegająca do wewnętrznej 
powierzchni ściany rury. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 92906 (22) 91 06 07 5(51) B02C 13/13 

(71) Przemysłowy Instytut Maszvri Rolniczych, 
POZNAŃ 

(72) Unruh Romuald, Drzymała Seweryn 
(54) Rozdrabniacz bijakowy do ziarna zbóż, 

kukurydzy, suchych pasz objętościowych 
pociętych na sieczkę i słomy 

(57) Rozdrabniacz charakteryzuje się tym, że obudowa (2) 
wirnika (3) jest połączona rozłącznie ze stojakiem (1), a wirnik 
(3) bijakowy jest zamocowany bezpośrednio na wale silnika 
elektrycznego (6). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93096 (22) 91 07 04 5(51) B02C 18/16 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Gumowego 
BUDOPROJEKT STOMIL Zakład 
Projektowania i Budowy Maszyn, ŁÓDŹ 

(72) Lipiński Stanisław, Szafnicki Tomasz 
(54) Zespół tnący urządzenia do rozdrabniania, 

szczególnie gumy 
(57) Zespół tnący, w którym są nożowe płytki i stożkowe 

tarcze charakteryzuje się tym, że nożowe płytki (4) mają dużą 

powierzchnię, zaś stożkowe tarcze (7) mają skośne rowki usy
tuowane ukośnie w stosunku do promienia tarczy (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93047 (22) 91 06 27 5(51) B07B 1/16 

(71) PEC MEGAWAT Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
TARNOWSKIE GÓRY 

(72) Pogodziński Andrzej, Ćwieląg Jan, Maks 
Józef 

(54) Przesiewacz tarczowy 
(57) Przesiewacz ma tarcze (4) osadzone na bębnach (3) 

przymocowanych do obrotowych wałów (2) usytuowanych ka
skadowo w stosunku do kierunku przemieszczania materiału. 
Wały (2) rozstawione są na odległość większą od średnicy tarcz 
(4) a dystanse pomiędzy nimi wypełniają blachy ślizgowe (6). 
Pomiędzy tarcze (4) wchodzą zęby (7) grzebienia (8) zgarniają
cego. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul (21) 93071 (22) 91 07 01 5(51) B23K 3/00 

(71) POLAR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego, 
WROCŁAW 

(72) Bargieła Wojciech, Michalski Ireneusz 
(54) Stanowisko do lutowania parownika 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie właściwego lu

towania parownika schładzarek do napojów. 
Stanowisko ma elektrodę dolną (7) i górną (8) z grzał

kami oporowymi, między które wkładana jest bíacha i rurki 
parownika. 

Blacha spoczywa naeiektrodzie dolnej (7) zabazowana 
na centrycznym trzpieniu (11) i zabezpieczona przed obrotem 
przez suwak 

(5 zastrzeżeń) 
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Ul(21) 91793 (22) 91 01 14 5(51) B23Q 1/02 
(71) Instytut Obróbki Skrawaniem, KRAKÓW 
(72) Woda Wit 
(54) Prowadnica części obrabiarkowych, 

zwłaszcza suportu liniowego lub krzyżowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania du

żej dokładności ruchu prostoliniowego suportu. 
Prowadnica składa się z dwóch równoległych pryzm (2), 

o identycznym kształcie, stanowiących monolityczną całość z 
saniami (1) oraz z dwóch pojedynczych nastawnych bieżni (3), 
które stanowią szyny zamocowane rozłącznie do korpusu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93011 (22) 91 06 24 5(51) B26D 3/30 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego, 

OTMUCHÓW 
(72) Kociołek Władysław, Pająk Jan 
(54) Mechaniczna przecinarka pieczywa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kon

strukcji mechanicznej przecinarki pieczywa, służącej do przecinania 
pieczywa na warstwy umożliwiające uszlachetnienie wyrobu. 

Przecinarka ma dozownik (1 ), wprowadzający pieczywo 
do podajnika z napędzającymi taśmę kołami pasowymi (2). 

Dalej znajduje się zespół rolek wciągających (5) z regulowanym 
rozstawem, a następnie zespół rolek wypychających (7), pomię
dzy którym znajduje się nóż (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 93091 (22) 91 07 03 5(51) B30B 12/00 
H02G1/14 

(75) Rosołowski Jan, DOBRE MIASTO 
(54) Prasa do zaciskania końcówek elektrycznych 
(57) Prasa według wzoru zawiera korpus (1) z walcowym 

wydrążeniem, w którym umieszczone są matryce (2) i (3), przy 
czym matryca (2) napędzana jest dźwignią zakończoną krzywką 
mimośrodową a matryca (3) podparta jest śrubą regulacyjną (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93070 (22) 91 07 01 5(51) B41F 15/34 
(71) POLAR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Zmechanizowanego Sprzętu Domowego, 
WROCŁAW 

(72) Bargieła Wojciech, Mazurkiewicz Janusz 
(54) Stanowisko do nanoszenia sitodruku 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie właściwego na

noszenia sitodruku na wytfoczkach. 
Stanowisko charakteryzuje się tym, że ramka (11) ma 

przeciwwagę o mimośrodowej konstrukcji. Regulacja odległo
ści ramki (11) od elementu pokrywanego sitodrukiem zapewnio
na jest z jednej strony przez zespoły dociskowe przykręcone do 
osi, a z drugiej strony przez ogranicznik opuszczania (5). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93049 (22)9106 27 5(51) B60J 11/00 
(75) Wiüer-Poloch Krystyna, WROCŁAW; Rusin 

Maciej, WROCŁAW 
(54) Pokrywa ochronna na pojazdy drogowe 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośna pokry

wa służąca do ochrony samochodów osobowych, motocykli lub 
podobnych pojazdów przed wpływami atmosferycznymi, usz
kodzeniem lub kradzieżą, 

Pokrywa składa się z podstawy (1) oraz właściwej po
krywy (2) połączonych złączami obrotowymi (3), zaopatrzona w 
podnośniki (4) sprężynowe równoważące masę pokrywy (2). 

Stopień podniesienia pokrywy (2) umożliwia swobodne 
otwieranie drzwi samochodu, który stoi na poprzeczkach pod
stawy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93013 (22) 91 06 24 5(51) B60M 1/04 
(75) Dankmeyer Hugo, KATOWICE 
(54) Odchylná osłona izolacyjna przewodu 

jezdnego 
(57) Odchylná osłona izolacyjna przewodu jezdnego ma na 

celu zabezpieczenie człowieka przed porażeniem elektrycznym 
przez dotknięcie przewodu jezdnego, będącego pod napię
ciem. Osłona składa się z dwu uchwytów (2) do przewodu 
jezdnego, listwy (3) nośnej, dwu skrzydeł (4) osłony, osłaniają
cych całkowicie przewód jezdny, spoczywających górnymi ra
mionami na listwie nośnej, płytki (6) zawiasowej wykonanej z 
materiału elastycznego, umożliwiającej rozchylanie się obu skrzy
deł osłony, odchylanych ślizgaczem pantografu nadjeżdżającej 
lokomotywy. Całość osłony, z wyłączeniem uchwytów wykonana 
jest z materiału izolacyjnego, trudno palnego i astatycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93048 (22) 91 06 27 5(51) B60P 3/34 
(75) Wider Poloch Krystyna, WROCŁAW 
(54) Przyczepa campingowa składana 
(57) Przyczepa według wzoru zbudowana jest z dolnej skrzy

ni (1) i pokrywy (2), która po podniesieniu stanowi dach przycze
py. Dach (2) i skrzynia (1) połączone są elastycznym materiałem 
rozpiętym na słupkach (4), na których wspiera się również dach 
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(2). Skrzynia dolna (1) ma otwierane wejście na poziomie pod
łogi a ściany boczne posiadają okna i zamykany otwór wejścio
wy. Słupki (4) zamocowane są w narożach dachu (2) i skrzyni 
(1) w specjalnych gniazdach (8) .-Zastosowanie uchwytów (5) i 
(6) ułatwia otwieranie przyczepy i jednocześnie służy do jej 
zabezpieczenia w stanie zamkniętym. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93038 (22)9106 26 5(51) B60R 16/00 
F02B 39/10 

(71) RUDNA Kombinat Górniczo-Hutniczy 
Miedzi Zakłady Górnicze, POLKOWICE 

(72) Szwedo Zygmunt, Rossian Ferdynand, 
Marut Tadeusz 

(54) Zawieszenie alternatora silników 
wysokoprężnych 

(57) Zawieszenie alternatora charakteryzuje się tym, że na-
pinacz (2) mocowany jest do ucha pokrywy silnika przez prosto-
padłościenny wspornik (1). Do wspornika (1), w jego dolnej 
części, przylega oporowy element (6) w kształcie klina, na 
którym wsparte jest ramię (7), równoległe do napinacza (2). 
Uchwyt stanowi listwa (11) z otworami (12) na końcach. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92286 (22) 91 03 19 5(51) B60R 22/10 
(71) INTER-GROCLIN Przedsiębiorstwo 

Zagraniczne, WOLSZTYN-KARPICKO 
(72) Drzymała Leszek 
(54) Uchwyt do regulacji położenia pasa 

bezpieczeństwa w foteliku do przewożenia 
dzieci w samochodzie 

(57) Uchwyt stanowi płaska pętla utworzona z dwóch wza
jemnie połączonych końcami podatnych elementów, przy czym 
zewnętrzna powierzchnia jednego z tych elementów (1) ma 
warstwę samoprzyczepną. Większy element (1) ma postać pro
stokąta z dwoma prostokątnymi wybraniami (4). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93069 (22) 91 07 01 5(51) B60R 25/08 
(75) Obstój Alfred, KOMPRACHCICE 
(54) Tuleja hamulca ręcznego samochodu 

zabezpieczająca hamulec ręczny przed 
niepożądanym odblokowaniem 

(57) Tuleja hamulca ręcznego samochodu zabezpieczająca 
hamulec przed niepożądanym odblokowaniem stanowi pół
otwartą tuleję (2) posiadającą ucho (3), która nakładana jest na 
trzpień hamulca (5) i łączona z uchem trzpienia (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93099 (22) 91 07 05 5(51) B62B 1/10 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjne 

UNITRA-LIPSK, LIPSK 
(72) Goński Andrzej, Wilczyński Andrzej 
(54) Wózek transportowy 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie wykorzystania typowego 

pojemnika jako skrzyni ładunkowej mocowanej do wózka prze
mieszczonego zarówno ręcznie jak i rowerem. 

Wózek charakteryzuje się tym, że pojemnik (7) zamoco
wany jest do ramy nośnej (1) rozłącznie za pośrednictwem 
słupków (8). Słupek (8) jest w swej dolnej części odgięty co 
umożliwia jego osadzenie w otworze ramy nośnej (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 93100 (22) 91 07 05 5(51) B62K 27/12 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjne 

UNITRA-LIPSK, LIPSK 
(72) Goński Andrzej, Wilczyński Andrzej 
(54) Zaczep rowerowy 
(57) Zaczep według wzoru składa się z dwóch obejm (1 i 2) 

wygiętych z płaskownika, każda w kształcie litery "U", i połączo
nych podstawami przy pomocy śruby (3). W ramionach obejmy 
(2) sprzęganej z ciągnionym pojazdem osadzony jest suwliwie 
trzpień (8), na którym umieszczona jest sprężyna (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93053 (22) 91 06 28 5(51) B63B 5/24 
(75) Centkowski Jacek, GDAŃSK OSOWA 
(54) Jacht motorowy kabinowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mały kabinowy 

jacht motorowy wykonany z laminatu poliestrowo -szklanego 
przeznaczony do turystyki, rekreacji i wędkowania. Kadłub jach
tu składa się ze skośnodennej skorupy dolnej (1) oraz skorupy 
górnej (2) z uformowanymi w niej: pokładówką (5), sterówką (6) 
i kokpitem (7). Kąt skosu dna jest stały na rufie i wynosi ß = 15°, 
a na każdej z połówek dna umieszczono po dwa redany wzdłuż
ne (3) i szerokie półkowe redany zewnętrzne (4). W części 
dziobowej jachtu mieści się kabina, a sterówka (6) jest częścio
wo uformowana w skorupie górnej (2), a jej pozostałą część 
tworzą okna boczne (11) i przednie (12) przykryte dachem (13). 
Za sterówką (6) uformowany jest kokpřt (7) z niesymetryczną 
zabudową części rufowej. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93054 (22) 91 06 28 5(51) B65D 23/00 
A47G9/00 

(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 
Plastycznych, ŁÓDŹ 

(72) Laskowski Zygmunt 
(54) Poduszka -pojemnik 
(57) Poduszka-pojemnik według wzoru posiada kształt sze

ścianu. Na bokach (2,3) posiada suwaki, boki (5,6) są składane 
do środka (7), przy czym wszystkie boki sześcianu są wyłożone 
elastycznym, usztywniającym wkładem, a na boku (5) ma roz
cięcie (14) zamykane na taśmy-rzepy (15,16). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93078 (22) 91 07 02 5(51) B65D 85/18 
(75) Sobczak Kazimierz, ŁÓDŹ; Bakinowski 

Tadeusz, ŁÓDŹ; Gajdzis Ryszard, ŁÓDŹ; 
Michalak Marian, ŁÓDŹ; Róziewicz 
Zbigniew, ŁÓDŹ 

(54) Opakowanie elastyczne 
(57) Opakowanie zawierające wierzchnią i spodnią ściankę, 

charakteryzuje się tym, że jest utworzone z pasma elastcznego 
materiału, zagiętego wzdłuż poprzecznych krawędzi (1,2,3,4,5 i 
6), tworzącego z przodu i z tyłu ścianki (9 i 10) w postaci 
zakładek, usytuowane po przeciwnych stronach spodniej ścian
ki (8), przy czym ścianki (7,8,9 i 10) są połączone ze sobą trwale 
wzdłuż bocznych krawędzi (14). 

Ścianka (10) ma u dołu klapkę (11), zachodzącą czę
ściowo za wierzchnią ściankę (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 93079 (22) 91 07 02 5(51) B65D 85/18 
(75) Sobczak Kazimierz, ŁÓDŹ; Bakinowski 

Tadeusz, ŁÓDŹ; Gajdzis Ryszard, ŁÓDŹ; 
Michalak Marian, ŁÓDŹ; Róziewicz 
Zbigniew, ŁÓDŹ 

(54) Opakowanie elastyczne 
(57) Opakowanie zawierające wierzchnią i spodnią ściankę, 

charakteryzuje się tym, że jest utworzone z pasma elastycznego 
materiału zagiętego wzdłuż poprzecznych krawędzi (1,2,3,4,5 
6), tworzącego z przodu i z tyłu ścianki (9 i 10) w postać 
zakładek, usytuowane między wierzchnią i spodnią ścianką (7 
8), przy czym ścianki (7,8,9 i 10) są połączone ze sobą trwale 
wzdłuż bocznych krawędzi (14). 

Ścianka (10) ma u góry klapkę (11), zachodzącą czę
ściowo za wierzchnią ściankę (7). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92678 (22) 91 05 10 5(51) B65D 85/72 
(75) Zeller Roman, ŁÓDŹ; Zeller Artur, ŁÓDŹ 
(54) Pojemnik 
(57) Pojemnik przeznaczony szczególnie na produkty spo

żywcze maziste lub sypkie stanowi cienkościenne naczynie (1), 
w kształcie wydrążonego walca z jednym dnem. Na zewnętrznej 
powierzchni walcowej naczynia (1) jest obwodowy występ (2) 
przebiegający wzdłuż jego krawędzi. 

Pojemnik jest wyposażony w pokrywę (3), w kształcie 
wydrążonego ściętego stożka z jednym dnem, które stanowi 
większą podstawę stożka, przy czym na wewnętrznej stożkowej 
powierzchni pokrywy (3) są obwodowe występy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93745 (22) 91 10 22 5(51) B65F1/00 
(75) Czerwiński Ryszard, Poznań 
(54) Pojemnik na odpadki 
(57) Pojemnik zawiera wymienny worek foliowy (6) oraz kon

strukcję podtrzymującą w postaci kolistej obręczy (1) z pokrywą 
(4) związaną zawiasowo z uchwytem (2) przymocowanym do 
obręczy (1). Również do obręczy (1) przymocowane są dwa 
wsporniki (3), z których każdy leży w pionowej płaszczyźnie 
stycznej do obręczy (1), a obie płaszczyzny są równoległe do 
pionowej płaszczyzny symetrii pojemnika przechodzącej przez 
uchwyt (2). Wsporniki (3) usytuowane są w ten sposób, że ich 
dolne końce dochodzą do pionowej płaszczyzny stycznej do 
brzegu uchwytu (2). Pomiędzy górnym odcinkiem każdsgo 
wspornika (3), a obręczą (2) usytuowane jest trójkątne wzmoc
nienie (7). Do doinego końca każdego wspornika (7) przymoco
wana jest pionowa płytka (8) z otworami. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Ul(21 ) 93893 (22) 9111 15 5(51) C02F 1/64 
(71) WODROL Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 

Rolnictwa w Vodę, Swarzędz 
(72) Szymanuszka Władysław, Hołysz Jerzy 
(54) Urządzenie do uzdatniania wody 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w walczaku urzą

dzenia osadzony jest na poziomym ruszcie zespół drenażowy 
(6) składający się z szeregu rur z PCW, których końce połączone 

są we wspólnym kolektorze, mającym wyjściowy króciec (10) 
usytuowany na przedniej dennicy walczaka. 

Na dennicy tej znajduje się również króciec (9) rury 
napowietrzającej z dyszami (8), która we wnętrzu walczaka 
rozwidla się na dwie odnogi. 

Urządzenie ma jeden górny (4) właz i drugi tyiny (5) 
umiejscowiony na tylnej dennicy. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93016 (22) 91 06 24 5(51) C02F 3/20 

(71) AKWATECH Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Komunalnej, POZNAN 

(72) Kubczak Paweł 

(54) Połączenie przewodu rusztu do 
napowietrzania cieczy z króćcem dyfuzora 

(57) Połączenie przewodu rusztu do napowietrzania cieczy 
z króćcem dyfuzora, zwłaszcza dyfuzora elastycznego, ma po
stać tulejki (2) z gumy, osadzonej w otworze wykonanym w 
przewodzie (1) rusztu, a w tulejce (2) umieszczony jest gwinto
wany króciec (3) dyfuzora. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Ul(21) 93387 (22) 91 03 25 5(51) D04B 9/42 

(75) Brojewska Barbara, ŁÓDŹ 
(54) Urządzenie do wytwarzania dzianiny, 

zwłaszcza na naciągi wodnych wałków 
poligraficznych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że między osadzo
nymi na ramie natykowej (2) cewkami (3), a szydełkarką (1) 
znajduje się aparat (4) łączący i skręcający ciągłe przędze 
syntetyczne. Aparat (4) składa się z przelotowego wrzeciona 
(11) z poprzeczną beleczką (12) osadzonego w oprawie (13). 
Oprawa (13) ułożyskowana jest w obudowie (14) mocowanej do 
płyty (15), na której umocowany jest również silnik (18) i dodat
kowy podajnik (6) przędzy oplatającej. 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 93060 (22) 91 07 01 5(51) E02B 15/04 
(71) OJKOS Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. 

z.0.0, GDAŃSK 
(72) Ludwiczak Jerzy, Małaczynski Marek 
(54) Zapora pływająca 
(57) Zapora charakteryzuje się tym, że na niezatapialnych 

pływakach (2) jest zamocowany sztywny pomost. Do pomostu 
zjednej strony są przytwierdzone podpory (9) dla linki stanowią
cej barierkę zabezpieczającą, natomiast z drugiej str ony są 
przytwierdzone uchwyty (11) do mocowania odciągów (12) 
brzegowych, przy czym każdy pływak (2) na boku przeciwnym 
niż podpory (9) barierki ma na końcach fartuch z zapięciem, a 
do podstawy pływaka (2) jest zamontowana poziomo listwa (15) 
wystająca poza obrys pływaka (2) po stronie mocowania fartu
cha. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93892 (22) 91 11 13 5(51) E03B 11/08 
E03B 11/00 

(71) WODROL Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 
Rolnictwa w Wodę, Swarzędz 

(72) Szymanuszka Władysław, Hołysz Jerzy 
(54) Dennica hydroforu 
(57) Dennica hydroforu charakteryzuje się tym, że ma umie

szczony w centralnym miejscu właz (3) a nad nim szereg króć
ców (5) umieszczonych w linii poziomej w równych odstępach 
od siebie nad poziomem lustra wody w hydroforze, które służą 
do wprowadzenia przewodów i elementów czujników sygnali
zujących parametry pracy urządzenia. W górnej części przy 
krawędzi dennicy znajduje się króciec (4) zasilający a w doinęj 
króciec (6) wypływu wody, przy czym wszystkie te króćce wraz 
z włazem umiejscowione są w jednej linii pionowej pokrywającej 
się z linią osi symetrii dennicy. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 93095 (22) 91 07 05 5(51) E03C 1/26 
(61) 47884 
(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, 

WARSZAWA 
(72) Łaś Jerzy, Młynarska Hanna, Lipski Ryszard, 

Granops Marian 
(54) Wkład filtracyjny do oczyszczania cieczy, 

zwłaszcza wody dla celów medycznych 
(57) Wkład filtracyjny do oczyszczania cieczy, zwłaszcza 

wody dla celów medycznych, ukształtowany w formie walca, w 
osi podłużnej którego jest umieszczona cewka z perforowanej rury 
wykonanej z tworzywa sztucznego termoplastycznego, charakte
ryzuje sie tym, że cewka (1 ) jest obustronnie krótsza od długości 
warstwy filtracyjnej (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92988 (22)910619 5(51) E04F 10''00 
(75) Kowzan Gajewska Grażyna, POZNAŃ; 

Gajewski Paweł, POZNAŃ 
(54) Markiza zwijana 
(57) Przedmiotem wzoru jest zwijana markiza przeznaczona 

do rozpinania ręcznego. Markiza ma rurkową konstrukcję wał
ków i stelaża oraz przesuwne ramiona nośne. 

Markiza zwijana charakteryzuje się tym, że wałek (2) 
obrotowy ma wzdłużną unię otworów (3) i jest połączony osiowo 
przez kwadratowy sworzeń z mechanizmem (10) rozwijania i 
zwijania mającym hak (25) z korbą (26). Mechanizm (10) ma 
osadzoną w korpusie (11) na sworzniu zębatkę o ukośnych 
wrębach. 

(4 zastrzeżenia) 
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U 1(21) 93083 (22) 91 07 04 5(51) E04F 13/00 
(71 ) Politechnika Krakowska, KRAKÓW 
(72) Cyunel Bogdan, Banaś Lucjan, Buryta Jerzy 
(54) Płytka wykładzinowa 
(57) Płytka według wzoru o żebrowanej powierzchni dolnej 

charakteryzuje się tym, że boczne powierzchnie żeber (1 ) tworzą 
kąt ostry (a) z powierzchnią iicową płytki. Wysokość żeber (1) 
zawarta jest w granicach od 0,1 do 1,0 grubości (g) płytki. 

(2 zastrzeżenia) 

U 1 (21) 93090 (22) 91 07 03 5(51) E04H 15/36 
(71) STALBUD Przedsiębiorstwo Produkcji 

Budowlanej, DĄBROWA GÓRNICZA 
(72) Nowicki Aleksander, Wawrzyńczak Jan 
(54) Wiata przystankowa 
(57) Wiata przystankowa charakteryzuje się tym, że do ramy 

głównej (3) są przymocowane dwie ramy pełne (4) i ramy 
niepełne (5), na których zamocowany jest dach (7). Dach składa 
się z powierzchni walcowej (8) i dwóch powierzchni czołowych 
(9). Do ramy głównej (3), ram pełnych (4) i ram niepełnych (5) 
przymocowana jest ławka (16). Wiata z trzech stron jest osłonięta 
podwójnymi szybami hartowanymi (20) przymocowanymi do 
ram pełnych (4) i ram niepełnych (5). 

(7 zastrzeżeń) 

Ul(21) 93035 (22)9106 27 5(51) E05D 5/00 
(71) TELKOMPZT Państwowe Zakłady 

Teletransmisyjne, WARSZAWA 
(72) Steinborn Benedykt 
(54) Zawias 
(57) Zawias składa się z części nieruchomej zawierającej 

ceownik (1), do którego przyspawany jest okrągły pręt (2), który 
z drugiej strony włożony jest w otwór rurki (3) przyspawanej do 
płaskownika (4) stanowiącego część ruchomą zawiasu. Między 
rurką (3) i ceownikiem (1 ) na osi okrągłego pręta (2) włożona jest 
swym otworem śruba mocująca (5). U dołu ceownika (1) znaj
duje się podłużny otwór (7) prostopadły w stosunku do osi 
okrągłego pręta (2), w który włożona jest prosta śruba mocująca 
(8). Przy czym między ceownikiem (1) i główką prostej śruby 
mocującej (8) znajduje się kwadratowa podkładka regulująca 
(9) posiadająca niesymetrycznie umiejscowiony otwór (10). 
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Ul(21) 93044 (22)9106 28 5(51) E06B 9/11 
E04F10/00 

(75) Hycza Marek, WARSZAWA 
(54) Mechanizm obrotu listew przesłonowych 

zasłony żaluzjowej poziomej 
(57) Wzór przedstawia rozłączne połącznie przekładni ślima

kowej z pokrętłem. Mechanizm charakteryzuje się tym, że wałek 
(4) ślimaka (2), w części wyprowadzonej z korpusu (1), zakoń
czony jest uchem (5), w którym za pomocą poprzecznych wy
pustów (6) zamocowany jest sześcian (7), do którego z kolei 
zamocowane jest za pomocą poprzecznych wypustów ucho (9), 
zakończone walcowym, rozciętym czopem (10), na końcach 
którego znajdują się poprzeczne wypusty (11), które po wciśnię
ciu czopa (10) w otwór pokrętła (12) usytuowane są w otworach 
(13) pokrętła (12), przy czym po obu bokach korpusu (1) wyko
nane są rowki (14), stanowiące elementy łączące. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93045 (22)910628 5(51) E06B 9/11 
E04F10/00 

(75) Hycza Marek, WARSZAWA 
(54) Mechanizm obrotu listew przesłonowych 

zasłony żaluzjowej poziomej 
(57) Wzór przedstawia rozłączne połączenie przekładni śli

makowej z pokrętłem. 

Mechanizm charakteryzuje się tym, że wałek (4) ślimaka 
(2), w części wyprowadzonej z korpusu, zakończony jest uchem 
(5) z otworem (6), przez które przewleczony jest sprężysty 
haczyk (7), zakończony rozciętym, stożkowym czopem (ft), na 
końcu którego znajdują się poprzeczne wypusty (9), przy czym 
koniec haczyka (7) oraz stożkowy czop (8) wciśnięte są w otwór 
(10) pokrętła (11). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93098 (22)9107 04 5(51) E21B 33/05 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, KRAKÓW 
(72) Turek Tadeusz, Bilik Ryszard, Uliasz 

Małgorzata 
(54) Manszet cementacyjny 
(57) Manszet cementacyjny charakteryzuje się tym, że kor

pus rurowy (3) ma tuleję przesłonową (6) na wysokości otworów 
cyrkulacyjnych (11), uzbrojoną zewnętrznie w pierścień tnący 
(7) podwieszony na sztyftach (8) i wyposażony w zawór kulowy 
(12) do zamykania drożności manszetu podczas bezmufowego, 
wielostopniowego cementowania. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93072 (22) 91 07 01 5(51) E21C 35/00 
(71) REMAG Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego, KATOWICE 
(72) Żak Edward, Walter Leszek, Szwed 

Zygmunt, Staniczek Franciszek 
(54) Mechanizm mocowania przekładni jazdy do 

ramy kombajnu chodnikowego 
(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że zarówno powie

rzchnia kołnierza (2), jak i skierowana ku niej powierzchnia 
korpusu (4) przekładni jazdy mają wzdłużne rowki (7 i 8), w 
których osadzony jest wpust (9). Między wpustem (9), a rzędami 
(A i B) nagwintowanych otworów (3) służących do wkręcenia 
śrub mocujących (5), kołnierz (2) ma dodatkowe rzędy (C i D) 
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otworów (10), przez które przechodzą śruby wzmacniające (11) 
wkręcone w odpowiadające otworom (10) nagwintowane otwo
ry (12) korpusu (4) przekładni jazdy. Rama w górnej ścianie (14) 
(w pobliżu kołnierza (2)) ma otwór montażowy (13) umożliwiają
cy dostęp do śrub wzmacniających (11) górnego rzędu (C). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 92925 (22)910610 5(51) E21C 35/22 
(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, 

ZABRZE 
(72) Sedlaczek Janusz, Kusak Edward, Knyć 

Józef, Błażewicz Andrzej 
(54) Przewód doprowadzający wodę do systemu 

zraszania organu urabiającego kombajnu, 
zwłaszcza węglowego 

(57) Przewód ma końcówki (1a,1b) połączone rozłącznie 
elastycznym odcinkiem (1c) przewodu (1). Końcówka (1a) ma 
kształt litery U skierowanej dnem w stronę tulei (3) i jest połączo
na łącznikiem (7) z otworem wału (5). Druga końcówka (1 b) ma 
kształt litery L i jest połączona łącznikiem z otworem w piaście 
(6). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93015 (22)9106 24 5(51) E21D 17/01 
E21D 21/02 

(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE 
(72) Kidybiński Antoni, Perek Jan 
(54) Okładzina stropowa obudowy kotwiowej 
(57) Okładzina jest utworzona z profilowanej blachy (1) o 

szerokości (S) wynoszącej około 1/2 najmniejszego ze stosowa

nych odstępów rzędów kotwi i długości (L) odpowiadającej 
szerokości wyrobiska, pomniejszonej o około 0,5 m. Wzdłuż 
profilowanej blachy (1) są wykonane symetrycznie wytłoczenia 
lub zagięcia (2) o wysokości nie przekraczającej 0,1 jej szeroko
ści (S). W osi podłużnej perforowanej blachy (1) jest wykonana 
nieparzysta liczba otworów (3), przy czym poprzeczna oś środ
kowego z tych otworów (3) pokrywa się z poprzeczną osią tej 
blachy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93057 (22) 91 06 28 5(51) E21D 20/02 
(71) MARCEL Kopalnia Węgla Kamiennego, 

WODZISŁAW ŚLĄSKI 
(72) Polnik Jan, Czech Eugeniusz, Badaj Andrzej, 

Kowalski Mieczysław 
(54) Nabojnica górnicza wielokrotnego użytku do 

wtłaczania kleju poliuretanowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji nabo}-

nicy górniczej wielokrotnego użytku do wtłaczania kleju poliureta
nowego do otworów wiertniczych w spękanym górotworze kopalni 
głębinowej. 

Nabojnica górnicza charakteryzuje się tym, że głowica 
napełniająca (1) zawiera rurę wtłaczającą (3), do której jest 
przymocowany na końcu króciec stalowy (4) zakończony rurką 
wylotową (5). Na rurę wtłaczającą (3) są nałożone trzy elastyczne 
tuleje (8a,8b,8c) dociskane pierścieniem dociskowym (6) rury 
przedłużającej (2) do króćca stalowego (4). Na rurkę wylotową 
(5) jest nałożony rozłącznie elastyczny uszczelniacz otworu (9) 
zawierający koszyczek uszczelniający z naciętymi ząbkami oraz 
tulejkę nakładczą zakończoną denkiem z krzyżowym rozcię
ciem. Na zewnątrz denka z krzyżowym rozcięciem jest przymo
cowana z jednej strony odchylná elastyczna pokrywka. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93014 (22)9106 24 5(51) E21F17/00 
(71) Główny Instytut Górnictwa, KATOWICE 
(72) Duch Andrzej, Głąb Lucjan, Kowalski 

Edward 
(54) Przyrząd do pomiaru rozwarstwienia 

górotworu 
(57) Przyrząd ma głowicę w postaci śrubowej sprężyny (1 ) o 

nieparzystej liczbie zwojów. Centralny zwój (2) śrubowej sprę
żyny (1) stanowi jednocześnie uchwyt dla pomiarowego cięgna 
(3). Skrajne zwoje (4) śrubowej sprężyny (1) są wydłużone i 
tworzą rozpory (5) głowicy w badawczym otworze (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93056 (22)9106 28 5(51) E21F17/06 
(71) MARCEL Kopalnia Węgla Kamiennego, 

WODZISŁAW Ś1ĄSKI 
(72) Mitko Marian, Skatuła Tadeusz, Kubica 

Antoni, Kucza Bronisław 
(54) Przewód powrotny trakcji elektrycznej w 

podziemiach kopalni głębinowej 
(57) Przewód według wzoru jest zawieszony równolegle z 

trakcyjnym przewodem jezdnym (7) poprzez dodatkowe izola
tory (9) trakcyjne na poprzecznych linkach napinających (4) 
górniczej obudowy chodnikowej (5) i jest połączony swym koń
cem do zasilania sieci trakcyjnej. Mocujące przewód jezdny 
powrotny (8) dodatkowe izolatory trakcyjne (9) są odwrócone 
swymi przyłączami o kąt 180° w stosunku do przyłączy izolato
rów trakcyjnych (6) mocujących trakcyjny przewód jezdny (7). 

Do przewodu jezdnego powrotnego (8) są przyłączone kabelki 
prądu powrotnego (11) elektrycznych urządzeń trakcyjnych (12) 
oraz w odległościach co 100 metrów jednożyłowe kable prądu 
powrotnego (16) podłączone do płaskowników połączenia po
przecznego (17) toru trakcyjnego (2). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 93065 (22)9107 01 5(51) F16D 3/58 
(71) ORGANIKA FOTON Warszawskie Zakłady 

Fotochemiczne, WARSZAWA 
(72) Uhera Roman 
(54) Sprzęgło kompensacyjne 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sprzęgło kompen

sacyjne stosowane w napędach pomp i maszyn. 
Sprzęgło kompensacyjne charakteryzuje się tym, że 

tarcza napędzająca (1) i napędzana (2) mają symetryczne 
występy (3) i (4) o różnej wysokości. Występ (3) tarczy napędza
jącej (1) i występ (4) tarczy napędzanej (2) oraz odpowiednio 
występ (4) tarczy napędzanej (2) i występ (3) tarczy napędzanej 
(2) leżą w jednych płaszczyznach. 

Pomiędzy tymi płaszczyznami osadzona jest wkładka 
elastyczna umocowana do występów (3) i (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93041 (22)9106 27 5(51) F16K1/52 
F16K 47/16 

(71) CHEMAR Zakłady Urządzeń Chemicznych i 
Armatury Przemysłowej, KIELCE 

(72) Migalski Franciszek, Żak Bogusław, Szajna 
Andrzej 

(54) Zawór regulacyjny wielostopniowy 
(57) Zawór regulacyjny ma trzpienie (1) zamocowane na 

belce (2) osadzonej na sworzniu (3). Sworzeń (3) zakończony 
jest płytką (4). W korpusie (5) zawór ma zespoły dławiące (6) 
połączone szeregowo i odciążeniowe popychacze (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93018 (22) 91 06 26 5(51) F16S 3/04 
(75) Suchcicki Ludwik, WARSZAWA 
(54) Kształtownik konstrukcji nośnej elementów 

mobilnych 
(57) Kształtownik charakteryzuje się tym, że występy (2) 

zakończone zaczepami (3) mocującymi stanowią przedłu
żenie krótszych boków rdzenia (1) oraz mają co najmniej 
jeden wzdłużny występ boczny (4). Na dłuższym boku rdze

ni 

nia (1), od strony występów (2) umieszczony jest co najmniej 
jeden występ o profilu teownika (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93005 (22) 91 06 24 5(51) F24B 7/04 
(75) Paluch Janusz, JAKUBÓW 
(54) Piec do spalania trocin 
(57) Piec charakteryzuje się tym, że ma obrotowy, nagarnia

jący trociny element (1 ) usytuowany nad zasypowym kanałem 
(2) mającym dla przepływu powietrza otwory (5), a część dolna 
(4) zasypowego kanału (2) połączona jest z jedną stroną rusztu 
(6). Druga strona rusztu (6) połączona jest ze ścianką (7), z 
otworami (8). Korpus (9) pieca połączony jest z dmuchawą (10) 
mającą przysłonę (11). Pod rusztem (6) usytuowany jest kanał 
(12) przepływu powietrza z przysłoną (13). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93784 (22) 9110 30 5(51) F28D 7/14 
(71) Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i 

Petrochemiczne, Płock 
(72) Płochocki Zygfryd, Jankowski Jan, 

Pacałowski Jerzy, Lubiński Bernard, Rola 
Andrzej, Kobus Lech 

(54) Chłodnica dla gorących gazów 
przemysłowych typu rura w rurze 

(57) Chłodnica usytuowana pod kątem do poziomu, składa 
się z dwóch rur o różnej średnicy w kształcie litery U. W środko
wej części zewnętrznej rury (1) usytuowany jest kołnierzowy 
króciec (5) wlotu medium chłodzącego. Poniżej króćca (5) znaj
duje się osłona (6) o przekroju zbliżonym do trapezu. W pobliżu 
czołowej powierzchni ramion zewnętrznej rury (1 ) zamontowane 
są kołnierzowe króćce (7) wylotu pary. Zakończenie ramion 
zewnętrznej rury (1) stanowi skośna osłona (3) z kierującymi 
przegrodami (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 93052 (22) 91 06 28 5(51) G01B 3/12 
(75) Palczewski Tomasz, GDAŃSK; Palczewska 

Agnieszka, GDAŃSK 
(54) Wózek do pomiaru długości drogi 
(57) Wózek charakteryzuje się tym, że kółko pomiarowe o 

kalibrowanej średnicy (0) składa się z dwu bliźniaczych w 
lustrzanym odbiciu krążków tocznych (1), do których piast (3) 
umocowane są sztywno dwie jednakowe, diamagnetyczne tar
cze nośne (4), mające średnicę zewnętrzną mniejszą od średni
cy kalibrowanej (D). Między tarczami (4) są umocowane trwale, 
w najbliższym sąsiedztwie obwodu, w położeniu promienio
wym, liczne, jednakowe magnesy trwałe (5), wszystkie skiero
wane biegunami (N) w jedną stronę i mające w płaszczyźnie ich 
obrotu (O-O) usytuowany poziomo kontaktron (6) w odległości 
nastawialnej (S). Kontaktron (6) jest umocowany za pośrednic
twem dwu uchwytów bocznych (7) do płaskiego widelca (9), 
zaopatrzonego w sztywną, długą, wygiętą na końcu pod kątem 
rozwartym rękojeść rurową (10), mającą ergonomiczny uchwyt 
oraz umieszczony na niej elektroniczny, bezobsługowy, autono
miczny licznik impulsów z wyświetlaczem cyfrowym. Liczba (n) 
magnesów trwałych (5) stanowi funkcję średnicy kalibrowanej 
(D) kółka pomiarowego i jest najkorzystniej tak dobierana, aby 
jeden impuls pomiarowy od jednego magnesu odpowiadał 
drodze równej 10 mm. Licznik impulsów zawiera co najmniej 
autonomiczny, bezobsługowy zasilacz akumulatorowy, cyfrowy 
układ wejścia-wyjścia oraz filtry przeciwzakłóceniowe. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 93086 (22)9107 04 5(51) G01N 27/82 
(75) Martyna Roman, KRAKÓW 
(54) Głowica magnetyczna do pomiaru uszkodzeń 

lin stalowych 
(57) Głowica według wzoru składa się z dwóch identycz

nych, symetrycznie usytuowanych części (1), umieszczonych w 
dwudzielnej obudowie (2) ferromagnetycznej, posiadającej za
mocowane na zewnętrznej stronie rozłączne połączenia (3) me

chaniczne oraz uchwyty (4), przy czym oś symetrii (5) głowicy 
usytuowana jest pod kątem ostrym w stosunku do podstawy 
głowicy, wewnątrz której zamontowana jest nieferromagnetycz-
na dwudzielna rura (6). Każda z części (1) wyposażona jest w 
czujniki indukcyjne (7) i hallotronowe (8), magnesy trwałe (9), 
zwory magnetyczne (10) i nabiegunniki (11). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93009 (22) 91 06 24 5(51) G01P 5/165 
(75) Pisarczyk Daniel, OPOLE 
(54) Rurka piętrząca do pomiaru maksymalnych 

prędkości przepływu 
(57) Rurka piętrząca do pomiaru maksymalnych prędkości 

przepływu, mająca rurę wlotową połączoną na stałe z rurą po
ziomą i z rurką połączoną za pomocą elementu łącznego, cha
rakteryzuje się tym, że w rurce (2) nawiercone są otwory (8), do 
których przylegają wykonane z przezroczystego materiału poje
mniki (6) osadzone w elemencie roboczym (4) połączonym 
przegubowo z rurą (2) za pomocą sworznia (5) i dociskanym do 
rury (2) sprężystym elementem (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93080 (22) 91 07 02 5(51) Gl 1B 15/60 
(75) Gielec Zbigniew, ŁÓDŹ; Skład. Henryk, 

ŁÓDŹ 
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(54) Urządzenie do przewijania taśmy w kasecie 
magnetofonowej 

(57) Urządzenie według wzoru składa się z pojemnika (1) 
mieszczącego kasetę magnetofonową, który na ścianie (2) ma 
wbudowany obrotowy trzpień (3). Trzpień (3) od wewnątrz po
jemnika zazębia się z kółkiem nawoju taśmy zaś na zewnątrz 
pojemnika ma przymocowane małe koło zębate (4). Koło zębate 
(4) współpracuje z dużym kołem zębatym (5) osadzonym na osi 

(6). 
(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 93032 (22)9106 25 5(51) H01H 36/00 
(75) Jaworski Henryk, PŁOCK 
(54) Przełącznik prądowy /tyrystorowy 

przeciwwybuchowy iskrobezpieczny w 
obudowie/ 

(57) Przełącznik według wzoru składa się z obudowy (1), 
posiadającej oparty na ściankach użebrowania wzmacniające
go (2) występ (3), w którego ściankach osadzone są: rezystor 
(5), kontaktron (6), oś (8) blokowana sprężynami (7) i korpus 
metalowy (4). Na osi (8) zamocowane są tulejki (9) połączone 
mechanicznie z suwakiem. Na wewnętrznej powierzchni suwa
ka zamocowana jest kostka magnesu stałego (11). W korpusie 
metalowym (4) mocowany jest triak. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 93075 (22) 91 07 03 5(51) HOIR 23/26 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Przyborowski Włodzimierz, Kamiński 

Grzegorz 
(54) Przepust koncentryczny 
(57 i Istota wzoru polega na tym, że przepust ma wkładkę 

izoiacyjną o promieniowo rozmieszczonych stożkowych otwo
rach, w których umieszczone są obustronne łączniki koncentry
czne (2), zawierające tuleję przewodzącą (2'), na jednym końcu 

której wykonany jest kołnierz oporowy (2"), zaś na drugim końcu 
o mniejszej średnicy posiada wykonany gwint metryczny (2"'), 
natomiast pomiędzy kołnierzem oporowym (2') a gwintem (2'") 
ma odcinek o kształcie ściętego stożka, zaś wewnątrz tuleja (2') 
posiada osiowo usytuowany otwór (3) z gwintem metrycznym, 
zakończony na swych końcach wgłębieniami (4,4'), przy czym 
w otworze (3) z gwintem metrycznym osadzone jest rozłącznie 
gniazdo koncentryczne, składające się z dwóch pierwszych 
rurek przewodzących (5,5'), z których każda wypełniona jest 
elementem izolacyjnym (6,6'), wewnątrz którego umieszczona 
jest rurka przewodząca (7), przy czym drugie rurki przewodzące 
(7) połączone są prętem przewodzącym (8) ustalonym za pomo
cą tworzywa termoutwardzalnego (9) wypełniającego otwór (10) 
usytuowany prostopadle do osi tulei (2') wykonany w części 
stożkowej tulei (2'), natomiast we wgłębi eniach (4,4") osadzone 
są nakrętki (11,11 ') kontrujące pierwsze rurki przewodzące (5,5"), 
zaś łączniki koncentryczne (2) są zamocowane na wkładce 
izolacyjnej za pomocą nakrętki z gwintem metrycznym w części 
z gwintem metrycznym (2'") tulei przewodzącej (2'). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 93760 (22) 9110 24 5(51) H03J 9/00 
H04B 1/03 

(75) Łapiński Krzysztof, Łapy 
(54) Urządzenie załączająco-programujące do 

zdalnego sterowania 
(57) Urządzenie służy do zdalnego załączania i programo

wania odbiornika telewizji kolorowej. 
Urządzenie charakteryzuje się tym, że od czoła w ramie 

(1) jest trwale zamontowana przezroczysta płytka (3). Od góry 
w ramie (1) wykonana jest wnęka (4) z otworami, w których 
umieszczone są przyciski (5) funkcji telewizyjnych oznaczonych 
na dnie wnęki. 

(1 zastrzeżenie) 
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Nr 
zgłoszenia 
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287097 
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287125 
287126 
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287139 
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287145 
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287151 
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287156 
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287180 
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287185 
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287192 
287193 
287194 
287206 
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287211 
287212 
287217 
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2 

C08L 
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D01G 
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F27D 
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B02B 
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F27B 
H02P 
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C01D 
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B23B 
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F23D 
F23D 
F23D 
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F24H 
H02K 
F24H 
F24H 
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H01F 
H02J 
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C09K 
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E04G 
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E04G 
D21H 
G05F 
E01D 

[ 

Strona 

3 

17 
16 
3 

38 
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19 
36 
37 

6 
4 
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41 
42 

7 
12 
18 
17 
5 
8 
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33 
32 
32 
32 
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35 
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35 
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31 
30 
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38 | 
10 
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286864 
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287025 
287027 
287029 
287032 
287033 
287036 
287037 
287038 
287043 
287047 
287048 
287049 
287053 
287054 
287056 
287057 
287058 
287061 
287062 
287063 
287064 

| 287067 
287077 
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287087 
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287094 
287095 

Int.Cl5 
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F23B 
B65H 
C07C 
E21D 
G01N 
A01N 
B60C 
F04D 
E21C 
B25C 
F03G 
H01L 
A61M 
C04B 
B60R 
E04B 
F02M 
A61F 
G01R 
C08G 
E05G 
E04F 
HOIR 
F02B 
B65H 
C08J 

G01N 
C10M 
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A47J 
H01H 
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31 
11 
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9 

29 
25 
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29 
40 
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13 
9 

23 
28 
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38 
17 
24 
23 
40 
28 
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17 
37 
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33 
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39 

5 
12 
10 
37 
24 
17 
13 
16 
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13 
38 
14 
36 
36 
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20 
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1 

287218 
287221 
288410 
288603 
289262 
289414 
289935 
289956 
290169 
290365 
290579 
290586 
290621 
290622 
290793 
290862 
290863 
290888 
290890 
290906 
290932 
290933 
290957 
290961 
290962 
290982 
291129 
291156 
291195 
291218 
291242 
291244 
291311 
291344 
291385 
291427 
291434 
291480 
291507 
291537 
291636 
291954 
292076 
292153 
292168 
292196 
292233 

Int.Cl5 

2 

E05F 
B25H 
C07D 
A61K 
F03G 
A61K 
C07D 
E05G 
B03B 
F16L 
C07C 
C07D 
A47B 
C12P 
F02M 
C11D 
C11D 
C23F 
E03C 
C03B 
F23J 
F16H 
B32B 
C11D 
C11D 
B01J 
C07D 
C07D 
C08L 
A47J 
E21C 
A61K 
A01B 
C10J 

D06M 
F16H 
E21C 
F23H 
B22C 
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C08L 
E21B 
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G01C 
E21C 
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3 

23 
8 

15 
4 

29 
4 

15 
24 

6 
31 
13 
14 
2 

20 
28 
19 
19 
20 
22 
12 
34 
30 

8 
18 
18 
6 

16 
14 
17 
3 

26 
4 
2 

18 
21 
30 
25 
33 

7 
13 
17 
25 
21 
14 
42 
36 
27 
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Nr 
zgłoszenia 

1 

91793 
92286 
92678 
92748 
92763 
92906 
92925 
92988 
92993 
93005 
93006 
93007 
93009 
93010 
93011 
93012 
93013 
93014 
93015 
93016 
93018 
93032 
93035 
93036 

Int.Cl5 

2 

B23Q 
B60R 
B65D 
A01K 
A62B 
B02C 
E21C 
E04F 
A63B 
F24B 
A47B 
A47C 
G01P 
A47J 
B26D 
A47C 
B60M 
E21F 
E21D 
C02F 
F16S 

H01H 
E05D 
A01B 

Strona 

3 

49 
51 
53 
43 
46 
48 
58 
55 
47 
60 
44 
45 
61 
46 
49 
46 
50 
58 
58 
54 
60 
62 
56 
43 
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1 

93038 
93041 
93043 
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93045 
93046 
93047 
93048 
93049 
93051 
93052 
93053 
93054 
93055 
93056 
93057 
93060 
93062 
93063 
93065 
93069 
93070 
93071 
93072 

IntCl5 

2 

B60R 
F16K 
A45C 
E06B 
E06B 
A63B 
B07B 
B60P 
B60J 

B01D 
G01B 
B63B 
B65D 
B02C 
E21F 
E21D 
E02B 
A47B 
A41D 
F16D 
B60R 
B41F 
B23K 
E21C 

Strona 

3 

51 
60 
44 
57 
57 
47 
48 
50 
50 
47 
61 
52 
52 
47 
59 
58 
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45 
44 
59 
51 
50 
48 
57 
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1 
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93078 
93079 
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93087 
93088 
93089 
93090 
93091 
93092 
93095 
93096 
93098 
93099 
93100 
93387 
93745 
93760 
93784 
93892 
93893 

Int.Cl5 

2 

HOIR 
B65D 
B65D 
G11B 
E04F 
A01D 
G01N 
A01G 
A22C 
A47J 
E04H 
B30B 
A47B 
E03C 
B02C 
E21B 
B62B 
B62K 
D04B 
B65F 
H03J 
F28D 
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INFORMACJA 
o cenach i warunkach prenumeraty dla czasopisma 

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 
„WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO" 

Warunki p r e n u m e r a t y 

1. Z dniem 1 stycznia 1992 r. prenumeratę „Biuletynu Urzędu Patentowego" 
oraz „Wiadomości Urzędu Patentowego" przejmuje od RSW Urząd 
Patentowy RP. 

2. Wpłaty za prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne. 

3. Wpłaty na prenumeratę przyjmuje Urząd Patentowy RP 00-950 Warszawa, 
Al. Niepodległości 188/192. 
Konto NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1 99.1000 §92. 

4. Terminy przyjmowania prenumeraty: 
na kraj: do 20 XI na I kwartał roku następnego 

do 20 II na II kwartał 
do 20 V na III kwartał 
do 20 VIII na IV kwartał 

5. Cena prenumeraty na II kwartał 1992 roku wynosi: 
dla „Biuletynu Urzędu Patentowego" 105 000 zł 
dla „Wiadomości Urzędu Patentowego" 39 000 zł. 


