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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 26, 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 § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 
23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
— symbol 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, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— skrót opisu, w razie potrzeby z figura rysunku, 
— liczbę zastrzeżeń, 

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

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeże

nia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiają

cych 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 opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP — NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92 
— opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków 

towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe; wpłaty z tytułu 
sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 13/509/ Rok XXI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o 
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach 
użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) — dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) — numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) — skrót opisu 
(61) — nr zgłoszenia głównego 
(62) — numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego) 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-
-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

Al — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
*A2 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy) 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
*A4 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy tymczasowy) 
Ul — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

* Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie 
Patentowym RP/Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14/ : podania o udzielenie patentu tymczasowego lub tymczasowego 
dodatkowego, nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, uważa się za podania o udzielenie patentu lub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A3(21) 297524 (22) 93 01 21 5(51) A01B 3/40 
(61) 294730 
(71) AGROMET-FAMAROLS.A. Fabryka 

Maszyn Rolniczych, Słupsk 
(72) Rudnik Jacek 
(54) Pług wychylny 
(57) Pług wychylny mający nośnicę z czopem (10) wodzoną 

po łukowatej prowadnicy (7) ma jeden cyiinder hydrauliczny 
dwustronnego działania zamocowany do belki nośnicy (9) i 
obrotowo poprzez sworzeń (12) w tylnej poprzecznicy (3) ramy 
(1) Pługa. 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 292830 (22) 91 12 16 5(51) A01G 7/00 
(61) 155923 
(71) Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa, WROCŁAW 
(72) Czuba Roman 

(54) Sposób dolistnego dokarmiania zbóż 
(57) Sposób dolistnego dokarmiania zbóż, w którym wodny 

roztwór mocznika dostarcza się zbożu dolistnie, kilkakrotnie, w 
kolejnych fazach rozwojowych zboża według Feekesa, poza 
fazą kwitnienia, stosując inne stężenie mocznika dla każdej z 
faz, zawsze mniejsze od maksymalnego stężenia, przy czym 
maksymalne stężenie mocznika wyznacza się w procentach z 
zależności: Mmax(%) = ea-bx, gdzie e - podstawa logarytmu 
naturalnego; a - liczba stała równa 4,23747, b - liczba stała 
wynosząca 0,233852, zaś x - numer fazy rozwojowej według 
Feekesa zmodyfikowany wten sposób, że fazie 10.1 odpowiada 
numer 11, fazie 10.5 - numer 12, fazie 10.7 - numer 13, natomiast 
fazie 11 według Feekesa numer 14, charakteryzuje się tym, że 
do roztworu mocznika o stężeniu mniejszym od stężenia maksy
malnego ustalonego dla zboża w danej fazie rozwojowej według 
powyższej zależności dodaje się od 4% do 6%, wagowych 
siedmiowodnego siarczanu magnezowego (MgS04.7H2O) nie
zależnie od fazy rozwojowej zboża według Feekesa, dla którego 
to zboża wodny roztwór mocznika został przygotowany. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 297509 (22) 93 01 22 5(51) A01M 7/00 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 

Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
(72) Wargocki Marian, Przykorski Andrzej, Wilk 

Roman 
(54) Urządzenie do stabilizacji ciśnienia w 

opryskiwaczu 
(57) Urządzenie jest wyposażone w bezuszczelnieniowy za

wór wzniosowy zainstalowany w zbiorniku (2), składający się z 
grzybka (4) przysłaniającego gniazdo (3) umieszczone w dnie 
zbiornika (2). Grzybek (4) jest zamocowany na długim trzonku 
(5) osadzonym przesuwnie w górnej ściance zbiornika (2). Trzo
nek (5) jest zakończony wydrążonym trzpieniem (6) wystającym 
ponad górną ścianę zbiornika (2). Trzpień (6) współpracuje z 
dociskaczem (7) osadzonym przesuwnie na długiej dźwigni (8). 
Ponadto na trzonku (5), pomiędzy zbiornikiem (2), a trzpieniem 
(6) jest osadzona sprężyna (9), która dociska trzpień (6) do 
dociskacza (7). Dociskacz (7) jest wyposażony w prowadzący 
bolec (10) przytwierdzony prostopadle do powierzchni współ
pracującej z wydrążonym trzpieniem (6). Dźwignia (8) jest za
mocowana obrotowo jednym końcem w korpusie (1), a drugim 
końcem umieszczona w jarzmie (11), przytwierdzonym wahliwie 
do korpusu (1) i zaopatrzonym w dociskową sprężynę (12), 
której nacisk jest regulowany nakrętką (13). Na długiej dźwigni 
(8), pomiędzy dociskaczem (7), a jarzmem (11), jest zamocowa
na obrotowo jednym końcem krótka dźwignia (14), współpracu
jąca również z dociskiem (7), której drugi koniec jest umieszczony 
w prowadnicy (15) przytwierdzonej do korpusu (1), azakończenie 
dźwigni (14) współpracuje z mechanizmem krzywkowym (16). 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292805 (22) 91 12 17 5(51) A01N 31/00 
(71) Zakład Doświadczalny CHEMIPAN 

Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu 
Chemii Organicznej PAN, WARSZAWA 

(72) Cieślak Marek, Bolesławska Teresa, Kolk 
Andrzej, Janiszewski Wojciech, Podgórski 
Jacek, Lipiński Sławomir 

(54) Środek przywabiający chrząszcze z rodzaju 
Hylobius 

(57) Środek stanowiący co najmniej trójskładnikową miesza
ninę zawierającą niższy alkohol alifatyczny i związki terpenowe 
charakteryzuje się tym, że związkami terpenowymi jest terpino-
len i ewentualnie a-pinen, ewentualnie karen, a ponadto środek 
zawiera ewentualnie dodatkowo aldehyd alifatyczny o liczbie 
węgli C14-C18 tub mieszaninę takich aldehydów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 295411 (22) 91 10 23 5(51) A01N 43/84 
(31) 90 604708 (32)9010 25 (33) US 
(86) 9110 23 PCT/EP91/02014 
(87) 92 0514 WO92/07837 PCTGazette nr 11/92 
(71) Sandoz Ltd, Bazylea, CH 
(72) LeeShy-Fuh 
(54) Środek szkodnikobójczy 
(57) Środek charakteryzuje się tym, że jako substancję czyn

ną zawiera związek o wzorze 1, w którym każdy z Ri, R2 i R3 
niezależnie oznacza atom wodoru, grupę Ci-e-a!kilową, karbo
ksylową, Ci-8-alkoksykarbonylową, fenylową ewentualnie pod
stawioną, albo Ri i R2 razem tworzą mostek C3-6-alkiienowy, R4 
oznacza atom wodoru, rodnik Ci-s-alkilowy, grupę Ci-a-alki-
lokarbonylową, C1-8- alkoksykarbonylową, -C(0)NR7Rs, C1-8-
alkilosulfonylową, P(0)-(ORg)2, R7P(0)-OR9, grupę benzoilową 
albo kation, R oznacza rodnik Ci-a-alkilowy ewentualnie podsta
wiony, grupę Ci-s-alkoksylową ewentualnie podstawioną, gru
pę Ci-a-alkilokarbonylową, C1-8- alkoksykarbonylową, NR7R8, 
OnS(0)n'Rio, NR7SO2R8, atom chlorowca, grupę cyjanową lub 
nitrową, R5 oznacza grupę Ci-s-alkoksylową podstawioną przez 
1-6 atomów chlorowca, Re oznacza atom wodoru albo ma zna
czenie podane dla R, R7 i Re niezależnie od siebie oznaczają 
atomy wodoru albo rodniki Ci-s-alkilowe, R9 oznacza rodnik 
Ci-a-alkilowy, R10 oznacza rodnik Ci-e- alkilowy ewentualnie 
podstawiony, n oznacza 0 lub 1, n' oznacza 0,1 lub 2, z tym że 
gdy Ri, R2, Ra oznaczają grupy metylowe, R4 i R6 oznaczają 

atomy wodoru, a R oznacza grupę nitrową to R5 nie oznacza 
grupy difluorometoksylowej, w połączeniu z dopuszczalnym w 
rolnictwie nośnikiem. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 295247 (22) 92 07 10 5(51) A07N 47/34 
(31)91 4123111 (32)910712 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(54) Synergistyczny środek chwastobójczy 
(57) Środek charakteryzuje się tym, że zawiera A) związek o 

wzorze przedstawionym na załączonym rysunku albo jego sole 
w kombinacji z B) jednym albo kilkoma związkami z grupy, która 
składa się z herbicydów typu substancji wzrostowej, Dicamba i 
jego soli, Diflufenican, eterów nitrodifenylowych, sulfonylomocz-
ników, które są różne od sulfonylomocznika o wzorze przedsta
wionym na załączonym rysunku, i ich soli oraz selektywnych 
herbicydów trawiastych. 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 295507 (22) 92 08 03 5(51) A27G 1/00 
(31) 91 9103797 (32) 91 1217 (33) ES 

91 9103798 1712 91 ES 
91 9103799 1712 91 ES 
91 9103800 1712 91 ES 

(75) Casals Macia Miguel, Barcelona, ES; Font 
Camprubi Jaime, Barcelona, ES; Besora 
Torradeflot Juan, Barcelona, ES; Casellas 
Pons Alberto, Barcelona, ES 

(54) Urządzenie zapobiegające zamgleniu lustra 
(57) Urządzenie zawiera, połączony z powierzchnią odbijają

cą (2) lustra (1) zespół wielowarstwowy, składający się z dwóch 
warstw izolacyjnych (4,6) izolacji elektrycznej, ułożonej pomiędzy 
nimi warstwy rezystancyjnej (5), warstwy izolacyjnej (7) izolacji 
cieplnej złączonej z zewnętrzną warstwą izolacyjną (6), a także 
warstwy osłonowej (8), dołączonej do warstwy izolacyjnej (7) 
izolacji cieplnej. W innej odmianie urządzenie zawiera przegro
dę z materiału przewodzącego ciepło, na której jednej większej 
powierzchni jest umieszczone lustro, a na drugiej warstwa rezy-
stancyjna. W jeszcze innej odmianie urządzenie zawiera komorę 
z płynem i rezystorem ogrzewającym płyn. Jednąścianę komory 
stanowi lustro, a rezystor jest połączony z czujnikiem tempera
tury i czujnikiem wilgotności. 

Kolejna odmiana urządzenia zawiera ramę nośną lustra 
tworzącą kanały i mającą rozmieszczone dysze. W gnieździe 
ramy jest umieszczony generator gorącego powietrza, które jest 
rozprowadzane na zewnętrznej powierzchni. 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 297083 (22) 92 12 17 5(51) A47B 9/00 
(75) Butrymowicz Roman, Swarzędz 
(54) Mechanizm do zmiany wysokości stołu 
(57) Mechanizm ma dwie podporowe śruby pionowe pokry

te nagwintowanymi płaszczyznami z tworzywa sztucznego i 
osadzone w gniazdach, które stanowią nakrętki z tworzywa 
sztucznego, wyposażone od spodu w półrurkowe prowadnice, 
usytuowano w tulejach nośnych z ramionami stelażowymi (1), 
na których spoczywa płyta blatu, przy czym tuleje nośne są 
osadzone w tulejach prowadzących z tworzywa sztucznego, zaś 
te ostatnie - w tuiejach osłonowych (6). 

Układ napędzający podporowe śruby pionowe składa 
się z dwóch równoległych listew (7 i 8), które są ze sobą 
sprzężone za pośrednictwem trzech wodzików (9), w postaci 
płaskich łączników z dwoma otworami nitowymi. Wodziki te, 
sprzęgając listwy w połowie długości oraz na ich końcach, są na 
sztywno połączone z trzema elementami korbowymi (10). W 
części górnej elementy korbowe (10) mają otwory nitowe, zaś w 
części dolnej, otwory fasolkowe do osadzenia na głowicach 
podporowych śrub pionowych (3) oraz na głowicy korbki (11). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296407 (22) 92 10 29 5(51) A47C 1/032 
(31)914135948 (32)9110 31 (33) DE 

92 4208227 14 03 92 DE 
(75) Yólkle Rolf, Lossburg, DE 

(54) Krzesło, zwłaszcza biurowe krzesło obrotowe 
(57) Krzesło ma połączone ruchliwie wspornik (11) siedzenia 

i przesuwny w pochyleniu wspornik (12) oparcia dla pleców w 
celu wykonywania synchronicznego ruchu przesuwającego w 
stosunku do podstawy (10). Wspornik oparcia dla pleców pod
chwytuje swoim końcem dolnym (12a) wspornik siedzenia i jest 
z nim połączony za pomocą co najmniej jednego elementu 
złącznego w celu równoczesnego wykonania ruchu. W przypad
ku ruchu, spowodowanego ruchem ciała użytkownika, wspornik 
(12) oparcia dla pleców opuszcza się, podczas gdy równocześ
nie wspornik siedzenia przesuwa się do przodu i opuszcza się 
co najmniej w jego części tylnej (11 b). Dzięki temu, że wspornik 
(12) oparcia dla pleców i wspornik (11) siedzenia, są połączone 
w punktach oddalonych od siebie z elementem łączącym -
taśma krzesło umożliwia przemieszczanie go w możliwie najwy
godniejsze położenie spoczynkowe. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 292980 (22) 9112 27 5(51) A61B 5/103 
(75) Śliwa Wincenty, WROCŁAW; Danilewicz 

Lesław, WROCŁAW; Kluczycki Wiesław, 
WROCŁAW 

(54) Aparat do pomiaru antropometrycznych 
parametrów postawy ciała ludzkiego 

(57) Aparat charakteryzuje się tym, że pomiarowa głowica 
(13), na której umieszczone są w dwóch wzajemnie prostopad
łych kierunkach pomiarowe wodziki (14 i 15) zamocowana jest 
na końcu układu prostowodów (10 i 11) połączonych ruchomo 
z obrotową głowicą (4) osadzoną na pionowej kolumnie (1), przy 
czym obrotowa głowica (4) wyposażona jest w trzy elementy 
pomiarowe (7, 8, 9) napędzane przemieszczeniami prostowo
dów (14 i 15) w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach. 
Ponadto pomiarowe elementy (7, 8 i 9) połączone są z elemen-
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tami napędzającymi za pomocą układu sworzni i osadzone są 
nieruchomo wzdłuż osi usytuowanych w dwóch płaszczyznach 
wzajemnie prostopadłych. 

Elementy pomiarowe {7,8,9) stanowią korzystnie prze
tworniki analogowo-cyfrowe o zakresie od dwóch tysięcy do 
dziesięciu tysięcy impulsów każdy, zamieniające przemieszcze
nia kątowe na impulsy elektryczne, połączone z układem reje
strującym i komputerem. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296163 (22) 92 10 06 5(51) A61C 13/20 
(31) 91 240 (32) 9110 07 (33) IT 
(75) Cozzi Gualtiero, Florencja, IT 
(54) Sposób wytwarzania modeli gipsowych w 

stomatologii i materiały potrzebne do tego 
wytwarzania 

(57) Sposób polega na tym, że do materiału na bazie gipsu 
dodaje się co najmniej jeden dodatkowy składnik o własno
ściach zasadowych i co najmniej jeden dalszy składnik o włas
nościach kwasowych, przy czym składniki te są rozpuszczalna 
w wodzie oraz wskaźnik pH w celu umożliwienia siedzenia 
przebiegu procesu od momentu mieszania z wodą, ponieważ 
zmiany pH mieszaniny następują w powiązaniu z tym przebie
giem. 

Przedmiotem wynalazku jest również materiał do wy
twarzania modeii z gipsu w stomatologii. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 292946 (22) 91 12 24 5(51) A61G 13/10 
(71) ORMED Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Medycznej, WARSZAWA 
(72) Korejwo Jan, Lietz Andrzej 
(54) Blat stołu diagnostyczno-chirurgicznego 
(57) Blat stołu wsparty jest na trójkącie kinematycznym o 

ramionach (2), (5), (12), którego ramię (5), łączące ramę (12) 
blatu ze wspornikiem (2), stanowi sprężyna gazowa o długości 
płynnie zmiennej, nastawnej za pomocą cięgna (10) napędza
nego ręczną dźwignią (17). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 291897 (22) 91 10 02 5(51) A61M 5/24 
(75) Piątek Bolesław Tadeusz, BYTOM 
(54) Konstrukcyjny zestaw injekcyjny 

strzykawkowo-ampułkowy 
(57) Konstrukcyjny zestaw upraszcza sposób wykonywania 

injekcji, bowiem nie wymaga przepompowywania leku do strzy
kawki, oraz uniemożliwia ponowne użycie strzykawki. Konstru
kcyjny zestaw zawiera trzy odrębne części konstrukcyjne: am
pułkę z lekiem, igłę (3) lekarską i element (2) tłoczący, który 
zbudowany jest w formie walcowej tulejki (5) z podpórką (9) pod 
palce w dolnej części tulejki wraz z nieruchomym tłoczyskiem 
(6) złączonym na trwale z czołową ścianką (12) tulejki (5). W osi 
tulejki (5) jest kanalik (8) dla przepływu leku. 
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Na doiną część tłoczyska (6) nasadzony jest tłoczek (7) 
z nałożonym na jego czoło filtrem (10) z cienkiej folii. Ampułka 
(1) z lekiem ma na obwodzie walcowym nacięcie. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296299 (22) 92 10 21 5(51) A61M 5/31 
(31)91 2102 (32)9110 22 (33) AT 
(75) Wimmer Erwin, St.Valentin, AT 
(54) Strzykawka jednorazowa 
(57) Część kołnierzowa (10) jest ukształtowana w postaci 

stożka ściętego, rozszerzającego się w kierunku do trzonka (8), 
przy czym promieniowy odstęp powierzchni wewnętrznej płasz
cza części kołnierzowej (10) cia.gle wzrasta w kierunku do trzon
ka (8), do którego części kołnierzowej (10) przylega uszczelka 
pierścieniowa (11), ukształtowana w postaci współosiowego 
cylindra swobodnie wystająca od strony główki tłokowej (7). 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 292936 (22) 91 12 23 5(51) A61M 5/142 
(71) Polska Akademia Nauk, Zakład 

Doświadczalny MEDIPAN Centrum 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, 
WARSZAWA 

(72) Gajdzis Wojciech, Lasek Andrzej, Pawluk 
Mieczysław 

(54) Przyrząd do przetłaczania substancji 
płynnych 

(57) Przyrząd przeznaczony jest do jednorazowego zastoso 
wania przy przetłaczaniu płynów infuzyjnych, krwi i krwiozastę
pczych w czasie zabiegów lekarskich. 

Przyrząd ma dren (1) składający się z dwóch części. 
Dren (1) w części roboczej zaopatrzony jest w przedłużacz 
elastyczny (2) o zwiększonej wartości naprężeń w stosunku do 
pozostałej części. Przedłużacz elastyczny (2) połączony jest z 
pozostałą częścią za pomocą pierwszego złącza (3), a z kroplo
mierzem za pomocą drugiego złącza (4). Złącza (3) i (4) zawie
rają elementy (5) samozaciskowe termicznie. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 295934 (22) 91 12 27 5(51) A62D 1/00 
A62C2/00 

C01B 33/12 
(31) 91 636773 (32) 910102 (33) US 
(86) 91 12 27 PCT/US91/09807 
(87) 92 07 23 WO92/11903 PCT Gazette nr 19/92 
(71) POWSUS INC (US/US), Malvem, US 
(72) Stewart Harry E., MacElwee Donald B. 
(54) Mieszaniny do gaszenia pożarów 
(57) Kompozycje gaśnicze o niskiej zdolności niszczenia 

ozonu zawierające proszek gaśniczy charakteryzują się tym, że 
jako środek ciekły zawierają bromodwuchlorometan lub dwu-
chiorotrójfluoroetan. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 297250 (22) 92 12 29 5(51) A62D 1/00 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Borysewicz Janina, Beres" Janusz, Hanasz 

Janusz, Dreksa Władysław, Sołtysiak Jerzy, 
Stępień Karol, Powierza Wanda, Unicka 
Elżbieta, Kmiecik Anna 

(54) Sposób wytwarzania środka gaśniczego 
(57) Sposób wytwarzania środka gaśniczego, zawierające

go liniowe i usieciowane polimery akrylowe, detergenty i wodę, 
polega na tym, że średniocząsteczkowy kwas poliakrylowy, o 
średniej masie cząsteczkowej 50 -100 tys., w postaci roztworu 
wodnego miesza się z polimerem akrylowym usieciowanym, 
użytym w postaci żelu zawierającego 5 - 50% suchej substancji, 
otrzymanym przez kopolimeryzację monomerów akrylowych i 
związków diwinylowych, zawierającym 30 - 80% grup amido
wych w łańcuchu, otrzymaną mieszaninę poddaje się bardzo 
dokładnemu ujednorodnieniu, a następnie dodaje się środki 
pianotwórcze, ewentualnie z dodatkami wspomagającymi, ko
ryguje się pH do wartości 6 - 8, uzyskując produkt o zawartości 
składników wyrażonej proporcją 1 -10 : 0,-5:15, który poddaje 
się ewentualnie granulacji i rozcieńcza się wodę do wymagane
go stężenia. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

Al(21) 297024 (22) 92 12 14 5(51) B01D 19/04 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Wilk Stanisław, Kałędicowski Bronisław, 

Grzywocz Józef, Bekierz Gerard, Jarawka 
Marek, Dreksa Władysław, Gryta Marian, 
Majchrzak Jerzy, Pękala Witold, 
Jerzykiewicz Bożena 

(54) Środek przeciwpieniący 
(57) Środek składa się z 5 -15 części wagowych oksypropy-

lenowego glikolu propylenowego o średniej masie cząsteczko
wej 1500 - 2000, 2 - 5 części wagowych kwasów tłuszczowych 
nienasyconych zawierających 14 -18 atomów węgla włańcuchu 
alkilowym, 10-25 części wagowych mieszaniny alkohoii tłusz
czowych zawierających 1 6 - 2 0 atomów węgla w łańcuchu 
alkilowym i produktów oksyalkilenowania średnio 4 - 7 molami 
tlenku etylenu alkoholi tłuszczowych zawierających 1 6 - 2 0 
atomów węgla włańcuchu alkilowym, w której stosunek wagowy 
alkoholi tłuszczowych do produktów ich oksyetylenowania wy
nosi jak 1 : 0,25 - 4 oraz z mieszaniny węglowodorów alifatycz
nych zawierających włańcuchu alkilowym 16-32 atomy węgla, 
w której frakcja C20 - C26 stanowi 60 - 70% wagowych, stanowią
cych uzupełnienie składu środka do 100 części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 296997 (22) 92 12 11 5(51) B01D 29/33 
(75) Sadło Jan, Wrocław 
(54) Filtr, zwłaszcza do wody pitnej 
(57) Filtr ma korpus (10) z otworem zasilającym (13), na 

którym od strony górnej zamocowana jest pokrywa (3) z otwo
rem odpływowym (1). 

Wewnątrz korpusu (10) umieszczony jest wkład filtrują
cy (8) uszczeiniony uszczelnieniami dolnym (14) i górnym (5). 
Otwór zasilający (13) ma połączenie z komorą wysokiego ciś
nienia (9), natomiast otwór odpływowy (1) ma połączenie z 
komorami niskiego ciśnienia (2,12,18), 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 292925 (22) 91 12 20 5(51) B01D 53/02 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

LUBLIN 
(72) Gierak Andrzej, Leboda Roman, 

Grochowicz Paweł 
(54) Sposób i urządzenie do zatężania gazów i par 

substancji lotnych, zwłaszcza z powietrza o 
niskich stężeniach metodą adsorpcji i 
termodesorpcji 

(57) Sposób polega na przepuszczaniu par substancji lot
nych zawartych w powietrzu lub w gazach lub znad roztworów 
wodnych przez kolumnę sorpcyjną, a następnie na termodesor
pcji ich przez ogrzewanie do 400-650K w czasie 3-6 sekund i 
wprowadzeniu ich bezpośrednio na kolumnę analityczną chro
matografu gazowego. 

Urządzenie według wynalazku posiada kolumnę sor
pcyjną (2) połączoną poprzez zawór sześciodrożny (1) z chro
matografem gazowym. Kolumna (2) połączona jest ponadto w 
obwdód z układem zasilania (3) prądem 100-250 A. Zawór (1) 
połączony jest z sytnikiem par (7) oraz z urządzeniem zasysają
cym (11) i fleometrem przepływowym (5). Kolumna sorpcyjna 
(2) wyposażona jest w termoparę (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292221 (22) 9112 20 5(51) B01D 53/34 
(75) Olszewski Czesław, POLICE 
(54) Urządzenie do oczyszczania gazów 
(57) Urządzenie do oczyszczania gazów, zwłaszcza zawie

rających dwutlenek siarki składa się z dwóch talerzy stożkowych 
(3, 7) przymocowanych do słupków (6) konstrukcji, dwóch roz
pylaczy (2, 5) wody oraz rury doprowadzającej (11) wodę i rury 
odprowadzającej (12) kwaśny roztwór z koryta zbiorczego (9). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 292858 (22) 91 12 17 5(51) B01D 53/36 
B01D 53/34 

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

(72) Nowicki Bogusław, Busko Józef, Masiarz 
Anna, Mordalski Jerzy, Jazy Edward 

(54) Katalizator do dopalania gazów odlotowych 
(57) Wynalazek dotyczy katalizatora nośnikowego do dopa

lania gazów odlotowych w celu ich oczyszczenia od zanieczy
szczeń organicznych i tlenku węgla. 

Katalizator osadzony na nośniku zawierający platynę z 
dodatkiem chromu i żelaza charakteryzuje się tym, że zawiera 
0,02 - 0,05% wagowych Pt, 0,01 - 0,03% wagowych Cr i 0,01 -
0,03% wagowych Fe. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292819 (22) 9112 16 5(51) B01J 14/00 
(71) Uniwersytet Śląski, KATOWICE 
(72) Zemanek Aleksander 
(54) Sposób rozcieńczania cieczy oraz aparatura 

do stosowania tego sposobu 
(57) Sposób polega na tym, że rozcieńczanie prowadzi do 

równocześnie na kilku poziomach przez dodawanie do części 
objętości rozcieńczanej na danym poziomie cieczy świeżych 
porcji rozcieńczalnika oddestylowanego z reaktora i skroplone
go w chłodnicy zwrotnej, przy utrzymaniu stałej całkowitej obję
tości rozpuszczalnika. 

Aparatura do rozcieńczania cieczy ma rozcieńczalnik© 
wą kolumnę (K) zaopatrzoną w połączone ze sobą pionowo 
pojemniki (Pl, P2, P3...Pn), prz czym nad kolumną (K) jest 
umieszczony zbiornik (A) z cieczą rozcieńczoną połączony z 
pierwszym pojemnikiem (P1) zaworem (Ko), a pod kolumną (K) 
ma reaktor chemiczny (D), który jest połączony ze zbiornikiem 
rozcieńczalnika (B) poprzez chłodnicę (C) skraplającą pary 
rozpuszczalnika doprowadzane z reaktora chemicznego (D), 
natomiast zbiornik rozcieńczalnika (B) jest połączony drugo
stronnie poprzez zawory (K1, K2, K3...Kn) oddzielnie do po
szczególnych pojemników (P1, P2, P3...Pn). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292394 (22) 911114 5(51) B02C13/26 
(75) Reinares Palacios Ma Luz, MADRYT, ES 
(54) Rozdrabniacz, zwłaszcza do pasz 
(57) Rozdrabniacz zawierający linię produkcyjną i korpus 

konstrukcyjny w formie zasobnika posiada pokrywę dla zamy
kania od góry i sito (3) dla przesiewania, które tworzy płaską 
cylindryczną przestrzeń. W górnej części korpusu znajduje się 
jeden lub kilka lejów zasilających, wyposażonych w regulowane 
zamknięcie wyposażone w układ dla zasilania pod ciśnieniem, 
sterowane przez regulator elektroniczny, co pozwala na stero
wanie zasilaniem rozdrabniacza. Rozdrabniacz zawiera również 
układ odprowadzenia gorącego powietrza regulowany i stero
wany termostatem, który po stwierdzeniu krytycznej temperatu
ry rozpoczyna funkcjonowanie. Ten typ rozdrabniacza pozwala 
na rozdrabnianie dowolnego typu produktów łamliwych. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 297107 (22) 92 12 22 5(51) B21D 22/02 
(31) 91 001026 (32) 91 12 23 (33) IT 
(71) FIAT AUTO S. p. A., Turyn, IT 
(72) Da Re'Mario 
(54) Sposób wytłaczania elementów z blachy I 

forma do wytłaczania elementów z blachy 
(57) Sposób wytłaczania elementów z blachy polega na tym, 

że wytwarza się modelową formę mającą powierzchnię, która 
jest kopią co najmniej jednego obszaru kształtowanego elemen
tu, o krytycznej krzywiźnie, umieszcza się na powierzchni mode
lowej formy co najmniej jeden czujnik wybrany z grupy czujników 
obejmującej czujniki ciśnieniowe, temperaturowe, przemieszcze
nia liniowego, wibracyjne, przełamania i grubości dla mierzenia 
wartości parametru wytłaczania a następnie tłoczy się co naj
mniej jeden element z blachy za pomocą modelowej formy i 
odczytuje się wartości odpowiedniego parametru z co najmniej 
jednego czujnika, po czym wykorzystuje się odczytane wartości 
do weryfikacji modelu matematycznego wytłaczania, zaś nastę
pnie kontroluje się i/lub analizuje proces wytłaczania za pomocą 
zweryfikowanego modelu matematycznego. 

Forma (6) do wytłaczania elementów z biachy, z których 
każdy ma co najmniej jeden obszar zakrzywionej powierzchni o 
kr/tycznym promieniu krzywizny, zawiera matrycę (4) i stempel 
(2) oraz co najmniej jeden obszar zakrzywionej powierzchni, 
który jest kopią obszaru o krytycznym zakrzywieniu kształtowa
nego elementu przeznaczonego do wytwarzania. Forma (6) ma 
co najmniej jeden czujnik wybrany z grupy obejmującej czujniki 
ciśnieniowe (20), temperaturowe (26), przemieszczenia liniowe
go, wibracyjne (16), przełamania (22) i grubości (24) dla mierze
nia wartości parametrów ukształtowanego elementu, które są 
rozmieszczone na występie (8) i w płaskim obszarze (12) stem
pla (2) i we wnęce (10) matrycy (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 297449 (22) 93 01 15 5(51) B21D 53/84 
B23P9/02 

(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Znorko Antoni Daniel, Awramiuk Jerzy 
(54) Zespół nagniatający czopy na wykorbieniach 

wału korbowego 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że ramiona (3 i 4), usta

wione równolegle i współosiowo względem siebie, zamocowa
ne są na prowadnicy (1), przy czym jedno ramię jest stałe (3), 
natomiast drugie ramię (4) przesuwne za pomocą siłownika (6). 
Górny koniec prowadnicy (1) połączony jest z wałem (5) poprzez 

jarzmo (2) umożliwiające prowadnicy ruch posuwisto-obrotowy 
i prostopadły względem osi wałka (5). Jarzmo wyposażone jest 
w układ sterująco-blokujący położenie prowadnicy nawaie (5). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 292831 (22) 9112 16 5(51) B22D 1/00 
C22C1/03 

(71) HUTMEN S. A., WROCŁAW 
(72) Orzechowski Henryk, Matusiak Jan, 

Szestowicki Waldemar 
(54) Urządzenie do ciągłego wtapiania składnika 

stopowego do miedzi 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wtapiania wypełnio

nej składnikiem stopowym rurki miedzianej do kąpieli miedzia
nej w przystawce iejniczej. Urządzenie do ciągłego wtapiania 
rurki miedzianej odwijanej z kręgu ma układ rolek napędzają
cych (11) i prostujących (13), zamontowanych na podstawie (12) 
przytwierdzonej do konstrukcji nośnej (7). Mechanizm rozwija
nia (9) ma rolki (10). Konstrukcja nośna (7) mocowana jest 
rozłącznie i przechylnie do pokrywy (6) przystawki Iejniczej. W 
pokrywie (6) znajduje się ognioodporna tuleja (4), a do jej 
wnętrza wprowadzana jest wypełniona rurka miedziana (14). 
Natomiast urządzenie do ciągłego wtapiania rurki miedzianej w 
odcinku prostym ma układ rolek, napędzającej, dociskowej i 
prostujących, zamontowanych na konstrukcji nośnej przymoco
wanej do pokrywy przystawki Iejniczej. W pokrywie znajduje się 
ogniotrwała tuleja, a do jej wnętrza wprowadzana jest wypełnio
na rurka miedziana. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292918 (22) 91 12 20 5(51) B22F 3/08 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. 

Jarosława Dąbrowskiego, WARSZAWA 
(72) Włodarczyk Edward, Moszczyński 

Aleksander, Michałowski Jerzy, Maciejewski 
Mirosław, Piętaszewski Jan, Trębiński 
Radosław 

(54) Sposób wytwarzania spieków cermetaiowych 
(57) Sposób wytwarzania spieków cermetaiowych, w którym 

sporządza się mieszaninę proszków metali lub stopów metali z 
proszkami ceramicznymi, którą następnie prasuje się iub prasu
je się i spieka znanymi metodami, polega na tym, że następnie 
wypraskę poddaje się obciążeniu wybuchem, którego energia 
jest tak duża, aby spowodować umocnienie przez zgniot, lecz 
nie tyle duża, aby wytwarzająca się temperatura spowodowała 
rekrystalizację metalu lub stopu stanowiącego osnowę cerme
talu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292876 (22) 91 12 18 5(51) B23B 27/16 
(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Skiedrzyński Mieczysław 
(54) Nóż tokarski 
(57) Nóż tokarski, szczególnie do przecinania i wcinania, z 

gniazdem osadnym (3) na wymienne płytki skręcające (2) zakle
szczane w gnieździe (3} siłami skrawania, posiada w korpusie 
(1) kołowe przecięcie (4) usytuowane nad górną prowadnicę 
gniazda osadnego (3). Kołowe przecięcie (4) zwiększa podat
ność sprężystą prowadnicy górnej, a tym samym eliminuje 
wypadanie płytki (2) z gniazda (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292825 (22) 91 12 16 5(51) B27C 9/04 
(75) Krzysiek Stanisław, GÓRNO 
(54) Wieloczynnościowa obrabiarka do drewna 
(57) Obrabiarka składa się z pilarki tarczowej (1) z silnikiem 

(2) zaopatrzonej w obrotowy podajnik (3) materiału wyjściowego 
(4). Pilarka tarczowa (1) połączona jest tarczowym podajnikiem 
(5) z zespołem frezującym (6) i zespołem szlifującym (7). Zespół 
szlifujący (7) połączony jest podajnikiem poziomym (8) z okroj-
nikiem kształtu (9) i podstawką mocującą (10) osadzoną na 
wałku roboczym (11) zespołu kopiującego. Pod podstawką 
mocującą (10) osadzona jest krzywka (12) z dwoma bocznymi 
wałkami (13) o niezależnych napędach (14). Na bocznych wał
kach (13) osadzone są rolki (15) i frezy kształtowe (17). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 292932 (22) 91 12 21 5(51) B27N 3/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 

Tworzyw Winylowych, OŚWIĘCIM 
(72) Miara Zbigniew, Wójcik Jerzy, Koprzywa 

Jerzy, Gil Tadeusz, Sławski Henryk 
(54) Sposób otrzymywania płyt pilśniowych 

bardzo twardych 
(57) Sposób otrzymywania płyt pilśniowych bardzo twar

dych, polegający na impregnowaniu płyt twardych, charakte
ryzuje się tym, że jako impregnat stosuje się mieszaninę 2 do 3 
części kwasów tłuszczowych porafinacyjnych i/lub przedgonu z 
destylacji oleju talowego oraz 2 do 3 części paku tłuszczowego 
i/lub paku talowego i hartowaniu zaimpregnowanych płyt. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292894 (22) 91 12 20 5(51) B29C 47/14 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE 

INTERNATIONAL, COURBEVOIE, FR 
(72) Scholl Heinz, Friedrich Hans-Georg, 

Hammes Friedhelm 
(54) Urządzenie do formowania kształtownika z 

wytłaczanego polimeru 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że wytłaczająca dy

sza (5) jest wyposażona w płytę (22) za kalibrowanym wylotem 
(6), który jest przez nią częściowo zasłonięty. Płyta (22) iub 
prowadnik (22) jest sterowany dźwignikiem (16) lub tarczą na
pędzaną ruchem obrotowym. Dysza tego typu umożliwia wytwa
rzanie kształtowników o zmiennych przekrojach. 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 292855 (22) 91 12 17 5(51) B29C 49/06 
B65D 55/08 

(75) Guga Jan, KRUPSKI MŁYN; Krawiec Józef, 
KRUPSKI MŁYN; Opara Bernard, 
BORUSZOWICE 

(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego i sposób 
jego wytwarzania 

(57) Pojemnik składa się z korpusu (1) mającego szyjkę z 
gwintem (2) i nadlewem (3), nakrętki (4) z gwintem (5) i zagłę
bieniem (6), uszczelki (7) i nakładki (8) z wgłębieniem (9) 
Korpus pojemnika wykonano przez wytłaczanie z rozdmuchem, 
przy czym nadlew (2) uformowany został za pomocą noża 
skierowanego do środka formy. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 292840 (22) 91 12 18 5(51) B32B 27/00 
(71) LES IMPRESSION EN CONTINU, 

SARTROUVILLE, FR 
(54) Folia wielowarstwowa do kondycjonowania 

produktów, zwłaszcza produktów 
żywnościowych 

(57) Wynalazek dotyczy folii wielowarstwowej (2) przezna
czonej do kondycjonowania produktów charakteryzuje się tym, 
że zawiera co najmniej jedną warstwę wewnętrzną (4) z tworzy
wa sztucznego przepuszczającego powietrze i co najmniej jed
ną warstwę (6) stanowiącą zaporę dia powietrza. Warstwa we
wnętrzna jest umocowana na warstwie, która przylega do niej 
przy użyciu kompozycji tworzącej klej (8) zawierającej absorb-
ent tlenowy. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 297266 (22) 92 12 30 5(51) B60B 31/00 
(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 

Herby 
(72) Faracik Andrzej, Kulejewski Józef, Otrębski 

Andrzej, Grabałowski Romuald, Sukiennik 
Zdzisław, Grobara Józef, Górnik Stanisław, 
Machoń Franciszek, Korzekwa Henryk, 
Matyja Jacek 

(54) Urządzenie do demontażu zestawu kół 
szynowych 

(57) Celem wynalazku jest rozwiązanie zagadnienia skon
struowania specjalistycznego urządzenia do łatwego demonta
żu kół szynowych. 

Urządzenie ma korpus (1) z oknami załadowczymi i 
odbiorczymi. Wewnątrz korpusu (1) zamocowany jest suwliwie 
popychacz (5) zaopatrzony w sworzeń (7) wyciskowy. Do górnej 
przedniej części korpusu (1) zamocowany jest mechanizm (9) 
oporowo-obrotowy, którego dolne ramię stanowi sworzeń (12) 
oporowy. W części środkowej korpusu (1) znajdują się dwie 
trawersy oporowe oraz dwie płyty ustalająco -ograniczające, a 
w części tylnej znajduje się trawersa (17) zrzutowa. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 294426 (22) 92 05 04 5(51) B60K17/08 
(31)91 001028 (32)9112 23 (33) IT 
(71) FIAT AUTO SPA, Torino, IT 
(72) Ghione Ferruccio 
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(54) Skrzynia biegów pojazdu mechanicznego ze 
stałym zazębieniem kół 

(57) W skrzyni biegów pojazdu mechanicznego ze stale 
zazębionymi kołami, luźne koło (14) biegu wstecznego jest stale 
szybko wprowadzane w ruch obrotowy razem z pośrednim 
wałkiem (2) za pomocą jednego lub drugiego z zębatych pier
ścieniowych kół (12, 13) osadzonych na przesuwnej tulei (10) 
skojarzonej z parą kół zębatych (8,9) umieszczonych na pośred
nim wałku (2). 

(I zastrzeżenie) 

Al(21) 292915 (22) 91 12 19 5(51) B60N 2/20 
B61D 33/00 

(71) BUMAR-FABLOK Fabryka Maszyn 
Budowlanych i Lokomotyw, CHRZANÓW 

(72) Hejnar Henryk, Ziarko Andrzej, Mucha 
Janusz 

(54) Fotel obrotowy składany 
(57) Fotel obrotowy składany, wyposażony w ślizgowy me

chanizm obrotu, odchylane i dzielone oparcie oraz dźwigniowy 
mechanizm składania, przeznaczony jest do zabudowy na sta
nowiskach o ograniczonej ilości miejsca, obsługiwanych w po
zycji siedzącej lub stojącej. 

Ślizgowy mechanizm obrotu umożliwia regulację mo
mentu obrotu fotela za pośrednictwem nakrętki (12) i przeciw-
nakrętki (13). Odchylane oparcie fotela jest podzielone w okoli
cy lędźwiowej na część dolną i dokładaną na część górną z 
możliwością składania części dolnej na siedzisko. Składanie 
fotela odbywa się za pośrednictwem mechanizmu dźwigniowego, w 
którym nośne dźwignie tylne (15) są rozstawione szerzej niż dźwignie 
przednie (14), a po złożeniu znajdują się w jednej płaszczyźnie. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 297353 (22) 93 01 08 5(51) B60R 25/00 
(75) Wałach Zdzisław, Kraków 
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazd 

mechaniczny przed kradzieżą 
(57) Urządzenie składa się z dwóch zespołów (01) i (02), przy 

czym zespół (02) stanowi wtyk i połączony jest wiązką przewo
dów (14) z pojazdem, zaś jego korpus (13) wyposażony jest w 
zamek (15) i zaczep (8), który w pozycji zamknięcia umiejsca
wiany jest w wybraniu (7) otworu wtykowego (6) usytuowanego 
w korpusie (1) zespołu (01) zamocowanego na stałe do ostoi. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 292977 (22) 91 12 27 5(51) B60T 8/18 
(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 

WARSZAWA 
(72) Szczeciński Stanisław, Wnukowicz Edward 
(54) Automatyczny, powietrzny regulator siły 

hamowania, zwłaszcza do pojazdów 
mechanicznych 

(57) Automatyczny regulator siły hamowania ma popychacz 
(9) prowadzony w tulei (10) osadzonej trwale w korpusie popy-
chacza (11) i podparty sprężyną (14), natomiast na osi (17) 
związanej mechanicznie z zawieszeniem pojazdu i połączonej 
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sworzniem kulowym (16) z korpusem popychacza (11) osadzo
na jest na wielowypuście tarcza sprzęgła (18), która jest doci
skana do obudowy (1) tłokiem pośrednim (19) umieszczonym 
w komorze, która połączona jest kanałem (26) z przyłączem (24). 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 292851 (22) 91 12 17 5(51) B62D 5/30 
(75) Pasieka Andrzej, INOWROCŁAW 
(54) Blokada ułatwiająca ruszanie samochodem 

pod górę 
(57) Blokada ma na wałku (1) przenoszącym moment obro

towy, zespolone z nim na stałe koło zębate (2), z którym współ
pracuje zapadka (3) o dwukierunkowym działaniu, przytwierdzo 
na do obudowy (5) i połączona z mechanizmem wykonawczym 
(4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 291816 (22) 91 09 23 5(51) B63H 1/12 
(75) Stepaniuk Jan, SZCZECIN 
(54) Urządzenie napędowe 
(57) Urządzenie napędowe, zwłaszcza dia pojazdów poru

szających się po wodzie lub po śniegu, posiada co najmniej 

jeden ślimak, usytuowany równolegle do kierunku ruchu pojaz
du, przy czym ślimak wykonany jest jako zbiornik (1) z nawiniętą 
na nim spiralą (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296437 (22) 92 10 30 5(51) B63H 5/15 
B63B1/08 

(31)914136245 (32)911102 (33) DE 
(75) Schneekluth Herbert, Akwizgran, DE 
(54) Urządzenie kierujące przepływem 
(57) Osłona (6) śruby napędowej, jako dysza siodłowa jest 

umieszczona powyżej śruby napędowej i jest usztywniona dzię
ki temu, że w przybliżeniu poziome względnie promieniowe 
powierzchnie kierujące przepływem (7), umieszczone przed lub 
z tyłu śruby napędowej, tworzą z dyszą siodłową statyczny 
zespół tak, że szlywność dyszy siodłowej i wytrzymałość powie
rzchni kierujących (7) jest podwyższona. W części dyszy układ 
powierzchni kierujących (7) powiększa odstęp od krągu (14) 
śruby napędowej w obszarze wlotu i wylotu skrzydeł śruby 
napędowej, w celu redukcji wibracji, które są wywołane przez 
impulsy ciśnienia, obracających się skrzydeł śruby napędowej. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 292947 (22) 9112 24 5(51) B64C 11/28 
(75) Złotowski Andrzej, WARSZAWA 
(54) Sposób chowania i rozkładania łopat 

wirnika nośnego pionowzlotu w locie 
postępowym i wirnik nośny pionowzlotu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie chowania i rozkła
dania łopat wirnika pionowzlotu podczas lotu postępowego w 
celu uzyskania sylwetki pionowzlotu bardzo zbliżonej do samo
lotu, a tym samym umożliwia uzyskanie parametrów technicz
nych przelotu poziomego właściwych dla samolotów. 

W sposobie według wynalazku po osiągnięciu przez 
pionowzlot niezbędnej prędkości poziomej łopaty wciąga się do 
wirującej głowicy wirnika, zaś rozkładanie łopat następuje przez 
ich wysunięcie przy wirującej głowicy, po zmniejszeniu prędko
ści lotu postępowego do prędkości niezbędnej. 

Wirnik nośny pionowzlotu ma głowicę z zamocowanymi 
do niej co najmniej dwiema łopatami o profilu lotniczym, przy 
czym każda łopata umieszczona jest w głowicy wysuwnie na 
cięgnie (3) przymocowanym do umieszczonej w głowicy wcią
garki (1). Ponadto łopata zaopatrzona jest w elementy sterujące 
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kątem natarcia łopaty wysuniętej z wirującej głowicy. Inny wirnik 
ma podatne na zwijanie łopaty umieszczone wysuwnie w głowi
cy wirnika, przy czym każda łopata przymocowana jest jednym 
końcem do umieszczonej w głowicy wciągarki (1), a ponadto 
zaopatrzona jest w elementy sterujące kątem natarcia łopaty 
wysuniętej z wirującej głowicy. W korzystnym wykonaniu łopaty 
wirników zaopatrzone są w powierzchnie sterowe. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 297234 (22) 92 12 28 5(51) B65G 3/02 
C71J Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Ewertowska-Madej Zofia, Majka Krzysztof, 

Markiewicz Andrzej 
(54) Sposób wykonania czaszy składowiska 

odpadów 
(57) Wynalazek przeznaczony jest do zastosowania przy 

budowie składowisk odpadów, a w szczególności wysypisk 
odpadów komunalnych i przemysłowych. Zapewnia on zatrzy
mywanie lub wstępne oczyszczanie odcieków zawierających 
również metale ciężkie. Na podłożu gruntowym stanowiącym 
spód wysypiska układa się jednąz trzech rodzajów niżej wymie
nionych popiołowych warstw ochronnych lub kilka warstw jed
nocześnie. Na przepuszczalnym podłożu wysypiska układa się 
nieprzepuszczalną popiołową warstwę ochronną o współczyn
niku wodoprzepuszczalności mającym wartość mniejszą niż k 
= IO'7 m/s i zagęszcza się ją maksymalnie przy wilgotności 
optymalnej popiołu. Na nieprzepuszczalnym podłożu wysypi
ska układa się pochłaniającą popiołową warstwę ochronną o 
współczynniku wodoprzepuszczalności większym niż k = 10"7 

m/s, wilgotności molekularnej nie mniejszej niż 70% i odsączal-
ności nie większej niż 5%. Na nieprzepuszczalnym podłożu 
wysypiska układa się infiltrującą popiołową warstwę ochronną 
o rozpuszczalności popiołów w wodzie względem ich suchej 
masy nie przekraczającej 2%. W zależności od rodzaju i objętości 
odcieków docelowo dopływających do poszczególnych warstw 
ochronnych ustala się ich miąższość. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 292927 (22) 91 12 20 5(51) B65G 13/00 
(71) Instytut Obróbki Plastycznej, POZNAŃ 
(72) Łuczak Eugeniusz, Kokot Maciej, Sławicz 

Cyryl, Stachowiak Zbigniew, Nawrocki 
Wojciech, Stachowiak Ferdynand 

(54) Urządzenie transportująco-podające pręty 
lub rury 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że przenośnik rolko
wy ma kilka równoległych względem siebie torów (6) dla prętów, 
ponad którymi jest usytuowana co najmniej jedna bieżnia (7), 

przy czym bieżnia ta ma na swym skrajnym końcu nieruchomy 
zderzak (8) usytuowany ponad zewnętrzną krawędzią skrajnego 
toru (6), a ponadto każdemu z pozostałych torów jest na bieżni 
przyporządkowany oddzielny wysuwany ku górze zderzak ru
chomy (10) zaopatrzony w oddzielny napęd, przy czym bieżnia 
(7) wraz ze zderzakiem nieruchomym i zderzakami ruchomymi 
jest zainstalowana w sposób pozwalający na ich opuszczanie 
do poziomu znajdującego się poniżej torów przenośnika rolko
wego (5) i na ponowne podniesienie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292801 (22) 9112 16 5(51) B65G 35/06 
(71) FATA AUTOMATIONS.p. A, TURYN, 

IT 
(72) Di Rosa Gaetano 
(54) Urządzenie transportowe z wózkami 

samobieżnymi na podwieszonej szynie 
(57) Urządzenie transportowe (10) zawiera podwieszoną szy

nę (11) i wózki (12) z górnym kołem napędowym (13) i dolnymi 
rolkami prowadzącymi (15,16), z których co najmniej jedna jest 
połączona z elementem dociskowym (17) do powodowania przy
legania koła napędowego (13) do szyny (11) wzdłuż toru. 
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Szyna (11) ma odcinki poziome (20) posiadające pier
wszą stałą grubość (a), odcinki nachylone (21) mające drugą 
grubość (b) większą niż pierwsza grubość (a), przy czym pomię
dzy odcinkami poziomymi (20) i odcinkami nachylonymi (21) są 
usytuowane odcinki zakrzywione (22, 23), które mają grubość 
zmieniającą się progresywnie dla utrzymania stałego docisku 
elementów dociskowych (17) wózka (12) wzdłuż całego zakrzy
wionego odcinka (22, 23). korzystnie o wielkość równej wielko
ści docisku wywieranego przez elementy dociskowe (17) wózka 
(12) wzdłuż odcinków nachylonych (21). Pomiędzy zakrzywio
nymi odcinkami (22,23) i poziomymi odcinkami (20) są ukształ
towane odcinki pośrednie (24,25), których grubość zmienia się 
stopniowo od grubości odcinków zakrzywionych (22, 23) do 
grubości (a) odcinków poziomych (20). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 292981 (22) 91 12 27 5(51) B65G 53/30 
B65F5/00 

(71) Politechnika Śląska, GLIWICE 
(72) Rokita Jerzy, Wiłgusiewicz Władysław, 

Kmiecik Jerzy, Skrzypek Leszek, Rokita 
Jadwiga 

(54) Układ do odprowadzania gęstych zawiesin 
drobnoziarnistych ciał stałych w cieczy, 
zwłaszcza popiołów 

(57) Układ jest wyposażony w zbiornik przelewowy (5), który 
jest połączony z rurociągiem kontrolnym (7) o średnicy 30 do 
150 mm, na którym jest zainstalowany przepływomierz (8), przy 
czym zbiornik retencyjny (1) jest połączony te zbiornikiem prze
lewowym (5) poprzez odrębną pompę (9) i rurociąg (10). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al(21) 292956 (22) 91 12 23 5(51) C01B 31/30 
(71) Instytut Obróbki Skrawaniem, KRAKÓW 
(72) Szutkowska Magdalena, Królicka Bogna, 

Gibas Tadeusz 
(54) Sposób obróbki cieplnej wyrobów z węglików 

spiekanych 
(57) Sposób polega na tym, że obróbkę cieplną prowadzi siv 

w kąpieli solnej, przy czym stosuje się podgrzewanie wstępne 
dwustopniowe w temperaturze 550°C w czasie 20 minut, a 
następnie w temperaturze 920°C w czasie od 7 do 15 minut, po 
czym prowadzi się hartowanie w temperaturze od 1200°C do 
1250°C w czasie od 5 do 10 minut, zależnym od wielkości 
wsadu, bez odpuszczania i z szybkim chłodzeniem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292891 (22) 91 12 20 5(51) C02F 1/46 
(71) Instytut Maszyn Spożywczych, WARSZAWA 
(72) Pełćzyński Tadeusz, Groman Albert, Popko 

Henryk 
(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania 

ścieków, zwłaszcza z przetwórstwa 
spożywczego 

(57) Sposób polega na tym, że w zbiorniku zanurzone są 
zespoły elektrod, których jedna część połączona jest ze źródłem 
napięcia stałego, natomiast druga połączona jest z generatorem 
napięcia impulsowego. 

Urządzenie składa się ze zbiornika, w którym zanurzone 
są dwa zespoły elektrod o profilu ceownika usytuowane równo
legle wzdłuż zbiornika. Zewnętrzne rzędy elektrod każdego 
zespołu połączone są ze źródłem napięcia stałego, natomiast 
wewnętrzne rzędy elektrod każdego zespołu połączone są z 
generatorem napięcia pulsującego. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292859 (22) 91 12 18 5(51) C03B 5/00 
(71) TECHGLASS Przedsiębiorstwo 

Badawczo-Produkcyjno-Handlowe Spółka z 
o.o., KRAKÓW 

(72) Wartnik Janusz, Skowiniak Andrzej, Bieda 
Maciej 

(54) Sposób rozgrzewania pieców przemysłowych, 
zwłaszcza pieców szklarskich 

(57) Sposób polega na tym, że w wybranym jednym lub kilku 
miejscach pieca wprowadza się generatory spalin o szerokim zakre
sie regulacji i łącznej wydajności maksymalnej nie niższej od dolnej 
granicy wydajności technologicznych urządzeń grzewczych, po 
czym sterowanym działaniem tych generatorów wykonuje się pier
wszą zasadniczą część rozgrzewania od temperatury otoczenia, 
poprzez wszystkie zakresy przemian alotropowych podstawowych 
składników wykładziny pieca, aż do temperatury nie niższej niż 
900°C. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 292809 (22) 9112 17 5(51) C04B 16/02 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Chojczak Wojciech, Michnowski Zygmunt, 

Tatar Janusz, Iglewski Wojciech, Pawlak 
Andrzej, Siemionek Maria 

(54) Izolacyjne ognioodporne tworzywo 
mineralno-organiczne i sposób jego 
wytwarzania 

(57) Izolacyjne ognioodporne tworzywo mineralno-organi
czne zawierające głównie rozdrobnione składniki drzewne takie 
jak wióry drewniane, trociny, korę i/lub wełnę drzewną oraz 
środek wiążący, charakteryzuje się tym, że jako środek wiążący 
zawiera 64 - 82% wagowych sodowego lub potasowego szkła 
wodnego rozcieńczonego wodą w stosunku od 9 :1 do 1 : 7,10 
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-12% wagowych krzemionki koloidalnej w postaci zolu, 8-12% 
wagowych zmielonego węglanu wapnia 18 -12% wagowych 
niegaszonego wapna palonego w proszku, a stosunek wagowy 
składnika drzewnego do środka wiążącego wynosi od 30 : 70 
do 60 :40. 

Sposób polega natym, że do rozdrobnionego składnika 
drzewnego kolejno dodaje się najpierw zmielony węglan wa
pnia i niegaszone wapno paione w proszku, następnie krzemion
kę koloidalną w postaci zolu i na końcu sodowe lub potasowe 
szkło wodne rozcieńczone wodą w stosunku od 9 :1 do 1 :7, po 
czym uzyskaną masę miesza się dokładnie i formuje do żądanej 
postaci. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292928 (22) 9112 20 5(51) C04B 18/12 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, GLIWICE 
(72) Cebula Jan, Stos Edward, Włodyka Jerzy 
(54) Sposób wytwarzania lekkiego kruszywa 

budowlanego 
(57) Sposób polega na tym, że lekkie kruszywo budowlane 

wytwarza się z odpadów popłuczkowych powstających w pro
cesie wzbogacania węgla oraz skały płonnej, stanowiących 
materiały odpadowe górnictwa węglowego, z tym, że udział 
odpadów popłuczkowych w mieszance wsadowej, w stanie 
suchym, wynosi 50 - 80% wagowych, natomiast skały płonnej 
wynosi 20 - 50% wagowych, przy czym odpady popłuczkowe 
suszy się wstępnie, a skałę płonną rozdrabnia, po czym całość 
ujednoradnia, uzupełniając ewentualnie wodę do około 12% i 
tak przygotowaną mieszankę wsadową wprowadza się do pieca 
obrotowego, gdzie poddaje się ją obróbce termicznej. 

Produkt opuszczający piec chłodzi się i klasyfikuje, 
natomiast gazy powstające w trakcie procesu prażenia dopala 
się w komorze dopalania zainstalowanej za piecem. 

Po dopaleniu gazy chłodzi się, a następnie wytrąca z 
nich pyły w układzie odpylającym, przy czym wytrącone pyły 
zawraca się do procesu jako składnik mieszanki wsadowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292796 (22) 91 12 16 5(51) C04B 32/02 
C04B 28/04 

m v Jakusz Bogdan, SZYMBARK 
(72) Jakusz Bogdan, Grodzicka Alicja, 

Chrzanowska Anna 
(54) Tworzywo budowlane 
(57) Tworzywo budowlane na bazie cementu portlandzkiego 

jako spoiwa, zawierające hydroklasyfikowane kruszywo natural
ne, pyły krzemionkowe, dodatek uplastyczniający oraz odcinki 
drutów stalowych charakteryzuje się tym, że kruszywo stanowią 
frakcje od 0 do 2 mm, od 2 mm do 8 mm i od 8 mm do 16 mm, 
zmieszane w stos okruchowy o współczynniku jamistości jk od 
0,305 do 0,32 przy czym zawartość cementu w 1 rn3 tworzywa 
wynosi od 440 kg do 500 kg, a w stosunku do masy cementu 
tworzywo zawiera pyły krzemionkowe w ilości od 7,5 do 10 
części wagowych oraz plastyfikator w ilości od 0,5 do 1,0 części 
wagowych. Stanowiące zbrojenie rozproszone odcinki drutów 
stalowych zawarte są w tworzywie w ilości od 1,0 do 1,5 części 
objętościowych tworzywa. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292970 (22) 91 12 24 5(51) C07C 43/13 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ 
(72) Lesiak Tadeusz, Maciejewski Leszek 

(54) Sposób wytwarzania alifatycznych 
dieterodioii 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania alifa
tycznych dieterodioii o wzorze ogólnym X-(CH2)n-X, w którym n 
oznacza liczbę całkowitą 2 - 8. Sposób według wynalazku pole
ga na tym, że poddaje się reakcji a, a> -dichlorowcoalkany o 
wzorze ogólnym 2, w którym X oznacza atom chloru lub bromu, 
a n liczbę całkowitą 2- 6 z solą monosodową glikolu etylenowe
go. Reakcję prowadzi się w obecności katalizatora w tempera
turze nie przekraczającej 120°C. 

Jako katalizator stosuje się korzystnie eter koronowy 1, 
4, 7,10,13,16-heksaoksacykiooktadekan. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292935 (22) 91 12 23 5(51) C07C 49/403 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 

WARSZAWA 
(72) Zimowski Andrzej, Ciborowski Stanisław. 

Bałcerzak Kazimierz, Maczuga Jan, Uszyński 
Aleksander, Pochwa Iski Marek, Marchwiany 
Henryk, Grzegorzewicz Józef, Gotkowski 
Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o 
wysokiej czystości 

(57) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czy
stości z produktów utleniania cykloheksanu i produktów odwo-
dorniania cykioheksanolu w procesie destylacji, w czasie której 
oddziela się zanieczyszczenia niskowrzące, wyodrębnia cyklo-
heksanon, a następnie cykloheksanol poddaje go odwodornie-
niu, a produkty odwodornienia zawraca do destylacji w obecności 
zasadowego katalizatora, charakteryzuje się tym, że katalizator 
wprowadza się do kolumny cykloheksanonowej powyżej miejsca 
zasilania tej kolumny surówką, a poniżej miejsca odbioru cyklohe
ksanonu o wysokiej czystości, w ilości 5 - 50 ppm w stosunku do 
ilości oczyszczanego cykloheksanonu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292804 (22) 91 12 16 5(51) C07C 67/48 
C07D 249/18 

(71) Politechnika Gdańska, GDAŃSK 
(72) Przychodzeń Witold, Chimiak Andrzej 
(54) Sposób oczyszczania estrów aktywnych 

aromatycznych kwasów karboksylowych, 
zwłaszcza N-hydroksysukcyno-imidowych 
lub N-hydroksybenzotriazoIowych 

(57) Sposób oczyszczania estrów aktywnych aromatycznych 
kwasów karboksylowych, zwłaszcza N-hydroksysukcynoimido-
wych lub N-hydroksybenzotriazolowych polega na tym, że estry 
rozpuszcza się w chloroformie lub tetrachlorometanie i roztwór 
poddaje się sączeniu przez złoże obojętnego tlenku glinu wymy
wając jednocześnie chloroformem lub tetrachlorometanem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292908 (22) 91 12 19 5(51) C07C 215/08 
Pl) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Siemieniuk Alicja, Szałkowska-Pągowska 

Hieronima, Lochyński Stanisław, Piątkowski 
Krzysztof 
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(54) Sposób wytwarzania nowego (-)-trans -
-4-[2-hydroksy-3-(N-izopropyloamino) 
propokśy] -cis-karano 

(57) Sposób wytwarzania (-)-irans-4~[2-hydroksy-3 -{N-izo-
propyioamino) propoksyj-cis-karanu o wzorze przedstawionym 
na rysunku, który posiada właściwości farmakologiczne powo
dujące miejscowe znieczulenie powierzchniowe, wykazuje dzia
łanie przeciwarytmiczne oraz krótkotrwale obniżają ciśnienie 
krwi polega na reakcji (-)-trans-4-(2, 3-epoksypropoksy)-cis-ka-
ranu z izopropyloaminą w podwyższonej temperaturze i pod 
niewielkim ciśnieniem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292909 (22) 91 12 19 5(51) C07C 215/08 
C07C 307/00 

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Szałkowska-Pągowska Hieronima, 

Siemieniuk AJicja, Piątkowski Krzysztof, 
Lochyński Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania nowego 
(-)-trans-2- [2-hydroksy-3-(N-izopropyIoamino 
)propoksy] -cis-dihydropinolu 

(57) Sposób wytwarzania (-)-trans-2-[2-hydroksy-3 -(N-izo-
propyloamino) propoksy]-cis-dihydropinolu o wzorze przedsta
wionym na rysunku, polega na reakcji (+) - trans - 2 - (2, 
3-epoksypropoksy) - cis-dihydropinolu z izopropyloaminą w 
podwyższonej temperaturze i pod niewielkim ciśnieniem. Wy
tworzone związki wykazują właściwości farmakologiczne powodujące 
miejscowe znieczulenie powierzchniowe, działają przeciwarytmicznie 
i kardiodepresyjnie oraz krótkotrwale obniżają ciśnienie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292906 (22)911219 5(51) C07C 229/10 
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Siemieniuk Alicja, Szałkowska-Pągowska 

Hieronima, Piątkowski Krzysztof, Lochyński 
Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania nowego (-)-N,N-dietylo-
-aminooctanu irans-4-hydroksy-ds-karanu 

(57) Sposób według wynalazku rozwiązuje zagadnienie wy
twarzania nowego aminoestru terpenowego przeznaczonego 
do stosowania w przemyśle farmaceutycznym jako środka znie
czulającego przeciwarytmicznego i krótkotrwale obniżającego 
ciśnienie krwi. Sposób wytwarzania związku o wzorze przedsta
wionym na rysunku polega na reakcji estryfikacji (-)-trans-4-hy-
droksy-cis - karanu kwasem N, N - dietyloaminooctowym i 
dicykloheksylokarbodiimidem wobec 1-hydroksybenzotriazolu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292907 (22) 91 12 19 5(51) C07C 229/10 
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Lochyński Stanisław, Siemieniuk Alicja, 

Szałkowska-Pągowska Hieronima, 
Piątkowski Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania nowego 
N,N-dietyIoaminooctanu trans-3-
-(l-hydroksyetyIo)-6,6-dimetylobicyklo 
[3.1.0]-heksanu 

(57) Sposób wytwarzania N, N-dietyloaminooctanu trans-3-
(hydroksyetylo)-6, 6-dimetylobicyklo[3.1.0]-heksanu o wzorze 
przedstawionym na rysunku przeznaczonego do stosowania w 
przemyśle farmaceutyczny rn jako środka znieczulającego, prze-
ciwarytmiczego i krótkotrwale obniżającego ciśnienie krwi, po
lega na reakcji estryfikacji trans-3-(1-hydroksyetylo)-6, 6-dime-
tylobicyklo [3.1.0]heksanu kwasem N, N-dietyioaminooctowym 
i dicykloheksylokarbodiimidem wobec 1-hydroksybenzotriazo
lu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292911 (22) 9112 19 5(51) C07C 229/10 
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Siemieniuk Alicja, Szałkowska-Pągowska 

Hieronima, Lochyński Stanisław, Piątkowski 
Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania nowego (-)-N,N-
-dimetyloaminooctanu-(lO-hydroksymetylo)-
-2-pinenu 

(57) Sposób wytwarzania (-)- N, N-dimetyloaminooctanu -
(10-hydroksymetylo)-2-pinenu o wzorze przedstawionym na ry
sunku, stosowanego w lecznictwie, polega na reakcji estryfikacji 
(-)-10-hydroksymetylo-2-pinenu kwasem N, N-dietyloaminooc-
towym i dicykloheksylokarbodiimidem wobec 1-hydroksyben
zotriazolu. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 292910 (22)911219 5(51) C07C 249/02 
(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Siemieniuk Alicja, Szałkowska-Pągowska 

Hieronima, Lochyński Stanisław, Piątkowski 
Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania nowego 
(.) .4. [2-hydroksy-3- (N-izopropy loamino) 
propoksyimono] -cis-karanu 

(57) Sposób wytwarzania (-)-4-[2-hydroksy-3-(N-izopropylo-
amino) propoksyimino]-cis-karanu o wzorze przedstawionym 
na rysunku, polega na reakcji eteru 0-(2,3-epoksypropylowego) 
oksymu-cis-karan-4-onu z izopropyloaminą w podwyższonej 
temperaturze i pod niewielkim ciśnieniem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292834 (22) 91 12 18 5(51) C07D 207/08 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA; 

POLFA Warszawskie Zakłady 
Farmaceutyczne, WARSZAWA 

(72) Umiński Maciej, Synoradzki Ludwik, 
Filipiak Barbara 

(54) Sposób oczyszczania 
(-)-(2s)-2-[2-(aS)-(p-chIoro-a-metylo-a-fenyIo 
benzyloksy)etylo]-l-metylopirolidyny 

(57) Sposób oczyszczania (-)-(2s)-2-[2-{aS)-(p-chloro-a-me-
tylo -a-fenylobenzyloksy)etylo]-1-mety!opirolidyny (aminy SS) 
polega na przeprowadzeniu aminy SS w sól w reakcji z kwasem 
a, ^-nienasyconym, a następnie krystalizacji z rozpuszczalnika 
organicznego, przy czym krystalizację przerywa się po uzyska
niu przez sól skręcalności właściwej nie większej niż minus 
dziesięć stopni. 

Amina SS może znaleźć zastosowanie w procesach 
rozdzielania optycznie czynnych związków o charakterze kwaś
nym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292971 (22) 91 12 24 5(51) C07D 215/10 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ 
(72) Marzec Krzysztof 
(54) Sposób wytwarzania nowego 

metylosiarczanu 
6-metoksy-l-metylochinaldyniowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania no
wego metylosiarczanu 6- metoksy-1-metylochinaldyniowego, 
przeznaczonego do syntezy fotograficznych desensybilizato-
rów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 6-metoksy-
chinaldynę poddaje się reakcji czwartorzędowania za pomocą 
siarczanu dimetylowego, którą przeprowadza się w środowisku 
rozpuszczalnika organicznego, wtemperaturze wrzenia mieszani
ny reakcyjnej. 

Produkt reakcji wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyj
nej w znany sposób przez jego krystalizację. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 294754 (22)92 06 01 5(51) C07D 491/02 
A01N 43/52 

C31) 91 131101 (32)9106 03 (33) JP 
91 134048 05 06 91 JP 
91 184442 24 07 91 JP 
92 039302 26 02 92 JP 

(71) Sumitomo Chemical Company Limited, 
Osaka, JP 

(72) Enomoto Masayuku, Takahashi Junya, 
Kusaba Tomoyuki, Sugano Masayo, 
Matsunaga Rei, Tamaki Masahiro 

(54) Środek grzybobójczy 
(57) Wynalazek dotyczy środka grzybobójczego do stoso

wania w rolnictwie i ogrodnictwie, który jako substancję czynną 
zawiera związek o ogólny rn wzorze 1, w którym R oznacza grupę 
cyjanową lubtiokarbamoilową, Q oznacza niższy aikii lub grupę 
o wzorze NQ1Q2, w którym Q1 i Q2 oznaczają niezależnie niższy 
alkil, niższy aikil podstawiony fenylem, niższy alkenyl lub niższy 
alkinyi, albo gdy są ze sobą połączone końcami, tworzą niższy 
pierścień alkilenowy, mogący zawierać heteroatom, X oznacza 
atom wodoru lub atom chlorowca, a Z oznacza grupę składającą 
się z (a) jednego atomu tlenu lub dwóch nie sąsiadujących ze 
sobą atomów tlenu, (b) grupy -CF2- i (c) jakiegokolwiek poje
dynczego wiązania, grup -CF2-, -CFH-, -CFC!- i -CH2-, i tworzy 
wraz z dwoma przylegającymi atomami węgla pierścienia ben
zenowego pierścień pięcioczłonowy lub sześcioczłonowy. 

(18 zastrzeżeń) 

Al (21) 292811 (22) 91 12 17 5(51) C07F 5/00 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Chwojnowski Andrzej, Starowiejski 

Kazimierz, Synoradzki Ludwik 
(54) Sposób oczyszczania trialkilogalu 
(57) Sposób oczyszczania trialkilogalu, w którym każda gru

pa alkilowa zawiera 1 - 6 atomów węgla od związków glinoorga-
nicznych polega na tym, że do trialkilogalu zanieczyszczonego 
związkami glinoorganicznymi dodaje się trihalogenek galu i 
halogenek metalu alkalicznego i mieszaninę poddaje się reakcji 
w temperaturze wrzenia, po czym znad stałej pozostałości odde-
stylowuje się oczyszczony trialkilogal. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292950 (22) 9112 24 5(51) C07F 5/00 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Starowieyski Kazimierz, Chwojnowski 

Andrzej, Synoradzki Ludwik 
(54) Sposób wytwarzania trialkilogalu 
(57) Sposób wytwarzania trialkilogalu, w którym każda gru

pa alkilowa zawiera 1 - 6 atomów węgla, polega na tym, że 
trihalogenogai poddaje się reakcji z dialkilohalogenoglinem, w 
którym każda grupa alkilowa zawiera 1 -6 atomów węgla, w 
obecności halogenku sodu. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 292951 (22) 91 12 24 5(51) C07F 5/06 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Starowieyski Kazimierz, Kozłowski Marek, 

Synoradzki Ludwik 
(54) Sposób wytwarzania triaikiloglinu o wysokiej 

czystości 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania triai-

kilogiinu o wysokiej czystości przez reakcję dialkilofluorogiinu z 
fluorkiem sodu i ogrzewanie otrzymanego kompleksu w tempe
raturze 200 - 300°C pod zmniejszonym ciśnieniem, a następnie 
oddestylowanie mieszaniny reakcyjnej, w którym reakcję diai
kiiofiuorogiinu z subtelnie rozdrobnionym fluorkiem sodu pro
wadzi się w zawiesinie w oleju parafinowym, a oddestylowaną 
mieszaninę poreakcyjną zawierającą triaikiloglin zanieczysz
czony związkami alkllodichlorowcogiinowymi poddaje się re
akcji z litowcotetraalkiloglinem otrzymując po rektyfikacji triaiki
loglin o wysokiej czystości. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 297004 (22) 92 12 12 5(51) C07.F 9/08 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Król Piotr, Podstawa Włodzimierz, Dul 

Marian, Płoszaj Antoni, Pasternak Aleksy, 
Dziwiński Euzebiusz, Siwek Zenona, Solon 
Anna 

(54) Sposób otrzymywania zmiękczacza 
fosforanowego 

(57) Sposób polega na tym, że proces estryfikacji tlenochlor
ku fosforu odbywa się etapami, W etapie pierwszym tlenochlo
rek fosforu dozuje się do mieszaniny izopropylofenoli lub mie
szaniny izopropylofenoli z fenolem, w której fenol stanowi nie 
więcej niż 65% wagowych, a w etapie drugim do otrzymanej 
mieszaniny wprowadza się pozostałą część fenolu i dozuje się 
pozostałą część tlenochlorku fosforu tak, aby sumaryczny sto
sunek molowy fenoli do tlenochlorku fosforu wynosił 2,85 - 3,0 
: 1. Stosunek moiowy fenolu wprowadzonego w obu etapach 
procesu estryfikacji do sumy izopropylofenoli wynosił 2,7 - 2 : 
1,5 - 1 . Proces estryfikacji w obu etapach prowadzi się w obe
cności metalicznego magnezu, wprowadzonego w całości w 
pierwszym etapie wraz z izopropylofenolami w ilości co najmniej 
0,8 g/mol tlenochlorku fosforu użytego w całym procesie estry
fikacji, w temperaturze 100 - 160°C, a w etapie trzecim, wprowa
dza się związek epoksydowy, w iiości co najwyżej 0,2 mola/mol 
tlenochlorku fosforu użytego w procesie estryfikacji fenoli, pro
wadząc reakcję w temperaturze 100 - 145°C. Po zakończeniu 
procesu estryfikacji, z mieszaniny usuwa się nieprzereagowany 
związek epoksydowy, a otrzymany surowy produkt poddaje się 
procesowi destylacji wysokopróżniowej. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 295129 (22) 92 07 02 5(51) C07F 9/09 
(31) 91 4122127 (32)9107 04 (33) DE 
(71) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt 

nad Menem, DE 
(54) Sposób wytwarzania alkilofosfocholin oraz 

ich oczyszczania 
(57) Sposób wytwarzania C14-C18- alkilofosfocholin przez 

reakcję n-alkanolu z tlenochlorkiem fosforu i sola choliny, pole
ga na tym, że w sposobie jednonaczyniowym n-alkanoi o dłu
gości łańcucha C14-C13 poddaje się reakcji z tlenochlorkiem 
fosforu w obojętnym rozpuszczalniku albo także bez rozpusz
czalnika w obecności albo nieobecności zasadowej substancji, 
otrzymany produkt bez wyodrębiania i oczyszczania poddaje 
się dalej reakcji w obojętnym rozpuszczalniku z solą choliny w 

obecności zasadowej substancji do chlorku diestru kwasu fosfo
rowego i przez dołączoną hydrolizę uwalnia się i wyodrębnia 
alkilofosfocholinę. Wynalazek dotyczy również sposobu oczysz
czania alkilofosfocholin. Otrzymane alkilofosfocholiny stosuje 
się do leczenia guzów. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 294368 (22) 91 08 13 5(51) CG7H 19/16 
(31)90 4025879 (32)90 0816 (33) DE 
(86) 91 08 13 PCT/CH9100170 
(87) 92 03 05 WO92/03463 PCT Gazette nr 06/92 
(71) SANDOZ LTD, Bazylea, CH 
(54) Sposób wytwarzania nowych 2\ 3*-węglanów 

adenozyny 
(57) Sposób wytwarzania 2', 3'- węglanów adenozyny o 

wzorze I, 

HO OH 
w którym Ri oznacza grupę/Ci-6/-alkilową, /C3-a/-cykioalkilową, 
fenylową lub fenylo -/Ci-6/-alkilową, przy czym pierścienie feny-
lowe niezależnie od siebie mogą być ewentualnie mono- lub 
dipodstawione przez chlorowiec grupę /Ci-4/-alkilową, /Ci-4/-ai-
koksylową i/lub CF3, a w przypadku grupy fenyloalkilowej łań
cuch alkilenowy jest prosty lub rozgałęziony, R2 oznacza atom 
wodoru, grupę /CW-aikilową, atom chlorowca albo grupę /CW-
cykloalkilową, Ra oznacza grupy o wzorach -CH2OH lub -CONHR4, 
w których R4 oznacza atom wodoru, grupę /Ci W-alkilową lub /C3W-
cykloalkilową, a X oznacza atom O lub S, z tym, że gdy R2 oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, R3 oznacza grupę o wzorze -CONH-
/C1-6/ -aikilową, a X oznacza O, wówczas Ri nie oznacza grupy 
/Ci-6/-alkilowej, polega na tym, że do związku o wzorze HI, w 
którym Ri, R2 i R4 mają wyżej podane znaczenie wprowadza się 
grupę >C=X, w której X ma wyżej podane znaczenie. Wytwo
rzone związki mają zastosowanie jako środki lecznicze. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 292826 (22) 9112 16 5(51) C08F14/08 
C08F 36/06 

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

(72) Starzak Marian, Lubecka Marianna, 
Mańkowski Zdzisław, Krzemień Wiesława, 
Procukiewicz Jadwiga 

(54) Sposób wytwarzania karboksylowych 
lateksów kopolimerów butadienu o 
ograniczonej palności 

(57) Sposób polegający na polimeryzacji emulsyjnej buta
dienu i chlorku winylidenu oraz monomerów, nośników wolnych 
lub związanych grup karboksylowych, w obecności emulgato
rów anionowych i niejonowych, soli, regulatorów masy cząste
czkowej, inicjatorów, charakteryzuje się tym, że polimeryzację 
monomerów prowadzi się przy udziale rozpuszczonych w wo
dzie polifosforanów w ilości 0,05 - 2 części wagowych w odnie
sieniu do 100 części wagowych monomerów. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 297291 (22) 92 12 31 5(51) C08J 3/20 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierźyn-Koźie 
(72) Kudła Stanisław, Bereś Janusz, D reksa 

Władysław, Hariasz Janusz, Kałędkowska 
Małgorzata, Borysewicz Janina 

(54) Sposób wytwarzania środka przeznaczonego 
do zabezpieczania składowisk materiałów 
sypkich przed pyleniem z ich powierzchni 

(57) Sposób polega na tym, że rozdrabnia się 20 - 80 części 
wagowych usieciowanego kopolimeru akrylowego w postaci 
żelu o stężeniu 8 - 40% wagowych, posiadającego zdolność 
pęcznienia w wodzie, zawierającego 0,5 - 20% wagowych środ
ka powierzchniowo czynnego o wartości równowagi hydro-
filowohydrofobowej /HLB/ powyżej 7,0 oraz 20 do 80 części 
wagowych wodorozpuszczalnego polimeru akrylowego w po
staci żelu o stężeniu 15 - 50% wagowych, zawierającego 0,5 -
20% wagowych środka powierzchniowo czynnego jak powyżej, 
oba surowce ujednoradnia się ze sobą w obecności 1 - 40% 
wagowych w stosunku do masy żeli polimerów akrylowych -
nierozpuszczalnej w wodzie substancji stałej zapobiegającej 
ponownemu sklejeniu się rozdrobnionych surowców, produkt 
powyższej operacji formuje się do postaci kształtek, których co 
najmniej jeden wymiar nie przekracza wielkości 20 mm i ujed
noradnia ze środkiem zapobiegającym klejeniu się kształtek, 
użytym w ilości 2 - 50% wagowych w stosunku do masy końco
wego produktu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 297375 (22) 92 05 04 5(51) C08L 3/02 
(31) 91 000327 (32) 9105 03 (33) IT 

92 000199 10 03 92 IT 
92 000282 27 03 92 IT 
91 91112942 0108 91 EP 

(86) 9205 04 PCT/EP92/00959 
(87) 921112 WO92/19680 PCT Gazette nr 28/92 
(71) NOVAMONT S.P.A., Milano, IT 
(72) Bastioli Catia, Bellotti Vittorio, Del Tredici 

Gianfranco, Lombi Roberto, Montino 
Alessandro, Ponti Roberto 

(54) Kompozycje polimerowe ulegające 
degradacji biologicznej oparte na skrobi i 
polimerach termoplastycznych 

(57) Kompozycje zawierające składnik oparty na skrobi i 
składnik polimerowy charakteryzuje się tym, że jako składnik 
polimerowy zawiera polimery hydroksykwasów lub ich miesza
niny z polimerami pochodzącymi od etylenowo nienasyconych 
monomerów, a zwłaszcza z polimerami takimi jak poli-etylen-al-
kohol winylowy lub polialkohol winylowy. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 292837 (22) 91 12 18 5(51) C08L 27/06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 

WARSZAWA 
(72) Wojtyńska Elżbieta, Wojtowicz Maria 

Bożena, Łada Krystyna, Krauzowicz Janina, 
Łuniewska Wanda, Dmowski Andrzej 

(54) Kompozycja polichlorku winylu, zwłaszcza 
do zastosowań medycznych 

(57) Kompozycja zawierająca suspensyjny polichlorek winy
lu, epoksydowany olej sojowy, sole wapniowo - cynkowe wyższych 
kwasów Puszczowych, plastyfikatory oraz środki pomocnicze i cha
rakteryzuje się tym, że w 100 częściach wagowych polichlorku 

winylu znajduje się 10 - 50 części wagowych trójmelitanu tris-
(2-etyloheksylowego) lub jego mieszaniny z ftaianem di-(2-ety» 
loheksyiowym) oraz 0,1 -1 części wagowych fosforynu trójnany-
lofenolu i/iub stearoilobenzoilometanu i/lub 0,001 - 0,1 części 
wagowych absorbera promieniowania ultrafioletowego. Kom
pozycja jest przeznaczona do wytwarzania sprzętu medyczne
go oraz opakowań artykułów spożywczych. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 292836 (22) 91 12 18 5(51) C08L 95/00 
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

WARSZAWA 
(72) Alama Kazimierz, Zawadzki Janusz, 

Niedzielski Zbigniew, Jabłoński Konrad, 
Wałecka Hanna, Gołaszewski Ryszard, 
Andraka Bożena, Kowalczyk Kazimierz 

(54) Mieszanka mineralno-bitumiczna do napraw 
nawierzchni sposobem "na zimno" i sposób 
wytwarzania mieszanki mineralno -
-bitumicznej do napraw nawierzchni 
sposobem n na zimno" 

(57) Mieszanka mineralno-bitumiczna stosowana do napraw 
nawierzchni drogowych sposobem "na zimno", składa się z 85 -
100% m/m kruszywa łamanego zestawionego z 2 lub 3 sąsied
nich frakcji grysów np. 2/4 mm, 4/6,3 mm i 6,3/8 mm, otoczonego 
drogowym asfaltem upłynnionym, w postaci kationowej emulsji, 
modyfikowanego polimerami, wymieszanego z 0 - 15% m/m 
wypełniacza, aktywizowanego tym samym lepiszczem. 

Sposób polega na tym, że wypełniacz aktywizuje się 
przez wymieszanie go z wodą w ilości około 0,8 objętości ziarn 
suchego wypełniacza, a następnie z lepiszczem w ilości około 
0,5 objętości ziarn suchego wypełniacza, to jest w proporcjach 
zapewniających uzyskanie jednolitej ciastowatej konsystencji i 
jednolitej barwy. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 292972 (22) 9112 24 5(51) C09B 23/04 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, TORUŃ 
(72) Marzec Krzysztof 
(54) Sposób wytwarzania nowego metylosiar -

czanu bis/3-metylo-5-fenylo-{2} -
-/-9-metylotrimetinocyjaniny 

(57) Sposób wytwarzania nowego metylosiarczanu bis[3-me-
tylo- 5- fenylo-(2)] -9-metylotrimetinocyjaniny, będącego barwni
kiem sensybilizującym, uczulającym emulsję zielonoczułą w barwa-
nych papierach fotograficznych, polega na tym, że metylosiarczan 
2, 3-dimetylo-5 -fenylobenzoksazoloniowy poddaje się reakcji 
kondensacji za pomocą ortooctanu trietylowego w środowisku 
rozpuszczalnika organicznego lub mieszaniny rozpuszczalni
ków organicznych, w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyj
nej. Jako rozpuszczalnik organiczny stosuje się pirydynę, ajako 
mieszaninę rozpuszczalników kwas octowy z pirydyną. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 296301 (22)9210 21 5(51) C09B 29/34 
(31) 91 277690 (32) 91 10 24 (33) JP 
(71) Sumitomo Chemical Company Limited, 

Osaka, JP 
(72) Akahori Kingo, Miki Masayuki, Washimi 

Takeshi, Kayane Yutaka 
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"SfcRi 

(54) Sposób wytwarzania nowych związków 
jednoazowych oraz sposób barwienia lub 
drukowania materiałów z włókien 

(57) Sposób wytwarzania nowych związków jednoazowych 
o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza grupę aikiloaminową, 
C5- C7- cykloalkiloaminową, piperydynową, pirolidynową lub 
morfoHnową, ewentualnie podstawione grupą inną niż grupa 
sulfo, R oznacza atom wodoru albo ewentualnie podstawiony 
C1-C4- alkil, Ri i R2 niezależnie oznaczają atom wodoru, meto 
ksyl, etoksyl, metyl, etyl, atom chloru, atom bromu, grupę nitro
wą, karboksyl lub grupę sulfo, Z oznacza winyl lub grupę o 
wzorze -CH2CH2Y, w którym Y oznacza grupę odszczepiającą 
się pod działaniem aikaiiów, a p oznacza 0 lub 1, w postaci 
wolnego kwasu lub soli, polega na tym, że reakcji poddaje się 
2, 4, 6-trójchlorowco- s-t riazynę, odpowiedni zdwuazowany 
związek składnika aminowego, związek o wzorze 4, związek o 
ogólnym wzorze 5, w którym R, Ri, R2 i Z mają wyżej podane 
znaczenie i związek o ogólnym wzorze H-X, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie. 

Sposób barwienia i farbowania materiałów z włókien 
polega na tym, że jako barwnik stosuje się nowy związek o 
ogólnym wzorze 1, 

Związki o wzorze 1 nadają włóknom i materiałom z 
włókien barwę czerwoną. 

(10 zastrzeżeń) 

(sq^)p SO3H SO3H R9
 s q ^ 

Ri 

SQZ 
SÔ H SO3H 

Wzór 4 

Al(21) 292920 (22) 91 12 20 5(51) C09D 163/04 
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN 
(72) Rojek Zdzisław, Pomianowski Jerzy 
(54) Lakier światłoczuły pozytywowy 
(57) Lakier światłoczuły pozytywowy - stosowany w elektrotech

nice do wykonywania obwodów drukowanych zawiera kondensat 
żywicy nowolakowej z epoksydową oraz kondensat chlorku 4 -meto-
ksydwufenyloamino- 4-dwuazoniowego z formaldehydem zawiera
jący jedną z grup: BF4, CIO4, PF4, AsF6 lub SbF6 w iiości od 5 do 20 
procent w stosunku do zawartości żywicy nowoiakowo-epoksydo-
wej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292798 (22) 91 12 16 5(51) C09J 7/02 
C08J 7/04 

(71) MERIT Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe, PŁOCK 

(72) Bobko Dariusz 
(54) Taśma samoprzylepna, zwłaszcza do 

rurociągów 
(57) Taśma samoprzylepna, zwłaszcza do rurociągów skła

da się z folii, która jest nośnikiem masy samoprzylepnej zawie
rającej 30 - 55% wagowych asfaltu przemysłowego izolacyjne-

OH tyH2 wzór 1 R 

go, 20 - 5% wagowych kauczuku butadienowo-styranowego, 60 
-15% wagowych wypełniacza oraz 10-3% wagowych kopoli-
mera Ewathane. Folia stanowiąca nośnik jest jednostronnie 
moletowana, dwustronnie jonizowana. W masie zapewniającej 
przylepność zatopiony jest materiał wzmacniający wykonany na 
bazie włókien syntetycznych lub włókien szklanych. 

(11 zastrzeżeń) 

A3(21) 292885 (22) 91 12 20 5(51) C09K 5/00 
(61) 280201 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Milczarska Teresa, Karpiński Tadeusz, 

Kuśmierek Jerzy, Jaskóła Konrad, Bugaj 
Czesław, Krysztoflk Paweł, Bąk Roman, 
Sieradzki Stanisław, Kokosiński Wojciech 

(54) Kompozycja glikolowa 
(57) Kompozycja w stanie dwuskładnikowym zawierająca 

czynnik chłodzący w postaci mieszaniny glikoli i dodatki uszla
chetniające charakteryzuje się tym, że metakrzemian sodowy 
pięciowodny w składzie dodatków uszlachetniających złożo
nych z inhibitorów konwencjonalnych w postaci boraksu, trój-
etanolaminy i 2-merkaptobenzotiazo!u. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 297200 (22) 92 12 24 5(51) C10B 31/00 
(71) ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z 0.0., 

Słupsk 
(72) Kozak Wojciech 
(54) Układ transportu pyłów do wtórnego ich 

spalania, zwłaszcza transportu koksiku 
lotnego 

(57) Układ transportu ma zbiornik rotacyjny (3) połączony z 
dyfuzorem zawierającym dysze wodne i przewód (8) umieszczo
ny nad transporterem miału węglowego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 292838 (22) 9112 18 5(51) C10C1/00 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 

WARSZAWA 
(72) Górniak Lesław, Urban Zbigniew, Weigl 

Zbigniew. Wroński Stanisław, Polaczek 
Jerzy, Lisicki Zygmunt 

(54) Sposób oczyszczania cieczy pochodzenia 
węglowego 

(57) Sposób oczyszczania cieczy węglowych poprzez usunię
cie z nich zanieczyszczeń stałych polega na poddaniu strumienia 
surowca filtracji dynamicznej przy zastosowaniu przegród filtracyj
nych w postaci siatek stalowych, ułożonych dwuwarstwowo o 
różnej średnicy oczek. Ciecz rozdziela się na dwa strumienie: 
strumień klarówki stanowiący 30 - 99% wielkości strumienia 
wsadu i strumień gęstwy o wielkości 1 - 70% strumienia wsadu, 
wzbogacony w zanieczyszczenia stałe. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292839 (22) 91 12 18 5(51) C10C 1/00 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, 

WARSZAWA 
(72) Górniak Lesław, Polaczek Jerzy, Wanecki 

Franciszek, Stompel Zygmunt, Krześlak 
Andrzej, Weigl Zbigniew, Kwiatkowski Jan, 
Collin Gerd, Lisicki Zygmunt 

(54) Sposób usuwania śladowych ilości metali ze 
smoły węglowej 

(57) Sposób polega na tym, że strumień smoły przepływają
cy w sposób wymuszony przez naczynie w kształcie odwróco
nego stożka ściętego, wprowadza się w ruch wirowy przy po
mocy szybkoobrotowego mieszadła mechanicznego, z obszaru 
w pobliżu osi odprowadza się klarówkę o zmniejszonej zawar
tości soli nieorganicznych, a z części zewnętrznej strumienia 
gęstwę wzbogaconą w te sole. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 292850 (22) 9112 17 5(51) C10G 21/06 
(71) Instytut Technologii Nafty, KRAKÓW 
(72) Bednarski Alfred, Dettloff Ryszard, Pelc 

Lesław, Wróblewska Bożena, Czarny Jan, 
Żylik Wiesław, Mucha Józef 

(54) Sposób wytwarzania lekkich, selektywnie 
rafinowanych olejów smarowych 

(57) Sposób polega na tym, że w trakcie destylacji pozosta
łości atmosferycznej z ropy naftowej uzyskuje się frakcję o 
lepkości w 100°C 3,5 - 4,5 mm2/s i zakresie wrzenia wg Prawdzi
wych Temperatur Wrzenia: do300°C destyluje nie więcej niż 2%, 
do 325°C destyluje nie więcej niż 6%, do 350°C destyluje nie 
więcej niż 15%, do 400°C destyluje 40 - 80%, do 450°C destyluje 
nie mniej niż 85%. Otrzymaną frakcję poddaje się procesowi 
selektywnej rafinacji furfurolem na typowej instalacji do rafinacji 
olejów smarowych przy parametrach: stosunek masowy furfuro
lu do surowca 1,0 : 1 - 3,0 : 1, temperatura szczytu wieży 
ekstrakcyjnej 80 - 105°C, temperatura dołu wieży ekstrakcyjnej 
60 - 75°C, a wyprowadzany z instalacji strumień roztworu f urfuro-
iowego ekstraktu poddaje się procesowi regeneracji utrzymując 
w odparowywaczach atmosferycznych temperaturę 190 - 210°C, 
w odparowywaczach próżniowych 150° - 170°C, a u dołu wież 
przeparnicznych 180 - 210°C. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296516 (22) 92 11 06 5(51) C10K 1/12 
(31)919113974 (32)911108 (33) FR 
(71) SOLVAT /Socićtć Anonyme/, Bruksela, BE 
(72) De Soete Gćrard, Ninane Lćon, Blondel 

Jean-Marie 
(54) Sposób oczyszczania gazu zawierającego 

tlenek azotu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ga

zu zawierającego tlenek atotu, w którym poddaje się gaz dzia
łaniu uwodnionego węglanu sodowego charakteryzuje się tym, 
że stosuje się tlen i dwutlenek siarki w gazie, a temperaturę gazu 
ustawia się pomiędzy 320 a 500 K, 

(12 zastrzeżeń) 

Al (21) 292824 (22) 91 12 16 5(51) C10L 10/00 
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 

ZABRZE 
(72) Zbraniborski Olbracht, Misztal Marek, 

Karuga Stanisław 

(54) Sposób odsiarczania pyłu węglowego i 
instalacja do odsiarczania pyłu węglowego 

(57) Sposób polega na odgazowaniu mieszanki pyłu węglo
wego o granulacji mniejszej od 100/im z akceptorem wapnio
wym siarki, którego granulacja jest kilkakrotnie grubsza od pyłu 
węglowego. Powstałą mieszaninę produktów lotnych i stałych 
poddaje się częściowemu zgazowaniu powietrzem. Wytworzo
ne gazy i karbonizat separuje się od zużytego akceptora wa
pniowego siarki. Instalacja do odsiarczania pyłu węglowego na 
wyjściu podgrzewacza nośnika ciepła (3) ma umieszczony trój-
drożny separator (4) połączony przewodem transportowym (5) 
z górną częścią piroiizera (1), a przewodem transportowym (6) 
z oksydatorem (7) w jego dolnej części. 

(2 zastrzeżenia) 
io kotła |« ł«mf» 

ołctpUr mpnitwy ł iarki 

pyt walony 

Al(21) 297446 (22) 93 01 15 5(51) C10M 101/00 
(71) Instytut Technologii Nafty im.Profesora 

Piłata, Kraków 
(72) Świerkot Hanna, Przyłuska Elżbieta, Stanik 

Winicjusz, Włostowska Ewelina, 
Urzędowska Wiesława, Trębacz Kazimierz, 
Rogalski Mieczysław, Baliś Andrzej, Bolek 
Tadeusz, Piekarz Józef, Kolarzyk Kazimierz 

(54) Uniwersalny olej silnikowy o wysokich 
własnościach detergentowo-dyspergujących 

(57) Uniwersalny olej silnikowy SG/CD o wysokich własnościach 
detergentowodyspergujących zawiera oleje mineralne i/Sub syntety
czne i 5 do 25 części masowych wielofunkcyjnego pakietu dodatków 
uszlachetniających zawierającego zmodyfikowane dodatki deter-
gentowo - dyspergujące w postaci związków metalicznych wapnia 
w mieszaninie z wysokocząsteczkowymi polibutenobursztynoimida-
mi i/lub polibutenobursztynoestrami, ditiofosforanami cynku i/lub 
kwasami karboksylowymi o masie cząsteczkowej do 500. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 297506 (22)93 0120 5(51) C10M 169/04 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierźyn-Koźle; 
ORGANIKA Łódzkie Zakłady Chemiczne, 
Łódź 

(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko 
Halina, Wasilewski Jerzy, Gębalski Józef, 
Godlewska-Zwierzak Krystyna, Lepiarski 
Tadeusz, Górski Wiesław, Łuczkowski 
Włodzimierz, Kupiec Andrzej, Dreksa 
Władysław 
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(54) Płyn hamulcowy 
(57) Płyn składa się z 70 - 90% wagowych mieszaniny eterów 

metalowych i butylowych glikoli etylenowych zawierającej nie 
mniej niż 75% wagowych eterów metylowych glikoli etyleno
wych, w tym głównie eteru metylowego glikolu trietylenowego, 
5 - 20% wagowych eterów butylowych glikolu di- i tri-etylenowe 
go, do 5% wagowych eterów etyiowych glikoli etylenowych i do 
5% wagowych glikoli etylenowych, 10 - 30% wagowych glikolu 
polipropylenowego o średniej masie cząsteczkowej 2000, do 
1 % wagowego dodatków, antyutieniających i inhibitujących ko
rozję z metali oraz barwnika, w tym 0,2 - 0,4% wagowego 
fosforanu trikrezylu, 0,02 - 0,04% wagowego bisfenolu A, 0,02 -
0,04% wagowego benzotriazoiu, 0,03 - 0,1 % wagowego miesza
niny kwasu decenobursztynowego z semihydroksyestrem tego 
kwasu lub półestru kwasu dodecenobursztynowego z nonylofe¬ 
nolem etoksylowanym 3 - 9 molami tlenku etylenu i ewentualnie 
do 0,1% wagowego N-talowo-prepylotrimetylenodiaminy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 294977 (22) 92 06 22 5(51) CUD 3/08 
(31)91 07710 (32)9106 24 (33) FR 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie, 

FR 
(54) Środek wspomagający pranie dla kompozycji 

detergentowych 
(57) Środek składa się z krzemianu metalu alkalicznego 

zawierającego co najmniej 30% atomów krzemu w postaci Q2 i 

Q3. Roztwór wodny krzemianu metalu alkalicznego o stosunku 
SiO2/M2O wynoszącym 1,6 - 3,5 zawiera 10 - 60% wagowych 
ekstraktu suchego zaadsorbowanego na nośniku, a zwłaszcza w 
postaci współgranulowanej, w stosunku wagowym wyrażonym 
jako krzemian suchy/woda zasocjowana na krzemianie wynoszą
cym 100/120 -100/40. 

Środek stosuje się w kompozycjach detergentowych w 
postaci proszku, zwłaszcza do prania bielizny i zmywania na
czyń w urządzeniach mechanicznych. 

Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania środka 
wspomagającego pranie i kogranuiek kulistych uwodnionych 
krzemianów metali alkalicznych i węglanów metali alkalicznych, 

(29 zastrzeżeń) 

Al (21) 292968 (22) 91 12 24 5(51) C21C 7/064 
(71) Huta OSTROWIEC, OSTROWIEC 
(72) Suda Tadeusz, Binek Stanisław, Klejman 

Wojciech, Krzemiński Jerzy, Zdonek 
Bogdan, Bejster Ireneusz, Pogorzałek Jerzy, 
Stój Franciszek 

(54) Drut rdzeniowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest drut rdzeniowy, zwłaszcza 

do osłony strumienia ciekłej stali w czasie jej spustu z pieca do 
kadzi, składający się z warstwy zewnętrznej stalowej lub alumi
niowej oraz z rdzenia w postaci sproszkowanego kamienia 
wapiennego. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(21) 292923 (22) 91 12 20 5(51) D01F 8/00 
(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Dutkiewicz Jacek, Tuora Marek 
(54) Sposób wytwarzania włókien chemicznych 
(57) Sposób wytwarzania włókien chemicznych z komple

ksów polielektrolitów, polega na tym, że na powierzchnię roztwo
ru wodnego polielektrolitu o jednym znaku ładunku elektrycznego 
wprowadza się roztwór wodny polielektroiitu o przeciwnym znaku 
ładunku elektrycznego, po czym z utworzonego na granicy kon
taktu tych polielektroiitów włóknotwórczego filmu wyciąga się w 
sposób ciągły włókno oraz jednocześnie uzupełnia się w sposób 
ciągły zużywające się polielektrolity, a następnie wyciągnięte 
włókna poddaje się zestaleniu w atmosferze gazowej, po czym 
poddaje się je w znany sposób rozciąganiu i ewentualnie ob
róbce wykończalniczej. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292810 (22) 91 12 17 5(51) D01F 9/12 
(11) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Przyłuski Jan, Kasiura Krzysztof, Darkowski 

Andrzej, Ciecierski Gerard 
(54) Sposób wytwarzania włókniny węglowej do 

odzyskiwania metali z roztworu 
(57) Sposób wytwarzania włókniny węglowej do odzyskiwa

nia metali z roztworów przez karbonizację włókniny wiskozowej 
w atmosferze azotu w temperaturze do 500°C i następnie akty¬ 

wację dwutlenkiem węgla w temperaturze powyżej 800°C, cha
rakteryzuje się tym, że aktywną włókninę węglową o rozwiniętej 
powierzchni wygrzewa się w atmosferze powietrza w tempera
turze do 300°C przez 30-120 minut. 

(1 zastrzeżenie) 

A2(21) 295988 (22) 92 09 21 5(51) D02G 3/02 
D01G 13/00 

(75) Kołaciński Ludwik, Łódź 
(54) Sposób wytwarzania przędzy melanżowej 
(57) Sposób wytwarzania przędzy melanżowej z ciętych włó

kien poliestrowych z przeznaczeniem, zwłaszcza na wyroby 
dziewiarskie polega na tym, że mieszankę ciętych włókien po
liestrowych składającą się z 70-97% włókien poliestrowych o 
grubości 1,0-2,5dtex i 30-3% włókien poliestrowych o grubości 
1,7-3,7dtex, przy jednakowej długości cięcia od 30 do 51 mm 
przerabia się jednym ze znanych sposobów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292812 (22) 91 12 17 5(51) D04H 1/52 
(71) Instytut Włókiennictwa, ŁÓDŹ 
(72) Stasiński Andrzej, Bartkowiak Eugenia, 

Koźba Franciszek, Sławski Henryk, 
Krzeszewski Henryk, Świderski Tadeusz, 
Szucht Edward. Czaplicki Zdzisław 
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(54) Włóknina puszysta 
(57) Włóknina puszysta, wytworzona przez termiczną obrób

kę runa zawierającego włókna wiążące oraz włókna wypełniają
ce charakteryzuje się tym, że jako włókna wiążące zawiera 
termoplastyczne syntetyczne włókna dwuskładnikowe, zaś trwa
łe wiązania występujące w jej strukturze przestrzennej są elasty
czne i powstały w wyniku sklejenia siew miejscach styku włókien 
wypełniających z polimerem o niższej temperaturze będącym 
składnikiem termoplastycznych włókien dwuskładnikowych. 

Udział termoplastycznych włókien dwuskładnikowych 
we włókninie jest nie większy niż 50%. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 296122 (22) 92 10 01 5(51) D21H 23/02 
(31)91 770859 (32)9110 04 (33) US 

92 942838 10 09 92 US 
(71) INTEROX AMERICA, Houston, US 
(72) Hill Roy T. 
(54) Sposób selektywnej delignifikacji chemicznej 

masy papierniczej 
(57) Sposób selektywnej delignifikacji chemicznej masy pa

pierniczej za pomocą organicznego kwasu nadtlenowego, w 
którym surową masę pochodzącą z operacji warzenia, poddaje 
się obróbce wodnym roztworem tego organicznego kwasu nad
tlenowego charakteryzuje się tym, że obróbkę prowadzi się w 
temperaturze zawartej między 2 i 47°C. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al (21) 292914 (22) 91 12 19 5(51) E02D 5/46 
(71) BUDOKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Budownictwa Górniczego, MYSŁOWICE 
(72) Lelonek Marian, Golec Dariusz, Gruszka 

Roman, Klassek Maciej 
(54) Sposób wytwarzania pali fundamentowych o 

rdzeniu formowanym w gruncie 
(57) Sposób polega na tym, że w wykonanym w gruncie 

otworze mocuje się po obwodzie, stycznie do ściany otworu 
przynajmniej jedną perforowaną rurę iniekcyjną, korzystnie pio
nową, o zaślepionych tymczasowo otworkach iniekcyjnych, a 
następnie po wypełnieniu otworu betonem konstrukcyjnym po 
korzystnym okresie czasu poprzez rury iniekcyjne wtłacza się 
przynajmniej jednokrotnie zaczyn cementowy i/lub chemiczny 
środek iniekcyjny, utwierdzający pal w gruncie i scalający grunt 
w bezpośrednim jego otoczeniu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292879 (22) 91 12 18 5(51) E03C 1/048 
E03C 1/244 
E03B 7/09 

(75) Wirstiuk Czesław, WROCŁAW; Chowaniec 
Michał, WROCŁAW 

(54) Wylewka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wylewka, zwłaszcza do 

domowego filtra wody. 
Wylewka charakteryzuje się tym, że ma części: wlotową 

(1) i wylotową (8) połączone szczelnie obrotowym zamkiem (13). 
Część wlotowa (1) jest zbudowana z elementów: początkowego 
(2) z rowkiem obwodowym (4) na jego swobodnym końcu (3) i 
końcowego (5) usytuowanego do niego prostopadle, a na koń
cu (6) wyposażonego w rowek obwodowy (7), który współpra
cuje z obrzeżem (11) końca (10) elementu początkowego (9) 
części wylotowej (8) i tworzy szczelny zamek obrotowy (13), przy 
czym element początkowy (9) i element końcowy (12) części 
wylotowej (8) są do siebie prostopadłe lub nachylone pod kątem 
rozwartym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 292974 (22) 91 12 24 5(51) E04B 1/62 
(71) Centralne Laboratorium Chłodnictwa, 

ŁÓDŹ 
(72) Kuźmińska Małgorzata 
(54) Sposób zabezpieczania ścian w zakładach 

produkujących żywność przed rozwojem 
pleśni 

(57) Sposób polega na tym, że po dokładnym zmyciu lub 
zeskrobaniu ścian spryskuje się je 2% roztworem sterinolu, 
suszy i maluje roztworem farby emulsyjnej lub olejnej z prepa
ratem grzybobójczym będącym mieszaniną soli kompleksowej 
8-hydroksychinolonianu miedzi i kwasu salicylowego z disiarcz-
kiem bis N, N-dimetylokarbomylu przy czym preparat ten dodaje 
się bezpośrednio przed malowaniem w ilości 5g na 1kg farby. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292913 (22) 91 12 19 5(51) E04C 2/24 
(75) Kuczyński Wacław, ZIELONA GÓRA 
(54) Płyta budowlana 
(57) Wynalazek dotyczy płyty budowlanej stosowanej w bu

downictwie lekkim o niskiej zabudowie. 
Płyta budowlana według wynalazku składa się z dwóch 

połączonych ze scbą i przesuniętych względem siebie warstw: 
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konstrukcyjnej i zewnętrznej. Warstwa konstrukcyjna wykonana 
jest z usytuowanych wzdłuż płyty krawędziaków (1) połączo
nych usytuowanymi poprzecznie drewnianymi listwami (2), po
między którymi znajduje się wypełniająca warstwa wiórowo-
cementowej masy (3) z wypełniającym wzdłużne otwory izola
cyjnym materialem (4). 

Warstwa zewnętrzna wykonana jest z wzmocnionej po
przecznymi drewnianymi listwami (6) wiórowo-cementowej ma
sy (5) z wtopionymi pasami izolacyjnego materiału (7), pokrytej 
wykonaną z tworzywa sztucznego budowlaną siatką (8). Krawę
dzie boczne płyty są profilowane tworząc z jednej strony wgłę
bienie, a z drugiej wypust. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292960 (22) 91 12 23 5(51) E04F 15/02 
A63F9/10 

(75) Chłopowiec Michał, WROCŁAW 
(54) Mozaika 
(57) Mozaika zbudowana jest z wielu elementów o trzech 

kształtach: mniejszego kwadratu (1), większego kwadratu (2) 
oraz równoległoboku (3). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 297448 (22) 93 01 15 5(51) E04G 23/03 
(75) Machnik Stanisław, Lublin 
(54) Sposób wymiany stropodachu na poddasze 

mieszkalne 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem szybkiego i taniego uzy

skania dodatkowej powierzchni mieszkaniowej poprzez wymia
nę stropodachu na poddasze mieszkalne. 

Sposób polega na tym, że przeprowadza się najpierw 
demontaż stropodachu, po czym na najwyższym stropie budyn

ku wykonuje się z materiału wodoszczelnego nieckę i łączy z 
rurami spustowymi budynku. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292889 (22) 91 12 20 5(51) E05B 65/44 
(75) Dengler Jerzy, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
(54) Zamek meblowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego zabez

pieczenia jednym zamkiem dwoje drzwi przesuwnych najczę
ściej w meblach. 

Zamek charakteryzuje się tym, że zabierak (7) współpra
cuje z rowkiem śrubowym (8) rygla (5) oraz sprężyną śrubową 
naciskową (10), przy czym rygiel (5) prowadzony jest w prowad
nicy obudowy monolitycznej (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 292963 (22) 9112 23 5(51) E05C 1/02 
(75) Szulta Zygfryd, RUMIA; Szulta Euzebiusz, 

RUMIA 
(54) Mechanizm zamykający drzwi 
(57) Wynalazek rozwiązuje probiem konstrukcji mechanizmu 

zamykającego drzwi z wyeliminowaniem możliwości włamania z 
równoczesnym spełnianiem wymogów przeciwpożarowych i za
pewnieniem łatwego otwierania i zamykania. 
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Mechanizm charakteryzuje się tym, że w pionowych 
powierzchniach futryny (1) od strony zamka (2) i zawiasów (3) 
ukształtowane są gniazda (4, 5) pod blokujące rygle (6, 7). 

Blokujące rygle (6) zamocowane są i rozmieszczone 
równomiernie wzdłuż całej długości w ryglowej napędowej pro
wadnicy (8) odbierającej napędowy ruch posuwisto-zwrotny 
poprzez jarzmo (9) od sworzni (10) zamka (2). 

Blokujące rygle (7) zamocowane są i równomiernie 
rozmieszczone wzdłuż całej długości w ryglowej prowadnicy 
(11) napędzanej dźwigniowym układem (12) współpracującym 
ze zwrotnicą (13) odbierającą ruch liniowy od ryglowej napędo
wej prowadnicy (8) przez dźwignie (14). 

(1 zastrzeżenie) 

A3(21) 291647 (22) 91 09 06 5(51) E05D 5/12 
(61) 289199 
(75) Wenta Jan, LĘBORK 
(54) Mechanizm blokowania zawiasu 

regulowanego 
(57) Mechanizm blokowania zawiasu regulowanego prze

znaczony jest do regulacji wartości momentu oporowego obrotu 
części ruchomej względem części nieruchomej zawiasu, wraz z 
jednoczesnym ich zabezpieczeniem przed niepożądanym roz
łączeniem. 

Mechanizm blokowania tworzy wkręt (8) działający po
przez sprężynę (9) i kołek dociskowy (10) na fragment sworznia 
z płytką zaczepową (1) umiejscowionych w dodatkowym czę
ściowo nagwintowanym otworze (11) zlokalizowanym pomię
dzy otworami ze śrubami (4), którego oś leży w płaszczyźnie 
przechodzącej przez oś sworznia z płytką zaczepową (1), a 
zarazem prostopadłej do płaszczyzny przechodzącej przez osie 
otworów ze śrubami (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292882 (22) 91 12 18 5(51) E05G 1/12 
(75) Krawczyk Wiesław, ŁÓDŹ 
(54) Przeciwwłamaniowy elektryczny miotacz gazu 
(57) W obudowie znajdują się dwa siłowniki elektromagne

tyczne (K1, K2), których rdzenie (D1, D2) połączone są listwą 
łączącą (E), pomiędzy którymi znajduje się pojemnik z gazem 
łzawiącym (C) wraz z dyszą wylotową (A). 

Ponadto wzdłuż pojemnika z gazem łzawiącym (C) znaj
duje się dźwignia zwalniająca (H) połączona z siłownikiem ele
ktromagnetycznym pomocniczym (B). 

W sąsiedztwie dyszy (A) znajduje się przytwierdzony do 
obudowy mikrowyłącznik (F). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 297273 (22) 92 12 30 5(51) E21B 10/08 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Zięba Antoni 
(54) Świder wiertniczy 
(57) Świder charakteryzuje się tym, że jego kanały płuczko

we mają kształt przekroju poziomego zwężki Venturiego, a oś 
głównego kanału płuczkowego (4) jest umieszczona w części 
(2) mimośrodowo i równocześnie jest odchylona względem osi 
obrotu świdra. 

(1 zastrzeżenie) 

A3(21) 292886 (22) 91 12 20 5(51) E21B 43/28 
(61) 273073 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Kaczyński Rajmund, Radwański Edward, 

Skowroński Paweł, Twarowski Adam 



Nr 13 (509) 1993 BIULETYN U R Z Ę D U P A T E N T O W E G O 27 

(54) Układ stopniowego podgrzewania wody 
technologicznej, zwłaszcza wody złożowej do 
podziemnego wytapiania siarki 

(57) Układ zawiera co najmniej dwa połączone szeregowo 
stopnie podgrzewu wody oraz co najmniej dwa połączone sze
regowo rozprężacze wody grzewczej (21, 21', 21") zasilane z 
zewnętrznego źródła ciepła. 

Każdym stopniem podgrzewu wody jest jednostopnio
wy wodno - parowy podgrzewacz strumienicowy (1,1', 1") lub 
jeden stopień wielostopniowego wodno-parowego podgrzewa
cza strumieniowego, połączone odrębnym rurociągiem paro
wym (15, 15', 15") dla każdej wartości ciśnienia pary z co 
najmniej jednym rozpreżaczem wody grzewczej (21, 21'. 21"). 

Do rurociągu zasilającego wody grzewczej (23), przed 
pierwszym w kolejności przepływu wody grzewczej rozpręża 
ozem wody grzewczej (21"), przyłączony jest zasobnik wody 
grzewczej (33"). inny układ, zawiera co najmniej dwa połączone 
szeregowo stopnie podgrzewu wody oraz co najmniej dwa 
połączone szeregowo rozprężacze wody grzewczej zasilane z 
zewnętrznego źródła ciepła. Każdym stopniem podgrzewu wo
dy jest jednostopniowy wodno-parowy podgrzewacz strumieni
cowy lub jeden stopień wielostopniowego wodno-parowego 
podgrzewacza strumienicowego, połączone odrębnym rurocią
giem parowym dla każdej wartości ciśnienia pary z co najmniej 
jednym rozpreżaczem wody grzewczej. Pierwszy w kolejności 
przepływu wody grzewczej rozprężacz wody grzewczej, stanowi 
jednocześnie zasobnik wody grzewczej. 

(4 zastrzeżenia) 

A3(21) 292887 (22)9112 20 5(51) E21B 43/28 
(61) 273073 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Kaczyński Rajmund, Radwański Edward, 

Skowroński Paweł, Twardowski Adam 
(54) Układ stopniowego podgrzewania wody 

technologicznej, zwłaszcza wody złożowej do 
podziemnego wytapiania siarki 

(57) Układ zawiera co najmniej dwa połączone szeregowo 
stopnie podgrzewu wody oraz co najmniej dwa połączone sze

regowo rozprężacze (21, 21', 21") wody grzewczej zasilane z 
zewnętrznego źródła ciepła. Każdym stopniem podgrzewu wo
dy jest jednostopniowy wodno-parowy podgrzewacz strumieni
cowy (1, 1', 1") lub jeden stopień wielostopniowego wodno-pa
rowego podgrzewacza strumienicowego, połączone odrębnym 
rurociągiem parowym (15, 15', 15") dla każdej wartości ciśnie
nia pary, z co najmniej jednym rozpreżaczem (21, 21', 21") 
wody grzewczej. Za ciągiem rozprężaczy (21, 21', 21") wody 
grzewczej włączone jest szeregowo, poprzez rurociąg odprowa
dzający wody grzewczej (41) i dodatkową pompę wody grzew
czej (35), co najmniej jedno dodatkowe źródło ciepła (38) w 
postaci kotła wodnego, przeponowego wymiennika ciepła lub 
kotła parowego. 

(8 zastrzeżeń) 

A3(21) 292888 (22)9112 20 5(51) E21B 43/28 
(61) 273073 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Kaczyński Rajmund, Radwański Edward, 

Skowroński Paweł, Twardowski Adam 
(54) Układ stopniowego podgrzewania wody 

technologicznej, zwłaszcza wody złożowej do 
podziemnego wtapiania siarki 

(57) Układ zawiera połączone szeregowo stopnie podgrze
wu wody oraz co najmniej dwa połączone szeregowo rozprzę¬ 
żacze wody grzewczej (21, 21") zasilane z zewnętrznego źródła 
ciepła poprzez rurociąg zasilający wody grzewczej przyłączony 
do pierwszego rozprężacza wody grzewczej. Każdym stopniem 
podgrzewu wody jest jednostopniowy wodno-parowy podgrze
wacz strumienicowy (1, 1") lub jeden stopień wielostopniowego 
wodno-parowego podgrzewacza strumienicowego, połączone 
odrębnym rurociągiem parowym (15, 15") dla każdej wartości 
ciśnienia pary z co najmniej jednym rozpreżaczem wody grzew
czej (21, 21"), według zgłoszenia patentowego P.273073. Do 
rurociągu łączącego (22) w ciągu rozprężaczy wody grzewczej 
(21", 21) przyłączone jest poprzez odrębny rurociąg zasilający 
wody grzewczej (23') drugie zewnętrzne źródło ciepła. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292967 (22) 91 12 24 5(51) E21B 43/28 

(75) Piechówka Władysław, PŁOCK: Lepiarz 
Jarosław, POZNAŃ 

(54) Sposób zabezpieczania wyrobisk 
podziemnych w pokładach solnych, 
zwłaszcza komór poługowniczych po 
otworowej eksploatacji soli przed działaniem 
sił górotworu 

(57) Sposób polega na tym, że komory opróżnia się z zale
gającej w nich solanki, sprawdza się ich szczelność, przy czym 
wypełnia się je substancjami półpłynnymi o ciężarze właściwym 
od 1,3 do 3,0 G/cm3 zawierającymi środki wiążące. Bezpośred
nio pod stropem komory umieszcza się warstwę izolującą ko
morę od wód powierzchniowych i podziemnych, a otwór wiert
niczy, którym wprowadzano substancję wypełniającą komorę, 
zalewa się gęstą płuczką wiertniczą pozbawioną środków che
micznych. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 292877 (22) 91 12 18 5(51) E21C 30/22 

(71) FAMUR Fabryka Maszyn Górniczych, 
KATOWICE 

(72) Strychalski Piotr, Karowiec Krzysztof, Knyć 
Józef, Kusak Edward, Sedlaczek Janusz, 
Błażewicz Andrzej, Skrzypiec Andrzej 

(54) Układ doprowadzający wodę do zraszania 
narzędzi organu urabiającego kombajnu 
górnicznego 

(57) Układ posiada nieruchomy przewód (2) doprowadza
jący wodę, który osadzony jest w wale organu urabiającego. 
Przewód (2) połączony jest z jednej strony ze złączką (3), a z 
drugiej strony osadzony jest szczelnie w obracającym się wraz 
z wałem (1) przewodzie (4). Wewnętrzna część przewodu (4) 
tworzy dyfuzor, który jest połączony z kanałem (6). Średnica 
wewnętrzna nieruchomego przewodu (2) jest zbieżna obustron
nie i zwęża się w kierunku środkowej części przewodu. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 292955 (22) 91 12 23 5(51) E21C 35/22 
(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, 

ZABRZE 
(72) Kusak Edward, Ćwiklicki Zbigniew, 

Sedlaczek Janusz, Skrzypiec Janusz, 
Karowiec Krzysztof 

(54) Organ urabiający górniczego kombajnu 
węglowego z instalacją zraszającą 

(57) Organ charakteryzuje się ty m, że jego uchwyt (5) składa 
się z dwóch części (5a, 5b) połączonych ze sobą, z których 
część (5a) służy do osadzenia skrawającego noża (6), natomiast 
część (5b), korzystnie o kształcie walca, jest przyłączona stycznie 
i trwale do walcowej powierzchni części (5a) i służy dia pomiesz
czenia zraszającej dyszy (7). Część (5b) każdego uchwytu (5) 
posiada otwór (8), korzystnie prostopadły do osi zraszającej 
dyszy (7), łączący ją z głównym przewodem usytuowanym w 
narożniku utworzonym z półki (4) i spiralnego płata oraz z półki 
(4) i ociosowej tarczy organu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292299 (22) 91 11 05 5(51) E21C 41/22 

(71) Ośrodek Postępu Technicznego NOT w 
Warszawie, Zakład 
Innowacyjno-Wdrożeniowy, WROCŁAW 

(72) Iwulski Zdzisław, Wisłowski Stanisław, Butra 
Jan, Bugajski Witold, Dębkowski Rafał, 
Szymańska Marta, Zimroz Jan 

(54) Sposób wybierania złóż kopalin użytecznych, 
zwłaszcza rud metali nieżelaznych w złożach 
typu pokładowego o dużym nachyłeniu 

(57) Sposób wybierania złóż polega na tym, że eksploatację 
złoża, zwłaszcza o nachyieniu większym od kąta samostaczania 
się skał, prowadzi się niezależnymi modułami eksploatacyjnymi, 
obejmującymi dwa sąsiednie technologiczne filary, przy zasto
sowaniu pełnej mechanizacji robót w procesie wybierkowym 
oraz, że 60 - 85% powierzchni odsłoniętego stropu w module 
zabezpiecza się obudową, a ponadto że przy wybieraniu tech
nologicznych filarów w kierunku do zawału dolny filar modułu 
wybiera się zabierką dwustronną, a górny filar zabierką jedno
stronną. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al (21) 297141 (22) 92 12 23 5(51) E21D 9/08 
E21C 27/24 

(71) BOLESŁAW ŚMIAŁY Kopalnia Węgla 
Kamiennego, Łaziska Górne 

(72) Parysiewicz Witold, Palenia Krzysztof, 
Narbutt Adam 

(54) Wysięgnik kombajnu chodnikowego 
(57) Wysięgnik kombajnu chodnikowego ma zastosowanie 

przy drążenia chodników z przybierką stropu i służy do wierce
nia otworów strzałowych. 

Wysięgnik (1) ma żerdź (2) prowadzącą wiertnicy (3) 
połączoną jednym końcem z parą uch przytwierdzonych do 
obejmy (6) opasującej silnik (7), a drugim końcem ze wsporni
kiem (8) połączonym suwiiwie z płytą (11) ułożoną na powierz
chni wysięgnika (1) i przymocowaną do głowicy (12) obejma 
(13). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 297060 (22)921218 5(51) E21D 17/04 
(31) 91 9946 (32) 911218 (33) ZA 
(71) HL and H TIMBER PRODUCTS 

(PROPRIETARY) LIMITED, 
Johannesburg, ZA 

(72) Pienaar Frans Roelof Petrus 
(54) Stropnica wstępnie obciążona dla 

podłużnego stojaka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest stropnica zastosowana w 

połączeniu z podłużnym stojakiem kopalnianym (44). Stropnica 
podpiera nadmuchiwany worek (50) wywierający wstępne ob
ciążenie wypełniony wypełniaczem. Stropnica jest utworzona z 
korpusu i kosza (34). Stropnica zawiera wytłaczany arkusz sta
lowy mający stosunkowo wysokie strefy końcowe i stosunkowo 
niską strefę środkową. Strefa środkowa ma otwór. Stropnica ma 
również klapy (30) przytrzymujące worek (50), które obejmują 
przeciwne końce worka (50) umieszczone na korpusie. Kosz 
(34) jest umieszczony w otworze w strefie środkowej i jest w nim 
umieszczony górny koniec podłużnego stojaka. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al(21) 292875 (22) 91 12 18 5(51) F01D 17/08 
(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Wawszczak Włodzimierz 
(54) Sonda do pomiaru ciśnienia 
(57) Sonda do pomiaru ciśnienia, umieszczana we wnęce 

krawędzi wiotowej łopatki maszyny przepływowej, charakte
ryzuje się tym, że stanowi ją cienkościenna tuieja (3), z osadzoną 
weń cienkościenną rurką (4), o osi geometrycznej prostopadłej 
do osi geometrycznej tulei (3) i zasklepionym wylocie, w której 
ścianie jest otwór o osi geometrycznej pokrywającej się z osią 
geometryczną tulei i wlocie zgodnym z wlotem do tulei (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 297042 (22) 92 12 17 5(51) F01M 11/12 
(31) 91 000313 (32) 91 1219 (33) 1T 
(71) FIAT AUTO S.p.A, Turyn, IT 
(72) Di Somma Danilo, Anieglio Enzo 
(54) Wskaźnik bagnetowy poziomu oleju w silniku 
(57) Wskaźnik bagnetowy (10) poziomu oleju w silniku, za

wiera drut fortepianowy, na którego jednym końcu znajduje się 
korek (16) z uchwytem (18), aw pobliżu końca przeciwległego 
część wskaźnikowa (20). Na drucie fortepianowym, w pobliżu 
części wskaźnikowej (20), jest umieszczony element dystanso
wy (22), zaś część wskaźnikową (20) stanowi cylindryczna część 
(25), osadzona na końcu wskaźnika bagnetowego (10) oddalo
nym od korka (16). 

Cylindryczna część (25) jest połączona z główką (21) i 
stopką (23), których przekroje poprzeczne są korzystnie większa 
niż przekrój części cylindrycznej (25). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 296762 (22) 92 11 25 5(51) F01N 3/02 
(75) Miksiewicz Krzysztof, Wrocław; Sitnik Lech, 

Wrocław; Struś Mieczysław, Wrocław 
(54) Separator sadzy 
(57) Separator sadzy charakteryzuje się tym, że w czerpni 

wlotowej (1) z krućcem wylotowym (2) znajduje się kilka cyklo
nów (3) połączonych szczelnie z górną płytą (4) i dolną płytą (5). 
W dolnej części znajduje się osadnik pyłowy (6) z urządzeniem 
oczyszcającym (7), zaś w górnej części znajduje się komora (8) 
wylotu spalin z krućcem wylotowym (9), w której umieszczona 
jest wkładka filtracyjna (10). 

Separator przeznaczony jest do przechwytywania czą
stek stałych w gazach spalinowych, zwłaszcza sadzy. 

(1 zastrzeżenie) 

A3(21) 292874 (22) 91 12 18 5(51) F01N 7/20 
(61) 141552 
(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Wawszczak Włodzimierz 
(54) Dyfuzor 
(57) Dyfuzor stanowi przewód rurowy (1), cylindryczny na 

swym początku i o zwiększającym się w sposób ciągły przekroju 
tak, iż jego wewnętrzna powierzchnia jest wypukła w kierunku 
osi geometrycznej przewodu (1), a jego koniec tworzy kołnierz 
prostopadły do osi geometrycznej przewodu (1). Wewnątrz prze
wodu (1) jest umieszczony na wspólnej osi geometrycznej z 
przewodem (1), trzpień (2) stanowiący bryłę obrotową o zwię
kszającym się w sposób ciągły przekroju, przy czym wierzchołek 
trzpienia (2) jest umieszczony w pobliżu odcinka cylindryczne
go przewodu (1), a jego część środkowa (3) jest z materiału 
elastycznego, zaś jego koniec tworzy kołnierz prostopadły do 
osi trzpienia (2). Między wewnętrzną powierzchnią przewodu 
rurowego (1) i powierzchnią trzpienia (2) jest utworzona szcze
lina (4). W wierzchołku trzpienia (2) jest osadzony obrotowo 
koniec śruby (5) wkręconej w jego kołnierz. Kołnierz przewodu 
rurowego (1) i trzpienia (2) są z sobą połączone śrubami (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292873 (22) 91 12 18 5(51) F04B 23/04 
F04D 13/12 

(71) Politechnika Łódzka, ŁÓDŹ 
(72) Gundlach Władysław 
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(54) Pompa wirnikowa 
(57) Pompa wirnikowa ma wirnik (1) połączony watem (2) 2 

napędowym silnikiem (3). Dodatkowa pompa jest wyposażona 
w turbine, której wirujący wieniec (4), umieszczony za wirnikiem 
(1) w jego kanale przepływowym, jest połączony z wirnikiem (5) 
pompy wspomagającej, umieszczonym przed wlotem na wirnik 
(1). 

Ciśnienie statyczne cieczy wpływającej do pompy głów
nej zostaje wstępnie podwyższone przez wirnik (5) pompy wspo
magającej, dzięki czemu na wirniku (1) pompy głównej nie po
wstaje zjawisko kawitacji. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 297351 (22) 93 01 08 5(51) F04B 51/00 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Bakier Sławomir 
(54) Sposób wyznaczania strat hydraulicznych 

energii w urządzeniach przepływowych 
(57) Sposób polega na zastosowaniu do określenia strat 

wzorcowej cieczy tiksotropowej o lepkości początkowej równej 
lepkości cieczy roboczej, na której pracuje urządzenie, Dla 
cieczy tej wyznaczane są krzywe płynięcia przed urządzeniem i 
za nim, po czym metodą wykreślną lub analityczną na podsta
wie wykresów określana jest wartość traconej energii. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292976 (22) 9112 27 5(51) F15B 5/00 
(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 

WARSZAWA 
(72) Słaby Jakub 
(54) Trójstanowy modulator ciśnienia, zwłaszcza 

do powietrznych instalacji hamulcowych z 
urządzeniami przeciwblokującymi 

(57) Trójstanowy modulator ciśnienia, zwłaszcza do powie
rzchni instalacji hamulcowych z urządzeniami przeciwbloku
jącymi ma łącznik sprężysty (6) usytuowany między membrana
mi (4) i (5) z krawędziami uszczelniającymi, tak że powierzchnie 
czynne tych membran po stronie komory wewnętrznej (16) są 
mniejsze od ich powierzchni czynnych po stronie komór steru 
jących (9) i (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292863 (22) 91 12 18 5(51) F15B 11/02 
(71) Przemysłów)' Instytut Maszyn Budowlanych, 

KOBYŁKA 
(72) Szmidt Cezary, Duchliński Stanisław 
(54) Układ sterowania rozdzielaczami głównymi 

w hydraulicznych układach roboczych 
(57) Hydrauliczny układ sterowania zawiera pompę (1) zasi

lającą rozdzielacz elektrohydrauliczny (2), który łączy pompę (1) 
ze sterownikami (3) rozdzielaczy głównych układu roboczego 
maszyny. Otwory robocze rozdzielacza (2) połączone są rów
nież z silnikiem hydraulicznym (4) napędu odbiornika pomocni
czego. Układ zawiera dwa zawory przelewowe (5, 6), z których 
jeden umieszczony jest przed, a drugi za rozdzielaczem (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292954 (22) 91 12 23 5(51) F15B 15/14 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 

KOBYŁKA 
(72) Kosiński Stanisław, Tkaczyk Wojciech 
(54) Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny 
(57) Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny ma główne 

tłoczysko (2) osadzone współosiowo wewnątrz dodatkowego 
tłoczyska (4) o kształcie rury, którego średnica wewnętrzna jest 
odpowiednio dopasowana do średnicy zewnętrznej głównego 
tłoczyska (2). 

Na dodatkowym tłoczysku (4) zamocowany jest element 
prowadzący (5), którego zewnętrzny wymiar w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi wzdłużnej głównego tłoczyska (2) odpowia
da wewnętrznej średnicy cylindra (1). 
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Przestrzenie wewnętrzne (8, 9) cylindra (1) po obu stro
nach prowadzącego elementu (5) są staie wzajemnie ze sobą 
połączone poprzez otwory iub wybrania w elemencie (5). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 292818 (22) 91 12 17 5(51) F16L 21/02 
(71) Dipl. Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. 

KG, HERTEN, DE 
(72) Vogelsang Horst 
(54) Połączenie rurowe składające się z kielicha i 

części wsadzanej, zwłaszcza dla rur z 
tworzywa sztucznego 

(57) Połączenie rurowe składające się z kielicha i części 
wsadzanej, zwłaszcza dla rur z tworzywa sztucznego ma część 
prowadzącą wejściową, część prowadzącą końcową oraz roz
szerzenie złożone z rowka ustalającego dla pierścienia trzyma
jącego (7) oraz komorę uszczelniającą dla złączonego z pier
ścieniem trzymającym (7) zbieżnym lejkowato uszczelnieniem 
wargowym (8), z ukształtowaną wargą zamykającą, która wzglę
dem wargi uszczelniającej jest rozszerzona stożkowo i w stanie 
nie połączonym przylega do ściany wewnętrznej komory usz
czelniającej. Pierścień trzymający (7) ma na swej stronie wewnę
trznej obwodowe żebro zaciskowe (10), które w kierunku części 
prowadzącej wejściowej jest zaopatrzone w co najmniej jeden 
skos, który przedłuża się jako skośnie pochylona powierzchnia 
aż do bocznej powierzchni pierścienia trzymającego (7) od 
strony wsuwania. Pierścień trzymający (7) ma obwodowy kana-
łek odciążający zaciskanie (13), który od strony przeciwległej do 
strony wsuwania jest otwarty i rozciąga się aż do obszaru 
przekroju poprzecznego, w którym umieszczone jest żebro za
ciskowe (10). Obszar pod kanałkiem odciążającym zaciskanie 
(13) jest wykonany jako przedłużenie wargi uszczelniającej (8) 
w kierunku żebra zaciskowego (10). 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 292856 (22) 91 12 17 5(51) F26B 17/00 
(71) Akademia Rolnicza, POZNAŃ 
(72) Domagała Alojzy, Janus Paweł 

(54) Układ recyrkulacji czynnika suszącego w 
suszarce taśmowej 

(57) Układ recyrkulacji czynnika suszącego w suszarce ta
śmowej wyposażony jest w usytuowane w wyrzutniach powie
trza (1) czujniki: pomiaru temperatury (9) i wilgotności (10) 
połączonych z blokiem regulatora (11) zawierającym sterownik 
mikroprocesorowy, z którym połączony jest siłownik (12) steru
jący układem wzajemnie sprzężonych przepustnic (13 i 14). z 
których jedna jest usytuowana w wyrzutni powietrza a druga w 
przewodzie łączącym wyrzutnię powietrza z kanałem recyrkula
cyjnym. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 296650 (22) 92 1118 5(51) F27B 3/20 
(31)91 2282 (32)911118 (33) AT 

91 2490 16 12 91 AT 
(71) Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH, 

Linz, AT 
(72) Berger Harald, AT; Mittag Peter, DE; Steins 

Johannes, DE; Pfeiffer Gert, AT 
(54) Piec elektryczny łukowy do wytwarzania stali 

i sposób wytwarzania stali 
(57) Piec charakteryzuje się tym, że elektroda grafitowa (11) 

jest wprowadzona z boku do części dolnej przestrzeni roboczej 
(1) pieca i że część dolna (8) posiada w obszarze elektrody 
grafitowej (11) rozszerzenie (8, 9) wystające promieniowo na 
zewnątrz względem części górnej (10). 
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Sposób polega na tym, że po załadowaniu złomu do 
pieca i po zapłonie łuku elektrycznego doprowadza się do łuku 
elektrycznego przez puste przestrzenie (24) grafitowych ele¬ 
ktrod (11) substancje organiczne, korzystnie odpady tworzyw 
sztucznych. 

(35 zastrzeżeń) 

Al(21) 296538 (22) 92 11 09 5(51) F41A 9/24 
(31)914136932 (32)911111 (33) DE 
(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(54) Osadzarka napędzana ładunkiem 

wybuchowym i magazynek nabojów 
(57) Osadzarka napędzana ładunkiem wybuchowym ma ka

nał prowadzący (9) dla magazynka nabojów (8) w kształcie 
taśmy, przy czym zawiera elementy posuwowe (10) i elementy 
podtrzymujące wystające do przekroju poprzecznego kanału 
prowadzącego (9). 

W obszarze wejściowym kanału prowadzącego (9) umie
szczone są elementy blokujące (13). 

Za pomocą skosów wprowadzających (8d) umieszczo
nych na magazynku nabojów (8), elementy blokujące (13) zo
stają wyciśnięte z przekroju poprzecznego kanału prowadzące
go (9) tak, że magazynek nabojów (8) może być wsuwany dalej 
w kanał prowadzący (9), aż zacznie przylegać do elementów 
posuwowych (10) względnie do elementów podtrzymujących. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(21) 292964 (22) 9112 23 5(51) G01C 15/00 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. 

Oczapowskiego, OLSZTYN 
(72) Dąbrowski Władysław 
(54) Sposób centrowania instrumentu 

pomiarowego nad podziemnym znakiem 
geodezyjnym 

(57) Sposób centrowania instrumentu pomiarowego nad pod
ziemnym znakiem geodezyjnym polega na centrowaniu instru
mentu geodezyjnego nad niewidocznym podziemnym znakiem 
geodezyjnym w postaci zmaterializowanego pierwiastka radio
aktywnego lub ferromagnetyka lub źródła promieniowania ele¬ 
ktromagnetycznego, który odszukuje się za pomocą odpowiednio: 
detektora promieniowania radioaktywnego, detektora natężenia po
la magnetycznego lub detektora promieniowania elektromagne
tycznego, znajdując na powierzchni ziemi punkt przebicia prostej 
pionowej przechodzącej przez środek znaku podziemnego, a nastę
pnie ustawia się oś pionową obrotu instrumentu pomiarowego tak, 
aby przechodziła przez punkt przebicia 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292878 (22) 91 12 18 5(51) G01H 3/10 
G01D1/02 

(71) Akademia Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte, GDYNIA 

(72) Kiciński Wiesław 

(54) Sposób i urządzenie do rejestracji i analizy 
sygnałów, zwłaszcza hydroakustycznych 

(57) W sposobie wyznacza się wartość skuteczną sygnału, 
którą po przekształceniu w postać cyfrową rejestruje się i odtwa
rza do analizy równocześnie z przebiegiem chwilowym. Na 
obrazie graficznym wartości skutecznej wybiera się i oznacza 
charakterystyczne momenty czasowe, w których formuje się 
rekordy dyskretnych próbek wartości chwilowej sygnału. Ufor
mowane rekordy próbek poddaje się anaiizie korelacyjno-wid¬ 
mowej. 
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Urządzenie zawiera czujniki ciśnieniowe (1) połączone, 
poprzez wzmacniacze napięciowe (2) i multiplekser (3), z pro
gramowanym analizatorem sygnałów (4). Wyjście przynajmniej 
jednego wzmacniacza (2) jest połączone dodatkowo poprzez 
blok wyznaczania wartości skutecznej (5) i blok cyfrowy (6) z 
wejściem-wyjściem mikrokomputera nadrzędnego (7), którego 
drugie wejście-wyjście jest połączone z programowanym anali¬ 
zatorem sygnałów (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A2(21) 295929 (22) 92 09 14 5(51) GOI J 3/02 
(71) EMCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, 

Warszawa; ITP Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Wojciechowski Janusz, Taraszewski Czesław 
(54) Spektrofotometr do pomiaru próbek ciekłych 
(57) Spektrofotometr stanowi układ monochromatora (1) do 

którego dołączony jest blok (2) źródła światła z lampą haloge
nową oraz dołączony jest blok (3) kuwety pomiarowej wraz z 
detektorem światśa w postaci fotodiody krzemowej, przy czym 
do bloku (3) dołączony jest blok (4) układu przetwarzania syg
nału, a ponadto do bloku (4) dołączony jest blok (5) układu 
prezentacji wyników. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292829 (22) 91 12 16 5(51) G01L 9/10 
(71) Polska Akademia Nauk Instytut Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. 
Trzebiatowskiego, WROCŁAW 

(72) Wasilewski Mieczysław, Trojanowski 
Stanisław 

(54) Elektroniczny miernik ciśnienia 
(57) Elektroniczny miernik ciśnienia składa się z przetworni

ka membranowego (1) ciśnienia, mieszacza (2), przetwornika 
(3) częstotliwości oraz miernika (4) napięcia lub rejestratora. 

Przetwornik membranowy (1) stanowi zespół rdzeni fer
rytowych i co najmniej jednej cewki indukcyjnej połączonej z 
generatorem częstotliwości. Co najmniej jeden z rdzeni ferryto
wych mocowany jest do membrany przetwornika membranowe
go (1) oraz co najmniej jeden z rdzeni ferrytowych umieszczony 
jest wewnątrz obudowy przetwornika membranowego (1), w 
pobiiżu rdzenia ferrytowego mocowanego do membrany. Nato
miast cewka indukcyjna osadzona jest w jednym z wymienio
nych rdzeni ferrytowych. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 292833 (22) 9112 18 5(51) G01N 11/00 
(71) PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów Oddział Badań i Rozwoju 
Aparatury Pomiarowej, WARSZAWA 

(72) Gawryszewski Stanisław, Olszewski 
Aleksander, Przewoźniak Zdzisław, 
Borowski Janusz, Dawidonis Mirosław, 
Kupczyk Waldemar, Wałachowski Andrzej, 
Zagórski Józef 

(54) Tensonietryczny przetwornik lepkości 
(57) Przetwornik ma tensometryczny czujnik siły (3) zamoco

wany na tulei napędowej (2), a z wałkiem (1) cylindra pomiaro
wego połączony jest sztywno wspornik z popychaczami (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292919 (22) 91 12 20 5(51) G01N 25/00 
(71) Politechnika Szczecińska, SZCZECIN 
(72) Szefner Zbigniew 
(54) Sonda aspiratora dia oznaczania 

koncentracji roztworów gazowych 
(57) Sonda aspiratora charakteryzuje się tym, że zawiera igłę 

ejekcyjną (6) połączoną szczelnie z kanałem pomiarowym (2) w 
którym kolejno umieszcza się: żarnik cieplny (5), czujnik termo¬ 
anemometryczny (3) oraz termoelement (4). 
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Żarnik cieplny (5) oraz zegar elektroniczny (11) zasilane 
są z generatora impulsowego (9), zaś czujnik termoanemornetru 
(3) i termoelement (4) połączone są z mostkiem kompensacyj¬ 
no-pomiarowym (10), z którego wypracowany sygnał podawany 
jest do zegara elektronicznego (11), 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 297349 (22) 93 01 08 5(51) G01N 27/04 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Radecka Marta, Rękas Mieczysław 
(54) Półprzewodnikowy czujnik do pomiaru 

zawartości tlenu 
(57) Półprzewodnikowy czujnik do pomiaru zawartości tlenu 

w atmosferze gazowej mający podgrzewaną warstwę gazoczułą 
(5) wraz z elektrodami pomiarowymi z metalu szlachetnego, 
naniesioną na podłoże ceramiczne (1) charakteryzuje się tym 
że cienką warstwę gazoczułą (5) stanowi niestechiometryczny 
tlenek metalu przejściowego. Warstwa gazoczułą (5) jest akcep
torowo lub donorowo domieszkowana metalem. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 297350 (22) 93 01 08 5(51) G01N 27/04 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Radecka Marta, Rękas Mieczysław 
(54) Półprzewodnikowy czujnik do regulacji 

stosunku powietrze/paliwo w silnikach 
samochodowych 

(57) Półprzewodnikowy czujnik składa się z podłoża cerami
cznego (1) z naniesioną podgrzewaną cienką warstwą gazoczułą 

(4) wraz z elektrodami pomiarowymi (2) z metalu szlachetnego, 
przy czym warstwę gazoczułą (4) stanowi niestechiometryczny 
tlenek metalu przejściowego. 

Warstwa gazoczułą (4) jest akceptorowe lub donorowo 
domieszkowana metalem. 

Ponadto warstwa gazoczułą (4) jest impregnowana me
talem szlachetnym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 292929 (22) 91 12 20 5(51) G01N 30/02 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE 
(72) Andrysiak Andrzej, Siwek Zenona, 

Jaksiewicz Jerzy, Czerniakowska Bożena, 
Greif Norbert 

(54) Sposób oznaczania produktów 
katalitycznego utleniania metanolu do 
formaldehydu 

(57) Sposób polega na tym, że próbkę mieszaniny pore
akcyjnej wprowadza się bezpośrednio do kolumny chromato
graficznej i dokonuje rozdziału w strumieniu gazu nośnego, na 
sitach węglowych, w temperaturze od 20 do 275°C. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292966 (22) 91 12 23 5(51) G01N 30/02 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, KĘDZIERZYN-KOŹLE 
(72) Andrysiak Andrzej, Dziwiński Euzebiusz, 

Kondziołka Zofia, Kaczor Grażyna, 
Czerniakowska Bożena 

(54) Sposób oznaczania substancji zawartych w 
produktach oksyetylenowania alkoholi, 
zwłaszcza eterów alkoholi alifatycznych i 
glikoli polietylenowych, metodą 
chromatografii gazowej 

(57) Sposobem według wynalazku produkty addycji tlenku 
etylenu do alkoholi alifatycznych oznacza się w ten sposób, że 
próbkę mieszaniny produktów reakcji rozdziela się w kolumnie 
chromatograficznej, wypełnionej fazą stacjonarną w postaci ży
wicy silikonowej na nośniku diatomitowym, zawierającej 2- 50% 
grup metylowych, 0 - 50% grup fenylowych i 0 - 98% grup 
cyjanowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A3(21) 292828 (22) 91 12 16 5(51) G01N 30/90 
(61) 287847 
(71) Akademia Medyczna, LUBLIN 
(72) Dzido Tadeusz H., Soczewiński Edward 
(54) Komora do rozwijania kilku 

chromatogramów cienkowarstwowych 
jednocześnie 

(57) Komora ma ograniczniki (4) umieszczone w rowkach (3) 
przedzielających zbiorniki (1) eluentu, usytuowane na wysoko
ści i w linii występów (7). 

Zbiorniki (1) mają płytki przykrywające (5) o szerokości 
równej odległości pomiędzy ogranicznikami (4) z ukośnym ścię
ciem (6) krótszego boku. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292905 (22) 91 12 19 5(51) G01N 33/18 
(75) Kot Agata, GDYNIA; Kołodziejczyk 

Aleksander, SOPOT; Wodecki Zbigniew 
Janusz, GDAŃSK; Ślebioda Marek, 
GDYNIA 

(54) Sposób automatycznego zagęszczania i 
oznaczania zawartości wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych WWA w 
wodzie 

(57) Sposób zagęszczania i oznaczania zawartości wielo
pierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w wodzie 
przez zagęszczanie próbki na kolumnie ze stałym wypełnieniem 
z użyciem chromatografii cieczowej charakteryzuje się tym, że 
zawarte w wodzie użytej w ilości nie przekraczającej 100 cm3 

WWA adsorbuje się w czasie nie dłuższym jak 20 min na preko¬ 
lumnie wypełnionej złożem, korzystnie modyfikowanym silika¬ 
żelem C18, połączonej bezpośrednio z chromatografem cieczo
wym, za pomocą którego zatrzymane na złożu związki oznacza 
się chromatograficznie znanymi sposobami, przez elucję zaad¬ 
sorbowanych na złożu związków za pomocą układu rozpusz
czalników, będących równocześnie fazą ruchomą chromato
graficznego oznaczania WWA. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292864 (22) 91 12 19 5(51) G01N 33/36 
(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy, 

WARSZAWA 
(72) Bargiel Henryk, Kopczyńska Tatiana, 

Zakrzewski Sławomir 
(54) Sposób i urządzenie do wyznaczania 

wskaźnika pyłochronności płaskich wyrobów 
włókienniczych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wyznaczania wskaźnika 
pyłoochronności materiałów, przeznaczonych na ubrania pyło¬ 
ochronne oraz urządzenia do stosowania tego sposobu. Spo
sób polega na umieszczeniu w komorze obrotowej próbek z 
badanego materiału w postaci woreczków z zawartym w nich 
pyłem i poddawaniu ich różnorodnym działaniom mechanicz

nym imitującym rzeczywiste warunki eksploatacji odzieży pyło¬ 
ochronnej. Za wynik badania przyjmuje się stosunek masy pyłu, 
która przedostała się poprzez próbkę do początkowej masy pyłu 
zawartej w próbce. Urządzenie ma dwukomorowy pojemnik (1) 
umieszczony w koszu obrotowym. Pojemnik wraz z koszem (2) 
umieszczony jest w hermetycznej obudowie wyposażonej w 
króćce (6, 8) do zasysania i odsysania powietrza. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 297604 (22) 92 05 08 5(51) G01P 1/12 
G07C5/08 

(31) 91 4115694 (32) 91 05 14 (33) DE 
(86) 92 05 08 PCT/EP92/01016 
(87) 92 11 26 WO92/21034 PCT Gazette nr 29/92 
(71) Mannesmann Kienzle GmbH, 

Villingen-Schwenningen, DE 
(72) Gruler Martin, Hilger Gernot, Jeschonneck 

Harald 
(54) Sposób samoczynnego ustalania 

przyporządkowania czujników kierunkowych 
kierunkom ruchu pojazdu 

(57) W urządzeniach (1) do gromadzenia danych, dysponu
jących kierunkowym urządzeniem pomiarowym (2) do rejestra
cji dynamiki pojazdu, proponuje się kojarzenie sygnałów urzą
dzenia pomiarowego (2) z sygnałami, które są generowane 
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przez agregaty pojazdu i ze swej strony są przyporządkowane 
w jednoznaczny i zadany sposób danemu kierunkowi ruchu 
pojazdu, aby podczas pracy urządzenia (1) do gromadzenia 
danych uzyskać samoczynne przyporządkowanie kierunków 
ruchu pojazdu (6) czujnikom urządzenia pomiarowego (2). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 292823 (22) 9112 16 5(51) G01R 31/08 
(71) IZOLPLAST Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Spółka z 
o. o., ROGÓW 

(72) Kuczera Alojzy, Skowron Henryk, 
Przygrodzki Antoni 

(54) Impulsowy lokalizator niskoenergetyczny 
uszkodzeń kabli i przewodów oponowych 
ekranowanych 

(57) Lokalizator impulsowy zawiera niskoenergetyczny prze
nośny nadajnik sygnału (1) podłączony do badanych żył kabla 
lub przewodu oponowego ekranowego oraz przenośny odbior
nik sygnałów elektromagnetycznych. 

Zasilany napięciem stabilizowanym przenośny nadaj
nik sygnału (1) ma zespół kształtowania impulsów prostokąt
nych (5) podłączony poprzez licznik binarny (7) z przełączni
kiem sterującym (8) i wzmacniacz tranzystorowy (9) do triaka 
(10), sterującego transformator mocy (11), podłączony poprzez 
modulator sygnału (12) i zestaw opornikowy (14) do obwodu 
wyjściowego sygnału. 

Przenośny odbiornik sygnałów elektromagnetycznych ma 
sondę indukcyjną sterującą poprzez wstępny wzmacniacz elektroni
czny pośredni wzmacniacz elektroniczny z sygnalizatorem optycz
nym oraz równolegle tranzystorowy stopień wzmacniający podłączo
ny do końcowego wzmacniacza elektronicznego z sygnalizatorem 
akustycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 292917 (22) 91 12 20 5(51) G02B 21/00 
(71) Polskie Zakłady Optyczne, WARSZAWA 
(72) Głos Rafał 
(54) Urządzenie mikroskopowe 
(57) Urządzenie mikroskopowe składa się z okulara (1) osa

dzonego w cylindrycznej oprawie (2) w kształcie tulei, w którą 
wkręcony jest na stałe obiektyw (3). 

Na oprawę (2) nakręcona jest prowadząca tuleja (4), a 
w niej osadzona jest mimośrodowo płytka (5) w oprawie (6) i jest 
ona ułożyskowana obrotowo w tulei (4). 

Na oprawę (2) nakręcona jest zasłona (9) i od drugiej 
strony nałożona jest pokrywa (10). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 292934 (22) 91 12 23 5(51) H01F 31/06 
(75) Zimny Franciszek, WARSZAWA 
(54) Transformator, w szczególności do spawarki 

oraz sposób jego wytwarzania 
(57) Transformator składa się z pierwotnego uzwojenia (1) 

nawiniętego na wtórnym uzwojeniu (2) oraz z cewki (3) której 
zwoje nawinięte są na tym samym magnetycznym rdzeniu (4) i 
oddzielone od uzwojeń (1) i (2) przekładką (5). 

Uzwojenie cewki (3) jest połączone szeregowo z wtór
nym uzwojeniem (2). 

Sposób wykonania transformatora polega na tym, że 
uzwojenia łączy się tak, aby kierunek strumienia magnetyczne
go uzwojenia cewki (3) był przeciwnie skierowany do strumienia 
magnetycznego wytwarzanego przez transformator. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 292797 (22) 91 12 16 5(51) H01F 37/00 
H01F 27/30 

(75) Buze Andrzej, WARSZAWA; Mokrosiński 
Andrzej, WARSZAWA; Zamojski Józef, 
WARSZAWA 

(54) Dławik do obwodów energoelektronicznych, 
zwłaszcza tyrystorowych obwodów 
komutacyjnych 

(57) Dławik ma karkas zbudowany z rozsuniętych względem 
siebie listew (1) rozmieszczonych koncentrycznie względem osi 
dławika. W każdej listwie wykonane są wyżłobienia (2) służące 
do umieszczenia przewodów uzwojenia. To rozwiązanie stwa
rza bardzo dobre warunki izolacyjne oraz zapewnia intensywne 
odprowadzenie ciepła co czyni dławik tańszym w produkcji i 
pewniejszym w eksploatacji. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 296676 (22) 92 11 20 5(51) H01H 10/46 
(31)914138598 (32)911123 (33) DE 
(71) HILTI AKTIENGESELLSCHAFT, Schaan, 

DE 
(54) Układ styków w akumulatorze i urządzenie 

do ładowania akumulatora 
(57) Akumulator (1) posiada we wnętrzu pojedyncze ogniwa 

(4) podzielone w bloki (A, B), które połączone są ze sobą 
•szeregowo, w sposób przewodzący elektrycznie. Odpowiednio 
do liczby bloków (A, B) akumulator (1) posiada pary styków (5a, 
5b, 6a, 6b), które dostępne są z zewnątrz. Na każdej parze 
styków plus-minus (5a, 5b, 6a, 6b) występuje napięcie, odpo
wiadające sumie napięć pojedyńczych ogniw (4) ujętych w 
jeden blok (A, B). W odpowiednio wykonanym urządzeniu do 
ładowania, dokonuje się kolejno ładowania poszczególnych 
bloków (A, B) tak, że urządzenie do ładowania przystosowane 
jest do napięcia ładowania, które odpowiada napięciu jednego 
bloku (A, B). Za pomocą odpowiedniego układu elektroniczne
go zawartego w elektronarzędziu, napięcie poszczególnych 
bloków (A, B) może być stosowane w układzie szeregowym lub 
równoległym. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 292862 (22) 91 12 18 5(51) H01Q 3/02 
F16B1/02 

H01Q 1/18 
(75) Bogacki Adolf, SZCZECIN; Bogacki Jerzy, 

SZCZECIN 
(54) Uchwyt nastawny anteny satelitarne] 
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) przy¬ 

mocowany jest łapami (2) do wspornika taieżowego (8), do 
którego przytwierdzona jest czasza (13) anteny. Między ścian
kami korpusu (1) zamocowana jest podpora (6) z przewężeniem 
(6a), zaś w grzbiecie korpusu (1) umieszczone są w gwintowa
nych otworach przynajmniej dwie śruby (5). 
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Ponadto wysięgnik lub jego ramię zaopatrzone jest we 
wspornik przytwierdzony do kołnierza czaszy (13). Uchwyt jest 
mocowany do masztu (14) śrubami (5), które dociskają go do 
podpory (6). 

(3 zastrzeżenia) 

A l (21) 297495 (22) 93 01 20 5(51) H02B 13/00 
H02B 1/28 

(71) E L E K T R O B U D O W A S.A, Katowice 
(72) Chmielewski Jerzy 

(54) Elektroenergetyczna rozdzielnica 
dwuczłonowa o podwyższonej ochronie 
przeciwłukowej 

(57) Rozdzielnica charakteryzuje się tym, że każdy z jej fun
kcjonalnych bloków (1) wyposażony jest w usytuowane po zew
nętrznej stronie upustowych zastawek (3) indywidualne cięgno 
(A), którego robocza końcówka (14) zaopatrzona jest w nacią¬ 
gowo-amortyzujący zespól połączony z krańcowym łącznikiem 
(21) umieszczonym w niskonapięciowym przedziale (8) obwo
dów pomocniczych. Rozdzielnica wyposażona jest także wo 
wspólne dla wszystkich funkcjonalnych bioków (1) cięgno (B), 
usytuowane po zewnętrznej stronie uchylnych zastawek (9) 
szynowych przedziałów (5), którego robocza końcówka wypo
sażona jest w naciągowo-amortyzujący zespół połączony z wy
łącznikiem (32) zasilania rozdzielnicy. 

(12 zastrzeżeń) 

A2(21) 295955 (22) 92 09 17 5(51) H02J 3/06 
G06F 15/46 

(71) Biuro Projektów Kolejowych, Katowice 
(72) Jerzykowski Zdzisław, Jerzykowska Anna 
(54) Mikroprocesorowy sterownik przemysłowy, 

zwłaszcza do stosowania w obrębie rozdzielni 
prądu stałego i przemiennego wysokich 
napięć 

(57) Układ sterownika charakteryzuje się ty m, że zbudowany 
jest modułowo na pakietach (P1), (P2), (P3), (P4) zawierających 
układy elektroniczne dostosowane do określonej funkcji stero
wania. 

Pakiety pomiędzy sobą połączone sąza pośrednictwem 
magistrali optycznej (MOP), która zbudowana jest z zestawów 
drukowanych płytek. 

Na płytkach tych zabudowane są przemiennie nadajniki 
światła i odbiorniki światła, przy czym każdy odbiornik światła 
umieszczony jest w osi wiązki światła nadajnika światła przyna
leżnego temu odbiornikowi światła i odwrotnie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292948 (22) 91 12 24 5(51) H02J 7/00 
(75) Kamiński Marek, Wołomin; Wróbel Leszek, 

Warszawa; Paradowski Wojciech, Warszawa; 
Zdun Andrzej, Warszawa; Mańkowski Jacek, 
Nowy Dwór Mazowiecki 

(54) Sposób ładowania /wyładowania 
akumulatorów oraz układ ładowania i 
wyładowania akumulatorów 

(57) Sposób polega na cyklicznym przepuszczaniu prądu 
ładowania w akumulatorach należących do podzbiorów ładowa
nia lub też prądu wyładowania w akumulatorach należących do 
podzbiorów wyładowania oddzielnie dla każdego podzbioru, 
przy czym stosunek czasu ładowania iub wyładowania do czasu 
przerwy w jednym podzbiorze jest odwrotnością ich liczby w 
danym zbiorze. Układ charakteryzuje się tym, że każde stanowi
sko usytuowane w dowolnym podzbiorze akumulatorów ładowa
nych lub wyładowywanych ma zwrotnicę (3) dołączoną wspólnym 
punktem (4) do jednego z biegunów akumulatorów. 

Sposób i układ znajduje zastosowanie przy formowaniu 
dużej liczby akumulatorów. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 297238 (22)9212 30 5(51) H02M 3/315 
(71) Instytut Łączności, Warszawa 
(72) Kunert Tadeusz 
(54) Układ przetwornicy dwsstaktowej z 

dodatkowym uzwojeniem sprzężenia 
zwrotnego 

(57) W obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego włączony 
jest jeden dławik pomocniczy (L) szeregowo z dodatkowym 
uzwojeniem (2) transformatora (Tr) i diodą prostowniczą (D1). 
Pozostałe dwa uzwojenia wyjściowe (3,4) transformatora (Tr) w 
swoich obwodach wyjściowych (Wy1, Wy2) mają diody pro
stownicze (D2, D3) i kondensatory (C1, C2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292975 (22) 9112 27 5(51) H02P 11/04 
(75) Karpiński Lesław, WARSZAWA; 

Ziółkowski Zbigniew, WARSZAWA 
(54) Układ elektryczny zwiększający wydajność 

prądową prądnicy 
(57) Układ elektryczny, zwiększający wydajność prądową 

prądnicy, składa się z prądnicy, regulatora napięcia i akumula
tora, w którym to układzie biegun dodatni akumulatora (Ak) jest 
połączony z pierwszą końcówką regulatora napięcia (Rg), a 
biegun prądnicy (Pr) o dodatnim potencjale jest połączony z 
trzecią końcówką regulatora napięcia (Rg), zaś biegun ujemny 
akumulatora (Ak), biegun prądnicy (Pr) o potencjale ujemnym, 
drugi koniec cewki wzbudzającej (11) tej prądnicy (Pr) są połą
czone z punktem o potencjale odniesienia. Układ chrakteryzuje 
się włączeniem dodatkowego źródła SEM (Pt) pomiędzy drugą 
końcówkę regulatora napięcia (Rg) i pierwszy koniec cewki 
wzbudzającej (L1) prądnicy (Pr). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 292983 (22) 91 12 27 5(51) H04R 23/00 
H04R1/42 

(71) Politechnika Wrocławska, WROCŁAW 
(72) Dobrucki Andrzej, Godyń Ryszard 
(54) Mikrofon optyczny 
(57) Mikrofon optyczny posiada laser (1) jako źródło światła, 

układ optyczny z obiektywem (7), światłoodbijającą membraną 
(8) oraz fotodetektor (10). 

Membrana (8) w stanie spoczynku jest usytuowana 
dokładnie w ognisku obiektywu (7) a fotodetektor (10) jest 
podzielony na dwie jednakowe sekcje o równej liczbie fotoele¬ 
mentów. 

Fotoelementy są umieszczone tak, że w stanie spoczyn
ku membrany (8) sekcje są oświetlone równomiernie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 292931 (22) 9112 21 5(51) H05K 3/00 
(75) Jastrzębski Jacek, ŁÓDŹ 
(54) Ploter 
(57) Ploter jest wyposażony w głowicę (1), której element 

roboczy (3) stanowi trzpień, korzystnie o zaostrzonym końcu, z 
materiału światłowodowego, stanowiący zakończenie przewo
du światłowodowego (2), którego drugi koniec jest umieszczony 
w pobliżu źródła światła. 

(2 zastrzeżenia) 



IŁ WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 96060 (22) 92 09 21 5(51) A01B 15/04 
(75) Worona Mikołaj, Szczecin; Worona Beata, 

Szczecin 
(54) Lemiesz płużny z przyspawanymi żebrami 
(57) Lemiesz charakteryzuje się tym, że w jego części dzio

bowej przyspawane są od dołu żebra (2) i (3) zwiększające 
wskaźnik wytrzymałości na zginanie dziobu (1) lemiesza. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96061 (22) 92 09 21 5(51) A01B 15/04 
(75) Worona Mikołaj, Szczecin; Worona Beata, 

Szczecin 
(54) Lemiesz płużny spawany 
(57) Lemiesz charakteryzuje się tym, że zbudowany jest z 

dwóch części ze sobą spawanych. Jedna z tych części (2) 
stanowiąca dziób lemiesza ma większą grubość niż druga część 
(3) lemiesza przyspawana do tej części dziobowej. W rzucie z 
góry kształty i wymiary lemiesza spawanego są podobne do 
lemiesza tradycyjnego. Zaletą takiego rozwiązania jest zwię
kszenie wskaźnika wytrzymałości części dziobowej (2) lemiesza 
bez potrzeby formowania w tej strefie wzmacniających żeber 
metodą kucia. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96047 (22) 92 09 17 5(51) A01C 9/02 
(75) Łuczak Stanisław, Warta 
(54) Dozownik granulatu 
(57) Dozownik składający się z komory zasypowej (8) komo

ry środkowej (9), komory dozującej (5), turbinki (10) podającej 
granulat, wałka z kołem pasowym oraz rozdzielacza rurkowego 
(7) charakteryzuje się tym, że ma tarczę (1) z otworami (2) 
zamocowaną obrotowo na trzpieniu (3) na ściance przedniej (4) 
dozownika, w takiej odległości od krawędzi dolnej komory (5) 
by zasłonięta była szczelina zsypowa (6) granulatu, przy czym 
otwory (2) w tarczce (1) są w swych wielkościach różne, jednak 
równe parami, a rozstaw osi poszczególnych par otworów nie 
przekracza wewnętrznej szerokości komory rozdzielacza rurko
wego (7), zamocowanego w dolnej części dozownika. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 96030 (22) 92 09 16 5(51) A01G 9/12 
(75) Marciniak Grzegorz, Łódź 
(54) Podpora pędów roślin, zwłaszcza pnących 

roślin ozdobnych 
(57) Podpora jest ażurową konstrukcją przestrzenną w kształ

cie bramki o odcinkach pionowych stanowiących podporę kon
strukcji i opartym na nich odcinku poziomym. 

Podpora jest w sposób trwały zmontowana z elementów 
(1) i (2) zbudowanych z obręczy (3) połączonych trwale za 
pomocą prętów (6). Odcinki proste podpory zbudowane są z 
elementów (1), których obręcze (3) położone są w płaszczy
znach wzajemnie równoległych a łączące je pręty (6) są do tych 
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płaszczyzn prostopadłe. Odcinek poziomy podpory jest połą¬ 
czony z elementami pionowymi za pomocą elementów trójniko¬ 
wych (2) .zbudowanych z trzech obręczy Dwie z tych obręczy są 
umieszczone w płaszczyznach wzajemnie równoległych i połą
czonych prętami prostopadłymi do tych płaszczyzn, natomiast 
trzecia obręcz iest usytuowana w płaszczyźnie prostopadłej do 
pozostałych obręcz/ i połączona z nimi za pomocą prętów 
zagiętych pod kątem prostym w połowie swojej długości. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 96031 (22) 92 09 16 5(51) A01G 9/12 
(75) Marciniak Grzegorz, Łódź 
(54) Podpora pędów roślin, zwłaszcza pnących 
(57) Podpora jest ażurową konstrukcją przestrzenną w kształ

cie podwójnej bramki. 
Podpora jest w sposób trwały zmontowana z elementów 

(1), (2) i (3) konstrukcyjnych zbudowanych z obręczy (4), połą
czonych trwale za pomocą prętów (7). Odcinki pionowe podpo
ry zmontowane są z elementów (1), w których obręcze (4) są w 
płaszczyznach wzajemnie równoległych a łączące je pręty (7) są 
prostopadłe tych płaszczyzn. Odcinki łukowe podpory zbudo
wane sa z elementów (2) których obręcze są położone w płasz
czyznach wzajemnie skośnych zaś łączące je pręty mają kształt 
łuku. Element (3) łączący rozgałęzienie odcinków łukowych 
podpory z jednym z odcinków pionowych posiada trzy obręcze 
położone w płaszczyznach wzajemnie skośnych i połączone 
parami za pomocą prętów zagiętych w połowie długości pod 
odpowiednim kątem. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96032 (22) 92 09 16 5(51) A01G 9/12 
(75) Marciniak Grzegorz, Łódź 
(54) Podpora pędów roślin, zwłaszcza roślin 

pnących 
(57) Podpora jest ażurową konstrukcją przestrzenną w po

staci bramki składającej się z odcinków prostych połączonych 
w kształcie linii łamanej. 

Podpora jest zmontowana z elementów (i) i (2) zbudo
wanych z obręczy (3) połączonych prętami (5). Odcinki proste 
zmontowane są z elementów konstrukcyjnych (1) zbudowanych 
z obręczy (3) położonych w płaszczynach wzajemnie równole
głych, połączonych prętami (5) prostopadłymi do tych płasz
czyzn. Odcinki proste połączone są elementami łącznikowymi 
(2) zbudowanymi z obręczy położonymi w płaszczyznach wza
jemnie skośnych i połączonych prętami skośnymi do tych pła
szczyzn. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96033 (22) 92 09 16 5(51) A01G 9/12 
(75) Marciniak Grzegorz, Łódź 
(54) Podpora pędów roślin szczególnie pnących 
(57) Podpora jest ażurową konstrukcją przestrzenną w kształ

cie bramki o dolnych odcinkach pionowych i górnym odcinku w 
kształcie zamkniętego okręgu. 

Podpora jest w sposób trwały zmontowana z elementów 
konstrukcyjnych (1), (2) i (3), zbudowanych z obręczy (4), połą
czonych trwale za pomocą prętów (8). Odcinki pionowe podpo
ry zmontowane są z elementów (1), w których obręcze (4) są 
umieszczone w płaszczyznach wzajemnie równoległych ałączą-
ce ich pręty (8) są prostopadłe do tych płaszczyzn. Górny 
odcinek podpory w kształcie zamkniętego okręgu jest zbudowa
ny z elementów (2), których obręcze są w płaszczyznach wza
jemnie skośnych a łączące je pręty mają kształt łuku. Połączenie 
odcinków pionowych podpory z górnym odcinkiem w kształcie 
zamkniętego okręgu wykonane jest za pomocą elementów trój¬ 
nikowych zbudowanych z trzech obręczy przytwierdzonych do 
siebie krawędziami, przy czym dwie obręcze położone są w płasz
czyznach wzajemnie równoległych a trzecia obręcz w płaszczyźnie 
do nich prostopadłej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96034 (22) 92 09 16 5(51) A01G 9/12 
(75) Marciniak Grzegorz, Łódź 
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(54) Podpora pędów roślin, zwłaszcza roślin 
pnących 

(57) Podpora jest ażurową konstrukcją przestrzenną w kształ
cie bramki o dolnych, prostych odcinkach pionowych i górnym 
odcinku w kształcie łukowej linii łamanej. 

Podpora jest zmontowana z elementów (1) i (2) zbudo
wanych z obręczy (3) połączonych prętami (5). Odcinki proste 
podpory zbudowane są z ©iementów (1), których obręcze (3) 
usytuowane są w płaszczyznach równoległych i połączone prę
tami (5) prostopadłymi do tych płaszczyzn. Górny odcinek łuko
wy zmontowany jest z umieszczonych przemiennie elementów 
(1) i (2). Elementy (2) zbudowane są z obręczy usytuowanych w 
płaszczyznach wzajemnie skośnych i połączonych prętami skoś
nymi do płaszczyzn obręczy, 

(1 zastrzeżenie) 

U 1(21) 96013 (22) 92 09 15 5(51) A41D 3/04 
(75) Drewnowski Paweł, Łomianki 
(54) Okrycie ochronne 
(57) Okrycie ochronne składa się z dwóch jednakowej wiel¬ 

kości arkuszów folii w kształcie kwadratów z dwoma bokami 
trwale ze sobą zgrzanymi, przy tym oba arkusze (1 i 2) mają 
półkoliste obcięcie wierzchołka i zgrzanie (3) między bokami (4 
i 5). zaś jeden z arkuszów (1) pod zgrzaniem (3) ma otwór (6) w 
kształcie obrysu twarzy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96014 (22) 92 09 15 5(51) A41D 3/04 
(75) Drewnowski Paweł, Łomianki 
(54) Okrycie ochronne 
(57) Okrycie ochronne składa się z dwóch jednakowej wiel

kości arkuszów foiii w kształcie prostokątów z dwoma bokami 
trwale ze sobą zgrzanymi, przy tym arkusze mają półkoliste 
obcięcie wierzchołka i zgrzanie (1) między bokami (2 i 3) zaś 
jeden z arkuszów (4) ma pod zgrzaniem (1) otwór (5) w kształcie 
obrysu twarzy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96015 (22) 92 09 15 5(51) A41D 3/04 

(75) Drewnowski Paweł, Łomianki 
(54) Okrycie ochronne 
(57) Okrycie ochronne składa się z dwóch jednakowej wiel

kości arkuszów folii w kształcie kwadratów, z dwoma bokami 
trwale ze sobą zgrzanymi, przy tym jeden z arkuszów (1) ma u 
wierzchołka boków (2 i 3) otwór (4) w kształcie obrysu twarzy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96016 (22) 92 09 15 5(51) A41D 3/04 
(75) Drewnowski Paweł, Łomianki 
(54) Okrycie ochronne 
(57) Okrycie ochronne składa się z dwóch jednakowej wiel

kości arkuszów folii w kształcie prostokątów z dwoma bokami 
trwale ze sobą zgrzanymi, przy tym jeden z arkuszów (1) u 
wierzchołka zgrzanych boków (2 i 3) ma otwór (4) w kształcie 
obrysu twarzy. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 96008 (22) 92 09 14 5(51) A45C 11/24 
(75) Kalek Andrzej, Luboń k/Poznania 
(54) Opakowanie ozdobne 
(57) Opakowanie ozdobne w kształcie woreczka charakte

ryzuje się tym, że utworzone jest z jednego płata elastycznego 
materiału o geometrii wydłużonego prostokąta i w połowie jego 
długości zagiętego i złożonego połączonymi ze sobą bocznymi 
krawędziami. Górna część (2) wejściowa zamykana jest zaciś
nięciem taśmy (3). Na jednej płaszczyźnie boku woreczka (1) 
przytwierdzony jest stylizowany kwiat (4} z uiistnieniem, którego 
wszystkie płatki przytwierdzone są do ścianki woreczka w jed
nym umiejscowionym punkcie za pomocą jednego elementu 
mocującego (5) o ozdobnej główce. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96072 (22) 92 09 22 5(51) A45C 11/24 
(75) Skrętkowicz Janusz, Siechnice; Matelski 

Andrzej, Wrocław; Legul Dariusz, Wrocław 
(54) Etui na dokumenty 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest etui na dokumenty 

służące do przechowywania dokumentów np. paszportu, dowo
du osobistego lub prawa jazdy z jednoczesną możliwością 
umieszczenia w etui ważnych papierowych dokumentów lub 
informacji. 

Etui utworzone jest z prostokątnej zewnętrznej okładzi
ny (1), do której przymocowane są dwa prostokątne usztywnie
nia (2) oraz usztywnienie w postaci paska (3) usytuowanego 
symetrycznie pomiędzy prostokątnymi usztywnieniami (2). Na 
usztywnienia (2 i 3) nałożona jest wewnętrzna wklejka. Do wy
mienionych elementów przymocowana jest okładka z folii prze
zroczystej. 

(10 zastrzeżeń) 

Ul (21) 96017 (22) 92 09 14 5(51) A45C 11/38 
(75) Porębski Jerzy, Bielsko-Biała; Stefko 

Edward, Bielsko-Biała 

(54) Torba na kamerę 
(57) Torba na kamerę fotograficzną lub inną wykonana z 

tkaniny, otwierana lub zamykana zamkiem błyskawicznym oraz 
przystosowana do noszenia na pasku od spodni, składa się z 
dwóch przylegających do siebie komór (1), (2) tej samej długo
ści lecz różnej wysokości i szerokości, przy czym komora (2) 
mniejsza ma wysokość i szerokość równą połowie wysokości i 
szerokości komory (1) większej, każda z komór (1) (2) posiada 
oddzielny zamek błyskawiczny (3) (4), opasujący połowę obwo
du górnej części ścian (5) (6) czołowych komory (1) i (2). Na 
ścianie czołowej (6) komory (2) w iewym dolnym rogu usytuo
wany jest znak (7) firmowy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96018 (22) 92 09 14 5(51) A45C 11/38 
(75) Porębski Jerzy, Biełsko-Biała; Stefko 

Edward, Bielsko-Biała 
(54) Futerał na kamerę 
(57) Futerał ma postać przenośnej torby wykonanej z tkaniny 

posiadającej kształt podłużnego pionowego pojemnika z gór
nym dostępem do kamery. Składa się ze ściany (1) tylnej wyko
nanej jako element trójwarstwowy oraz ze ściany (2) przedniej i 
pobocznicy (3) wykonanych z dwóch warstw tkaniny. 

Zastosowanie wielowarstwowych elementów w futerale 
zapewnia dogodny sposób jego otwierania oraz utrzymania 
właściwego kształtu, przy znacznej jego trwałości i odporności 
na czynniki zewnętrzne. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96089 (22)92 09 25 5(51) A47C17/00 
(75) Hodurek Ryszard, Kraków 
(54) Łóżko 
(57) Łóżko posiada zamocowane na narożnych pionowych 

słupkach (5) akwarium (2), którego dno wykonane jest ze szkła 
hartowanego. Narożne słupki (5) łóżka (1) oraz wysięgniki (4), 
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na których wsparta jest konstrukcja akwarium (2) stanowią me
chanizm obrotowy - śrubowy do podnoszenia i opuszczania 
akwarium (2) na różne wysokości. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 95961 (22) 92 09 07 5(51) A47C 17/04 
(75) Narejko Bogumił, Sianów 
(54) Kanapa narożna 
(57) Kanapa charakteryzuje się tym, że wielkości poduch (6, 

7, 8) są tak dobrane, iż ich długości (a) odpowiadają szerokości 
(c) siedziska (5), zaś szerokości (b) trzech poduch (6, 7, 8) 
złożonych razem są zbliżone lub równe długości (d) siedziska 
(5). 

(7 zastrzeżeń) 

Ul(21) 96045 (22) 92 09 17 5(51) A47D 13/00 
(75) Grzesło Roman, Wrocław 
(54) Zapora 
(57) Zapora blokująca do zabezpieczenia przed wchodze

niem, składająca się z poziomych i pionowych prętów połączo
nych przegubowo, ma z jednej strony otwory (2) do mocowania 
przegubowego do bariery schodów oraz odrębną listwę (3) 
blokującą z wycięciem dolnym i z wycięciem górnym, przy 
którym są zamocowane wahliwie zapadki blokujące. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96062 (22) 92 09 21 5(51) A47G 7/04 
(75) Babraj Ryszard, Bochnia 
(54) Stojak na kwiaty 
(57) Stojak zbudowany jest z korpusu nośnego (4) zamoco

wanego rozprężnie między sufitem i podłogą za pomocą śruby 
regulacyjnej (2), stopy górnej (1) i stopy dolnej (11), na którym 
obrotowo osadzone są ramiona wysięgnikowe (6). Korpus noś
ny (4) stanowi słup o przekroju równoległoboku o kątach pros
tych, na który nałożona jest okrągła nasadka (9) z kanałkiem (8) 
wykonanym na jej powierzchni zewnętrznej. W kanałku (8) na
sadki (9) wyposażonej we wkręt dociskowy zamontowane jest 
ramię wysięgnikowe (6) na zewnątrz osłonięte maskownicą (5) 
i zabezpieczone klamrą (7). Ramię wysięgnikowe (6) zawiera 
pierścień (12) przechodzący w dwa wysięgniki (13) usytuowane 
względem siebie pod kątem ostrym a każdy zakończony obej
mą (14) o promieniu zbliżonym do promienia nasadki. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96022 (22) 92 09 16 5(51) A47G 25/54 
(75) Lew Krzysztof, Rzeszów 
(54) Pokrowiec ochronny na odzież 
(57) Pokrowiec składa się z części tylnej (1), dwóch części 

przednich (2), pomiędzy którymi znajduje się zamek (8), zabez
pieczony końcówkami (6), zamykający pokrowiec. W części 
górnej (G) umieszczony jest element z otworem na wieszak (5). 
Połączenie odpowiednich elementów (1-8) wykonane jest pa
skami do lamowania (3), (4), (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul (21) 95017 (22) 92 07 06 5(51) A61B 5/22 
(75) Szymczak Wiesław, Człuchów 
(54) Przyrząd ortopedyczny - dynamometr do 

ćwiczenia mięśni ręki 
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że część robocza gór

na (1) i część robocza dolna (2) mają kształt wydrążonego 
prostokąta o zaokrąglonych bokach krótszych, przy czym część 
robocza górna (1) jest zakończona występem (4) mającym 
walcowe wgłębienia (5), Części robocze (1, 2) mają wewnątrz 
słupki, na których osadzone są sprężyny (3), a powierzchnie 
zewnętrzne pokryte są drobnymi półkulistymi występami. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96075 (22) 92 09 23 5(51) A61F 4/00 
(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 

Plastycznych, Gdańsk 
(72) Homa Edmund, Markowski Zenon 
(54) Meblowy zestaw wielofunkcyjny, zwłaszcza 

dła dzieci niepełnosprawnych 
(57) Zestaw w postaci siedziska i pulpitu charakteryzuje się 

tym, że w środkowej części elementów (1 i 2) umieszczona jest 
przegroda wzmacniająca (3) ze szczeliną (4), która w elemencie 
(1) stanowi siedzisko, natomiast w elemencie (2) łączy ściany 
zewnętrzne (5) - podpory, tworzące z górną płytą (6) pulpit, przy 
czym w ścianach zewnętrznych (5) obu elementów znajdują się 
listwy (7) dołączenia elementów (1) w ciąg siedzisk, zaś elemen
tów (2) w ciąg pulpitów. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96077 (22) 92 09 23 5(51) A61G 7/00 
(75) Stankowska Jolanta, Żabno 
(54) Materac leczniczy 
(57) Materac w kształcie prostokąta podzielony przeszycia¬ 

mi powłoki płóciennej na wąskie komory zawierające nasiona 
gorczycy, ma wąskie komory (1) równoległe do boków dłuż
szych i podzielone na osiem poprzecznych rzędów (3), przy 
czym stopień wypełnienia komór (1) wynosi 80% ich objętości. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96054 (22) 92 09 21 5(51) A61H 7/00 
A61B 17/54 

(75) Dwojak Antoni, Andrychów 
(54) Przyrząd do masażu stóp 
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że jego konstrukcję 

nośną stanowi podstawa (1), środkowe poprzeczne żebro (2) i 
skrajne poprzeczne żebra (3 i 4), w których na ośkach (5) są 
osadzone obrotowo robocze wałki (6 i 7). Przyrząd ma dodatko
wy roboczy wałek (8) osadzony obrotowo na ośce (9). Robocze 
wałki (6, 7 i 8) są dzielone na części i zawierają środkowy krążek 
(12) oraz zewnętrzne krążki (13). Z jednego boku przyrządu jest 
osadzony obrotowo kolisty krążek (18). Robocze wałki (6, 7 i 8) 
oraz kolisty krążek (18) wyposażone są w zęby (15). Z drugiego 
boku zamocowany jest magazynek (20), mający wydrążone 
otwory, w których umieszczone są kołki (22) służące do indy
widualnego masażu poszczególnych receptorów. Każdy z koł
ków (22) ma inny kształt wierzchołka. 

(6 zastrzeżeń) 
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Ul(21) 96055 (22) 92 09 21 5(51) A61H 7/00 
(75) Dwojak Antoni, Andrychów 
(54) Przyrząd do masażu ciała 
(57) Przyrząd mający osadzony obrotowo roboczy wałek (1), 

zaopatrzony w zęby w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie 
prostokąta i osadzony obrotowo na ramieniu metalowego szkie
letu zamocowanego w rękojeści charakteryzuje się tym, że jest 
dzielony i zawiera środkowy krążek (5) oraz zewnętrzne krążki 
(6). Na obwodzie krążki (5 i 6) Dosiadają po kilka warstw zębów 
(8). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96081 (22) 92 09 25 5(51) A62C 39/00 
(71) Państwowe Zakłady Lotnicze 

Warszawa-Okęcie Zakład Doświadczalny 
Samolotów Lekkich i Wyposażeń 
Agrolotniczych, Warszawa 

(72) Dłutowski Hubert, Frydrychewicz Andrzej, 
Markowski Adam, Mliczek Józef 

(54) Urządzenie do gaszenia pożarów przy użyciu 
samolotu rolniczego 

(57) Urządzenie zamontowane na wylocie zbiornika prepa
ratów rolniczych (1) w samolocie (2) i umożliwiające prawidłowy 
zrzut cieczy gaśniczej charakteryzuje się tym, że zbudowane 
jest z czterech ścianek (10, 11, 12, 13) położonych krawędziami 
bocznymi i ma kształt dyszy, której przekrój poprzeczny zmienia 
się płynnie od otworu wlotowego (3) wynikającego z konstrukcji 
zbiornika (1) do otworu wylotowego (7) mającego kształt zbliżo
ny do prostokąta usytuowanego dłuższym bokiem równolegle 
do podłużnej osi (5) samolotu (2). Otwór wylotowy (7) zamknięty 
jest przez klapy zrzutowe (9), złożone z dwóch połówek otwie
ranych na boki, które są zwalniane odiegłościowo z kabiny 
pilota. 

Przed ścianką przednią (10) i za ścianką tylną (11) 
umieszczone są osłony aerodynamiczne (14,15). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul (21) 96021 (22) 92 09 16 5(51) A63B 31/00 
(75) Szymański Wojciech, Leszno 
(54) Segment pasa pływackiego 
(57) Segment jest przeznaczony, zwłaszcza do nauki pływa

nia u dzieci. 
Konstrukcja segmentu pozwala nałączenie go w dowol

nej wielkości zestawy. 
Segment pasa pływackiego stanowi kształtka (1) z zała

manymi krawędziami (2), mająca dwa różne uformowania dłu
gich wąskich boków, umożliwiające zawiasowe łączenie. Jeden 
z boków ma wypust z szyjką (4) zakończoną walcem (5), który 
wchodzi w odpowiadający mu otwór (8) sąsiedniego segmentu. 
Ruch poprzeczny segmentów zapewnia skos krawędzi (7). 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 96053 (22) 92 09 21 5(51) B23B 43/00 
(75) Kapuściński Maciej, Radom 
(54) Urządzenie do czyszczenia i wygładzania 

powierzchni 
(57) Urządzenie do czyszczenia i wygładzania powierzchni, 

mające szczególne zastosowanie do czyszczenia i wygładzania 
powierzchni wykonywanych z drewna takich jak podłogi, boaze
rie, schody, balustrady rtp. jest uformowane z kilku elementów 
złączonych za pomocą skręcania i zaciskania. Składa się ze 
specjalnie uformowanego korpusu (1) o zmiennym przekroju 
ścianek, usztywnionego w części dolnej obudową (5), w której 
w osi zaciśnięta tulejka (4) służy do mocowania krążka ścierne
go (8) za pomocą wkręta (6) i podkładki (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96068 (22)92 09 22 5(51) B27C 1/00 
(71) ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy, Poznań 
(72) Palacz Marian, Sobolewski Wiesław, 

Tomaszewski Janusz, Wiśniewski Przemysław 
(54) Zespół prowadzenia bębnowej szlifierki do 

płaszczyzn drewnianych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół prowadze

nia bębnowej szlifierki do płaszczyzn, mający szczególnie za
stosowanie w szlifierkach do parkietów. 

Zespół stanowi wydłużony element rurowy (9) o zarysie 
zewnętrznym przekroju poprzecznego w kształcie prostokąta, 
osadzony na komorze (3) wentylatora (4), wygięty w strefie 
górnej i zakończony zaciskiem (9) zbiornika (8), na którym 
zamocowane są rękojeści (6) i elementy sterowania (7) zespo
łami szlifierki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96069 (22) 92 09 22 5(51) B27C 1/00 
(71) ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy, Poznań 
(72) Palacz Marian, Sobolewski Wiesław, 

Tomaszewski Janusz, Wiśniewski Przemysław 
(54) Zespół napędowy bębnowej szlifierki do 

płaszczyzn drewnianych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół napędowy 

bębnowej szlifierki do płaszczyzn drewnianych, mający zasto
sowanie w szlifierkach do parkietów. 

Zespół stanowi zamocowany kołnierzowo w płycie (9) 
silnik elektryczny (3), z kołem pasowym (6) połączonym pa
skiem klinowym (10) z kołem pasowym (4) bębna (1) i kołem 
pasowym (5) wentylatora (2). Płyta (9), osadzona obrotowo na 
osi (7) w korpusie (8) ma w strefie przeciwległej do osi (7) 
ruchomą część zacisku (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96070 (22) 92 09 22 5(51) B27C 1/00 
(71) ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy, Poznań 
(72) Palacz Marian, Sobolewski Wiesław, 

Tomaszewski Janusz, Wiśniewski Przemysław 
(54) Bęben szlifierki do płaszczyzn drewnianych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest bęben szlifierki do 

płaszczyzn drewnianych, mający szczególnie zastosowanie w 
szlifierkach do parkietów. 

Bęben (1) ma na zewnętrznej powierzchni warstwę (2) 
z elastycznego materiału, mającą szczeliny (3), których krawę
dzie (5) leżące na powierzchni warstwy (2) i odpowiadające im 
krawędzie (5), leżące wewnątrz warstwy (2), są usytuowane 
skośnie względem osi bębna (1), natomiast krawędzie boczne 
(7) szczelin (3) są odchylone od kierunku promienia bębna (1), 
w kierunku ruchu obrotowego bębna (1) o kąt kilkunastu stopni. 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 96087 (22) 92 09 24 5(51) B30B 3/00 
(75) Kobos Jerzy, Bytom; Kulczycki Zdzisław, 

Bytom 
(54) Paczkarka złomu 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest paczkarka, prze

znaczona do sprasowywania lekkiego złomu stalowego lub z 
metali kolorowych. 

Paczkarka ma segment (4) osadzony obrotowo nawale, 
na którym poprzez wlelowpust (8) osadzona jest również pokry
wa (3). Obrotowy segment (4) ma wycięcie stanowiące zamknię
cie komory prasowania na końcu drogi suwaka (2) i jednocześ
nie obejmujące od dołu sprasowywaną paczkę. 2 drugiej strony 
segment (4) ma wycięcie, w które wchodzi część pokrywy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96049 (22) 92 09 18 5(51) B42F 5/00 
(75) Bogacz Adam, Świdnik; Bogacz Marek, 

Lublin 
(54) Blok rysunkowy 
(57) Blok rysunkowy składający się z formatek tektury połą

czonych zawiasą, wyposażony w uchwyty do przenoszenia i 
narożniki wewnętrzne, charakteryzuje się tym, że do skrajnych 
narożników wewnętrznych (5) formatek (1) i (2) zamocowane są 
trwale elementy (6) i (7) rozłącznego złącza, a na zewnątrz 
osadzone są narożniki zewnętrzne. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96056 (22) 92 09 17 5(51) B43L 7/02 
(75) Leniar Ryszard, Kraków 
(54) Przykładnica kreślarska 
(57) Przykładnica kreślarska do profesjonalnego wykonywa

nia kreśleń technicznych składająca się z liniału (1) z bocznymi 
obrzeżami (2) z tworzywa przezroczystego, linek prowadzących 
(4), kółek prowadzących (5) linki (4), płytek mocujących (7) i 
dolnych zaczepów (S) linki prowadzącej (4), która posiada: 
resorujące kulki umieszczone w gniazdach-otworach dolnej pła
szczyzny liniału (1), blokadę linek (4) składającą się z płytek 
dociskowych i śrub hamulcowych (13), stopery zabezpiecza
jące przed ruchami przykładnicy na boki oraz w dolnych zacze
pach (9), kanaliki prowadzące linkę (4) i śruby dociskowe blo
kujące linkę (4). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96051 (22) 92 09 18 5(51) B65D 19/38 
(75) Jęchorek Dariusz, Poznań; Perz Leszek, 

Poznań 
(54) Paleta do pakietów materiałów o małej 

sztywności 
(57) Paleta do pakietów materiałów o małej sztywności, prze

znaczona w szczególności do transportu ryz papieru charakte
ryzuje się tym, żemadennik(1)w postaci płyty z desek (9) ściśle 
do siebie przylegających i równej grubości, zaś między wzdłuż¬ 
nikiem wewnętrznym (10), a wzdłużnikami zewnętrznymi (3), do 
strony dolnej dennika (1) zamocowane są listwy (4). 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 96009 (22) 92 09 14 5(51) B65D 39/08 
(75) Rybarczyk Henryk, Warszawa; Mużecki 

Zbigniew, Warszawa 
(54) Pojemnik i zamknięcie pojemnika 
(57) Pojemnik ma na szyjce wielokrotny wypukły gwint, a na 

zamknięciu na dnach ścianki bocznej (7) jest wykonany odcin
kowy, wielokrotny gwint wklęsły (3) odpowiadający wypukło
ściom gwintu na szyjce, przy czym wypustki (8) zamknięcia, 
ukształtowane w procesie zaciskania, rozszerzają się ku dołowi 
i przechodzą ponad gwintem na szyjce, ponadto na dnie (6) 
zamknięcia jest elastyczna uszczelka (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96065 (22) 92 09 23 5(51) B65D 83/00 
B05B 9/00 

(75) Kraska Władysław, Pruszków 
(54) Pojemnik z rozpylaczem 
(57) Pojemnik z rozpylaczem ma na szyjce elastycznego 

pojemnika, wewnątrz występ (7) odpowiadający zewnętrznemu 
kanałkowi obwodowemu zakraplacza (3) z pierścieniem oporo
wym (9) i zewnętrznym gwintem łączącym się z odpowiednim 
gwintem nakrętki (4) mającej na szczycie stożkowe wklęśnięcie 
(5), którego zaokrąglony wierzchołek styka się z otworem dyszy 
(10) zakraplacza (3) przechodzącym do komory mieszania (6) 
utworzonej nad zakończeniem kapilarnej rurki mieszczącej się 

między nadlewkami (8) tworzącymi odstęp pomiędzy zewnętrz
ną średnicą kapilarnej rurki, a zewnętrzną średnicą kołnierza 
(11) zakraplacza (3), przy czym czoło kapilarnej rurki styka się 
z nadlewkami czołowymi (6) ustalającymi odpowiednią wielkość 
komory mieszania (6'). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 96802 (22) 92 12 30 5(51) B66C 1/14 
(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 

Herby 
(72) Faracik Andrzej, Krawczyk Jerzy, Otrębski 

Andrzej, Korzekwa Henryk, Grabałowski 
Romuald, Matyja Jacek, Górnik Stanisław 

(54) Zblocze dolne wciągarki suwnicy 
(57) Zblocze charakteryzuje się tym, że osłony (5) zewnętrz

ne zaopatrzone są w pierścienie (9) wzmacniające, umieszczo
ne wokół otworów (8) linowych, 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96010 (22)92 0914 5(51) B66D 3/12 
(75) Chodak Wojciech, Milanówek; Nasiadek 

Krzysztof, Warszawa 
(54) Wciągarka 
(57) Wciągarka mechaniczna z ręcznym napędem charakte

ryzuje się tym, że koło łańcuchowe (8) ułożyskowane jest tocznie 
w tarczach (9') i (9"), które razem z tarczą (9'") powiązane 
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śrubami i tulejami dystansowymi stanowią korpus wciągarki, a 
koła zębate (15) łączące się z wałkiem uzębionym (11) są wraz 
z kołami zębatymi (17) osadzonymi na wałkach (16) ułożysko¬ 
wane w tarczach (9") i (9'") i są pomiędzy tarczami (9") i (9'"). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96059 (22) 92 09 21 5(51) B66D 3/12 
(71) SEZAMOR Zakłady Urządzeń Okrętowych, 

Słupsk 
(72) Stypa Piotr 
(54) Podnośnik łańcuchowy ręczny 
(57) Przenośnik charakteryzuje się tym, że ma zespół ciąg

nienia i zespół napędowy osadzone na wspólnym waie napędo
wym (1). 

Zespół ciągnienia składa się z koła łańcuchowego (2) i 
łańcucha nośnego (3) zakończonego hakiem (4). 

Zespół napędowy składa się z kola napędowego (7), na 
którym osadzona jest dźwignia (8) napędowa ręczna. 

Podnośnik ma pomiędzy kołem łańcuchowym (2), a 
kołem napędowym (7), na czopach koła napędowego (7) i tarczy 
zabierakowej (9) koło zapadkowe (10), współpracujące z zapad
ką. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Ul(21) 96078 (22) 92 09 23 5(51) C02F 1/40 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Menzla Henryk, Banaś Roman, Krzoska 

Barbara, Pawliczek Piotr, Popek Wiesław, 
Machoczek Zbigniew 

(54) Flotownik pneumatyczny 
(57) Flotownik ma komorę mieszania (2) mieszczącą w do

lnej części wlot (3) zaolejonej wody i usytuowane prostopadle 
do niego napowietrzające dysze (4), a w górnej części połączo
ną z flotacyjną komorą (1) wylotowym otworem (5). 

Flotownik jest przeznaczony do oczyszczania zaolejo
nych wód odpadowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96028 (22) 92 09 15 5(51) C10B 31/00 
(71) Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń 

Hutniczych HpH SA, Katowice 
(72) Malcher Jacek, Polek Waldemar, Puszczyk 

Jerzy, Pudełko Henryk 
(54) Wsadnica z dwupoziomowym napędem 
(57) Wsadnica charakteryzuje się tym, że ma nośną ramę (2), 

na której umieszczone są jeden nad drugim indywidualny na
pęd (3) wypychowego drąga (6) oraz indywidualny napęd (4) 
podłogi (8) komory nabojowej. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIALE 

BUDOWNICTWO. GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 96050 (22) 92 09 18 5(51) E01F 13/00 
(75) Rytt Mirosław, Kielce; Rytt Mariola, Kielce 
(54) Blokada parkingowa 
(57) Blokada charakteryzuje się tym, że na ramie (1) umoco

wana jest obrotowa tuleja z trzpieniem (4), który wchodzi do 
wnętrza wspornika zamocowanego również wahliwie do stopy 
(3). W trzpieniu (4) oraz we wsporniku wykonane są pokrywają
ce się otwory (6) na wkładkę zamka. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 95631 (22) 92 07 16 5(51) E03B 11/08 
(75) Szkutnik Tadeusz, Katowice; Gruszczyński 

Zbigniew, Będzin 
(54) Zbiornik hydroforowy 
(57) Zbiornik charakteryzuje się tym, że w wodowskazowej 

rurce (1) zbiornika (5) umieszczony jest walcowy pływak (2) 
zawierający metalowy element (3) znajdujący się w jego wnętrzu 
lub stanowiący pobocznicę walca pływaka (2), zaś czujnik (10) 
osadzony jest za pomocą śruby (9) w szczelinie płaskownika (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96039 (22) 92 09 17 5(51) E03C 1/14 
E03C 1/01 
A47K 1/02 

(75) Bielecki Marek, Poznań 

(54) Umywalka do pomieszczeń WC 
(57) Umywalka (2) usytuowana jest nad zbiornikiem spłuczki 

(1) tak, że jej przewód odpływowy (10) ma wylot w przestrzeni 
wewnętrznej zbiornika spłuczki (1), a zamocowana w płycie 
górnej (12) umywalki (2) wyiewka (9) ma wlot połączony prze
wodem hydraulicznym (6) z wylotem zaworu (3) zbiornika spłu
czki (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96719 (22) 92 12 18 5(51) E03D 5/08 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H. 

Cegielski, Poznań 
(72) Molenda Włodzimierz 
(54) Mechanizm otwierania klapy miski 

ustępowej wagonu osobowego 
(57) Mechanizm otwierania klapy charakteryzuje się tym, że 

dźwignia (3), związana z ramieniem pedału (4) oraz dźwignia 
(1), związana z klapą (2), osadzone są wahliwie na nierucho
mych osiach (5, 6) i połączone ze sobą za pomocą przegubowo 
związanego z nimi popychacza (7), który ma postać naciskowej 
sprężyny śrubowej. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul (21) 96091 (22) 92 09 25 5(51) E04B 1/58 
(71) Studio Działań Wizualnych VI-DIAL Sp. z 

o.o., Wrocław 
(72) Sakal Konstanty 
(54) Węzeł konstrukcyjny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest węzeł konstrukcyj

ny utworzony z elementów rurowych do budowy zestawów 
wystawowych i reklamowych oraz kształtowania przestrzennych 
elementów architektonicznych. 

Węzeł konstrukcyjny ma prostkę ośmiokątną (1) z otwo
rami (1a) po dwa otwory w czterech ścianach i po jednym 
otworze w pozostałych czterech ścianach. Do czterech ścian 
prostki ośmiokątnej (1) poprzez otwory (1a) są zamocowane 
skośnie pod kątem 45° trzpienie (3) i do czterech ścian prosto
padle trzpienie (4). Trzpienie (3) i (4) poprzez swoje czopy 
wzdłużne (3c) i (4c) są osadzone w rurach (4) na obu końcach, 
stanowiąc końcówki tych rur do połączenia z prostkami ośmio
kątnymi następnych węzłów konstrukcyjnych. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96092 (22) 92 09 25 5(51) E04B 1/58 
(71) Studio Działań Wizualnych VI-DIAL Sp. z 

o.o., Wrocław 
(72) Sakal Konstanty 
(54) Węzeł konstrukcyjny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest węzeł konstrukcyj

ny utworzony z elementów rurowych do budowy zestawów 
wystawowych i reklamowych oraz kształtowania przestrzennych 
elementów architektonicznych. Węzeł konstrukcyjny ma pro
stkę ośmiokątną (1) z otworami (1 a) rozmieszczonymi w jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do osi prostki (1). Do czterech ścian 
prostki (1) poprzez otwory (1a) są zamocowane skośnie pod 
kątem 45° trzpienie (3) i do czterech ścian prostopadle trzpienie 
(4). Trzpienie (3), (4) poprzez czopy wzdłużne (3b), (4b) są 
osadzone w rurach (5) na obu końcach i stanowią końcówki tych 
rur do połączenia z następnymi węzłami konstrukcyjnymi. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96093 (22) 92 09 25 5(51) E04B 1/58 
(71) Studio Działań Wizualnych VI-DIAL Sp. z 

o.o., Wrocław 
(72) Sakal Konstanty 

(54) Węzeł konstrukcyjny 
(57) Węzeł ma tulejkę (1) z dwunastoma otworami przeloto

wymi (1a), poprzez które są zamocowane trzpienie (4) w poło
żeniu prostopadłym do osi tulejki (1) i trzpienie (3) w położeniu 
skośnym pod kątem 45°. Wszystkie trzpienie (3), (4) poprzez 
przynależne do nich czopy wzdłużne (3c), (4c) są osadzone na 
obu końcach rur (5) łączących kolejne węzły konstrukcyjne. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96094 (22) 92 09 25 5(51) E04B 1/58 
(71) Studio Działań Wizualnych VI-DIAL Sp. z 

o.o., Wrocław 
(72) Sakal Konstanty 
(54) Węzeł konstrukcyjny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest węzeł konstrukcyj

ny utworzony z elementów rurowych do budowy zestawów 
wystawowych i reklamowych oraz przestrzennych elementów 
architektonicznych. Węzeł ma tulejkę (1) z ośmioma otworami 
przelotowymi (1a), rozmieszczonymi w jednej płaszczyźnie pro
stopadłej do osi tulejki (1). Do tulejki (1) poprzez otwory (1a) są 
zamocowane cztery trzpienie (4) prostopadle i cztery trzpienie 
(3) skośnie pod kątem 45° do osi tulejki (1). Trzpienie (3), (4) 
poprzez przynależne czopy wzdłużne (3c), (4c) są osadzone w 
rurach (5) łączących kolejne węzły konstrukcyjne. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96085 (22)92 09 24 5(51) E04D 13/03 
(71) UNIWERSAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania Postępu 
Technicznego, Katowice 

(72) Wajsprych Andrzej, Nowak Krzysztof, 
Budkiewicz Tadeusz 

(54) Dachowy wywietrzak zintegrowany 
(57) Dachowy wywietrzak zbudowany jest z wywietrzaka 

właściwego (1) z zadaszeniem (2), rury ssącej (3), wentylatora 
(4) z silnikiem (5), umieszczonymi współosiowo z wywietrzakiem 
właściwym (1) powyżej zadaszenia (2). Wentylator (4) i silnik (5) 
otoczone są ekranem dyfuzorowym (6) przechodzącym ku do
łowi w ekran cylindryczny (7). Silnik (5) osłonięty jest kopułą (8) 
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i usytuowany poza głównym strumieniem czynników agresyw
nych chemicznie i/lub wybuchowych. Rura ssąca (3) wyposażo
na w okap dolny (9), wprowadzana jest do przestrzeni zasysania 
czynników agresywnych chemicznie i/lub wybuchowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 95459 (22)9206 23 5(51) E04F 21/08 
(75) Stańczuk Jan, Szczecin 
(54) Maszyna do tynkowania wieloczynnościowa 
(57) Maszyna składająca się z trzech pacek specjalnie wy

kształconych, ślimaka napędzanego silnikiem z regulowanymi 
obrotami oraz zbiornika na zaprawę tynkarską z sitem, charakte
ryzuje się tym, że ślimak (5) wciskający zaprawę (6) do węża 
elastycznego (7) posiada regulację obrotów (2) oraz regulację 
obrotów (4), a packa posiada rozdzielnik zaprawy, kanały i 
wklęśnięcia umożliwiające rozprowadzanie zaprawy całą długo
ścią packi. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96037 (22) 92 0916 5(51) E04H1/12 
(75) Szubka Andrzej, Wrocław 
(54) Pawilon handlowo-usługowy 
(57) Pawilon ma na ścianie przedniej i na stykających się z 

nią częściach ścian bocznych oszklone wykusze (1), obramo
wane listwami (2) oraz podzielone dodatkowymi pionowymi 
listwami (3), wsparte na poziomej prostokątnej ramie (4), pod
partej ukośnicami (5), przy czym boczne, stykające się ze sobą 
oszklone ściany sąsiadujących ze sobą dwóch wykuszów (1), 
znajdujących się na ścianie przedniej i bocznej pawilonu, two
rzą wspólną płaszczyznę (6), natomiast płaszczyzny pomiędzy 
prostokątną ramą (4) a ukośnicami (5) utworzone są z pełnej 
płyty (7). Dach (8) pawilonu zakończony jest na brzegach pod
wójnym załamaniem jego płaszczyzny, pierwszym załamaniem 
tworzącym dookolny pas (9), nachylony do poziomej płaszczy
zny dachu (8) pod kątem około 45° i drugim załamaniem two
rzącym dookolny pas (10) o płaszczyźnie prostopadłej do po

ziomej płaszczyzny dachu (8), łączący się ze znajdującą się pod 
okapem dachu (8) podsufitką (11). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96046 (22)92 0917 5(51) E04H1/12 
(75) Górski Wiesław, Nowy Dwór 
(54) Stragan zamykany 
(57) Stragan zamykany charakteryzuje się tym, że przednia 

dolna ściana osłonowa (1) jest trwale połączona z nieruchomą 
podłogą (5), nad którąto ścianą (1) umieszczona jest ruchoma 
lada sprzedażna (7) osadzona na prowadnicach (8) zamocowa
nych do przednich wewnętrznych części bocznych ścian osło
nowych (4) zaś na jednej z bocznych ścian (4) osadzone są na 
zawiasach (12) drzwi (13), przy czym górne zewnętrzne części 
bocznych ścian osłonowych (4) wyposażone są w listwy osłono
we (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96071 (22) 92 09 22 5(51) E04H 1/12 
(75) Wawrzonkowski Andrzej, Włocławek 
(54) Słup ogłoszeniowy 
(57) Słup ogłoszeniowy posiadający zewnętrzną powierzch

nię do umieszczania na niej materiałów informacyjnych poda
wanych do publicznej wiadomości charakteryzuje się tym, że 
składa się z pustego walca przykrytego daszkiem (7), przy czym 
walec wyposażony jest w półki i drzwi (5) z okienkiem (6), 
natomiast w części środkowej daszka (7) znajduje się obudowa
ny wentylator. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 96841 (22)93 0105 5(51) E05D 3/00 
(75) Siniawski Marek, Sopot 
(54) Zawias drzwiowy 
(57) Zawias charakteryzuje się tym, że współpracujące ze 

sobą płaszczyzny czołowe dolnego skrzydełka (1) czopa (2) i 
górnego tulejowego skrzydełka (3) nachylone są pod kątem do 
płaszczyzny poziomej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96064 (22) 92 09 23 5(51) E06B 1/12 
(71) AGROTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Gliwice; 
Żyłka Zdzisław, Gliwice 

(72) Żyłka Zdzisław 
(54) Profil ościeżnicy okna stałego 
(57) Profil ościeżnicy ma otwartą komorę (1) izolacyjną oraz 

kanał (2) zbiorczy wody. Czołową ścianę (3) komory (1) stanowi 
kształtownik typu Z zakończony występem (4) skierowanym do 
wnętrza komory (1), a ścianę (5) przeciwległą tworzy płaskow
nik. Kanał (2) zbiorczy wody ma kształt ceownika o nierównych 
bokach (6, 7), z których dłuższy (6) stanowi przedłużenie pod
stawy (8) komory (1) otwartej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96048 (22)92 0917 5(51) E21D 9/10 
(71) REMAG Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego, Katowice 
(72) Żak Edward, Staniczek Franciszek, Kopiec 

Tadeusz, Grzywacz Marek, Caban 
Włodzimierz, Adamek Andrzej 

(54) Urządzenie wspomagające do kombajnu 
chodnikowego pracującego na nachyleniach 

(57) Urządzenie ma dwa siłowniki wspomagające (2) zamo
cowane jednymi końcami do korpusu kombajnu chodnikowego 
(1), a drugimi końcami do rozpór (5) belki oporowej (6). Za belką 
oporową (6) zlokalizowana jest równoległa do niej belka pomoc
nicza (7) również wyposażona w rozpory (5). Rozpory (5) belki 
oporowej (6) połączone są z rozporami (5) belki pomocniczej 
(7) za pomocą siłowników pomocniczych (8). Rozpory (5) tak 
belki oporowej (6) jak i belki pomocniczej (7) mają postać skrzyn
kową zakończoną grotem (10) i są osadzone na końcach odpo
wiadających im belek (6 i 7) kształtowo i przesuwnie wzdłuż ich 
osi podłużnych (O2 i O3) za pomocą przyporządkowanych im 
siłowników rozpierających (11). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96035 (22)920916 5(51) E21D 21/00 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Kidybiński Antoni, Cieśla Stefan, Wąsiński 

Józef, Twardokęs Kazimierz, Kowalski 
Edward 
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(54) Podkładka kształtowa do kotwi stalowych 
(57) Podkładka ma postać czworokątnej płyty (1) z central

nym otworem (2) dla kotwiowej żerdzi. Płyta (1) ma odgięty 
narożnik (3), w którym jest wykonany montażowy otwór (4) dla 
podwieszenia ciężarów technologicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 96044 (22) 92 09 17 5(51) F01N 7/00 
(71) PROMEL Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Wyposażania Zakładów Przemysłowych, 
Gliwice 

(72) Bieńkowski Piotr, Sowa Andrzej, Wojnar 
Józef, Małysa Karol 

(54) Tłumik akustyczny wentylatora osiowego dla 
chłodni wentylatorowych 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tłumik akustyczny 
wentylatora osiowego chłodniowego, szczególnie dla chłodni, 
które są zlokalizowane blisko zabudowy mieszkaniowej i powo
dują zakłócenia akustyczne. Tłumik akustyczny składający się z 
dwóch komór pierścieniowych zewnętrznych i dwóch komór 
środkowych charakteryzuje się tym, że komory (1, 2, 3, 4) mają 
szczeliny (11, 13, 15, 17). Dolna komora zewnętrzna (2) i komory 
środkowe (3, 4) połączone dolnymi płytami (5) stanowią konstru
kcję wsporczą dla górnych płyt (6), pierścienia (7) i górnej 
komory zewnętrznej (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96096 (22) 92 09 25 5(51) F04B 15/02 
(75) Berowski Tadeusz, Bielsko-Biała; Kurcius 

Tadeusz, Bielsko-Biała; Berowski Tomasz, 
Bielsko-Biała 

(54) Pompa do cieczy zanieczyszczonych 
(57) Pompa jest wyposażona w wirnik (1) Wraz z łopatkami 

(2) posiadającymi wlotowe krawędzie (6), w nieruchomy korpus 
(3) wraz z wlotem (4) oraz w nieruchomy nóż (5). Wlotowe 

krawędzie (6) łopatek (2) wirnika (1) są zaostrzone, a nierucho
my nóż (5) umieszczony jest wewnątrz wlotu (4) i przymocowany 
do nieruchomego korpusu (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96084 (22)9209 24 5(51) F04B 15/04 
(71) UNIWERSAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Usługowo-produkcyjne i Wdrażania Postępu 
Technicznego, Katowice 

(72) Nowak Krzysztof, Wajsprych Andrzej 
(54) Wentylator promieniowy przeciwwybuchowy 
(57) Wentylator odporny na działanie środowiska agresyw

nego chemicznie oraz bezpieczny wobec mieszanin, par i ga
zów wybuchowych klasy wybuchowości IIA, IIB, IIC ma obudo
wę (1), której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest jednolitą 
warstwą wyłożenia (2). Lej wlotowy (4) połączony jest nierozłą
cznie z przewężeniem (5). 

Przewężenie (5) połączone jest nierozłącznie z siatką 
ochronną (6) wlotu. Obudowa (1) posiada uszczelnienie (9) wału 
(8) z tarczami i przekładkami. Jednolita warstwa wyłożenia (2), 
przewężenie (5), tarcze i przekładki wykonane są z tworzywa 
sztucznego antystatyzowanego nie gromadzącego ładunków 
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elektryczności statycznej, nie dającego iskier mechanicznych 
przy uderzeniu, zabezpieczającego wentylator przed powstawa
niem tarcia wysokotemperaturowego przy kontakcie elementów 
wirujących wentylatora z elementami statycznymi i o wysokiej 
odporności na działanie środowiska agresywnego chemicznie. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96086 (22) 92 09 24 5(51) F04D 7/06 
(71) UNIWERSAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania Postępu 
Technicznego, Katowice 

(72) Nowak Krzysztof, Wajsprych Andrzej 
(54) Wentylator promieniowy dachowy 
(57) Wentylator, zwłaszcza odporny na działanie środowiska 

agresywnego chemicznie i bezpieczny wobec mieszanin wybu
chowych, par i gazów kiasy wybuchowości IIA, IIB, IIC posiada
jący silnik z osłoną, wirnik, ramę nośną, lej wlotowy, siatki 
ochronne na wlocie i wylocie, charakteryzuje się tym, że na 
zewnątrz obudowy wentylatora złożonej z górnej pokrywy obu
dowy (7) i dolnej pokrywy obudowy (8) połączonych ochronną 
siatką (11) tworzącą cylindryczny wylot, usytuowana jest górna 
rama nośna (2) oraz dolna rama nośna (3). Górna rama nośna 
ma wycięcia i jeden kołowy pierścień (13) połączony z nią 
nierozłącznie. Górna pokrywa obudowy (7) ma kołnierz (15) z 
wycięciami oraz osiowosymetryczny otwór o średnicy większej 
od średnicy wirnika (10). Dolna pokrywa obudowy (8) połączona 
jest nierozłącznie z wlotowym lejem (9) i ochronną siatką (14) 
wiotu. Dolna rama nośna (3) ma wsporniki (5) oraz dolotowy iej 
(4) połączone z nią nierozłącznie. Zasilający kabel (12) ułożony 
jest w jednym ze wsporników (5) i umocowany dławikami łączo
nymi rozłącznie z końcówkami wspornika (5). Wentylator znaj
duje zastosowanie w wentylacji mechanicznej i miejscowej, 
szczególnie przestrzeni i pomieszczeń zakwalifikowanych do 
kategorii WI, WII, WIII zagrożenia wybuchem mieszanin, gazów 
i par cieczy klasy wybuchowości IIA, IIB, IIC, klasy temperaturo
wej T1, T2, T3 oraz zagrożonych występowaniem środowiska 
agresywnego chemicznie. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96027 (22) 92 09 15 5(51) F16K 47/04 
(71) ANNA Kopalnia Węgla Kamiennego, 

Wodzisław Śląski 
(72) Stacha Ignacy, Musiolik Henryk, Tytko 

Stanisław, Kasprowicz Jan 
(54) Zawór redukcyjny 
(57) Zawór redukcyjny służy do obniżenia ciśnienia zasilające

go cieczy roboczej do wartości następnego ciśnienia zredukowa
nego. Zawór stanowi korpus (1) w kształcie prostopadłościanu, w 
którego pizelotowym otworze (2) osadzona jest tuieja (6) z 
otworem o schodkowo zmiennej średnicy, połączonym w środ
kowej części skośnymi otworami z przyłączem (4). W górnej 
części tulei (6) osadzona została wkładka (8) stanowiąca gniaz
do zaworu. Umieszczony w tulei (6) suwak (10) jest ukształtowany 
w formie prowadniczego tłoczka w dolnej części, połączonego 
walcowym łącznikiem z grzybkiem zaworu w części górnej, zakoń
czonego kielichowym wgłębieniem. Suwak (10) podpierany jest 
nastawnym naciskiem sprężyny (13) regulowanym położeniem 
śruby (9). Zawór stosowany jest przy zasilaniu zmechanizowa

nych obudów ścianowych. Podłącza się go do magistrali wyso
kiego ciśnienia, a z jego przyłącza (5) ciśnieniem zredukowa
nym zasila się urządzenia pomocnicze. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96057 (22) 92 09 17 5(51) F17C 13/06 
F16J 13/16 

(71) Zakłady Azotowe SA w 
Tarnowie-Mościcach, Tarnów 

(72) Brezdeń Jerzy 
(54) Pokrywa włazu zbiornika ciśnieniowego 
(57) Pokrywa (1) charakteryzuje się tym, że w każdym wycię

ciu (3) na śruby mocujące ma wystające ponad jej płaszczyznę 
pierścieniowe gniazdo (6) prowadzące nakrętkę (7) śruby, nieco 
głębsze niż wysokość rozprężonej uszczelki (11) pokrywy ponad 
płaszczyzną kołnierza (10) włazu, rozcięte nad otwarciem wycięcia 
(3) na jego szerokość. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96067 (22) 92 09 22 5(51) F21S 1/12 
F21L1/00 

(75) Szymański Andrzej, Poznań; Szymański 
Maciej, Poznań 

(54) Elektryczna lampa przenośna z żarówką 
halogenową 

(57) Lampę stanowi oprawa (1), wewnątrz której usytuowany 
jest transformator (2), połączony elektrycznie z zamocowaną na 
płytce (9) obsadą (8) żarówki (3). Do oprawy (1) na przegubie 
(12) i (20) zamocowane jest ramię (13), przytwierdzone do 
podstawy (14). Podstawa (14) ma zacisk w postaci śruby (17) z 
przeciwnakrętką (18), zakończonej od strony przeciwnakrętki 
(18) pokrętłem (21), a z drugiej strony wydłużonym chwytnikiem 
(19). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul (21) 96036 (22) 92 09 16 5(51) F24H 1/26 
(75) Sitek Zbigniew, Pustków 
(54) Kocioł grzewczy wodny na paliwo stałe 
(57) Kocioł ma pionową (1) i skośną (2) przegrodę wodną, 

które są połączone ze sobą pod kątem rozwartym α, przy czym 

część skośna (2) łączy się z przednią ścianą (3) płaszcza wod
nego nad otworem zasypowym (4). 

Grubość przegrody wodnej (1, 2) jest stała na całej 
swojej długości i wynosi G = 1,0 ÷ 2,3 G1, gdzie G1 jest 
grubością wszystkich ścian (3, 6, 12) płaszcza wodnego. 

Szerokość komory dopalania (10) i kanału odprowadze
nia spaiin (11) jest stała i wynosi D = 1 + 5 G1. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96066 (22) 92 09 22 5(51) F41H 1/02 
(71) MORATEX Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych, Łódź 

(72) Łuczyński Witold, Witczak Elżbieta, 
Grabowska Grażyna, Wojciechowska 
Izabela, Wałęza Jadwiga, Juszczyk Jadwiga, 
Polak Jadwiga 

(54) Kamizelka asekuracyjna 
(57) Wzór użytkowy przedstawia konstrukcję kamizelki ase

kuracyjnej, składającej się z przedniej części (1) i tylnej części 
(2) połączonej na bokach (3) taśmami szczepnymi. Na bokach 
(3) ma pomocnicze uchwyty (5) oraz na przedniej części (1) 
nakładaną część (6) z pomocniczym uchwytem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 960S0 (22) 92 09 25 5(51) G01L 9/00 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów - Oddział Badań i Rozwoju 
Aparatury Pomiarowej, Warszawa 

(72) Łuczak Gabriel 
(54) Pneumatyczno elektryczna walizka 

pomiarowa 
(57) Walizka pomiarowa wyposażona w układ pomiarowy 

pneumatyczny i elektryczny umieszczone w obudowie, chara

kteryzuje się tym, że pneumatyczny układ pomiarowy wyposa
żony jest w elektroniczny czujnik ciśnienia połączony z wyświet
laczem ciekłokrystalicznym (5), a elektryczny układ pomiarowy 
składa się z zadajnika (3) prądu, napięcia i oporności, połączo
nego z obwodem pomiarowym połączonym z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym (5), a ponadto walizka pomiarowa wyposa
żona jest w umieszczone na płycie czołowej przełącznik (6) 
rodzaju pracy i zaciski (4) do elektrycznego przyłączania bada
nego układu oraz ma na płycie czołowej gniazdo (7) zasilacza 
zewnętrznego i pojemnik na baterie (9). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 96079 (22) 92 09 24 5(51) G01L 19/00 
(71) DAB Przedsiębiorstwo 

Produkcyino-Usługowe Sp. z o.o., Katowice 
(72) Dabiński Zygmunt, Pretor Wincenty, 

Romanowicz Stanisław, Adamczewski Józef, 
Siekierski Marek 

(54) Manometr 
(57) Manometr przystosowany do bezpośredniego moco

wania na konstrukcji wsporczej, wyposażony w końcówkę połą
czeniową typu Stecko, powszechnie stosowanego w maszynach 
i urządzeniach górniczych charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
znaną głową sześciokątną (2) oraz znanym czopem (5) przyłącza 
typu Stecko ma końcówkę przyłączeniową ukształtowaną w gwin
towany czop (3), na którym osadzona jest nakrętka (4) służąca 
do stabilnego mocowania monometru przez zakleszczenie go 
na dowolnej konstrukcji wsporczej pomiędzy głową (2) końców
ki przyłączeniowej, a nakrętką (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96052 (22) 92 09 18 5(51) G02B 6/44 
(71) TELMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Specjalistycznych Robót 
Telekomunikacyjnych, Wrocław 

(72) Sommer Jerzy, Maciejkianiec Marian 
(54) Pojemnik osłonowy złącz kabli, zwłaszcza 

światłowodowych 
(57) Pojemnik jest utworzony z dwóch identycznych części 

(1 i 2), z których każda ma postać półeiipsoidalnej czaszy (3) 

zaopatrzonej w kołnierz (4). W czaszy (3) wzdłuż dłuższej osi jej 
symetrii jest ukształtowane przetłoczenie (8) o wysokości równej 
wysokości czaszy (3), skierowane do jej wnętrza. Przetłoczenie 
to w przekroju poprzecznym ma kształt trapezu. Symetrycznie i 
równolegle względem wymienionego przemoczenia (8) są usy
tuowane dwa przemoczenia (9 i 10) o mniejszej wysokości. 

W powierzchni styku kołnierzy (4) obydwu czasz (3) 
tworzących pojemnik współosiowo względem każdego z otwo
rów (11) wprowadzenia osłonowej rury (12) światłowodowego 
kabla (13) wraz z nim do wnętrza pojemnika jest utworzona 
pierścieniowa wnęka (14) elastycznego pierścienia (15) osadzo
nego ściśliwie na końcowym odcinku osłonowej rury (12). Za 
wymienioną wnęką (14) jest utworzona cylindryczna śluza (16) 
zakończona drugą pierścieniową wnęką (17) drugiego elastycz
nego pierścienia (18) ściśliwie osadzanego na światłowodowym 
kablu (13). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96073 (22)92 09 24 5(51) G09F13/16 
E01F9/00 

(71) PRO WERK Przedsiębiorstwo 
Produkcyino-Usługowo-Handlowe Sp. z o. o. 
Kraków 

(72) Pasikowski Jacek, Mikołajków Leszek 
(54) Lampa odblaskowa do bariery drogowej 

typu A 
(57) Lampa odblaskowa do bariery drogowej typu A stoso

wanej dla bezpieczeństwa drogowego stanowi element (1), 
wyprofilowany z odpowiedniego materiału, którego boki (2) 
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stanowią kształt trapezów i zamknięte są od czoła przez wygię
cie, prostokątem (3), mającym w jego środkowej części kwadra
towy otwór (4) dla osadzenia w nim śruby montażowej (5) do 
przymocowania elementu (1) w żądanym dowolnym miejscu na 
barierze drogowej (6), zaś na ścianach bocznych (2) eiementu 
(1) nałożony jest środek odblaskowy (7), w kolorach określo
nych przepisami o ruchu drogowym. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96074 (22) 92 09 24 5(51) G09F 13/16 
E01F9/00 

(71) PROWERK Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o., 
Kraków 

(72) Pasikowski Jacek, Mikołajków Leszek 
(54) Lampa odblaskowa do bariery drogowej 

typy B 
(57) Lampę odblaskową do bariery drogowej typu B stoso

wanej dla bezpieczeństwa drogowego stanowi element (1), 
wyprofilowany z odpowiedniego materiału, którego boki (2) 
stanowią kształt trapezów i zamknięte są od czoła przez wygię
cie, prostokątem (3), posiadającym w jego środkowej części 
kwadratowy otwór (4) dla osadzenia w nim śruby montażowej 
(5) do przymocowania elementu (1) w żądanym dowolnym 
miejscu na barierze drogowej (6), zaś na ścianach bocznych (2) 
elementu (1) nałożony jest środek odblaskowy (7). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 96024 (22) 92 09 15 5(51) H01H 35/38 
(71) ADAMÓW Kopalnia Węgla Brunatnego, 

Turek 
(72) Kolęda Zenon, Rostek Tadeusz 
(54) Stycznik prądowy 
(57) Stycznik wyposażony jest w ramę (1) z siłownikiem (2) 

mającym na ruchomym tłoczysku (3) izolator (4) utrzymujący 

podstawę (5) nośnika (6) styku ruchomego (7), w której osadzo
ny jest wahliwie i podtrzymywany sprężyną (9) nośnik (8) styku 
ruchomego (7) połączony wiotkim cięgnem (10) z jednym zaci
skiem prądowym (11). 

Stycznik ma również przymocowany do ramy (1) izolo
wany styk nieruchomy (12). W celu złagodzenia uderzeń wystę
pujących podczas pracy stycznika został on wyposażony w 
sprężysty element, umieszczony między izolatorem (4), a obu
dową siłownika (2), pełniący rolę amortyzatora. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96025 (22) 92 09 15 5(51) H01H 35/38 
(71) ADAMÓW Kopalnia Węgla Brunatnego, 

Turek 
(72) Kolęda Zenon, Rostek Tadeusz 
(54) Stycznik prądowy 
(57) Stycznik wyposażony jest w ramę (1) z siłownikiem (2) 

mającym na ruchomym tłoczysku (3) izolator (4) utrzymujący 
podstawę (5) nośnika (6) styku ruchomego (7), w której osadzo
ny jest wahliwie i podtrzymywany sprężyną (9) nośnik (6) styku 
ruchomego (7) połączony wiotkim cięgnem (10) z jednym zaci
skiem prądowym (11). 

Stycznik ma również przymocowany do ramy (1) izolo
wany styk nieruchomy (12). W celu złagodzenia uderzeń wystę
pujących podczas pracy stycznika został on wyposażony w 
sprężyste wkładki (14, 15) osadzone na powierzchniach oporo
wych podstawy (5) nośnika (6) styku ruchomego (7) w miejscach 
zderzania z powierzchniami nośnika (6) styku ruchomego (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 96026 (22) 92 09 15 5(51) H01H 35/38 
(71) ADAMÓW Kopalnia Węgla Brunatnego, 

Turek 
(72) Kolęda Zenon, Rostek Tadeusz 
(54) Stycznik prądowy 
(57) Stycznik wyposażony jest w ramę (1) z siłownikiem (2) 

mającym na ruchomym tłoczysku (3) izolator (4) utrzymujący 
podstawę (5) nośnika (6) styku ruchomego (7), w której osadzo
ny jest wahliwie i podtrzymywany sprężyną (9) nośnik (6) styku 
ruchomego (7) połączony wiotkim cięgnem (10) z jednym zaci
skiem prądowym (11). 

Stycznik ma również przymocowany do ramy (1) izolo
wany styk nieruchomy (12). 

W celu złagodzenia uderzeń występujących podczas 
pracy stycznika został on wyposażony w sprężyste wkładki (14, 
15) osadzone na powierzchniach oporowych nośnika (6) styku 
ruchomego (7) w miejscach zderzenia z powierzchniami pod
stawy (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96041 (22) 92 09 17 5(51) H02B 1/34 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SA 

w Przygórzu, Wolibórz k. Nowej Rudy 
(72) Podulka Bogusław, Gutkowski Jan, Chmura 

Czesław, Machura Zbigniew 
(54) Wkładka narożna mozaikowej tabiicy 

dyspozytorskiej 
(57) Wkładka narożna wykonana jest w kształcie kątownika, 

którego ramiona są o przekroju prostokątnym. 
Po jednej stronie ramion, od strony powierzchni zewnę

trznej (7) wykonany jest na całej długości uskok (4), natomiast 
od strony powierzchni wewnętrznej (6) wykonane są prostopad
le do ramion wybrania bazująco-mocujące (2), usytuowane 
naprzeciw występów (S) korpusu nośnego (8) tablicy mozaiko
wej i wnęki usytuowane naprzeciw zaczepów zatrzaskowych 
(10) korpusu nośnego (8). 

Szerokość wybrania bazująco mocującego (2) równa 
jest w przybliżeniu szerokości występu (9), a szerokość wnęki 
(3) równa się w przybliżeniu podwójnej szerokości zaczepu 
zatrzaskowego (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 96042 (22) 92 09 17 5(51) H02B 1/34 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej w 

Przygórzu, Wolibórz k. Nowej Rudy 
(72) Podulka Bogusław, Gutkowski Jan, Chmura 

Czesław, Machura Zbigniew 
(54) Wkładka środkowa mozaikowej tablicy 

dyspozytorskiej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wkładki 

środkowej mozaikowej tablicy dyspozytorskiej, do mocowania mier
ników elektrycznych. 

Wkładka środkowa (1) wykonana jest w kształcie płytki 
o przekroju prostokątnym. 

Po stronie powierzchni wewnętrznej (7) wkładki środko
wej (1) wykonane są prostopadle do dłuższych krawędzi, wy
brania bazująco-mocujące (2), oraz pomiędzy nimi wnęka. Od 
strony powierzchni zewnętrznej (6) wzdłuż długiej krawędzi 
wkładki środkowej (1) wykonany jest uskok (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 95724 (22) 92 09 15 5(51) H02B 5/01 
H01R 4/66 

(71) Elektromontaż -1 Katowice SA, Katowice 
(72) Kudłaty Augustyn, Mucyn Krzysztof, 

Kołodziej Jan, Piątek Sławomir 

(54) Zacisk uziemiający do połączeń rurowych 
typu ZU 

(57) Zacisk ma taśmę miedzianą (6) o regulowanej długości, 
przechodzącą przez element napinający (7) umieszczony pod 
obudową zacisku uziemiającego (1) współśrodkowo na śrubie 
(5). 

(2 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 13/1993 

Nr 
zgłoszenia 

1 
291647 
291816 
291897 
292221 
292299 
292394 
292796 
292797 
292798 
292801 
292804 
292805 
292809 
292810 
292811 
292812 
292818 
292819 
292823 
292824 
292825 
292826 
292828 
292829 
292830 
292831 
292833 
292834 
292836 
292837 
292838 
292839 
292840 
292850 
292851 
292855 
292856 
292858 
292859 
292862 
292863 
292864 
292873 
292874 
292875 
292876 
292877 

Int.CI5 

2 
E05D 
B63H 
A61M 
B01D 
E21C 
B02C 
C04B 
H01F 
C09J 
B65G 
C07C 
A01N 
C04B 
D01F 
C07F 
D04H 
F16L 
B01J 
G01R 
C10L 
B27C 
C08F 
G01N 
G01L 
A01G 
B22D 
G01N 
C07D 
C08L 
C08L 
C10C 
C10C 
B32B 
C10G 
B62D 
B29C 
F26B 
B01D 
C03B 
H01Q 
F15B 
G01N 
F04B 
F01N 
F01D 
B23B 
E21C 

Strona 

3 
26 
13 
5 
7 
28 
8 
16 
38 
21 
14 
16 
3 
15 
23 
18 
23 
32 
8 
37 
22 
10 
19 
35 
34 
2 
9 
34 
18 
20 
20 
21 
22 
11 
22 
13 
11 
32 
8 
15 
38 
31 
36 
30 
30 
29 
10 
28 

Nr 
zgłoszenia 

1 
292878 
292879 
292882 
292885 
292886 
292887 
292888 
292889 
292891 
292894 
292905 
292906 
292907 
292908 
292909 
292910 
292911 
292913 
292914 
292915 
292917 
292918 
292919 
292920 
292923 
292925 
292927 
292928 
292929 
292931 
292932 
292934 
292935 
292936 
292946 
292947 
292948 
292950 
292951 
292954 
292955 
292956 
292960 
292963 
292964 
292966 
292967 

Int.Cl5 

2 
G01H 
E03C 
E05G 
C09K 
E21B 
E21B 
E21B 
E05B 
C02F 
B29C 
G01N 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
E04C 
E02D 
B60N 
G02B 
B22F 
G01N 
C09D 
D01F 
B01D 
B65G 
C04B 
G01N 
H05K 
B27N 
H01F 
C07C 
A61M 
A61G 
B64C 
H02J 
C07F 
C07F 
F15B 
E21C 
C01B 
E04F 
E05C 
G01C 
G01N 
E21B 

Strona 

33 
24 
26 
21 
26 
27 
27 
25 
15 
10 
36 
17 
17 
16 
17 
18 
17 
24 
24 
12 
37 
10 
34 
21 
23 

7 
14 
16 
35 
40 
10 
37 
16 
6 
5 

13 
39 
18 
19 
31 
28 
15 
25 
25 
33 
35 
28 

Nr 
zgłoszenia 

1 
292968 
292970 
292971 
292972 
292974 
292975 
292976 
292977 
292980 
292981 
292983 
294368 
294426 
294754 
294977 
295129 
295247 
295411 
295507 
295929 
295934 
295955 
295988 
296122 
296163 
296299 
296301 
296407 
296437 
296516 
296538 
296650 
296676 
296762 
296997 
297004 
297024 
297042 
297060 
297083 
297107 
297141 
297200 
297234 
297238 
297250 
297266 

Int.Cl5 

2 
C21C 
C07C 
C07D 
C09B 
E04B 
H02P 
F15B 
B60T 
A61B 
B65G 
H04R 
C07H 
B60K 
C07D 
C11D 
C07F 
A07N 
A01N 
A27G 
G01J 
A62D 
H02J 
D02G 
D21H 
A61C 
A61M 
C09B 
A47C 
B63H 
C10K 
F41A 
F27B 
H01H 
F01N 
B01D 
C07F 
B01D 
F01M 
E21D 
A47B 
B21D 
E21D 
C10B 
B65G 
H02M 
A62D 
B60B 

Strona 

3 
23 
16 
18 
20 
24 
40 
31 
12 
4 

15 
40 
19 
11 
18 
23 
19 
3 
3 
3 

34 
6 

39 
23 
24 
5 
6 

20 
4 

13 
22 
33 
32 
38 
30 
7 

19 
7 

30 
29 
4 
9 

29 
21 
14 
40 

6 
11 
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1 
297273 
297291 
297349 
297350 
297351 

2 
E21B 
C08J 
G01N 
G01N 
F04B 

3 
26 
20 
35 
35 
31 

1 
297353 
297375 
297446 
297448 
297449 

2 
B60R 
C08L 
C10M 
E04G 
B21D 

3 
12 
20 
22 
25 
9 

1 
297495 
297506 
297509 
297524 
297604 

2 
H02B 
C10M 
A01M 
A01B 
G01P 

3 
39 
22 
2 
2 
36 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 13/1993 

Nr 
zgłoszenia 

1 
95017 
95459 
95631 
95724 
95961 
96008 
96009 
96010 
96013 
96014 
96015 
96016 
96017 
96018 
96021 
96022 
96024 
96025 
96026 
96027 
96028 
96030 
96031 
96032 
96033 
96034 
96035 

Int.Cl5 

2 
A61B 
E04F 
E03B 
H02B 
A47C 
A45C 
B65D 
B66D 
A41D 
A41D 
A41D 
A41D 
A45C 
A45C 
A63B 
A47G 
H01H 
H01H 
H01H 
F16K 
C10B 
A01G 
A01G 
A01G 
A01G 
A01G 
E21D 

Strona 

3 
46 
54 
52 
62 
45 
44 
50 
50 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
47 
45 
60 
60 
61 
57 
51 
41 
42 
42 
42 
42 
55 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96036 
96037 
96039 
96041 
96042 
96044 
96045 
96046 
96047 
96048 
96049 
96050 
96051 
96052 
96053 
96054 
96055 
96056 
96057 
96059 
96060 
96061 
96062 
96064 
96065 
96066 
96067 

Int.Cl5 

2 
F24H 
E04H 
E03C 
H02B 
H02B 
F01N 
A47D 
E04H 
A01C 
E21D 
B42F 
E01F 
B65D 
G02B 
B23B 
A61H 
A61H 
B43L 
F17C 
B66D 
A01B 
A01B 
A47G 
E06B 
B65D 
F41H 
F21S 

Strona 

3 
58 
54 
52 
61 
61 
56 
45 
54 
41 
55 
49 
52 
49 
59 
48 
46 
47 
49 
57 
51 
41 
41 
45 
55 
50 
58 
57 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96068 
96069 
96070 
96071 
96072 
96073 
96074 
96075 
96077 
96078 
96079 
96080 
96081 
96084 
96085 
96086 
96087 
96089 
96091 
96092 
96093 
96094 
96096 
96719 
96802 
96841 

Int.Cl5 

2 
B27C 
B27C 
B27C 
E04H 
A45C 
G09F 
G09F 
A61F 
A61G 
C02F 
G01L 
G01L 
A62C 
F04B 
E04D 
F04D 
B30B 
A47C 
E04B 
E04B 
E04B 
E04B 
F04B 
E03D 
B66C 
E05D 

Strona 

3 
48 
48 
48 
54 
44 
59 
60 
46 
46 
51 
59 
58 
47 
56 
53 
57 
49 
44 
53 
53 
53 
53 
56 
52 
50 
55 

SPROSTOWANIE 

BUP 

7/93 

7/93 

Nr zgł. 

P.291862 

P.291952 

str. 

30 

31 

jest 

F21F 15/00 

F21F 17/00 

powinno być 

E21F 15/00 

E21F 17/00 



Ogłoszenia o podjęciu postępowania przed UP RP jako urzędem wybranym 
w sprawach zgłoszeń PCT opublikowanych we wcześniejszych numerach BUP 

Nr zgłoszenia 

1 

295543 
295639 
295865 
295866 
295998 
296001 
296087 
296092 
296179 
296185 
296186 
296244 
296245 
296322 
296328 
296329 
296384 
296390 
296498 
296618 
296620 
296629 
296630 
296631 
296704 
296706 
296707 
296710 
296918 
296927 
296937 
296951 
297173 
297175 
297176 
297293 
297364 

Int.C15 

2 

A61K 
C07F 
A61K 
B32B 
C07D 
B60T 
A01N 
A47G 
F04B 
C12N 
A61K 
A61L 
A61L 
C04B 
C12N 
C12N 
A61L 
H01H 
C07C 
C12N 
C07D 
A61F 
A61K 
A61K 
C12N 
F01B 
C09B 
B32B 
E01C 
H04J 
C07K 
A61F 
C09D 
C12N 
C12N 
C01B 
C02F 

Nr zgłoszenia PCT 

3 

PCT/EP91/00173 
PCT/EP91/00216 
PCT/GB91/00102 
PCT/US91/00335 
PCT/SE91/00192 
PCT/US91/01644 
PCT/DK91/00081 
PCT/IT91/00022 
PCT/DK91/00080 
PCT/US91/01893 
PCT/US91/02170 
PCT/US91/01890 
PCT/US91/01891 
PCT/DK91/00098 
PCT/US91/02210 
PCT/US91/02225 
PCT/AU91/00160 
PCT/BE91/00013 
PCT/GB91/00623 
PCT/DK91/00115 
PCT/FI91/00124 
PCT/US91/02621 
PCT/US91/02942 
PCT/US91/02946 
PCT/EP91/00614 
PCT/EP91/00843 
PCT/EP91/00868 
PCT/EP91/00884 
PCT/GB91/00733 
PCT/AT91/00069 
PCT/SE91/00381 
PCT/US91/03580 
PCT/GB91/00868 
PCT/GB91/00913 
PCT/GB91/00914 
PCT/CA91/00228 
PCT/DK91/00175 

Nr BUP w którym 
zgłoszenie PCT 
opublikowano 

4 

5/92 
5/92 
3/92 
5/92 
3/92 
3/92 
3/92 
3/92 
5/92 
5/92 
8/92 
8/92 
8/92 
5/92 
3/92 
8/92 

20/92 
3/92 
5/92 
5/92 
8/92 
8/92 
8/92 
14/92 
8/92 
8/92 
8/92 
8/92 
5/92 
8/92 
8/92 
8/92 
8/92 
8/92 
8/92 

20/92 
14/92 
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1 

297365 
297370 
297371 
297385 
297594 
297595 
297598 
297649 
297653 
297966 
297967 
297971 
297973 
297975 
297978 

2 

B61D 
C02F 
A47B 
C11D 
F16K 
A61M 
B22D 
C02F 
E06B 
B01D 
B65B 
C07D 
F16K 
A01K 
G01N 

3 

PCT/CA91/00198 
PCT/SE91/00464 
PCT/EP91/00474 
PCT/US91/04722 
PCT/NO91/00089 
PCT/NL91/00129 
PCT/DE91/00398 
PCT/AT91/00089 
PCT/EP91/01375 
PCT/EP91/01578 
PCT/EP91/01455 
PCT7JP91/01098 
PCT/DE91/00646 
PCT/DE91/00500 
PCT/DK91/00237 

4 

14/92 
14/92 
14/92 
14/92 
14/92 
14/92 
14/92 
14/92 
14/92 
20/92 
20/92 
20/92 
14/92 
14/92 
20/92 



III. WNIOSKI O OCHRONĘ 
PRZEJŚCIOWĄ 

Nr wniosku: 1 
Data wniosku: 93 04 19 
Symbol MKP: Int Cl5 C07D 491/00 

A61K 31/33 
Nr patentu:! 603 127/GB 
Wnioskodawca: Farmitalia Carlo Erba s.r.l, 

Mediolan, IT 
Twórcy wynalazku: Marsili Leonardo, Rossetti 

Vittorio, Pasqualucci Carmine 
Tytuł wynalazku: Pochodne rifamycyny, sposób 

ich wytwarzania oraz 
zawierająca te pochodne 
kompozycja i preparat 
farmaceutyczny 

Skrót opisu: 
Pochodne rifamycyny o wzorze 1, w którym R oznacza 

atom wodoru, prostołańcuchowy C4 - Caaikil, rozgałęziony 
C3 - C8alkii, C3 - C4alkenyl, C3 - C6cykloalkil, C7 - C8cykloalki¬ 
loalkil, C3 - C7alkoksyalkil, C5 - C6alkilofuryl, C5 - C6alkilotetra¬ 
hydrofuryl, C5 - C6alkanoil i C2 - C6monochlorowcoalkanoil, a Y 
oznacza -H lub -COCH3 otrzymuje się w ten sposób, że związek 
o wzorze 2, w którym Y ma wyżej podane znaczenie poddaje się 
reakcji z piperydon-4-em. 

Kompozycja farmaceutyczna według wynalazku zawie
ra nową pochodną rifamycyny i farmakologicznie dopuszczalny 
nośnik lub rozcieńczalnik, natomiast preparat farmaceutyczny 
zawiera nową pochodną rifamycyny lub kompozycję farmaceu
tyczną w postaci dawek jednostkowych. 

Nowe pochodne rifamycyny wykazują przeciwbakteryj¬ 
ne działanie in vitro względem bakterii gramdodatnich i gram¬ 
ujemnych, a w szczególności względem bakterii Mycobacte¬ 
rium tuberculosis. 

(14 zastrzeżeń) 
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