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Warszawa 1992

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.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203,
00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, kl. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 9,5. Nakład 800 egz
Cena 15000 zł
Druk: Zakład Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 118/92
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informaq'e o
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach
użytkowych, mają następujące znaczenie
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(62)
(71)
(72)
(75)
(86)
(87)

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
- data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- skrót opisu
- nr zgłoszenia głównego
- numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego)
- nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
- nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
- data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są literowo-cyfrowe kody
rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16) zgodnie z przyjętymi symbolami:

A1
A2
A3
A4
U1
U3

-

ogłoszenie zgłoszenia o patent
ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy
ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy
ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy
ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne
ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne dodatkowe

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 288464 (22)9012 22 5(51) A01N 59/00
(71) Politechnika Śląska, GLIWICE;
GAMRAT-ERG Zakłady Tworzyw
Sztucznych, JASŁO
(72) Gasztych Dionizy, Matyszkiewicz Bogdan,
Bałon Janina, Białek Marek, Grunik
Ryszard, Półchłopek Edmund, Wątroba Jan
(54) Środek gryzoniobójczy
(57) Środek zawiera w procentach wagowych 40 - 70% azo
tanu potasowego i 30 - 60% mączki drzewnej lub 45 - 65%
azotanu sodowego i 35 - 55% mączki drzewnej, które to miesza
niny po spaleniu wydzielają mieszaninę gazów o zawartości 15
- 35% tlenku węgla.
Mieszanina azotanu potasowego lub azotanu sodowe
go i mączki drzewnej jest umieszczona w gilzie cylindrycznej
zaopatrzonej w palec zapalczy.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 290625
(31) 90

(22)910611

48370

5(51) A23B 7/022

(32) 901016

(54) Sposób wytwarzania fosforanu paszowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania fosfo
ranu paszowego na drodze termicznego odfluorowania w pie
cach obrotowych.
Sposób polega na wprowadzaniu do apatytu, soli fosfo
rowych w postaci stałej lub w postaci roztworu wodnego, oraz
stosowaniu recyrkulacji nie w pełni odflorowanego fosforanu
paszowego.

(7 zastrzeżeń)
A2(21) 291786 (22) 91 09 20 5(51) A47G 7/04
(75) Wikieł Tadeusz, WARSZAWA
(54) Kwietnik
(57) Kwietnik charakteryzuje się tym, że kolumny z rozpręż
nymi końcówkami (1) mają w górnej części proste gniazda
zawiesi i trójkątne a w dolnej części mają gniazda (5) dolnego
pręta kratki (4). Pręt dystansowy (3) dochodzi do boków kolumn
z rozprężnymi końcówkami (1).

(5 zastrzeżeń)

(33) IT

(71) AGROFIL Soc. Coop, a r.l., CATANIA, IT
(72) Costanzo Luigi, Nobili Sergio, Paraventi
Raffaele
(54) Sposób wytwarzania sprasowanych
odwodnionych środków żywnościowych
(57) Sposób wytwarzania sprasowanych odwodnionych środ
ków żywnościowych z liofilizowanych i/lub suszonych produktów
pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego polega na tym, że a)
odmierza się liofilizowane i/lub suszone produkty pochodzenia
roślinnego i/lub zwierzęcego w ilościach potrzebnych do otrzy
mania pożądanego produktu końcowego, b) uplastycznia się
produkty wyjściowe roztworem woda/alkohol lub tylko alkoho
lem i/lub utrzymuje się je w temperaturze 20 - 95°C w ciągu od
1 sekundy do 10 minut, aż do uzyskania pożądanej plastyczno
ści, c) sprasowuje się produkt lub produkty pod ciśnieniem 2 2
100 kg/cm w temperaturze 20 - 95°C w ciągu 1-10 sekund i d)
pakuje się tak otrzymany produkt w wysoce nieprzepuszczalny
materiał, przy czym produkt końcowy ma aktywność wodną
(WA) mniejszą lub równą 0,4 - 0,5.

(15 zastrzeżeń)
A1(21)288305
(22) 90 12 18 5(51) A23K 1/22
(71) BONARKA Krakowskie Zakłady Przemysłu
Nieorganicznego, KRAKÓW
(72) Mięso Ryszard, Kowalski Zygmunt,
Fudali-Wałach Danuta, Góralczyk Andrzej,
Wójcik Adolf, Stanek Ewa

A2(21) 291806

(22)9109 23

5(51) A47K 11/06

(75) Ciszewska Joanna, WARSZAWA
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(54) Nocnik
( 5 7 ) Nocnik stanowi pojemnik o ściankach (1) podwójnych,
elastycznych wypełnionych powietrzem, mających u dołu na
zewnątrz zawór (4) z korkiem na pałąku, z dnem (3) pełnym
wykonanym z twardego, elastycznego materiału.

(3 zastrzeżenia)

3

czony jest gwintem (2), a drugi otworem przystosowanym do
końców pręta Kúntschera (3). Tuleja ma otwory (4) i (6) usytuo
wane naprzeciw siebie, z których otwór (4) jest nagwintowany i
wyposażony w śrubę (5), zaś otwór (6) ma średnicę nieco
większą niż nagwintowany otwór (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288525 (22) 90 12 27 5(51) A61B 17/56
(71) Akademia Medyczna, LUBLIN
(72) Augustyniak Edward
(54) Urządzenie do usuwania prętów Küntschera
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządze
nia do usuwania prętów Kúntschera z jamy szpikowej, zwłaszcza
w przypadkach niemożności usunięcia tych prętów przy użyciu
znanych zestawów. Urządzenie charakteryzuje się tym, że uchwyt
ma połączone obrotowo ramiona (1,2), z których ramię (1 ) dolne
ma końcówkę (3) wyprofilowaną do przekroju pręta Kúntschera
oraz nagwintowaną końcówkę (4). Ramię (2) górne stanowi
dźwignię jednoramienną o przełożeniu co najmniej 1 : 25 i
osadzone jest obrotowo na wyprofilowanej końcówce (3) ramie
nia (1) dolnego, ponadto ramię (2) górne ma śrubę (6) docisko
wą.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 288423 (22) 90 12 20
5(51) A61C 8/00
(71) Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, RUDNIKI
(72) Łukowski Jan, Lipski Henryk, Pawlicki
Jacek, Dudek Ryszard, Ziółko Marian,
Dyner Marek
(54) Wszczep śrubowy dwudzielny
(57) Wszczep śrubowy charakteryzuje się tym, że część fila
rowa (1) ma gwint spiralny (3) o podstawie płaskiej odwróconej
w kierunku zgodnym z obciążeniem wszczepu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288372 (22) 90 12 19 5(51) A61B 17/58
(71) Akademia Medyczna, LUBLIN
(72) Augustyniak Edward
(54) Przyrząd do usuwania prętów Küntschera
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji uchwytu
umożliwiającego skuteczne usuwanie pręta Kúntschera z jamy
szpikowej niezależnie od jego osadzenia. Przyrząd ma uchwyt
pręta Kúntschera, będący tuleją (1), której jeden koniec zakoń
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A1(21) 288510

(22) 90 12 28

5(51) A61G 7/00
A61G 11AX)
(71) ORMED Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Medycznej, WARSZAWA
(72) Sajdak Grażyna, Pyzerski Jerzy, Szczęśniak
Jan
(54) Łóżko dla niemowląt

(57) Łóżko dla niemowląt charakteryzuje się tym, że cały
mechanizm blokady przemieszczania ściany (9, 10) usytuowa
ny jest w górnym poziomym jej elemencie i jest zdwojony
symetrycznie względem środka jej długości, w którym to środku
znajduje się dźwignia sterująca zwalnianiem napięć zacisków
współpracujących z prowadnicami (6, 6a) i służąca także do
napędu przemieszczania tej ściany, zaś leże (4) zaopatrzone
jest w prowadnice współpracujące z rozłącznymi łącznikami (2 a)
szczytów (1,1 a), z których dwa (2a) usytuowane są na poziomie
podłożowym a jeden (2b) na poziomie przypodłogowym.

(6 zastrzeżeń)
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(54) Sposób wytwarzania preparatu leczniczego
dla zwalczania zespołu chorobowego
posocznicy karpia
(57) Sposób wytwarzania preparatu leczniczego polega na
tym, że do nośnika z mąki pszennej stanowiącego od 88,0 do
91,7% wagowych całej masy dodaje się 1 % wagowy detreomycyny zmieszanej z 1% wagowym błękitu metylenowego oraz
0,2% odżywki witaminowej i od 5 do 8% wagowych odpadów
ziela dziurawca rozdrobnionych do cząstek od 0,5 do 1,0 mm.
Mieszaninę aglomeruje się w znany sposób dodając w trakcie
procesu aglomeracji 20% wagowych gorącego 10 % kleiku
karboksy mety locelu lory.
Otrzymany granulat suszy się w temperaturze 40 do
45°C, następnie nanosi się nań film z lakierem enterojelitowym
w ilości od 3 do 4% masy granulatu.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 288488 (22)9012 27 5(51) A61K 31/715
(71) BIOPROTECT Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Badawcze Spółka z o.o.,
WARSZAWA; Firextra Oy, TAMPERE, FI
(72) Struszczyk Henryk, Pospieszny Henryk,
Kivekas Olli
(54) Środek do ograniczania infekcji wirusów
(57) Środek do ograniczania infekcji wirusów, zwłaszcza
wirusów roślinnych i bakteryjnych, zabezpieczający rośliny i
bakterie w rolnictwie, przemyśle spożywczym czy fermentacyj
nym, charakteryzuje się tym, że stanowi go mieszanina soli
chitozanu w postaci chlorowodorku i octanu chitozanu, lub sól
chitozanu zawierająca grupy chlorowodorku i octanu występu
jące jednocześnie w makrocząsteczce, zawierających polimer o
średniej masie cząsteczkowej 1000 - 2000000, stopniu deacetylacji nie niższym niż 35%, udziale chlorowodorku w zakresie
0,01 - 0,99 oraz stężeniu soli chitozanu w roztworze 0,000001 1,0% wagowych.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 288303

(22) 90 12 18

5(51) A61K 35/78

(75) Heropolitański Ryszard, WARSZAWA
(54) Sposób wytwarzania koncentratów
borowinowych o właściwościach leczniczych
A1(21) 290678

(22)910614

(31) 90 9007417

5(51) A61K 9/10

(32) 90 06 14

(33) FR

(71) APLICACIONES FARMACEUTICAS S.A.
DE C.V., MEKSYK, MX
(72) Angeles Uribe Juan, Garza Flores Josue
(54) Sposób poprawy kontroli własności
farmakokinetycznych i farmakologicznych
farmaceutycznie aktywnej substancji do
wstrzyknięć
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że substancję aktywną
przeprowadza się w formę stałych mikrokulek nie porowatych,
o średnicy 5 - 300/tm, zawierających substancję farmaceutycz
nie aktywną w strukturze kulistej utworzonej przez co najmniej
jedną substancję-nośnik farmakologicznie nieaktywną po czym
mikrokulki rozdziela się na frakcje.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 288343

(22) 90 12 18

5(51) A61K 31/71

(71) Akademia Rolnicza, POZNAŃ
(72) Madziar Maria, Przybył Antoni

(57) Sposób polega na tym, że czynne substancje zawarte
w borowinach przeprowadza się do roztworu przy pomocy
ekstrakcji wodnym roztworem substancji alkalicznych, takich jak
wodorotlenek sodu czy potasu o pH nie niższym od 10.
Następnie po oddzieleniu ekstraktu od części balasto
wej, substancje aktywne wydziela się powtórnie z ekstraktu
zakwaszając go kwasem mineralnym do pH poniżej 3,5. Wy
dzielone substancje oddziela się od cieczy znanymi sposobami,
uzyskując pasty, które stosuje się bezpośrednio lub suszy uzy
skując proszek. Zmieniając odpowiednio pH uzyskanych past,
koryguje się ich właściwości i zastosowanie.
Wytworzone koncentraty borowinowe, zarówno w po
staci past jak i proszku mogą być stosowane do okładów i kąpieli
podobnie jak borowiny kopalne, mogą mieć również zastoso
wanie jako dodatki do kremów, balsamów, mydeł czy szampo
nów.

(5 zastrzeżeń)
A2(21) 291859

(22) 91 09 26

5(51) A63F 9/06

(71) ALPHA Przedsiębiorstwo Zagraniczne,
KRAKÓW
(72) Schramel Stanisław, Schramel Teresa

Nr 13 (483) 1992

5

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Układanka logiczna
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy układanki logicznej w kształcie bry
ły, zwłaszcza w kształcie kuli.
Układanka logiczna, składająca się z połączonych ze
sobą prowadnic i segmentów roboczych, których zewnętrzne
powierzchnie dopełniają się do kształtu bryły, charakteryzuje się
tym, że prowadnice (1) przylegają do siebie w płaszczyźnie
podziału (A - A), zakończone są jednakowymi półczaszami (2) i
mają w środkowych częściach wspólne kołowe tory (3) usytuo
wane prostopadle do płaszczyzny podziału (A - A), i rozmiesz
czone symetrycznie pomiędzy półczaszami (2). Na torach (3)
osadzone są suwliwie jednobarwne segmenty robocze (4) o
dobranych kolorach i jednakowych kształtach dopełniających
półczasze (2) prowadnic (1) do kształtu bryły, przy czym pro
wadnice (1) połączone są ze sobą obrotowo w osi symetrii (B B).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 288380 (22) 90 12 21 5(51) B01D 15/00
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Warych Jerzy
(54) Sposób odsiarczania mokrego gazów
roztworami alkalicznymi
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że gazy zanieczyszczone wstę
pnie się odpyla w odpylaczu suchym (1), po czym wprowadza
się do wymiennika ciepła (2) osadzonego w części odlotowej (3)
skrubera (4), stanowiącego dwusekcyjny aparat współprądowo
- przeciwprądowy, w którym wstępnie schładza się, po czym w
dalszym ciągu schładza się w przestrzeni współprądowej prze
pływającego gazu i kropel roztworu sorpcyjnego o pH nie mniej
szym niż 6 recyrkulowanego z dolnej części skrubera (4), gdzie
zachodzi wstępne odsiarczanie gazu, a następnie zmienia się
kierunek przepływu gazu schłodzonego i nasyconego parą
wodną na przeciwny to jest przeciwprądowy w stosunku do
natrysku kropel roztworu sorpcyjnego, rozpylanego w części
odlotowej (3) skrubera (4), gdzie zachodzi końcowe odsiarcza
nie i odpylanie gazu. Oczyszczone gazy podgrzewa się ciepłem
fizycznym gazów zanieczyszczonych i usuwa się do atmosfery
poprzez część odlotową (3).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 293185
(31)90

18140

(22) 91 01 29

5(51) B01D 21/02

(32)900129

(33) JP

(75) Sakurada Yasuyuki, KANAGAWA, JP
(54) Aparatura do oczyszczania ścieków
( 5 7 ) Aparatura do oczyszczania ciągłego obejmuje mieszal
nik do mieszania zanieczyszczonej wody i czyszczących chemi
kaliów, zbiornik oczyszczający do przyjmowania wymieszanej
substancji z mieszalnika (2) i rozdzielenia substancji nieorgani
cznych i organicznych na części pływające, osady oraz oczysz
czoną ciecz, układ (3) przewodów rurowych cieczy oczyszczonej
do odprowadzania cieczy sklarowanej w cieczy do oczyszczenia
i spustowy układ (4) rurowy do odprowadzania części pływających
i osadów. Aparatura do oczyszczania ciągłego ma mechanizm
okienkowy i kadź poza powyższymi elementami składowymi.

(11 zastrzeżeń)
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A1(21) 288529 (22)9012 28 5(51) B01D 50/00
(71) POLGRAPH S.A., NOWY SĄCZ
(72) Lebiedziejewski Mirosław, Korzeń Adam,
Kłosowski Janusz, Bednarczuk Ryszard,
Hermanowski Andrzej
(54) Sposób i układ oczyszczania gazów
przemysłowych z substancji smolistych

Nr 13 (483) 1992

genizacji, zwłaszcza produktów spożywczych, składające się z
grzybka i z gniazda, charakteryzuje się tym, że grzybek (1)
cylindryczny ustalany jest centralnie w gnieździe, mającym pier
ścieniową przestrzeń (2) utworzoną w płycie (3). Do płyty (3)
przylega płaski element (5) z centralnie nad grzybkiem (1) wyko
nanym otworem (6) o średnicy mniejszej od średnicy grzybka (1).

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób oczyszczania polega na tym, że oczyszczone
gazy przemysłowe po pierwszym stopniu czyszczenia w elektro
filtrze smołowym poddaje się drugiemu stopniu oczyszczania
przez przepuszczenie ich przez filtr koksowy.
Układ charakteryzuje się tym, że w drugim stopniu oczy
szczania gazów przemysłowych włączony jest szeregowo filtr
koksowy (F) za elektrofiltrem smołowym (E).
Wynalazek znajduje zastosowanie do oczyszczania ga
zów przemysłowych z substancji smolistych, zwłaszcza węglo
wodorów aromatycznych, powstających w procesie produkcyj
nym wytwarzania wyrobów elektrodowych.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 292802 (22) 9112 16 5(51) B01F13/02
(31)90 4041424
(32)901221
(33) DE

A1(21) 288376

(22) 90 12 21

5(51) B01D 53/02

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Warych Jerzy
(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i
aerozolowych ze strumienia gazów
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ga
zów odlotowych z procesów przemysłowych.
Istota wynalazku polega na tym, że strumień zanieczy
szczonych gazów dzieli się na co najmniej dwa równe strumie
nie lub co najmniej dwa oddzielne strumienie o zbliżonej obję
tości i wprowadza się do aparatu procesowego (4) przez co
najmniej dwa przeciwległe usytuowane wloty (2, 2'), tworząc co
najmniej dwa strumienie o przeciwnych kierunkach wzdłuż tej
samej osi.

(2 zastrzeżenia)

(71) Lescha Maschinenfabrik GmbH & Co. KG,
AUGSBURG, DE
(72) Kasberger Peter, Fradl Fredy
(54) Mieszarka
( 5 7 ) W mieszarce, zwłaszcza do materiałów budowlanych, z
napędzanym bębnem (2), osadzony na kabłąku (4), umieszczo
nym wychylnie na ramie (5), bęben (2) jest napędzany za
pomocą podpartego od strony ramy urządzenia napędowego,
zawierającego chłodzony powietrzem silnik elektryczny (9), któ
ry jest umieszczony w osłonie, zdejmował nej od strony ramy.
Osłona (25) zaopatrzona jest w otwór (33) do zasysania powie
trza i w otwór (34) do odprowadzania powietrza oraz zawiera
zespół łącznikowo - wtyczkowy (61). Silnik (9) napędza za po
średnictwem przekładni odboczkowej (10, 11) wał napędowy
(8), umieszczony współosiowo z osią wychylania kabłąka i przy
porządkowany bębnowi (2). Uzyskuje się dużą niezawodność i
łatwość obsługi przy racjonalnej wytwarzalności dzięki temu, że
osłona (25) mieszcząca silnik (9) i przekładnię odboczkową (10,
11) posiada otwór zasysający (33), który łączy się ze zmieniają
cym wielokrotnie kierunek kanałem zasysającym (35), a której
otwór (34) do odprowadzania powietrza uchodzi do kanału
odprowadzającego (55), kończącego się poza obudową i two
rzącego blokadę dopływową.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 288426 (22) 90 12 20
5(51) B01F 5/06
(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN
(72) Komsta Henryk, Popko Henryk,
Oleszczyński Bogdan
(54) Urządzenie do homogenizacji
( 5 7 ) Urządzenie służy do homogenizacji wszystkich produ
któw, zwłaszcza produktów spożywczych. Urządzenie do homo
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A1(21) 288340
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(22) 90 12 17

5(51) B01F 17/42

(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Bekierz Gerard, Dejnega Bronisław, Gibas
Józef, Mucha Józef, Przondo Jan,
Blicharczyk Władysław, Dudycz Ryszarda
(54) Emulgator do olejów mineralnych
( 5 7 ) Emulgator składa się z 45 - 55 części wagowych produ
ktu przyłączenia 5 - 9 moli tlenku etylenu do 1 mola mieszaniny
nienasyconych alkoholi tłuszczowych o długości łańcuchów
węglowodorowych Cio - C24, liczbie jodowej 40 - 85 i zawartości
kwasów C22 poniżej 5% wagowych, otrzymanych z porafinacyj
nych odpadowych kwasów tłuszczowych lub otrzymanych z
rozszczepienia niskoerukowego oleju rzepakowego lub pocho
dzących z rozszczepienia tłuszczów zwierzęcych, 20-26 części
wagowych kwasu oleinowego i/lub oleiny talowej będącej pro
duktem przerobu frakcji kwaśnej surowego oleju talowego, sta
nowiącej mieszaninę nienasyconych kwasów tłuszczowych Cie
- C22 zawierającą nie mniej niż 65% wagowych kwasów Cie, do
8% wagowych kwasów żywicznych i do 15% wagowych innych
związków w tym estry kwasów żywicznych z alkoholami C4- Cie,
pektyny i etery, o liczbie jodowej 80 - 100, 10 - 15 części
wagowych dwu- i/lub trójetanoloaminy, 7-14 części wagowych
produktu przyłączenia średnio 3 moli tlenku etylenu do 1 mola
nonylofenolu oraz 1 - 2 części wagowych wody zdemineralizowanej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288351

(22) 90 12 20

5(51) B01J 14/00

(71) Uniwersytet Warszawski, WARSZAWA
(72) Smółka Grzegorz, Myślinski Adam
(54) Urządzenie do odbierania produktów reakcji
(57) Urządzenie do odbierania produktów reakcji ma czujnik
(2) usytuowany w górnej części reaktora (1), którego elektrody
(2") usytuowane są nad poziomem (12') substancji reagujących
(12) wypełniających reaktor (1) z tym, że czujnik ten jest połą
czony z wzmacniaczem impulsu (10) o regulowanej pętli histerezy zespolonym z wzmacniaczem mocy (11), który połączony
jest z siłownikami elektromagnetycznymi (6), a siłowniki te z
kolei połączone są w układzie szeregowym.
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Również w górnej swej części reaktor (1) zaopatrzony
jest także w dwa zasilające przewody (13) i (13') lecz o różnych
przekrojach, a na spodzie w mieszadło (3) i w elastyczny króciec
spustowy (4) usytuowany pomiędzy zaciskaczami (7) siłowni
ków (6). Zac is kacze te usytuowane są poosiowo i zaopatrzone
w sprężyny (5).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288452

(22)9012 21

5(51) B01J 20/16

(75) Drąg Edwarda, WROCŁAW; Rutkowski
Marian, WROCŁAW
(54) Sposób wytwarzania sorbentów i nośników
katalizatorów formowanych
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne otrzymywa
nia wymienionych produktów cechujących się zwiększeniem
pojemności sorpcyjnej i polepszeniem właściwości mechanicz
nych sorbentów oraz zwiększeniem aktywności katalizatorów, w
porównaniu do wyrobów otrzymywanych znanymi sposobami.
Sposób, w którym stosuje się surowce lub półprodukty
zawierające glinokrzemiany, tlenki glinu, krzemu, żelaza i in
nych metali, zwłaszcza ciężkich bądź ich mieszaniny, polega na
tym, że do uśrednionego surowca lub półproduktu wprowadza
się 5 -150% wagowych modyfikatora tekstury w postaci maku
laturowej masy odpadowej spod wstęgi papierniczej, zawiera
jącej 60 - 98% wagowych wody i 2 - 40% wagowych suchej masy,
która składa się z 14 - 50% wagowych kaolinitu o uziarnieniu do
2 nm, do 88% wagowych celulozy w postaci bardzo drobnych
włókien przechodzących przez sita papiernicze oraz z pojedyn
czych procentów masowych dodatków w postaci klejów i żywic
stosowanych w produkcji papieru.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 292718

(22) 9112 11

(31) 90 4040294

5(51) B04B 1/00
A23C 7/04
(32) 90 12 17
(33) DE

(71) Westfalia Separator AG, OELDE, DE
(72) Zettier Karl-Heinz, Lehmann Hanno
(54) Bęben odwirowujący samoopróżniający się
do odśrodkowego odkażania mleka
( 5 7 ) W samoopróżniającym się bębnie odwirowującym mle
ko doprowadzone przez przewód dopływowy (3) odkażane jest
we wkładzie talerzowym (4). Koncentrat cieczy zawierającej
zarazki zbiera się w komorze (16) i jest okresowo odprowadzany
z bębna odwirowującego (1).
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Odkażone mleko odprowadzane jest z bębna odwi
rowującego przez pierwszy element oddzielający (8). Przez
kanały (15) i kanary dławiące (13) kieruje się strumień częściowy
cieczy o małej zawartości zarazków do drugiej komory oddzie
lającej (11), w której jest umieszczony drugi element oddziela
jący (12), którego kanał odprowadzający (17) prowadzi bezpo
średnio do komory (2) zasilania.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 288379 (22) 90 12 21 5(51) B05B 17/04
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Latuszek Antoni
(54) Urządzenie do rozpylania cieczy, zwłaszcza
lepkich i gęstych
( 5 7 ) Urządzenie zawiera cienki klin (1) ostrym końcem zetk
nięty z powierzchnią cieczy (3) rozpylanej. Drugi koniec klina (1)
zamocowany jest w zespole przetworników (2) akustycznych fal
giętnych. Na powierzchni cieczy (3) zanurzony jest walec (4),
zamocowany na swej osi do silnika.

A1(21) 288387

(22) 90 12 21

Nr 13 (483) 1992
5(51) B06B 1/06

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Latuszek Antoni
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
akustycznych fal powierzchniowych na
powierzchni dowolnego ciała stałego
(57) Sposób polega na tym, że do ostrza (4) klina (1) styka
jącego się bezpośrednio z powierzchnią ciała stałego (5) dopro
wadza się jednocześnie fale dylatacyjne i fale giętne przesunięte
wzajemnie w fazie o -=- lub -= II
Urządzenie charakteryzuje się tym, że wyposażone jest
w co najmniej dwa piezoelektryczne przetworniki drgań poprze
cznych (3, 3') umieszczone na obu powierzchniach klina (1).
Pomiędzy zaciskami elektrod przetworników (3, 3) i zaciskami
generatora drgań poprzecznych umieszczony jest przesuwnik
fazy drgań elektrycznych, przy czym z tępym zakończeniem
klina (1) złączony jest przetwornik drgań podłużnych (2).

(5 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288386

(22) 90 12 21

5(51) B06B 1/06

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA

(1?A Tiłtuszek Antoni

(54) Szerokopasmowy przetwornik akustycznych
fal płytowych typu Lamba
(57) Przetwornik charakteryzuje się tym, że do płytki pie
zoelektrycznej (1 ) trwale złączonej z płytą (3) wykonaną z dowol
nego ciała stałego dołączone są w sposób trwały, obejmujące
płytkę piezoelektryczną (1) i usytuowane względem niej w przy
bliżeniu symetrycznie, dwie pary wycinków cylindrycznych (2,
2'), przy czym płyta (3) umieszczona jest między wycinkami
cylindrycznymi jednej pary (2), w przybliżeniu stycznie do ich
krzywizn.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 288388

(22)9012 21

5(51) B06B 1/06

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Latuszek Antoni
(54) Sposób wytwarzania akustycznych fal
powierzchniowych na powierzchni
dowolnego ciała stałego
(57) Sposób polega na tym, że na bocznej powierzchni bryły
ciała stałego (3) wykonuje się występ (2), do którego zewnętrz
nej powierzchni mocuje się piezoelektryczny przetwornik drgań
(1 ), a następnie za pomocą przetwornika (1 ) występ (2) pobudza
się do drgań.

(5 zastrzeżeń)
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A1(21) 288489 (22) 90 12 27
5(51) B09B 5/00
(71) POLTEGOR Centralny Ośrodek
Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego Ośrodek
Naukowo-Badawczy, WROCŁAW
(72) Bagdach Zbigniew, Grzelak Adam,
Zachowicz Joanna, Kramarska Regina,
Grzesiak Krzysztof
(54) Sposób zagospodarowania odpadów
powstałych w procesie pozyskiwania
kruszywa z surowców pochodzących z morza
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że odpady dzieli się na trzy
zasadnicze frakcje ziarnowe. Pierwsza to frakcja ziarnowa w
przedziale od 2 do 0,5 mm. Druga to frakcja ziarnowa w prze
dziale od 0,5 do 0,06 mm. Trzecia frakcja to frakcja o uziarnieniu
poniżej 0,06 mm. Frakcja pierwsza stanowi produkt sprzedażny
znajdujący zastosowanie w budownictwie.
Drugą klasę ziarnową, to jest frakcję w przedziale od 0,5
do 0,06 mm poddaje się wzbogacaniu grawitacyjnemu w celu
pozyskania koncentratów minerałów ciężkich, które następnie w
drodze separacji magnetycznej i elektrycznej rozdziela się na
poszczególne minerały ciężkie znajdujące zastosowanie w prze
myśle hutniczym, odlewniczym, chemicznym, ceramicznym i ma
teriałów ogniotrwałych.
Trzecią frakcję poniżej 0,06 mm wykorzystuje się jako
lepiszcze do umacniania wybrzeża morskiego.
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Urządzenie charakteryzuje się tym, że pomiędzy górną
powierzchnią zestawu skrzyń formierskich (9), a głowicą impul
sową (3) znajduje się elastyczna przepona (12), obejmująca całą
powierzchnię formy, na którą działa impuls sprężonego powie
trza, podczas, gdy dolna powierzchnia współpracuje ze stołem
(13) przesuwnym w kasecie.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 292537

(22) 9111 26

(31) 90 4037649

5(51) B23D 79/08

(32) 9011 27

(33) DE

(75) Heule Heinrich, AU, CH
(54) Narzędzie do usuwania zadziorów
( 5 7 ) Narzędzie charakteryzuje sie tym, że dolny koniec obu
dowy (3) ma średnicę mniejszą w stosunku do swej górnej
części w obszarze górnego końca elementu pośredniego (4) i
że element pośredni (4) ma na swym dolnym końcu od strony
noży służący do jego osadzenia trzpień prowadzący, a na
górnym końcu płytkę zamykającą.

(4 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 288435 (22) 90 12 20 5(51) B22D 29/00
(71) DOZAMET Dolnośląskie Zakłady
Metalurgiczne, NOWA SÓL
(72) Makohonenko Krzysztof, Stefanowicz
Mikołaj, Kopeć Jan, Piczman Jerzy,
Wypychowski Zdzisław, Borkowski
Zbigniew, Rzadkowolski Zbigniew
(54) Urządzenie do usuwania form odlewniczych
z zestawu skrzyń formierskich
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy urządzenia do usuwania form od
lewniczych z zestawu skrzyń formierskich, za pomocą impulsu
sprężonego gazu, a zwłaszcza sprężonego powietrza.

A2(21) 290726 (22) 91 06 17 5(51) B23K 20/04
(71) Politechnika Rzeszowska im. I.
Łukasiewicza, RZESZÓW
(72) Zielecki Władysław
(54) Sposób wytwarzania powierzchniowych
warstw kompozytowych
(57) Sposób wytwarzania powierzchniowych warstw kom
pozytowych polega na tym, że na podłożu metalowym wykonuje
się rowek lub rowki spiralne o określonym skoku, głębokości i
kształcie przekroju poprzecznego, w którym lub w których umie
szcza się drut lub druty metalowe o określonej średnicy i o
właściwościach modyfikujących właściwości podłoża. Nastę
pnie dokonuje się jego lub ich nagniatania metodą naporowo toczną lub ślizgową za pomocą elementu nagniatającego. W
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razie potrzeby otrzymana, warstwę kompozytową poddaje się
przetapianiu za pomocą wiązki laserowej lub elektronowej, aż
do uzyskania warstwy stopowej.

(3 zastrzeżenia)
Al(21) 288346

(22)901218

5(51) B23P 6/00

(75) Przygocki Marian, POZNAŃ
(54) Sposób regeneracji korpusu pompy zębatej
(57) Sposób polega na tym, że otwory (1 ) w korpusie pompy
stanowiące gniazda współpracujących ze sobą kół zębatych
roztacza się, po czym wstawia się w nie wycinki pierścieni (2).
Wycinki pierścieni (2) po ich dociśnięciu rozpieraczem (3) do
korpusu pompy łączy się z tym korpusem przez spawanie.
Następnie toczy się oraz szlifuje powierzchnie wewnętrzne wy
cinków pierścieni (2).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 288384

Nr 13 (483) 1992

(22) 90 12 21

5(51) B24B 31/06
B06B 1/00
m ) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Lat uszek Antoni
(54) Sposób i urządzenie do zmniejszania
grubości płytek

( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki płytek wy
konanych z różnych materiałów, o różnych grubościach, z mo
żliwością ich profilowania. Sposób charakteryzuje się tym, że
powierzchnię płytki ściera się ostrzem klina (1), wprawiając
ostrze w ruch drgający w zakresie ultradźwiękowych fal giętnych, równolegle do ścieranej powierzchni. Ostrze klina (1)
przesuwa się po powierzchni zgodnie z wymaganym kształtem
powierzchni obrabianej. Urządzenie zawiera klin (1) zamocowa
ny końcem w uchwycie (13), do którego zamocowany jest także
układ przetworników piezoelektrycznych (2). Klin wzdłuż całej
linii ostrza dotyka płytki (11) przytwierdzonej do powierzchni
ciała stałego (12), które usytuowane jest na stoliku montażowym.
Klin (1 ) zamocowany jest na końcu dźwigni (3) równoważonym na
drugim końcu masą (M) i podpartej w punkcie równowagi na
płaskim ostrzu płyty (6). która jest przesuwnie zamocowana w
podstawie (7).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 288467 (22) 90 12 27
5(51) B23Q 3/04
(71) POLSREBRO Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjne Oddział
Zamiejscowy, BIAŁYSTOK
(72) Kobyliński Henryk, Lisak Janusz, Cimoszko
Wojciech, Troc Bazyli, Sutkowska Henryka,
Kowalewski Marek
(54) Oprawa nożowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia możli
wości ustawczych noża względem oprawki.
Oprawka charakteryzuje się tym, że nóż (1) ułożony w
gnieździe korpusu oprawki (2) oparty jest powierzchniami ba
zowymi na spłaszczeniu tulejowej podkładki oporowej (3), osa
dzonej obrotowo wraz z korpusem oprawki (2) na trzpieniu (4) i
bocznej powierzchni gniazda oprawki (2).
Powierzchnie przeciwległe stykają się ze śrubami dociskowo-ustawczymi (5 i 6) i dociskiem, a powierzchnia czołowa
noża (1), przeciwległa do ostrza, styka się ze śrubą regulacyjno
-oporową (7).

(1 zastrzeżenie)

A2(21) 291782 (22)9109 20
5(51) B28B 7/38
(71) Instytut Barwników i Produktów
Organicznych, ZGIERZ
(72) Mirowski Janusz, Jędrusiak Zenon,
Czajkowska Bożena
(54) Sposób przygotowywania form do produkcji
prefabrykatów budowlanych
(57) Sposób według wynalazku rozwiązuje zagadnienie likwi
dacji przyczepności betonu do form stosowanych przy produkcji
prefabrykatów budowlanych oraz gładkości ich powierzchni.
Sposób polega na tym, że formy powleka się antyadhezyjnym
preparatem olejowym zawierającym 65,0 - 97,5 części wagowych
oleju mineralnego stanowiącego produkt zachowawczej przeróbki
ropy naftowej, 2,5 - 20,0 części wagowych emulgatorów oraz 0,25 0,75 części wody.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288526

(22) 90 12 27

5(51) B32B 17/10
B32B 27/36
(75) Rymer Krzysztof, BYDGOSZCZ
(54) Sposób wytwarzania laminatu poliestrowego
o powierzchni wielobarwnej

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do wytworzenia wie
rzchniej warstwy laminatu stosuje się zmodyfikowaną żywicę
tiksotropową, otrzymaną przez dodanie do 100 części wago
wych żywicy tiksotropowej 10 - 60 części wagowych barwnika
lub pigmentu, 5 - 1 5 części wagowych styrenu, 2 - 1 0 części
wagowych krzemionki koloidalnej oraz 0,5 - 1,5 części wago-
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wych ftalanu dwubutylu. Zmodyfikowaną żywicę tiksotropową
nakłada się do formy metodą sitową. Pozostałe warstwy lamina
tu nakłada się i formuje ogólnie znanym sposobem.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 290939

(22)9107 04

(31)90 4023135

5(51) B41M 1/12

(32)9007 20

(33) DE

(75) Alt Peter, ELLWANGEN, DE
(54) Sposób powlekania tłoków silnikowych i
urządzenie do powlekania tłoków silnikowych
(57) Sposób powlekania pastami o właściwościach pośliz
gowych polega na tym, że tłoki silnikowe pokrywa się za pomo
cą sitodruku. Tłoki (1) są powlekane w pozycji pionowej wokół
ich środkowej osi wzdłużnej względem szablonu sitodrukowego
(2). Urządzenie ma jedno, lub kilka stanowisk sitodrukowych (A,
B, C), każde z szablonem sitodrukowym (2) i elementem nano
szącym (10), przy czym każdorazowo Iłoki (1) w niosących je
uchwytach przylegają do szablonu sitodrukowego (2) swymi
powierzchniami cylindrycznymi. Tłoki (1) w swych uchwytach w
położeniu roboczym zamocowane są obrotowo względem środ
kowych osi wzdłużnych.
Szablony sitodrukowe (2) są każdorazowo, bez pośliz
gu przesuwne współbieżnie z kierunkiem obrotu tfoka (1) i
stycznie do niego, przy czym element nanoszący (10) ze swą
krawędzią przebiegającą równolegle do środkowej osi wzdłuż
nej tłoka (1), znajduje się naprzeciw powierzchni obwodowej
tłoka, która przylega do szablonu sitodrukowego w trakcie za
biegu drukowania.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 291965 (22) 9110 08 5(51) B42F 13/00
(31) 90 2123
(32) 9010 22 (33) AT
90 9017047
181290
DE
(71) Herlitz Aktiengesellschaft, BERLIN, DE
(72) Handler Anthony
(54) Urządzenie do przechowywania dokumentów
i arkuszy papieru
( 5 7 ) Urządzenie według wynalazku stanowi segregator (10)
do akt, lub płytę do notatnika (110), przy czym segregator (10)
do akt jest zaopatrzony w część tylną (13) i część (11, 12)
okładek jako część ścian, które wraz z częścią tylną są połączo
ne razem w jedną całość za pomocą rowków przegubowych i
zawiera co najmniej jedno umieszczone na wewnętrznej powie
rzchni ściany urządzenie do nawlekania (20) z zamocowanym
na płycie podstawy (25) mechanizmem dwu- lub wielopierście
niowym o przechylnej dźwigni. Natomiast płyta do notatnika
(110) w postaci prostokątnego wykroju posiada mechanizm
zaciskowy (120) dla luźnych dziurkowanych arkuszy, który jest
utrzymywany swą płytą podstawy (25) za pomocą zamocowania
umieszczonego na górnej krawędzi płyty (110).

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 276430 (22) 88 12 14
5(51) B41N 1/14
(75) Sitkfewicz Sławomir, Rumia Kujawska
(54) Wielokolorowa matryca punktowa
(57) Wielokolorowa matryca punktowa stanowiąca folię z
tworzywa sztucznego ma otwory (3, 5,7) drukowe o średnicach
odpowiadających średnicom granulatów (2, 4, 6) barwiących.

(2 zastrzeżenia)
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A2(21) 291784

(22) 91 09 20

5(51) B43K 8/00
B44B1/00

(75) Nowosad Janusz, ŁÓDŹ
(54) Sposób wytwarzania znaków graficznych i
zdobniczych z materiałów samoprzylepnych
oraz urządzenie do wytwarzania znaków
graficznych i zdobniczych
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(54) Zawór pływakowy
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest zawór pływakowy przezna
czony do odpowietrzania zbiorników cieczy, zwłaszcza zbiorni
ków paliwa pojazdów samochodowych.
Zawór charakteryzuje się tym, że gniazdo (6) wyposa
żone jest w uszczelkę (4) z materiału elastycznego, mającą otwór
(7) z krawędzią uszczelniającą od strony pływaka (2), a zawieradło (11) znajduje się na powierzchni czołowej pływaka (2).

(5 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Urządzenie według wynalazku składa sie z odpowie
dnio zaprogramowanego komputera sprzężonego z plotterem.
Końcówka pisząca plotters wymieniona jest na głowicę z nożem
osadzonym obrotowo.
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu do
plotters sprzężonego z komputerem wyposażonym w odpo
wiedni program materiału samoprzylepnego zabezpieczonego
woskowanym papierem. Końcówkę piszącą plotters zastępuje
się głowicą wyposażoną w nóż osadzony obrotowo. Reguluje
się zagłębienie noża w materiale samoprzylepnym i po urucho
mieniu programu wycina się zaprojektowane znaki graficzne lub
zdobnicze. Po zakończeniu pracy plottere usuwa się tło i otrzy
muje na podłożu nawoskowanego papieru zaprojektowane zna
ki graficzne lub zdobnicze.

(3 zastrzeżeniu)

A1 (21) 292331
(31) 90

14099

(22) 91 11 08

5(51) B60D 1/02

(32)901109

(33) FR

(71) LAUCAS G. S. A, LA VERRIE, FR
(54) Układ sprzęgający ciągnik z przyczepą typu
pół-zawieszanego
( 5 7 ) Układ sprzęgający, który ma ramię łączące umieszczo
ne między przodem przyczepy i belką zaczepową ciągnika,
która jest zamocowana i obracana na ramieniu podnoszącym,
przy czym ramię łączące ma środki obracające wokół osi pod
łużnej i wokół osi ukośnej, charakteryzuje się tym, że ma środki
obracające wokół osi ukośnej, która jest umieszczona w zależ
ności od manewru, bądź na poziomie części dolnej centralnej
płaszczyzny przedniej (8) przyczepy, bądź na poziomie belki
zaczepowej (7). Ponadto ma ramię łączące (5) wyposażone w
każdym ze swoich końców w oś (15) zamontowaną w układzie
uchwytów (16), która jest umieszczona na poziomie płaszczyzny
przedniej (8) przyczepy dla utworzenia osi ukośnej (11), a na
poziomie belki zaczepowej (7) dla utworzenia osi ukośnej (12).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 291822
(31) 90

1958

(22) 91 09 25

5(51) B61K 5/02
E01B 33/00
(32)90 09 27
(33) AT

(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., WIEDEŃ, AT
(54) Urządzenie do naprowadzania rámy
narzędziowej maszyny torowej na szyny toru
(57) Urządzenie do naprowadzania ramy narzędziowej ma
szyny torowej, z elementem czujnikowym rozpoznającym styko
wo szynę, przy czym mająca koła z obrzeżem rama narzędziowa
jest połączona przegubowo przez napędy z ramą przemieszcza
jącej się po torze maszyny do robót torowych, a także może być
ustalana w położeniu wyłączenia z pracy, charakteryzuje się
tym, że element czujnikowy (27) przynajmniej podczas procesu
wkolejania jest umieszczony w płaszczyźnie promieniowej (55)
przynajmniej jednego koła z obrzeżem (15) oraz łączy się ze
sterowaniem hydraulicznym (51) przerywającym zasilanie na
pędu przesuwu poprzecznego (14) i/lub jest ukształtowany do
wydawania sygnału akustycznego lub optycznego.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 288503

(22)9012 28

5(51) B60T 11/30

(71) ELPOLS.A, WARSZAWA
(72) Dwojak Stanisław, Kołodziejski Stanisław,
Moliński Tadeusz
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A1(21) 291889 (22) 9110 01
5(51) B61K 9/08
(31) 90 1996
(32)901003
(33) AT
90 435
0103 91
AT
(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschajft
m.b.H., WIEDEŃ, AT
(54) Maszyna do kontrolowania przewodu
ślizgowego sieci trakcyjnej

13

palin użytecznych i innych obiektów na dnie morskim. Sondę
podwodną holowaną stanowi pływak (2) o profilu skrzydła, na
którym znajduje się pierścień holowniczy (22).

(17 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Maszyna do kontrolowania przewodu ślizgowego sieci
trakcyjnej z ramą maszyny, wyposażoną w toczące się na szy
nach toru zespoły jezdne podwozia, w napęd jazdy oraz w
przestawny w kierunku pionowym pantograf pomiarowy, chara
kteryzuje się tym, że na maszynie (1) jest ułoży skowana jako
przestawna pionowo rama pomiarowa (5), której dolna część
końcowa (8) jest ukształtowana do opierania się na obudowie
(11) ułoży skowania osi kół zespołu jezdnego (3) podwozia,
natomiast górna część końcowa (13) ramy pomiarowej (5) jest
połączona z urządzeniem pomiarowym (17), służącym do po
miaru wysokości położenia przewodu ślizgowego (18).

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 291369

(22) 91 08 08

(31) 90 4025339

5(51) B63H 5/16

(32) 90 08 10 (33) DE

(75) Schneekluth Herbert, AKWIZGRAN, DE
(54) Układ powierzchni kierujących
( 5 7 ) Układ powierzchni kierujących przy rufie statku chara
kteryzuje się tym, że przed dyszą pierścieniową (8), na zewnę
trznym pokryciu statku, umieszcza się zakrzywione łopatki kieru
jące (9). Łopatka kierująca (9) ma styczną wejściową odpowiednio
do wejścia lokalnego przepływu w warstwie granicznej jako prze
pływu opadającego oraz ma styczną wyjściową która skierowana
jest w zasadzie ortogonalnie względem płaszczyzny wejściowej
dyszy pierścieniowej.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 288356

(22) 90 12 20

5(51) B63C 11/49
G01V9/00
(71) JUZHNOE PROIZVODSTVENNOE
OBIEDINENIE PO MORSKIM
GEOLOGORAZVEDOCHNYM
RABOTAM JUZHMORGEOLOGIA,
GELENDZHIK, SU; KAZANSKY
AVIATSIONNY INSTITUT IMIENI
AN.TUPOLEVA, KAZAŃ, SU
(72) Moiseev A1exei Nikolaevich, Xenofontov
Jury A1exandrovich, Burygin Andrei
Vladiníirovich, Ghimov Ivan Fedorovich,
Gribanov A1exei Markovién, A1exeev Andrei
Arkadievich, Nikofeiev Sergei Nikolaevich,
Ignatov A1exandr Mikhailovich
(54) Sonda podwodna holowana

(57) Wynalazek dotyczy sondy podwodnej holowanej, prze
znaczonej do badań pod wodą, a zwłaszcza do badań dna
morskiego podczas poszukiwania i rozpoznawania stałych ko
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5(51) B65D 1/14

(32)9012 21

(33) GB

(71) CMBFoodcanplc,WORCESTER,GB
(72) Claydon Paul Charles
(54) Puszka, zwłaszcza do napojów
( 5 7 ) Puszka charakteryzuje się tym, że grubość części dolnej
(4) i górnej (6) jest większa od grubości części głównej (5), przy
czym obie te części (4, 6) są połączone z częścią główną (5) za
pośrednictwem dolnej (8) i górnej (7) strefy pierścieniowej,
stanowiącej obszar przejściowy ze ścianki o większej grubości
do ścianki o mniejszej grubości. Ścianka boczna ma pewną
liczbę równoległych, wypukłych na zewnątrz, podłużnych żeber
(10), równomiernie rozmieszczonych na obwodzie i kończących
się w obszarach (7, 8) zmniejszonej grubości ścianki.

(6 zastrzeżeń)

A3(21) 288457 (22) 90 12 21
5(51) B66B 5/26
(61) 286313
(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
KATOWICE
(72) Czekalski Eugeniusz, Strączek Janusz
(54) Sposób blokowania podchwytów urządzeń
wyciągowych przy zastosowaniu
samoczynnej dźwigni
A1(21) 291079

(22) 91 07 15

(31)90 9011171

5(51) B65G 15/30

(32)90 0910

(33) FR

(71) GÓRO S. A, CHELLES CEDEX, FR
(72) Schick Jean Francois
(54) Sposób wytwarzania elementów
połączeniowych dla taśm, zwłaszcza taśm
transportowych i element połączeniowy taśm
transportowych
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że w środkowej części taśmy
metalowej (2) dokonuje się kolejnych operacji głębokiego ciąg
nienia i tłoczenia.
Najpierw tworzy się otwór (7) o niewielkim przekroju na
środku powierzchni przeznaczonej dla każdego z otworów (3),
które muszą znajdować się między każdymi dwoma segmenta
mi zawiasowymi (4), następnie poszerza się każdy z tych otwo
rów (7) i wytłacza się krawędzie do kształtowania otaczającego
dany otwór (3), wystającego kołnierza (11) na powierzchni ta
śmy (2), zawijasie boczne krawędzie każdego kołnierza (11) na
powierzchnię taśmy metalowej (2) i wygina się tę taśmę w kształt
litery U, przy czym powierzchnie, na które zawinięto kołnierze
krawędziowe (11), znajdują się po stronie wewnętrznej.
Element połączeniowy charakteryzuje sie tym, że po
wierzchnia wewnętrzna każdego z segmentów zawiasowych (4)
wzmocniona jest dwoma znajdującymi się obok siebie pasmami
metalu (18) krawędzi, pierwotnie znajdującymi się na miejscu
otworu (3) i tworzącymi kołnierze (11) obramiające dany seg
ment zawiasowy (4).

(3 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Sposób blokowania polega na tym, że samoczynna
dźwignia (3) połączona jest sztywno z zaczepem hakowym (6),
który zachodząc na występ (7) podchwytu (1) utrzymuje go w
pozycji uniesionej i uniemożliwia jego opadnięcie do pozycji
blokującej.

(2 zastrzeżenia)
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5(51) B66D 3/00

(71) MIECHOWICE Kopalnia Węgla
Kamiennego, BYTOM
(72) Kulik Stanisław, Gładysz Lech, Marcela
Eugeniusz, Klima Adam, Kostyk Tadeusz,
Małachowski Marian, Rabsztyn Janusz
(54) Górnicza ciągarka hydrauliczna
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(11) z silnikiem hydraulicznym (9) zamocowanym osiowo na
jednej z piast (5).

(1 zastrzeżenie)

(57) Ciągarka górnicza przeznaczona jest do prac pomocni
czych w podziemnych wyrobiskach górniczych, poziomych i
nachylonych do 10°. Ciągarka na ramowej podstawie ma zamo
cowane trwale gniazda stabilizujące, uchwyty transportowe i
dwa wsporniki (4) będące jednocześnie piastami (5) bębna
linowego (6) i przekładni planetarnej (7). Obudowa przekładni
jest połączona trwale z płaszczem bębna linowego (6). We
wnątrz obudowy przekładni znajduje się zewnętrzny wieniec
zębaty (14), koło zębate pośrednie (13) i koło zębate (12) wału
głównego (10). Wał ten jest połączony sztywno za pomocą klina

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 288482 (22) 90 12 27 5(51) C01B 17/60
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Warych Jerzy
(54) Sposób i aparat do usuwania dwutlenku
siarki i innych zanieczyszczeń ze strumienia
gazów odlotowych
(57) Sposób polega na tym, że strumień gazów odlotowych
wprowadza się do zbiornika w postaci nasadki (3) stanowiącej
przedłużenie skrubera (2), osadzonej w części kielichowej (6) z
utworzonymi otworami przelewowymi (6') skrubera (2) i przygo
towuje się do procesu odsiarczania przez schładzanie i nawilża
nie strumieniem cieczy, korzystnie wodą, którą dopuszcza się w
postaci natrysku tworząc ciągłe strugi spływające po ściance
skrubera (2), a następnie wprowadza się do dolnej części na
sadki (3) oraz części kielichowej (6), substancje alkaliczne do
odsiarczania strumienia gazów odlotowych w postaci natrysku,
tworząc poprzez otwory przelewowe (6') ciągłe strugi spływają
ce po ściance skrubera (2). Ponadto prowadzi się natrysk sub
stancji alkalicznej w pobliżu połowy wysokości skrubera (2), zaś
uzyskaną mieszaninę trójfazową składającą się z gazu, cieczy i
ciała stałego kieruje się do separatora (8), korzystnie odśrodko
wego, w którym wstępnie rozdziela się zawiesinę, zaś ostatecz
ne wydzielanie stałych produktów oczyszczania prowadzi się w
zewnętrznym filtrze (10) lub hydrocyklonie.

Aparat charakteryzuje się tym, że skruber (2) ma nasad
kę (3) z materiału odpornego na erozję i korozję, osadzoną
współśrodkowo w części kielichowej (6), stanowiącą wlot (1)
strumienia gazu odlotowego oraz zaopatrzoną w pierwszy króciec dopływowy (4') wody oraz w drugi króciec dopływowy (5)
substancji alkalicznej do odsiarczania strumienia gazów odloto
wych, zaś w części kielichowej (6) skrubera (2) utworzone są
otwory przelewowe (6') cieczy i substancji alkalicznej.

(3 zastrzeżenia)

A2(21) 291871

(22) 9109 27 5(51) C01B 17/765

(71) CHEMADEX Przedsiębiorstwo
Projektowania i Dostaw Kompletnych
Obiektów, KRAKÓW
(72) Surowiec Marian, Grygierczyk Maria,
Szembak Anna
(54) Sposób regulacji węzła kontaktowego
instalacji kwasu siarkowego
(57) Sposób regulacji według wynalazku polega na skiero
waniu części gazu procesowego, doprowadzanego (poprzez
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wymiennik ciepła) na I półkę bezpośrednio na li półkę, przy
czym ilość tego gazu jest regulowana automatycznie zależnie
od wartości temperatur po I i II półce.

(1 zastrzeżenie)
A2(21) 291794 (22) 91 09 19 5(51) C01B 25/44
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara
Langego, WROCŁAW
(72) Szuszkiewicz Władysława
(54) Sposób otrzymywania metafosforanu
sodowo-itrowego w postaci proszku
(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę tlenku itru Y2O3,
kwasu ortofosforowego H3PO4 o stężeniu 85%, metafosforanu
sodu NaPOa w stosunku molowym 1 : 6 : 4 ogrzewa się w
temperaturze 473 K w ciągu 10 godzin, następnie ogrzewanie
prowadzi się w temperaturze od 573 do 673 K w czasie 24
godzin, a z kolei po podwyższeniu temperatury do 773 K pro
dukt ogrzewa się w ciągu 48 godzin.
Otrzymuje się czysty metafosforan sodowo - rtrowy Na2Y(P03)5 wła
ściwościach luminoforów.

(1 zastrzeżenie)
A2(21) 291796 (22) 91 09 19 5(51) C01B 25/44
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara
Langego, WROCŁAW
(72) Szuszkiewicz Władysława
(54) Sposób otrzymywania czystego
metafosforanu wapniowo-itrowego
(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę urtrafosforanu
itru YP5O14 i metafosforanu wapnia Ca(P03)2 w stosunku molo
wym 1 : 2, topi się w temperaturze około 1223 K.
Następnie obniża się temperaturę do 973 K i uzyskany
stop wygrzewa się w tej temperaturze w ciągu 12 godzin.
Drobnokrystaliczny produkt o wzorze Ca2Y(P03)7 za
mraża się w powietrzu, przemywa wodą i suszy w temperaturze
473 K.
Produkt ma właściwości luminoforowe.

(1 zastrzeżenie)
A2(21) 291795 (22) 91 09 19 5(51) C01B 25/44
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara
Langego, WROCŁAW
(72) Szuszkiewicz Władysława
(54) Sposób otrzymywania czystego
metafosforanu sodowo-itrowego
(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę metafosforanu
itru Y(P03>3 i metafosforanu sodu ogrzewa się w temperaturze
873 K, w ciągu 48 godzin.
Substráty używa się w stosunku molowym 1 : 2.
Otrzymany metafosforan sodowo-itrowy Na2Y(P03)s jest
czysty i może być zastosowany jako luminator.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288528 (22)9012 28
5(51) C01C 1/18
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Chromiak Edward, Malinowski Mirosław,
Jaksiewicz Jerzy, Ratajek Włodzimierz,
Waleszczyk Wiktor, Radwański Mieczysław
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(54) Sposób sterowania dopływami mediów
reakcyjnych do neutralizatora reaktora
procesu wytwarzania saletry amonowej i
urządzenie do sterowania dopływami mediów
w tym procesie
(57) Sposób sterowania dopływami mediów reakcyjnych,
wodnego roztworu kwasu azotowego i gazowego amoniaku do
neutralizatora - reaktora procesu wytwarzania saletry amonowej,
przy zmiennym stężeniu kwasu, polega na tym, że ciągłej kon
troli składu chemicznego poddaje się kondensat oparów znad
reakcyjnej cieczy neutralizatora przez ciągły, dwustopniowy
pomiar przewodnictwa elektrolitycznego kondensatu, otrzyma
nego przez skroplenie oparów znad mieszaniny reakcyjnej, w
komorze pomiarowej pierwszej, zaopatrzonej w elektrody po
miarowe i czujniki kompensacji temperatury i następnie w ko
morze pomiarowej, drugiej, wyposażonej w takie same czujniki
pomiarowe jak komora pierwsza, poprzez dozowanie konde
nsatu z komory pierwszej, po jego uprzednim zneutralizowaniu
nadmiarem wodnego roztworu słabej zasady, korzystnie wodą
amoniakalną lub gazowym amoniakiem, a sygnały elektryczne
odbierane z komór pomiarowych, stanowiące zróżnicowane
wartości przewodnictwa elektrolitycznego w obu komorach po
miarowych przewodnictwa kondensatu w komorze pierwszej i
neutralizatu kondensatu w komorze drugiej, poddaje się prze
tworzeniu w urządzeniu analogowym lub cyfrowym na impulsy
sterujące a uzyskaną wartość reprezentującą udział kwasu w
składzie elektrolitu w komorze pomiarowej drugiej, wynikającą
z różnicy wartości obu pomiarów jako wartość informującą o
jakości neutralizacji w reaktorze przekazuje się do układów
sterujących.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowi układ
dwóch komór pomiarowych wyposażonych w elektrody, komo
ry (5) pomiarowej przewodnictwa elektrolitycznego kwaśnego
kondensatu oparów znad neutralizatora - reaktora (10) i komory
(6) pomiarowej neutralizatu kondensatu oparów oraz komory
neutralizacyjnej (4), przy czym elektrody pomiarowe komory (5)
pomiarowej kwaśnego kondensatu oraz elektrody pomiarowe
komory pomiarowej neutralizatu poprzez mierniki przewodnic
twa (7,8) połączone są z przetwornikiem sygnałów (9), sprzężo
nym z regulatorem (11) sterującym zaworem (12) regulującym
dopływ mediów do obiektu regulacji (10).

(2 zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 13 (483) 1992

A1(21) 288306 (22) 90 12 18 5(51) C01G 23/00
C01F 11/00
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Puff Zofia, Milewski Janusz
(54) Sposób wytwarzania metatytanianu baru
BaTi()3
( 5 7 ) Sposób wytwarzania metatytanianu baru BaTiOß o wy
sokiej dyspersji, polega na tym, że BaCaCfe strąca się z wodnego
roztworu (NH^řCgCU . H2O i BaCb . 2H2O o stężeniu 0,5 -1,0
mola, w obecności stałego TÍO2 (rutylu) w temperaturze 80 100 'C i następnie otrzymaną mieszaninę termostatuje się w tej
samej temperaturze przez kilka godzin z jednoczesnym miesza
niem, po czym kalcynuje się w temperaturze około 1000C w
czasie dostatecznym do ilościowego przebiegu reakcji.
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z drugiej strony, poprzecznie do kierunku przepływu strumienia
wody gruntowej, gradientem napięcia, urządzenie nagazowujące (24), usytuowane na dolnym końcu rury wewnętrznej (18),
służące w urządzeniu do wprowadzania gazu w wodę gruntową
i wytwarzania miejscowego podwyższenia poziomu wody grun
towej do powstania lustra (26) wody gruntowej, szczeliny prze
lewowe (42) w ścianie rury wewnętrznej (18) w obrębie górnej
krawędzi miejscowego podwyższenia poziomu wody grunto
wej, do doprowadzania wody gruntowej do syfonu, otwory
odpływowe (38) w rurze studziennej w obrębie górnego końca
zewnętrznego odcinka rury (46) do doprowadzania z powrotem
do gruntu wody gruntowej, pozbawionej w wymieniaczu jono
wym metalu ciężkiego.

(10 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

5(51) C01G 41/00
C22B7/00
(71) Huta Baildon, KATOWICE
(72) Bukowiecki Jerzy, Krajzel Jan, Kościelniak
Zofia, Kozłowski Wiesław, Majorowski
Zbigniew, Żak Jan, Wielgopolan
Włodzimierz
(54) Sposób oczyszczania roztworu wolframianu
amonu od zanieczyszczeń

A1 (21) 288441

(22) 90 12 21

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że roztwór wolframianu
amonu, utworzony z połączenia roztworu po filtracji paraworframianu z roztworem po płukaniu paraworframianu amonu pod
daje się mieszaniu i podgrzewaniu w temperaturze od 60°C do
90°C, a następnie dodaje się roztworu wodorotlenku sodowego
w nadmiarze od 40% do 100%, w stosunku stechiometrycznym
do wolframu zawartego w roztworze, przy czym proces prowa
dzi się co najmniej jedną godzinę.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 292251

(22) 91 10 31

(31)90 4035110

5(51) C02F 1/46
C02F 1/42
(32)901105
(33) DE

(71) Santec GmbH Ingenieurbüro für
Sanierungstechnologien, BERLIN, DE
(72) Hundenborn Bernd, Theissen Hubert
(54) Sposób oczyszczania in situ wody gruntowej,
zanieczyszczonej metalami ciężkimi i
urządzenie do oczyszczania in situ wody
gruntowej, zanieczyszczonej metalami
ciężkimi
( 5 7 ) W sposobie oczyszczania wody gruntowej in situ, która
jest skażona obecnością w niej jonów metalu ciężkiego, wymu
sza się przepływ tej wody w rurze studziennej (10) przez wywo
łanie w tej rurze miejscowego podwyższenia poziomu wody
gruntowej (26) w wyniku nagazowania wody. Woda ta jest
przeprowadzana przez syfon z wymieniaczem jonowym, do
którego odprowadzane są z przepływającej wody, w wyniku
przyłożenia napięcia, zawarte w niej jony metalu ciężkiego.
Urządzenie do oczyszczania in situ wody gruntowej,
zanieczyszczonej metalami ciężkimi, zawiera rurę studzienną
(10), sięgającą aż poniżej lustra (14) wo£y gruntowej, wkładkę
(16) wymieniacza jonowego, wetkniętą w rurę studzienną (10),
również sięgającą poniżej lustra (14) wody gruntowej, składają
cą się z rury wewnętrznej (18) i zbudowanego koncentrycznie
względem niej syfonu, którego ścianka działowa - wewnętrzny
odcinek rury (44) ma na sobie masę czynną wymieniacza, z
przyłożonym między jego ścianką działową z jednej strony a
rurą wewnętrzną (18) ewentualnie pełniącym rolę ściany zewnę
trznej syfonu koncentrycznym zewnętrznym odcinkiem rury (46)

A1(21) 293184
(31) 90

(22)910129

18140

5(51) C02F1/52
C02F1/24
(32) 90 0129 (33) JP

(75) Sakurada Yasuyuki, KANAGAWA, JP
(54) Sposób oczyszczania ścieków
( 5 7 ) Sposób oczyszczania ścieków według wynalazku obej
muje pierwszy proces, w którym do ścieków wprowadzane są
co najmniej dwa rodzaje flokulantów w celu domieszania i
wymieszania z nimi tak, aby sflotować i osadzić substancje
nieorganiczne i organiczne. Pierwszy proces jest kolejno powta
rzany więcej niż jeden raz.
W pierwszym procesie do ścieków wprowadzane są co
najmniej dwa rodzaje flokulantów w celu domieszania i wymie
szania z nimi tak, aby sflotować i osadzić substancje nieorgani
czne i organiczne. Następnie, i w drugim procesie do cieczy
sklarowanej otrzymanej w pierwszym procesie wprowadzane są
co najmniej trzy rodzaje flokulantów w celu domieszania i wy
mieszania tak, aby sflotowć i osadzić pozostałe substancje
nieorganiczne i organiczne. Co najmniej jeden z pierwszego lub
drugiego procesu jest kolejno powtarzany więcej niż jeden raz.
W powyższy sposób, ze ścieków można otrzymać wodę o
średnim stopniu oczyszczenia, wodę pitną i wodę superczystą.
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Możliwe jest również oczyszczanie spalin poprzez wprowadze
nie takich spalin w jednym z powyższych procesów.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 292912 (22) 91 12 19
5(51) C02F1/72
(71) PRESSTA Tłocznia Metali, BOLECHOWO
(72) Bednarek Stanislaw, Garstkiewicz Antoni
(54) Sposób uzdatniania wody
( 5 7 ) Sposób uzdatniania wody polega na cedzeniu wody
przez kraty i sřta w komorze ujściowej, a następnie ozonowaniu
i wstępnym chlorowaniu wody w komorach ozonowania i chlo
rowania i dalej na poddawanie tej wody koagulacji w akcelera
torach. Przed procesem koagulacji wprowadza się do układu o
ciągłym przepływie cieczy, najkorzystniej rurociągu, roztwór
Siarczanu żelazawego z wodą chlorową, wywołując w tym ukła
dzie proces utleniania i tworzenia się roztworu koagulanta żela
zawego. Tak otrzymany koagulant wprowadza się do komory
mieszania w celu wywołania procesu koagulacji w osadnikach
pionowych z zawieszonym osadem czynnym. W końcowym
etapie woda poddawana jest dodatkowemu ozonowaniu i chlo
rowaniu dezynfekcyjnemu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 291545
(31)90

(22)9108 28

116810

5(51) C02F 11/00

(32)90 09 01

(33) EP

(75) Aicher Max, FREILASSING, DE
(54) Sposób obróbki osadu ściekowego i
urządzenie do obróbki osadu ściekowego
( 5 7 ) Sposób obróbki osadu ściekowego w ramach recyrku
lacji, gdy osad ściekowy najpierw suszy się w kolejnych sto
pniach obróbki, następnie poddaje się konwersji w warunkach
beztlenowych w temperaturze od ok. 250 do ok. 350°C, a potem
poddaje się spiekaniu w temperaturze co najmniej 1250°C,
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polega na tym, że wszystkie operacje łącznie z przenoszeniem
obrabianego materiału pomiędzy poszczególnymi stopniami
obróbki przeprowadza się kolejno w przebiegu ciągłym w ukła
dzie zamkniętym. Z układu tego jedynie w stopniu suszenia (T)
odprowadza się i skrapla opary, a w stopniu konwersji (K) - gaz
konwersyjny. Ilość ciepła, zawartą w spalinach, powstających
podczas spiekania (S), wykorzystuje się do nagrzewania naj
pierw stopnia konwersji (K), a następnie stopnia suszenia (T).
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zarówno stopień suszenia
(T), jak i stopień konwersji (K) zawierają co najmniej jeden
nagrzewany gazem grzejnym rurowy zespół obróbczy (4,14) z
urządzeniami do ciągłego przenoszenia materiału obrabianego,
które za pomocą zamkniętych przewodów przenoszących, po
łączone są ze sobą i z rurowym piecem obrotowym (24) do
przeprowadzania procesu spalania.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 288308

(22) 90 12 18

5(51) C03C 17/22

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Przyłuski Jan, Brudzewski Kazimierz,
Dąbrowska Czesława, Dolecki Zbigniew,
Giers Marianna, Ostrowski Henryk,
Twardowski Piotr
(54) Sposób nanoszenia przezroczystych warstw
tlenków metali na podłoże szklane
( 5 7 ) Sposób nanoszenia przezroczystych warstw tlenków
metali na podłoże szklane za pomocą rozprowadzania na wiru
jącym podłożu alkoholowych roztworów alkoholanów metali i
końcowej obróbce termicznej, charakteryzuje się tym, że nanosi
się roztwór alkoholanu metalu z dodatkiem 0,1 - 30% wagowych
alkoholu wielowodorotlenowego, po czym uzyskaną warstwę
suszy się przez 1 - 3 0 minut w temperaturze 10 - 80 C przed
naniesieniem następnej warstwy lub końcowym wygrzewaniem.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288307

(22) 9012 18

5(51) C03C 17/23
G01B 11/02
G01N 21/41
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Przyłuski Jan, Brudzewski Włodzimierz,
Dąbrowska Czesława, Dolecki Zbigniew,
Giers Marianna, Ostrowski Henryk,
Twardowski Piotr
(54) Sposób korekcji wielowarstwowych
zwierciadeł dielektrycznych wytwarzanych
metodą chemiczną

(57) Sposób korekcji wielowarstwowych zwierciadeł diele
ktrycznych wytwarzanych metodą chemiczną polegający na
kolejnym nanoszeniu warstw polega na tym, że po naniesieniu
każdej kolejnej warstwy niezależnie mierzy się jej grubość oraz
wartość współczynnika załamania, a następnie przyjmując zmie
rzone wartości oblicza się grubości pozostałych do naniesienia
warstw.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288468

(22)9012 27

5(51) C04B 35/10

(71) Instytut Odlewnictwa, KRAKÓW
(72) Boniecki Romuald, Kochańska Ewa, Paruch
Edward
(54) Masa ogniotrwała na monolityczne
wykładziny urządzeń grzewczych
(57) Masa ogniotrwała na monolityczne wykładziny urzą
dzeń grzewczych, zwłaszcza na wyłożenia trzonów wózków
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pieców tunelowych i komorowych składa się z 50 - 90 części
wagowych kruszywa ogniotrwałego o zawartości 25 - 45% AI2O3
i uziarnieniu 0-1,5 mm, 5 - 25 części wagowych gliny ognio
trwałej o uziarnieniu 0 - 1 mm, 2 - 20 części wagowych tlenku
glinu o uziarnieniu 0 -1 mm, 2 - 25 części wagowych składnika
stanowiącego mieszaninę tlenków składającą się z 90 - 98%
tlenku krzemu, 0,5 - 2% tlenku glinu, 0,3 -1,5% tlenku wapnia,
0,4 - 10% tlenku magnezu, 0,1 - 1,5% tlenku tytanu, 0,5 - 1%
tlenku potasu, 0,2 - 0,8% tlenku sodu i 0,2 -1,5% tlenku żelaza.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 288521 (22) 90 12 27 5(51) C04B 38/06
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Karyś Jerzy, Rutkowski Henryk, Herman
Stanisław, Maj Henryk, Żbik Barbara
(54) Kształtki izolacyjne
(57) Kształtki izolacyjne zawierają od 20 do 30% wagowych
gliny plastycznej, od 10 do 20% wagowych odpadów powstają
cych podczas produkcji porcelany, od 22 do 28% wagowych
popiołów lotnych oraz od 30 do 36% wagowych trocin. Przed
miotowe kształtki przeznaczone są do stosowania w budownic
twie, zwłaszcza do wytwarzania osłon termicznych w piecach
pracujących do 1173 K, warstw izolacyjnych w ścianach cegla
nych, kamiennych lub z betonowych bloków.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 288398 (22)9012 21 5(51) C04B 41/45
(75) Kowalczyk Małgorzata Irena, WARSZAWA
(54) Sposób zdobienia porcelany
(57) Sposób zdobienia porcelany charakteryzuje się tym, że
do wnętrza wyrobu lub na jego powierzchnię wprowadza się
miejscowo i nierównomiernie, w rożnym stężeniu, znanymi me
todami i w dowolnej postaci, korzystnie na podkładzie, przed
wypaleniem na biskwit substancje będące źródłem jonów szkłotwórczych i/lub jonów alkalicznych i/lub jonów barwiących lub
aluminium, jako substancje organiczne i nieorganiczne a nastę
pnie prowadzi się miejscowo i nierównomiernie dyfuzję jonów
do wnętrza wyrobu, przede wszystkim podczas suszenia i dal
szego wypalania, po czym wyrób poddaje się obróbce zgodnie
ze znaną technologią produkcji porcelany szlachetnej. Sposób
znajduje zastosowanie w produkcji przemysłowej porcelany, a
także do wytwarzania wyrobów artystycznych.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 288531 (22)9012 28 5(51) C05B 11/10
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, GLIWICE
(72) Kaczmarek Tadeusz, Wittchen Ewa,
Stechman Marta, Najda Jerzy, Nowak
Mariusz, Rokita Jadwiga, Folek Stanisław
(54) Sposób otrzymywania fosforanu
amonowo-magnezowo-wapniowego
(57) Sposób otrzymywania fosforanu amonowo-magnezo
wo-wapniowego z zasolonych wód kopalnianych i solanek po
lega na tym, że wysokozasolone wody o zawartości chlorków
minimum 1,8 g/dm3 i magnezu minimum 0,5 g/dm3, w których
ponadto stosunek Mg/Ca mieści się w granicach od 1 :1 do 3 :
1 % wagowych - dzieli się na dwa strumienie, z których jeden
wprowadza się do surowego kwasu fosforowego, a drugi łączy
się wraz z oczyszczonym za pomocą strumienia pierwszego
kwasem fosforowym.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 288446 (22)9012 21 5(51) C07C 21/06
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN
(72) Zieńko Jarosław, Myszkowski Jerzy,
Milchen Eugeniusz, Gałdyś Tadeusz,
Chmielewski Stanisław, Różycki Jerzy,
Doroczynski Andrzej
(54) Sposób wydzielania i rozdzielania ciekłego
chlorku etylu i chlorku winylu z frakcji
lekkich pochodzących z produkcji chlorku
winylu
( 5 7 ) Sposób według wynalazku pozwala na wyodrębnienie
czystego chlorku etylu.
Sposób polega na dwukrotnym rozprężaniu strumienia
frakcji lekkich. Strumień frakcji lekkich zawiera od 1 do 20 części
wagowych chlorku etylu, od 0 do 15 części wagowych chlorku
winylidenu, od 30 do 90 części wagowych 1,2-dichloroetanu
oraz od 0 do 55 części wagowych składników cięższych. W
czasie pierwszego rozprężania tworzy się frakcja ciekła wzbo
gacona w chlorek winylidenu, 1-2-dichloroetan i pozostałe cięż
kie składniki i frakcja par, która w czasie drugiego rozprężania
rozdziela się na ciekły chlorek etylu i frakcję parową stanowiącą
chlorek winylu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 292099

(22) 911018

(31) 90 9022787

5(51) C07C 51/42

(32) 90 10 19

(33) GB

(71) The British Petroleum Company p. 1. c,
LONDYN, GB
(54) Sposób usuwania związków jodkowych z
kwasów karboksylowych i/lub bezwodników
( 5 7 ) Sposób usuwania związków jodkowych z ciekłego kwa
su karboksylowego zawierającego 2 do 6 atomów węgla i/lub
bezwodnika odpowiedniego kwasu karboksylowego polega na
tym, że kontaktuje się ciecz z jonowymienną żywicą mającą
grupy funkcyjne, z których każda ma co najmniej jeden atom
będący donorem siarki i w której co najmniej 1% grup funkcyj
nych będących donorami siarki zawiera srebro, pallad i/lub rtęć.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 291471
(62) 286899
(31) 89 04033

(22)90 0914

5(51) C07C 53/42

(32) 89 0915

(33) US

(71) Pfizer Inc, NOWY JORK, US
(54) Sposób wytwarzania kwasów
(57) Sposób wytwarzania kwasów o wzorze 1, w którym X
oznacza atom tlenu lub siarki, grupę SO, SO2, NH, grupę o
wzorze NR^CO lub grupę o wzorze NSCfcR24, w których to
wzorach R23 oznacza atom wodoru lub grupę /Ci -C8/alkilową a
R24 oznacza grupę /Ci-Cs/alkilową, fenylową lub /Ci-C3/-alkilofenylową, R oznacza grupę /C4 - Ci2/cykloalkilową, /C4-C12/
alkilową o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, /C4-C12/cykloalkilo -/Ci-Ce/al ki Iową, fenylo- /C1-C&/ -alkilową, /podstawiony
fenyl/- /Ci-C6/alkilową, /Ci-Cs/alkilofenylową, /Ci-Ce/alkilową
/podstawiony fenyl/, ewentualnie podstawione tiazole, ewentu
alnie podstawione benzotiazole i ewentualnie podstawione pi
rydyny, jeden z podstawników R3 i R4 oznacza atom wodoru, a
drugi oznacza atom wodoru, grupę/Ci-C4/alkilową lub A, przy
czym A oznacza resztę węglowodorową zawierającą 4 - 1 6
atomów węgla i 0, 1 lub 2 podwójne wiązania, polega na tym,
że związek o wzorze 2, w którym R3 i R4 mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze HXR10, w
którym X i R10 mają wyżej podane znaczenie, i z zasadą po czym
na otrzymany związek o wzorze 3 działa się wodorotlenkiem.
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Otrzymane kwasy mają zastosowanie do wytwarzania
związków N-arylowych i N-heteroarylowych użytecznych jako
składniki leków do hamowania absorpcji cholesterolu w jelitach,
obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy i odwracania pro
cesu arteriosklerozy.

(2 zastrzeżenia)

Nr 13 (483) 1992

A1(21) 288432 (22)9012 20 5(51) C07C 233/64
(71) Politechnika Gdańska, GDAŃSK
(72) Konieczny Marek, Potrykus Andrzej J.
(54) Sposób otrzymywania 3'-/trifluorometylo /
4'-nitroanilidu kwasu izomasłowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 3'-(trifluorometylo) - 4' - nřtroanilidu kwasu izomasłowego polegający
na nitrowaniu 3' - (trifluorometylo) anilidu kwasu izomasłowego w
oleum, za pomocą azotanów metali alkalicznych, korzystnie sodo
wego lub potasowego. Wytworzony związek wykazuje działanie
antyandrogenne.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288016

(22)901129 5(51) C07C 125/00
A61K 31/27
(31) 443,682
(32) 89 11 30 (33) US
(71) HOECHST-ROUSSEL
PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, SOMERVILLE, US
(54) Sposób wytwarzania nowych
aminokarbonylokarbaminianów

(57) Sposób wytwarzania związku o wzorze 1, w którym Z
oznacza atom wodoru, chlorowca lub niższą grupę alkilową, Roznacza niższą grupę alkilową, grupę cykloalkilową lub ary Iową
i R2 oznacza niższą grupę alkilową lub grupę cykloalkilową, jego
izomeru 3aS - cis lub 3aB - cis lub mieszaniny dwóch izomerów,
włącznie z mieszaniną racemiczną lub jego farmaceutycznie
dopuszczalnej soli addycyjnej z kwasem według wynalazku
polega na tym, że (a) związek o wzorze 2, w którym Z ma wyżej
podane znaczenie, w przypadku, gdy Ri i R2 są takie same,
poddaje się reakcji z izocyjanianem o wzorze Ri NCO, w którym
Ri oznacza niższą grupę alkilową lub grupę cykloalkilową, przy
czym stosunek molowy izocyjanianu do związku o wzorze 2
wynosi co najmniej 2 : 1, lub (b) związek o wzorze 2, w którym
Z ma wyżej podane znaczenie, w przypadku, gdy Ri i R2 są
różne, poddaje się reakcji z izocyjanianem o wzorze R2NCO, w
którym R2 ma wyżej podane znaczenie, przy czym ilość izocy
janianu wynosi około 1 równoważnika w stosunku do związku o
wzorze 2 i następnie otrzymany karbaminian poddaje się reakcji
z izocyjanianem o wzorze R1NCO, w którym Ri ma wyżej poda
ne znaczenie.
Wytworzone związki mają zastosowanie w leczeniu za
burzeń pamięci i jako środki przeciwbólowe.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 288283 (22)901214 5(51) C07C 303/00
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Walczak Jerzy, Linkiewicz Kazimierz,
Zdunek Artur, Bekierz Gerard, Przondo Jan,
Pomarański Jan, Gnitecka Ewa
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny soli sodowej
kwasu alkilobenzenosulfonowego i soli
sodowej siarczanowanych nasyconych
alkoholi tłuszczowych
(57) Sposób wytwarzania mieszaniny soli sodowej kwasu alkilo
benzenosulfonowego i soli sodowej siarczanowanych nasyconych
alkoholi tłuszczowych w procesie sulfonowania i siarczanowania
trójtlenkiem siarki surowca organicznego w reaktorze rurowym z
opadającym filmem surowca i kolejnej neutralizacji ługiem sodowym
otrzymanego produktu siarczanowania i sulfonowania, polega na
tym, że sulfonowaniu i siarczanowaniu przy pomocy mieszaniny
SO 3 z powietrzem, zawierającej 3 - 6% objętościowych trójtlenku
siarki, poddaje się mieszaninę składającą się z 40 - 90% wago
wych alkilobenzenu i 10 - 60% wagowych nasyconych alkoholi
tłuszczowych. Jako alkilobenzen stosuje się mieszaninę monoalkilobenzenów o prostych łańcuchach alkilowych, zawierają
cych 1 0 - 1 4 atomów węgla w łańcuchu i średnim ciężarze
cząsteczkowym w zakresie 235 - 250 kg/Kmol, a jako alkohole
tłuszczowe stosuje się mieszaninę nasyconych alkoholi alifaty
cznych, zawierających 12-22 atomów węgla w łańcuchu.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 288341 (22)901217 5(51) C07C 303/24
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Walczak Jerzy, Linkiewicz Kazimierz,
Zdunek Artur, Bekierz Gerard, Dudycz
Ryszarda, Przondo Jan, Maciąg Bożena
(54) Sposób wytwarzania soli sodowej
siarczanowanego polioksyetylenowanego
nonylofenolu
(57) Sposób wytwarzania soli sodowej siarczanowanego polio
ksyetylenowanego nonylofenolu w procesie siarczanowania polio
ksyetylenowanego nonylofenolu za pomocą trójtlenku siarki w re
aktorze rurowym z opadającym filmem surowca organicznego i
kolejnej neutralizacji, charakteryzuje się tym, że proces siarcza
nowania prowadzi się przy pomocy gazowego trójtlenku siarki
w postaci mieszaniny z powietrzem o stężeniu 3 - 6% objętościo
wych SO 3 i przy zużyciu 1,2 -1,4 moli SO 3 na 1 mol oksyetylenowanego nonylofenolu, natomiast neutralizację otrzymanego
produktu siarczanowania prowadzi się przy pomocy roztworu
wodnego ługu sodowego o stężeniu 15 - 45% wagowych, do
uzyskania w produkcie końcowym 50- 70% wagowych substan
cji aktywnej czyli soli sodowej siarczanowanego oksyetylenowanego nonylofenolu.

. (1 zastrzeżenie)
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(22) 90 12 21 5(51) C07D 205/095

(71) Instytut Chemii Organicznej Polska
Akademia Nauk, WARSZAWA
(72) Grochowski Edward, Winiarski Jerzy,
Prościewicz Bogusław, Młockowski Jacek,
Syper Ludwik
(54) Sposób wytwarzania kwasu [3/S/-amino-4/S/
-metyloazetydy no-2-on ] -1-sulfonowego
( 5 7 ) Sposób według wynalazku polega na enzymatycznej
hydrolizie związku o wzorze 2, w którym X oznacza atom wodo
ru, metal alkaliczny lub grupę tetraalkiloamoniową, w której
długość łańcucha alkilowego wynosi O-Ce atomów węgla, za
pomocą immobilizowanej acylazy penicylinowej w wodzie w
temperaturze 30-40°C przy pH od 6 do 8. Po zakończonej reakcji
jej produkt, związek o wzorze 1, wydziela się znanymi metodami
np. przez odsączenie enzymu, wyekstrahowanie tworzącego się
ubocznie kwasu fenylooctowego i odparowanie wody.
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niezależnie atom wodoru lub grupę alkilową, ich izomerów
optycznych, albo ich dopuszczalnych farmaceutycznie soli po
lega na tym, że związek o wzorze 4a, poddaje się reakcji z
alkinem o wzorze CI-b/CI-k/mCsCH, lub o wzorze W-Cel-UCHafCH^nCsCH albo związek o wzorze RCHO poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze 3, i ewentualnie jeden związek o
wzorze 1 przekształca sie w inny. Otrzymane związki mają
zdolność łagodzenia zaburzeń pamięci, aktywność przeciwza
palną, zdolność ograniczania wzrostu komórek, pomocną w
leczeniu nowotworów, aktywność przeciwbakteryjną i/lub przeciwgrzybową.

(10 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 289390

(22)910312 5(51) C07D 213/04

(31) 90 492200
90 596448
90 632910

(32) 90 03 13
1210 90
2412 90

(33) US
US
US

(71) HOECHST-ROUSSEL
PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, SOMERVILLE, US
(54) Sposób wytwarzania nowych i -aIkil»,
1-alkenylo-i l-alkinyloarylo-2-amino1,3-propanodioii
(57) Sposób wytwarzania nowych 1-alkilo-, 1-alkenylo- i 1aikinyioaryio-2-amino-1,3-propanodioli o wzorze 1, w którym R
oznacza grupę o wzorze 30, 31, 32, 33, 34 lub 35, w których to
wzorach R5 oznacza grupę o wzorze CH3 / CH2/ mC = C -,
CH3/CH2/mCH=CH-, CH3/CH2 / m C H 2 - CH 2 - o wzorze WC6H4CH2(CH2)nC=C, W-^C6H4CH2(CH2)nCH=CH, W- CeH4CH2(CH2)n CH2-CH2, w których to wzorach m jest 3 -15, n jest
0 -12, a W i X oznaczają niezależnie atom wodoru, niższą grupę
alkilową, niższą grupę alkoksylową, atom chlorowca lub grupę
trójfluorometylową, Z oznacza atom siarki lub tlenu lub grupę
C=O a A oznacza atom siarki lub tlenu, natomiast we wzorze 1
R1 oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze CfC^R6, w którym
R6 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, niższą grupę
alkoksylową lub grupę o wzorze OCH2C6H5, R2 oznacza atom
wodoru lub niższą grupę alkilową, R3 oznacza atom wodoru,
niższą grupę alkilową lub grupę o wzorze C(0)R 6 , w którym R^
ma wyżej podane znaczenie, R4 oznacza grupę o wzorze COOR7, w którym R7 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową
lub grupę o wzorze ChfeOR8, w którym R8 oznacza atom wodoru
lub grupę o wzorze CpjRl 6 , w którym R6 ma wyżej podane
znaczenie, R1 i R8 tworzą razem z atomem tlenu, do którego są
przyłączone, grupę o wzorze 42, w którym R i R10 oznaczają

A1 (21) 291880

(22)9109 30 5(51) C07D 213/24

(31) 90 4030999

(32) 90 10 01

(33) DE

(71) Hoechst Aktiengesellschaft,
FRANKFURT/MENEM, DE
(54) Sposób wytwarzania 4-albo 5-podstawionych
kwasów pirydyno-2-karboksylowych
(57) Sposób wytwarzania 4- lub 5-podstawionych kwasów
pirydyno-2-karboksylowych o wzorze 1, w którym R1 oznacza
Ci-C12-alkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C2- Ci2-alkinyl, nie benzoskondensowany lub benzoskondensowany Cs-Cz-cykloalkil, aryl al
bo heteroaryl, przy czym ten rodnik wymieniony dla R1 jest
niepodstawiony albo jest podstawiony przez jeden lub więcej
takich samych albo różnych rodników polega na tym, że związek
o ogólnym wzorze 2, w którym Z oznacza chlorowiec, zwłaszcza
chlor albo brom, hydroksy albo alkoksy, szczególnie (d-Ce)-alkoksy, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze
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HOR , w którym R ma wyżej podane znaczenie, a w drugim
etapie reakcji powstały dieeter poddaje się selektywnie zmydleniu w pozycji 2.
Związki te znajdują zastosowanie jako środki lecznicze.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 292089
(31) 90

(22)911017 5(51) C07D 215/22

12872

(32) 901018

(33) FR

(71) Synthelabo, PARYŻ, FR
(54) Sposób wytwarzania nowego
l-/3,4-dihydro-2- okso-1 H-chinolin -6-ylo/-2- [4-/2- fenyloetylo/piperydyn-1-ylo]
etanolu i nowego 1 -/3,4-dihvdro-2-okso-lH-chinolin-6-ylo/-2- [4-/2-fenyloetylo/piperydyn-1-ylo] etanonu
(57) Sposób wytwarzania nowego 1-/3, 4-dihydro-2-okso-1 H
-chinolin-6-ylo/-2- [4-/2-fenyloetylo/piperydyrv1-y!o] -etanolu i no
wego 1 -/3,4-dihydro-2-okso-1 H-chinolin-6-ylo/ -2-[4-/2- fenyloety!o/piperydyn-1-ylo] etanonu o ogólnym wzorze przedstawionym
na rysunku, w którym X oznacza grupę o wzorze odpowiednio CO
lub CHOH, w postaci wolnej zasady lub soli addycyjnej z kwasem
oraz, gdy X oznacza grupę o wzorze CHOH, w postaci czystego
enancjomeru lub mieszaniny enancjomerów, polega na tym, że
6-/2-chloro-1-oksoetylo/-3, 4-dihydro-1 H-chinolin-2-on poddaje
się reakcji z 4-/2-fenyloetylo/piperydy na z wytworzeniem 1 -/3,4dihydro-2-okso-1 H-chinolin-6-ylo/ -2-[4-/2- fenyloetylo/ piperydyn- 1 -ylo] etanonu, a następnie, ewentualnie związek ten
redukuje się do 1-/3,4-dihydro -2-okso-1H-chinolin-6-ylo/-2-[4/2-fenyloetylo/piperydyn -1 -ylo]-etanolu.
Związki wytworzone sposobem według wynalazku mają
działanie farmakologiczne.

(5 zastrzeżeń)

(21)290234

(22)910513 5(51) C07D 221/10

(31)90 523090

(32)90 0514

(33) US

(71) Syntex (U. S. A ) Inc., Palo A1to, US
(72) Berger Jacob, Clark Robin D., Eglen
Richard M, Smith William L., Weinhardt
KlausK.

Nr 13 (483) 1992

(54) Sposób wytwarzania nowych związków
azabicyklobenzizochinolinowych i nowych
półproduktów do ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania no
wych farmaceutycznie czynnych związków tricykucznych o wzo
rze 1, w którym Z oznacza atom tlenu lub dwa atomy wodoru, X
i Y każdy niezależnie oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę
hydroksylową niższą grupę alkoksylową grupę benzyloksylową niższą grupę alkilową niższą grupę cykloalkilową grupę
nitrową grupę aminową grupę aminokarbonylową niższą gru
pę alkiloaminową niższą grupę dialkiloaminową i niższą grupę
aikanoiloaminową R oznacza grupę o wzorze 6a, 6b, 6c lub 6d
2
w których p oznacza zero lub 1, n ma wartość 1, 2 lub 3, a R
oznacza atom wodoru, niższy alkil, C M cykloalkil, Ca* cykloaJ3
kilo-C1-2 alkil, lub grupę o wzorze (CH^tR , w którym t ma
wartość 1 lub 2, a R oznacza tienyl, pirolil lub fury I ewentualnie
podstawione jednym lub dwoma podstawnikami albo oznacza
fenyl ewentualnie podstawiony jednym lub dwoma podstawni
kami, polega na tym. że kondensuje się bezwodnik o wzorze 2
z aminą o wzorze R IMH2, w którym R ' ma wyżej podane zna
czenie i kondensuje się wewnątrzcząsteczkowo związek o wzo
rze 3, redukuje się związek o wzorze 1 a do związku o wzorze 1 b
albo utlenia się związek o wzorze 1 b do związku o wzorze 1 a
albo jeden związek o wzorze 1 przekształca się w inny związek
o wzorze 1. Związki wytwarzane według wynalazku mają szero
kie zastosowanie lecznicze, przeważnie w postaci kompozycji
farmaceutycznych.

(51 zastrzeżeń)
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(22)9012 20 5(51) C07D 233/76

(71) Politechnika Gdańska, GDAŃSK
(72) Konieczny Marek
(54) Sposób otrzymywania 5 ,5-dimety I o-3-[4'nitro-3'-/ trifluorometylo/fenylo] -2,4
imidazolidynodionu
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 5,5dimetylo-3-[4- nitro - 3' - (trrfluorometylo) fenylo] - 2,4 - imida
zolidynodionu polegający na tym, że 5,5- dimetylo - 3- [3(trrfluorometylo) fenylo] - 2,4-imidazolidynodion nitruje się kwa
sem azotowym lub azotanami metali alkalicznych, korzystnie
sodowym lub potasowym w oleum. Wytworzony związek wyka
zuje działanie antyandrogenne.

węgla, do którego są przyłączone, tworzą grupę cykloalkilową
zawierającą od 3 do 6 atomów węgla, lub R i R3 i atomy węgla,
do których są one przyłączone, razem tworzą grupę cykloalkilo
wą zawierającą 5 do 6 atomów w pierścieniu i skondensowaną
z pierścieniem oksetanu, Ar oznacza grupę fenylową podstawio
ną podstawnikami R5, R6 i R7, które są takie same lub różne i
każdy oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową
zawierającą 1 do 6 atomów węgla, grupę alkoksyIową zawiera
jącą 1 do 6 atomów węgla, chlorowcowaną grupę alkilową
zawierającą 1 do 6 atomów węgla lub chlorowcowaną grupę
al koksy Iową zawierającą 1 do 6 atomów węgla i R8 i R8 są takie
same lub różne i każdy oznacza atom wodoru lub grupę alkilową
zawierającą 1 do 4 atomów węgla, lub jego sól.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 292091
(31) 90

6469

(22) 9110 17 5(51) C07D 243/10
(32) 90 10 17

(33) HU

(71) ÉGIS Gyógyszergyár, BUDAPESZT, HU
(54) Sposób wytwarzania nowej pochodnej
5H-2,3-benzodiazepiny
( 5 7 ) Sposób wytwarzania nowej 1 -/3-chlorofenylo/-4 -hydroksymetylo-7,8-dimetoksy-5H-2,3- benzodiazepiny o wzorze 1
lub jej farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych z
kwasami, polega na tym, że poddaje się reakcji dl-3-/3,4-dimetoksy/-propano-1,2-dioi o wzorze 2 z 3-chlorobenzaldehydem i
tak otrzymaną nową pochodną izochromanu acyluje się alifaty
cznym kwasem karboksy Iowy m o 1 -4 atomach węgla lub jego
reaktywną pochodną, po czym utlenia się acylowaną pochodną
izochromanu za pomocą kwasu chromowego i tak otrzymaną
nową pochodną 1,5-diketonową poddaje się bezpośrednio lub
po przekształceniu do odpowiedniej soli 2-benzopirylicwej, re
akcji z wodzianem hydrazyny i ewentualnie, jeżeli jest to pożą
dane, przekształca się tak otrzymaną zasadę o wzorze 1 w
farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem. Nowe
związki wykazują działanie przedwiekowe, przeciwagresywne
oraz antydepresyjne i mogą być stosowane w medycynie.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 292588

(22)911129 5(51) C07D 277/38
C07D 499/12
C07D 501/20
(71) Polska Akademia Nauk Instytut Chemii
Organicznej, WARSZAWA
(72) Winiarski Jerzy, Prościewicz Bogusław,
Gwardiak Katarzyna, Karczewski Romuald,
Bolesławska Teresa, Cieślak Marek, Gwiazda
Piotr, Szymański Jerzy, Andruszaniec
Ryszard, Nowakowska Krystyna
(54) Sposób wytwarzania
Z,2{2-aminotiazolilo-4}-2 {1-karboksy-1
-metyloetoksyimino} acetylo-ami nowych
pochodnych p-laktamowych

( 5 7 ) Pochodne /3-laktamowe o ogólnym wzorze 1 są antybio
tykami o szerokim spektrum działania. Na przykład do tej grupy
należą antybiotyki znane pod międzynarodowymi nazwami aztreonam lub ceftazidim. Sposób wytwarzania pochodnych ß- laktamowych o wzorze 1, w którym podstawnik R1 oznacza grupę o
wzorze 2, 3 lub 4, w których z kolei grupa R2 oznacza atom
wodoru lub niższą grupę alkilową, a R oznacza atom wodoru,
grupę acetoksylową, heterocykliczny tiol lub niepodstawioną
lub podstawioną czwartorzędową grupę N-pirydy niową, polega
na tym, że poddaje się reakcji aminę o wzorze H2N-R1, w którym
R1 ma wyżej podane znaczenie z aktywną formą kwasu o wzorze
(7), w której żadne ugrupowanie nie jest uprzednio zabezpie
czone.

A1(21) 288141
(31) 318545

(22)9012 07 5(51) C07D 249/08
A61K 31/335
(32)891207
(33) JP

(71) SANKYO COMPANY LIMITED, TOKIO,
JP
(54) Środek grzybobójczy
( 5 7 ) Środek grzybobójczy zawierający substancję czynną i
środki pomocnicze znamienny tym, że jako substancję czynną
zawiera związek o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i P2 są takie
same lub różne i każdy oznacza atom wodoru lub grupę alkilową
zawierającą 1 do 6 atomów węgla, lub R1 i R2 razem z atomem
węgla, do którego są przyłączone, tworzą grupę cykloalkilową
zawierającą od 3 do 6 atomów węgla, R3 i R4 są takie same lub
różne i każdy atom wodoru lub grupę alkilową zawierającą 1 do
6 atomów węgla lub grupę fenylową, lub R3 i Rr razem z atomem

(5 zastrzeżeń)
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(54) Sposób wytwarzania nowych powierzchniowo
aktywnych oligooksyetylenowych poch odnych 2-/2-alkoksya'lkilo/ -1,3-dioksacy klanów

A1(21) 292227
(31) 90

6953

(22)9110 30 5(51) C07D 295/14
(32) 9010 31

(33) HU

(71) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,
BUDAPESZT, HU
(72) Agai Eva, Gizu Tibor, Harsányi Kálmán,
Trischler Ferenc, Demeter Anikó, Csehi
Attila, Vajda Éva, Szabó Györgyi
(54) Sposób wytwarzania pochodnych piperazyny

( 5 7 ) Sposób charakteryzuje się tym, że 2-/2-alkoksyalkilo/1.3 -dioksacyklany w postaci mieszanin związków o wzorach
ogólnych 1 i 2, w których R1 oznacza prosty lub rozgałęziony
nasycony łańcuch alkilowy C4-C18 lub nasyconą grupę cykloalkilową o 5 - 7 atomach węgla w pierścieniu cykloalkilowym, R2
oznacza H, prosty lub rozgałęziony nasycony łańcuch alkilowy
C1-C4, a n oznacza liczbę 1 - 2 0 , charakteryzuje się tym, że
2-/2-alkoksyalkilo/- 1,3 - dioksacyklany w postaci mieszanin
związków o wzorach ogólnych 3 i 4, poddaje się reakcji z
oksiranem, przy czym stosunek molowy mieszanin 2-/2-alkiloksyalkiloM ,3-dioksacyklanów do oksiranu zawiera się w grani
cach od 1 : 1 do 1 : 20, a reakcję prowadzi się w obecności
katalizatorów zasadowych, w podwyższonej temperaturze, pod
normalnym względnie podwyższonym ciśnieniem.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób wytwarzania pochodnych piperazyny o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub metyl, a
także ich soli, polega na tym, że związek aminowy o wzorze 2
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym
R ma wyżej podane znaczenie, lub z jego addycyjną solą z
kwasem.
Związki o wzorze 1 znajdują zastosowanie w leczeniu
układu sercowo-naczyniowego.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288370

A1(21) 288439

(22)9012 21

5(51) C07D 307/02

(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Nowicki Janusz
(54) Sposób otrzymywania furyloacetonitrylu i
tetrahydrofuryloacetonitrylu
(57) Sposób polega na prowadzeniu reakcji halogenków
furfurylowych i cyjanków metali alkalicznych w układzie dwufa
zowym benzen - wodny roztwór cyjanku w obecności kataliza
torów przenoszenia międzyfazowego takich, jak np. czwartorzę
dowe sole amoniowe w temperaturze 30 - 90°C.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288369

(22)901219 5(51) C07D 317/08
C07D 319/08
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Piasecki Andrzej, Burczyk Bogdan

(22)901219 5(51) C07D 317/08

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Piasecki Andrzej, Burczyk Bogdan
(54) Sposób wytwarzania nowych powierzchniowo
aktywnych oligooksyetylenowych
pochodnych 2-/2-alkoksyetylo/-2-alkilo-4-hydroksymetylo-l,3-dioksolanów
(57) Sposób wytwarzania nowych powierzchniowo aktyw
nych oligooksyetylenowych pochodnych 2-(2-alkoksyetylo) -2alkilo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksolanów o wzorze ogólnym 1,
w którym R1 stanowi prosty lub rozgałęziony nasycony łańcuch
alkilowy C 4 -C 18 lub nasyconą grupę cykloalkilową o 5 - 7 ato
mach węgla w pierścieniu cykloalkilowym, R2 oznacza prosty
lub rozgałęziony nasycony łańcuch alkilowy C1-C4, a n oznacza
liczbę 1 - 20, polega na tym, że 2-(2-alkoksyetylo) -2-alkilo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksolany o ogólnym wzorze 2, w którym R1,
R2 mają wyżej podane znaczenia, indywidualnie lub w mieszani
nie homologów, poddaje się reakcji z oksiranem, przy czym
stosunek molowy 2-(2-alkoksyetylo)-2-alkilo-4- hydroksymetylo1,3 -dioksolanu do oksiranu zawiera się w granicach od 1 :1 do 1
: 20, a reakcję prowadzi się w obecności katalizatorów zasado
wych, w podwyższonej temperaturze, pod normalnym względnie
podwyższonym ciśnieniem. Pochodne wytwarzane proponowa
nym sposobem ulegają adsorpcji na granicach międzyfazowych i mogą być stosowane jako aktywne składniki środków
piorących, myjących, czyszczących, spieniających, stabilizują
cych piany, dyspergujących lub emulgujących.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 286424
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(22)90 08 09 5(51) C07D 401/04

(71) Glaxo Group Limited, LONDYN, GB
(72) North Peter Charles, Johnson Martin
Redpath, Oxford A1exander William
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
indolu
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Ri oznacza atom wodoru lub farmaceutycznie dopuszczalny
kation, Rs oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową lub
grupę formylową, m oznacza liczbę całkowitą 1 do 3 i n ma
wartość 1 lub 2, polega na tym, że (ai) związek o wzorze
ogólnym 2, w którym Z i Ri mają wyżej podane znaczenie a L
oznacza grupę opuszczającą, kondensuje się z diazabicykloaminą o wzorze ogólnym 3 lub jej solą, w którym m i n mają
wyżej podane znaczenie a R oznacza atom wodoru, niższą
grupę alkilową lub grupę zabezpieczającą lub (a2) związek o
wzorze 2a, w którym Z ma wyżej podane znaczenie a R'i
oznacza grupę zabezpieczającą, kondensuje się ze związkiem
o wzorze 3a, w którym R i m mają wyżej podane znaczenie a X'
oznacza grupę opuszczającą, przy czym wytwarza się związek
o wzorze ogólnym 4, w którym Z, R, Ri, m i n mają wyżej podane
znaczenie, lecz n ma wartość 1 dla etapu 82, (b) usuwa się grupy
zabezpieczające i (c) ewentualnie zastępuje się atom wodoru
stanowiący podstawnik R niższą grupą alkilową lub grupę for
mylową, i w razie potrzeby przekształca się związki w ich farma
ceutycznie dopuszczalne sole.
Wytworzone związki znajdują zastosowanie do leczenia
zakażeń bakteryjnych.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych indolu o wzo
rze 1, w którym Ri oznacza grupę Ci-a alkilową, R2 oznacza atom
wodoru lub grupę Ci-aalkilową, a n oznacza 0 lub liczbę całko
witą od 1 do 3, oraz jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli
polega według wynalazku na tym, że cyklizuje się związek o
wzorze 2, w którym Ri, R2 oraz n mają wyżej podane znaczenie,
albo redukuje się związek o wzorze 6, w którym Ri i R2 mają
wyżej podane znaczenie, W oznacza grupę /CH2/n, w której n
ma wyżej podane znaczenie, albo grupę C2- 3 alkenyIową okre
śloną wzorem OCH=CH, a Y-Z oznacza grupę CH-CH2 lub
C=CH, albo poddaje się inny związek o wzorze 1 reakcji kon
wersji i jeśli jest to konieczne poddaje się zyskany związek
reakcjom obejmującym usuwanie grup blokujących oraz prze
kształcenie związku o wzorze 1 lub jego soli w jego farmaceu
tycznie dopuszczalną sól.
Związki znajdują zastosowanie w leczeniu migreny, kłu
jących bólów głowy, przewlekłej napadowej migreny oraz bólu
głowy związanego z zaburzeniami naczyniowymi.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 290956

(22)9107 05 5(51) C07D 471/22

(31) 90 549350
A1(21) 287455

(22)9010 22 5(51) C07D 451/00
A61K 31/395
(31) 89-15203
(32) 89 10 23 (33) KR

(71) KOREA RESEARCH INSTITUTE OF
CHEMICAL TECHNOLOGY, DAEJEON,
KR
(54) Sposób wytwarzania pochodnych chinolonu
(57) Sposób wytwarzania pochodnych chinolonu o wzorze
ogólnym 1 i ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli i hydra
tów, w którym Z oznacza atom chlorowca lub grupę aminową,

(32) 90 07 06

(33) US

(71) Janssen Pharmaceutics N. V., BEERSE, BE
(54) Sposób wytwarzania nowego
2-hydroksytrójkarboksylanu-1,2,3,3
[(5-metylofuranylo-2) metylo]
-N-(4-piperydylo)-3H-imidazo (4,5-b)
pirydyloaminy-2
( 5 7 ) Sposób wytwarzania 2 - hydroksypropanotrójkarboksylanu - 1, 2, 3, 3 - [/5-metylofuranylo-2/metylo] -N/4-pipe rydylo -3H-imidazo/4, 5-b/pirydyloaminy-2 /cytry
nianu noberastyny/ polega na tym, że noberastynę rozpusz
cza się w odpowiednim rozpuszczalniku, roztwór ten ogrzewa
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się do około temperatury wrzenia i utrzymuje się w warunkach
powrotu skroplin, dodaje się odpowiednią ilość kwasu cytryno
wego, otrzymaną mieszaninę reakcyjną chłodzi się, wyodrębnia się
krystaliczny cytrynian noberastyny i tak otrzymany cytrynian noberastyny w razie potrzeby oczyszcza się drogą przekrystalizowania.
Wytworzony związek ma działanie antyhistaminowe i
serotoninergiczne.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288403

(22)9012 21 5(51) C07D 473/16

(71) The Wellcome Foundation Limited,
LONDYN, GB
(54) Sposób wytwarzania enancjomerycznych
analogów nukleozydów purynowych oraz
sposób wytwarzania pochodnych pirymidyny
( 5 7 ) Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w
którym R oznacza grupę cyklopropyloaminową lub N-cyklopropylo-N -metyloaminową, a A oznacza grupę 1-hydroksymetylo
-cyklopenten-2-ylową-4 o konfiguracji (1S, 4R) lub (1R, 4S), a
także ich pochodnych, w postaci enanocjomeru zasadniczo
wolnego od innego enancjomeru, polega na tym, że przekształ
ca się enancjomeryczny związek o ogólnym wzorze 2, w którym
A ma wyżej podane znaczenie, a Z oznacza grupę prekursorową
grupy R, albo enancjomeryczny związek o ogólnym wzorze 3,
w którym A i R mają wyżej podane znaczenie, R2 oznacza atom
wodoru lub formyl, a R3 oznacza grupę zabezpieczającą grupę
aminową, względnie enancjomeryczny związek o ogólnym wzo
rze 4, w którym A i R mają wyżej podane znaczenie, a R3 oznacza
grupę zabezpieczającą grupę aminową. Związki o ogólnym
wzorze 4, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane
znaczenie, wytwarza się przez przekształcenie enancjomery cznego związku o ogólnym wzorze 6, w którym A i R3 mają wyżej
podane znaczenie, a Z oznacza prekursor grupy R. Związki o
ogólnym wzorze 6, w którym wszystkie symbole mają wyżej
podane znaczenie, wytwarza się przez przekształcenie związku
o ogólnym wzorze 5, w którym A, Z i R3 mają wyżej podane
znaczenie, a R2 oznacza atom wodoru lub formyl. Związki o
ogólnym wzorze 5, w którym wszystkie symbole mają wyżej
podane znaczenie, wytwarza się w reakcji związku o ogólnym
wzorze 7, w którym Z, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a
R4 oznacza grupę odszczepiającą się, z enancjomerycznym
związkiem o ogólnym wzorze 8a lub 8b, względnie jego pochod
ną. Związki o ogólnym wzorze 7, w którym wszystkie symbole
mają wyżej podane znaczenie, wytwarza się w reakcji redukcji
związku o ogólnym wzorze 9, w którym Z, R3 i R4 mają wyżej
podane znaczenie, i ewentualnie grupę Nhfc przeprowadza się
w grupę formamidową.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 289157
(31) 07/482,568

(22)9102 21 5(51) C07D 487/12
(32) 90 02 21

(33) US

(71) American Cyanamid Company, WAYNE, US
(54) Sposób wytwarzania nowych 2,4,8-tripodstawionych -3H,6H-l,4,5a,8a- tetraaz
aa cenaftyleno- 3,5/4H-dionów i 2,4,8-tripodstawionych- 4,5-dihydro -5-tiokso
-3H,6H-l,4,5a,8a- tetraazaacenaftylen
-3-onów
( 5 7 ) Sposób wytwarzania związku o wzorze 3', w którym Ri
jest wybrany z grupy obejmującej atom wodoru, grupę alkilową
zawierającą 1-10 atomów węgla, grupę karboksamidomety Io
wą, 4-chlorofenylową, benzylową i (4-nitrofenylo) metylową; R2 i
Ra oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową zawierającą 1 - 3
atomów węgla; R4 oznacza grupę 3-pirydynylową lub grupę o
wzorze 24, w którym R6 i R7 są takie same lub różne i są wybrane
spośród atomów wodoru, chlorowców, grup alkilowych zawie
rających 1 - 3 atomów węgla, grup alkoksy Iowy eh zawierających
1 - 3 atomów węgla, grup N-alkilo -N-acyloaminowych, w których
grupa acy Iowa i aminowa zawierają 1 - 3 atomów węgla, grupy
nitrowej i trifluorometylowej, przy czym atomy chlorowców wy
brane są spośród chloru, bromu, fluoru i jodu; R5 oznacza atom
wodoru lub grupę alkilową zawierającą 1-10 atomów węgla, A
- B oznacza grupę -C=C-R3- lub -CH-CH(R3)- lub jego farma
ceutycznie dopuszczalnej soli, polega na tym, że a) poddaje się
reakcji związek o wzorze 36, w którym R2, R3, R4, R5 i A - B mają
wyżej określone znaczenie z 1,1 ' -karbony lodi im ídazolem, fosgenem lub karbonianem dimetylu w dioksanie lub tetrahydrofuranie pod azotem, w temperaturze wrzenia, w ciągu od około 4
do około 96 godzin, b) odparowuje się rozpuszczalnik, a do
pozostałości dodaje się wodę w celu rozłożenia nadmiaru 1,1'karbonyIcdiimidazolu, fosgenu lub karbonianu dimetylu, c) zbiera
się ciało stałe, suszy się i rekrystalizuje z rozpuszczalnika w celu
wytworzenia dionu o wzorze 29, w którym R2, R3, R4, R5 i A - B są
określone powyżej, d) alkiluje się wytworzony dion w ciągu około
6 - 60 godzin w rozpuszczalniku pod azotem, w temperaturze
pokojowej, stosując wodorek sodu jako zasadę, za pomocą
środka alkilującego wybranego z grupy składającej się z jodku
metylu, 2-jodoacetamidu i bromku benzylu i e) odparowuje się
mieszaninę reakcyjną do suchości i f) pozostałość oczyszcza się
konwencjonalnymi sposobami. Wytworzone związki znajdują
zastosowanie w leczeniu nadciśnienia.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Sposób odzysku estrów i alkoholi z odpadów
z produkcji antybiotyków
(57) Sposób odzysku estrów i alkoholi z odpadów z produ
kcji antybiotyków, zwłaszcza estrów i alkoholi z izolacji penicy
liny i erytromycyny oraz ich pochodnych metodą ekstrakcyjną
polega na tym, że wszystkie strumienie odpadowe zawierające
estry i alkohole przerabiane są równocześnie przy użyciu jedne
go zestawu destylacyjnego pracującego w sposób ciągły.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 290980

(22)9107 08 5(51) C07D 495/04

(31) 90 9008749

(32) 90 07 10

(33) FR

(71) SANOFI, PARYŻ, FR
(54) Sposób wytwarzania pochodnej
N-fenylooctowej tetrahydrotieno [3,2-c]
pirydyny i związku przejściowego do jej
syntezy
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania związ
ku o wzorze 1, polegający na działaniu środkiem formylującym
na związek o wzorze 2 i cyklizacji wytworzonych związków w
obecności kwasu.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 288352

(22)9012 20 5(51) C07D 519/04

(71) Uniwersytet Warszawski, WARSZAWA
(72) Ruszkowska Joanna, Macierewicz Barbara,
Wróbel Jerzy T.
(54) Sposób otrzymywania alkaloidów
bisindolowych o działaniu cytostatycznym
(57) Sposób otrzymywania alkaloidów bisindolowych z su
rowca roślinnego, zwłaszcza z Catharanthus roseus (L) G.Don,
o niskiej zawartości związków czynnych przez ekstrakcję kwa
sem, polega na tym, że ekstrakcję prowadzi się co najmniej
trzykrotnie wodnym roztworem kwasu mineralnego przy pH 2.0
- 3.5, po czym kwaśny ekstrakt poddaje się sorpcji na żywicy o
małej polamości do całkowitego zaadsorbowania zasad alkaloidowych, następnie sorbent przemywa się wodą, wodnym roz
tworem amoniaku, powtórnie wodą i zasady desorbuje acetonem,
który odpędza się, a z wyciągu po rozfrakcjonowaniu wytrąca się
siarczany alkaloidów bisindolowych, które rozdziela się chro
matograficznie uzyskując winkrystynę i winblastynę w postaci
wolnych zasad, po czym ewentualnie przeprowadza się je po
nownie w siarczany. Siarczany winblastyny i winkrystyny są
stosowane w chemioterapii przeciwnowotworowej.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 288371

A1(21) 290900 (22)9107 01 5(51) C07D 498/18
(31)90 4021191
90 4115132

(32)90 07 02
08 05 91

(33) DE

DE

(71) Sandoz A. G., BAZYLEA, CH
(54) Sposób wytwarzania nowych związków
tricyklicznych zawierających heteroatomy
(57) Sposób wytwarzania 12-/2'-cyklopentylowinylo/-11, 28dioksa -4-azatricyklo [22.3.1.04, ^oktakoz-lfj-enu lub -14, 18dienu lub 11 -,/2'-cy klopenty lowiny I0/-10 27-dioksa -4-azatricyklo
[21.3.1.04, ^heptakoz-^-enu lub jego 13, 17-dienowych po
chodnych, polega na tym, że przeprowadza się zmniejszenia
pierścienia w odpowiednim 12-/2'-cykloheksylowinylo/-11, 28dioksa-4-azatricyklo [22.3.1.04, ®] oktakoz-18-enie lub -14, 18dienie lub w odpowiedniej pochodnej 11-/2'-cykloheksylowinylo/ -10, 27-dioksa-4-azatricyklo [22.3.1.04, *\ heptakoz -17-enu
lub -13,17-dienu i wytworzony związek cyklopentylowy przepro
wadza się w odpowiednie pochodne.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 288481

(22)9012 27 5(51) C07D 499/00

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA;
POLFA Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne, WARSZAWA
(72) Wąsowski Tomasz, Sałek Adam, Szymański
Jerzy, Czapnik Mariusz

(22)901219

5(51) C07F13/00

(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
LUBLIN
(72) Brzyska Wanda, Ozga Wanda
(54) Sposób otrzymywania nowych kompleksów
itru /III/ imlantanowców /III/
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania no
wych kompleksów itru (III) i lantanowców (III) o ogólnym wzorze
Ln L3- nł-fcO, w którym Ln oznacza itr (110 lub lantanowiec (III)
od lantanu do lutetu z wyjątkiem prometu, a L oznacza resztę
kwasu N-/2,3-ksyloi 1 lo/ -antranIłowego, zwanego kwasem mefenamowym lub mefacidem, a n - liczbę cząsteczek wody krystalizacyjnej. Sposób polega na tym, że wodny roztwór soli itru (III)
lub odpowiedniego lantanowca (III) ogrzewa się do temperatury
60-80C. Następnie wprowadza się roztwór soli amonowej lub
sodowej kwasu mefenamowego w stosunku molowym 1:2,9 1:3,1. Całość ogrzewa się w tej temperaturze przez okres 0,5 -1
godziny, po czym wytrącony, krystaliczny osad oddziela się,
przemywa wodą destylowaną i suszy wtemperatu řze około 30 C
w czasie 72-100 godzin do stałej masy.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288360

(22) 90 12 20

5(51) C07J 21/00

(71) Instytut Farmaceutyczny, WARSZAWA
(72) Uszycka-Horawa Teresa, Smolińska Jadwiga,
Kroszczyński Wojciech
(54) Sposób otrzymywania diastereoizomeru
/22R/ budezonidu
(57) Sposobem według wynalazku po reakcji kondensacji
21 -octanu 11 ß, 16 a, 17 a, 21 -tetra-hydroksy-1,4 -pregnadien-3,
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20-dionu z aldehydem n-masłowym, przeprowadzonej w znany
sposób, w środowisku kwasu fluorowodorowego o stężeniu
70-80%, izoluje się surowy produkt i krystalizuje się z etanolu, a
otrzymany 21-octan budezonidu (22R) o zawartości co najmniej
95% poddaje hydrolizie, po czym uzyskany osad krystalizuje z
octanu etylu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 291341

(22)9108 06

(31) 90 9010281

5(51) C08F 2/34

(32) 90 08 07

(33) FR

(71) BP Chemicals Limited, LONDYN, GB
(54) Sposób polimeryzacji w fazie gazowej

Nr 13 (483) 1992

oznacza metal z grupy 1 lub 2 układu okresowego pierwiastków,
x i y są równe 1 lub 2, z tym, że iloczyn x i y jest równy 2, a X"
oznacza atom fluoru, bromu, chloru lub jodu, w obojętnym
rozpuszczalniku aprotonowym. Katalizator do polimeryzacji ad
dycyjnej charakteryzuje się tym, że składa się z a) kompleksu
koordynacyjnego metalu o wzorze 2 określonym powyżej i b)
aktywującego kokatalizatora typu aluminoksanu. Sposób wy
twarzania katalizatora do polimeryzacji addycyjnej, polega na
tym, że kontaktuje się kompleks o wzorze 2 określonym powyżej
z aluminoksanem. Sposób wytwarzania polimeru na drodze
polimeryzacji addycyjnej polega na kontaktowaniu jednego lub
więcej monomerów ulegających polimeryzacji addycyjnej z wy
żej wymienionym katalizatorem, w warunkach polimeryzacji ad
dycyjnej.

(15 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Sposób polimeryzacji olefiny prowadzonej w niskociśnieniowym reaktorze w fazie gazowej, który obejmuje wprowa
dzanie skutecznej ilości środka dezaktywującego do reaktora w
celu zatrzymania reakcji polimeryzacji charakteryzuje się tym,
że polimeryzację olefiny prowadzi się stosując tlenek chromu
jako katalizator a środek dezaktywujący jest wybrany z tlenu,
amoniaku, wody i tlenku węgla i wprowadza się go przez sto
sunkowo krótki okres czasu.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 286684

(22) 90 08 30

5(51) C08F 4/64
C08F 10/00
(31) 401,345
(32) 89 08 31
(33) US
401,344
3108 89
US
428,082
2710 89
US
428,283
2710 89
US
436,524
1411 89
US
545,403
03 07 90
US
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY,
MIDLAND, US
(54) Sposób wytwarzania kompleksu
koordynacyjnego metalu, katalizator do
polimeryzacji addycyjnej i sposób
wytwarzania katalizatora oraz sposób
polimeryzacji addycyjnej

(57) Sposób wytwarzania kompleksu koordynacyjnego me
talu o wzorze 2, w którym, w każdym przypadku R' oznacza atom
wodoru lub ugrupowanie wybrane z grupy obejmującej alkil,
aryl, allil, germyl, grupę cyjanową, chlorowiec lub ich kombina
cję, zawierającą do 20 atomów nie będących atomami wodoru,
albo sąsiadująca para grup R' tworzy pierścień węglowodorowy
skondensowany z ugrupowaniem cyklopentadienylowym, X w
każdym przypadku oznacza atom wodoru lub grupę wybraną z
grupy obejmującej atom chlorowca, alkil, silił, germyl, aryl,
grupę amidową, aryloksyl, alkoksyl, siloksyl oraz ich kombina
cje, zawierające do 20 atomów nie będących atomami wodoru
oraz ligandy typu obojętnych zasad Lewisa, zawierające do 20
atomów nie będących atomami wodoru, Y oznacza -O-, -S-,
-NR*-, -PR*- lub obojętny dwuelektronowy ligand donorowy
wybrany z grupy obejmującej OR*, SR*, NR*2 lub PR*2, M
oznacza atom tytanu, cyrkonu lub hafnu, a Z oznacza SiR*2,
CR*2, SiR*2 SiR*2, CR*2 CR*2, CR* = CR*, CR*2 SiR*2, GeR*2,
BR* oraz BR*2, gdzie R* w każdym przypadku oznacza wodór
lub ugrupowanie wybrane z grupy obejmującej alkil, aryl, silił,
chlorowcowany alkil, chlorowcowany aryl oraz ich kombinacje,
zawierające do 20 atomów nie będących atomami wodoru, albo
dwie lub więcej grup R* z Y lub z Z lub z Y i Z równocześnie,
tworzy skondensowany układ pierścieniowy, polega na tym, że
kontaktuje się związek metalu o wzorze MXn+2 lub jego skoordy
nowany addukt, ze związkiem typu soli dianionowej o wzorze
(L +x ) y (Cp*-Z-Y)-2 lub (LX") +x ) y (Cp*-Z-Y-)-2, gdzie n, M, X, Y i
Z mają znaczenia określone powyżej Cp* oznacza grupę o
wzorze 1, w którym R' ma uprzednio określone znaczenie, L

A1(21) 291559

(22) 91 08 29 5(51) C08F 265/04

(31) 90 4027640

(32) 90 08 31

(33) DE

(71) Hüls Aktiengesellschaft, MARL, DE
(54) Sposób wytwarzania mas termoplastycznych
na osnowie homo- lub kopolimerów chlorku
winylu i na osnowie poliakrylanów
(57) Sposób wytwarzania mas termoplastycznych na osno
wie homo- lub kopolimerów chlorku winylu i poliakrylanów o
temperaturze zeszklenia poniżej -20°C, polega na tym, że ester
kwasu akrylowego polimeryzuje się w emulsji wodnej w obecno
ści sieciująco działających, z akrylanami kopolimeryzujących
związków o co najmniej dwóch niesprzężonych wiązaniach
podwójnych, następnie chlorek winylu lub chlorek winylu o zawar
tości do 20% wagowych monomerów kopolimeryzujących ogrzewa
się w suspensji wodnej z inicjatorem, układem środka suspendiującego i ewentualnie z substancjami dodatkowymi do temperatury
>30°C, dodaje się poliakrylan i w temperaturze > 30°C poddaje się
polimeryzacji do żądanego stopnia przemiany.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288259

(22)901214 5(51) C08F 267/00

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Florjanczyk Zbigniew, Krawiec Włodzimierz,
Rokicki Gabriel
(54) Sposób wytwarzania wodorozcieńczalnych
żywic lakierniczych
(57) Sposób wytwarzania wodorozcieńczalnych żywic lakier
niczych na drodze syntezy polimerowych pochodnych estrów
allilowych nienasyconych kwasów tłuszczowych olejów schną
cych i półschnących, polega na tym, że polimeryzację 10 - 90%
molowych allilowych estrów nienasyconych kwasów tłuszczo
wych z 10 - 60% molowymi bezwodnika maleinowego lub ewen
tualnie jego estrów, 0 - 50% molowych monomerów winylowych
i 0 - 90% molowych monomerów akrylowych, prowadzi się w
atmosferze gazu obojętnego, w temperaturze 330 - 450 K wobec
0,1 - 8% molowych inicjatorów wolnorodnikowych, ewentualnie
w obecności obojętnego rozpuszczalnika organicznego, przy
czym w przypadku wytworzenia żywic, lub ich stężonych roz
tworów o zbyt wysokiej liczbie kwasowej, obniża się jej wartość
poprzez dodatkową estryfikację grup bezwodnikowycn alkoho
lami, zwłaszcza alkoholem allilowym.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 288456 (22)9012 21 5(51) C08G 14/06
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Mosio-Mosiewski Jan, Krogulecki Adam,
Liszka Jadwiga, Wodniak Dorota, Nowacki
Mariusz
(54) Sposób wytwarzania środka ogniochronnego
(57) Sposób wytwarzania środka ogniochronnego na bazie
żywic aminowych polega na tym, że 570 części wagowych 37%
-owej formaliny, 60 - 75 części wagowych melaminy, 0 - 1 0 4
części wagowych mocznika 125 - 500 części wagowych produ
ktu reakcji mocznika z glikolem dietylenowym w stosunku mo
lowym 2:1 poddaje się procesowi kondensacji w temperaturze
70 - 90°C, przy ciągłym mieszaniu przez okres około 70 minut,
w obecności 1 0 - 7 0 części wagowych trietanoloaminy (lub
mieszaniny etanoloamin zawierającej 1 - 30% wagowych monoetanoloaminy, 10 - 60% wagowych dietanoloaminy i 30 -100%
trietanoloaminy).
Następnie dodaje się 1 - 8 części wagowych bezwodni
ka maleinowego lub kwasu nieorganicznego i prowadzi proces
poiikondensacji, ciągle mieszając w temperaturze 70 - 90°C, do
momentu uzyskania tolerancji mieszaniny reakcyjnej jak 1:4 - 3,
po czym wprowadza się 0 - 36 części wagowych pentaerytrytu
lub 0 - 22 części wagowych skrobi albo 0 -14,5 części wagowych
karboksymetylocelulozy, miesza do całkowitego rozpuszczenia
i gotowy produkt chłodzi do temperatury otoczenia
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(54) Sposób wytwarzania żywic do past
pigmentowych dla katodowo strącalnych
preparatów środka powłokowego oraz
wspomniane pasta i preparat
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania żywic do past
pigmentowych dla katodowo strącalnych preparatów środka
powłokowego oraz pasty pigmentowej zawierającej żywicę i
katodowo strącainego preparatu środka powłokowego zawie
rającego pastę.
Cechą sposobu jest według wynalazku to, że związki
dwuepoksydowe, które wykazują struktury polioksyalkilenowe i
grupy alkilowe i/lub alkilenowe i/lub hydroksyaikilowe o więcej
niż 3 atomach węgla, najpierw drogą reakcji przeprowadza się
w addukty żywica epoksydowa-amina, drogą zaś częściowej lub
całkowitej reakcji drugorzędowych grup aminowych z formalde
hydem otrzymuje się produkty końcowe ze strukturami oksazolidynowymi.

(4 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288392 (22)9012 21 5(51) C08G 81/00
(71) Instytut Chemii Przemysłowej,
WARSZAWA
(72) Penczek Piotr, Rejdych Jerzy
(54) Sposób wytwarzania blokowych żywic
epoksydowych

A1(21) 288440 (22)9012 21 5(51) C08G 14/06
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Mosio-Mosiewski Jan, Krogulecki Adam
(54) Sposób wytwarzania środka ogniochronnego

(57) Sposób wytwarzania nowego typu blokowych żywic
epoksydowych charakteryzuje się tym, że oligoeterodifenole
ogrzewa się w temperaturze 140 -195°C w ciągu 2 - 8 godzin z
małocząsteczkową żywicą epoksydową przy stosunku molo
wym ilości grup epoksydowych w żywicy do ilości grup fenolo
wych w oligoeterodwufenolu 1,25 - 2,10 z dodatkiem znanego
katalizatora reakcji grup epoksydowych z grupami fenolowymi.
Wytworzone żywice epoksydowe mogą służyć do wyro
bu matryc do kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym
oraz do kompozycji lakierowych.

(57) Sposób wytwarzania środka ogniochronnego na bazie
żywic aminowych polega na tym, że w temperaturze 70 - 90°C,
przez okres około 1 godziny, przy ciągłym mieszaniu poddaje
się procesowi kondensacji 414 - 466,5 części wagowych 37%
-owej formaliny, 16,1 -38 części wagowych mocznika, 48,6-54,8
części wagowych melaminy, 274,4 - 300 części wagowych pro
duktu reakcji mocznika z glikolem dietylenowym w stosunku
molowym 2:1 w obecności 84,4 -126,7 części wagowych de
kstryny oraz 12,7 - 21,6 części wagowych trietanoloaminy (lub
mieszaniny etanoloamin zawierającej 1 -30% wagowych monoetanoloaminy, 10 - 60% wagowych dietanoloaminy i 30 -100%
wagowych trietanoloaminy).
Następnie dodaje się 23,4 - 36,9 części wagowych trie
tanoloaminy lub mieszaniny trójetanoloamin o podanym wyżej
składzie oraz 6,5 -13,1 części wagowych bezwodnika maleino
wego i prowadzi reakcję poiikondensacji w temperaturze 70 90°C do momentu uzyskania tolerancji mieszaniny reakcyjnej
jak 1:4 - 3.
Otrzymany produkt chłodzi się do temperatury otocze
nia i dodaje się 42,2 - 56,2 części wagowych 25% -owej wody
amoniakalnej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 291310

(22) 91 08 01

5(51) C08G 59/14

(31) 90 1630
(32)9008 02
(33) AT
(71) Vianowa Kunstharz Aktiengesellschaft,
WERNDORF, AT
(72) Honig Helmut, Pampouchidis Georg, Paar
Willibald, Matzer Herbert, Valtrovic
Manfred

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 288342

(22)901218

5(51) C08J 5/18

(71) Uniwersytet Gdański,
GDAŃSK-WRZESZCZ
(72) Bajorska Urszula, Miesowicz Halina, Ścigała
Ryszard, Łętowski Stanisław
(54) Sposób otrzymywania
jednoosiowo-orientowanych folii
polimerowych
(57) Sposób otrzymywania jednoosiowo-orientowanych folii
polimerowych, zwłaszcza folii z polifluorku winylidenu lub polifluorku winylu lub z ich kopolimerów, przez jej znane jednoosio
we walcowanie a następnie ściskanie, charakterystyczny jest
tym, że wstęgę folii otrzymaną na przykład przez wylewanie i
mającą grubość początkową utrzymywaną w przedziale od 50
ftm do 150 fi m po uformowaniu, pokrywa się mechanicznie
obustronnie, równomiernie wyłożoną warstwą smarną silikonopochodną, mającą postać filmu, po czym poddaje się ją jedno
krotnemu walcowaniu orientująco-wydłużającemu.
Prowadzi się je przy temperaturze walców 70CC -110°C.
W trakcie walcowania wydłuża się wstęgę nie mniej jak trzykrot
nie, bez zmiany szerokości. Tak przygotowaną folię mającą
grubość 15/im - 50 fim studzi się do temperatury otoczenia w
warunkach naturalnych i wprowadza się następnie pomiędzy
ogrzane do temperatury od 90°C do 130°C i stykające się z nią
płyty metalowe, pozostawiając w tym stanie 20 - 30 minut. Po
upływie tego czasu do płyt przykłada się obciążenie 20000 40000 kg/cm2 prostopadłe do ich powierzchni, przez czas 10 15 minirt, a następnie po przerwaniu dopływu ciepła do płyt i
pozostawieniu ich pod naciskiem, ochładza się je wraz z folią
do temperatury otoczenia, prowadząc ochładzanie w warun-
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kach naturalnych. Otrzymuje się w wyniku folię polimerową o
zawartości fazy ß nie mniejszej jak 95%.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288469
(22)9012 27
5(51) C08K 9/04
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN
(72) Izbicka Joanna, Spychaj Tadeusz, Maksymiec
Daniel, Wierdak Anna
(54) Sposób preparacji włókien szklanych przy
użyciu syntetycznej żywicy rozpuszczalnej w
wodzie
(57) Sposób polega na przesycaniu włókna szklanego w
postaci rovingu, tkaniny, maty lub wełny wodnym roztworem
żywicy zawierającej 1-15% suchej masy polimeru w obecności
środków emulgujących, antyelektrostatycznych i bakteriostatycznych, przy czym żywica jest wieloskładnikowym polimerem
lub mieszaniną polimerów otrzymanych w wyniku polimeryzacji
styrenu, bezwodnika maleinowego oraz przynajmniej jednego
monomeru akrylowego. Produkt polimeryzacji jest neutralizo
wany za pomocą wodnego roztworu węglanu metalu alkalicz
nego lub węglanu amonu w obecności monoestru kwasu malei
nowego i alkoholu wielowodorotlenowego i po uzupełnieniu
środkami pomocniczymi stosowany jako żywica do preparacji
włókien szklanych.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288368 (22) 9012 19 5(51) C08L 27/06
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Żuchowska Danuta, Meissner Wanda
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych
polimerów chlorowcowęglowodorowych,
zwłaszcza polichlorku winylu o zwiększonej
odporności termicznej
( 5 7 ) Sposób polega na wprowadzaniu do chlorowcowęglowodorowego polimeru epoksydowanego kopolimeru butadien
/styren otrzymanego w wyniku inicjowanej reakcji utleniania w
rozpuszczalniku węglowodorowym blokowego kopolimeru bu
tadien/styren.
Proces epoksydacji prowadzi się nadkwasem organicz
nym wytworzonym w środowisku reakcji z nadtlenku wodoru i
kwasu organicznego stosowanych w stosunku molowym od 0,5
do 2,5 w temperaturze od 303 do 323 K w czasie do 10 godzin.
Następnie roztwór neutralizuje się, a rozpuszczalnik węglo
wodorowy oddestylowuje się pod zmniejszonym ciśnieniem w
obecności ftalanu wyższych alkoholi alifatycznych stosowanych
w ilości od 1 do 40 części wagowych. Tak zmodyfikowany poiilub kopolimer butadien/styren wprowadza się do polimeru chlorowcowęglowodorowego w ilości od 0,5 do 50% wagowych.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 288277

(22) 90 12 13

5(51) C08L 95/00

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej, KATOWICE
(72) Pawlus Urszula, Szwajnoch Jadwiga, Kaliński
Krzysztof, Broszkiewicz Krystyna, Ciosek
Danuta, Carrasco Małgorzata, Miler A1icja,
Janiczek Andrzej
(54) Masa izolacyjna
( 5 7 ) Masa składa się z 60 - 89% wagowych asfaltu wysokotopiiwego, 0 - 1 0 % wagowych asfaltu niskotopliwego, 0 - 3%
wagowych odpadowej aminy, 0 - 1 0 % wagowych szlamów
pof iłtracyjnych oraz 5 - 25% wagowych pyłów kondensacyjnych.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 288484 (22) 90 12 27
5(51) C09D 5/06
(71) Instytut Techniki Budowlanej, WARSZAWA
(72) Płoński Władysław, Radziejowska Lidia,
Gwiazda Waldemar
(54) Farba mineralno-organiczna
(57) Farba składa się z 1 5 - 2 0 części wagowych wapna
hydratyzowanego, 0,04 - 0,1 części wagowych eteru celulozy,
0,1 - 3,0 części wagowych krzemionki koloidalnej, 0,5 - 1,0
części wagowych kompleksowych związków siarczanowych, 16
-19 części wagowych sumy tlenków Al2O3, Fe203, MgO, SÍQ2,
do 5 części wagowych roztworu wodno-alkoholowego żywicy
melaminowo-formaidehydowo-siarczanowej z dodatkiem kwa
su żywicznego lub tłuszczowego, 1 5 - 2 0 części wagowych
wodnej dyspersji polimerów lub kopolimerów korzystnie winylowo-maleinowej lub styrenowo-maleinowo-akrylowej oraz 2-5
części wagowych pigmentów mineralnych.
Farba znajduje zastosowanie w budownictwie.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288458

(22) 9012 21

5(51) C09J 3/12

(71) STOMIL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Oponiarskiego, POZNAŃ
(72) Forycka Bogumiła, Bajkowski Edward,
Jurkowska Barbara, Jurkowski Bolesław,
Uchman Janina
(54) Klej do naprawy wyrobów z gumy na zimno
(57) Klej do naprawy wyrobów z gumy, a zwłaszcza opon
samochodowych, który wulkanizuje się w temperaturze pokojo
wej jest klejem dwuskładnikowym. Składnik A kleju zawiera 100
części wagowych kauczuku naturalnego o plastyczności ponad
1000 Defo, 3,5 - 5,5 części wagowych środka podnoszącego
kleistość, 1,9 - 2,1 części wagowych siarki rozpuszczalnej i inne
powszechnie stosowane składniki klejów. Składnik B zawiera 11
-12 części wagowych ultraprzyspieszaczy oraz 0,5 -1,8 przy
spieszacza i dodaje się go do składnika A w stosunku 1 : 5
bezpośrednio przed klejeniem.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288327
(22)901219
5(51) C09J 3/16
(71) TEWA Naukowo-Produkcyjne Centrum
Półprzewodników, Fabryka
Półprzewodników, WARSZAWA
(72) Buczyński Jan
(54) Sposób uzdatniania kleju
elektroprzewodzącego jednoskładnikowego
(57) Sposób uzdatniania kleju elektroprzewodzącego jedno
składnikowego złożonego z żywicy epoksydowej, jej rozcieńczal
nika oraz wypełniacza srebrowego stanowiącego spoiwo stru
ktury półprzewodnikowej, charakteryzuje się tym, że poddaje
się go obróbce termicznej w temperaturze wyższej od 350°C,
stosowanej przed lub w trakcie połączeń drutowych do struktury
półprzewodnikowej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288447

(22)9012 21

5(51) C09J 3/17

(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN;
Fabryka Wyrobów Papierniczych,
DREZDENKO
(72) Spychaj Tadeusz, Pytlowska Elżbieta,
Spychaj Stanisława, Lehmann Włodzimierz,
Łagoda Bogdan, Kurowski Lech, Maksymiec
Daniel, Zawadzki Mieczysław
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(54) Syntetyczna klejowa powłoka odwracalna na
podłożu nośnym
(57) Przedmiotem wynalazku jest syntetyczna klejowa po
włoka odwracalna na podłożu nośnym, stosowana zwłaszcza w
przemysłach: papierniczym, meblarskim oraz pokrewnych. Syn
tetyczna klejowa powłoka odwracalna charakteryzuje się tym,
że wieloskładnikowy polimer rozpuszczalny w wodzie, stosowa
ny do powlekania podłoża nośnego zawiera 10 - 50% wagowych
suchej masy i jest produktem polimeryzacji styrenu i bezwodni
ka maleinowego w obecności przynajmniej jednego akrylowe
go substrátu hydrofilowego oraz jednego akrylowego monome
ru hydrofobowego.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 288324

(22) 90 12 17

5(51) C09K 3/32

(75) Zawadzki Michał, GDAŃSK; Brzywcy
Mirosław, TCZEW
(54) Środek do pochłaniania substancji olejowych
(57) Środek do pochłaniania substancji olejowych ma zasto
sowanie przy zwalczaniu i likwidacji rozlewów olejowych. Śro
dek składa się z pianki poliuretanowej o rozdrobnieniu od 1 ftm
do 10 mm w ilości od 90 do 99 części wagowych, z włókniny
bazaltowej, w ilości od 1 do 10 części wagowych lub/i z włókniny
polipropylenowej w ilości od 1 do 10 części wagowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 291820 (22)9109 25 5(51) C10B 51/00
(31)90 587742
(32)9009 25
(33) US
(71) Sun Coal Company, KNOXVILLE, US
(72) Childress James H., Newberry Steve E.
(54) Zespół pieców do koksowania węgla bez
odzysku i sposób koksowania węgla bez
odzysku
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spalinowego, wprowadza się zawór regulujący ciąg, włączony
w każdy odizolowany przewód i selektywnie reguluje się poło
żenie zaworów regulujących ciąg, przez co reguluje się prze
pływ gorących gazów spalinowych z dołączonego układu poje
dynczego przewodu spalinowego do kanału wylotowego oraz
steruje się szybkość koksowania w piecach.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 288493

(22) 90 12 27

5(51) C10L 9/00

(71) K-FUEL PARTNERSHIP, DENVER, US
(72) Koppelman Edward
(54) Urządzenie do przetwarzania materiału
węglowego za pomocą pary wodnej i sposób
przetwarzania materiału węglowego za
pomocą pary wodnej
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że
materiał węglowy wprowadza się do autoklawu lub podobnego
zbiornika, po czym doprowadza się parę wodną pod wysokim
ciśnieniem i temperaturze w określonym kontrolowanym okresie
czasu oraz doprowadza się do termicznej restrukturyzacji mate
riału węglowego jak również przetworzenia zawiesiny wodnej i
części lotnych składników organicznych materiału w fazę gazo
wą. Zawiesinę wodną parafiny i smoły odbiera się podczas
procesu, w którym wodę wykorzystuje się jako czynnik grzewczy
materiału w innym zbiorniku, natomiast smołę korzystnie wyko
rzystuje się jako paliwo o dużej wartości opałowej. Ulepszony
produkt pozostawia się do schłodzenia, a następnie wyładowuje
się ze zbiornika reakcyjnego. W rozwiązaniu według wynalazku
alternatywnie stosuje się oddzielną komorę podgrzewania ma
teriału węglowego. Urządzenie według wynalazku stanowi piono
wy zbiornik (101) z króćcem załadowczym i zaworem (102) oraz
króćcem spustowym z zaworem (105) do usuwania załadowanego
materiału jak również króćcem do doprowadzenia pary wodnej
(103) pod określonym ciśnieniem, króćcem pomiaru temperatury
(107) w zbiorniku (101) jak też króćcem do odprowadzania pary
wodnej i kondensatu ze zbiornika (101) poprzez zawór nadmiaro
wy (104) dla utrzymania określonych parametrów procesu.

(44 zastrzeżenia)

(57) Zespół pieców charakteryzuje się tym, że układ sterują
cy ciągiem zawiera oddzielne odizolowane elementy przewodo
we włączone pomiędzy kanał wylotowy i co najmniej jedną
dymnicę (48) pionową podłączoną do każdego układu pojedyn
czego kanału spalinowego, zespoły zaworowe regulujące ciąg,
włączone do każdego odizolowanego elementu przewodowe
go, przy czym każdy zespół zaworowy regulujący ciąg zawiera
ruchomy człon zaworowy i pierwszy zespół napędowy ustawia
jący ruchomy człon zaworowy dla regulacji przepływu gorących
gazów spalinowych z podłączonego układu pojedynczych ka
nałów spalinowych (32) do kanału wylotowego oraz zespołu
regulujące ciąg w kominie (68).
Sposób koksowania węgla bez odzysku polega na tym,
że wprowadza się oddzielny przewód odizolowany, włączony
pomiędzy kanał wylotowy i co najmniej jeden przewód wzno
szący się, dołączony do każdego układu pojedynczego kanału

A1(21) 288450

(22)9012 21 5(51) C10M 101/00

(71) Politechnika Świętokrzyska, KIELCE
(72) Łojek Kazimierz
(54) Smar płynny do obróbki plastycznej metali
na zimno
(57) Smar zawiera 12% wagowych odpadowego polietylenu
mazistego niskospolimeryzowanego, 3% wagowych odpado-
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wego polipropylenu ataktycznego, 45% wagowych mineralne
go oleju maszynowego o gęstości 0,82 - 0,88 g/cm3, 20%
wagowych oleju cylindrowego o gęstości 0,92 - 0,95 g/cm 3 oraz
20% wagowych oleju rzepakowego o gęstości 0,85 - 0,88 g/cm3
korzystnie nierafinowanego przeznaczonego do celów techni
cznych.

(1 zastrzeżenie)
A2(21) 291783 (22)9109 20 5(51) C10M 101/02
(71) Instytut Barwników i Produktów
Organicznych, ZGIERZ
(72) Mirowski Janusz, Jędrusiak Zenon,
Czajkowska Bożena
(54) Antyadhezyjny preparat olejowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania antyadhezyjnego preparatu olejowego stosowanego do smarowa
nia powierzchni wewnętrznych form metalowych, drewnianych
lub z tworzywa sztucznego przy produkcji elementów betono
wych. Preparat składa się z 65,0 - 97,5 części wagowych oleju
mineralnego stanowiącego produkt zachowawczej przeróbki
kaukaskiej ropy naftowej, 2,5 - 20,0 części wagowych układu
emulgującego oraz 0,4 części wody klarującej.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 288536 (22)901228 5(51) C10M175/04
(71) Politechnika Lubelska, LUBLIN
(72) Gierżatowicz Ryszard, Pawłowski Lucjan
(54) Sposób deemulgacji emulsji
wodno-olejowych, zwłaszcza
przepracowanych chłodziw obrabiarkowych
(57) Sposób deemulgacji emulsji wodno-olejowych, zwłasz
cza przepracowanych chłodziw obrabiarkowych polega na tym,
że jako środków deemulgujących używa się siarczanu lub innej
rozpuszczalnej soli żelazawej oraz nadtlenku wodoru. Do emul
sji wodno-olejowej wprowadza się sól żelazawą w formie roztwo
ru wodnego, korzystnie siarczan żelazawy po czym roztwór
miesza się do równomiernego rozprowadzenia składników, a
następnie dodaje się nadtlenek wodoru, ponownie miesza i
odstawia się do czasu wydzielenia oleju z wody. Korzystnie jest,
gdy odczyn mieszaniny utrzymuje się w zakresie pH od 5 do 9
poprzez wprowadzenie do mieszaniny roztworu wodorotlenku
sodu lub kwasu siarkowego po procesie wprowadzenia do
emulsji nadtlenku wodoru.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 292277

(22) 9111 04

(31) 90 4035349

5(51) C11B 1/06

(32) 901107

(33) DE

(71) SKET Schwermaschinenbau magdeburg
GmbH, MAGDEBURG, DE
(54) Sposób i urządzenie do otrzymywania oleju z
nasion roślin strączkowych
(57) Sposób otrzymywania oleju polega na obróbce wstę
pnej materiału siewnego na drodze wytwarzania płytek, zwilżania
tych płytek, następnego ekspandowania z kolejnym suszeniem oraz
wytłaczaniem w temperaturze poniżej 100°C do zawartości oleju
resztkowego równej 15-25%. Urządzenie do otrzymywania oleju
charakteryzuje się tym, że w jednym ciągu technologicznym
połączone są ze sobą płatkujący młyn walcowy, ekspandor,
suszarka taśmowa, prasa ślimakowa, podgrzewacz panwiowy i
ekstraktor karuzelowy.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 288390 (22) 90 12 21 5(51) C11D 17/08
(71) Instytut Chemii Przemysłowej,
WARSZAWA
(72) Boliński Lechosław, Bolińska Anna
(54) Ciekłe mydło toaletowe
(57) Ciekłe mydło toaletowe składa się z 0,01 do 20% wag.
mydeł alkalicznych kwasów tłuszczowych i/lub produktów kon
densacji kwasów tłuszczowych z kwasami aminokarboksylowymi, 0,01% do 10% wag. oksyetylenowanej lanoliny, 1 do 70%
wag. soli alkalicznych siarczanowanych oksyetylenowanych alko
holi tłuszczowych i/lub soli alkalicznych siarczanowanych alkoholi
tłuszczowych i/ lub soli alkalicznych monoestrów kwasu suKobursztynowego i oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych i /lub soli
alkalicznych estrów kwasu sułfobursztynowego i oksyetylenowanego alkilofenolu i/lub ałkiloamidobetain i/lub ct-olefinosulfonianów, 0,1 do 10% wag. dwuetanoloamidów kwasów tłuszczowych
i/lub produktów addycji tlenku etylenu do oleju rycynowego i/lub
estrów poligiikoiowych kwasów tłuszczowych oraz eterów alkilofenolopoliglikolowych i/lub mieszaniny oksyetylenowanego oleju
roślinnego oraz oksyetylenowanego alkilofenolu z dodatkiem ele
ktrolitu buforującego i/lub gliceryny, 0,01 do 10% wag. soli alka
licznych kwasu etylenodiaminotetraoctowego i/lub kwasu cytry
nowego i/lub kwasu wersenowego, 0,05 do 5% wag. kompozycji
zapachowej, 0,01 do 0,5 wag. środków konserwujących, 20 do
80% wag. wody oraz ewentualnie regulatory pH do wartości od
pH 5,0 do 8,5, regulatory lepkości w ilości do 5% wag., monostearynian i/lub dwustearynian glikolu etylenowego w ilości do
5% wag., mirystynian izopropylu i/lub glikol propylenowy w
ilości do 5% wag., ekstrakty ziołowe w ilości do 10% wag. i
barwniki w ilości do 1% wag.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 293026
(31) 90

881

(22) 91 04 12

5(51) C21C 5/44
B22D 41/02
F27D 1/10
(32) 90 0412
(33) AT

(71) Veitscher
Magnesitwerke-Actien-Gesellschaft,
WIEDEŃ, AT
(72) Madritsch Gerhard, Hirschberg Bruno,
Kassegger Friedrich, Masło Heinz, Weitzer
Paul
(54) Naczynie metalurgiczne i sposób
wytwarzania wykładziny ogniotrwałej takich
naczyń
(57) Naczynie metalurgiczne mające wykładzinę ogniotrwa
łą z zasadową warstwą roboczą, charakteryzuje się tym, że
warstwa robocza (5) istnieje co najmniej częściowo jako zasyp
suchego zasadowego materiału, który przed pierwszym ogrza
niem naczynia (1) zostaje pokryty na wierzchu utwardzoną
chemicznie warstwą ochronną (6) i który po załadowaniu naczy
nia (1) istnieje częściowo jako warstwa monolityczna.
Sposób wytwarzania wykładziny ogniotrwałej polega na
tym, że obejmuje operacje: wytwarzanie suchego, sypkiego,
zasadowego materiału ogniotrwałego na dnie (2b) naczynia (1)
i warstwy izolacyjnej (4); specjalne zagęszczanie zasypu przez
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wibrowanie; nanoszenie warstwy ochronnej z masy utwardzanej
przez wiązanie chemiczne na powierzchni zasypu; suszenie i
utwardzanie masy ogniotrwałej; ogrzewanie wykładziny (3).

(14 zastrzeżeń)
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częściowemu wytrącaniu żelaza w obecności roztworu siarcza
nu cynku utrzymując pH na poziomie 4 ± 1 i temperaturę w
granicach 40 - 50°C, po czym otrzymaną gęstwę reakcyjną
filtruje się a otrzymany filtrat zawraca się do procesu strącania
żelaza i do etapu ługowania neutralnego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 290777

(22) 91 06 20

5(51) C21C 7/00

(71) Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna,
STALOWA WOLA
(72) Nowak Rajmund, Gorczyca Janusz, Szewczyk
Stefan, Szumełda Marian
(54) Sposób modyfikowania i oczyszczania stali
narzędziowych
(57) Sposób modyfikowania i oczyszczania stali narzędzio
wych, w którym wprowadza się do wytopu stali modyfikatory
żelazokrzemu z domieszkami wapnia i glinu bądź wapniokrzemu z domieszkami glinu, charakteryzuje się tym, że po modyfi
kowaniu żelazokrzemem bądź wapniokrzemem, do środkowej
części wytopu tuż przed odlewem wprowadza się w osłonach
blaszanych metale ziem rzadkich w ilości do 1,6 kg/t stali, a
następnie przeprowadza się przepłukiwanie argonem.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288326

(22) 90 12 18

5(51) C22B 7/00
C25C 1/16
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, GLIWICE
(72) Głuszczyszyn Andrzej, Benke Grzegorz,
Zakrzewski Jerzy, Ehringer Stanisław,
Smuda Kazimierz, Anyszkiewicz Krystyna,
Chmielarz Andrzej, Mendyka Maria,
Machelska Grażyna
(54) Sposób ługowania surowców cynkonośnych

(57) Sposób polega na tym, że szlam otrzymany podczas
neutralnego ługowania surowców cynkonośnych poddaje się
ługowaniu elektrolitem zwrotnym zawierającym 20 - 50 g/l cynku
i 80 -135 g/l wolnego kwasu siarkowego, tak aby stężenie kwasu
siarkowego po zakończeniu procesu w czasie 0,75 -1 godziny
wynosiło 30 - 50 g/l wolnego kwasu, a temperatura procesu
ługowania nie przekroczyła 65°C. Następnie, po zakończeniu
ługowania, oddziela się fazę stałą od roztworu przez sedymen
tację i/lub filtrację, a oddzielony tak roztwór dzieli się na dwie
części w stosunku 1 : 9 do 9 : 1. po czym jedną część roztworu
zawraca sie bezpośrednio do etapu ługowania neutralnego a
drugą część roztworu, wraz z zawrotową częścią filtratu oraz z
dodatkiem drobnoziarnistej blendy prażonej i/lub pyłów prażalniczych i/lub popiołów cynkowych i/lub wapna, poddaje się

A1(21) 292842

(22) 9112 18

(31) 90 4040924

5(51) C25D 21/16
G01N 31/00
(32) 90 12 20 (33) DE

(71) METALLGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT
NAD MENEM, DE
(54) Sposób oznaczania azotynu w roztworach do
fosforanowania
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że
przy oznaczaniu azotynu w wodnych roztworach do fosforano
wania, które zawierają prosty i/albo kompleksowy fluorek, po
stępuje się następująco: próbę kąpieli zakwasza się kwasem
siarkowym, kwasem azotowym i/albo kwasem nadchlorowym i
w obecności co najmniej pięciokrotnego, w odniesieniu do
zawartości fluorku w kąpieli do fosforanowania molowego nad
miaru jonów glinu miareczkuje się siarczanem ceru (IV) przy
elektrycznym wskazaniu za pomocą elektrody redoks.
Próbkę kąpieli przeważnie zakwasza się kwasem siar
kowym i wprowadza jony glinu jako siarczan glinu 18-wodny.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 288359

(22) 90 12 20

5(51) C33B 15/00

(71) Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych, WARSZAWA
(72) Bukowski Andrzej, Zabierowski Piotr,
Grzejszczyk Wanda, Nowak Roman
(54) Sposób otrzymywania monokryształów
krzemu w urządzeniu do krystalizacji
metodą Czochralskiego
(57) Sposób polega na tym, że proces wzrostu monokryszta
łów prowadzi się pod wpływem zmieniającego się stałego po
przecznego pola magnetycznego o indukcyjności w zakresie od
0,008 T do 0,05 T przy zmieniającej się prędkości obrotów tygla
kwarcowego ze stopionym materiałem w zakresie od 3 do 15
obrotów na minutę.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 288444

(22)9012 21

5(51) D02G 3/36

(71) Instytut Krajowych Włókien Naturalnych,
POZNAŃ; DC-Design East Spółka z o.o.,
POZNAŃ
(72) Ankiewicz-Cuthbert Danuta, Kasprzak
Anna, Papros Jerzy, Rębski Kazimierz

(54) Przędza wieloskładnikowa z udziałem
włókna lnianego i sposób wytwarzania
przędzy wieloskładnikowej
(57) Przędza zawiera włókno moherowe w ilości 20 do 95%
połączone z włóknem lnianym odklejonym o średniej długości
40 do 150 mm i masie liniowej 0,6 do 2,0 tex oraz korzystnie z
włóknem syntetycznym w ilości 1 do 20%. Sposób wytwarzania
przędzy polega na skróceniu włókna lnianego, odklejeniu i awiważowaniu oraz połączeniu jego z włóknem moherowym w po
staci runa albo taśmy i przędzeniu.
(5 zastrzeżeń)
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DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 291597 (22) 91 09 02 5(51) E01B 29/24
(31) 90 1810
(32)9009 04
(33) AT
(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft m.
b. H., WIEDEŃ, AT
(54) Sposób prowadzenia robót przy torach
kolejowych oraz maszyna do stosowania tego
sposobu
(57) Sposób polega na tym, że podczas pierwszego przesu
nięcia w przód, pod wpływem oddziaływania napędów przesu
wu wzdłużnego, ulega przemieszczeniu w kierunku zgodnym z
wzdłużną osią maszyny, aż do miejsca przeprowadzania opera
cji przez zespoły robocze, i przytwierdzona zostaje do szyn,
tylko rama narzędziowa, po czym w następującym po tym
bezpośrednio drugim przesunięciu ku przodowi, przyciągnięty
zostaje pod wpływem oddziaływania tych napędów korpus ma
szyny.
Maszyna charakteryzuje się tym, że napęd przesuwu
wzdłużnego (21) jest ukształtowany do automatycznego zasila
nia, wynikającego z przyłączenia go do zasilania napędów
zaciskających (29).

powoduje się odwrotny przepływ wody, po czym powtarza się
cykl pompowania i odwrotnego przepływu wielokrotnie, aż do
uzyskania na wylocie ze studni wody bez zanieczyszczeń i
zabarwienia, odcina się do reszty kolumny filtrowej następną
strefę oczyszczaną i powtarza się cykl pompowania i odwrotne
go przepływu, aż do uzyskania wody bez zanieczyszczeń i
zabarwienia.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że agregat pompo
wy (1 ) umieszczony jest w obudowie (3), która ma dwa pierście
nie uszczelniające (4). Nad dolnym pierścieniem uszczelniają
cym obudowa ma szczelinę (5), a poniżej dolnego pierścienia
uszczelniającego obudowa ma osadnik (6).

(3 zastrzeżenia)

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 288534

(22)901228

5(51) E03B 3/15

(71) Instytut Górnictwa Odkrywkowego
POLTEGOR-INSTYTUT, WROCŁAW
(72) Burzyński Zbigniew, Mazur Jan, Paluch
Wiesław, Sozanski Jan, Seweryn Ludwik,
Godlewski Zbigniew, Wojtkowiak Bogusław,
Górski Grzegorz, Boruta Andrzej, Sawicki
Stanisław
(54) Sposób oczyszczania studzien wierconych
oraz strefy przyotworowej za pomocą
pompowania, oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że w kolumnie filtrowej odcina
się strefę oczyszczaną o długości od 3 do 4 m, pompuje się ze
strefy oczyszczanej wodę z wydatkiem od 0,5 do 2 krotnej
wartości wydatku eksploatacyjnego, przerywa się pompowanie,

A1(21) 288533

(22) 9012 28

5(51) E03B 3/15

(71) Instytut Górnictwa Odkrywkowego
POLTEGOR-INSTYTUT, WROCŁAW
(72) Burzyński Zbigniew, Mazur Jan, Sozanski
Jan, Dudzik Bolesław, Mędrykiewicz Leszek,
Seweryn Ludwik, Wojtkowiak Bogusław,
Bykowski Andrzej, Strączynski Marian,
Boruta Andrzej
(54) Sposób oczyszczania studzien wierconych
oraz strefy przyotworowej za pomocą
pompowania
(57) Sposób polega na tym, że kolumnę filtrową zamyka się
szczelnie poniżej górnej krawędzi filtru w odległości od 1 do 2
m, w przypadku zdepresjonowanego poziomu zalewa się stud-
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nie z innego źródła, po czym pompuje się wodę spod miejsca
zamknięcia kolumny filtrowej, do czasu uzyskania wody pozba
wionej zanieczyszczeń mechanicznych i zabarwienia Nastę
pnie zamyka się kolumnę filtrową poniżej miejsca poprzednie
go, najkorzystniej w odległości 2,5 i powtarza się pompowanie
spod miejsca zamknięcia, do czasu uzyskania wody pozbawio
nej zanieczyszczeń mechanicznych i zabarwienia po czym
powtarza się cykl pompowania do osiągnięcia dolnej krawędzi
kolumny filtrowej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 292004

(22) 9110 11

(31) 90 4032448

5(51) E03C 1/01
E03C1/20
E03C1/80
(32) 90 10 12 (33) DE

(71) Correcta GmbH, BAD WILDUNGEN, DE
(54) Wypraska nośna z tworzywa piankowego
sztywnego do wanny kąpielowej lub brodzika
natryskowego
( 5 7 ) Wypraska charakteryzuje się tym, że w ściance (1) jest
umieszczona co najmniej jedna przyłączka odpływowa (6, 20),
której koniec dopływowy (13) jest skierowany do zewnętrznej
powierzchni ścianki (1) i której koniec odpływowy (16; 27) poni
żej poziomu dna (2) jest skierowany do wybrania (4).

(9 zastrzeżeń)
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konfigurację diagonalną, druga zaś ortogonalną względem linii
podpór, przekrycie dwuwarstwowe o podwójnej wysokości i jed
nakowej, diagonalnej lub ortogonalnej konfiguracji obu warstw,
jak również przekrycie trójwarstwowe, przy użyciu ramek czworo
kątnych z prętem przekątniowym (3).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288502

(22)9012 28

5(51) E04B 1/62

(71) CEBET Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów,
WARSZAWA; PREFABET-LUBLIN
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Zakład
Nr.5 Puławy, PUŁAWY
(72) Bodzák Julian, Kołodziejski Edward,
Sieradzki Władysław, Stefaniak Longin,
Młodzikowska Bogumiła
(54) Sposób wykonywania ocieplanych elementów
prefabrykowanych, zwłaszcza z betonu
komórkowego, z warstwą fakturową
( 5 7 ) Sposób wykonywania elementów według wynalazku
polega na tym, że warstwę materiału izolacyjnego (2) korzystnie
z płyt styropianu, nakłada się na powierzchnię zewnętrzną ele
mentu pokrytą masą k lejącą (5). Powierzchnie zewnętrzne płyt
izolacyjnych (2) wzmacnia się siatką z włókna szklanego (3),
którą układa się na warstwie masy klejącej (5) i pokrywa tą samą
masą klejącą (5). Tak przygotowany element ogrzewa się w
temperaturze 40 - 50°C przez okres około 1 godz., po czym na
powierzchnię elementu pokrytą masą klejącą (5) nakłada się
podkładową warstwę wyprawy fakturowej (4) i ponownie ogrze
wa się element w temperaturze 25 - 50°C przez okres około 2
godz. Masą klejącą (5) wykonuje się z kleju na bazie kauczuku
polibutadienowo- styrenowego wymieszanego z cementem i
piaskiem, korzystnie w proporcji wagowej 1 :1 :0,6, ewentualnie
z kleju na bazie dyspersji kopolimeru akrylanu metylu, octanu
winylu i malęinianu dwubutylu wymieszanego z cementem i
piaskiem w proporcji wag 2 : 1 : 1 .

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288304

(22) 90 12 18

5(51) E04B 1/18

(71) MOSTOSTAL Centralny Ośrodek
Badawczo-Projektowy Konstrukcji
Metalowych, WARSZAWA
(72) Czechowski Andrzej, Grudka Andrzej,
Kwaśniewski Michał, Mordkowicz Waldemar
(54) Układ konstrukcji przestrzennych, zwłaszcza
przekryć strukturalnych
( 5 7 ) Układ stanowi zestaw płaskich prefabrykatów pręto
wych w postaci ramek trójkątnych (1), ramek czworokątnych (2),
a także ramek czworokątnych z dodatkowym prętem przekątnio
wym (3), łączonych wzajemnie w narożach w sposób rozłączny
lub trwały, które to prefabrykaty w wyniku scalenia tworzą prze
krycie dwuwarstwowe, przy czym jedna warstwa prętów ma
S

A1(21) 291112

(22) 91 07 17

5(51) E04B 2/58
E04B2/64
(31)90 1582
(32)9007 27
(33) AT
(71) Wolf Systembau Gesellschaft mbH,
SCHARNSTEIN, AT
(72) Wolf Johann
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(54) Ściana z prefabrykowanych elementów
ściennych
(57) Ściana z prefabrykowanych elementów ściennych, któ
re mają zamknięte prostokątne ramy, charakteryzuje się tym, że
elementy narożne (1) mają stężone zastrzałami względnie usztyw
nione ramy, które umieszczone względem siebie tworzą zasad
niczo kątownik. Zastrzały usztywniające (4) są usytuowane jako
przebiegające ukośnie do dołu w kierunku wierzchołka kąta
utworzonego przez ramy (3).

(7 zastrzeżeń)
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tu oraz wchodzącym swoim końcem we wnękę drugiego ele
mentu.
W większej części grubości elementu dachowego spoi
na jest ograniczona rdzeniami piankowymi, a górne poszycia
metalowe (10) są połączone ze sobą w strefie spoiny złączem
śrubowym, przy czym po stronie wzdłużnej ukształtowane są
spadki przebiegające skośnie w dół, z których jeden na elemen
cie dachowym (1) zachodzi na przebiegającą skośnie w górę
część (8) metalowego poszycia (10), a drugi na elemencie
dachowym (2) zachodzi na również skośną skierowaną do góry
część (9) metalowego poszycia (10), zaś przechwytująca blacha
(4) jest dociskana przechodzącą pionowo przez element dacho
wy (1) i przykręcaną do konstrukcji nośnej śrubą (5) do części
(8, 9). W poszyciu metalowym (10) uformowana jest wystająca
również w górę druga część (15, 16) tworząc po jednym wgłę
bieniu (17, 18) po odwrotnej niż spoina stronie przebiegającej
w górę części (8, 9) metalowego poszycia (10), przy czym w
strefie przejściowej do pasa dolnego uformowano żłobek (12),
w którym może być zahaczone przykrycie (11) osłaniające spoi
nę.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 288487 (22)9012 27
5(51) E04C 3/20
(71Ï Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Pluta Jerzy Zdzisław, Pluta Katarzyna
(54) Lekka płyta dolna stropu gęstożebrowego
bezbelkowego
(57) Lekka płyta dolna stropu gęstożebrowego bezbelkowe
go ma dwie warstwy wióro-cementowe (supremy), dolną (2) i
górną (3), które wraz z rdzeniem (1) ze spienionego tworzywa
sztucznego tworzą jedną całość. Konstrukcja ta zmniejsza ilość
kosztownych belek prefabrykowanych oraz ułatwia montaż.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288395 (22)9012 21
5(51) E04G 5/04
(75) Zalewski Piotr Włodzimierz, WARSZAWA
(54) Węzeł montażowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest węzeł montażowy składa
jący się z bliźniaczych elementów, a element (1) ma wybrania
(2) usytuowane względem siebie pod kątem dowolnym oraz
otwór (3) do połączenia z następnymi elementami (1).

A1(21) 292171 (22) 9110 25
5(51) E04D 3/36
(31) 90 4035059
(32) 90 1105
(33) DE
(71) Hoesch Stahl AG, DORTMUND, DE
(72) Westhaus Heinz
(54) Układ łączący elementy dachowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ łączący elementy
dachowe na ich styku wzdłużnym, gdzie łączy się wyprofilowane
na powierzchni elementy dachowe (12), z których każdy składa
się z dwóch metalowych poszyć (10, 20) utrzymywanych rdze
niem piankowym w pewnej odległości od siebie, przy czym
spoina między dwoma elementami dachowymi rozciąga się w
obrębie wystającego profilu i jest uszczelniona elastycznym,
łatwo ściśliwym i szerokim w przekroju uszczelnieniem, przy
czym uszczelnienie to u dołu jest ograniczone występem języ
kowym (22) uformowanym z dolnego poszycia jednego elemen

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 13 (483) 1992

37

Element (1) może mieć postać niskiego prostopadło
ścianu o kwadratowej podstawie z dwiema parami równoległych
wybrań (2), usytuowanych względem siebie pod kątem pro
stym, przy czym wybrania (2) mają półkolisty przekrój poprze
czny i usytuowane są przy bokach kwadratu.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 291127

(22)910718

(31)90 90125572

5(51) E05D 7/08

(32)901227

(33) EP

(71) MEDNARODNO PODJETJE LAMA d.d.
OKOVJE MONTÁŽNÍ
SISTEMI-ORODJA-TRGOVINA,
DĚKANI, YU
(72) Marjanovic Mihajlo
(54) Szybkomocujący zawias, zwłaszcza do mebli
(57) Szybkomocujący zawias charakteryzuje się tym, że ra
mię (1) zawiasu umieszczone na bocznej ścianie mebla jest
wyposażone w element montażowy (2) umocowany rozłącznie
i z regulacją, który służy jako element pośredni pomiędzy ramie
niem (1) zawiasu i płytką podstawową (4).
Do wyposażenia elementu montażowego (2) należy su
wak (3), który jest podtrzymywany przez sprężynę i dociskany
na zewnątrz względem elementu montażowego (2).
Jest on na obu końcach przy podstawie wyposażony w
jedną belkę poprzeczną (I, II).
Pierwsza z nich jest przystosowana do podpierania
mocowania (II) płytki podstawowej (4) od dołu, a druga służy do
prowadzenia suwaka (3) i ustalania go w położeniu końcowym
w kierunku wyciągniętego położenia suwaka (3) z elementu
montażowego (2).
Suwak (3) ma kołek (II) popychacza i zapadkę (I), której
swobodny koniec współpracuje z nieruchomą belką poprze
czną (I) płytki podstawowej (4).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288471

(22)9012 27

5(51) E21D 9/16

(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
GLIWICE
(72) Król Tadeusz
(54) Maszyna górnicza
(57) Maszyna górnicza do urabiania skał o zmiennej wytrzy
małości na ściskanie składa się z kombajnu chodnikowego i
urządzenia wiertniczego osadzonego przesuwnie za pomocą
sań na belce zamocowanej do kombajnu.

A1(21) 288455

(22)9012 21

5(51) E21B 43/02

(75) Stróżyk Michał, GDAŃSK; Stróżyk
Wojciech, GDAŃSK
(54) Drewniany filtr do studzien wierconych
(57) Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że część
czynna filtru składa się z pierścieni drewnianych (1), korzystnie
dębowych, połączonych ze sobą kołkami (2) i z umieszczonych
między nimi przekładkami dystansowymi (3).

(7 zastrzeżeń)
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Maszyna górnicza charakteryzuje się tym, że do górnej
płyty sań (4) urządzenia wiertniczego jest przymocowany hy
drauliczny cylinder (13), usytuowany w osi prostopadłej do
płaszczyzny górnego pasa belki (3). Tłoczysko cylindra (13) jest
zakończone trzpieniem (14) prowadzonym w tulei (15) sań (4).
W górnym pasie belki (3), w pobliżu tylnego ogranicznika (12)
jest otwór (16) a w czopie (2) obrotnicy (1) kombajnu w pobliżu
przedniego ogranicznika (11) jest otwór (17). Cylinder (13)
pełniący funkcję blokady urządzenia wiertniczego na belce jest
zasilany z agregatu kombajnu.
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ssącą (5), a u góry jest komora czujników (6) zamknięta pokrywą
(7), do której są przymocowane czujniki dymu, metanu i tlenku
węgla.

(2 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 288322

(22) 90 12 17

5(51) E21D 11/38

(71) MIECHOWICE Kopalnia Węgla
Kamiennego, BYTOM
(72) Chudek Mirosław, Roszkowski Janusz,
Postawa Jacek, Stryczek Stanisław, Etryk
Włodzimierz, Różycki A1fred, Adamek
Bolesław, Szatan Czesław, Kulik Stanisław,
Szmidt Andrzej, Cholewik Eugeniusz,
Żakowski Bogdan, Bereś Janusz, Langer
Ernest
(54) Sposób uszczelniania górotworu w otoczeniu
obudowy tubingowej metodą iniekcji
środkami chemicznymi
(57) Sposób polega na tym, że do górotworu wprowadza się
ośmioprocentowy wodny roztwór modyfikowanego akryioamidu
wraz z inicjatorami polimeryzacji w postaci układu nadsiarczan
amonu - trójetanolamina, przy czym ilość inicjatorów wynosi 3 3,3% wagowych wprowadzanych metodą iniekcji środków.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 288321

(22) 90 12 17

5(51) E21D 17/18

(71) MIECHOWICE Kopalnia Węgla
Kamiennego, BYTOM
(72) Kulik Stanisław, Roszkowski Janusz,
Szarafiński Marek, Chłopek Andrzej,
Małachowski Marian, Brodzki Roman,
Szydło Zbigniew
(54) Sposób i urządzenie do kontroli stanu
zagrożenia w wyrobiskach górniczych

A1(21) 288483 (22)9012 27 5(51) E21D 23/08
(71) RYFAMA Rybnicka Fabryka Maszyn,
RYBNIK
(72) Bochenek Edward, Bulenda Andrzej,
Markiewicz Władysław
(54) Urządzenie do łączenia skrajnych sekcji
obudowy zmechanizowanej z górniczym
przenośnikiem zgrzebłowym
(57) Przedmiot wynalazku usprawnia konstrukcję połącze
nia górniczego przenośnika zgrzebłowego z obudową zmecha
nizowaną.
Urządzenie ma płytę (1) zaopatrzoną od strony zawału
w kratownicę (2), zbudowaną z dwóch poziomych i równole
głych płyt oddzielonych od siebie pionowymi żebrami. Żebra są
rozstawione tak, że co drugie żebro oddalone jest od swej pary
na odległość wymiaru przyłącza obudowy, a górna płyta ma w
pionowej osi tych par żeber przelotowy otwór (6). W otworze (6)
osadzona jest rozłącznie nadstawka (7), którą tworzą dwie,
pionowe ścianki połączone trwale poziomą przegrodą (9) i
osadzony w niej suwl'rwie sworzeń (10).

(5 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Sposób polega na tworzeniu grupowych punktów kon
trolno-pomiarowych, dla których wykorzystuje się sieć istnieją
cych w danym rejonie kopalni rurociągów podsadzkowych. W
punktach kontrolnych umieszcza się urządzenia z czujnikami
połączone linią transmisyjną z punktem dyspozycyjnym.
Urządzenie ma korpus (1) w postaci rury z kołnierzami
(3). U dołu korpusu znajduje się króciec (4) połączony z pompą

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 288522

(22)9012 27

5(51) F01N 3/28

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Zabrzeski Jerzy, Wawrzyniak Stanisław,
Syczewska Krystyna, Sikora Adam,
Kuśnidrowicz Jerzy Teofil, Kolanek Czesław

(54) Urządzenie do dopalania gazów z silników
spalinowych, zwłaszcza z silników z
samoczynnym zapłonem
(57) Urządzenie ma obudowę (1), w której umieszczony jest
katalizator redukujący (2) osadzony na blokowym nośniku me
talicznym, a za nim umieszczony jest katalizator utleniający (3)
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osadzony na nośniku metalicznym lub ceramicznym. Pomiędzy
katalizatorem redukującym (2) a przyłączem do kolektora gazów
(4) usytuowana jest przesłona (5), zaś katalizatory (2) i (3)
oddzielone są wkładką dystansującą (6), którą stanowi pierścień
lub perforowana płyta.

(6 zastrzeżeń)

39

Pompownia morska według wynalazku ma system żer
dziowych pomp ssąco-tłoczących usytuowanych w dnie morza
w wiertniczych otworach (1). Pompy są rozmieszczone w cią
gach hydraulicznych, położonych na dnie morza. Pompownia
ma także system pływaków (21), połączony tloczyskami (10) z
systemami pomp.
Pompownia jest wyposażona w retencyjny zbiornik, umiej
scowiony na brzegu morza oraz w system turbozespołów elektrowni
szczytowej, a w przypadku elektrowni szczytowo-pompowej w sy
stem pompowni i turbozespołów. Pompownia umieszczona jest na
szelfie a turbozespoły mogą być usytuowane na platformie lub na
brzegu morza.

(5 zastrzeżeń)
A1 (21) 288429

(22) 90 12 20

5(51) F16D 3/38

(71) AGROMET-ROFAMA Fabryka Maszyn
Rolniczych, ROGOŹNO WLKP.
(72) Filimon Dominik, Król Andrzej, Szulc
Adam, Jankowski Kazimierz
(54) Sprzęgło przegubowe
(57) Sprzęgło charakteryzuje się tym, że na końcach prze
ciwnych wałka (2) łącznikowego osadzone są otworami jednoli
te przeguby (1), których kołkowe występy (7) umieszczone są w
podłużnych wycięciach (6) ścianek części tulejowych piast (5).
Przeguby (1) od strony zewnętrznej zabezpieczone są
pierścieniami osadczymi, zaś od strony wewnętrznej kołkami
ulokowanymi w rowkach wpustowych przegubów (1).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 288347

(22) 90 12 18

5(51) F03B 13/14

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Sawicki Józef, Strzelecki Tomasz
(54) Pompownia morska
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompownia morska, poru
szana energią przesuwających się fal morskich i pozwalająca na
przetwarzanie energii fal na energię elektryczną.

A1(21) 290513

(22) 91 06 03

(31) 90 90308034

5(51) F16H 3/16

(32) 90 07 23

(33) EP

(75) ShengTsai Tseng, TAOYUAN HSIEN, TW
(54) Przekładnia automatyczna
(57) Przekładnia automatyczna ma obudowę z wałem wej
ściowym (1). Mechanizm napędowy ma kilka tulei napędowych
(21, 22, 23, 24, 25), których ilość jest równa liczbie przełożeń.
Mechanizm sterowania biegiem do przodu stanowi sprzężenie
kilku przesuwnych tulei (34, 35, 36, 37) o różnych'średnicach.
Mechanizm biegu wstecznego zawiera koło (40) biegu wstecz
nego osadzone w tylnym obszarze wału (1) wyjściowego, zazę
bione z kołem pośredniczącym (41). Zespół napędzany ma kilka
tulei napędzanych (61, 62, 63, 64, 65), z których każda zawiera
sprzęgło sprzężone z wałem napędzanym (5). Mechanizm bie-
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gu do przodu i wstecznego zawiera dwie tuleje zębate (81, 82)
o różnych średnicach, osadzone na środkowej części wału
napędzanego. Mechanizm sterujący biegiem do przodu, wste
cznym i położeniem neutralnym złożony jest z dwóch przesuw
nych tulei (74, 75) o rożnych średnicach, osadzonych na tylnej
części wału napędzanego.

(27 zastrzeżeń)

Nr 13 (483) 1992

A1(21) 288339 (22) 90 12 19 5(51) F16K17AM
F16K 24/04
(71) ELPOL S.A., WARSZAWA
(72) Dwojak Stanisław, Kołodziejski Stanisław,
Moliński Tadeusz
(54) Zawór, zwłaszcza do układu zasilania
pojazdu samochodowego z silnikiem
spalinowym
(57) Zawór według wynalazku, przy odpowiednim doborze
zunifikowanych detali, może pełnić funkcję zaworu bezpieczeń
stwa lub zaworu odpowietrzającego.
Zawór charakteryzuje się tym, że ma pierścień uszczel
niający (10) osadzony na wyprofilowanej powierzchni bocznej
przegrody (9) i umieszczony w podtoczeniu (11) części (2)
korpusu, uszczelkę (15) współpracującą z krawędzią uszczel
niającą (22) i umieszczoną w górnej części grzybka (14), którego
taon zaopatrzony jest w dwa wytoczenia (16 i 17) do zamonto
wania w jednym z nich, w zależności od rodzaju zaworu. Ponad
to, w wykonaniu dla zaworu odpowietrzającego, przegroda (9)
ma na dolnej powierzchni krawędzie uszczelniające (24) otacza
jące przepływowe otwory (23) i współpracujące z uszczelką (25)
osadzoną w miseczce (26), która podparta jest sprężyną (19)
opierającą się drugim końcem na zapince (18) umieszczonej w
wytoczeniu (17) trzonu grzybka (14).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288504

(22)901228

5(51) F16K 7/17

(71) ELPOL S.A., WARSZAWA
(72) Dwojak Stanisław, Kołodziejski Stanisław,
Mohński Tadeusz
(54) Zawór sterujący
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór sterujący przezna
czony do stosowania w układach zasilania pojazdów samocho
dowych z silnikiem spalinowym.
Zawór sterujący charakteryzuje się tym, że przepona (3)
ma na obrzeżu pierścieniowy element uszczelniające» - centru
jący (4) o przekroju poprzecznym kołowym, umieszczony w
gnieździe utworzonym przez wybranie (9) w części (1) i wybra
nie (10) w części (2) korpusu, pierścieniową falę (5) współpra
cującą wewnętrzną stroną z boczną i promieniową powierzchnią
sztywnika (11) umieszczonego na powierzchni przepony (3) od
strony wierzchołka fali (5) oraz kołowe zgrubienie (6) umieszczo
ne na przeciwnej powierzchni.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288509

(22) 90 12 28

5(51) F16K 31/44

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Wiśniewski Roland, Rostocki A1eksander
(54) Zawór wzniosowy, zwłaszcza iglicowy
(57) Zawór według wynalazku składa się z zawieradła (1)
dociskanego do gniazda wlotu ciśnienia (3) przez dwie dźwignie,
korzystnie w kształcie litery L, połączone śrubą ściągającą (10).
Każda dźwignia ma odkształcalne sprężyście ramię (9),
którego odkształcenie jest miarą docisku zawieradła (1) do
gniazda wlotu ciśnienia (3).
Zawór przeznaczony jest zwłaszcza do aparatur wyso
kociśnieniowych.

(3 zastrzeżenia)
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ry styku obu połówek oraz w płaszczyźnie styku z sąsiednim
odcinkiem wypełnia się kitem dyspersyjnym asfartowo-kauczukowym, i zakleja taśmą samoprzylepną, asfałtowo-polimerową.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 291959 (22) 9110 07
5(51) F16S 1/02
(31) 90 2091
(32) 90 1017 (33) A T
(71) Böhler Ybbstalwerke G. m. b. H.,
BÖHLERWERK,AT
(72) Gstettner Manfred, Wimmer Alois
(54) Część zużywalna wymienna
(57) Przedmiotem wynalazku jest część zużywalna wymien
na do ochrony elementów urządzeń i maszyn przed ubytkiem
erozyjnym. Część zużywalna jest utworzona z części podstawo
wej (2) z materiału o dużej wytrzymałości i ciągliwości, oraz z
części nałożonej (3) wykonanej z materiału mającego wysoką
wytrzymałość na zużycie, przy czym część podstawowa (2) i
część nałożona (3) są ze sobą wzajemnie połączone płaszczy
znami, zaś część podstawowa (2) ma element mocujący (4).

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 288296 (22) 90 12 17 5(51) F16L 59/14
(71) INŻYNIERIA Spółka z o.o. /j.g.u./,
WARSZAWA
(72) Pawulska-Miller Elżbieta, Salicki Bolesław,
Warchoł Jan
(54) Dwu połówkowa cylindryczna
prefabrykowana otulina izolacyjna
(57) Owupołówkowa cylindryczna otulina charakteryzuje się
tym, że obydwa łupki są połączone zawiasą biegnącą wzdłuż
całej ich długości. Zawiasą jest zewnętrzna warstwa zabezpie
czająca od wpływu środowiska, która po połączeniu z łupkiem
oraz po wyschnięciu została przełamana naprzeciw płaszczyzny
styku obu łupków. Wszystkie warstwy izolujące oraz zewnętrzna
warstwa zabezpieczająca są ze sobą połączone na stałe.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288297

(22)901217

5(51) F16L 59/14

(71) INŻYNIERIA Spółka z o.o./j.g.u./,
WARSZAWA
(72) Pawulska-Miller Elżbieta, Salicki Bolesław,
Warchoł Jan
(54) Sposób izolowania rurociągów
dwupołówkowymi jedno- lub
wielowarstwowymi prefabrykowanymi
cylindrycznymi otulinami izolującymi
(57) Sposób polega na tym, że otulinę rozchylasię na zawia
sie i zakłada na rurociąg. Następnie ustawia się poszczególne
odcinki otuliny względem siebie tak, aby leżąca u dołu płaszczy
zna styku obu połówek otuliny tworzyła kąt 10 do 15° z analogi
czną płaszczyzną sąsiedniego odcinka. Otulinę dociska się do
rurociągu oraz odcinków sąsiednich, już zamontowanych, szpa

A1(21) 288427

(22)901220

5(51) F22B 35/00

(71) ENERGOTECHNIKA Przedsiębiorstwo
Moderaizacyjno-Wdrożeniowe Spółka z o.o.,
GLIWICE; Elektrownia HALEMBA,
RUDA ŚLĄSKA
(72) Franosz Grzegorz, Wąsik Józef, Kwiecień
Czesław, Jaskólski Jerzy, Wilczek Henryk,
Łapiński Józef, Brzózka Eugeniusz,
Piotrowski Jan
(54) Sposób i układ sterowania blokiem
energetycznym, zwłaszcza 50 MW z kotłem
OP-215
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że w
chwili skokowej zmiany zadanej mocy bloku zmienia się ciśnie
nie zadane pary przed turbiną tak, by zmiana mocy generatora
przez czas krótszy niż 2 minuty nie przekraczała 0,5 MW, zara
zem zmienia się ilość powietrza do generatora pary oraz ilość
spalin odprowadzanych z generatora pary o część zakresu
regulacji odpowiadającej względnej zmianie mocy zadanej blo
ku przez czas krótszy od 2 minut
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że
wyjście układu formującego (2) sygnał mocy zadanej bloku, jest
podłączone do elementu nieliniowego (3, i 4), do którego wyj
ścia jest podłączony regulator ciśnienia pary przed turbiną (5)
oraz nadto regulator zawartości tlenu w spalinach wylotowych
(6) i regulator podciśnienia w komorze paleniskowej (7). Roz
wiązania techniczne według wynalazku przeznaczone są dla
bloków energetycznych, szczególnie z kotłami wyposażonymi
w palniki pyłowe narożne.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 288451 (22) 9012 21 5(51) F22D 23/08
(75) Górny Leszek, SZCZECIN; Stankiewicz
Andrzej, SZCZECIN
(54) Sposób wymiany uszkodzonej izolacji
zimnochf onnej komory chłodniczej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu umożliwiającego wymianę uszkodzonej izolacji zimnochronnej komory chłodniczej, która to izolacja usytuowana jest
pod szalunkiem i wykonana jest z pianki polistyrenowej.
Sposób polega na tym, że w powierzchni zewnętrznej,
stanowiącej szalunek, wykonuje się szereg otworów i wprowa
dza się tymi otworami za szalunek rozpuszczalnik organiczny w
ilości od 3,5 do 4,5 części objętościowych, obliczonych w sto
sunku do 100 części objętościowych usuwanej izolacji, a nastę
pnie wolną przestrzeń wypełnia się pianką poliuretanową, po
czym dokonuje się zaślepienia wykonanych otworów. Jako roz
puszczalnik organiczny stosuje się czterochlorek węgla.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 291687

(22) 91 09 11

5(51) F23C11/02

(31) 90 4029065
(32)900913
(33) DE
(71) Deutsche Babcock Energie-und
Umwelttechnik Aktiengesellschaft,
OBERHAUSEN, DE
(72) Maintok Karl-Heinz
(54) Palenisko fluidalne ze stacjonarną warstwą
fluidalną oraz sposób wytwarzania gorącej
wody lub pary za pomocą paleniska
fluidalnego
(57) Palenisko fluidalne charakteryzuje się tym, że warstwa
fluidalna (4) znajduje się w odstępie od powierzchni grzejnych,
zaś od przewodu spalin (10) za odpylaczem (11,12) poprowa
dzony jest przewód recyrkulacyjny (34) do komory powietrznej
(2) a przewód boczny (30) poprowadzony jest od przewodu
powietrza (29) do koiła nad warstwą fluidalną (4), zaś w wyniku
dopływu powietrza i odsysanych spalin do warstwy fluidalnej
(4), utrzymuje się maksymalna prędkość przepływu fluidalnego,
przy czym układ odprowadzania popiołu połączony jest z urzą
dzeniem załadowczym (18).
Sposób polega na tym, że część ochłodzonych spalin
doprowadza się do warstwy fluidalnej pozbawionej powierzchni
grzejnych, zaś w warstwie fluidalnej nastawia się prędkość
przepływu maksymalnie 3,5 m/s, przy czym część powietrza do
spalania wdmuchuje się jako powietrze wtórne nad warstwą
fluidalną, a odzyskiwane substancje stałe wprowadza się z
powrotem wraz z węglem.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 290632 (22) 910610 5(51) F23D 11/12
(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława
Staszica, GLIWICE
(72) Matys ik Czesław, Paszta Janusz, Strzelecki
Marian, Lucima Roman, Kuc Konrad,
Kasperek Józef, Nawrot Leszek, Gaczyński
Tadeusz, Chmolewski Marek, Grądziel
Wiesław
(54) Rozpylacz palnika na olej opałowy
(57) Rozpylacz palnika charakteryzuje się tym, że rodzielacz
(1) od czoła ma kształt rozbieżnej dyszy (2), wewnątrz której
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osadzona jest wielootworcwa dysza (3) z otworami (4) skierowa
nymi pod kątem ostrym do powierzchni wewnętrznej rozdziela
cza (1), przy czym wielootworowa dysza (3) tworzy z rozdziela
czem (1 ) komorę (5) czynnika rozpylającego, którego kanały (6)
są połączone z przewodem (7) czynnika rozpylającego, nato
miast od czoła powierzchnia zewnętrzna rozdzielacza (1 ) tworzy
ze zbieżną olejową dyszą (8) pierścieniową szczelinę (9), która
poprzez kanały (10) połączona jest z przewodem (11) olejowym,
ponadto rozdzielacz (1) oraz olejowa dysza (8) mają kołnierze
dla dociśnięcia do przewodu (7) czynnika rozpylającego za
pomocą mocującej nakrętki (12).

A1(21) 288320
(22)901217
5(51) F23J 15/00
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi-Lubin,
Zakłady Naprawcze Maszyn, POLKOWICE;
Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN, WROCŁAW
(72) Jurgielewicz Jerzy, Maciaczyk Marian,
Niżnikowski Mieczysław, Staniów Kazimierz,
Janiak Stanislaw, Jaworska-Galas Zofia,
Mista Włodzimierz, Kowalski Zygmunt,
Wrzyszcz Józef
(54) Urządzenie do katalitycznego oczyszczania
gazów spalinowych

A1(21) 291333

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do katalicznego oczyszczania gazów spalinowych, zwłaszcza silników wyso
koprężnych od zanieczyszczeń toksycznych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że górna część ko
sza (2) nie ma perforacji w części stanowiącej 3 -M 0% całkowitej
jego wysokości, która to przestrzeń trójstronnie obudowana
zawiera część złoża katalizatora (3) stanowiącego zapas (7), zaś
korzystnie jest, gdy ściana wewnętrzna kosza (2) jest pozbawio
na perforacji na odcinku dłuższym niż jego ściana zewnętrzna.
Króciec zasypowo - wsypowy (5) usytuowany jest w pokrywie
(4) przy zewnętrznej ścianie kosza (2).

(1 zastrzeżenie)

(22) 91 08 05

(31) 90 4025017

5(51) F23D 14/00

(32) 90 08 07 (33) DE

(71) MAN Technologie Aktiengesellschaft,
MONACHIUM, DE
(54) Przewód odprowadzający gazy spalinowe, z
filtrem cząstek i palnikiem do regeneracji
filtra oraz sposób regulacji palnika do
regeneracji filtra
(57) Przewód charakteryzuje się tym, że komora spalania
(25) palnika (11) umieszczona jest wewnątrz przewodu odpro
wadzającego gazy spalinowe (10, 14) i opływana jest przez
spaliny (16), przy czym konstrukcja komory spalania pozwala
na stopniowe doprowadzanie spalin do gorącego gazu (22) w
palniku.
Sposób regulacji palnika do regeneracji filtra cząstek,
który umieszczony jest w przewodzie odprowadzającym spali
ny, przy czym ilość paliwa dla palnika regulowana jest w zależ
ności od ustalonych parametrów, a doprowadzanie pierwotne
go powietrza utrzymywane jest jako stałe, polega na tym, że
ilość pierwotnego powietrza tak jest dobrana, że wystarcza tylko
aby zapewnić całkowite spalanie przy ustalonym minimalnym
nastawieniu dopływu paliwa
(13 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288430 (22)901220
5(51) F23Q 5/00
(71) AGROMET-ROFAMA Fabryka Maszyn
Rolniczych, ROGOŹNO WLKP.
(72) Filimon Dominik, Król Andrzej, Szulc Adam
(54) Elektrodowy zapalacz palnikowy
(57) Elektrodowy zapalacz palnikowy charakteryzuje się tym,
że przewody dwuprzewodowej lancy (1) olejowej osadzone są
na wycięciach prostokątnych podstawki (2) skręconej śrubą (3)
z przyłożoną od góry oprawą (4) elektrod zapłonowych, w której
przelotowych otworach osadzone są elektrody (5) zapłonowe, a
w pogłębieniach (6) tych otworów znajdują się nakrętki (7), w
których przelotowych otworach osadzone są elektrody (5) za
płonowe i igły (8).
W otworach poprzecznych ustawionych współosiowo
znajdują się wetknięte przewody (9) zapłonowe elektrycznie
połączone z elektrodami (5) zapłonowymi ostrym zakończeniem
igieł (8).

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 288459
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(22)9012 21

5(51) F26B 5/08

(71) POLMATEX-CENARO Centralny
Ośrodek-Badawczo Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych, ŁÓDŹ
(72) Jałmużna Janusz, Gałaj Leszek, Jachowicz
Andrzej, Adamczyk Eugeniusz
(54) Zestaw do suszenia, zwłaszcza do suszenia
nawojów przędzy

A1(21) 292007
(31) 90

172

(22) 91 01 10

5(51) F24D 3/14

(32) 90 01 19

(57) Zestaw do suszenia, według wynalazku stanowi suszar
ka (4), wirówka (3), podający transporter (1) oraz manipulacyjne
urządzenie (5). Urządzenie (5) przemieszcza się wzdłuż osi
podłużnej zestawu i jest napędzane siłownikami, połączonymi
szeregowo. Ilość siłowników jest równa ilości rzędów wrzecion
w wirówce (3). Urządzenie manipulacyjne (5) jest usytuowane
nad wirówką (3), pomiędzy podającym transporterem (1) a
suszarką (4) i zajmuje jedno z czterech położeń. Manipulacyjne
urządzenie (5) ma siłowniki (S4, S5), na tLoczyskach których są
przymocowane, uruchamiane siłownikami chwytaki. Podający
transporter (1) przemieszcza się w dwóch kierunkach i jest
napędzany siłownikami.

(5 zastrzeżeń)

(33) C H

(71) STRAMAX AKTIENGESELLSCHAFT,
ZURICH, CH
(72) Pirchl Gerhard
(54) Prefabrykowany element płytowy do
powierzchniowych urządzeń
klimatyzacyjnych
(57) Prefabrykowany element według wynalazku charaktery
styczny tym, że pomiędzy warstwą izolacyjną (2) i warstwą
rozkładającą obciążenie (12) umieszczona jest warstwa przewo
dząca ciepło (10). Warstwa izolacyjna (2) zawiera wybranie (6)
do osadzenia rury (8), która doprowadza medium cieplne. Dla
uniknięcia maksymalnych temperatur powyżej rury (8) stosowa
na jest taśma izolacyjna (20, 20a) umieszczona pomiędzy rurą
(8) a warstwą (12).

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 288449

(22)9012 21

5(51) F25D 23/08

(75) Górny Leszek, SZCZECIN; Stankiewicz
Andrzej, SZCZECIN
(54) Sposób wymiany uszkodzonej izolacji
zimnochronnej komory chłodniczej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu umożliwiającego wymianę uszkodzonej izolacji zimno
chronnej komory chłodniczej, która to izolacja usytuowana jest
pod szalunkiem i wykonana jest z pianki polistyrenowej.
Sposób polega na tym, że w powierzchni zewnętrznej,
stanowiącej szalunek wykonuje się szereg otworów i wprowa
dza się tymi otworami za szalunek czynnik gazowy, ogrzany do
temperatury co najmniej 100° w czasie od 10 do 25 minut, a
następnie wolną przestrzeń wypełnia się pianką poliuretanową,
po czym dokonuje się zaślepienia wykonanych otworów. Jako
czynnik gazowy stosuje się gazy obojętne oraz powietrze atmo
sferyczne.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 292306
(31) 90

87838

(22) 9111 08

5(51) F27B 1/16
B23P17/00
(32) 901109
(33) LU

(71) PAUL W U R T H S . A, LUXEMBURG, LU
(54) Urządzenie do wdmuchiwania wstępnie
ogrzanego powietrza do pieca szybowego
oraz sposób wytwarzania wypukłych
głowiczek przegubów kulistych urządzenia
do wdmuchiwania wstępnie ogrzanego
powietrza do pieca szybowego
(57) Urządzenie do wdmuchiwania wstępnie ogrzanego po
wietrza do pieca szybowego złożone z szeregu elementów
rurowych, zaopatrzonych w pokrycie żaroodporne, które są
połączone ze sobą za pośrednictwem kulistego przegubu i
kompensatora, a kuliste przeguby są utworzone przez wypukłą
głowiczkę, charakteryzuje się tym, że promień krzywizny każde
go przegubu kulistego jest rzędu wielkości połowy średnicy
poszczególnych elementów oraz, że wypukłe głowiczki przegu-
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bów kulistych zawierają powłokę ochronną ze stali żaroodpor
nej, która ciągnie się dokoła części wypukłej aż do podstawy
diametralnej głowiczki.
Sposób wytwarzania polega na tym, że odkształca się
koniec rury (82) ze stali żaroodpornej aż do momentu, gdy
uzyskuje on kształt wypukłej kopułki ze środkowym otworem
(90) oraz wypukłą powierzchnię kulistą, ciągnącą się pomiędzy
środkowym otworem (90) a powierzchnią walcową rury (82), i że
uformowaną w ten sposób powłokę ustawia się na nośnym
elemencie, oraz że umieszcza się osiowo wewnątrz walcową
kształtkę o średnicy, mniejszej nieco od średnicy środkowego
otworu (90), a także, że wylewa się materiał żaroodporny pomię
dzy kształtkę walcową a powłokę (72), którą wykorzystuje się
jako formę odlewniczą.

(14 zastrzeżeń)
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rozgałęzionego przewodu rurowego (42) pionowo względem
wózka (8) unoszącego lancę (16) lub odwrotnie.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 288348

(22) 90 12 18

5(51) F28G 15/00

(71) Instytut Techniki Cieplnej, ŁÓDŹ
(72) Adamowicz Konrad, Rozpierski Jarosław,
Darcz Sylwester
(54) Głowica parowego zdmuchiwacza popiołu i
żużla z powierzchni ogrzewalnych, zwłaszcza
w kotłach
(57) Głowica składa się z części (1) stanowiącej przedłużenie
rury dyszowej oraz części (2) zamocowanej na trzpieniu (3).
Powierzchnie czołowe części (1) i (2) tworzą kanał przepływowy
obwodowej dyszy szczelinowej, którego przekrój poprzeczny
zmienia się tak, jak przekrój dyszy Lávala dla danych parame
trów pary, umożliwiając wypływ pary z prędkością nadkrytyczną, co zapewnia dużą skuteczność procesu czyszczenia.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 290940
(31) 90

87761

(22)9107 04

5(51) F27D 3/18

(32)90 07 04

(33) LU

(71) PAUL WURTHS.A.,LUKSEMBURG,LU
(54) Urządzenie do automatycznego połączenia
lancy wdmuchującej do przewodu rurowego
rozgałęzionego
(57) Urządzenie ma elementy do zaczepienia lancy (16)
sztywno do wózka (8) unoszącego lancę (16), oraz elementy do
podtrzymywania przewodu rurowego rozgałęzionego (42) względem
wózka.(8) unoszącego lancę (16) i umożliwienia przemieszczenia

A1(21) 288345 (22)901218
5(51) F41C 3/06
(71) SKARŻYSKO Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy,
SKARŻYSKO-KAMIENNA
(72) Moskalewicz Andrzej, Gruszczyński
Tadeusz, Surdej Janusz, Fiut Zbigniew
(54) Pistolet-straszak
(57) Przedmiotem wynalazku jest pistolet - straszak, którego
rozwiązanie dostosowuje go obok podstawowej funkcji do wy
strzeliwania rakietek i rac świetlnych. Pistolet - straszak ma w
części imitującej lufę (1), magazynek (3) przesuwający się w
otworze (2).
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Naboje akustyczne (4) przed wystrzeleniem ustawiane
są pod otworem (5) dla odprowadzenia produktów wybuchu.
Otwór (5) ma gwint (7) oraz wkręconą tulejkę (8), która stanowi
wyrzutnię dla rakietek i rac świetlnych.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 288374

(22) 90 12 19
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miernie rozmieszczone przelotowe kanały (2), których otwory
wlotowe znajdują się na powierzchni ostrołukowej (3), a otwory
wylotowe na powierzchni dennej (4). Kanały (2) w części tylnej
korpusu (1) są nachylone pod kątem ostrym do osi pocisku.
Pocisk ten przeznaczony jest do broni gładkolufowej.

(2 zastrzeżenia)

5(51) F42B 11/02

(71) Ośrodek Badań Uzbrojenia, STALOWA
WOLA
(72) Bednarz Tadeusz, Lech Lesław
(54) Pocisk o zmniejszonym oporze dennym
( 5 7 ) Pocisk o zmniejszonym oporze dennym mający korpus,
którego część przednia zakończona jest powierzchnią ostrołukową, a część tylna ma kształt stożka ściętego, charakteryzuje
się tym, że w ściance korpusu (1) wzdłuż osi pocisku są równo

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 288508

(22)9012 28

5(51) G01L 21/02
G01L 27/00
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Szwemin Piotr
(54) Komora pomiarowa układu próżniowego

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lepszego rozpro
szenia gazu w komorze.
Komora charakteryzuje się tym, że między otworem (0)
w ściance (1) komory, który łączy przestrzeń komory z przestrze
nią układu próżniowego (3) prowadzącą do pompy, a punktem
(A) na ściance (1) znajdującym się na przedłużeniu końca prze
wodu (4) doprowadzającego gaz, usytuowana jest przesłona
(5). Powierzchnia przesłony (Ą wypełnia przekrój poprzeczny
kąta bryłowego (6), pod którym widziany jest otwór (0) z punktu
(A).

się co najmniej z jednej głowicy nadawczej (2) generującej
załamaną pod kątem bliskim krytycznemu wiązkę fal podłuż
nych oraz co najmniej dwóch głowic odbiorczych (3), (4) usy
tuowanych w znanych odległościach od siebie i od głowicy
nadawczej.
Głowice nadawcza (2) i odbiorcze (3), (4) umocowane
są do jednej elastycznej listwy (6) i w pozycji pomiarowej przy
łożone do szyjki szyny w pobliżu osi obojętnej szyny. Do dalszej
głowicy odbiorczej (4) docierają impulsy fali odbitej od przeciw
ległej powierzchni szyjki a do bliższej głowicy odbiorczej (3)
docierają impulsy fali podpowierzchniowej.

(12 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 288437
A1(21) 288511

(22)9012 28

5(51) G01N 29/04

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut
Podstawowych Problemów Techniki,
WARSZAWA
(72) Szelążek Jacek
(54) Sposób i urządzenie do pomiarów naprężeń
termicznych w szynach w torze bezstykowym
(57) Urządzenie według wynalazku zawiera umieszczony w
obudowie zestaw znanych głowic ultradźwiękowych, składające

(22)9012 20

5(51) G01N 30/00

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW;
KĘDZIERZYN Zakłady Azotowe,
KĘDZIERZYN-KOŹLE
(72) Hałat Adam, Seweryniak Mieczysław,
Reterska Zdzisława, Grochowski Leszek,
Pietroński Józef
(54) Sposób oceny absorpcyjnych własności
aktywowanych roztworów węglanu
potasowego z instalacji przemysłowych
(57) Sposób polega na tym, że w instalacji doświadczalnej,
realizującej proces absorpcji i desorpcji dwutlenku węgla, mie-
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rzy się pojemność absorpcyjną, stężenie dwutlenku węgla w
roztworze zregenerowanym, stopień nasycenia dwutlenkiem
węgla roztworu zregenerowanego i współczynnik wymiany ma
sy dwutlenku węgla, dla roztworów ocenianego i wzorcowego,
zachowując takie same warunki pomiarów dla obu roztworów,
po czym porównuje się zmierzone parametry dla obu roztwo
rów. Zgodność parametrów świadczy o pozytywnym wyniku
oceny.
Sposób ten znajduje zastosowanie, zwłaszcza do oceny
roztworów stosowanych w przemyśle chemicznym do usuwania
dwutlenku węgla z gazów.
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oraz wyjście przetwornika (8) połączone są elektrycznie, korzy
stnie poprzez moduł pomiarowy, z układem cyfrowej obróbki
sygnałów, zwłaszcza w postaci mikrokomputera. Ponadto układ
cyfrowej obróbki sygnałów połączony jest poprzez sterownik z
mechanizmem napędowym (3).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288389 (22) 90 12 21 5(51) G01N 30/00
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Maciejewski Janusz, Diem Tadeusz,
Fabianowski Wojciech
(54) Dozymetr pasywny SO2
(57) Dozymetr pasywny SO 2 składa się z dwóch komór (2,3)
o ustalonej wilgotności, połączonych wąskim kanałem i komora
(3) ma co najmniej jedną ściankę wykonaną z folii z polialkoholu
winylowego, w której znajduje się związany z polimerem jod,
przy czym ścianka ta jest w kontakcie z powietrzem zanieczysz
czonym SO 2 .

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288523
A1(21) 288378

(22) 90 12 21

5(51) G01N 31/00

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Maciejewski Janusz, Diem Tadeusz,
Fabianowski Wojciech
(54) Polimerowy wskaźnik do oznaczania
gazowych zanieczyszczeń powietrza
(57) Polimerowy wskaźnik do oznaczania gazowych zanie
czyszczeń powietrza, a zwłaszcza dwutlenku siarki, stanowi folia
polialkoholu winylowego, w której znajduje się związany z poli
merem jod.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288507

(22)901228

5(51) G01P 21/00

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Igielski Janusz, Czerwiec Wiesław,
Chrostowski Arkadiusz
(54) Urządzenie do rejestracji błędów
przetworników obrotowo-impulsowych
(57) Urządzenie według wynalazku, wyposażone jest w mier
nik kąta (1), sprzężony sztywno poprzez układ kinematyczny z
wałkiem przetwornika (8), oraz w mechanizm napędowy (3)
układu kinematycznego. Wyjście miernika kąta (1), wyznacza
jącego położenie kątowe wałka przetwornika odpowiadające
zmianom poziomu sygnałów na wyjściach przetwornika (8),

(22)901227

5(51) G01R 15/04

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, WROCŁAW
(72) Urbaniak Andrzej, Bartosiński Krzysztof
(54) Układ transformatora pomiarowego
(57) Układ według wynalazku ma pomiarowy transformator
(1), na którego rdzeniu (2) są nawinięte pierwotne uzwojenia (3)
połączone szeregowo z detekcyjnym uzwojeniem (4) oraz wtór
ne uzwojenie (5). Jeden koniec pierwotnego uzwojenia (3) jest
połączony poprzez jedno uzwojenie pierwszego separującego
transformatora (6) z korekcyjnym rezystorem (7), którego drugi
koniec stanowi pierwszy zacisk (A) wejścia (WE) całego układu.
Pierwszy zacisk (A) jest jednocześnie połączony poprzez jedno
uzwojenie drugiego separującego transformatora (8) z jednym
końcem detekcyjnego uzwojenia (4). Drugi koniec tego uzwoje
nia (4) połączony z drugim końcem pierwotnego uzwojenia (3)
stanowi jednocześnie drugi zacisk (B) wejścia (WE) całego
układu.
Drugie uzwojenie drugiego separującego transformato
ra (8) jest połączone poprzez wzmacniacz (9) z jednym wejściem
sumującego wzmacniacza (10), którego drugie wejście jest po
łączone z drugim uzwojeniem trzeciego separującego transfor
matora (11), którego pierwsze uzwojenie jest połączone równolegle
z korekcyjnym rezystorem (7). Wyjście sumującego wzmacniacza
(10) jest połączone z drugim uzwojeniem pierwszego separującego
transformatora (6). Pierwotne uzwojenie (3) posiada taką samą
ilość zwojów jaką posiada detekcyjne uzwojenie (4), przy czym
uzwojenia te są tak usytuowane na rdzeniu (2), że każda z
warstw detekcyjnego uzwojenia (4) jest otoczona dwoma war
stwami pierwotnego uzwojenia (3) tak połączonymi i tak usytuo-
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wanymi, że w dowolnym miejscu wzdłuż osi uzwojeń każda
warstwa detekcyjnego uzwojenia (4) ma taki sam potencjał, jak
ma w tym miejscu każda z otaczających ją z obu stron i przypo
rządkowanych jej warstw pierwotnego uzwojenia (3).

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 288480 (22) 90 12 27 5(51) G01R 27/14
(75) Drożdż Bogdan, WARSZAWA
(54) Przetwornik rezystancja-prąd dla czujnika o
charakterze rezystancyjnym
(57) Przetwornik według wynalazku, w którym czujnik (GS)
o charakterze rezystancyjnym, reagujący na trzy parametry,
połączony jest z wejściem odwracającym wzmacniacza opera
cyjnego o wyjściu połączonym z przetwornikiem napięcie - prąd,
charakterystyczny jest tym, że czujnik (GS) połączony jest rów
nież z wyjściem przetwornika napięcie - prąd. Z wejściem nieodwracąjącym wzmacniacza operacyjnego (W) połączony jest
układ dwójników (HS, TS), z których każdy zawiera w sobie
czujnik o charakterze rezystancyjnym reagujący na zmianę tylko
jednego parametru. Dwójniki (HS, TS) połączone są szeregowo.
Z wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego (W)
połączony jest punkt połączenia dwójników (HS, TS).
W przetworniku według wynalazku uzyskano dwuparametrową kompensację błędów, której dokładność zależy od
konstrukcji dwójników (HS, TS).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288317

A1(21) 288479

(22) 90 12 27

5(51) G01R 27/14

(75) Drożdż Bogdan, WARSZAWA
(54) Przetwornik rezystancja-rezystancja dla
czujnika o charakterze rezystancyjnym
(57) W przetworniku według wynalazku rezystancja czujnika
(RH) podłączona jest do przetwornika rezystancja - napięcie
(R/U), którego napięcie wyjściowe steruje wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego (W).
Wyjście wzmacniacza operacyjnego (W) połączone jest,
korzystnie poprzez tranzystor (T), z diodą elektroluminescen
cyjną (DEL), jednakowo sprzężoną z fotorezystorami (FC, FD) o
bardzo zbliżonych charakterystykach. Jeden z fotorezystorów
(FD) stanowi pływające wyjście o charakterze rezystancyjnym
przetwornika, adrugifotorezystor (FC) stanowi element obwodu
ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego
(W).

(2 zastrzeżenia)

(22)901217

5(51) G01R 27/22
G01N 27/06
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW
(72) Głód Bogumił
(54) Układ przetwornika konduktometrycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ przetwornika kondu
ktometrycznego przeznaczony do stosowania w mierniku konduktywności lub rezystywności roztworów elektrolitów.
Układ przetwornika charakteryzuje się tym, że wyjście
generatora (1) połączone jest przez rezystor (2) z wejściem
sterującego wzmacniacza (3) o dużym wzmocnieniu. Z wej
ściem tego wzmacniacza (3) jest także połączone wyjście róż
nicowego wzmacniacza (4) przez drugi rezystor (5). Wyjście
sterującego wzmacniacza (3) jest połączone z jedną prądową
elektrodą (6) sondy (7), a druga elektroda (8) jest połączona z
odwracającym wejściem operacyjnego wzmacniacza (9), który
między swoim wejściem a odwracającym wyjściem ma włączo
ny wzorcowy rezystor (10).

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 288383 (22) 90 12 21 5(51) G01R 29/22
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Cichocki Jacek
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów
gałęzi piezoelektrycznej rezonatorów
kwarcowych
(57) Celem wynalazku jest umożliwienie pomiaru wszystkich
parametrów gałęzi piezoelektrycznej rezonatora kwarcowego w
układzie pomiarowym wyposażonym w trójwrotnik typu T, bez
konieczności precyzyjnego dostrajania źródła sygnału pomiaro
wego do częstotliwości charakterystycznych mierzonego obiektu,
w tym w stanowiskach wielotrójwrotnikowych wyposażonych w
pojedyncze źródło sygnału pomiarowego.
Sposób polega na tym, że moduł i kąt fazowy transmitancji trójwrotnika pomiarowego typu T z rezonatorem mierzy
się dla co najmniej dwu różnych częstotliwości sygnału pobu
dzającego, przy czym częstotliwości te wybiera się i przed
rozpoczęciem pomiaru na podstawie wartości częstotliwości
nominalnej rezonatora, natomiast wartości parametrów gałęzi
piezoelektrycznej rezonatora wyznacza się wykorzystując rów
nież wyniki pomiaru kalibracyjnego trójwrotnika bez rezonatora
oraz dane o zastępczej rezystancji i pojemności trójwrotnika
widzianych z zacisków pomiarowych, przy czym dla wyższych
częstotliwości wskazane jest również uwzględnienie wartości
parametrów statycznych rezonatora: pojemności statycznej i
konduktancji równoległej.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że wyjście gener
atora (1) sygnału pomiarowego dołączone jest do wejścia co
najmniej dwóch trójwrotników (2) pomiarowych typu T i do
wejścia woltomierza (4) wektorowego, zaś wyjścia trójwrotników
(2) pomiarowych połączone są z wejściami komutatora (3),
którego wyjście dołączone jest do drugiego wejścia wottomierza
(4) wektorowego.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288381

(22)9012 21

nych wartości parametrów rezonatorów dla danej częstotliwości
takich jak dobroć rezystancja dynamiczna i pojemność dynami
czna, tak aby stosunek modułu zastępczej pojemności równoległej
gałęzi piezoelektrycznej do pojemności statycznej był mniejszy od
dopuszczalnej wartości względnego błędu pomiaru pojemności
statycznej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288382

(22)901221

(57) Sposób pomiaru pojemności statycznej i konduktancji
równoległej rezonatora kwarcowego metodą transmisyjną w
trójwrotniku typu T polega na tym, że dwukrotnie mierzy się
moduł i kąt fazowy transmitancji trójwrotnika raz z rezonatorem
i drugi raz bez rezonatora dla jednej i tej samej częstotliwości
położonej poza bliskim otoczeniem rezonansów rezonatora, po
czym pojemność statyczną wyznacza się jako funkcję tangensa
różnicy kątów fazowych transmitancji trójwrotnika mierzonych
bez rezonatora i z rezonatorem oraz iloczynu częstotliwości
pomiarowej, rezystancji zastępczej i pojemności zastępczej trój
wrotnika widzianych z zacisków, do których dołącza się mierzo
ny obiekt, zaś konduktancję równoległą wyznacza się jako funkcję
kwadratu stosunku modułów transmitancji trójwrotnika mierzo
nych bez rezonatora i z rezonatorem oraz kwadratu iloczynu
częstotliwości pomiarowej, rezystancji zastępczej trójwrotnika po
miarowego i sumy pojemności: zastępczej trójwrotnika i statycz
nej rezonatora. Różnicę między częstotliwością nominalną i
pomiarową wyznacza się jako funkcję typowych lub minimal-

5(51) G 0 1 R 29/22

(71) Politechnika Warszawska, W A R S Z A W A
(72) Cichocki Jacek
(54) Sposób pomiaru rezystancji dynamicznej
rezonatorów kwarcowych, zwłaszcza
rezystancji rezonansów niepożądanych
(57) Sposób polega na tym, że po zgrubnym dostrojeniu
generatora sygnału pomiarowego do częstotliwości rezonanso
wej rezonatora mierzy się oprócz modułu również kąt fazowy
transmřtancji trójwrotnika z rezonatorem, a do wyznaczania
rezystancji dynamicznej rezonatora wykorzystuje się również
wyniki pomiaru modułu i kąta fazowego transmřtancji trójwrotni
ka bez rezonatora, a następnie rezystancję dynamiczną wyzna
cza się jako iloraz rezystancji zastępczej trójwrotnika widzianej
z zacisków pomiarowych i modułu zespolonego współczynnika
impedancyjnego trójwrotnika, którego część rzeczywistą obli
cza się jako sumę, której trzema składnikami są: iloczyn stosun
ku modułów transmřtancji trójwrotnika bez i z rezonatorem i
kosinusa różnicy kątów fazowych transmřtancji z i bez rezona
tora, iloczyn stosunku modułów transmřtancji trójwrotnika bez i
z rezonatorem, sinusa różnicy kątów fazowych transmřtancji z i
bez rezonatora i współczynnika reaktancyjności trójwrotnika
oraz liczba minus jeden, zaś część urojoną oblicza się jako
różnicę, której odjemną jest iloczyn stosunku modułówtransmitancji trójwrotnika bez i z rezonatorem, kosinusa różnicy kątów
fazowych transmřtancji z i bez rezonatora i współczynnika re
aktancyjności trójwrotnika, a odjemnikami: iloczyn stosunku
modułów transmřtancji trójwrotnika bez i z rezonatorem i sinusa
różnicy kątów fazowych transmřtancji z i bez rezonatora oraz
iloczyn pulsacji nominalnej rezonatora, rezystancji zastępczej
trójwrotnika widzianej z zacisków pomiarowych i sumy poje
mności: zastępczej trójwrotnika widzianej z zacisków pomiaro
wych oraz zmierzonej lub oczekiwanej wartości pojemności
statycznej rezonatora (Co), po czym uzyskaną wartość dzieli się
przez wartość funkcji kwadratu tangensa kąta niedostrojenia wy
znaczanego jako argument zespolonego współczynnika impe
dancyjnego trójwrotnika.

(1 zastrzeżenie)

5(51) G01R 29/22

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Cichocki Jacek
(54) Sposób pomiaru pojemności statycznej i
konduktancji równoległej rezonatorów
kwarcowych
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A1(21) 288425

(22)9012 20

5(51) G01S 3/72

(71) Politechnika Gdańska, GDAŃSK
(72) Skrzela Jerzy
(54) Sposób śledzenia zmian położenia obiektu
ruchomego
(57) Sposób śledzenia zmian położenia obiektu ruchomego
polegający na wyznaczaniu trajektorii obiektu ruchomego za
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pomocą radiowych środków lokacji poprzez pomiar odległości
miedzy punktem ruchomym i punktami odniesienia charakte
ryzuje się tym, że podczas pomiarów, bez naruszania ich ciągło
ści, dokonuje się zmian szerokości pasma szumów filtrów infor
macji lokacyjnej (F1, F2,
FN).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288385 (22) 90 12 21 5(51) G02B 27/42
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Lat uszek Antoni
(54) Sposób i urządzenie do modulacji światła,
zwłaszcza w heterodynie optycznej
(57) Sposób modulacji światła polega na tym, że skolimowaną wiązkę światła rzuca się na stałą siatkę dyfrakcyjną (2), na
którą nakłada się akustyczną falę powierzchniową (4).
Urządzenie ma bryłę ciała stałego (1), na powierzchni
którego umieszczona jest stała siatka dyfrakcyjna (2) oraz prze
twornik (3) służący do wytwarzania akustycznej fali powierzch
niowej (4) propagującej się pod siatką dyfrakcyjną (2).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 288443

(22)9012 21

5(51) G10K11/04

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, BYDGOSZCZ
(72) Wernerowski Krzysztof, Żołnierczyk Jan,
Szefler Jerzy
(54) Wibroakustyczny układ do wyciszania
hałasu aktywnym przesunięciem fazowym

A1(21) 288316

(22)901217

5(51) G06F15/46

(71) Instytut Automatyki Systemów
Energetycznych, WROCŁAW
(72) Skurzynski Antoni, Macalik Andrzej,
Makowski Michał
(54) Moduł wejść dwustanowych systemów
mikroprocesorowych automatyzacji obiektów
przemysłowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest moduł wejść dwustanowych
systemów mikroprocesorowych automatyzacji obiektów przemy
słowych z możliwością testowania torów przesyłania sygnałów
obiektowych do magistrali systemu mikroprocesorowego.
Moduł charakteryzuje się tym, że ma rejestr (8), którego
wejścia są połączone z magistralą (5) mikroprocesora, zaś wyj
ścia z blokiem (2) czynnego kształtowania sygnałów obiekto
wych. Jedno sterujące wejście rejestru (8) testowania jest połą
czone bezpośrednio z blokiem (9) sterowania tym rejestrem (8),
zaś drugie sterujące wejście jest połączone z dwoma wyjściami
bloku (9) sterowania poprzez przerzutnik (10) testowania Blok
sterowania (9) jest połączony z magistralą (5) mikroprocesora
oraz z wyjściem adresowego bloku (6), które to wyjście jest
jednocześnie połączone poprzez blok (7) sterowania rejestrem
(4) danych.
Wyjście bloku (2) czynnego kształtowania sygnałów
obiektowych jest połączone poprzez blok (3) filtracji z rejestrem
(4) danych obiektowych, którego wejścia są połączone z magi
stralą (5) mikroprocesora.
(1 zastrzeżenie)

(57) Istota wynalazku polega na tym, że czujnik drgań (6)
przylegający do źródła hałasu połączony jest z wielokanałowym
zespołem śledzącym (7) i przesuwnikiem fazy (9). Poza tym
wyjście wielokanałowego zespołu śledzącego (7) połączone jest
kolejno poprzez wielokanałowy filtr siedzący (8), przesuwnik
fazy (9) z analitycznym zespołem syntezy wielokanałowej (10).
Natomiast analityczny zespół syntezy wielokanałowej (10) za
wiera co najmniej jedno wyjście połączone poprzez wzmacniacz
(11) z głośnikiem (2) zaopatrzonym w osłony dźwiękochłonnoizolacyjne (1), który emituje tony przeciwne.
Wynalazek ma zastosowanie w układach do wyciszania
hałasu aktywnym przesunięciem fazowym.

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 288465

(22)9012 22

5(51) H01F 40/06

(71) P.W. SYNTEX Sp. zp.o., ŁÓDŹ
(72) Kuczałek Bogusław, Śniegula Krzysztof
(54) Przekladnik dla dużych znamionowych
prądów pierwotnych
(57) Przekładnik według wynalazku charakteryzuje się tym,
że zawiera (n) oddzielnych magnetowodów (A, B,...) tak usytuo
wanych, że dwa przeciwległe ramiona poszczególnych magne
towodów na pewnej ich części wzajemnie się pokrywają. Każdy
z magnetowodów (A, B, ...) ma własne uzwojenie pierwotne
(WIA, wie ...) przewodzące odpowiednią część prądu pierwot
nego (li), a cały przekładnik ma jedno wspólne uzwojenie wtór
ne, które obejmuje wszystkie rnagnetowody (A, B...) w miejscu
(AB), gdzie ramiona tych magnetowodów wzajemnie się pokry
wają. Dzięki takiej konstrukcji przepływ wtórny (kwa) jest n-krotnie mniejszy od przepływu pierwotnego (hwi).

(54) Wielowyjściowy dzielnik sygnałów
mikrofalowych
(57) Dzielnik według wynalazku składa się z dwóch układów
podziału mocy, z których jeden stanowi zwierciadlane odbicie
drugiego względem dwuwyjściowego dzielnika (3). Dzielnik ten
połączony jest linią współosiową (5') z czterowyjściowym dziel
1
nikiem (4) o nierównym podziale mocy. Wyjścia dzielnika (4 ) :
1
1
1
(7 ,8 .9,10 ) połączone są odpowiednio z wyjściami układu (1 ,
!
1 ", i", l'), a ponadto wyjścia układu są umieszczone w jedna
kowych odległościach od siebie, a linie współosiowe łączące
1
cztery wyjścia dzielnika (4 ) z czterema odpowiednimi wyjściami
układu podziału mocy sa jednakowej długości.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 288453

(22) 90 12 21

5(51) H01M 4/02

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów i
Ogniw, POZNAŃ
(72) Purol Henryk, Pięterek Mieczysław, Brzyska
Urszula
(54) Sposób przygotowania mieszanki katodowej
do ogniw litowych
(57) Sposób według wynalazku polegający na zmieszaniu
dwutlenku manganu, grafitu i/lub sadzy oraz poliezterofluoroetylenu charakterystyczny jest tym, że składniki miesza się na
sucho, przegniata i ogrzewa w temperaturze 280° - 300°C w
czasie 10 minut Po ostudzeniu przesiewa się je i brykietuje pod
ciśnieniem oraz rozdrabnia zbrykietowaną mieszankę na sicie.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288500

(22)9012 28

5(51) H01P 1/00
H03H 7/48
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
WARSZAWA
(72) Ferduła Maria, Wizner Waldemar,
Możdżonek Bogumiła, Kniga-Leosz Jerzy,
Klimm Andrzej

A1(21) 288476

(22)9012 27

5(51) H01P 1/04

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
WARSZAWA
(72) Możdżonek Bogumiła
(54) Złącze mikrofalowe dużej mocy
(57) Złącze mikrofalowe dużej mocy, o korpusie złożonym z
dwóch niesymetrycznych części, korpusu wtyku i korpusu gniaz
da charakteryzuje się tym, że korpus wtyku (1) ma wgłębienie
mieszczące podporę (2) ustalającą współosiowe położenie wty
ku (3) względem korpusu wtyku (1), korpus gniazda (6) zaś ma
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nakrętkę (4) osadzoną za pomocą pierścienia sprężystego (5),
dostosowaną do gwintu korpusu wtyku (1) i gniazdo (7) miesz
czące wtyk (3), unieruchomiony wraz z gniazdem (7) i podporą
(2) dociskiem korpusu (6) poprzez nakrętkę (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288477 (22) 90 12 27 5(51) H01P 1/04
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
WARSZAWA
(72) Możdżonek Bogumiła, Ferduła Maria
(54) Mikrofalowe złącze kablowe dużej mocy
(57) Mikrofalowe złącze kablowe dużej mocy o zmiennej
długości, złożone z dwuczęściowego korpusu i dwuczęściowe
go przewodu wewnętrznego, charakteryzuje się tym, że pomię
dzy połączonymi gwintem dwoma częściami (1, 3) korpusu
złącza oraz pomiędzy połączonymi gwintem dwoma częściami,
w postaci gniazda (4) i pręta (5) przewodu wewnętrznego znaj
dują się przekładki dystansowe (2 i 6).

Nr 13 (483) 1992

kiem (4) połączona jest na swych końcach na trwałe z uziemio
nym przewodem (5) linii mikropaskowej. Linie mikropaskowe
usytuowane na podłożu dielektrycznym stanowią wejścia i wyj
ścia sprzęgacza.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288475 (22) 90 12 27
5(51) H01P 5/18
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikadi,
WARSZAWA
(72) Kuliński Józef, Gorzkowski Jerzy
(54) Falowodowy sprzęgacz kierunkowy o pełnym
sprzężeniu
(57) Falowodowy sprzęgacz kierunkowy o pełnym sprzęże
niu zbudowany z dwóch identycznych falowodów prostokąt
nych, z szerszymi ściankami równoległymi względem siebie,
sprzężonych ze sobą elektrycznie za pośrednictwem falowodów
sprzęgających charakteryzuje się tym, że wszystkie szersze boki
(8) falowodów sprzęgających (3), (4), (5), (6), (7) są mniejsze od
szerokości boku (9) falowodów sprzęganych (1) i (2) i są iden
tyczne.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 288501 (22) 90 12 28
5(51) H01P 5/10
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
(72) Czwartacka Anna, Stachowski Bogdan,
Jachimowski Leszek
(54) Sprzęgacz zbliżeniowy z wejściami na linii
mikropaskowej
(57) Wynalazek rozwiązuje problem sprzęgacza zbliżenio
wego z wejściami na linii mikropaskowej, przeznaczonego do
pracy w zakresie częstotliwości mikrofalowych i UHF. Wieloprzewodowa linia (1), o parzystej liczbie przewodów, umiesz
czona jest w przewodzącej tulei (3). Tuleja wypełniona dielektry

A1(21) 288519

(22) 9012 27

5(51) H01Q 1/32
H01Q3/02
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikadi,
WARSZAWA
(72) Dobies Ryszard
(54) Przewoźny zestaw antenowy

(57) Przewoźny zestaw antenowy ze składaną anteną ścia
nową charakteryzuje się tym, że antena ścianowa (1) umiesz
czona jest na palecie (3), wyposażonej w siłowniki (12), zastrzały
(13) i elementy prowadzące. Maszt antenowy (2) składa się z
kabiny antenowej (9) oraz dwóch części ruchomych: środkowe
go segmentu (10) i górnego segmentu (11). Siłowniki (12) są
zamocowane w około 1/3 odległości osi rolki prowadzącej do
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osi przegubu mocującego zastrzał (13) do kabiny antenowej (9),
a paleta (3) wyposażona jest w kanał, na którego wewnętrznych
ścianach wzdłużnych znajdują się zębatki i prowadnice dla rolek
prowadzących, kostek ślizgowych, przy czym na wewnętrznej
przedniej ścianie poprzecznej kanału znajdują się amortyzatory
sprężynowe (8).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 293190

(22)910315

53
5(51) H02J 9/06

(31) 90 4008913

(32)900327
(33) DE
(75) Akdogan Ozkan, MANNHEIM, DE
(54) Urządzenie do zasilania bezzanikowego
energią elektryczną

(57) W urządzeniu do bezzanikowego zasilania energią ele
ktryczną stosowany jest pierwszy przetwornik (W1 ) do przetwa
rzania doprowadzanego napięcia zmiennego na napięcie z
modulacją szerokości impulsów i drugi przetwornik (VV2) do
przetwarzania zdejmowanego z baterii (33) napięcia stałego na
napięcie z modulacją szerokości impulsów. Każdy z przetwor
ników (W1, W2) dołączony jest do jednego z uzwojeń pierwot
nych (16,17,18) transformatora (E), którego uzwojenie wtórne
(20) dostarcza wyjściowego napięcia zmiennego. Przetworniki
(W1, W2) sterowane są impulsami zsynchronizowanymi.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 288295

(22) 90 12 15

5(51) H02G 9/12

(71) Huta im. T.Sendzimira, KRAKÓW
(72) Molenda Jerzy
(54) Układ do zasilania w energię elektryczną
ruchomych urządzeń
(57) Układ charakteryzuje się tym, że kabel (5) układu zasi
lającego, połączony z aparaturą zasilającą ma przytwierdzone
pływaki (8) poprzez przegubowe uchwyty (9) tworząc zwisające
pętle (10) zanurzone w wodzie. Zasilane ruchome urządzenie
ma ażurowy zgarniacz (12).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288377

(22)9012 21

5(51) H02M1/08

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Grochal Piotr, Barlik Roman, Nowak
Mieczysław
(54) Sposób sterowania przekształtników
energoelektronicznych i układ do sterowania
przekształtników energoelektronicznych
(57) Sposób polega na tym, że ustala się cyfrowe kody
konfiguracji załączeń łączników przekształtnika (PE), po czym
się zapisuje w bloku pamięci stałej (BP) kody nie zmieniających
się chwil czasowych wystąpienia pierwszych zboczy narastają
cych lub opadających impulsów sterujących podawanych z
bloku sterującego (BS). Chwile czasowe wystąpienia drugich
zboczy opadających lub narastających wyznacza się na podsta
wie sygnału cyfrowego (SC) zawierającego informacje o zadanych
wartościach prądu bądź napięcia wyjściowego przekształtnika
(PE).
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Układ charakteryzuje się tym, że blok sterujący (BS) jest
połączony z blokiem pamięci stałej (BP) i z blokiem odmierzania
czasu (BOC) oraz z blokiem formowania impulsów sterujących
(BFI).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 293127

(22) 92 01 09

5(51) H02M 1/08

(75) Rygałło Piotr, WARSZAWA; Czarnak
Wiesław, WARSZAWA; Kaliński
Włodzimierz, WARSZAWA; Borowski
Witold, WARSZAWA
(54) Sposób i układ sterowania, zwłaszcza
tranzystora polowego MOS
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że
na bramkę tranzystora polowego MOS (T3) podaje się napięcie
o wartości wyższej od wartości napięcia obwodu zasilania (UB),
uzyskane korzystnie przez powielenie napięcia (UB) w powiela
czu napięcia (M).
Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że posiada
powielacz napięcia (M) oraz element przesuwający poziom
odniesienia (Dz), przy czym wyjście powielacza napięcia (M)
poprzez tranzystor (T2) sterujący tranzystorem polowym, stero
wany z tego samego układu generacyjnego (O) poprzez ele
ment przesuwający poziom odniesienia (Dz), jest połączone z
bramką (G) tranzystora polowego (T3), do którego źródła (S) jest
dołączony element obciążający (Z) połączony z drugiej strony z
ujemnym biegunem (S2) obwodu zasilania.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 288375

(22) 9012 21
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5(51) H03L 7/06

(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA
(72) Żmudzin Stanisław
(54) Sposób dostrajania generatora do
częstotliwości rezonansowej elementów
rezonansowych podczas pomiaru ich
parametrów
(57) Sposób polega na dostrajaniu generatora dwuetapowo
tak, że w pierwszym etapie generator przestrąja się wokół rezo
nansu w zakresie obejmującym ekstrema charakterystyki fazo
wej wyznaczając wartości tych ekstremów, a następnie wyzna
cza się ich średnią arytmetyczną po czym przyjmuje się ją jako
fazę odniesienia już przy precyzyjnym dostrajaniu do rezonan
su, przeprowadzanym w drugim etapie.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 288373

(22) 90 12 19

5(51) H04M 1/60

(75) Matkowski Andrzej, BRZEG
(54) Układ wzmacniający przystawki
głośnomówiącej aparatu telefonicznego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ukła
du wzmacniającego przystawki głośnomówiącej aparatu tele
fonicznego umożliwiającej słuchanie rozmowy przychodzącej
przez kilka osób jednocześnie. Układ wzmacniający przystawki
charakteryzuje się tym, że w torze łączącym zaciski wejściowe
(1) i (2) z zaciskami zasilającymi (3) i (4) układu wzmacniającego
przystawki głośnomówiącej (P) znajduje się układ separujące- dopasowujący (Ud) przyłączony do zacisków (t) i (b) słuchawki
telefonicznej zawierający rezystorowy regulator wzmocnienia
(P1), z którego sygnał pasma telefonicznego podawany jest
dalej na wzmacniacz małej częstotliwości (Wz) zasilający głoś
nik (G) i uruchamiany za pomocą włącznika (W).

(1 zastrzeżenie)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 93554
(23)
(71)
(72)
(54)

(22)9109 26

5(51) A47B 3/00
A47B 37/00
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
POLSKIE MEBLE '91 02 05 91
Jarocińskie Fabryki Mebli, JAROCIN
Górecki Ryszard, Bachara Kazimierz
Zestaw stołów konferencyjnych

mą półką (6). Do zewnętrznych bocznych ścianek szafek (2,3)
zamocowane są narożniki (7,8) z półkami (9,10) tworzącymi
wysoką wnękę (11) i niską wnękę (12).

(1 zastrzeżenie)

(57) Zestaw składa się z dwóch stołów (1) umieszczonych
względem siebie pod kątem prostym, między którymi znajduje
się łącznik (2) narożnikowy o blacie w kształcie kwadratu. Na
zewnętrznych końcach stołów (1) osadzone są rozłącznie gra
niaki (8), które stanowią profil identyczny z profilową doklejką
(7), w którą są wyposażone dłuższe boki blatów stołów (1) i
zewnętrzne boki blatu łącznika (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93546

(22)910924

5(51) A47B 81/06

(75) Studziński Zygmunt, GDAŃSK
(54) Szafka stylowa pod sprzęt audiowizualny
( 5 7 ) Szafka według wzoru zbudowana jest z bocznych ścian
(1) połączonych z dnem (2) wraz ze stopkami (3) i z blatem (4),
których krawędzie wystają poza gabaryty bocznych ścian (1).
Wewnętrzna przestrzeń podzielona jest pionową ścianą nośną
(5) i poziomymi stałymi półkami (6,7) usytuowanymi na różnych
wysokościach, tworzącymi bezpośrednio pod blatem (4) z jed
nej strony wysoką wnękę (8), pod którą znajdują się szuflady (9)
i z drugiej płaską wnękę (10) oraz barek (11) zamykany parą
przeszkolonych drzwiczek (12).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 93545

(22) 91 09 24

5(51) A47B 63/00

(75) Studziński Zygmunt, GDAŃSK
(54) Stylowy regał wiszący
(57) Regał zawiera dolną nośną półkę (1), na końcach której
osadzone są szafki (2,3) z przeszklonymi drzwiczkami (4). Szafki
(2,3) połączone są ze sobą górną przyścienną listwą (5) i pozio
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Ul(21) 93530
(22)9109 21
5(51) A47F 1/00
(75) Baryżewski Michal, SOPOT
(54) Regał, zwłaszcza wystawowy
(57) Regał według wzoru stanowi zestaw poziomych pła
skich elementów (1) i pionowych płaskich elementów (2) połą
czonych ze sobą rozłącznie pod kątem prostym poprzez osadcze wycięcia. Końce pionowych płaskich elementów (2) mają
kształttrójkąta prostokątnego o przyprostokątnej znajdującej się
od strony zewnętrznej regału, zaś osadcze wycięcia w piono
wych płaskich elementach (2) wykonane są po stronie wewnę
trznej regału.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 93519
(22)910920 5(51) A61B 10/00
(75) Fuszara Mirosław, WARSZAWA; Chrobak
Tadeusz, WARSZAWA
(54) Urządzenie do określania dni płodnych
(57) Urządzenie według wzoru składa się z cylindrycznej
obudowy (1), wewnątrz której zamontowana jest przedmiotowa
płytka (2). Na gwintowane zakończenie cylindrycznej obudowy
(1) nakręcona jest obudowa (3) soczewki (4), zabezpieczona
przed wykręceniem za pomocą gwintowanego kołka (5) i pier
ścieniowego segmentu (6). Wewnątrz cylindrycznej obudowy
(1), pomiędzy przedmiotową płytką (2) i soczewką (4), znajduje
się sprężyna (7), utrzymująca je w odpowiedniej dla użytkowni
ka odległości.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93521
(22)9109 20
5(51) A47G 7/04
(75) Wilde! Tadeusz, WARSZAWA
(54) Kwietnik
(57) Kwietnik charakteryzuje się tym, że ma kratkę i podsta
wki, przy czym dwa pręty (1) pionowe, zewnętrzne mają u góry
zagięcia (9) łączące się przez otwory (10) z gniazdami górnymi,
opierając się końcami o dno skośne gniazd górnych, mocowa
nych wkrętami (6) do ściany. Dolne końce prętów (1 ) pionowych,
zewnętrznych znajdują się w otworach przelotowych wsporni
ków (13) mocowanych wkrętami do ściany, a końce dolnych
prętów poziomych (3) spoczywają na górnych powierzchniach
wsporników (13) i są ograniczone od przodu występami.

U1(21) 93520
(22) 91 09 20 5(51) A61B 10/00
(75) Fuszara Mirosław, WARSZAWA; Chrobak
Tadeusz, WARSZAWA
(54) Urządzenie do określania dni płodnych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do okre
ślania dni płodnych na podstawie mikroskopowego obrazu śliny
bądź wymazu z pochwy, mające postać miniaturowego mikro
skopu o zwartej budowie, którego obiektyw (1) i jego przedmio
towa płytka (2) są zamocowane we wspólnej cylindrycznej obu
dowie (3) w odległości stałej, utrzymywanej korzystnie długością
wewnętrznej, współosiowej z obudową (3) rurki (4) natomiast
pomiędzy obiektywem (1) a okularem (6) wewnątrz obudowy (3)
znajduje się śrubowa sprężyna (9), służąca do utrzymania do
godnej dla użytkownika odległości pomiędzy tymi elementami.

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 93531

(22) 91 09 23

5(51) A61G 7/057

(75) Layer Zbigniew, KRAKÓW; Layer Danuta,
KRAKÓW
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(54) Poduszka przeriwodleżynowa z kopertą

U1(21) 94273

(57) Poduszka składa się z dwóch warstw tkaniny bawełnia
nej, w kształcie kwadratu z otworem pośrodku, zszytych ze sobą
i tworzących zamkniętą kieszeń, wypełnioną kuleczkami polisty
renowymi (2).
Od spodu doszyta jest do poduszki koperta (3), służąca
do zabezpieczenia pościeli przed zabrudzeniem.
Koperta składa się z dwóch pełnych warstw tkaniny
bawełnianej, o kształcie takim, jaki ma poduszka. Poduszka
znajduje zastosowanie w lecznictwie, pomagając w zaleczaniu
odleżyn u osób całkowicie lub częściowo unieruchomionych.

(1 zastrzeżenie)
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(22) 92 0114

5(51) A61J 7/00
A61J 1/03
(71) Instytut Rozwoju Techniki Drobnej
Wytwórczości Sp. z o.o., Częstochowa
(72) Jarża Seweryn, Rabenda Marek
(54) Dozownik leku

(57) Dozownik według wzoru służy do dawkowania odmie
rzonej ilości leku, podczas leczenia farmakologicznego. Dozow
nik posiada komorę (1) z podziałką, zakończoną ustnikiem (2) i
zaopatrzoną w podpórkę (3).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 94176

(22) 9112 31

5(51) B01F 1/00

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu
Ziemniaczanego, Poznań
(72) Jarosławski Leszek, Remiszewski Marian,
Zielonka Roman
(54) Urządzenie do przygotowywania i mieszania
roztworów

(54) Mieszarka do wytwarzania gęstej zawiesiny
popiołów lotnych w wodzie
(57) Mieszarka ma komory (K) uszczelnione względem ścia
ny (2) mieszarki, połączone szczeliną pierścieniową (S) z komo
rą wewnętrzną (W), przy czym komory (K) mają króćce odpływo
we (11) w najniżej położonych miejscach i króćce doprowadzające
wodę (12) w górnej części komory (K).
(1 zastrzeżenie)

(57) Urządzenie posiada kosz zasypowy (2) umieszczony
we wnętrzu zbiornika (1), który ma przelew (3), ażurowe dno (4)
oraz stożkowo-cylindryczną rurę cyrkulacyjną (5). Przelew ko
sza zasypowego (2) znajduje się powyżej dna ażurowego (4) i
jest wyprowadzony do zbiornika (1).
Urządzenie znajduje zastosowanie w wielu technolo
giach przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutyczne
go.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 94196 (22) 92 01 03 5(51) B01F15/00
(71) Elektrownia Zabrze, Zabrze
(72) Wilgusiewicz Władysław, Rokita Jerzy,
Popiński Janusz, Dziubiński Marek

U1(21) 93558

(22) 91 09 26

5(51) B02D 25/16

(75) Lekki Marek, NOWA WIEŚ
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(54) Uchwyt do mocowania nadkoli
(57) Uchwyt według wzoru do błotnika w pojazdach samo
chodowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i ma kształt
odwróconej spłaszczonej litery S, której końce (4 i 5) są dodat
kowo odgięte, górny koniec (4) pod kątem rozwartym, a dolny
koniec (5) pod kątem ostrym do łączonych płaszczyzn błotnika
(1) i nadkola (2). Uchwyt umożliwia szybki montaż i demontaż
nadkoli oraz eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych
otworów w błotniku.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93541

(22) 91 09 23

U1(21) 92736
(22) 91 09 19
(75) Koza Tadeusz, GŁOGÓW
(54) Giętarka do rur
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5(51) B21D 7/02

(57) Giętarka charakteryzuje się tym, że ma element (8)
oporowy zamocowany w płycie (1), w której osadzone jest przy
jednym jej końcu małe koło (5) zębate, przy czym element (8)
oporowy usytuowany jest na przeciwległym końcu płyty (1).
Płyta zaopatrzona jest w element (14) blokujący.

(4 zastrzeżenia)

5(51) B08B 15/02

(71) Jakubowski Ludwik, Ł Ó D Ź
(72) Pindych Paweł
(54) Obudowa mobilnego odciągu pyłów, dymów i
mgieł
(57) Obudowa w kształcie prostopadłościennym jest kon
strukcją samonośną utworzoną z połączonych z sobą, przez
zgrzewy i śruby, giętych arkuszy blach (1). Wewnątrz obudowy,
w jednym jej końcu, jest umieszczona skośnie przegroda (2)
oddzielająca część obudowy, w której są umieszczone sterow
nicze układy elektroniczne, od podciśnieniowej części, w której
są umieszczone w prowadnicach (3) elektrofiltry i filtry. W drugim
końcu obudowy jest umieszczona pionowa, uszczelniona na ob
wodzie, przegroda (4) oddzielająca nadciśnieniową część, w któ
rej jest umieszczony wentylator (5). Nadto z dnem obudowy są
złączone śrubami z jednej strony płozy (6), zaś z drugiej wsporniki
(7) jezdnych kół (8). W bocznej ścianie obudowy na wysokości
jej części, w której są umieszczone elektrofiltry i filtry, jest klapa
(9) zdejmowana przez uchylenie. W pokrywie obudowy jest
umieszczony wlotowy otwór (10) zapylonego powietrza i wylo
towe szczeliny (11) powietrza oczyszczonego. Obudowa jest
także wyposażona w uchwyt (12).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93550

(22) 9109 26

5(51) B23B 41/00

(71) KOPROTECH Ośrodek
Badawczo-Konstrukcyjny, WARSZAWA
(72) Araszkiewicz Stanisław, Król Elżbieta,
Frydrychewicz Krzysztof
(54) Wiertarka specjalna
(57) Wiertarka specjalna mocowana do podłoża ferromagne
tycznego składa się z zespołu podstawy z elektromagnesem (1),
zespołu stojaka, w którym na kolumnie (4) obrotowo umieszczo
ny jest korpus (2) z zespołem wiertarki (6) oraz obejmą (3).
(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93511

(22)910917

5(51) B23K11/36

(71) RAFAKO Raciborska Fabryka Kotłów,
RACIBÓRZ
(72) Zalewski Tadeusz
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(54) Skrzynka

( 5 7 ) Przyrząd zaciskowy stosowany w instalacji do napełnia
nia gazem rur i trójników podczas zgrzewania ma rurkę (1) z
gwintem zewnętrznym, na której, na jednym końcu, pomiędzy
krążkami stożkowymi (6), osadzona jest tulejka gumowa (4), a
na skrajach krążków stożkowych umieszczone są nakrętki, na
krętka stała (5) i nakrętka zaciskowa z rękojeścią (3), natomiast
na drugim końcu wkręcone jest kolanko (2) dla podłączenia
węża giętkiego.

(1 zastrzeżenie)

( 5 7 ) Skrzynka składa się z ramki (1), dwóch ścian bocznych
(2), dwóch ścian bocznych (3) i dna (4). Ramka (1) utworzona
jest z dwóch przeciwległych prętów (7) i dwóch prętów przeciw
ległych. Każda ze ścian bocznych (3) utworzona jest z dwóch
segmentów (5) i (6). Boki (11) i (12) segmentów (5) i (6) połączo
ne są ze sobą przegubowo, zaś boki (10) połączone są przegu
bowo z prętami ramki (1 ), a boki (13) połączone są przegubowo
z dnem (4). Boki (9) ścianek bocznych (2) połączone są przegu
bowo z prętami (7) ramki. Połączenia przegubowe elementów
skrzynki pozwalają na składanie pustych skrzynek w celu ich
przechowywania lub transportu.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93513

(22) 91 09 18 5(51) B24B 53/047

(71) TEPRO Zakład Techniki Próżniowej,
KOSZALIN
(72) Krec Tadeusz
(54) Oprawka do obciągania diamentowego
ściernic
( 5 7 ) Oprawka mocowana jest w podstawie szlifierki, zwłasz
cza szlifierki sterowanej numerycznie.
Oprawka charakteryzuje się tym, że ma dwa obciągacze
(4,7). Pierwszy obciągacz (4) do obciągania czoła ściernicy (5)
umieszczony jest w górnym gnieździe (3) korpusu (1) oprawki
pod kątem ostrym (fi) do płaszczyzny pionowej. Drugi obcią
gacz (7) do obciągania boku ściernicy (5) umieszczony jest w
dolnym gnieździe (6) usytuowanym pod górnym (3) i położony
jest pod kątem ostrym (ý) do osi ściernicy (5).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 94172

(22) 9112 31

5(51) B60B 33/00

(75) Wrona Stefan, Słupsk
(54) Koło jezdne, zwłaszcza do pojemnika na
odpady komunalne
( 5 7 ) Koło jezdne charakteryzuje się tym, że widełki (4) mają
w tulei (6) osadzone łożysko wzdłużne oporowe (7) i kulkowe (8)
współpracujące z osią (9) obrotnicy (10).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 93549

(22) 91 09 26

5(51) B25H 3/02

(71) E.L.A TRADE HOUSE Sp. z o.o.,
WARSZAWA
(72) Smoleński Szczepan
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(22)9109 23

5(51) B60Q 9/00
B60Q 11/00
(75) Gatniejewski Adam, POZNAŃ
(54) Sygnalizator uszkodzenia świateł pojazdu
samochodowego
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są utwierdzone odbijaki (9), natomiast do dolnej powierzchni
płyt poziomych (2) są przytwierdzone prowadniki sprężyn (8).
W osi symetrii poprzecznej pasów (1) jest zamocowany zderzak
(7).

(4 zastrzeżenia)

(57) Sygnalizator ma obudowę zawierającą dwie cewki (2) i
(3), przez które przepływają prądy żarówek np. świateł mijania
wytwarzając pola magnetyczne o przeciwnych zwrotach, a we
wnątrz cewek znajduje się zestyk magnetyczny (4) połączony z
lampką sygnalizacyjną.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 93524

(22)9109 20

5(51) B60S 13/00
E04H 6/26
(71) Akademia Rolnicza, LUBLIN
(72) Krupiński Andrzej
(54) Pochylnia najazdowa

(57) Pochylnia ma dwie belki (1) stanowiące koleiny dla kół
samochodowych, wsparte za pomocą przegubu wahliwego (3)
na konstrukcji wsporczej (2). Na końcach belek (1) znajdują się
klocki (4) oraz siłownik (5). Co najmniej jedna z belek (1)
wyposażona jest w blokadę (6). Belki (1) posiadają przegięcie
(7). Pochylnia umożliwia podniesienie samochodu w celu doko
nywania napraw a także garażowanie równocześnie dwóch
samochodów.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93556

(22) 91 09 26

5(51) B62B 3//04

(71) PROMAG S.A Przedsiębiorstwo Produkcji,
Handlu i Usług, POZNAŃ
(72) Jasiewicz Roman
(54) Paleta przejezdna składana
(57) Paleta charakteryzuje się tym, że ma trzy ściany: lewą
(1 ), prawą (2) i tylną (3) wykonane z lekkich rur i mające kształt
prostokątów obustronnie w górnych częściach zwężonych. Pra
wa ściana (2) jest trwale połączona ze ścianą tylną (3), natomiast
lewa ściana (1) jest odchylana o kąt 270°. Podstawę palety
stanowi ładunkowa płyta (4) zawiasowo połączona z dolną
częścią tylnej ściany (3).
(6 zastrzeżeń)

U1(21) 93491

(22) 91 09 11

5(51) B61F 5/32

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
Szynowych, POZNAŃ
(72) Sajdak Tadeusz, Sobaś Marek
(54) Prowadnice maźnicy
(57) Wzór użytkowy umożliwia zwiększenie luzów piono
wych i poprzecznych w prowadnicach maźnicy, do wartości
gwarantujących lepsze wpisywanie się zestawów kołowyh w
krzywizny toru, ponadto rozwiązuje zagadnienie skuteczniej
szego zabezpieczenia zestawu kołowego przed pozostawie
niem go wtórze, mogącym mieć miejsce podczas podnoszenia
wagonu.
Prowadnice charakteryzują się tym, że pasy (1) są połą
czone ze sobą za pomocą ścian wewnętrznych (4) oraz żeber
prostokątnych i płyt poziomych (2). Płyty czołowe (5) w widoku
z góry mają kształt przypominający lustrzane odbicie litery Z.
Pod żebrami prostokątnymi w krawędziach płyt czołowych (5)
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U1(21) 93542
(22)9109 24 5(51) B63B 23/28
(71) Stocznia Ustka im. E. Kwiatkowskiego,
USTKA
(72) Szafarz Dionizy, Nowicki Stanisław,
Biernacki Andrzej, Chilecki Wojciech,
Marciniak Bernardyn
(54) Łódź, zwłaszcza ratunkowa i/lub ratownicza
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łódź wyposażona
w system zwalniania przy opuszczaniu na wodę.
Łódź charakteryzuje się tym, że obudowa (1) wraz z
zamontowanym w niej hakiem (3) jest zamocowana na stojaku,
w miejscu środka ciężkości łodzi. Nogi (7) stojaka są przytwier
dzone przez stopki do podłogi (9) szalunku kadłuba łodzi i
rozstawione pod kątem wynoszącym co najmniej 25°. Do haka
(3) jest podczepione ogniwo pojedynczej talii (2) żurawika. W
obudowie (1) haka (3) są zamontowane dwie dźwignie (4,5), to
jest dźwignia (4) zwalniania haka bez obciążenia oraz dźwignia
(5) zwalniania haka pod obciążeniem, gdy łódź ratunkowa znaj
duje się nad wodą.

(1 zastrzeżenie)

61

Pokrywa (9) połączona jest obrotowo z przestrzennym
układem (8) zamykania, który przemieszczają po opróżnieniu z
powietrza jednej komory (5) i zgrzaniu w niej woreczków folio
wych nad drugą komorę (5), gdzie czynności te są powtarzane.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 93528

(22)9109 20

5(51) B65C 9/46

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Pakujących, POZNAŃ
(72) Rozwarski Henryk
(54) Urządzenie znakujące w pakowarce
(57) Urządzenie ma zespół podgrzewanych stempli boczą
cych (9) osadzonych w ruchomej oprawie (5) oraz umieszczoną
naprzeciw stałą, elastyczną powierzchnię oporową (10). Pomię
dzy zespołem stempli (9) i oporową powierzchnią (10) znajduje
się pojedyncza wstęga (13) folii opakowaniowej, przemieszcza
na ruchem skokowym w strefę łączenia obu wstęg folii i formo
wania gotowych opakowań. Ruchoma oprawa (5) stempli (9)
jest związana z napędową belką (6), do której przylega napędo
wa przepona (7).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 93543

(22)9109 24

5(51) B65B 25/06

(75) Wrzeszcz Jacek, BIELSKO-BIAŁA
(54) Urządzenie do pakowania próżniowego
produktów żywnościowych
(57) Urządzenie ma mocowane przegubowo do podstawy
(1) dwie robocze komory (5) zamykane pokrywą (9), zaopatrzo
ną w zespół noża zgrzewającego.

U1(21) 93553

(22)910927

5(51) B65F1/00

(71) STALMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe Sp. z o.o., BYDGOSZCZ
(72) Okoniewski Włodzimierz, Jasiński Janusz
(54) Stelaż do worków
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stelaż do worków
foliowych na śmieci lub odpady produkcyjne.
Stelaż składa sie z obręczy (1) wyposażonej w trzy nogi
(2, 3, 4), z których dwie (3, 4) połączone są z pałąkiem (5) w
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kształcie litery U, usytuowanym kątowo do nich, którego wolne
końce (6) wraz z końcem (7) nogi (2) leżą w jednej płaszczyźnie.
Od góry obręcz (1) zamykana jest pokrywą (8) na zawiasie oraz
wyposażona jest w drugą obręcz (10) o większej nieco średnicy
niż poprzednia, przy czym połączona jest ona na stałe łańcusz
kiem (11) z górną częścią nogi (2).
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osadzona zawiasowo pokrywa (3). W dolnej części pojemnik ma
dźwignię nożną (10) połączoną z dwoma cięgłami (12) łączący
mi się z pokrywą (3).

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 94165

(22) 9112 31

5(51) B65F1/02

(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne
(57) Pojemnik według wzoru ma zbiornik (1) o kształcie
prostopadłościanu, którego ściana tylna jest ukośna Dno zbior
nika (1) jest schodkowe. Pod schodkiem (3) jest zamocowana
oś (4) z kołkami jezdnymi (5). Zbiornik (1) przykryty jest odchylną pokrywą (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 94166
(22) 9112 31
5(51) B65F1/04
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan,
Słupsk; Mil Marian, Koszalin
(54) Pojemnik, zwłaszcza na szkło
(57) Pojemnik według wzoru składa się z prostopadłościennej skrzyni (1) przykrytej pokrywą (2) z dwoma oknami zasypo
wymi (6) zasłoniętymi rozciętą elastyczną wkładką (7). Całość
wsparta jest na czterech kołach jezdnych (9).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 94170

(22) 9112 31

5(51) B65F1/02

(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że zbiornik (1) jest w
kształcie prostopadłościanu o tylnej ścianie (3) zbieżnej ku
dołowi i ma na ścianie przedniej (4) w jej dolnej części zamoco
waną stopkę (5). Wsporniki z osiami (6) kół jezdnych (7) są
umieszczone w ścianach bocznych zbiornika (1), a górna część
tego zbiornika (1 ) ma rurę (9), na której osadzony jest zawór (10)
pokrywy (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 94167

(22) 9112 31

5(51) B65F 1/04

(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan,
Słupsk; Mil Marian, Koszalin
(54) Pojemnik, zwłaszcza na szkło i baterie
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że ściana przednia
skrzyni (1) ma dwa otwory (5). jeden podłużny, a drugi okrągły,
zaś wewnątrz skrzyni (1) ściana ta ma zamocowane pod otwo
rami (5) zbiorniki (6), przy czym skrzynia (1) wyposażona jest w

U1(21) 94171

(22) 9112 31

5(51) B65F1/02

(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że dolna część zbior
nika (1) ma stopkę (4). Na kołnierzu (7) zbiornika (1) opiera się
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przegrodę (4) dzielącą pojemnik na dwie części, z których każda
ma dodatkowy zbiornik (6) oraz w pokrywie okrągłe okno zasy
powe (8) z elastyczną rozciętą zasłoną (9), a wyprofilowana
pokrywa (7) pojemnika ma do boków przymocowane ramiona
(11) łączące się z poziomym ramieniem (12).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 94168
(22) 9112 31
5(51) B65F1/04
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan,
Słupsk; Mil Marian, Koszalin
(54) Pojemnik, zwłaszcza na makulaturę lub
puszki
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że pokrywa ma nad
prostokątnym oknem zasypowym (8) daszek w postaci prosto
kątnej blachy (9) połączonej bokami z prostopadłymi do niej
trójkątnymi wspornikami (10) przytwierdzonymi do pokrywy (4),
która ma zamocowane do boków obrotowe ramiona (5) połączo
ne z poziomym ramieniem (6) zamocowanym do tylnej ściany
skrzyni (1), przy czym pojemnik wsparty jest na czterech kołach
jezdnych (2) osadzonych we wspornikach (3) na ścianie tylnej i
przedniej.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 94169
(22) 9112 31
5(51) B65F1/04
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że powierzchnie czo
łowe skrzyni (1) mają po dwa wsporniki (8) z umieszczonymi w
nich kołami jezdnymi (9), zaś wyprofilowana pokrywa (2) poje
mnika ma do swych boków przytwierdzone obrotowo ramiona
(3) połączone z poziomym ramieniem (4) sztywno zamocowa
nym do jednej z powierzchni czołowych skrzyni (1), przy czym
pokrywa (2) ma dwa uchwyty (11), a ściany boczne skrzyni (1)
w dolnej części mają haczyki (12), zaś powierzchnia dna (13)
ma wytoczenia i otwory, a klapa okna (6) ma dźwignię (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93523

(22) 91 09 19

63
5(51) B66F 9/06
B60K3/02

(71) F S M Fabryka Samochodów
Małolitrażowych S.A., BIELSKO-BIAŁA
(72) Dutczak Jerzy, Rudkowski Jacek, Rudkowski
Marek, Papuga Tadeusz, Agopsowicz Janusz,
Románek Adam
(54) Wózek widłowy z silnikiem spalinowym
zasilanym gazem

(57) Wózek widłowy z silnikiem spalinowym wyposażony
jest w butlę (1) z gazem, umieszczoną poziomo z prawej strony
fotela kierowcy (2) prostopadle do osi kół (3). Pod kolektorem
ssącym równolegle do osi wału korbowego osadzony jest na
wspólnym wałku napędowym wraz z ogranicznikiem szybkobieżności (7) aparat zapłonowy (8), którego koniec wałka napę
dowego wyposażony w kółko zębate stanowi przekładnię zębatą
(9) z kołem napędowym pompy wtryskowej. Zawór zamykający
reduktora zasilającego (11) odcinający dopływ gazu do silnika (6)
połączony jest przewodem podciśnienia (13) z kolektorem ssącym
silnika (6) w miejscu króćca świecy żarowej mieszczącego się w
kolektorze ssącym. Przewód wyjściowy (14) reduktora dodatko
wego (13) połączony jest z króćcem pierścieniowym mieszczą
cym się między przepustnicą a mieszalnikiem.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93525
(22) 9109 20 5(51) B67C11/00
(75) Piotrowski Marek, GDAŃSK; Szaciflo
Andrzej, GDAŃSK
(54) Lejek do oleju i paliwa, zwłaszcza do
pojazdów samochodowych
(57) Lejek wykonany z kartonu ma korpus (1) ukształtowany
w postaci ostrosłupa ściętego z wykonanymi bigami (2) na
wewnętrznych powierzchniach pionowych krawędzi bocznych.

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1(21) 93512
(22) 91 09 19
5(51) C03B 5/02
(71) POLAM-PIEŃSK Huta Szklą
Oświetleniowego, PIEŃSK
(72) Andrusieczko Adam, Ługowski Andrzej,
Ługowski Włodzimierz, Porowski Jan
(54) Piec do topienia szkła

wą (8) ponad najniższą elektrodą (7) oraz elektrodę ochronną
(9) ponad nimi.

(1 zastrzeżenie)

(57) Piec do topienia szkła mąconego ma poziome elektrody
prętowe (3) rozmieszczone w ścianach basenu topiiwego (1) w
trzech płaszczyznach, z potową ilości elektrod (3) na środkowej
płaszczyźnie. W części wyrobowej (2) ściana boczna (5) wychy
la się na zewnątrz pod kątem osiemdziesięciu stopni, a elektrody
(7) prostopadłe do ściany czołowej (6) rozmieszcza się z rosną
cą odległością od ściany bocznej (5) w kierunku ku dołowi, a
obok najwyższej elektrody (7) umieszcza się elektrodę dodatko

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
U1(21) 93522

(22)910919

5(51) D06F 58/16

(71) NARADA Agencja Promocyjna Sp. z o.o.,
POZNAŃ
(72) Olsson Birger
(54) Elektryczno-olejowa suszarka domowa

segmentu (9), a druga połączona jest poprzez łącznik (17) z
tuleją (11).

(2 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Elektryczno-olejowa suszarka domowa, zbudowana w
kształcie rurowej, prostokątnej ramy (1) o trzech zaokrąglonych
narożach (2), (3) i (4) ma wewnątrz symetrycznie rozmieszczone
segmenty poziome (5), (6) i (7). W dolnej części pionowego
segmentu rurowego (9), stanowiącego bok ramy (1) usytuowa
ny jest element grzejny (8) połączony z wyłącznikiem (12) układu
elektrycznego umieszczonego w tulei (11). Tuleja (11) osadzona
jest suwliwie i obrotowo na kołnierzu (10) elementu grzejnego
(8). Do mocowania suszarki na ścianie służą płytki (13) i (14) z
otworami, z których jedna poprzez łącznik (15) połączona jest z
obrotową obejmą (16), osadzoną na górnej części pionowego

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 93544
(22)910924 5(51) E01B 27/06
(71) ŚLĄSK Kopalnia Węgla Kamiennego,
RUDA ŚLĄSKA
(72) Jarosz Marcin, Hadasik Alojzy, Torbus
Andrzej

(54) Urządzenie do czyszczenia międzytorza dróg
przewozowych
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera niezależ
ne źródło zasilania w postaci wozu (16) wyposażonego w baterie
akumulatorów, zespół czyszczący i ładowarkę, połączone ze
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sobą rozłącznie w jedną całość. Zespół czyszczący tego urzą
dzenia ma obrotową szczotkę zabudowaną na podwoziu koło
wym uchylnie za pomocą ramy (8), cięgła (10) i dwóch siłowni
ków hydraulicznych połączonych przewodami z ręczną pompką
hydrauliczną Ponadto szczotka czyszcząca zespołu czyszczą
cego jest połączona poprzez przekładnię łańcuchową (4), kąto
wą (3) i wał Cardana (2) z silnikiem napędowym prądu stałego
(1). Od góry szczotka ta jest osłonięta osłoną (11) usytuowaną
nad zwrotnią przenośnika ładowarki.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 94189

(22) 92 0 1 0 2

65
5(51) E 0 3 D 1/30
E03D3/04

(75) Czernicki Henryk, Tarnowiec
(54) Złączka tłoka zaworu spustowego
(57) Złączka tłoka według wzoru charakteryzuje się tym, że
ma w ściance (1) metalową wtopkę (2) w pogrubieniu (3) na
zewnętrznej powierzchni i kanał (4) wgłębione na wewnętrznej
powierzchni złączki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 94190

(22)920102

5(51) E03D1/30
E03D 3/04

(75) Czernicki Henryk, Tarnowiec
(54) Trzpień tłoka zaworu spłukującego

U1(21) 93832

(22) 9111 04

5(51) E02F 9/22

(57) Trzpień według wzoru charakteryzuje się tym, że ma
rdzeń (1) spłaszczony z wybraniem (3) z nasady i zaprasowany
poosiowo w tulejce (4) z tworzywa sztucznego w trzech syme
trycznie rozmieszczonych żebrach (5) z wybraniem (6) dla pro
wadnicy.

(1 zastrzeżenie)

(71) RYMER Koplania Węgla Kamiennego,
Rybnik
(72) Herok Jacek, Wilczyński Antoni, Zientek
Alojzy, Wycisk) Bernard
(54) Ładowarka bocznie sypiąca
(57) Ładowarka bocznie sypiąca na podwoziu gąsienico
wym przeznaczona jest doładowania urobionych skał na środki
odstawy.
Ładowarka ma zbiornik (1), dużej pojemności, zabudo
wany na korytkowych profilach ramy (3). Na jego tylnej ściance
zawieszona została od wewnątrz, przykręcona do pośredniego
kołnierza wielotłoczkowa pompa (5) o zmiennej wydajności,
pozwalająca na zastąpienie kilku pomp i odpowiadających im
rozdzielaczy. Pompa (5) jest napędzana bezpośrednio elektry
cznym silnikiem (9) i połączona rurowym przewodem (12) z
zaworowym blokiem (13). Silnik (9) zawieszony jest na tej samej
ścianie od zewnątrz, poprzez pośredni kołnierz i elastyczną
dystansową wkładkę regulującą zazębienie sprzęgła łączącego
go z pompą (5). Ładowarka nadaje się do szybkiego ładowania
urobku, bez konieczności chłodzenia w okresie pracy.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 93560

(22) 9109 27

5(51) E03F 5/14
C02F1/00
(71) POWOGAZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Aparatury i Urządzeń Komunalnych,
POZNAN
(72) Kozłowski Leon, Szymański Marek
(54) Linowy zgarniacz piasku

(57) Zgarniacz służy do zgarniania piasku z dna komory
piaskownika poziomego i stanowi jedno z urządzeń ciągu tech
nologicznego, zwłaszcza przy obróbce ścieków.
Zgarniacz zawiera tor jezdny (1) z osadzonym na nim
wózkiem (4) ze zgrzebłem (5) i mechanizmem zaczepowym oraz
napęd z silnikiem (2), sprzęgłem i bębnem linowym (3). Na
koronie piaskownika usytuowane są w płaszczyznach wzajem
nie równoległych, a jednocześnie prostopadłych do kierunku
przemieszczania się wózka (4) kabłąki (9) o kształcie zbliżonym
do odwróconej litery U.

(2 zastrzeżenia)
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W czworokątnym wybraniu osadzono czworokątny ele
ment łączący (9) uchwyt (1) z zawieradłem.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 94192

(22) 92 01 03

5(51) E05C 19/06

(75) Siudeja Włodzimierz, Grabówka
(54) Urządzenie do unieruchamiania okna w
położeniu uchylnym

U1(21) 93533

(22) 91 09 24

5(51) E04C 3/29

(71) Instytut Budownictwa Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, WARSZAWA
(72) Ganowicz Ryszard, Osmański Jan, Witebski
Zdzisław, Dziuba Tadeusz, Jarocki Zdzisław,
Plenzler Ryszard
(54) Belka drewniana dwuteowa ze średnikiem z
płyty pilśniowej

( 5 7 ) Urządzenie według wzoru składa się z dźwigni (1) za
opatrzonej w otwory (5) blokujące, mocowanej przegubowo do
ościeżnicy okna oraz z zaczepu (3) w kształcie litery "C moco
wanego do ramy skrzydła okna. Przeciwległe ścianki (7) zacze
pu (3) posiadają wycięcia (8), przy czym w jednym z nich
znajduje się ząb (9). Na dłuższej ściance (10) zaczepu (3)
zamocowana jest płaska sprężyna (11) dociskowa.

(1 zastrzeżenie)

( 5 7 ) Belka drewniana ma śród nik (1) połączony klejem z
pasami drewnianymi (2) na zasadzie pióra i wpustu, w której
środnik (1) jest utworzony z dwóch płyt pilśniowych (1a, 1b),
sklejonych ze sobą płaszczyznami porowatymi.

(1 zastrzeżenie)

U3(21) 93510

U1(21) 93551

(22) 91 09 25

5(51) E05B 1/02

(75) Popko Roman, BIELSKO-BIAŁA
(54) Klamka
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest klamka przezna
czona zwłaszcza do montażu na skrzydłach okien i drzwi balko
nowych.
Klamkę stanowi uchwyt (1) w kształcie litery L, którego
krótsze ramię zakończone jest czteroczęściowym elementem
zamka samozakleszczającego, mającego czworokątne wybra
nie, przy czym uchwyt (1) osadzony jest w obsadzie (4) o
kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej.

(22) 91 09 16

5(51) E06B 3/74

(61) 93399
(75) Leszczyński Szymon, BIAŁYSTOK
(54) Drzwi anty włamaniowe
( 5 7 ) Drzwi charakteryzują się tym, że konstrukcja nośna skła
da się ze sklejonych warstw pilśni (1) i deseczek (2).

(1 zastrzeżenie)
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5(51) E21D 11/18

(71) BUDOKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Górniczego, MYSŁOWICE
(72) Kowal Andrzej, Głąb Lucjan, Krywult Jerzy,
Majzner-Rułka Halina, Major Mirosław,
Regulski Włodzimierz
(54) Obudowa odrzwiowa z dwuteownika z
podatnymi stojakami
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
obudowy dla wyrobisk przyścianowych, przydatnej dia warun
ków występowania jednostronnych, pionowych ciśnień góro
tworu, bądź ciśnień ociosowych.
Obudowa wykonana z dwuteownika. ma podatne stoja
ki (1) odgięte w części przystropowej do osi wyrobiska, które
przegubowo są połączone ze stropnicą (2) prostoliniową bądź
zbliżoną do prostoliniowej za pomocą ramion zewnętrznych (4)
i wewnętrznych (4'), których jedna część obejmuje środnik
dwuteownika i trwale jest z nim połączona, natomiast druga
część ma współosiowe otwory pod sworzeń (3).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 94081

(22) 9112 13

5(51) E21F13/00

(71) ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ
Kopalnia Węgla Kamiennego, Żory
(72) Filec Czesław, Partyka Stanisław, Grzywacz
Edmund
(54) Przenośne stanowisko do demontażu
uzbrojenia podkładów kolejowych w
podziemnych wyrobiskach górniczych
( 5 7 ) Przenośne stanowisko zawiera dwie połączone ze sobą
przegubowo dźwignie (8) o zakończeniu hakowym, tworzące
kleszcze. Kleszcze te są zwierane za pomocą podwieszonej przy
stropie wyrobiska górniczego powietrznej wciągarki (4) łańcu
chowej za pośrednictwem ramion rozporowych (7). Przeguby
(6) i (9) łączące ramiona (7) i dźwignie (8) są połączone cięgnem
łańcuchowym (10) ograniczającym kąt ich rozwarcia. Przeciw
ległe sobie ramię (7) i dźwignia (8) mają uchwyty manipulacyjne
(11) i (12). Rozbrajany podkład kolejowy (1) jest unieruchomio
ny za pomocą belki oporowej (2).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93561

(22)9109 27

5(51) E21F13/00
B61D 11/02
(71) KLEOFAS Kopalnia Węgla Kamiennego,
KATOWICE
(72) Chrobok Stanisław, Opala Albert, Malecha
Andrzej, Gąska Józef, Lebda-Wyborny
Zbigniew, Babiarz Marian, Urbanek Wacław
(54) Górnicza platforma transportowa

( 5 7 ) Platforma poruszająca się po szynach przeznaczona
jest zwłaszcza do transportu ludzi i materiałów w wyrobiskach
nachylonych.
Platformę stanowi odpowiednio uformowana stalowa
płyta nośna (1), wyposażona w umieszczone na czołach zacze
py (2) lin napędowych. Do spodu płyty nośnej (1) przymocowa
ne są przy pomocy śrub wymienne zestawy żeliwnych, ciernych
prowadników szynowych (4), których rozstaw jest odpowiednio
dopasowany do rozstawu szyn jezdnych. Platforma ma zestawy
ławek (5), mocowanych do płyty nośnej (1), służących do trans
portu ludzi.

(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 93529

(22) 91 09 20

5(51) P01L1/12

(71) BOSMAL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Samochodów Małolitrażowych,
BIELSKO-BIAŁA
(72) Gazda Ryszard
(54) Urządzenie zamykające zawór silnika
tłokowego
( 5 7 ) Urządzenie wyposażone jest w pakiet skrętny (1) o
przekroju poprzecznym kwadratowym składającym się z pia
skowników o przekroju prostokątnym, który mieści się współosio
wo w otworze przelotowym (3) wałka drążonego (2) osadzonego
jednym końcem w gnieździe walcowym (4) na czole wspornika
(5), w którego ślepym gnieździe osadczym (6) zamocowany jest
jeden koniec pakietu skrętnego (1). Drugi koniec pakietu skręt
nego (1) zamocowany jest w gnieździe mocującym (8) znajdu
jącym się w ściance czołowej dźwigni zaworowej (9). Koniec
wałka drążonego (2) osadzony jest trwale w otworze podpory
(12) za pomocą śruby ustalającej (13). Dźwignia zaworowa (9)
przez wnękę walcową (10) osadzona jest obrotowo na wałku
drążonym (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93527

(22)9109 20

5(51) F15B 13/02

(71) GLINIK Fabryka Maszyn Wiertniczych i
Górniczych, GORLICE
(72) Zbierowski Stanisław, Tenerowicz Piotr,
Olszański Marek, Bajorek Małgorzata,
Wedrychowicz Jan, Pasiński Stanisław
(54) Sterownik hydrauliczny
( 5 7 ) Sterownik według wzoru charakteryzuje się tym, że w
zawieradle hydraulicznym w postaci rozciętej kulki (2) posiada
w rowku wkładkę w kształcie wycinka koła. Oś (13) obrotu kulki
ułożyskowana jest w korku (17), a drugim końcem w wycięciu
kulki (2) oraz posiada uszczelnienie samonastawne (18); (19) ;
(20) ; (21). Na osi (13) ma zabudowane kółko zębate (14)
współpracujące z zębatką (15) mocowaną w przycisku (16).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93526

(22)910920

5(51) F15B 13/02

(71) GLINIK Fabryka Maszyn Wiertniczych i
Górniczych, GORLICE
(72) Zabierowski Stanisław, Tenerowicz Piotr,
Olszański Marek, Bajorek Małgorzata,
Wędrychowski Jan, Pasiński Stanisław
(54) Rozdzielacz zaworowy
( 5 7 ) Rozdzielacz według wzoru zawierający zawory zasilają
ce i spływowe usytuowane parami na wspólnej osi charakteryzu
je się tym, że zawory spływowe rozdzielacza wyposażone są w
tłoczki (2) z popychakiem (3) wyposażonym w trzpień (6) umiesz
czonym, w każdym położeniu roboczym, w wybraniu (7) grzybka
(8) zaworu zasilającego rozdzielacza.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93548

(22)9109 26

5(51) F16K 27/02

(71) Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego,
WARSZAWA
(72) Majer Jerzy, Rzeźnik Ryszard
(54) Zawór podwójny do poborów gazów
technicznych
( 5 7 ) Zawór podwójny według wzoru charakteryzuje się tym,
że ma korpus (1) w kształcie czwórnikaz króćcem pionowym (4)
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umiejscowionym w pionowej osi zaworu i króćcami bocznymi
(2) i (3) usytuowanymi na jednej osi prostopadłej do osi zaworu
i przylegającymi do króćca pionowego (4), poza tym króciec
pionowy (4) ma pionowy otwór (14) zakończony gniazdem (15),
a króćce boczne (2) i (3) mają skośne otwory (12) i (13) połączo
ne z otworem wrzeciona (5).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Bezciśnieniowy podgrzewacz wody i pary
wodnej
( 5 7 ) Bezciśnieniowy podgrzewacz wody i pary wodnej skła
da się z obudowy w kształcie walca (10) z podporami (11)
zakończonej kominem (12). Wewnątrz obudowy znajdują się
kolejno od dołu: popielnik (1), palenisko (2), rura (4) doprowa
dzająca wodę, rura (7) odprowadzająca parę wodną oraz zbior
niki grzewcze (6) osadzone na wysięgnikach (13) połączone
rurami (9) ze zbiornikiem (8) pary wodnej połączonym z rurą (7)
odprowadzającą parę wodną. Na zewnątrz obudowy znajduje
się zbiornik wyrównawczy (5) połączony z rurą doprowadzającą
wodę, zaopatrzoną w zawór (3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93552
(22)910925 5(51) F23L15/00
(75) Kopeć Stefan, LUBARTÓW

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 93555

(22)910926

5(51) G09B 23/06

(71) Uniwersytet Łódzki, ŁÓDŹ
(72) Bończak Bazyli, Bednarek Stanisław
(54) Przyrząd do pokazu działania ciśnienia
statycznego cieczy i gazów
( 5 7 ) Przyrząd ma kształt szczelnego prostopadłościanu prze
zroczystego z otworami (5) w górnej ścianie (3) i w dolnej ścianie
(4) zamkniętymi cienką, elastyczną, gumową błoną (6) i z otwo
rami (8) także zamkniętymi taką samą błoną rozmieszczonymi
w pionowym rzędzie, w bocznych ścianach (7). Do dolnej części
tylnej ściany jest przymocowana prosta, pionowa rura (2) wysta
jąca powyżej ściany (3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93379

(22)9108 22

5(51) G09F11/00

(75) Nowicki Andrzej, KRAKÓW; Nowicki
Wojciech, KRAKÓW
(54) Urządzenie do reklamy wizualnej ze
zmiennym obrazem
( 5 7 ) Urządzenie ma obudowę (1) w postaci ramy, wewnątrz
której zainstalowane są elementy (2) w kształcie graniastosłupów o przekroju trójkąta równobocznego, ułożonych równole
gle względem siebie i ułożyskowanych poprzez czopy (3) w
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listwach (4), a listwa (9) jest połączona z napędem złożonym z
elektrycznego silnika (5) i podwójnej przekładni ślimakowej (6)
i poprzez wycięcia (10) i zapadki (11 ) oraz poprzez sworznie (14)
przytwierdzone do czopów (3) ma połączenie z elementami (2).
Zapadki (11) sterowane są zderzakową listwą (16).

z materiału nie wymagającego smarowania i mającej ekscentry
cznie usytuowany otwór (10) leżący w tej samej płaszczyźnie co
otwór (8), a w miejscu styku tulei (7) z króćcem (6) znajduje się
uszczelnienie labiryntowe (11).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 93534 (22) 91 09 24 5(51) G10K 9/04
(75) Jędrusyna Adam, GLIWICE: Jędrusyna
Joanna, TARNOWSKIE GÓRY; Jędrusyna
Czesław, TARNOWSKIE GÓRY
(54) Generator dźwięków
(57) Generator charakteryzuje się tym, że na wale silnika (1)
osadzona jest tuleja (7) z centrycznym otworem (8), która okre
sowo wykonuje ruch obrotowy względem stałej tulei (9) wykonanej
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U1(21) 93506

(22) 91 09 16

5(51) G12B 3/00

(71) VITERASp. z o.o., WARSZAWA
(72) Siemiątkowski Andrzej
(54) Połączenie przetwornika
obrotowo-impulsowego z korpusem
urządzenia kontrolowanego
(57) Istota połączenia przetwornika obrotowo- impulsowego
z korpusem urządzenia kontrolowanego, według wzoru, polega
na tym, że w korpusie (3) urządzenia kontrolowanego wykonany
jest otwór, w którym centrowany jest suwliwie, swoim kołnierzem
(2), przetwornik obrotowo-impulsowy (1), przy czym do korpusu
przetwornika zamocowany jest na stałe pierścień (4), a w nim
wykonane są otwory fasolkowe dla elementów złącznych (8),
łączących przetwornik z korpusem urządzenia. Jako podkładki
pod elementy złączne (8), połączenie ma jednolity pierścień (7)
z otworami.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 93516

(22)910918

5(51) H01B 11/02

(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE
(54) Jednoparowy przewód telekomunikacyjny
(57) Jednoparowy przewód telekomunikacyjny ma, we wspól
nej izolacji polietylenowej (3) zatopione, równoległe dwie żyły
jednodnitowe (1) oraz miedzy nimi w równej odległości linę nośną
(2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 93517

(22) 9109 18

5(51) H01B 11/02

(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE
(54) Wieloparowy kabel telekomunikacyjny
(57) Wieloparowy kabel telekomunikacyjny ma ośrodek, któ
ry stanowią wiązki parowe (1) ułożone równolegle lub skręcone
ze sobą wraz z izolacją (2), którą stanowią taśmy poliestrowe lub
poliolefinowe. Na ośrodek nałożona jest zapora przeciwwilgo
ciowa (3) wykonana z taśmy aluminiowej, powleczonej dwu
stronnie warstwą kopolimeru etylenu. Wieloparowy kabel ma
linę nośną (5) skręconą z drutów stalowych, ocynkowanych.
(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 93509

(22) 9109 16

5(51) H01Q 19/10
H01Q 9/44
(71) ZAP S.A Zakłady Automatyki
Przemysłowej, OSIKÓW WIELKOPOLSKI
(72) Niedziela Jacek
(54) Antena telewizyjna szerokopasmowa
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dowy (1) znajdują się wzdłużnie ukształtowane wgłębienia (2),
rozłożone symetrycznie na całym obwodzie. W części wewnę
trznej obudowy (1) na wysokości 2/3 wysokości, osadzony jest
element sprężysty (3) drobnozwojny o kształcie stożka, połączo
ny trwale z wewnętrzną częścią obudowy (1).

(1 zastrzeżenie)

( 5 7 ) Antena telewizyjna szerokopasmowa jest stosowana do
odbioru sygnałów z nadajników telewizyjnych w kanałach 6 do
12 i 21 do 60. Antena w swym podstawowym segmencie jest
zbudowana z dwóch wibratorów (1) mocowanych na nośnikach
sprzęgniętych ze sobą poprzez tor (3) i mocowanych sztywno
poprzez element wspornikowy z reflektorem (2). Budowa seg
mentowa pozwala na budowanie tak zwanych ścian anteno
wych.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 94175

5(51) H01R 4/66
H01R 11/14
(71) Instytut Energetyki, WARSZAWA
(72) Frącek Andrzej, Matyjaszek Marian, Sokół
Andrzej, Płoński Janusz
(54) Uniwersalny drążek manipulacyjny

U1(21) 93532

(22) 91 09 23

5(51) H01Q 19/17

(75) Głowacki Marek, KRAKÓW; Paperz Jacek
Piotr, KRAKÓW
(54) Antena telewizyjna paraboliczna
(57) Antena telewizyjna charakteryzuje się tym, że od strony
wklęsłej reflektora (1) umieszczony jest dipol (2) o kształcie
dwóch kwadratów.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93535

(22)9109 24

5(51) H01R 4/28

(75) Liszka Henryka, WARSZAWA
(54) Łącznik
(57) Łącznik przewodów elektrycznych składa się z obudo
wy (1), mającej kształt stożka ściętego. Na 2/3 wysokości obu

(22) 9112 31

(57) Drążek manipulacyjny przeznaczony do wykonywania
prac z odległości, zwłaszcza na liniach elektroenergetycznych,
charakteryzuje się tym, że do członu izolacyjnego (1) przymo
cowane są przelotki (2), w których osadzone jest przesuwnie
cięgno (3). Górny koniec cięgna (3) zakończony jest okuciem
(4), w którym wkręcona jest krzywka (5) i osadzony popychacz
(6). Przymocowana do górnego końca członu izolacyjnego (1)
głowica ma osłonę (7), w której osadzony jest korpus głowicy (8)
z umieszczonym w nim korpusem zamka (11). Do górnej części
korpusu zamka przymocowana jest szczęka prosta chwytaka
(12) i szczęka hakowa chwytaka (13). Pod szczękami usytuowa
ny jest rozwieracz szczęk (14) umieszczony w nieprzelotowym
otworze korpusu zamka (11 ), w którym wykonany jest przeloto
wy otwór, a w nim umieszczony jest rygiel (15).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 93505

(22)910916

5(51) HOIR 23/68
H05K1/11
(71) VITERA Sp.z O.O., WARSZAWA
(72) Odziemczyk Mirosław, Rygałło Paweł
(54) Elektryczne złącze wielostykowe, zwłaszcza
dla czujników diagnostycznych przyrządów
medycznych

(57) Istota złącza według wzoru składającego się z gniazda
(2) oraz wtyku (1), zawierających pojedyncze styki elektryczne,
w postaci tulejek (6) i kołków (4), polega na tym, że styki te są
rozmieszczone na dwóch osobnych płytkach drukowanych (3 i
5). W korzystnym wykonaniu na stykach w postaci tulejek (6)
nałożone są koszulki (7), wykonane z termokurczliwego tworzy
wa.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 93518
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(22)910918

5(51) H02G 7/05
H02G7/06
(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE
(54) Uchwyt do zawieszania przewodów
telekomunikacyjnych

(57) Uchwyt składa się z dwóch elementów (1) połączonych
ze sobą za pomocą śruby (2) z nakrętką (3) oraz haka (8).
Elementy (1) mają na płaszczyznach wewnętrznych rowki (4) i
(5) o przekroju półkolistym, usytuowane wzdłuż poziomych
krawędzi uchwytu, które tworzą w połączeniu dwa kanały ze
szczelinami (6) i (7) o różnych średnicach. W kanałach tych
mocuje się tę część przewodu telekomunikacyjnego, którą sta
nowi linka nośna Jeden z elementów (1 ) ma gniazdo (9), w które
wchodzi łeb śruby (2) oraz kołek (10), który wchodzi w otwór (11 )
wykonany w drugim elemencie (1). Powierzchnia zewnętrzna
elementów (1) ma użebrowanie wzmacniające (12). Hak (8) jest
zamocowany w środku uchwytu pojednej lub drugiej stronie, w
zależności od średnicy przewodu z linką nośną.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 93515

(22) 910918

5(51) H02G 7/05

(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE
(54) Wieszak zaciskowy dla przewodów
telekomunikacyjnych
(57) Wieszak wykonany z tworzywa sztucznego ma płaską
obudowę (1) w kształcie fartucha z otwartą na wylot kieszenią o
zbieżnych bocznych ściankach, wewnątrz której usytuowany
jest rdzeń (2) w kształcie sercówki o przekroju trójkąta z zaokrą
glonymi wierzchołkami przymocowany na stałe do obudowy (1)
za pomocą linki (3). W górnej części fartucha obudowy (1)
wykonany jest otwór (4), w który wprowadza się metalowe
zawiesie (5) w kształcie dwustronnego haka. Rdzeń (2) ma otwór
(6), w który wchodzi kołek blokujący jego położenie w kieszeni
obudowy (1), a boczne ścianki rdzenia (2) są wklęsłe dla uła
twienia przylegania przewodu telekomunikacyjnego. Przewód
telekomunikacyjny zwinięty w pętelkę wprowadza się do kiesze
ni obudowy (1), a następnie wprowadza się rdzeń (2), który
opasany przewodem jest wciskany w kieszeń obudowy (1).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 93547

(22)9109 26

5(51) H05B 3/10

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna,
SIEDLCE
(72) Gołębiowski Józef
(54) Automatyczny siatkowy elektrogrzejnik dla
młodzieży drobiu i zwierząt
(57) Automatyczny siatkowy elektrogrzejnik dla młodzieży
drobiu i zwierząt, składa się z cienkoiistwowych metalowych
elementów (1), całkowicie pokrytych szkłoemaliową eiektroizolacją i umocowanych w uchwytach (3) ; płaskich napięciowych
elektrod kontaktowych (4); nakładek ochronnych (2); przewo
dów napięciowych (5); czterech lub więcej niskotemperaturowych
cienkowarstwowych powierzchniowych elektrorezystywnych sekcji
grzewczych, umieszczonych na szkłoemaliowej elektroizolacyjnej
powłoce, pokrywającej cienkolistwową metalową osnowę; metalizo
wanych płaskich wąskich elektrod; warstwy zewnętrznej herme
tycznej elektrotermoizolacji ochronnej; wagowego mechanizmu
sprężynowego, składającego się z górnej i dolnej podkładek
elektroizolacyjnych i umieszczonej między nimi sprężyny.

(2 zastrzeżenia)
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krawędziowe, z których jedno (2) jest standardowym złączem
komputerowym, a drugie (3) systemowym złączem przyrządu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 93507

(22)910916

5(51) H05K1/11
H01R 9/09
H01R 23/68
(71) VITERA Sjp. z O.O., WARSZAWA
(72) Woźniak Waldemar
(54) Karta ultradźwiękowego, impulsowego
diagnostycznego przyrządu medycznego

(57) Wzór użytkowy przedstawia kartę umożliwiającą w pro
sty i wygodny sposób sprzęgnięcie ze sobą układów charaktery
stycznych dla danego przyrządu diagnostycznego z układami
komputerowymi. Karta mająca postać płytki montażowej z ob
wodem drukowanym charakteryzuje się tym, że ma dwa złącza

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 13/1992

Nr
zgłoszenia

1
276430
286424
286684
287455
288016
288141
288259
288277
288283
288295
288296
288297
288303
288304
288305
288306
288307
288308
288316
288317
288320
288321
288322
288323
288324
288326
288327
288339
288340
288341
288342
288343
288345
288346
288347
288348
288351
288352
288356
288359
288360
288368
288369
288370
288371
288372
288373
288374
288375
288376

Int.Cl5

2
B41N
C07D
C08F
C07D
C07C
C07D
C08F
C08L
C07C
H02G
F16L
F16L
A61K
E04B
A23K
C01G
C03C
C03C
G06F
G01R
F23J
E21D
E21D
B66D
C09K
C22B
C09J
F16K
B01F
C07C
C08J
A61K
F41C
B23P
F03B
F28G
B01J
C07D
B63C
C33B
C07J
C08L
C07D
C07D
C07F
A61B
H04M
F42B
H03L
B01D

Strona

3
11
25
28
25
20
23
28
30
20
53
41
41
4
35
2
17
18
18
50
48
43
38
38
15
31
33
30
40
7
20
29
4
45
10
39
45
7
27
13
33
27
30
24
24
27
3
54
46
54
6

Nr
zgłoszenia

1
288377
288378
288379
288380
288381
288382
288383
288384
288385
288386
288387
288388
288389
288390
288392
288395
288396
288398
288403
288423
288425
288426
288427
288429
288430
288431
288432
288435
288437
288439
288440
288441
288443
288444
288446
288447
288449
288450
288451
288452
288453
288455
288456
288457
288458
288459
288464
288465
288467
288468

Int. Cl 5

2
H02M
G01N
B05B
B01D
G01R
G01R
G01R
B24B
G02B
B06B
B06B
B06B
G01N
C11D
C08G
E04G
C07D
C04B
C07D
A61C
G01S
B01F
F22B
F16D
F23Q
C07D
C07C
B22D
G01N
C07D
C08G
C01G
G10K
D02G
C07C
C09J
F25D
C10M
F22D
B01J
H01M
E21B
C08G
B66B
C09J
F26B
A01N
H01F
B23Q
C04B

Strona

3
53
47
8
5
49
49
49
10
50
8
8
8
47
32
29
36
21
19
26
3
49
6
41
39
43
23
20
9
46
24
29
17
50
33
19
30
44
31
42
7
51
37
29
14
30
44
2
51
10
18

Nr
zgłoszenia

1
288469
288471
288475
288476
288477
288479
288480
288481
288482
288483
288484
288487
288488
288489
288493
288500
288501
288502
288503
288504
288507
288508
288509
288510
288511
288519
288521
288522
288523
288525
288526
288528
288529
288531
288533
288534
288536
289157
289390
290234
290513
290625
290632
290678
290726
290777
290900
290939
290940
290956

Int.Cl5

2
C08K
E21D
H01P
H01P
H01P
G01R
G01R
C07D
C01B
E21D
C09D
E04C
A61K
B09B
C10L
H01P
H01P
E04B
B60T
F16K
G01P
G01L
F16K
A61G
G01N
H01Q
C04B
F01N
G01R
A61B
B32B
C01C
B01D
C05B
E03B
E03B
C10M
C07D
C07D
C07D
F16H
A23B
F23D
A61K
B23K
C21C
C07D
B41M
F27D
C07D

Strona

3
30
37
52
51
52
48
48
27
15
38
30
36
4
9
31
51
52
35
12
40
47
46
40
4
46
52
19
38
47
3
10
16
6
19
34
34
32
26
21
22
39
2
42
4
9
33
27
11
45
25
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1
290980
291079
291112
291127
291310
291333
291341
291369
291471
291545
291559
291597
291687
291782
291783
291784
291786
291794
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C07D
B65G
E04B
E05D
C08G
F23D
C08F
B63H
C07C
C02F
C08F
E01B
F23C
B28B
C10M
B43K
A47G
C01B

3

1

27
14
35
37
29
43
28
13
19
18
28
34
42
10
32
12
2
16

291795
291796
291806
291820
291822
291859
291871
291880
291889
291959
291965
292004
292007
292089
292091
292099
292171
292227

2
C01B
C01B
A47K
C10B
B61K
A63F
C01B
C07D
B61K
F16S
B42F
E03C
F24D
C07D
C07D
C07C
E04D
C07D

75

3

1

16
16
2
31
12
4
15
21
13
41
11
35
44
22
23
19
36
24

292251
292277
292331
292336
292537
292588
292718
292802
292842
292871
292912
293026
293127
293184
293185
293190

2
C02F
C11B
B60D
F27B
B23D
C07D
B04B
B01F
C25D
B65D
C02F
C21C
H02M
C02F
B01D
H02J

3
17
32
12
44
9
23
7
6
33
14
18
32
54
17
5
53

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 13/1992

Nr
zgłoszenia

Int.Cl

5

Strona

1

2

3

92736
93379
93491
93505
93506
93507
93509
93510
93511
93512
93513
93515
93516
93517
93518
93519
93520
93521
93522
93523
93524
93525
93526
93527

B21D
G09F
B61F
H01R
G12B
H05K
H01Q
E06B
B23K
C03B
B24B
H02G
H01B
H01B
H02G
A61B
A61B
A47G
D06F
B66F
B60S
B67C
F15B
F15B

58
69
60
72
70
73
71
66
58
64
59
72
70
70
72
56
56
56
64
63
60
63
68
68

Nr
zgłoszenia
1
93528
93529
93530
93531
93532
93533
93534
93535
93537
93538
93541
93542
93543
93544
93545
93546
93547
93548
93549
93550
93551
93552
93553
93554

Int.Cl

5

2
B65C
F01L
A47F
A61G
H01Q
E04C
G10K
H01R
B60Q
E21D
B08B
B63B
B65B
E01B
A47B
A47B
H05B
F16K
B25H
B23B
E05B
F23L
B65F
A47B

Strona
3
61
68
56
56
71
66
70
71
60
67
58
61
61
64
55
55
72
68
59
58
66
69
61
55

Nr
zgłoszenia
1
93555
93556
93558
93560
93561
93832
94081
94165
94166
94167
94168
94169
94170
94171
94172
94175
94176
94189
94190
94192
94196
94273

5

Int.Cl

2
G09B
B62B
B02D
E03F
E21F
E02F
E21F
B65F
B65F
B65F
B65F
B65F
B65F
B65F
B60B
H01R
B01F
E03D
E03D
E05C
B01F
A61J

Strona
3
69
60
57
65
67
65
67
62
62
62
63
63
62
62
59
71
57
65
65
66
57
57
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