
INDEKS 353264 
ISSN-0137-8015 
C e n a 35 000 zł 

BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

Wydawnictwo Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Nr 8 (530) Warszawa 1994 



Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z J 993 i, 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 i uh wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą łub oznaczenie 

wystawy, 
- nazwisko i imię łub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- nazwisko i imię wynalazcy, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą 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, 

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

możliwiających 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 mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 
203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 6,5. Nakład 950 egz. 
Cena 35000 zł INDEKS 353264 

Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 158/94 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 18 kwietnia 1994 r. Nr 8 /530/ Rok XXII 

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 ustaw}', uważa się za podania o udzielenie patentu lub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 299940 (22) 93 08 04 5(51) A01H 4/00 
(31) 92 102741 (32)92 08 05 (33) IL 
(75) Mekler Dan, Jerozolima, IL 
(54) Sposób uprawy roślin, zwłaszcza wzrostu 

młodej tkanki roślinnej z kultury tkankowej 
oraz zestaw do uprawy roślin i płyta sitowa, 
stosowane w tym sposobie uprawy roślin 

(57) Sposób uprawy roślin, zwłaszcza rozrostu młodej tkanki 
roślinnej z kultury tkankowej na podłożu pożywki, obejmuje 
etapy przygotowania galaretowatej warstwy podłoża pokarmo
wego i umieszczenia jej na wierzchu płyty formującej, posiada
jącej budowę podobną do plastra miodu, która tworzy dużą 
liczbę pustych kanałów otoczonych cienkimi ściankami. Rzędy 
młodej tkanki roślinnej układane są na warstwie tak, że każda 
bryłka młodej tkanki roślinnej jest umieszczona na osi jednego 
z kanałów. Młodej tkance roślinnej pozwala się rosnąć do żąda
nej wielkości w warunkach standardowych. Do warstwy dopro
wadzane jest następnie ciśnienie sprężonego powietrza i zostaje 
ona wypchnięta i pokrojona przez ścianki płyty formującej, na 
pewną ilość odrębnych kostek, z których każda zawiera pojedyn
czą rośiinę i zostaje wyrzucona z dolnej strony płyty formującej, do 
dalszej uprawy. Zestaw do uprawy roślin zawiera tacę dolną (10), 
płytę formującą (12) o strukturze plastra miodu, półsztywną 
warstwę podłoża pożywki nad płytą formującą oraz przezroczy
stą tacę pokrywy (14), pasującą szczelnie do ściany obwodowej 
płyty formującej. 

Przedmiotem wynalazku jest także płyta sitowa, która 
ułatwia rozmieszczenie pojedynczych bryłek materiału żywego 
na warstwie. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 299022 (22) 93 05 19 5(51) A01K 93/02 
(75) Miarka Adam, Andrychów 
(54) Spławik wędkarski 
(57) Spławik ma pływak (1) w kształcie podłużnej baryłki 

zawierający cylinder (2) z tłokiem (3) itłoczyskiem (4) prowadzo
nym w dławicy (5) zamykającej cylinder (2) pływaka (1). Na 
końcu tłoczyska (4) wkręcony jest wskaźnik (10) położenia pły
waka (1). Od strony tłoka (3) w pływak wkręcony jest trzpień (12) 
z otworem (16). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301051 (22) 93 1113 5(51) A23G 3/00 
(71) BAŁTYK CHOCOLATE Sp. z O.O., 

Gdańsk-Oliwa 
(72) Dobrzyński Jarosław, Gałek Krystyna, 

Nita Barbara, Woźniak Maria 
(54) Karmelek twardy o smaku cola 
(57) Karmelek, zawierający cukier, syrop skrobiowy oraz 

kwas cytrynowy i karmel charakterystyczny tym, że zawiera 
karmel spożywczy w ilości nie więcej jak 1,1% wagowego i 
środek zakwaszający w postaci kwasu cytrynowego w ilości nie 
większej jak 0,55% wagowego oraz dodatkowo środek aromaty
zujący w postaci esencji syntetycznej o smaku Cola, w ilości od 
0,08% wagowego do 0,3% wagowego lecz najkorzystniej 0,18% 
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wagowego i dodatek mentolu krystalicznego w ilości nie prze
kraczającej 0,009% wagowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296262 (22) 92 10 14 5(51) A23L 1/218 
(75) Adamczyk Julian, Kraków 
(54) Ugniatacz do kiszenia przemysłowego 

ogórków w słojach TWIST 
(57) Ugniatacz ma kształt cylindra z jednym dnem, w którym 

znajdują się cztery otwory (a, b, c, d). 
(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300905 (22) 93 10 28 5(51) A24D 3/18 
(75) Wolf Leszek, Łódź; Włodarczyk Karol, Łódź; 

Drobnik Antoni, Łódź 
(54) Sposób wytwarzania papierosów z 

wentylowanym filtrem 
(57) Sposób polega na tym, że papieros zostaje umieszczo

ny na drodze strumienia laserowego, emitowanego przez laser 
pracujący w reżymie impulsowym, po czym podczas obrotu 
papierosa, wokół jego osi geometrycznej, strumień laserowy 
wypala w jego gilzie 15-20 otworów o średnicy nie większej niż 
0,35 mm. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300843 (22) 93 10 22 5(51) A47C17/04 
(71) Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin 
(72) Durczak Jacek, Szulc Henryk 
(54) Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia 
(57) Mebel ma wysuwaną skrzynię na pościel (2) połączoną 

z korpusem (1) za pomocą płyt nośnych (3, 4). Wszystkie te 
elementy są połączone obrotowo kolejno między sobą, za po
średnictwem zawiasów (5, 7) oraz uchwytów (6). W położeniu 
rozłożonym mebla płyty nośne (3, 4) przyjmują położenie rów
noległe do jego podłoża i opierają się na wspornikach (10). 
Przenośne poduchy (11, 12) w zależności od położenia mebla 
stanowią oparcie oraz siedzisko albo elementy leżyska. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301220 (22) 93 11 24 5(51) A47L 9/24 
(75) Michno Marek, Czarna 

(54) Wąż ssący do odkurzacza 
(57) W wężu ssącym do odkurzacza wkładki (3) obrotowych 

króćców (5) posiadają zewnętrzny spiralny rowek (6) o wymia
rach dopasowanych do wymiarów spiralnego zarysu zewnętrz
nego (7) końców (2) elastycznej rury (1), w które wkręcone są 
wkładki (3), aż do oporu o czoła (9) ich kołnierzy obwodowych 
(10). Pomiędzy zewnętrzną powierzchnię każdego końca (2) 
elastycznej rury (1) i wewnętrzną powierzchnię każdego końca 
(2) elastycznej rury (1) i wewnętrzną powierzchnię króćca (5) 
umieszczona jest tulejka (4) z elastycznego tworzywa, której 
czoło posiadające wewnętrzny kołnierz obwodowy (14) spoczy
wa na czole (9) kołnierza obwodowego (10) wkładki (3), a 
kołnierz obwodowy (14) tulejki (4) przylega do powierzchni 
końca (2) elastycznej rury (1). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 295307 (22) 92 07 16 5(51) A47L11/22 
(31) 
(31) 
(71) Royal Appliance Mfg.Co., Alpha Drivée, US 
(72) Zahuranec Terry Lee 
(54) Zamiatarka podłogowa 
(57) Zamiatarka podłogowa zawiera obudowę (10) zamiatar

ki i kółka (12,14) zamontowane obrotowo w tej obudowie w celu 
wspierania tej obudowy na powierzchni podłoża (11). 
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Rolka szczotkowa jest zamontowana obrotowo w obu
dowie. Dwa zespoły przekładniowe są usytuowane po przeciw
nych stronach obudowy. Każdy zespół przekładniowy zawiera 
pierwszy mechanizm przekładni planetarnej z kołem słonecz
nym sprzężonym z odpowiednim końcem rolki szczotkowej, 
pierścieniem zębatym otaczającym koło słoneczne i z pewną 
liczbą kół planetarnych sprzężonych zarówno z kołem słonecz
nym jak i z pierścieniem zębatym. Pierwsze kółko napędzające 
jest sprzężone z pierścieniem zębatym, a obudowa otacza ten 
pierwszy mechanizm przekładni planetarnej. 

(20 zastrzeżeń) 

A1C21) 296218 (22) 92 10 09 5(51) A61H 31/00 
A61M 16/00 

(75) Jakowlew, Siergiej, Biełgorod, RU; 
Padberg-Ściobłowska Lidia, Wrocław 

(54) Sposób likwidacji deficytu dwutlenku węgla 
w organizmie człowieka 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób podwyższenia po
ziomu dwutlenku węgla w organizmie, który pozwala uniknąć 
zakłócenia procesów biochemicznych i fizjologicznych zacho
dzących w nim.Sposób ten likwiduje deficyt dwutlenku węgla w 
organizmie, 

(5 zastrzeżeń) 

A2(21) 295267 (22) 92 07 11 5(51) A61K 7/48 

(75) Jędras Zdzisław, Sopot; Sawicki Wiesław, 
Gdańsk 

(54) Sposób wytwarzania kremu do pielęgnacji 
skóry 

(57) Sposób wytwarzania kremu do pielęgnacji skóry, skła
dającego się z fazy olejowej, zawierającej zwykle stosowane 
składniki tłuszczowe takie jak euceryna, koncentrat olejowy 
witaminy E, z fazy wodnej i środków pomocniczych polega na 
tym, że do fazy olejowej w ilości 30 - 35%, o temperaturze 60 do 
70°C, wprowadza się w sposób ciągły fazę wodną o temperatu
rze pokojowej, w ilości 64 do 70%, aż do schłodzenia układu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296191 (22) 92 10 06 5(51) A61K 7/075 

(71) POLLENA Katowickie Zakłady Chemii 
Gospodarczej, Katowice 

(72) Orlińska-Skwara Jadwiga, Musiał Lucjan, 
Ścierska Anna 

(54) Środek do mycia i pielęgnacji włosów 
(57) Środek do mycia i pielęgnacji włosów w postaci cieczy 

klarownej i/lub cieczy nieprzezroczystej z efektem perłowym 
charakteryzuje się tym, że zawiera: od 3 do 15% wagowych soli 
sodowej siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego, 
od 1 do 5% wagowych amidopropyiobetainy kwasów oleju 
kokosowego, od 0,5 do 5% wagowych soli potasowej produktu 
kondensacji kwasów Puszczowych kokosowych i hydrolizowanej pro
teiny zwierzęcej, od 0,1 do 2% wagowych chlorku N-/2-hydroksyhe-
ksadecylo-1/-N,N -dimeiyio-N-2-hydroksyetyloamonîowego, od 0,3 
do 4% wagowych mono/dietanoloamidu kwasów oleju kokosowego, 
od 0,1 do 3% wagowych polioksyetylenowanego glicerydu kwasów 
kokosowych, od 0 do 4% wagowych distearynianu glikolu, od 0,1 
do 5% wagowych kolagenu zawierającego 700^/ml hydroksy-
proliny, od 0,01 do 0,5% wagowych środka konserwującego, od 
0 do 1% wagowych kompozycji zapachowej, regulator odczynu 
pH do wartości 4-7, od 0,1 do 4% wagowych regulatora lepkości, 
od 0 do 0,1% wagowych barwników oraz wodę. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300087 (22) 93 08 13 5(51) A61K 9/22 

(31) 92 930107 (32)92 0813 (33) US 

(71) Euroceltique S.A., Luksemburg, LU 
(72) Oshłack Benjamin, AU; Chasin Mark, US; 

McGinity James, US; Bodmeier Roland, DE 
(54) Wodna dyspersja zeiny, sposób wytwarzania 

wodnej dyspersji zeiny, proszek zeiny, 
stabilizowana wodna dyspersja zeiny i stała 
kompozycja do kontrolowanego uwalniania 

(57) Przedmiotem wynalazku są określone wodne dyspersje 
zeiny, które można stosować do powlekania substancji farma
ceutycznych, odżywek dla zwierząt, produktów spożywczych, a 
także sposób ich wytwarzania. 

Sposób wytwarzania wodnej dyspersji zeiny, według 
wynalazku polega na tym, że przygotowuje się mieszaninę 
rozpuszczalnikową zawierającą wodę i od około 60 do około 
90% rozpuszczalnika organicznego, wybranego z grupy obej
mującej etanol, aceton i ich mieszaniny, dodaje się zeinę wtakiej 
ilości, aby nastąpiło jej całkowite rozpuszczenie, po czym wytrą
ca się zeinę w postaci drobnych cząstek z wytworzeniem wodnej 
dyspersji, do której można wprowadzać modyfikujące dodatki. 
Wymienioną wodną dyspersję zeiny można poddać suszeniu z 
wytworzeniem proszku zeiny. 

Stabilizowane wodne dyspersje zeiny zawierają dodat
kowo farmaceutycznie dopuszczalny środek konserwujący. 

Przedmiotem wynalazku jest także kompozycja do kon
trolowanego uwalniania środka aktywnego po poddaniu powle
czonego substrátu działaniu roztworu wodnego i jej modyfika
cje. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 300430 (22) 93 09 17 5(51) A61K 35/78 

(75) Ryng Stanisław, Wrocław; Bandych Bogdan, 
Wrocław 

(54) Sposób wytwarzania suchego wyciągu z 
senesu 

(57) Surowiec roślinny z senesu (Cassia angustifoiia) pod
daje się co najmniej jednej ekstrakcji rozpuszczalnikami niepa-
larnymi lub małopalarnymi, jak eter etylowy, octan etylowy lub 
heksan i ekstrakt zawierający substancje balastowe usuwa się. 
Następnie prowadzi się co najmniej jedną ekstrakcję surowca 
roślinnego wodą, alkoholami C1-C5 lub ich wodnymi roztwora
mi, ekstrakt zagęszcza się i suszy. 

Otrzymuje się suchy wyciąg, zawierający do 60% sen-
nozydów, stanowiących substancje biologicznie czynne, o dzia
łaniu przeczyszczającym, przydatne do wytwarzania leków. 

Substancje balastowe można także ekstrahować rozpu
szczalnikami nie polarnymi z uprzednio otrzymanego pełnego 
ekstraktu, wykonanego wodą, alkoholami C1-C5 lub ich roztwo
rami. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299982 (22) 92 10 17 5(51) A61K 39/00 
C12N1/14 

(31) 91 5006861 (32) 9110 21 (33) RU 

(86) 921017 PCT/EP92/02391 
(87) 93 04 29 WO93/07894 PCT Gazette nr 11/93 
(71) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 

Ingelheim nad Renem, DE 
(72) Polyakov Igor Dimitriesich, Ivanowa 

Ludmilla 
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(54) Szczepionka przeciw grzybicy skóry 

(57) Obecny wynalazek dotyczy wytwarzania szczepionek 
oraz ich zastosowania do przygotowania preparatów kombino
wanych, dla swoistej profilaktyki i leczenia grzybic skóry. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 300060 (22) 93 08 12 5(51) A61K 39/00 
A01N 61/00 

(31) 92 P4233625.2 (32) 92 10 06 (33) DE 
(71) Altrogge Holding S.A., Glarus, CH 
(72) Altrogge Hans 
(54) Przynęty dla zwierząt 
(57) Przedmiotem wy nalazku jest przynęta dla dzikich zwierząt 

oraz sposób jej wytwarzania. 
Przynęta zawiera jedną lub więcej substancji farmaceu

tycznych biologicznie czynnych, nośnik w postaci jednego lub 
więcej polimeru pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, albo 
ich syntetyczny ekwiwalent, jeden wabik specyficzny dla nęco
nego gatunku zwierząt, spoiwo i środki hydrofobowe. 

Sposób wytwarzania przynęty polega na utworzeniu 
twardej i odpornej na czynniki atmosferyczne powłoki zewnętrz
nej, w której znajduje się farmaceutyczna substancja biologicz
nie czynna. W tym celu mieszaninę substancji nośnika ładuje 
się do formy negatywowej wkłada do środka opakowaną w 
blister substancję farmaceutyczną biologicznie czynną, wstę
pnie utwardza się zawartość, zamykaformę i przez podniesienie 
temperatury i/lub ciśnienia utwardza się powierzchniowo masę, 
a następnie otwiera się formę i wyjmuje gotową przynętę. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 299855 (22) 93 07 28 5(51) A61M 5/178 
(31)92 5651 (32)92 07 28 (33) ZA 

92 8125 2110 92 ZA 
(71) INJECT DEVELOPMENT LIMITED, 

Tortola, VG 
(72) Wadman Alexis Adrian Felipe, Meyden 

Hendrikus Johannes Van Der 
(54) Strzykawka 
(57) Wynalazek stanowi strzykawka, w skład której wchodzi 

cylinder z poruszającym się ruchem posuwisto zwrotnym tłocz
kiem posiadającym kanałek dla płynu pomiędzy końcami tło
czka. Zewnętrzny koniec tioczkałączy się z igłą a rurowa osłona 
z otwartym końcem (3), w której występuje koniec dla igły i 
koniec rękojeści, i która przemieszcza się ślizgowo na cylindrze 
i jest połączona do tłoczka oraz otacza cylinder gdy tłoczek 
znajduje się przy końcu rękojeści (4) cylindra. Tłoczek jest 
selektywnie rozłączny od osłony i jest ruchomy, po odłączeniu i 
przy wycofywaniu cylindra z osłony powoduje wyciągnięcie w 
osłonę zamocowanej do tłoczka igły. 

(20 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEJMYSŁOWE: TRANSPORT 

A1 (21) 299805 (22) 93 07 26 5(51) B01D 11/02 
(31) 92 4233680 (32) 9210 07 (33) DE 
(71) Brauschweigische Maschinenbauanstalt Ag, 

Braunschweig, DE 
(72) Matusch Siegried 
(54) Kolumna ekstrakcyjna 
(57) Kolumna ekstrakcyjna do ekstrahowania surowca stałe

go złożona z zewnętrznego korpusu (1), wewnątrz którego na 
jego wewnętrznej ściance są umieszczone elementy wsporcze 
(powierzchnie prowadzące (9)), sita denne (3) oraz walec ruro
wy (2) z ramionami transportowymi (10). 

Dolne zakończenie walca rurowego (2) podparte jest w 
łożysku (13, 14), natomiast górne jest wprowadzone w ruch 
obrotowy za pośrednictwem kilku jednostek napędowych (19), 
rozmieszczonych równomiernie wokół obwodu walca rurowego 
(2) i sprzężonych z korpusem kolumny (1). 

Każda jednostka napędowa ma kółko zębnikowe (20), 
które zazębia się z wieńcem zębatym (21) walca rurowego (2). 
W celu zmniejszenia kosztów produkcji kolumny przedstawiono 
rozwiązanie polegające na tym, że osadzony współśrodkowo w 
dolnej części walca rurowego czop (13) wprowadzony jest luźno 
do łożyska ślizgowego (14) usytuowaneqo obok dna sitowego 
(3). 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 296159 (22) 92 10 05 5(51) B01D 27/00 
(71) Instytut Transportu Samochodowego, 

Warszawa; PZL-SĘDZISZOW Wytwórnia 
Filtrów, Sędziszów Młp.; Wojskowy Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Służby MPS, 
Warszawa . 

(72) Sobańska-Górska Krystyna, Lalicki Andrzej, 
Marciniec Zygmunt, Górski Wiesław, 
Gutkowski Jacek, Kuśmierek Jerzy 

(54) Filtr bocznikowy 
(57) Filtr bocznikowy zawiera obudowę (1 ) z tuleją (2) posia

dającą przepust (10) z otworem wylotowym. Otwór wlotowy (12) 
usytuowany jest w dnie obudowy (1). Tuleja (2) ma gwintowany 
sworzeń oraz otwór przepływowy (21). Natulei (2) osadzona jest 
tuleja (5) z wkładami filtrującymi (3), posiadająca w środkowej 
części otwory przepływowe. Między tuleją (2) obudowy a tuleją 
(5) istnieje przestrzeń dla przepływu oleju. Filtr zawiera także 
tarczę dystansową (6), która wraz z krążkami (4) siatki usytuo
wana jest między czołami wkładów filtrujących (3). W dolnej 
części tulei (5) osadzona jest tulejka mocująca (7), a w górnej 
jej części tulejka oporowa (8). Tulejki (7, 8) mają ostrą obwodo
wą krawędź dla szczelnego połączenia tulejek z czołami wkła
dów filtrujących (3). Na sworzniu gwintowanym tulei (2) obudo
wy (1) usytuowana jest uszczelka (16), sprężyna (17) i nakrętka 
(18). Filtr ma pokrywę (14) uszczelnioną w obudowie (1) za 
pomocą pierścienia uszczelniającego (15) i zamocowaną za 
pomocą nakrętki (20) z pierścieniem uszczelniającym (19). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 296158 (22) 92 10 05 5(51) B01D 39/00 
(71) BRITISH UNITED SHOE MACHINERY 

LIMITED, Belgrave, GB 
(72) Greatorex Anthony Thomas 
(54) Sposób wytwarzania samonośnych wkładów 

filtrujących, zespół formujący do 
wytwarzania samonośnych wkładów 
filtrujących oraz samonośny wkład filtrujący 

(57) Sposób wytwarzania sztywnych filtrów samonośnych 
polega na umieszczeniu dwóch części materiału włóknistego 
jedna na drugiej w styczności powierzchniowej ze sobą i zszy
wanie ich wzdłuż równoległych obszarów za pomocą dwóch 
rzędów szwów, wskutek czego powstają kieszenie, do których 
wkładane są wzorniki (20), przeznaczone do nadawania kiesze
niom kształtu w przybliżeniu rombowego. Następnie zespół ten 
jest wkładany pomiędzy dwa pofalowane człony dociskowe (22, 
24). Każdy z członów dociskowych składa się z sekcji osadzo
nych ruchowo na drążkach suwakowych tak, że mogą się prze
mieszczać pomiędzy położeniem rozsuniętym, w którym można 

pomiędzy nimi umieścić obrabiany element, a położeniem zsu
niętym, w którym następuje boczne ściśnięcie umieszczonego 
pomiędzy członami dociskowymi obrabianego elementu. Nastę
pnie człony dociskowe są ogrzewane wskutek czego na wspo
mniane części działa ciepło i ciśnienie powodujące usztywnienie 
ich materiału. Na jednym końcu obrabianego elementu formo
wany jest integralny z nim kołnierz (18), przy czym formowanie 
polega na dociskaniu wywiniętego na zewnątrz materiału do 
bocznej powierzchni członów dociskowych (22, 24) za pomocą 
płyty dociskowej (52). Odpowiednimi do tego celu włóknami są 
włókna sztywniejące, włóknaz polisiarczku fenylenu, samewłókna 
poliestrowe lub zmieszane z włóknami polipropylenowymi oraz 
włókna dwuskładnikowe. 

Zespół formujący do wytwarzania samonośnych wkła
dów filtrujących składa się z dwóch leżących naprzeciwko siebie 
członów dociskowych (22, 24), mających pofalowane powierz
chnie dociskowe, pomiędzy którymi można ściskać obrabiany 
element, wykonany z dwóch części materiału połączonych ze 
sobą tak, że powstają pomiędzy nimi kieszenie, do których 
można wkładać wzorniki (20) o przekroju poprzecznym w kształcie 
odpowiadającym i dostosowanym do współdziałania z pofalowa
nymi członami dociskowymi (22, 24), co umożliwa nadawanie 
obrabianym elementom kształtu wzorników (20) i członów doci
skowych (22,24), przy czym każdy pofalowany człon dociskowy 
(22, 24) jest wykonany z kilku sekcji, każda z co najmniej jedną 
falą, przy czym sekcje są osadzone ruchowo na elemencie 
nośnym (38) tak, że mogą poruszać się pomiędzy położeniem 
rozsuniętym i zsuniętym. 

Samonośny wkład filtrujący ma kanaliki umieszczone w 
przepuszczalnych dla powietrza ściankach, przez które może prze
chodzić filtrowane powietrze, odprowadzane następnie wspomnia
nymi kanalikami, które jednakże uniemożliwiają przejście pyłu i/lub 
innych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 296160 (22) 92 10 06 5(51) B01D 45/12 
B04C5/00 

71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
72) Tarnogrodzki Antoni, Pyzik Janusz, Mazur 

Maria, Kmiołek Rajmund 
(54) Cyklon 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie porywania drobnych 

ziaren przez strumień wstępujący. 
Cylindryczna komora (2) z wlotem gazów (1) połączona 

jest z komorą stożkową (3) rozszerzającą się w kierunku prze
pływu i połączona jest z drugą komorą cylindryczną (6), mającą 
w swej ściance okno zaopatrzone w ruchomą przesłonę. Całość 
zainstalowana jest w obudowie (11) zaopatrzonej w koncentry
cznie usytuowany w górze wylot gazów odpylonych. Między 
obudową (11) a oknem drugiej komory cylindrycznej (6) usytuo
wana jest kierownica strumienia. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 297650 (22) 92 05 21 5(51) B01D 53/34 
B01J 19/08 

(31) 91 290329 (32)9105 21 (33) PL 
91 290330 2105 91 PL 

(56) 92 05 21 PCT/JP92/00651 
(87) 921126 WO92/20433 PCT Gazette nr 29/92 
(71) INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY 

AND TECHNOLOGY, Warszawa; EBARA 
CORPORATION, Tokio, JP 

(72) Zimek Zbigniew; Chmielewski Andrzej; 
Artiuch Igor, RU; Lysow Georgii, RU; 
Frank Norman, US 

(54) Sposób usuwania SO2 i NOx z gazów 
spalinowych i urządzenie realizujące ten 
sposób 

(57) Usuwanie SO2 i NOx z paleniskowych gazów spalino
wych przeprowadza się poddając te gazy napromieniowaniu za 
pomocą wiązki elektronów i działaniu mikrofal podawanych w 
postaci strumienia ciągłego i/lub pulsującego. Strumień gazów 
spalinowych napromieniowany przez wiązkę elektronów w ob
szarze napromieniowywania jest poddawany działaniu energii 
mikrofalowej w całym przekroju poprzecznym strumienia gazów 
spalinowych. W rezultacie zmniejsza się "średnia moc wiązki 
elektronów" w dawce i zmniejsza się koszt przyspieszaczy (akce
leratorów) przy zachowaniu tej samej efektywności usuwania. 
Ponadto zastrzega się stosowanie urządzenia do usuwania SO2 

i NO2 z paleniskowych gazów spalinowych realizującego spo
sób napromieniowywania, w którym równocześnie wykorzystuje 
się strumień przyspieszonych elektronów i energię mikrofalową. 

Sposób i urządzenie wg wynalazku mogą być stosowa
ne szczególnie w ciepłowniach i elektrowniach, 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 296278 (22) 92 10 16 5(51) B01J 23/46 
BOI J 37/00 
C01B 3/16 

(11) Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, Poznań 
(72) Basińska Anna, Domka Florian 
(54) Nowy katalizator rutenowy i sposób jego 

otrzymywania 
(57) Katalizator rutenowy przeznaczony, zwłaszcza do wysoko

temperaturowej konwersji tlenku węgla z parą wodną zawiera od 0,5 
do 5% wag. rutenu osadzonego na nośniku, którym jesttlenek żelaza 
otrzymany przez wyprażenie tlenowodorotlenku żelaza typu a- lub 
6 w temperaturze 873 ± 5 K 

Sposób polega na tym, że tlenowodorotlenek żelaza 
typu a- lub ô- wypraża się w temperaturze 873 ± 5 K przez 3 
godziny, po czym tak otrzymany nośnik impregnuje się wodny m 
roztworem chlorku rutenu lub czerwieni rutenowej w co najmniej 

jednokrotnym procesie zwilżania i suszenia, do osadzenia na 
nośniku rutenu w ilości od 0,5 do 5% wag. Następnie produkt 
poddaje się obróbce termicznej w temperaturze 673 do 873 K. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299217 (22) 92 09 18 5(51) B03B 9/06 
B29B 17/02 

(31) 91 9119944 (32) 9109 18 (33) GB 
92 9212920 18 06 92 GB 

(86) 92 0918 PCT/CA92/00408 
(87) 93 04 01 WO93/05883 PCT Gazette nr 9/93 
(71) PHOENIX FIBREGLASS INC., Ontario, 

CA 
(72) Sims Bryan, Booth Craig A, Lakshmanan 

Vaikuntam Iyer 
(54) Sposób oddzielania włókien od materiałów 

kompozytowych 
(57) Wyrób z żywicy wzmacnianej włóknem takim, jak włók

no szklane impregnowane termoutwardzalną żywicą jest obra
biany w celu odzyskania włókna przez na początku rozdrabnia
nie odpadów, mielenie na proszek rozdrobnionych odpadów i 
przesiewanie sproszkowanych odpadów w celu odddzielenia 
swobodnych włókien. Pozostałe odpady są mielone w celu 
wyprodukowania drobnego proszku nadającego się na wypeł
niacz. 

Mielenie na proszek jest wykonywane bez sortowania i 
część sproszkowanego produktu powyżej nominalnego wymia
ru jest przerabiana ponownie. Swobodne włókna są oddzielane 
za pomocą wyciągu powietrznego podczas procesu przesiewa
nia. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 300682 (22) 93 10 13 5(51) B05B 1/00 
(31) 92 960029 (32) 921013 (33) US 
(71) TEXACO DEVELOPMENT 

CORPORATION, Nowy Jork, US 
(72) Kaufman Harold Carl 
(54) Sposób rozpylania przetwarzanego 

materiału w procesie katalitycznego 
krakowania fluidyzacyjnego oraz urządzenie 
do wykonywania tego sposobu 

(57) Sposób i urządzenie do rozpylania przetwarzanego ma
teriału w procesie katalitycznego krakowania fluidyzacyjnego 
charakteryzuje się tym, że ciekły węglowodorowy przetwarzany 
materiał kształtuje się w pierwszy strumień pierścieniowy, które
mu nadaje się ciśnienie wynoszące od 2,1 x 104 Pa do 2,1 x 10 
Pa powyżej ciśnienia w strefie konwersyjnej katalitycznej kolum
ny pionowej. Na pierścieniowy strumień ciekłego przetwarzanego 
materiału oddziałuje się udarowo, zarówno pierwszym osiowym 
strumieniem gazu rozpylającego, pod kątem natarcia wynoszą
cym od 5° do 45°, jak i drugim pierścieniowym strumieniem gazu 
rozpylającego pod kątem natarcia wynoszącym od 15° do 90°. W 
wyniku tego strumień ciekłego węglowodorowego materiału 
przetwarzanego rozdrabniany jest na krople od 300 do 400 
mikrometrów. 

(12 zastrzeżeń) 

A3(21) 300881 (22) 93 10 27 5(51) B07B 1/00 

(61) 298756 
(71) IBIS Ltd International Bakery Industries 

SPOMASZ Sp. z O.O., Bydgoszcz 
(72) Włodarski Czesław, Kalinowski Czesław 
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(54) Urządzenie do przesiewania materiałów 
sypkich 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że powierzchnia 
robocza sita obrotowego (1) ma otwory (2) z występami (3), które 
mają w przekroju wzdłużnym kształt łuku o wysokości (h), a w 
przekroju poprzecznym kształt półkola o promieniu (r), przy 
czym stosunek wysokości (h) do promienia (r) wynosi od 1:1,1 
do 1:1,5, przez co wyeliminowano zatykanie się otworów prze
siewanym materiałem, a nawet uzyskano możliwość rozdrabnia
nia kruchych materiałów w rodzaju wysuszonego, czerstwego 
pieczywa. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300549 (22) 93 09 30 5(51) B23K 20/12 
F02B 41/10 

(31) 92 92116876 (32)9210 02 (33) EP 
f71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Brogle Erwin, DE; Gaussmann Dieter, DE; 

Staubli Markus, CH; Nazmy Mohamed Y., 
EG 

(54) Element konstrukcyjny i sposób 
wytwarzania elementu konstrukcyjnego 

(57) Element konstrukcyjny zawierający korpus (5) ze stopu 
na bazie gamma giinku tytanu i stalowy korpus (2), ma łącznik 
(4) z podstawowego stopu niklowego, poprzez który korpus (5) 
z gamma giinku tytanu i stalowy korpus (2) są ze sobą silnie 
połączone. Podstawowy stop niklowy zawiera poniżej 65% wa
gowych niklu i 3 - 7% wagowych niobu. 

Sposób wytwarzania elementu konstrukcyjnego polega 
na połączeniu metodą zgrzewania tarciowego korpusu z gam
ma giinku tytanu i łącznika. Podczas zgrzewania tarciowego 
najpierw wprawia się w ruch obrotowy względem siebie korpus 
z gamma giinku tytanu i łącznik, pod ciśnieniem tarcia nie 
przekraczającym pierwszej wartości granicznej, a następnie 
zgrzewa się je - pozostające stosunkowo nieruchomo względem 
siebie - pod siłą docisku wyższą niż pierwsza wartość graniczna 
i nie przekraczającą drugiej wartości granicznej. Zgrzewanie 
tarciowe może być przeprowadzone w stosunkowo niskich tem
peraturach, przy znacznym zmniejszeniu ryzyka powstawania 
rys w korpusie z gamma giinku tytanu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 296230 (22) 92 10 12 5(51) B23Q 3/15 
G01N 23/00 

(75) Kolago Marian, Gdańsk 
(54) Przycisk do podtrzymywania przedmiotu, 

zwłaszcza kasety przy badaniach 
radiograficznych 

(57) Kasety przy badaniach radiograficznych konstrukcji sta
lowych albo podkładki spawalnicze podtrzymuje się przyci
skiem, w którym podpórka (1) i płaska sprężyna (4) zamocowa
ne są do płytki (2) przegubowo połączonej z magnesem trwałym 
(5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299963 (22) 93 08 06 5(51) B29C 33/04 
(31) 92 925267 (32) 92 08 06 (33) US 
(71) DAVIDSON TEXTRON INC., New 

Hampshire, US 
(72) Kelman Josh, Harnes Robert 
(54) Sposób i urządzenie do formowania oraz 

utwardzania półwyrobu 
(57) Sposób formowania i utwardzania półwyrobu, polega na 

tym, że doprowadza się podciśnienie poprzez małootworkowe 
sito, rozpyla się pocięte włókna i środek wiążący z odpowiednich 
dysz na małootworkowe sito i dostarcza się strumień ogrzanego 
powietrza wokół dysz utwardzając środek wiążący na sicie, dla 
formowania półwyrobu na małootworkowym sicie równocześnie z 
rozpylaniem pociętych włókien i środka wiążącego. 

Półwyrób (11) jest formowany ze środka wiążącego i 
pociętych włókien rozpylanych z odpowiednich dysz na mało
otworkowe sito (14). Wokół dysz rozstawiona jest obwodowo 
większa ilość dysz (33) doprowadzających podgrzane powie
trze, aby utwardzać środek wiążący. 

Dysze są przymocowane do siebie nawzajem i zamon
towane na belce (32) dia zapewnienia względnego ruchu wzglę
dem sita (14). Ogrzane powietrze utwardza półwyrób (11) rów
nocześnie z jego formowaniem. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300576 (22) 93 10 04 5(51) B29C 39/00 

(31) 92 1962 (32) 9210 05 (33) AT 

(71) PCD Polymere Gesellschaft m.b.H., 
Schwechat-Mannswörth, AT 

(72) Blauhut Wilfried, Prokschi Hermann, 
Begemann Michael, Erlacher Günther, 
Hasler Wolfgang 

(54) Sposób wytwarzania wzmocnionego włóknem 
materiału termoplastycznego i urządzenie do 
przeprowadzania tego sposobu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wzmocnione
go włóknem materiału termoplastycznego oraz dającej się ogrze
wać i chłodzić prasy dwutaśmowej. 

Cechą sposobu wytwarzania wzmocnionego włóknem 
materiału termoplastycznego przez wprowadzenie i sprasowa
nie termoplastu i wzmocnienia włóknistego w dającej się ogrze
wać i chłodzić prasie dwutaśmowej z obiegowymi stalowymi 
pasami bez końca o bocznym uszczelnieniu przestrzeni praso
wania, jest według wynalazku to, że to boczne uszczelnienie 
tworzy się z porowatego wyrobu profilowego, współbiegnącego 
z materiałem poddawanym prasowaniu, który to profil podpiera 
się mechanicznie przeciwko bocznemu wyciśnięciu. 

Cechą dającej się ogrzewać i chłodzić prasy dwutaśmo
wej z dwoma obiegowymi pasami stalowymi do wytwarzania 
wzmocnionych włóknem termoplastów, z bocznym uszczelnie
niem przestrzeni prasowania jest według wynalazku to, że to 
boczne uszczelnienie jest utworzone z współprowadzonego 
porowatego wyrobu profilowego, który jest mechanicznie pod
party przeciwko bocznemu wyciśnięciu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 300446 (22) 93 09 21 5(51) B29C 39/12 

(31) 92 11557 (32)92 09 22 (33) FR 

(71) J. Reydel S.A., Gondecourt, FR 
(72) D'Hooren Jean Jacques 
(54) Sposób wytwarzania przedmiotów 

wielowarstwowych przez odlewanie oraz 
przedmiot wytwarzany tym sposobem 

(57) Sposób wytwarzania przedmiotów wielowarstwowych, 
zwłaszcza tabiic rozdzielczych lub elementów wyposażenia ka
roserii pojazdów przez odlewanie, szczególnie gdy wytwarzany 
przedmiot (6) ma na powierzchni zewnętrznej (5) jeden iub kilka 
elementów kształtowych (8) wklęsłych lub wypukłych, polega na 
tym, że w formie układa się płytę (3) z tworzywa termoplastycz
nego lub płytę tekstylną tworząc stronę zewnętrzną (5), a nastę
pnie wtryskuje się pod tę płytę (3) żywicę termoplastyczną (4) i 
formuje się przedmiot (6) przez prasowanie. 

W obszarze jednej iub kilku stref zlokalizowanych w za
leżności od występujących elementów kształtowych (8) przedmio
tu (6) umieszcza się między płytę (3) i żywicę (4) ekran (12) o 
przepuszczalności zależnej od rodzaju użytej żywicy termoplasty
cznej oraz wykonuje się co najmniej jedno nacięcie płyty (3), 
stanowiącej stronę zewnętrzną (5) przedmiotu (6). 

Przedmiot zawiera ekran (12) umieszczony między płytą 
(3) warstwy zewnętrznej (5), a warstwą żywicy (4). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 300590 (22) 92 01 21 5(51) B29C 63/34 

(31) 91 643950 (32) 910122 (33) US 

(86) 92 0121 PCT/US92/00461 
(87) 92 08 06 W092/12844 PCT Gazette nr 21/92 
(71) PIPE REHAB INTERNATIONAL INC., 

Memphis, US 
(72) McMillan Jim S., Tarsha Simon A 
(54) Sposób wykładania członów rurowych z 

wprowadzaniem pod różnym kątem 
(57) Ujawniono sposób wykładania członu rurowego elasto-

meryczną wykładziną o średnicy zewnętrznej, która jest począt
kowo większa niż średnica wewnętrzna tego członu rurowego. 
Szereg zmniejszających wymiar walców (37, 57, 59, 61, 63) 
zmniejsza średnicę zewnętrzną wykładziny w wybranym sto
pniu. Szereg walców kształtujących (65, 84, 85) nadaje wykła
dzinie o zmniejszonym wymiarze kształt elipsy, umożliwiając 
prowadzenie wykładziny o zmniejszonym wymiarze przez łuki i 
zakręty do wnętrza członu rurowego. Po wprowadzeniu umożli
wia się wykładzinie rozszerzenie do jej pierwotnej średnicy 
zewnętrznej, aby zamocować wykładzinę wewnątrz członu ruro
wego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 296219 (22) 92 1010 5(51) B29D 7/00 

(75) Markiewicz Krzysztof, Rybnik; Broszkiewicz 
Krystyna, Katowice 

(54) Sposób wytwarzania taśmy 
izolacyjno-antykorozyjnej, zwłaszcza do 
rurociągów 

(57) Sposób wytwarzania taśmy polega na nasycaniu masą 
izolacyjno-klejącą nośnika w postaci włókniny lub tkaniny z 
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włókien syntetycznych, przy czym jako masę izolacyjne- -klejącą 
stosuje się mieszaninę zawierającą w procentach wagowych: 70 
- 95% ekstraktu selektywnej rafinacji olejów smarowych i mydeł 
wapniowych, kwasów żywicznych o penetracji nie niższej niż 
100,0 - 20% środka adhezyjno-wspomagającego, 2-5% środka 
żywicznego oraz 0,5 - 5% antyutleniacza. Masę tę wprowadza 
się na gorąco pomiędzy co najmniej dwie warstwy włókniny lub 
tkaniny z włókien syntetycznych, po czym całość schładza się, 
na zewnętrzną stronę tak utworzonej wielowarstwowej warstwy 
taśmy nanosi się folię, korzystnie folię polietylenową lub z poli
chlorku winylu. Stronę wewnętrzną taśmy ewentualnie zabez
piecza się korzystnie papierem parafinowym. Tak wytworzoną 
wielowarstwową taśmę nawija się na tuleję. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 300343 (22) 93 09 10 5(51) B29D 24/00 
(31) 92 9212228 (32)92 0911 (33) DE 
(71) Dipl.-Ing. Dr. Ernst Vogelsang GmbH u. Co. 

KG, Herten, DE 
(72) Vogelsang Horst 
(54) Złącze wtykowe dla połączenia dwóch rur z 

tworzywa sztucznego 
(57) Wynalazek dotyczy złącza wtykowego dlałączenia dwóch 

rur z tworzywa sztucznego, zwłaszcza dwóch układanych w ziemi 
rur do prowadzenia kabii z urządzeniem zaciskowym w obszarach 
końcowych złączki zaciskowej (2) i z urządzeniem uruchamiają
cym dla urządzeń zaciskowych. Końce wtykowe rur z tworzywa 
sztucznego są mocowane za pomocą urządzeń zaciskowych, 
które posiadają stalowy pierścień zaciskowy (7) ze szczeliną. 
Stalowy pierścień zaciskowy (7) od strony obwodowej zewnę
trznej ma stożek zaciskowy, a od strony obwodowej wewnętrz
nej ma co najmniej jedno żebro zaciskowe. Jednocześnie w co 
najmniej jednym z obu obszarów końcowych złączki zaciskowej 
(2) jest osadzony stalowy pierścień zaciskowy (7) w otwartym na 
stronie brzegowo-czołowej uchwycie, który połączony jest fun
kcjonalnie z odwróconym stożkiem zaciskowym. Stalowy pier
ścień zaciskowy (7) jest zamocowany za pomocą pierścieniowej 
nakrętki złączkowej (14) nakręconej na odpowiedni koniec złą
czki zaciskowej (2), przy czym wprowadzony koniec wtykowy 
jest zakleszczony przeciw wyciągnięciu za pomocą uwarun
kowanego siłą tarcia współdziałania układu stożka i odwrócone
go stożka zaciskowego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 294202 (22) 92 04 13 5(51) B43L 9/02 
B43L 7/00 

(75) Sidor Tomasz, Warszawa 
(54) Cyrkiel marginesowy 
(57) Cyrkiel charakteryzuje się tym, że ma płozę (1) połączo

ną z rynną (2), której jedna boczna ściana wygięta jest w postaci 
daszka (3) do wewnątrz. Rynna (2) w miejscu połączenia z płozą 
(1) posiada półokrągłe wycięcie (6a), a zagięta ściana (3) rynny 
(2) mapodziałkę (4). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 299187 (22)92 08 28 5(51) B60G 17/015 
(31) 91 9119103 (32) 9109 07 (33) GB 
(86) 92 08 28 PCT/GB92/01583 
(87) 93 0318 WO93/04883 PCT Gazette nr 8/93 
(71) THE MOTOR INDUSTRY RESEARCH 

ASSOCIATON, Nuneaton, GB 
(72) Wilkinson Paul Adrian 
(54) Układ zawieszenia 
(57) Układ zawieszenia nadający się do stosowania w pojeździe 

drogowym ma zespół tłoka z cylindrem, którego odpowiednie ele
menty (12) i (14) są połączone z ramą (10) i zespołem łożyskowania 
koła (11) pojazdu. Wylot (16) z cylindra jest połączony szeregowo 
z szeregowo połączonymi ze sobą zwężką (17), akumulatorem 
(19), zwężką (22) i akumulatorem (18). 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300684 (22) 93 10 13 5(51) B60N 3/10 
(31) 92 959763 (32) 9210 13 (33) US 
(71) Davidson Textron Inc.", Dover, US 
(72) Misaras David M., Poosch Dennis W. 
(54) Zespół obsadkowy pojemnika 

(57) Zespół pozwala na dostęp, w wyniku otwierającego 
ruchu przesuwnego na zewnątrz względem obudowy, do opra
wek stanowiąc na przykład podłokietnik. 

W położeniu zamkniętym oprawka (14, 16) przesuwa 
się do wnętrza obudowy uniemożliwiając do niej dostęp. 

Oprawka posiada przesuwny człon mający środkową 
płaską przekładkę (34) z łukowatymi wycięciami oraz parę łuko
watych kubkowych członów (36, 38) tworzących zasadniczo 
kołowe wnęki ze środkowym podparciem dla utrzymania poje
mników lub kubków. 

W położeniu zamkniętym, łukowate kubkowe człony 
(36, 38) obracane są w układzie zakładkowym ze sobą i ze 
środkową płaską przekładką (34) dla realizacji ścisłego wsunię
cia do wnętrza obudowy (18). 

Oprawki przesuwają się w kierunku na zewnątrz auto
matycznie po uwolnieniu zatrzasku w układzie równoległym i na 
skutek działania sprężyny. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 296205 (22) 92 10 09 5(51) B60P 1/64 
B60S 9/12 

(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i 
Samochodowej, Sulejówek 

(72) Wolff Oskar 
(54) Urządzenie do podnoszenia i opuszczania 

wymiennych nadwozi kontenerowych 
(57) Urządzenie posiada słup podporowy (1) i ramię (2), na 

którym w dolnej jego części osadzona jest obrotowo tuleja (3) 
posiadająca możliwość suwliwego przesuwania się wraz z ra
mieniem (2) wzdłuż całej długości słupa podporowego (1). 

Tuleja (3) ma wykonane przeiotowo wybrania rozmiesz
czone spiralnie na swoim obwodzie. 

Tuleja (3) zabezpieczona jest przed osuwaniem się wraz 
z ramieniem (2) sworzniem blokującym. 

Na słupie podporowym mocowania jest dodatkowo za 
pomocą sworznia ustalającego (7) półka (8) do podparcia pod
nośnika (9). 

(I zastrzeżenie) 

A1 (21) 299766 (22) 93 07 22 5(51) B60R 22/46 
(31) 92 4224924 (32) 92 07 28 (33) DE 
(71) TRW Repa GmbH, Alfdorf, DE 
(72) Fohl Artur 
(54) Układ blokowania pasa bezpieczeństwa z 

napinaczem pasa 
(57) Napinacz pasa do systemu pasów bezpieczeństwa z 

zawierającym automatyczny układ blokowania zwijaczem pasa 
(10), z którego pas (14) biegnie prostoliniowo do okucia zwrot
nego (12), zawiera okucie (18) w kształcie litery U i przymoco
wane do niego, ustawione w stanie spoczynku prostopadle do 
kierunku biegu pasa, jarzmo (22). Przy uaktywnieniu napinacza 
pasa, jarzmo (22) jest przeciągane między podstawą okucia (18) 
i zamocowanym na nim elemencie oporowym (20) w ceiu utwo
rzenia z pasa pętli. Zespół ogranicznika sił (36) jest umieszczony 
na drodze połączonego z jarzmem (22) cięgła linowego (34,38). 
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Składa się on ze wspartej na nadwoziu pojazdu rury 
prowadzącej (50) i osadzonego w niej przesuwnie przetwornika 
rurowego (52), który ma możliwość przesuwu aż do ograniczni
ka na dnie rury prowadzącej (50) i po naprężeniu pasa umożli
wia ograniczenie sił i przemianę energii w wyniku plastycznego 
odkształcenia materiału. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 296198 (22) 92 10 06 5(51) B60S 9/06 
(75) Gabiga Czesław, Brzeg 
(54) Ramię podnośnika samochodowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ramię podnośnika samocho

dowego stacjonarnego, przeznaczonego do podnoszenia całego 
samochodu w celu wykonania czynności naprawczych.Ramię jest 
zakończone stopką (1 ) i ma na stopce (1 ) uchwyt (2), do którego 
przytwierdzony jest trzpień (3) z dodatkową stopką (6). Trzpień 
(3) ma wewnątrz gwint a dodatkowa stopka (6) ma śrubę przy
mocowaną od dołu. Uchwyt (2) jest utworzony z osłony, której 
wewnętrzna powierzchnia stanowi odwzorowanie zewnętrznej 
powierzchni stopki (1) i ma wychylną obejmę. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300274 (22) 93 09 02 5(51) B61F1/00 
(31) 92 4229481 (32)92 09 03 (33) DE 
(71) Institut für Schienenfahrzeuge GmbH, 

Berlin, DE; Waggonbau Niesky GmbH, 
Niesky,DE 

(72) Arnold Rainer, de la Barre Peter 
(54) Podwozie do pojazdów szynowych i sposób 

wykonywania podwozi do pojazdów 
szynowych 

(57) W sposobie wykonywania podwozi proponuje się naj
pierw wykonywać takie zespoły montażowe jak oba końcowe 

występy (3) podwozia, obie ramy (1) mechanizmów jezdnych i 
część środkową (4) podwozia, a następnie te zespoły montażo
we zestawiać dokładnie względem siebie i wreszcie łączyć je ze 
sobą przez spawanie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296169 (22) 92 10 05 5(51) B61L 29/00 
(75) Mikina Leszek, Łódź 
(54) Układ samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 
(57) Układ samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na szlaku 

z samoczynną blokadą liniową zawiera dwa układy sterowania. 
W jednym układzie znajdują się punkty oddziaływania z prze-
rzutnikiem bistabilnym, a w drugim układzie punkty oddziaływa
nia z licznikami pociągów. 

Układ zawiera kontrolę punktów oddziaływania nie włą
czających samoczynnej sygnalizacji przejazdowej przy przejaz
dach pociągów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300455 (22) 93 09 22 5(51) B65D 21/02 
(31) 92 14040 (32) 921017 (33) DE 
(71) Stewing Kunststoffbetrieb GmgH, Dorsten, 

DE 
(72) Stewing Albert 
(54) Pojemnik składany, zwłaszcza na materiał 

sypki 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik składany (1) na 

materiał sypki, taki jak granulowane tworzywo sztuczne, z dnem 
pojemnikowym (2) z obwodową ramą (3) i zamocowanymi prze
gubowo natej ramie ściankami pojemnikowymi (4), które mogą 
być składane, a w położeniu rozłożonym mogą być ryglowane 
ze sobą. 

Dno pojemnikowe (2) ma otwór spustowy, który może 
być zamykany za pomocą pokrywy zamykającej i jest przezna
czony do otwierania od dołu. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300677 (22) 93 10 12 5(51) B65D 41/34 
(31) 92 961134 (32) 92 1014 (33) US 
(71) Crown Cork & Seal Company, Inc., 

Filadelfia, US 
(72) Kelly Ronald L. 
(54) Zamknięcie z tworzywa sztucznego ze 

wskaźnikiem zamknięcia 
(57) Zamknięcie z tworzywa sztucznego ze wskaźnikiem za

mknięcia posiada zamykający kapsel, do którego poprzez zespół 
osłabionych żeberkowych części przymocowany jest opaskowy 
wskaźnik zamknięcia (6). Opaskowy wskaźnik zamknięcia (6) jest 
zaopatrzony w pewną liczbę elementów blokujących (8). Elemen
ty blokujące (8) są połączne z opaskowym wskaźnikiem za
mknięcia przez integralne zawiasy. W czasie nakręcania na 
szyjkę pojemnika, elementy blokujące (8) mogą być obracane 
do góry i promieniowo na zewnątrz do pierwszego zamkniętego 
położenia (I). W przeciwieństwie do tego, w czasie otwierania 
zamknięcia ze wskaźnikiem zamknięcia elementy blokujące są 
obracane do dołu i promieniowo do wewnątrz do drugiego 
położenia otwierania. Wówczas, efektywna wewnętrzna średni
ca zostanie zmniejszona, przez co element blokujący będzie 
utrzymywany we wzajemnym oddziaływaniu z odpowiednią po
wierzchnią blokującą na szyjce pojemnika. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 296248 (22) 92 10 12 5(51) B65D 88/30 
(75) Karoń Andrzej, Łaziska Górne 
(54) Zbiornik do transportu i/iub magazynowania 

cieczy 
(57) Zbiornik do transportu i/lub magazynowania cieczy ma

jący sztywne ściany zewnętrzne (1) z otworami (2, 3) do napeł
niania i opróżniania zbiornika, zaopatrzony jest w co najmniej 
jeden sprężysty pojemnik (6) umieszczony wewnątrz zewnętrz
nych ścian (1) i zamocowany do otworu (3) do opróżniania i 
napełniania zbiornika. 

Zastosowanie sprężystego pojemnika pozwala na umie
szczanie wzbiorniku przemiennie różnych cieczy na przykład ropy 
naftowej i wody pitnej, która umieszczona jest w sprężystym 
pojemniku (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296172 (22) 92 10 07 5(51) B65G 23/44 
(71) P.P.H.U. CITO Sp. z O.O., Piotrków 

Trybunalski 
(72) Pałubski Krzysztof, Wójcicki Waldemar 
(54) Urządzenie do napinania cięgien 

przenośników 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie napinania cięgien 

przenośników w miejscach o dużym stopniu zagrożenia poża
rowego, 

Urządzenie ma część napinającą (1-5-70 zaopatrzoną 
w co najmniej jeden siłownik napinający (1), układ połączeń (11 
-*• 15) sterujących pracą siłownika (1) na napinanie wstępne 
cięgna (7) przenośnika oraz układ połączeń (19 -*• 29) sterują
cych pracą siłownika (1) na napinanie nadążne cięgna (7) 
przenośnika. 

Układy połączeń (11 -ř 15) oraz (19 •*• 29) są zasilane 
przepływowo emulsją z sieci zasilającej (8). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 296223 (22) 92 10 12 5(51) B65G 51/02 
C30B 23/00 

(71) Instytut Tcehnologii Próżniowej, Warszawa 
(72) Cyrański Ryszard, Ignaciuk Roman, 

Kaufman Eugeniusz, Marks Jerzy 
(54) Układ transportu do przesuwu i obrotu 

próbek w badawczych i technologicznych 
urządzeniach próżniowych 

(57) Układ charakteryzuje się ty m, że posiada podajnik prób
ki (3) wykonany z pręta w kształcie pierścieniowej zębatki (4) z 
dwoma przeciwległymi wzdłuż podajnika kanałami. 

Podajnik utrzymywany jest wewnątrz obudowy (1) i rury 
(2) przez tulejkę centrującą (6) i koło zębate (7) usytuowane na 
wałku (8) przepustu obrotowego. Utrzymany jest również przez 
wkładki (9) usytuowane z jednej strony w podłużnych wycię
ciach podajnika z drugiej strony w wycięciach kanałowych tulej
ki (10). 

Tulejka (10) jest luźno utrzymywana w tulejce centrują
cej (14). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 296214 (22) 92 10 09 5(51) B66B 17/04 
(71) Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom 
(72) Kwiska Edward, Matuszkiewicz Ryszard 
(54) Sposób transportu elementów, zwłaszcza 

obudowy wyrobisk korytarzowych w 
wyrobiskach górniczych i naczynie 
wyciągowe do transportu w szybie 
kopalnianym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transportu w poje
mniku szczególnie wykładzin żelbetowych obudowy stalowej, 
narzędzi, osprzętu i materiałów na powierzchni oraz w piono
wych i poziomych wyrobiskach górniczych z wyeliminowaniem 
prac załadunkowo-wyładunkowych w czasie transportu w poje
mniku. 

Sposób transportu elementów według wynalazku pole
ga na tym, że po otwarciu drzwi do pojemnika ładuje się materiał, 
a następnie pojemnik z zamkniętymi drzwiami przemieszcza się 
nad zrąb szybu, łączy się uchwytami mocującymi między sobą 
dogodnie trzy pojemniki aż do utworzenia zestawu tworzącego 
naczynie wyciągowe, po czym do uchwytów mocujących górne
go pojemnika naczynia wyciągowego lub uchwytów mocują
cych pojedynczego pojemnika, łączy się sercówki zawiesia 
wielocięgnowego i na linie nośnej urządzenia wyciągowego 
opuszcza się dogodnie na pomost roboczy, a po osiągnięciu 
platformy środka transportowego odłącza się dolny pojemnik, po 
czym podciąga się linę nośną nieco do góry z pozostałymi poje-

mnikami naczynia wyciągowego, jednocześnie odstawiając do
lny pojemnik do wlotu przyszybowego wyrobiska górniczego i 
podstawia się na pomost roboczy kolejny środek transportowy 
oraz opuszcza się na ten środek transportowy linę nośną z 
naczyniem wyciągowym i odłącza się od ostatniego pojemnika 
z uchwytów mocujących sercówki zawiesia wielocięgnowego, 
podczas gdy pojedynczy pojemnik najkorzystniej po zawiesze
niu za pomocą kabłąka do kolejki szynowej podwieszonej, 
transportuje się do miejsca przeznaczenia w wyrobisku górni
czym. 

Naczynie wyciągowe znamienne jest tym, że rama podesto
wa wykonana jest z dwu podłużnych kształtowników połączonych 
na końcach z wyoblonymi kształtownikami (2), dostosowanymi do 
kształtu przelotu kubłowego, podczas gdy podłużne kształtowniki 
ramy podestowej w równych odstępach w stosunku do osi 
poprzecznej są połączone z dwoma parami kształtowników 
nośnych (4), które powyżej ścian bocznych (pobocznicy) połą
czone są od góry belką poprzeczną (5), a z kolei belki poprze
czne (5) połączone są osiowo z trawersą wykonaną z ceowników 
(6) usytuowanych względem siebie środnikami, przy czym w 
środku trawersy zainstalowany jest kabłąk (7), podczas gdy w 
górnej części do kształtowników nośnych (4), zamocowane są 
uchwyty mocujące złożone z dwóch blach (9), połączonych 
poniżej belki poprzecznej (5) sworzniem przegubu (10) z kształ
townikiem nośnym (4), przy czym blachy (9) uchwytu mocują
cego powyżej kształtownika nośnego (4) zaopatrzone są w 
otwory na sworzeń mocujący (13), podczas gdy kształtowniki 
nośne (4) poniżej ramy podestowej połączone są belką nośną 
(14) i zaopatrzone w otwory do łączenia ze sworzniem mocują
cym (13) uchwytu mocującego drugiego pojemnika. 

Rozwiązania techniczne według wynalazku, przezna
czone są dla kubłowych urządzeń wyciągowych tymczasowych 
i prowadzenia robót rozcinkowych wykonywanych z urządzeń 
wyciągowych tymczasowych. 

(7 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 296155 (22) 92 10 05 5(51) C01B 31/02 
(71) Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa 
(72) Byszewski Przemysław z Drozdowa, 

Radomski Janusz 

(54) Sposób rozdzielania fullerenów 
(57) Fullereny, które stanowią mieszaninę nowych odmian 

alotropowych węgla rozdziela się przez sublimację w wysokiej 
próżni w reaktorze o zadanym gradiencie temperatur. Drogę 
prostoliniową molekuł węgla ogranicza się za pomocą prze-

gród, zastosowanie których umożliwia otrzymanie czystego, 
krystalicznego węgla C6o. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296261 (22) 92 10 14 5(51) C02F 3/00 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Włodyga Jacek, Kowal Apolinary Leszek, 

Łukawska Regina, Mielczarek Bogusław, 
Świerczok Rodryk, Marszałek Wojciech, 
Leśniak Grażyna 
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(54) Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków, przeznaczona zwłaszcza dla małych 
miast i osiedii oraz dla większych obiektów turystycznych. 

Oczyszczalnia wyposażona jest w komorę (4) denitryfi-
kacji ze złożem (12) zatopionym, usytuowaną pomiędzy komorą 
(2) nitryfikacji a osadnikiem (3) wtórnym, przy czym komora (4) 
denitryfikacyji ze złożem (12) zatopionym w dolnej części połą
czona jest rurociągiem (15) z górną częścią osadnika (3) wtór
nego, a w górnej części połączona jest rurociągiem (13) z górną 
częścią komory (5) kontaktowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295242 (22) 92 07 10 5(51) C02F 7/00 
(75) Zimny Jacek, Olsztyn-Kortowo; Szuster Jan 

Tomasz, Brwinów 
(54) Sposób rekultywacji akwenów oraz 

urządzenie do rekultywacji akwenów 
(57) Sposób polega na tym, że wywołuje się wymuszony 

dwustronny ruch mas wodnych w kierunku zasadniczo piono
wym, zmieniając położenie warstw poprzez zassanie wody z 
warstw głębinowych na powierzchnię, gdzie poddaje się ją 
turbulentnemu przepływowi z równoczesnym napowietrzeniem, 
po czym wodę tę wypuszcza sie na powierzchnię akwenu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wał silnika wiatro
wego (2) połączony jest z przekładnią kątową (3), połączoną 
następnie z pionowym wałem napędowym (4), którego dolny 
koniec połączony jest z pompą wodną (5) umieszczoną u wylotu 
rury ssawnej (6) zawieszonej pod zespołem pływającym. 

A1(21) 300980 (22) 93 11 08 5(51) C04B 14/38 
C04B 14/48 

(71) Politechnika Krakowska im.Tadeusza 
Kościuszki, Kraków, 

(72) Jamroży Zygmunt, Śliwiński Jacek, Kańka 
Stanisław 

(54) Beton natryskowy, zwłaszcza do napraw i 
zabezpieczeń betonowych obiektów 
inżynierskich 

(57) Beton natryskowy wytwarzany na bazie suchej mieszan
ki zawierającej cement i kruszywo o uziarnieniu do 10 mm, 
charakteryzuje się tym, że receptura mieszanki dodatkowo za
wiera włókniste kształtki zbrojeniowe o dowolnie ukształtowanej 
długości włókna od 5 do 80 mm, o zróżnicowanym przekroju 
poprzecznym o powierzchni do 3 mm2, w ilości od 0,5 do 3,0% 
objętości suchej mieszanki oraz zawiera domieszki modyfikują
co -uszlachetniające, w ilości od 0,5 do 20% masy cementu lub 
0,5 do 5,0% objętości suchej mieszanki, dozowane w zależności 
od typu włókna, definiowanego materiałem, kształtem i jego 
wymiarem. 

Korzystnym jest gdy kształtki zbrojeniowe stanowią pro
ste włókna o przekroju okrągłym o średnicy od 0,25 do 1,0 mm, 
lub włókna o przekroju kwadratowym o boku od 0,25 do 1,0 mm, 
lub włókna o przekroju prostokątnym o wymiarach boków od 
0,25 x 0,5 mm do 0,5 x 5,0 mm, lub włókna o przekroju wycinka 
pierścienia o grubości od 0,25 do 0,5 mm i długości łuku od 0,5 
do 5,0 mm. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 296227 (22) 92 10 13 5(51) C04B 33/00 
(75) Jopek Wacław, Bytom 
(54) Sposób otrzymywania masy surowcowej do 

produkcji wyrobów ceramiki budowlanej 
(57) Sposób polega na tym, że do masy surowcowej zawie

rającej gliny lub iły o odpowiednio wysokiej plastyczności lub 
ich mieszaniny dodaje się do 70% wagowych dodatków schu-
dzających w postaci mączki bazaltowej lub mieszaniny mączki 
bazaltowej z innymi znanymi dodatkami schudzającymi. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296190 (22) 92 10 06 5(51) C04B 35/68 
(71) POLIN Innowacyjne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z o. o., Katowice 
(72) Serkowski Stanisław, Drabik Stefan, Kawecki 

Marian, Wielanowski Krzysztof, Pacłiel 
Zbigniew, Rybak Marek 

(54) Sposób przygotowania masy ze spoiwem 
ogniotrwałym na wyroby ogniotrwałe i 
termoizolacyjne 

(57) Sposób polega na tym, że do masy na wyroby ognio
trwałe lub termoizolacyjne dodaje się zol krzemionkowy lub 
mieszaninę zolu krzemionkowego i wodnego roztworu siarcza
nu glinu i po wymieszaniu powstałej masy dodaje się uprzednio 
przygotowaną drobno dyspersyjną wodną zawiesinę tlenku wa
pnia, magnezu lub baru o stężeniu od 0,5 do 5% wagowych w 
ilości odpowiadającej stosunkowi wagowemu SÍO2 do CaO lub 
MgO iub BaO od 10 do 50, po czym wszystkie składniki miesza 
się. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300466 (22)93 09 23 5(51) C07C 15/107 
(31) 92 002177 (32)92 09 24 (33) IT 
(71) Enichem Augusta SpA, Palermo, IT 
(72) Radici Pierino, Cozzi Pierluigi, Giuffrida 

Giuseppe, Zatta Agostino 
(54) Sposób wytwarzania liniowych 

alkilobenzenów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania liniowych alki

lobenzenów mieszczących się w zakresie odpowiednim dla otrzy
mywania detergentów (Cio-Cu), polegającego na alkilowaniu 
aromatycznych węglowodorów (przede wszystkim benzenu) n-
olef inami, w obecności AICI3, które to n-olefiny otrzymuje się przez 
odwodomianie n-parafin. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 298705 (22) 93 04 26 5(51) C07D 491/12 
(31) 92 960192 (32)9210 09 (33) US 
Ç71) Glaxo Inc., Research Triangle Park, US 
(72) Luzzio Michael Joseph, Besterman Jeffrey 

M., Evans Michael G., Myers Peter Leslie 
(54) Pochodne kamptotecyny, sposoby ich 

wytwarzania, preparat farmaceutyczny 
zawierający te pochodne i sposób 
inhibitowania enzymu topoizomerazy I 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe rozpuszczalne w wo
dzie pochodne kamptotecyny o wzorze 1, w którym n oznacza 
liczbę całkowitą 1 lub 2 oraz: i/ R1 i R2 niezależnie oznaczają 
wodór, grupę niskoaikilową, (C^-cykloalkilową, (C3-7) cykloal-
kiloniskoalkilową, niskoalkenylową, hydroksyniskoalkilową, niskoal-
koksyniskoalkilową; ii/R1 oznacza wodór, grupę niskoaikilową, (C3-
7} cykloaikilową, (C3-7) cykloalkiloniskoalkilową, niskoalkenylową, 
hydroksyniskoalkilo- ub niskoalkoksyniskoalkilową i R2 oznacza 
grupę o wzorze -COR3 w którym R3 oznacza wodór, grupę niskoaiki
lową, perhalogenoniskoalkilową (C3-7) cykloaikilową, (C3-7) cykloal
kiloniskoalkilową niskoalkenylową, hydroksyniskoalkilową, nisko-
alkooksylową, niskoalkoksyniskoalkilową lub iii) R1 i R2 razem z 
wiążącym atomem azotu tworzą nasyconą zawierającą 3-7 atomów, 
odpowiednią grupę heterocykliczną oraz ich farmaceutycznie dopu
szczalne sole, sposoby ich wytwarzania preparat farmaceutyczny 
zawierający te pochodne i sposób inhibitowania enzymu topoizome
razy. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 296217 (22)9210 09 5(51) C07D 203/08 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Komisji 

Edukacji Narodowej, Kraków 
(72) Tobiasz-Otrębska Kazimiera 
(54) Sposób otrzymywania nowych chirainych 

pochodnych l-benzyIo-2-etyloazirydyny 
(57) Sposób otrzymywania nowych chirainych pochodnych 

1 -benzyío-2-etyloazirydyny o wzorze ogólnym 1, w którym Ri 
oznacza atom chloru, atom bromu lub grupę hydroksylową, a R 

2 atom wodoru lub atom chloru polega na poddaniu /R/ i /S/ 2-1 
2' -hydroksybenzyloamino/-1-butanoli reakcji bromowania przy 
pomocy tribromku fosforu, który dodaje się przy równoczesnym 
schładzaniu środowiska reakcji, a następnie ogrzewa do tempe
ratury około 60°C, a pozostałe pochodne /R/ i /S/ 2-benzyloami-
no-1-butanoli bromuje się bromowodorem i tribromkiem fosforu 
w temperaturze pokojowej, a następnie ogrzewa przez około 40 
minut do temperatury około 75°C. Otrzymane w obydwu przy
padkach mieszaniny poreakcyjne chłodzi się i dodaje lodu, a 
następnie odsącza i krystalizuje otrzymane związki z mieszaniny 
metanolu i heksanu w stosunku 1:4, po czym pochodne /R/ lub 
/S/ bromowodorki 2-benzyloamino-1-bromobutanów rozpusz
cza się w etanolu i cyklizuje przez dodanie etanolanu sodu i 
stałego NaOH w obecności ksylenu, a wytrącony osad NaBr 
odsącza się. Pozostałość ogrzewa się do temperatury około 
80°C i oddestylowuje rozpuszczalniki pod zmniejszonym ciśnie
niem. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 300685 (22)931013 5(51) C07D 209/56 
(31) 92 3222 (32) 921014 (33) HU 

92 3223 1410 92 HU 
(71) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., 

Budapeszt, HU 
(72) Bod Péter, Harsanyi Kaiman, Trischler 

Ferenc, Fekecs Éva, Csehî  Attila, Hegedűs 
Béla, Mersich nee Donat Éva, Szabó née 
Komlósi Györgyi, Horváth née Sziki Erika 

(54) Pochodne karbazolonu i sposób ich 
wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne karbazolonu o 
wzorze I, gdzie A reprezentuje grupę o wzorze -CH2-R, w którym 
R oznacza grupę hydroksylową albo grupę 2-metyo-1 H-imida-
zol -1-iłową; B reprezentuje grupę o wzorze -C(0)-COORi, w 
którym Ri oznacza wodór albo grupę metylową lub etylową; 
względnie A i B tworzą łącznie grupę o wzorze =C(OH)-COOR2, 
w którym R2 oznacza grupę metylową albo etylową ; albo A i B 
tworzą łącznie grupę o wzorze VIII oraz sposób wytwarzania 
związków o wzorze (I), gdzie A i B są takie same jak we wzorze 
(I) ale B może oznaczać także atom wodoru. 

Powyższe związki są użytecznymi produktami pośred
nimi w syntezie ondansetronu, czyli 9-metylo-3-[(2-metylo-1 H 
-imidazol-1-il)-metylo]- -1,2,3,9-tetrahydro-4H-karbazol -4-on. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301208 (22)92 03 03 5(51) C07D 239/52 
C07D 239/26 
C07D 239/34 
C07D 251/20 
A01N 43/50 
A01N 43/66 

(31) 91 9105297 (32) 9103 13 (33) GB 

(86) 92 03 03 PCT/GB92/00376 
(87) 9210 01 W092/16511 PCT Gazette nr 25/92 
(71) Schering Agrochemicals Limited, Hauxton, 

GB 
(72) Harde Christoph, DE; Johartn Gerhard, DE; 

Kruger Gabriele, DE; Rees Richard, DE; 
Tarara Gerhard, DE; Gates Peter Stuart, GB 

(54) Środki chwastobójcze 

(57) Wynalazek dotyczy chwastobójczych nowych pochod
nych kwasu chlorooctowego o wzorze 1 i ich soli, sposobów ich 
wytwarzania i zawierających je środków chwastobójczych. 

We wzorze 1, A oznacza -N= lub -CH=; X oznacza 
chlorowiec; każdy z R1 i R2, które mogą być takie same lub 
różne, oznacza alkil, alkoksyl, chlorowcoalkii, chlorowcoalko-
ksyl, chlorowiec, grupę alkiloaminową lub dialkiloaminową; R3 

oznacza -CN, -COOR*, -CONR6R7, -CSNH2, -CHO, -CH=Z. 
-CH(OAIkil)2, -CH2OH, -CH20R9 lub podstawioną lub niepod-
stawioną 5- lub 6-członową grupę heterocykliczną związaną 
przez atom węgla pierścienia, który znajduje się między dwoma 
heteroatomami pierścienia; R4 oznacza H lub podstawioną lub 
niepodstawioną grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, cyklo-
alkilową, arylową lub aralkilową; R5 oznacza H, -N=CR6aR lub 
podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, alkenylową, 
alkinylową, cykloalkilową lub aralkilową, R6 oznacza H lub pod
stawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, alkenylową, alki
nylową, cykloalkilową, arylową, aralkilową iub heteroarylową; 
R oznacza taka grupę jak określona dla R6 lub oznacza-SO2R , 
-OH, -CN, -OR1(J, -NH2 lub -NHR10 lub R6 i R7 razem tworzą 
pierścień; R8 oznacza-NR6aR6b lub podstawioną lub niepodsta
wioną grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, cykloalkilową, 
aralkilową, arylową lub heteroarylową; Rs oznacza podstawioną 
iub niepodstawioną grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, 
cykloalkilową, aralkilową lub acylową; R10 oznacza taką grupę 
jak określona dla R9 lub oznacza podstawioną iub niepodsta
wioną grupę arylową iub heteroarylową; Z oznacza =N-NR6R12 

lub =NOR ; R oznacza taką grupę jak określona dla R6 lub 
oznacza podstawioną lub niepodstawioną grupę acylową, i każdy 
z R i R , które mogą być takie same iub różne oznacza taką 
grupę jak określona dla R , z zastrzeżeniem, że gdy R4 oznacza 
podstawioną w pozycji orto grupę fenylową iub naftylową, pod
stawnik w tej pozycji oznacza atom chlorowca -NO2, -OH, -OR10, 
-SH, -SR8, -SORS, -SO2R3, -NH2, -NR8R10, grupę arylową lub 
heteroarylową. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 299887 (22)93 07 30 5(51) C07D 305/14 
A61K 35/78 

(31) 92 955008 (32) 9210 01 (33) US 
92 981151 241192 US 
92 995443 2312 92 US 
92 996455 2412 92 US 
93 080704 28 06 93 US 

(71) Bristol-Myers Squibb Company, Nowy Jork, 
US 

(72) Farina Vittorio, IT; Chen Shu-Hui, CN; 
Langley David R., US; Wittman Mark D., 
US; Kant Joydeep, IN; Vyas Dolatrai, CA 

(54) Nowe deoksytaksole, preparat 
farmaceutyczny i związki pośrednie 

(57) Związek o wzorze 3, w którym R1 oznacza -CORz, gdzie 
R2 oznacza RO- lub R; Rs oznacza C1-6 aikil, C2-6 alkenyl, C2-6 
aikinyl, C3-6 cykloalkil lub rodnik o wzorze -W-R*, gdzie W 
oznacza wiązanie, C2-6 alkenodiyl lub -(CH2)t-, gdzie t jest równe 
od jeden do sześć; a R* oznacza naftyl, fenyl lub heteroaryl, a 
ponadto R* może być ewentualnie podstawiony jedną do trzech 
takich samych lub różnych grup C1-6 alkilowych, C1-6 alkoksy-
lowych, chlorowcowych ub-CF3; R2 oznacza-OCOR, H, OH.-OR, 
OSO2R, -OCONR°R, -OCONHR, -OCOO(CH2)tR lub -OCOOR; a 
R i R° oznaczają niezależnie C1-6 aikil, C2-6 alkeny, C3-6 cykloalkil, 
C2-6 aikinyl lub fenyl, ewentualnie podstawiony jedną do trzech 
takich samych lub różnych grup Ci-s alkilowych, C1-6 alkoksylo-
wych, chlorowcowych lub -CF3. Przedmiotem wynalazku są rów
nież preparaty farmaceutyczne oraz związki pośrednie do wytwa
rzania deoksytaksoli o wzorze 3. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 299888 (22)93 07 30 5(51) C07D 403/02 
C07D 413/02 
C07D 417/02 

A61K 31/33 
(31)92 923399 (32)92 07 31 (33) US 

93 048338 15 04 93 US 

(71) Bristol-Myers Squibb Company, Nowy Jork, 
US 

(72) Balasubramanian Neelakantan 
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(54) Nowe pochodne /l-piperazynylo/-N-
fenyloacetamidowe, sposób ich wytwarzania i 
środek farmaceutyczny 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych /1-piperazy-
nylo/-N -fenyloacetamidu o ogólnym wzorze 4, w którym R1 i R2 

są niezależnie wybrane z grupy obejmującej atom wodoru, 
grupę C1 - 4 alkilową, grupę C1 - 4 alkoksylową, atom chlorowca i 
grupę trifluorometylową, R3 oznacza atom wodoru, atom chlo
rowca, grupę C1 - 4 alkoksylową, grupę nitrową lub grupę o 
wzorze -NR9R10, w którym R9 i R są niezależnie wybrane z 
grupy obejmującej atom wodoru, grupę C1-4 alkilową, grupę 
alkanoilową i grupę o wzorze -C/=0//Cr-te/n CO2R11, R4 ozna
cza atom wodoru lub grupę C1 - 4 alkilową, R5 i R6 są niezależnie 
wybrane z grupy obejmującej atom wodoru, grupę o wzorze 
CO2R11, w którym R oznacza grupę C1 - 4 alkilową, grupę 
-CONR9R10 i grupę keto, bądź też R5 i R6 razem wzięte tworzą 
mostek metylenowy lub etylenowy, R7 i R8 razem wzięte ozna
czają mostek butylenowy lub obydwie oznaczają grupy o wzo
rze 5, w którym R12 oznacza atom wodoru, atom chiorowca, 
grupę trifluorometylową, grupę C1 - 4 alkilową lub grupę C2 - 4 

alkilo-N/R4/2, n oznacza zero lub liczbę całkowitą o wartości 1 
do 4, a X oznacza S, O iub NH oraz farmaceutycznie dopusz
czalne sole addycyjne tych związków z kwasami lub ich hydraty. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania związ
ków o wzorze 4, który polega na tym, że związek o wzorze 6, w 
którym R1, R2, R3, R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z odpowiednim difenylooksazolem lub tiazo-
lem, względnie związek o wzorze 6 poddaje się reakcji z odpo
wiednim związkiem keto-estrowym lub z odpowiednim estrem, a 
następnie z ketonoalkcholem i otrzymany związek traktuje się 
NH4Ac./HOAc otrzymując związek o wzorze 4, w którym X ozna
cza O lub NH. Nowe związki są inhibitorami ponownego wy
chwytu adenozyny i wykazują działanie neuroochronne w sta
nach anoksji, niedokrwienia lub udaru. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 298449 (22) 93 04 08 5(51) C07D 403/10 
C07D 413/10 

(31) 92 4212250 (32) 92 04 11 (33) DE 
92 4224752 27 07 92 DE 

(71) Dr.Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, DE 
(72) Ries Uwe, Hauel Norbert, Narr Berthold, 

van Meel Jacques, Wienen Wolfgang, 
Entzeroth Michael 

(54) Nowe benzimidazole, sposób ich 
wytwarzania oraz zawierające je środki 
iecznicze 

(57) Wynalazek dotyczy podstawionych benzimidazoli o ogól
nym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru, fluoru, chloru 

lub bromu, grupę fiuorometylową, difluorometylową, trifluorome
tylową lub alkilową, R2 oznacza ewentualnie podstawioną w 
położeniu 1 grupę imidazol-2-ilową, grupę cykloalkilową o 3-7 
atomach węgla albo grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, w 
której część alkilowa może być dodatkowo podstawiona, dalej 
R2 oznacza grupę 5,5-spiro-cyklopentano-dihydro-imidazol-4-
on-2-ylową podstawioną w położeniu 1 i 3, grupę imidazolio-2-
ilową, grupę oksazol-2-ilową lub tiazol-2-iIową, przy czym w 
wyżej podanych grupach imidazol-2-ilowych, imidazolio-2 -iło
wych, oksazol-2-ilowych lub tiazol-2-ilowych, pozycje 4-, 5- mo
gą być każdorazowo podstawione, a także w pozycjach 4,5 
może występować mostek n-propylenowy lub n-butylenowy, 
dalej oznacza podstawioną w położeniu 4 i 5 grupę oksazolin 
-2-ylową lub imidazolin-2-ylową, przy czym grupa iminowa mo
że być dodatkowo podstawiona, R3 oznacza grupę alkilową o 
1-5 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3-5 atomach węgla, 
grupę alkoksylową lub alkilotio każdorazowo o 1-4 atomach 
węgla, a R4 oznacza atom wodoru lub grupę o ogólnym wzorze 
22, w którym R5 oznacza grupę dającą się in vivo metabolizować 
do grupy karboksylowej, grupę karboksylową, cyjanową, 2,5-di-
hydro-5 -okso-1,2,4-oksadiazol-3-ilową, 1H-tetrazolilową, 1-tri-
fenylometylo-tetrazolilową lub 2-trifenylometyIo -tetrazolilową, 
mieszanin ich 1- i 3-izomerów oraz ich soli. 

Związki te wykazują cenne właściwości farmakologicz
ne, zwłaszcza działanie antagonistyczne wobec angiotensyny, 
korzystnie działanie antagonistyczne wobec angiotensyny II. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 299917 (22)93 08 03 5(51) C07D 471/04 
(31) 92 4225835 (32)92 08 05 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Mederski Werner, Bökel Heinz-Herman 
(54) Sposób wytwarzania imidazopirydyn 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania imidazopiry

dyn o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza 
alkii o 1-6 atomach węgla. Cechą nowego sposobu wytwarzania 
tych związków jest według wynalazku to, że 3,4-dwuamino-2-chlo-
ropirydynę poddaje się reakcji z bezwodnikiem kwasowym o 
wzorze RCO-O-COR', w którym R ma wyżej podane znaczenie a R' 
oznacza rodnik R lub może być innym rodnikiem alifatycznym iub 
aromatycznym, prowadzącej do 4-amino-2-choro-3-R-CO-amino -
pirydyny, tę zaś za pomocą 4 -bromometylo-2 -cyjanodwufenylu, w 
obecności alkoholanu litowca, w środowisku obojętnego rozpusz
czalnika przeprowadza się w 4-amino-2-chloro-3-R-CO-[N-(2' 
-cyjanobifenylilo -4-metylo)-amino]-pirydynę, którą traktuje się 
mocnym kwasem, przy czym jako produkt pośredni powsta
je 2-R-4-chloro-3-(2' -cyjanobifenylilo-4-metylo) -3H-imida-
zo[4,5-c] pirydyna. Związki będące przedmiotem wynalazku 
hamują działanie angiotensyny I i mogą być stosowane jako 
substancje czynne leków, zwłaszcza do obniżania ciśnienia 
tętniczego krwi. Jako produkty pośrednie nadają się także do 
wytwarzania innych substancji czynnych leków. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300276 (22)93 09 02 5(51) C07D 471/04 

(31) 92 260796 (32)92 09 02 (33) JP 
93 124964 28 04 93 JP 

f71) Dainippon Pharmaceutical Co.Ltd, Osaka, JP 
(72) Ohno Kazunori, Odai Osamu, Tominaga 

Yukio, Furukawa Kiyoshi, Oka Makoto 
(54) Nowe pochodne 

3-oksadiazolilo-5,6,7,8-tetrahydro-l,6-naftyryd 
yny, nowe pochodne 
5,6,7,84etrahydro-l,6-naftyrydynyoraz 
sposób otrzymywania pochodnych 
1,6-naftyrydyny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne 3-oksadia-
zolilo -5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naftyrydyny o wzorze 1, w którym 
Het oznacza pierścień oksadiazolowy, Ri oznacza atom wodo
ru, grupę acyiową, niższą grupę alkilową lub grupę o wzorze 

-CH2R1, w którym R1 oznacza niższą grupę cy kloalkilową, niższą 
grupę alkenylową, niższą grupę alkinylową, grupę benzylową, 
grupę aryiową lub heterocykliczną grupę aromatyczną, R2 oz
nacza niższą grupę alkilową, niższą grupę cykloalkilową, niższą 
grupę alkenylową, niższą grupę alkinylową, grupę aryiową, 
heterocykliczną grupę aromatyczną, niższą grupę chlorowco-
alkilową, niższą grupę (niższy alkoksyl) alkilową, niższą grupę 
alkoksylową, niższą grupę alkenyloksylową, grupę fenoksyiową 
lub niższą grupę alkilotio, lub ich dopuszczalne farmaceutycz
nie sole addycyjne z kwasami, mające zastosowanie jako ago-
niści receptorów benzodiazepin. 

Wynalazek obejmuje również nowe pochodne 5,6,7,8-

tetrahydro -1,6-naftyrydyny o wzorze 4, w którym R1 i R1 mają 
wyżej podane znaczenie, X oznacza grupę karboksylową, niż
szą grupę aikoksykarbonylową, grupę benzyloksykarbonyiową 
lub grupę nitrylową, przy czym R1 ma znaczenie inne niż grupa 
metylowa, lub ich sole. 

Związki te służą do wytwarzania związków o wzorze 5. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,6-naftyrydyny o 
wzorze 1 a, w którym Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie oraz 
ich soli polega na tym, że związek o wzorze 5, w którym Ri ma 

wyżej podane znaczenie, a R2 ma znaczenie takie jak zdefinio
wano powyżej dia R2 z wyjątkiem grupy alkilotio, poddaje się 
reakcji wewnątrzcząsteczkowej cyklodehydratacji. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 300122 (22) 92 11 26 5(51) C07D 477/00 

(31) 91 335888 (32) 911127 (33) JP 
92 215613 2107 92 JP 

(86) 921126 PCT/JP92/01544 
(87) 93 06 10 W093/11128 PCT Gazette nr 14/93 
(71) BANYU PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 

Tokio, JP 
(72) Nakagawa Susumu, Kato Shinji, Murase 

Satoshi, Okamoto Osamu, Mitomo Ryuji, 
Yomamoto Katsumi, Yamada Koji, Fukatsu 
Hiroshi 

(54) Pochodne 
aminoalkilopirolidynyłotiokarbapenemowe 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze (I), 

w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, Ff 
oznacza atom wodoru lub ładunek ujemny, R3 oznacza atom 
wodoru, chlorowca, grupę hydroksylową, niższą grupę alkoksy
lową, niższą grupę alkanoiloksylową, grupę aminową, grupę N-
(niższą alkilo) aminową, grupę N,N-d i (niższą alkilo) aminową, 
niższą grupę alkanoiloaminową, grupę aroiloaminową, grupę (niż
szą alkilosulfonylo) aminową grupę sulfamoiloaminową, grupę 
cyjanową, grupę nitrową, grupę -COOR4 (w której R4 oznacza 
atom wodoru lub niższą grupę alkilową) lub grupę -CONfR^R6 

(w której każda z grup R5 i R6, takich samych lub różnych, 
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, albo też Fr i R 
razem z sąsiednim atomem azotu tworzą gmpę heterocykliczną 
wybraną spośród grup azyrydynylowych, azetydynylowych, piro-
lidynylowych, piperydylowych, piperazynylowych, 4-(niżej alkilo) 
piperazynylowych i morfolinowych), A oznacza liniową lub roz
gałęzioną niższą grupę alkilenową, X oznacza grupę -N(R )R 
(w której każda z grup R7 i R8, takich samych lub różnych, 
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową) lub grupę 
-N+(Fń(R10)R11 (w której każda z grup R9, R'° i R11, takich 
samych lub różnych, oznacza niższą grupę alkiiową) pod wa
runkiem, że gdy Á oznacza liniową niższą grupę alkilenową, to 
R3 nie oznacza atomu wodoru, ub ich farmaceutycznie dopusz
czalne sole lub estry. 

Przedmiotem wynalazku są także środki przeciwbakte-
ryjne zawierające związki o wzorze I jako składniki aktywne oraz 
sposób wytwarzania takich związków. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 296192 (22) 92 10 06 5(51) C07G 5/00 
A61K 31/47 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
^72) Kuczyński Jerzy, Gołkiewicz Władysław, 

Jusiak Leon 
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(54) Sposób izolacji czwartorzędowych i 
ewentualnie trzeciorzędowych słabych zasad 
alkaloidowych z ich wyciągów z surowców 
roślinnych 

(57) Sposób izolacji alkaloidów czwartorzędowych zasad z 
wyciągów alkaloidowych z zastosowaniem sorpcji tychże alka
loidów na żelu krzemionkowym, polega na tym, że wodny 
ekstrakt o pH 6,0 przepuszcza się przez kolumnę wypełnioną 
żelem krzemionkowym, z wycieku ewentualnie odzyskuje się 
alkaloidy trzeciorzędowe znanymi metodami, po czym po prze
myciu kolumny buforem octanowym o pH 5,5 przemywa się ją 
eluentem składającym się z 75-85 części objętościowych meta
nolu, 25-15 części wody oraz zawierającym amoniak do utrzy
mania pH mieszaniny około 8,0, a następnie wyciek z kolumny 
zagęszcza się, zakwasza kwasem solnym, oziębia i pozostawia 
do krystalizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301033 (22) 93 1110 5(51) C07K 7/16 
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
(72) Lammek Bernard, Sobocińska Maria, Czaja 

Małgorzata, Kozłowski Artur, Trzeciak 
Henryk, Kupryszewski Gotfryd 

(54) Selektywne analogi argininowej lub 
lizynowej wazopresyny 

(57) Przedmiotem wynalazku są selektywne analogi argini
nowej lub lizynowej wazopresyny podstawione charakterystycz
nie w pozycji 3 resztami: 1-L-naftyloalaniny, 2-L-naftyloalaniny, 
1 -D-naftyloalaniny bądź 2-D-naftyloalaniny, wykazujące działa
nie agonistyczne w stosunku do receptorów V2. 

Wynalazek obejmuje również selektywne analogi argi
ninowej lub lizynowej wazopresyny, podstawione w pozycji 3 
jedną z wymienionych wyżej reszt naftyloaniliny, zawierające w 
cząsteczce dodatkowe powszechnie znane modyfikacje łańcucha 
peptydowego wazopresyny, prowadzące do zwiększenia sele
ktywności, bądź wzmożenia czynności agonistycznej w stosunku 
do receptorów V2. 

Związki będące przedmiotem wynalazku działają bar
dziej agonistyczne, niż dotąd znane, w stosunku do receptorów 
1/2 i mogą znaleźć zastosowanie w terapii moczówki prostej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296210 (22) 92 10 09 5(51) C08B 16/00 
(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź 
(72) Struszczyk Henryk, Urbanowski Alojzy, 

Mikołajczyk Włodzimierz, Wawro Dariusz, 
Roman Jerzy, Starostka Paweł, Bodek 
Andrzej 

(54) Sposób regeneracji włókien, folii i innych 
produktów z karbaminianu celulozy 

(57) Sposób polega na tym, że włókna, folie i inne produkty 
formowane z alkalicznego roztworu karbaminianu celulozy do 
kwaśnej kąpieli koagulacyjnej, poddaje się regeneracji w wod
nym roztworze kwaśnej soli amonowej, jak wodorowęglan amo
nowy, o stężeniu 0,5-35% wagowych, ewentualnie wysyconym 
gazowym dwutlenkiem węgla, w temperaturze nie niższej niż 
20°C, a następnie poddaje sie je standardowemu wykończeniu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300686 (22) 93 10 13 5(51) C08F 22/02 
CUD 3/37 

(31) 92 960070 (32) 921013 (33) US 
(71) Rohm and Haas Company, Filadelfia, US 
(72) Freeman Michael Bennett, Simon Ethan 

Scott, Swift Graham, PaikHyonYi 
(54) Sposób wytwarzania polisukcynoimidu przez 

termiczną polimeryzację kwasu 
amidomaleinowego i zawierająca go 
kompozycja detergentowa 

(57) Sposób wytwarzania polisukcynoimidu polega na ter
micznej polimeryzacji kwasu amidomaleinowego w temperatu
rze od około 160°C do około 330°C. 

Reakcje ewentualnie prowadzi się w obecności jedne
go lub kilku środków ułatwiających przebieg procesu, rozpusz
czalników lub rozcieńczalników. Polisukcynoimid jest szczegól
nie użyteczny jako dodatek do detergentów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 300469 (22) 93 09 23 5(51) C08F 210/02 
C08F4/16 

(31) 92 002180 (32) 92 09 24 (33) IT 
(71) SpherileneSri,Mediolan,IT 
(72) Resconi Luigi, Dall'Occo Tiziano, 

Piemontesi Fabrizio, Guglielmi Floriano, 
Albizzati Enrico 

(54) Kopolimery etylenu z monomerami 
olefinowymi, sposób ich wytwarzania i 
katalizator 

(57) Przedmiotem wynalazku są kopolimery etylenu z komo-
nomerami wybranymi spośród (a) a-olefin, (b) cyklooiefin i/lub 
(c) polienów, charakteryzujące się tym, że udział w procentach 
molowych komonomeru a-olefinowego (% a) i gęstość kopoli
meru (D) spełniają zależność %a + 0,15 D < 141. 

Reakcję kopolimeryzacji prowadzi się w obecności ukła
dów katalitycznych uzyskanych z produktów reakcji określonego 
związku cyrkonocenowego i produktu reakcji wody z określonym 
związkiem glinoorganicznym. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 300344 (22) 93 09 10 5(51) C08G 18/08 
(31)92 943873 (32)92 0911 (33) US 
(71) Davidson Textron Inc., Dover, US 
(72) Pritchard James, Humphrey William 
(54) Sztywna pianka poliuretanowa i sposób jej 

wytwarzania 
(57) Sztywna pianka poliuretanowa pochłaniająca energię, 

formowana metodą wtrysku reaktywnego, stanowi produkt re
akcji szczepionego poliolu polimerowego, środka sieciującego, 
organicznego poliizocyjanianu, katalizatorów, środków powie
rzchniowo czynnych i wody jako środka porotwórczego. Wytwa
rza się ją poddając reakcji powyższe składniki. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 296188 (22) 92 10 06 5(51) C08J 3/20 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn -Koźle 
(72) Wojtasiewicz Ryszard, Szczech Grzegorz, 

Kudła Stanisław, Ponikowska-Pajor 
Krystyna, Bereś Janusz 
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(54) Sposób odwadniania polimerów metodą 
ciągłą 

(57) Sposób polega na tym, żre polimery hydrofilowe, po 
ewentualnym rozcieńczeniu i dodaniu środka pianotwórczego, 
poddaje się intensywnemu mieszaniu w strumieniu powietrza 
lub innego gazu, równocześnie do strumienia utworzonej piany 
wprowadza się w sposób ciągły środki wytrącające i/lub odwad
niające, a następnie otrzymany produkt oddziela się od roztwo
ru i suszy. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300670 (22) 93 10 11 5(51) C08J 5/10 
(31) 92 962343 (32) 921016 (33) US 
(71) Kerr-McGee Chemical Corporation, 

Oklahoma City, US 
(72) Palmer Bruce R., Stramel Rodney D. 
(54) Sposób wytwarzania kompozycji 

polimerowej, kompozycja polimerowa, 
sposoby obrabiania cząsteczkowych i 
niecząsteczkowych materiałów oraz materiał 
pigmentowy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kom
pozycji polimerowej, charakteryzujący się tym, że zawiera etap 
dyspergowania, cząstkowego modyfikatora właściwości, w ma
teriale polimerowym, kompozycja polimerowa wytworzona tym 
sposobem, sposoby obrabiania cząsteczkowych i niecząstecz
kowych materiałów oraz materiał pigmentowy.Sposób obrabia
nia cząstkowego modyfikatora właściwości, według wynalazku, 
obejmuje następujące etapy: (a) aktywowanie jonami metalu 
powierzchni materiału w postaci stałej, w celu uzyskania miejsc 
lokalizacji reaktywnego metalu na tej powierzchni; oraz (b) 
chemiczne spajanie środka powierzchniowo czynnego z tą po
wierzchnią w miejscach lokalizacji reaktywnego metalu, 

(68 zastrzeżeń) 

A1(21) 299969 (22) 9110 31 5(51) C08L 25/08 
(31) 90 4034725 (32)9010 31 (33) DE 
(86) 9110 31 PCT/EP91/02070 
(87) 92 0514 WO92/07906 PCT Gazette nr 11/92 
(71) TEROSON GMBH, Heidelberg, DE 
(72) Ruch Klaus, Scheffler Ingolf 
(54) Skład plastizoli 
(57) Skład plastizolu na bazie kopolimerów styrenowych 

plastyfikatorów i nieorganicznych wypełniaczy zawiera jako ko
polimery styrenowe sproszkowane polimery otrzymywane przez 
polimeryzację emulsujną, które zawierają: a) styren i/lub a-me-
tylostyren i/lub p-metylostyren i b) 3 do 20% wagowych (w 
stosunku do kopolimeru) kwasu metakrylowego i/lub akrylowe
go i/lub itakonowego. Dla zwiększenia odporności na ścieranie 
można zastosować dalsze środki sieciujące lub tworzące kau
czuk. Plastizole mogą być stosowane w przemyśle motoryzacyjnym 
jako środki do ochrony podwozia, środki klejące w wewnętrznej 
części maski, masy do ochrony progów lub jako pasty do spawania 
punktowego oraz w przemyśle opakowaniowym jako masy uszczel
niające do zamknięcia pojemników lub uszczelnień szwów lub do 
klejenia spoin brzeżnych w puszkach blaszanych. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 296222 (22) 92 10 12 5(51) C08L 31/04 
D06M 15/333 

(75) Rybiński Józef, Warszawa; Rybiński Piotr, 
Warszawa 

(54) Sposób wytwarzania usztywniacza, zwłaszcza 
do tkanin 

(57) Sposób polega na wprowadzeniu do uprzednio przy
gotowanego roztworu winacetu z wodą, mieszaniny ługu sodo
wego i wody z dodatkiem rozjaśniacza optycznego, po czym tak 
powstałą masę miesza się, aż do otrzymania jednorodnej kon
systencji, a następnie dodaje się roztwór kompozycji zapacho
wej z rokanolem i nadal miesza się póki nie zanikną "świeczki" 
na powierzchni. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296271 (22)921015 5(51) C09B 35/364 
(71) BORUTA S.A Zakłady Przemysłu 

Barwników, Zgierz 
(72) Wróblewski Janusz, Waliszewska Jadwiga, 

Prus Stanisław, Otrembski Stanisław, 
Mamińska Ludwika, Miś Henryk, Pel 
Bożena, Koźba Roman, Olma Marek, Sażała 
Wiesław, Jarecki Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania niesymetrycznych 
barwników poliazowych 

(57) Sposób wytwarzania niesymetrycznych barwników po
liazowych, o wzorze ogólnym 1, w którym Xi oznacza grupę 
nitrową, sulfonową lub atom chlorowca bądź wodoru, Xs oznacza 
grupę aminową, hydroksylową lub atom wodoru, X3 oznacza 
grupę aminową lub hydroksylową, X4 oznacza grupę metylową, 
nitrową, sulfonową atom chlorowca lub wodoru, zaś M oznacza 
atom wodoru, metalu alkalicznego albo metalu ziem alkalicznych 
bądź grupę amonową, polega na tym, że 4,4' -diarninobenzeno-
sulfonanilid, poddany tetrazowaniu, sprzęga się jednostronnie w 
pozycję orto do grupy aminowej z kwasem l-amino-8-hydroksy-
naftaleno-3,6-disulfonowym, w środowisku wodnym przy pH ~ 
1 -2,5, a następnie otrzymany dwuazozwiązek barwnika monoazo 
wego sprzęga się drugostronnie w pozycję orto do grupy hydro
ksylowej ze zdwuazowaną aminą aromatyczną w środowisku od 
słabo kwaśnego do słabo alkalicznego o pH = 6,5-7,5. Otrzymany 
w wyniku tej reakcji dwuazozwiązek barwnika disazowego, pod
daje się sprzęganiu, po uprzednim wprowadzeniu 2-8% chlorku 
sodowego. Sprzęganie prowadzi się w środowisku pH = 6-9,5, po 
czym suszy się roztwór lub wydziela zawiesinę barwnika kwasem 
mineralnym oraz oddziela i suszy w znany sposób. 
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Barwniki te są stosowane jako barwniki jednorodne lub 
w postaci mieszanek z innymi barwnikami kwasowymi, do bar
wienia skóry oraz włókien pochodzenia zwierzęcego i ewentu
alnie syntetycznego, na kolor czarny, szary, oliwkowy i zielony. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299915 (22) 93 08 02 5(51) C09D 5/00 
(31) 92 959879 (32)921013 (33) US 
(71) ROHM AND HAAS COMPANY, 

Filadelfia, US 
(72) Adamson Linda Ann, Nkansah Asare, 

Merritt Richard Foster, Lee Jungsik 
(54) Sposób przedłużania czasu dostępności 

wodnej kompozycji powłokowej 
(57) Przedstawiono sposób przedłużania czasu dostępności 

kompozycji powłokowej. Sposób ten przedłuża czas, w którego 
toku wodną kompozycję powłokową można nanieść lub powtór
nie nałożyć za pomocą pędzla bez uszkodzenia powłoki. Prze
dłużenie czasu dostępności według niniejszego wynalazku jest 
użyteczne w odniesieniu do różnorodnych kompozycji powło
kowych, takich jak farby malarskie, farby ceramiczne, lakiery, 
kleje i farby drukarskie. Wodna kompozycja powłokowa zawiera 
polimer lateksowy i związek modyfikujący. Dokładniej biorąc, 
polimer lateksowy zawiera pierwszą grupę reaktywną, uzupeł
niającą i reagującą z drugą grupą reaktywną w związku mody
fikującym. Uzupełniające się grupy reaktywne w polimerze late
ksowym i w związku modyfikującym tworzą wiązania jonowe lub 
kowalencyjne. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 296265 (22) 92 10 14 5(51) C09D 7/12 
C09D 5/18 

(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 

(72) Krogulecki Adam, Mosio-Mosiewski Jan, 
Wodniak Dorota, Liszka Jadwiga 

(54) Utwardzacz do ogniochronnych żywic 
aminowych 

(57) Utwardzacz składa się ze 100 części wagowych kwasu 
ortofosforowego, 2-7 części wagowych tlenku cynku, 2-7 części 
wagowych związku boru i 1-5 części wagowych związku glinu. 
Wynalazek jest stosowany do utwardzania ogniochronnych farb 
i lakierów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296189 (22) 92 10 06 5(51) C09K 3/30 
(75) Pikul Kazimierz, Jaworzno; Pietroń Paweł, 

Jaworzno 
(54) Wypełnienie i sposób napełniania 

pojemników aerozolowych, zwłaszcza dla 
substancji o dużej iepkości i gęstości 

(57) Wypełnienie pojemnika aerozolowego charakteryzuje 
się tym, że oprócz płynnego wsadu użytkowego i gazu pędne
go, zawiera dodatkowo płynny środek iatwoodparowujący, taki 
jak pentan, eter lub lekka benzyna. 

Sposób napełniania pojemnika aerozolowego polega
jący na wlaniu do niego wsadu użytkowego, a po szczelnym 
jego zamknięciu, wtłoczeniu do niego sprężonego gazu pędne
go, charakteryzuje się tym, że do pojemnika aerozolowego 
wlewa się dodatkowo płynny środek łatwoodparowujący. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296260 (22) 92 10 14 5(51) C10B 39/08 
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 
(72) Tramer Alfred, Bryczkowski Andrzej, 

Dutkowiak Andrzej, Ściążko Marek 
(54) Sposób chłodzenia gorącego koksu i 

urządzenie do chłodzenia gorącego koksu 
(57) Reaktor szybowy (1) składa się z dwóch szeregowo 

ustawionych kolumn (3) i (4) połączonych w górnej części 
wspólną komorą koksu (5) z urządzeniem załadowczym gorą
cego koksu (2). W dolnych strefach kolumn (3) i (4) umieszczone 
są naprzemiennie włączane dysze wytwarzania i tłoczenia mgły 
wodnej (6) i (8) i usytuowane nad nimi króćce odprowadzenia 
mieszaniny parowo-gazowej (7) i (9). 

Mgłę wodną wprowadza się dyszą (6) do pierwszej 
kolumny (3) reaktora szybowego (1) gdzie przepływa w przeciw-
prądzie przez opadające warstwy koksu o coraz wyższej tempe
raturze. Wytworzoną mieszaninę parowo-gazową po przejściu 
przez warstwę koksu o najwyższej temperaturze we wspólnej 
komorze koksu (5) tłoczy się współprądowo przez opadające w 
drugiej kolumnie (4) reaktora (1) warstwy koksu o coraz niższej 
temperaturze do króćca wylotowego (7). Z kolei następuje re
wersja kierunku tłoczenia mgły wodnej i wytworzonej mieszani
ny parowo-gazowej od dyszy (8), przeciwprądowo do opadają
cego koksu - przez kolumnę (4), wspólną komorę koksu (5) i 
współprądowo przez kolumnę (3) do króćca (9). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300847 (22) 93 10 25 5(51) C10G 7/00 
(71) Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i 

Petrochemiczne S.A., Płock; Kampa Jan, 
Płock 

(72) Bańkowski Andrzej, Bugaj Czesław, 
Pacałowski Jerzy, Mierzejewski Mieczysław, 
Żylik Wiesław, Stokłosa Tadeusz, Sadłowski 
Marek, Szablewski Stanisław, Szalkowski 
Leszek, Garstka Zdzisław, Zieleniewski 
Wojciech, Gardziński Maciej, Kampa Jan, 
Pytlewska Jadwiga, Cichoński Mirosław, 
Kobus Leszek, Puchowicz Aleksander 

(54) Sposób otrzymywania benzenu, toluenu i 
komponentów benzyn motorowych z benzołu 
koksowniczego 

(57) Sposób według wynalazku polega na kontaktowaniu 
benzolu koksowniczego z pirogazem pochodzącym z procesu 
pirolizy benzyn i gazów węglowodorowych przy stosunku piro-
gazu do benzolu 4:1 do 70:1 i olejem chłodząco-absorbującym 
przy stosunku oleju do benzolu 25:1 do 845:1. Następnie całość 
rozdziela się w procesie destylacji absorbcyjnej na fazę ciekłą i 
fazę gazową, które dalej poddawane są znanym procesom 
przeróbki, rozdziału i otrzymania czystego benzenu, toluenu i 
wysokooktanowych komponentów benzyn motorowych. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 296213 (22) 92 10 09 5(51) C10K1/00 
(71) WROCŁAW Zespól Elektrociepłowni S.A., 

Wrocław 
(72) Gostomczyk Adam, Jędrusik Jan, Starnawski 

Wacław, Pupka Józef, Ciasnocha Czesław 
(54) Sposób oczyszczania gazów spalinowych z 

gazowych związków siarki 
(57) Sposób oczyszczania gazów spalinowych z gazowych 

związków siarki, a zwłaszcza dwutlenku siarki z gazów spalino
wych pochodzących z pieca poiega na tym, że do reaktora 
podaje się rozpyloną wodę lub octan sodu o stężeniu 0,5-5% w 
jego przestrzeń (I) odległą o 20-30% wysokości (H) reaktora od 
miejsca dopływu spalin, a w strefę (II) reaktora usytuowaną o 
20-30% jego wysokości (H) od miejsca wypływu spalin podaje 
się rozpylony roztwór octanu sodu o stężeniu 1-20% zaś w 
przestrzeń reaktora pomiędzy tymi strefami podaje się rozpylo
ny roztwór o stężeniu 1-20% wagowych soli wapniowych kwa
sów organicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300408 (22) 93 09 14 5(51) C10L 1/04 
(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków; 

BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne, 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Skręt Iwona, Kossowicz Ludwik, Baranik 
Marta, Krasodomski Michał, Pałuchowski 
Grzegorz, Niedziela Jan, Rolnik Bronisław, 
Mierzwiński Andrzej 

(54) Niskosiarkowy iekki olej opałowy 
(57) Niskosiarkowy lekki olej opałowy składa się z 30-90% 

węglowodorowego ubocznego produktu pozostałościowego z 
procesu alkiiacji benzenu etylenem, o lepkości kinematycznej 
w 20°C 10-25 mm2/s i temperaturze płynięcia nie wyższej niż 
-40°C oraz 0-40% frakcji benzyny ciężkiej, o temperaturze zapło
nu nie niższej niż 30°C i której 10% objętościowych destyluje w 
temperaturze wyższej niż 145°C i/lub 0-50% frakcji uzyskanych 
z przerobu ropy naftowej, których 50% objętościowych destyluje 
do temperatury nie niższej niż 300°C, charakteryzujących się 
temperaturą zapłonu nie niższą niż 65'JC i zawartością siarki nie 
wyższą niż 1.2% masowych 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300488 (22) 93 09 24 5(51) C11C 3/04 
(31) 92 9211572 (32) 92 09 25 (33) FR 
(71) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, 

Rueil Malmaison, FR 
(72) Stern Robert, Hillion Gérard, Rouxel 

Jean-Jacques 
(54) Ulepszony sposób wytwarzania estrów z 

olejów roślinnych lub zwierzęcych i estry 
wytwarzane tym sposobem 

(57) Wynalazek dotyczy ulepszonego sposobu wytwarzania 
estrów z substancji tłuszczowych pochodzenia naturalnego, 
takich jak oleje roślinne lub zwierzęce i z alkoholi o niskim 
ciężarze cząsteczkowym, w którym zawraca się mydła i związki 
oleiste porwane w fazach alkalicznych, przez ich potraktowanie, 
po zakwaszeniu i oddzieleniu, frakcją otrzymanej fazy glicery
nowej, w obecności katalizatora alkalicznego, w celu wytworzenia 
korzystnie triglicerydu lub częściowo podstawionego glicerydu, 
który można dodawać do oleju stanowiącego surowiec do wytwa
rzania estrów. 

Sposób ten pozwala na ilościowe otrzymanie estrów 
metylowych, etylowych, propylowych lub butylowych nadają
cych się do stosowania jako substytut gazolu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 296161 (22) 92 10 06 5(51) C13D 3/02 
(71) WIEDEMANN POLSKA Sp.z o.o. 

Warszawa 
(72) Ginął Stanisław 
(54) Sposób dozowania i rozdziału mleka 

wapiennego, zwłaszcza przy nawapnianiu 
soków cukrowniczych i urządzenia do 
dozowania i rozdziału mleka wapiennego 

(57) Sposób dozowania i rozdziału mleka wapiennego na 
dowolną ilość punktów odbioru polega na pomiarze przepływu 
masy mleka wapiennego i na regulacji ilości tej masy proporcjo
nalnie do przepływu soku zmierzonego znanym przepływomie
rzem na przykład magnetycznym, a nastęnie na rozdzieleniu 
strumienia mleka wapiennego. 

Urządzenie do dozowania i rozdziału mleka wapiennego 
stanowi naczynie cylindryczne (5) z wywiniętym obrzeżem (10), 
umieszczonym w naczyniu zewnętrznym (11) zaopatrzonym w 
dowolną ilość odpływów (7,8,9), połączonych z punktami dawko
wania mleka wapiennego. Górna krawędź wywiniętego obrzeża 
(10) jest ustawiona poziomo. Nad wywiniętym obrzeżem (10) jest 
zamocowane obrotowe ramię (12) ze zgamiakami (13) i skroba-
kami (14). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 296201 (22) 92 10 08 5(51) C21C 1/02 
(71) Pechiney Electrometallurgie, Courbevoie, FR 
(72) Rebiere Michel, Nussbaum Gilles 
(54) Środek do odsiarczania ciekłej surówki na 

bazie węglika wapnia oraz sposób 
wytwarzania środka do odsiarczania 
surówek na bazie węglika wapnia 

(57) Środek składa się z proszku technicznego węglika wa
pnia, do którego dodano ewentualnie środki mające na ceíu 
spowodowanie uwalniania gazu w kąpieli lub modyfikacji skła
du żużla, powleczony lub zbrylony przy pomocy żywic bądź 
związku organicznego o temperaturze topnienia całkowitego i 
pozostającego w stanie stałym w temperaturze otoczenia. 

Sposób polega na mieszaniu węglika i domieszek ze 
spoiwem, żywicą lub substancją organiczną, zbrylaniu metodą 
grudkowania tabletkowania, prasowania lub wybaczania, ewen
tualnie ponownego rozdrabniania i przesiewania w celu uzyskania 
wymaganego składu granulometrycznego. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 300672 (22) 93 10 11 5(51) C21C 5/00 
(31) 92 959733 (32)921013 (33) US 
(71) CONSTEEL, S.A., Genewa, CH 
(72) VailomyJohnA. 
(54) Sposób i urządzenie do ciągłego 

podgrzewania wstępnego materiałów 
wsadowych do pieca hutniczego 

(57) Sposób składa się z: a) ciągłego przeprowadzania żądanej 
mieszaniny przez wydłużoną komorę ogrzewającą, b) ustanowienia 
dynamicznego uszczelnienia przy wejściowym końcu komory ogrze
wania, c) ogrzewania komory i znajdującej siew niej mieszaniny przez 
przepuszczenie gorących gazów przez i ponad mieszaniną wewnątrz 
komory oraz spalanie wspomnianych gazów dla wstępnego podgrza
nia wspomnianej mieszaniny, d) utrzymywania progresywnych zmian 
atmosfery wewnątrz komory podgrzewania, e) usuwania produktów 
spalania i tworzących gazów poprodukcyjnych z rejonu przepływu 
gazu w komorze, f) utrzymywania temperatury usuwanych produktów 
spalania w zakresie 900-1100°C przez co najmniej dwie sekundy, g) 
odprowadzania podgrzanej mieszaniny wsadowej w sposób ciągły 
bezpośrednio do pieca hutniczego. 

Wynalazek dotyczy również urządzenia do ciągłego 
podgrzewania wstępnego materiałów wsadowych do pieca hut
niczego. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 296171 (22) 92 10 05 5(51) C23C 8/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Swadźba Lucjan; Formanek Bolesław; 

Maciejny Adolf; Mendala Bogusław; Streiff 
Roland, FR 

(54) Sposób wytwarzania pokryć ochronnych na 
elementach ze stopów niklu lub kobaltu oraz 
stopów żelaza lub tytanu zwłaszcza na 
elementach silników spalinowych 

(57) Sposób polega na tym, że na elementy silników spali
nowych nanosi się metodą natryskiwania cieplnego proszki 
ceramiczne lub metaloceramiczne pokryte warstwą niklu lub 
kobaltu lub platyny, przy czym elementy ze stopów żelaza lub 
tytanu przed procesem natryskiwania cieplnego poddaje się 
niklowaniu, kobaltowaniu lub platynowaniu. Po procesie natry
skiwania cieplnego elementy z uzyskaną powłoką ceramiczną 
lub metaloceramiczną poddaje się nasycaniu dyfuzyjnemu ko
rzystnie metodą gazową, kontaktową lub kontaktowo-gazową 
albo też metodą natryskiwania zawiesin z następnym wygrze
waniem dyfuzyjnym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296277 (22) 92 10 16 5(51) C23C16/00 
(75) Skubała Wiesław, Koszalin; Janiszewski 

Zbigniew, Łódź 
(54) Sposób pokrywania powierzchni metalowych, 

zwłaszcza stalowych metalami czwartego 
okresu układu Mendelejewa lub glinem 

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnię metalu 
nanosi się kompozyt soli glinu lub metalu czwartego okresu 
układu Mendelejewa z kwasem naftenowym, który następnie 
poddaje się procesowi podgrzewania aż do jego rozkładu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296215 (22) 92 10 09 5(51) C25C 1/12 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Domagała Andrzej, Baranek Wit, 

Jesionkowska Aleksandra, Stańko Marian, 
Urbańczyk Leszek, Radko Jerzy 

(54) Sposób stabilizacji proszku miedzi 
(57) Sposób polega na tym, że proszek miedzi po operacji 

płukania w wodzie do uzyskania pH w zakresie 2,5-6,0, a nastę
pnie w wodnym roztworze winianu sodowego lub sodowo-po-
tasowego o stężeniu 0,1-2% poddaje się działaniu wodnego 
roztworu zawierającego 0,01-1,0 g/dm3 benzylaminy lub benzo-
triazolu, przy czym proces ten prowadzi się w temperaturze 
283-363 K w czasie 5-60 minut. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1 (21) 296194 (22) 92 10 06 5(51) D01D 5/08 
(71) POLMATEX-CENARO Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź 

(72) Jóźwiak Edmund, świątek Józef, Wrocławski 
Zbigniew, Jarzębowski Janusz 

(54) Urządzenie do formowania włókien przez 
rozdmuch stopionych polimerów 

(57) Urządzenie ma płytę (5) z dyszami (11) oraz ma listwy 
(6, 7) z wycięciami. Dysze (1.1) mają otwory (13) o mniejszej 
średnicy usytuowane w występie (14) płyty (5), który w przekroju 
poprzecznym ma kształt zbliżony do trójkąta. Występ (14) płyty 
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(5) oraz wycięcia listew (6, 7) tworzą szczeliny (16) stanowiące 
w przekroju poprzecznym dyszę de Lávala. 

Wycięcia mają najkorzystniej postać skośnych rowków, 
o podziałce co najmniej takiej samej jak podziałka wypływowych 
otworów (13) dysz (11) i połączone są z kanałem (12) wykona
nym w płycie (5) doprowadzającym sprężone powietrze. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296252 (22) 92 10 13 5(51) D01F 2/00 
C08B 16/00 

(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź 
(72) Struszczyk Henryk, Urbanowski Alojzy, 

Mikołajczyk Włodzimierz, Wawro Dariusz, 
Roman Jerzy, Starostka Paweł, Bodek 
Andrzej 

(54) Sposób regeneracji włókien, folii i innych 
produktów z karbaminianu celulozy 

(57) Sposób polega na tym, że włókna, folie i inne produkty 
formowane z alkalicznego roztworu karbaminianu celulozy do 
kwaśnej kąpieli koagulacyjnej, poddaje się regeneracji w wodnym 
roztworze wodorotlenków metali alkalicznych, jak wodorotlenek 
sodowy czy wodorotlenek potasowy, o stężeniu 0,5 - 5% wago-

wych, zawierającym związki pierwiastków amfoterycznych, jak: 
cynk, glin czy cyna występujące w postaci anionów, jak:cynka-
ny, gliniany czy cyniany w ilości 0,01 - 20% wagowych oraz 
ewentualnie sole wodorotlenków metali alkalicznych, w tempe
raturze nie wyższej niż 95°C, a następnie włókna folie i inne 
produkty po regeneracji poddaje się standardowemu wykoń
czeniu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296211 (22) 92 10 09 5(51) D01F 2/06 
(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź; 

Tampere University of Technology, 
Tampere, FI; Novasso Oy, Tampere, FI 

(72) Struszczyk Henryk; Nousiainen Pertti, FI; 
Kivekäs Olli, FI; Niekraszewicz Antoni 

(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych 
włókien wiskozowych 

(57) Sposób wytwarzania modyfikowanych włókien wisko
zowych zawierających aifa-celulozę oraz mikrokrystaliczny chi-
tozan polega na tym, że mikrokrystaliczny chitozan, zwłaszcza 
w postaci wodnej zawiesiny, poddaje się procesowi modyfikacji 
za pomocą rozpuszczalnych w wodzie i/lub alkaliach polimerów 
naturalnych, jak alginiany i/lub ich pochodnych, jak karbo-
ksymetyloceluloza, użytych w ilości nie mniejszej niż 0,1% wa
gowego, w stosunku do masy mikrokrystalicznego chitozanu, w 
postaci stałej lub w roztworze, w drodze intensywnego miesza
nia lub homogenizacji w czasie nie krótszym niż 1 minuta. 
Następnie zawiesinę modyfikowanego mikrokrystalicznego chi
tozanu zawierającego nie mniej niż 0,01 % wagowego, mikrokry
stalicznego chitozanu rozprowadza się w wiskozie, przy zacho
waniu stosunku mikrokrystalicznego chitozanu do alfa-celulozy 
w zakresie 0,001 - 0,1, po czym z tak otrzymanego roztworu 
przędzalniczego formuje się modyfikowane włókna wiskozowe 
znaną metodą. 

(7 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al(21) 301283 (22) 93 03 05 5(51) E01C 5/06 
(31) 92 4207735 (32) 92 03 11 (33) DE 
(86) 93 03 05 PCT/EP93/00507 
(87) 93 0916 W093/18232 P CT Gazette nr 22/93 
(75) Scheiwiller Rene, Hergiswil, CH 
(54) Zestaw kostek nawierzchniowych 
(57) Zestaw kostek nawierzchniowych, przeznaczonych do 

układania podłużnych i kołowych nawierzchni w ogrodach, na 
drogach itp., umożliwia wykonanie różnych układów prostych i 
pierścieniowych. 

Zastosowano w nim kostki z wyoblonymi ściankami 
bocznymi o wymiarze modułowym. Płaski zestyk kostek zarów
no przy układaniu mozaiki, jak też przy transporcie uzyskano 
dzięki nakładkom wielościennym. 

Płaski zestyk uzyskuje się w wiązaniu wozówkowym, jak 
też przy wykonywaniu wzorów pierścieniowych. Dla ułożenia 
mozaiki w kształcie wycinka koła stosuje się zestaw złożony z 
kostki (6, 7, 8) w kształcie wycinka koła, różniącej się kątem 

środkowym, mającej długość krawędzi wzdłuż promienia wyno
szącą (a). 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 296162 (22) 92 10 06 5(51) E01F15/00 
(71) Plastika v.d.i. Kromeriz, Kromeriz, CS 
(72) Kundera Miroslav, Zbranek Stanislav, Brada 

Pavel 
(54) Słupek kierunkowy z tworzywa sztucznego o 

konstrukcji składanej 
(57) Słupek kierunkowy ma korpus utworzony przez trzy 

samodzielne części (2, 3, 7), które są wzajemnie ustawione i 
połączone poprzez prowadnice (5, 6). Zewnętrzne prowadnice 
(5) wykonane są z czołami (16) zamkniętymi. Części korpusu 
słupka zabezpieczone są przed wysuwaniem. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 296156 (22) 92 10 05 5(51) E02B 15/00 
C02F7/00 

(71) BIOTECHNIKA Przedsiębiorstwo 
Wdrożeniowe Sp. z o. o., Warszawa 

(72) Królikowski Mariusz 
(54) Sposób i urządzenie do rekultywacji wód 

zbiorników otwartych, zwłaszcza jezior 
stratyfikowanych 

(57) Sposób i urządzenie według wynalazków rozwiązują 
zagadnienie skuteczniejszej metody natleniania wód jezior stra-
tyfikowanych, przy zmniejszonych kosztach w stosunku do tra
dycyjnych rozwiązań. 

Sposób polega na tym, że strumień sprężonego powie
trza wprowadza się pod termoklinę, a zassaną wodę z górnych 
warstw hypolimnionu w postaci napowietrzonej strugi wody 
wprowadza się pod lustro wody i spod lustra wody sprowadza 
się ją w dół w warstwy przydenne zbiornika wodnego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że dysze areacyjne 
usytuowane są w dolnej części korpusu, korzystnie na krawędzi 
dolnej korpusu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296272 (22) 92 10 15 5(51) E03C 1/01 
E03C 1/04 

(75) Obierzyński Ryszard, Sosnowiec 
(54) Zawór odcinający dla baterii wannowych i 

umywalkowo-zlewozmywakowych 
(57) Zawór charakteryzuje się tym, że korek sterujący (2) ma 

na swoim obwodzie rowki prowadzące z siodełkami, które przy 
współpracy z kołkami (14) zamieniają ruch obrotowy korka 

sterującego (2) na ruch posuwisty ze stabilnym punktem w 
siodełku.Zawór ma zatrzask zbudowany z pierścieni uszczelnia
jących i rowków. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 298433 (22) 93 04 06 5(51) E03C 1/04 
E03C1/048 

(75) Tyszka Jerzy, Kalisz 
(54) Bateria czerpalna jednouchwytowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest bateria czerpalna jednou

chwytowa, służąca do poboru, dawkowania i mieszania dwóch 
cieczy a w szczególności wody chłodnej i podgrzanej w odpo
wiednich proporcjach. 

Składa się ona z dwóch zaworów przeponowych, w 
których otwory dopływowe (4) zamykane są elastycznymi prze
ponami (5) pod naciskiem dociskaczy (6), mogących wykony
wać jedynie ruchy posuwisto-zwrotne ze względu na umieszcze
nie ich skrzydełek (8) wewnątrz wzdłużosiowych nacięć głowic 
(9). Skrzydełka przesuwane są przez przeciwnie skierowane 
gwinty tulei (10), obracanych stożkowym kołem zębatym (11) 
uchwytu (12) za pośrednictwem talerzowych kół zębatych tulei 
(10). 
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Ruch obrotowy uchwytu (12) wokół geometrycznej osi 
zaworów i tulei (10) dokonuje się wraz ze stożkowym kołem 
zębatym (11), które za pośrednictwem kół talerzowych (10) tulei, 
powoduje ich jednokierunkowy obrót, a różnokierunkowe prze
sunięcia wzdłużosiowe. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299503 (22) 93 06 29 5(51) E04B 1/00 
(71) Niespodziński Mikołaj, Gdańsk; 

Niespodzińska Barbara, Gdańsk 
(72) Niespodzińska Lucyna, Dubrawski Rajmund, 

Niespodziński Mikołaj, Dembicki Eugeniusz, 
Pasikowski Jan, Koprowski Edward, 
Curzyłek Jan, Smoliński Witold 

(54) Wielowarstwowa wielokomorowa 
monolityczna powłoka geotekstylna i sposób 
jej prefabrykacji 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstru
kcji monolitycznej, wielokomorowej, wielowarstwowej powłoki geo-
tekstylnej zabezpieczającej przed erozyjnym wpływem falowania 
płynących wód lub akwenu, przy zmniejszonych nakładach inwes
tycyjnych na zabezpieczanie brzegów morskich lub brzegów wód 
śródlądowych. 

Powłoka ma wnętrze podzielone na liczne niejednako
we komory powstałe w wyniku podzielenia wewnętrznej prze
strzeni powłoki (1) przeponami podłużnymi (2) i przeponami 
poprzecznymi. Każda z komór ma otwór (4) oraz elastyczne 
ściągi (5), a pierwsza czołowa warstwa (7) ma przesączalny 
elastyczny ekran. 

Sposób prefabrykacji powłoki polega na tym, że w 
każdym paśmie pojedynczej części segmentu powłoki w linii 
połączeń z przeponami podłużnymi (2) lub z przeponami po
przecznymi wykonuje się listwowe zaszewki, do których przy
szywa się następnie przepony, przy czym w przeponach po
przecznych znajdujących się w komorach zewnętrznych każdej 
z licznych warstw powłoki, wykonuje się przy ich pomocy kształt 
zewnętrznej krawędzi narożnej linii komór każdej z warstw po
włoki, począwszy od pierwszej warstwy czołowej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 296193 (22) 92 10 06 5(51) E04B 2/04 
(71) MIASTOPROJEKT-ŁÓDŹ Biuro 

Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego, Łódź 

(72) Frey Janusz 
(54) Trójwarstwowa ściana osłonowa 
(57) Wynalazek dotyczy połączenia warstwy licowej z war

stwą nośną w prefabrykowanych elementach trójwarstwowych 
ścian osłonowych, zapewniającego możliwość obciążenia war
stwy licowej dodatkowym ciężarem na przykład murowanej 
ścianki attykowej. 

Warstwa licowa (3) połączona jest z warstwą nośną (1) 
odcinkami profili walcowanych (4) na przykład z dwuteownika, 
równomiernie rozłożonych na całej powierzchni prefabrykowa
nego elementu ściany osłonowej. 

Trójwarstwowa ściana osłonowa według wynalazku mo
że być stosowana w budownictwie przemysłowym i ogólnym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300368 (22) 93 09 10 5(51) E04D 7/08 
(71) HYDROTEX Przedsiębiorstwo Robót 

Hydrotechnicznych Spółka z o.o., Słupsk 
(72) Mikuliński Jacek, Szyszko Jerzy 
(54) Maszyna kafaro - palownicza 
(57) Maszyna kafarowo - palownicza ma podwozie (1) gą-

siennicowe, wieżę, a zespół napędu (12) ma na wieży stół 
obrotowy (17), młot (18) i wciągarkę dociskową (16). Do podwo
zia (1) mocowany jest zespół orurowania (29), umożliwiający 
wciskanie i wyciąganie rur obsadowych. Wieża ma zastrzał (8), 
wspornik (7) i siłownik teleskopowy (9), łączące ją z ramą (2) 
podwozia (1) gąsiennicowego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301288 (22) 93 04 07 5(51) E04F13/08 
(31) 92 9216236 (32) 92 1128 (33) DE 

92 9205082 1104 92 DE 
(86) 93 04 07 PCT/EP93/00862 
(87) 93 10 28 WO93/21410 PCT Gazette nr 26/93 
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH und 

Co.KG, Waldachtal, DE 
(72) Seibold Gunter 
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(54) Wspornik do mocowania elewacji 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wspornik do poprawiania 

zamocowania elewacji z kołnierzem, mocowanym na betonowej 
warstwie nośnej oraz z ramieniem nośnym, wchodzącym w 
otwór warstwy zewnętrznej i ją podpierającym, w którym kołnierz 
(1) i ramię nośne mają postać półek kształtownika, połączonych 
ze sobą pod kątem prostym, oraz w którym na ramieniu nośnym 
umieszczona jest podpora (12), unieruchamiana w otworze (8) 
warstwy zewnętrznej (4) i przesuwana w wydłużonym otworze 
(10) ramienia nośnego (3) w jego kierunku podłużnym. 

(7 zastrzeżeń) 

A3(21) 301013 (22) 93 11 08 5(51) E04H 12/08 
(61) 296558 
(71) ELEKTROMONTAŻ-RZESZÓWS.A., 

Rzeszów 
(72) Sowa Zbigniew 
(54) Słup stalowy oświetleniowy 
(57) Słup o stałej zbieżności na całej długości, mający w 

przekroju poprzecznym kształt sześciokąta foremnego składa 
się z sześciu identycznych elementów trapezowych (2) z zagię
tymi dłuższymi bokami (3) w kształcie litery U, połączonych ze 
sobą za pomocą sześciu spinek (4) w kształcie pasa trapezowe
go z zagiętymi dłuższymi bokami, również w kształcie litery U. 
Odmiana wykonania słupa składa się z trzech elementów (6) 
zagiętych w środku pod kątem 60°, tworząc podwójne pasy 
trapezowe połączonych ze sobą za pomocą trzech spinek (4). 
Kolejna odmiana wykonania słupa składa się z dwóch elemen
tów (6) oraz dwóch elementów trapezowych (2) połączonych ze 
sobą za pomocą czterech spinek (4). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 299620 (22) 93 07 08 5(51) E04H 17/22 
(31)92 9211653 (32)92 08 29 (33) DE 
(71) Werth - Hołz GmbH & Co.KG, 

Finnentrop-Ronkhausen, DE 
(72) Theisen Werner 
(54) Wspornik do słupków 
(57) Wspornik z mocowaniem słupka drewnianego charakte

ryzuje się tym, że w płycie podstawowej (2) znajduje się gwinto
wany otwór przelotowy (6), przy czym na płycie podstawowej (2) 
jest osadzona płyta pośrednia (4) z przelotowym wybraniem do 
osadzania (5), usytuowanym współosiowo z gwintowanym otwo
rem przelotowym (6), w który wkręcana jest śruba (7) z gwintem 
do drewna (8) i z łbem (9), wchodzącym w przelotowe wybranie 
do osadzania (5), jak również z zazębiającym się w gwintowanym 
otworze przelotowym odsądzeniem (10). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 296196 (22) 92 10 06 5(51) E05B 37/16 
(75) Bałaziński Tadeusz, Nowy Sącz; Bałaziński 

Bogusław, Kraków 
(54) Głowica szyfrowa do zamka mechanicznego 
(57) Głowica szyfrowa do zamka mechanicznego ma obudo

wę (1), wewnątrz której znajdują się niezależne obrotowe ele
menty mimośrodowe (2) ustawiane dowolnie względem kołków 
zamka szyfrowego (7) za pomocą pokrętła obrotowo-przesuw-
nego (5), ustalacza przesuwu (3) oraz tarczy cyfrowej (4) zgod
nie z ustalonym kodem liczbowym. Sprzęgło przeciążeniowe (6) 
zabezpiecza całkowicie zamek przed uszkodzeniami mecha
nicznymi i jest połączone z zamkiem kołkowym (7). 

Wynalazek znajduje zastosowanie do zamykania do
wolnych zamków mechanicznych używanych do zamykania kas 
pancernych, sejfów i różnego rodzaju pomieszczeń lub obie
któw budowlanych. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 299220 (22) 92 04 29 5(51) E06B 3/96 
(31) 91 000133 (32)9108 23 (33) IT 
(86) 92 04 29 PCT/IT92/00048 
(87) 93 03 04 WO93/04256 PCT Gazette nr 6/93 
(71) ARCHIMEDE PROGETTI S.R.L., Gonars, 

IT 
(72) Bettin Giancarlo 
(54) Łącznik do zespołów profili do wykonywania 

ram drzwi i okien 
(57) Wzdłuż profilu (C) rozmieszczonych jest kiika łączników 

(A) mających przeciwległe kołnierze, którymi mocowane są przez 
obrócenie do profili. Z jednej strony kołnierz (1) jest ukształtowany 
stożkowo, a kołnierz z drugiej strony jest ukształtowany krążkowo 
i oba są połączone szyjką (3) i pośrednim elementem obrotowym 
(2). Kołnierz w kształcie krążka (4) ma zmodyfikowany kształt 
przez wprowadzenie elastycznych występów dociskowych (42) 
na dwóch wzajemnie prostopadłych osiach (X/Y) odpowiednio, 
z których jedna lub druga współpracuje z płaszczyzną przecho
dzącą na osi podłużnej stożkowato ukształtowanego pierścienia 
(1). Po wprowadzeniu tego krążkowego kołnierza (4) łącznika 
do profilu (C) i obróceniu go o 45° względem osi docisku w 
pierwszym profilu (Z1/22) łączniki (A) mogą swobodnie skręcać 
się wewnątrz odpowiedniego rowka pierwszego profilu (C). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296216 (22) 92 10 09 5(51) E21B 49/00 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Gralikowski Krzysztof, Kidybiński Antoni, 

Smółka Jerzy 

(54) Głowica hydraulicznego penetrometru 
otworowego, zwłaszcza dla otworów 
małośrednicowych 

(57) Głowica (1) ma tłok (3) z iglicą (4) naciskającą na powie
rzchnię badanej skały oraz umieszczony prostopadle do niego 
tioczek (8) z rdzeniem (6) i cewką elektromagnetyczną (7) do 
pomiaru wysuwu iglicy (4). Przestrzeń podtłokowa (11) tłoka (3) 
z iglicą (4) jest połączona z wypełnioną czynnikiem hydraulicz
nym o małej ściśliwości przestrzenią podtłoczkową (9) tłoczka 
(8) z rdzeniem (6), którego przestrzeń nadtłoczkowa (12) jest 
połączona z pompą układu hydraulicznego penetrometru. 

A1(21) 296232 (22) 92 10 12 5(51) E21C 41/18 
(75) Łuczuk Andrzej, Bytom; Maniakowski 

Zbigniew, Gliwice; Osiecki Andrzej,, 
Katowice; Trzcionka Piotr, Łaziska Średnie; 
Masternak Czesław, Bytom; Ochowiec 
Bernard, Bytom 

(54) Sposób badania biegu wychodni pokładu 
węgla i ustalania jego bezpiecznej granicy 
eksploatacji 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób badania biegu 
wychodni pokładu węgla nad powierzchnią karbonu i ustalanie 
bezpiecznej granicy jego eksploatacji w zależności od stopnia 
zawodnienia utworów piaszczystych nad karbonem. 

Sposób polega na tym, że po udostępnieniu pokładu 
drąży się w nim po wzniosie chodnik badawczy. Jednocześnie 
wraz z postępem przodka tego chodnika wierci się wyprzedza
jące otwory badawcze w pokładzie o długości od 25 do 50m. 
Natomiast w stropie chodnika wierci się otwory nachylone pod 
kątem około 45° do stropu, przy czym każdy kolejny otwór 
rozpoczyna się wiercić w połowie długości pomiędzy począt
kiem otworu poprzedniego a rzutem pionowym jego końca, 
którym osiągnął on powierzchnię karbonu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296274 (22) 92 10 15 5(51) E21D 5/12 
(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 

Kraków 
(72) Błasiak Tadeusz, Kozarski Leszek, Ölender 

Marian, Bielecki Stanisław 
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(54) Sposób przeprowadzania kontroli i naprawy 
obudowy szybów górniczych nie 
wyposażonych w urządzenie wyciągowe lub 
przedział drabinowy 

(57) Sposób przeprowadzania kontroli i naprawy obudowy 
szybów górniczych nie wyposażonych w urządzenie wyciągowe 
lub przedział drabinowy polega na zastosowaniu do tego celu 
pierścieniowego pomostu (1) zawieszonego na linach i prze
mieszczanego na całej głębokości szybu przy pomocy wind 
wolnobieżnych (4). Dojazd obsługi oraz transport materiałów i 
urządzeń do pomostu (1) odbywa się przy pomocy klatki (5) 
zawieszonej na linie nośnej (6), prowadzonej w linach prowad
niczych (11) i napędzanej wciągarką (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296264 (22) 92 10 14 5(51) E21D 9/10 
(71) REMAG Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węgłowego, Katowice 
(72) Żak Edward, Staniczek Franciszek, Caban 

Włodzimierz 
(54) Sposób wykonywania wyrobiska 

korytarzowego pochyłego po wzniosie 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania wyrobiska 

korytarzowego pochyłego po wzniosie, znajdującego zastoso
wanie w górnictwie podziemnym w pokładach o nachyleniu 
przekraczającym 12°. 

Na spągu (2) wyrobiska chodnikowego (1) ustawia się 
sztuczny spąg (3), na którym lokalizuje się kombajn chodnikowy 
(6). 

Sztuczny spąg (3) ma postać konstrukcji przestrzennej 
mającej w widoku bocznym kształt zbliżony do klina o ostrzu 
skierowanym ku przodkowi (4). Kąt (a) ostry między powierzch
nią roboczą (5) sztucznego spągu (3), a powierzchnią spągu (2) 
korzystnie reguluje się tak, że kąt (6) między powierzchnią 
roboczą (5), a płaszczyzną poziomą (K) przyjmuje wartość od 0° 
do 12°. 

Po wybraniu przodka (4) na głębokość zabioru za po
mocą urządzenia stabilizująco-przesuwnego (8) dokonuje się 
przekładki w kierunku przodka (4) sztucznego spągu (3) wraz z 
kombajnem chodnikowym (6). 

Po ponownym ustabilizowaniu sztucznego spągu (3) 
przystępuje się do wykonywania następnego zabioru przodka 
(4) kombajnem chodnikowym (6). Korzystnym jest, gdy przed 
przekładką sztucznego spągu (3) kombajn chodnikowy (6) uno
si się nad powierzchnię roboczą (5). 

Również celowym jest dwuetapowa przekładka sztucz
nego spągu (3) powiązana z manewrowaniem kombajnu chod
nikowego (6). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300645 (22) 93 10 08 5(51) E21D 11/15 
E21D 11/38 

(31) 92 9213673 (32) 92 10 09 (33) DE 
(75) Radtke Johannes, Moers, DE 
(54) Mata do oblepiania 
(57) Mata do oblepiania, przeznaczona zwłaszcza dla gór

nictwa podziemnego i budowy tuneli, składa się w istocie z 
uszczelniającej warstwy maty, stanowiącej np. wyrób geote-
kstylny, jak włóknina, tkanina lub kompleks oraz siatki podtrzy
mującej. 

W celu poprawiania obsługi podczas przeróbki i trans
portu, a także dla opłacalności wytwarzania siatka podtrzymu
jąca (3) jest wykonana w postaci tkaniny siatkowej, posiadającej 
biegnące na kształt watka i osnowy, połączone ze sobą na stałe, 
paski (4, 5) i w połączeniu z uszczelniającą warstwą (2) maty 
tworzy matę kompleksową. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 296253 (22) 92 10 13 5(51) E21D 17/054 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice; FAZOS Fabryka 
Zmechanizowanych Obudów Ścianowych, 
Tarnowskie Góry 

(72) Podleśny Franciszek, Szygula Marek, 
Woźnica Engelbert, Pretor Wincenty, 
Majewski Przemysław, Brachaczek Karol 

(54) Stropnica wychylna 
(57) Stropnica wychylna (3) górniczej obudowy zamocowa

na za pomocą przegubu (6) do stropnicy (5) jest połączona 
dodatkowo ze stropnicą (5) nożycowym mechanizmem (21, 22) 
zaopatrzonym w podpierający siłownik (12). Stropnica wychyl
na (3) ma co najmniej jeden hydrauliczny pomocniczy siłownik 
(1) zamocowany jednym końcem do otworu (3) w uchu (2) 
przytwierdzonym do wychylnej stropnicy (3). 

Otwór (8) ma zarys owalny. Pomocniczy siłownik (1) jest 
zamocowany drugim końcem do stropnicy (5) przegubem (4). 
Przegub (4) jest usytuowany, względem roboczej powierzchni 
(7) stropnicy (5), poniżej przegubu (6) mocowania wychylnej 
stropnicy (3) do stropnicy (5). 

(5 zasirzeżeń) 
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A1(21) 301030 (22)931110 5(51) E21D 17/054 
(71) TAGOR Tarnogórska Fabryka Urządzeń 

Górniczych, Tarnowskie Góry 
(72) Wala Franciszek, Szklorz Tomasz, Bydłoń 

Leszek, Kopera Jerzy, Parys Jerzy, Musiał 
Stanisław, Jagieła Krzysztof 

(54) Stropnica górniczej obudowy 
(57) Stropnica ma ucha (7), które są osadzone w co najmniej 

jednym otworze (8) wykonanym w płycie dolnej (4) stropnicy 
zasadniczej (1). Ucha (7) służą do przegubowego mocowania 
osłony czoła ściany (5) do stropnicy zasadniczej (1). Ucha (7) 
od strony podstawy (10) są wyposażone w wycięcia (11), które 
uniemożliwiają ich ruch w kierunku prostopadłym do płyty do
lnej (4). 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 300425 (22) 93 09 17 5(51) F01D 5/28 
(31)92 92116081 (32)92 09 21 (33) EP 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Gerdes Claus, DE; Maggi Carlo M., CH; 

Zehnder Marcel, CH 
(54) Turbosprężarka doładowująca do silników, w 

których eksploatowany jest olej ciężki 
(57) Wynalazek dotyczy turbosprężarki doładowującej do silni

ków eksploatujących olej ciężki. Ma ona napędzaną gazami spali
nowymi turbinę poddawaną działaniu cząstek, powodujących ero
zję, polegającą na wydrapywaniu. Co najmniej część powierzchni 
zewnętrznej turbiny, nie posiadająca warstwy ochronnej, ma nanie
sioną termiczną metodą natryskiwania warstwę ochronną (16), za
bezpieczającą przed erozją. Ta zabezpieczająca warstwa ochronna 
(16) zawiera twarde substancje z gatunku węglików. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 299756 (22) 93 07 20 5(51) F01K13/02 
G05D 29/00 

H02J 3/04 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, Wrocław; Elektrownia 
TURÓW, Bogatynia 

(72) Tymes Euzebiusz, Godowicz Jacek, Greń 
Józef, Mariański Krzysztof, Szyliński 
Waldemar, Krzywoszyński Wacław, 
Walkowiak Roman, Maciejewski Czesław, 
Stolarski Wiesław 

(54) Sposób regulacji obciążenia bloku 
energetycznego uczestniczącego w regulacji 
pierwotnej i wtórnej systemu energetycznego 
i układ do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że pierwszą grupę sygnałów 
podaje się do członu dynamicznego (14), którego przebieg 
koryguje się współczynnikiem zmiany sygnału (Ko) wartości 
opałowej węgla, po czym tak utworzony pierwszy składnik mocy 
zadanej (S1) sumuje się z drugim składnikiem (S2) mocy zada
nej, którego wartość uzależnia się od sumy sygnału proporcjo
nalnego do odchyłki częstotliwości (k-AF) i ograniczonego w 
układzie (3) sygnału szybkozmiennego przez sygnał proporcjo
nalny do odchyłki częstotliwości (k-AF). Tak utworzony sygnał 
mocy zadanej koryguje się sygnałem korekcyjnym (S3) określa
jącym odchyłkę ciśnienia rzeczywistego (p) od wartości zadanej 
(pz) względem zadanego odchylenia ciśnienia ukształtowane
go w członie dynamicznym (10) wymuszonego sygnałem dru
giego (S2) składnika mocy zadanej, przy czym wartość sygnału 
korekcyjnego (S3) kształtuje się w układzie obliczeniowym (5) 
w zależności od kierunku pochodnej sygnału drugiego (S2) 
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składnika mocy zadanej oraz przyjętego stopnia zaangażowa
nia mocy z akumuiacji przy zmianach tego sygnału. 

W przedmiocie zgłoszenia przedstawiono również układ 
do regulacji obciążenia bioku energetycznego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 296269 (22) 92 10 16 5(51) F01K 25/14 
(75) Mazur Maciej, Warszawa 
(54) Układ do samoczynnego rozruchu i 

samoreguîacji spalinowej siłowni gazowej 
(57) Układ posiadający na wspólnym wale z prądnicą silnik 

zaopatrzony w rozrusznik połączony z baterią akumulatorów 
charakteryzuje się tym, że ma układ (7), który połączony jest z 
czujnikiem (6) ciśnienia gazu i z czujnikiem (10) pomiaru mocy 
oraz z wyłącznikiem (9) i przepustnicą (3) znajdującą się w 
mieszalniku (2), Układ (7) połączony jest również z czujnikiem 
obrotów (8) zespołu (4, 5). Korzystnie jest, jeżeli układ (7) ma 
ciśnieniowo zależny sterownik (14) oraz ciśnieniowo zależny 
różnicowy regulator mocy (15). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296233 (22) 92 10 12 5(51) F04D 29/18 
(75) Berowski Tadeusz, Bielsko-Biała; Kurcius 

Tadeusz, Pszczyna; Berowski Tomasz, 
Bielsko-Biała 

(54) Półotwarty wirnik pompy wirowej, zwłaszcza 
do cieczy zanieczyszczonych 

(57) Półotwarty wirnik (1) wyposażony w rozszerzone łopatki 
(4) posiadające czynne strony (5) i bierne strony oraz górne 
powierzchnie (7), ma na górnych powierzchniach (7) łopatek (4) 
wirnika (1), w pobliżu czynnych stron (5) łopatek (4) wirnika (1), 
wykonane grzbiety (8) wystające ponad górne powierzchnie (7) 
łopatek (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296157 (22) 92 10 05 5(51) F15B 13/01 
(71) KOPROTECH Ośrodek 

Badawczo-Konstrukcyjny, Warszawa 
(72) Nolbert Krzysztof 
(54) Blokada rozdzielacza 
(57) Blokada składa się ze wspornika (1) oraz zatrzasku (2), 

w którym wykonany jest rowek uniemożliwiający obrót dźwigni 
rozdzielacza. Odblokowanie dźwigni jest możliwe po przemie
szczeniu się zatrzasku (2). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296221 (22) 92 10 12 5(51) F16C 11/02 
F16F7/02 

(75) Kobierecki Bronisław, Piastów; Rzemek 
Witold, Warszawa 

(54) Sposób wytwarzania elementów sprężystych 
gumowo-metalowych tulejowych oraz 
element sprężysty gumowo-metalowy 
tulejowy 

(57) Sposób polega na wykonywaniu rowków kompensacyj
nych (3) natulei gumowej (2) zwulkanizowanej z tuleją wewnę
trzną (1) i wtłaczanej w tuk ję zewnętrzną (4). Element sprężysty 
ma tuleję gumową (2) ze spiralnymi rowkami kompensacyjnymi 
(3), powierzchniami czołowymi (5) nachylonymi pod kątem 3° 
do 20° oraz średnicą zewnętrzną większą o 0,5% do 2,5% od 
średnicy wewnętrznej tulei zewnętrznej (4). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 301286 (22)93 03 02 5(51) F16D 25/10 
F16D 13/38 

(31) 92 9205163 (32) 92 03 10 (33) GB 

(86) 93 03 02 PCT/GB93/00427 
(87) 93 09 16 W093/18314 PCT Gazette nr 22/93 
(71) MASSEYFERGUSON 

MANUFACTURING LIMITED, 
Warwickshire, GB 

(72) Barton John Robert, Brace Christian John 
(54) Podwójny układ sprzęgieł 
(57) Podwójny układ sprzęgieł (13) obejmuje pierwsze i dru

gie sprzęgło (21, 22) z zespołem włączającym w postaci tłoka 
(35) umieszczonego pomiędzy sprzęgłami. Tłok ten jest rucho
my w pierwszym kierunku dla włączenia pierwszego sprzęgła 
(21) i odłączenia drugiego sprzęgła (22) i w drugim kierunku, 
przeciwnym do pierwszego kierunku dla włączenia drugiego 
sprzęgła (22) i odłączenia pierwszego sprzęgła (21). Zespoły 
sprężynujące w postaci sprężyn talerzowych (46, 48) umiesz
czone są pomiędzy zespołem włączającym, a odpowiednim 
sprzęgłem tak, że całe ciśnienie włączania sprzęgieł przenoszo
ne jest z zepołu włączającego na każde odpowiednie sprzęgło 
poprzez te sprężyny. Sprężyny te zapewniają to, że podczas 
zmian między stanami włączenia sprzęgieł utrzymywane jest 
wystarczające ciśnienie włączenia sprzęgieł by zapewnić, że 
wyjściowy moment obrotowy układu nie spada do zera. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 296254 (22) 92 10 15 5(51) F16K 31/02 
F16K1/34 

(75) Supeł Dariusz, Łódź 
(54) Elektrozawór 
(57) Elektrozawór ma korpus (1) z przelotowym otworem (2), 

obudowę (19), elektromagnetyczną cewkę (18) oraz element 
ruchomy w postaci kolistej płytki (8) z otworami (9), rozmiesz
czonymi w pobliżu jej obwodu, przy czym płytka (8) jest umie
szczona w przestrzeni zagłębienia (5) dna (4) elektrozaworu, 
pomiędzy elastyczną uszczelką (10) osadzoną na spodzie za
głębienia (5), a dolną powierzchnią korpusu (1) elektrozaworu, 
w której są wykonane koncentrycznie dwa zagłębienia (11) i (12) 
z tym, że zagłębienie (11) ma średnicę równą średnicy rozmie
szczenia otworów (9) w płytce (8), a wzdłuż linii stanowiącej 
średnicę tego zagłębienia jest wykonane dodatkowe zagłębie
nie (13), natomiast zagłębienie (12) ma średnicę nieco większą 

od średnicy płytki (8), przy czym w zagłębieniu tym jest osadzo
na elastyczna uszczelka (14) o przekroju kołowym. Ponadto u 
dołu przelotowego otworu (2) korpusu (1) jest wykonane podto-
czenie (15), w którym jest osadzona sprężyna (16) stykająca się 
z powierzchnią kolistej płytki (8). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296273 (22) 92 10 15 5(51) F16K 31/18 
(75) Cieślukowski Ryszard, Szczecin; Szwajlik 

Dymitr, Szczecin 
(54) Zamknięcie przed wypływem oleju 

parafinowego ze zbiornika z poduszką 
gazową 

(57) Zamknięcie w formie zaworu zwrotnego charakteryzuje 
się tym, że zawór zwrotny zbudowany jest z pływaka kulistego 
(1), którego tworzywem jest piana syntaktyczna gwarantująca 
dobrą stabilność materiału w warunkach pracy oraz gniazda 
obwodowego (2) o geometrii zgodnej ze średnicą pływaka 
kulistego (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300364 (22) 93 09 09 5(51) F22B 35/00 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, Wrocław; Elektrownia 
Turów, Bogatynia 

(72) Pollak Janusz, Tymcs Euzebiusz, Kielian 
Robert, Wierzbicki Zbigniew, Piontek 
Stefan, Giebułtowski Jan, Chudzik Ryszard, 
Podgórniak Janusz 
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(54) Sposób regulacji dopływu powietrza 
całkowitego do kotła energetycznego i układ 
do realizacji tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że zadany przepływ powietrza 
(Lv) określa się na podstawie danych o stratach powietrza (Lnp) 
w instalacji powietrza między wentylatorem podmuchu a pale
niskiem i danych o powietrzu dossanym (Lnk) do kotła. W 
procesie regulacji uwzględnia się zmienny współczynnik nad
miaru powietrza (l) uzależniony funkcjonalnie od przepływu 
powietrza teoretycznie potrzebnego (Lt) do spalania, otrzyma
nego z przeliczenia w znany sposób strumienia energii chemi
cznej (E) paliwa, przy czym zadany przepływ powietrza (Lv) oraz 
zadaną zawartość tlenu (Ov) w spalinach kształtuje się w blo
kach dynamicznych (D1), D2) uwzględniając kierunek zmiany 
zadanego przepływu powietrza (Lv). W przedmiocie zgłoszenia 
przedstawiono również układ do regulacji dopływu powietrza 
całkowitego do kotła. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 300646 (22) 93 10 08 5(51) F23G 5/00 
(31) 92 4234163 (32)9210 09 (33) DE 
(71) Siemens Aktiengesellschaft, München, DE 
(72) May Karl, Herm Hartmut, Mattke Reinhard 
(54) Sposób spalania wytïewnego oraz urządzenie 

do spalania wytlewnego z regulacją ciśnienia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób spalania wytlew

nego i urządzenie do spalania wytlewnego. 
Odpady są zadawane do bębna (2) do pirolizy. Wytwo

rzony tam gaz wytlewny (s) jest prowadzony do komory (8) 
spalania. Powstające tam gazy spalinowe (r) są poprzez urzą
dzenie chłodnicze (10) i poprzez sprężarkę gazową (16) dopro
wadzane do komina (20). Za pomocą urządzenia sterującego 
(24,70) liczba (ni) obrotów sprężarki gazowej (16), w zależności 
od ciśnienia (p) w drodze gazu pomiędzy bębnem (2) do pirolizy 
i sprężarką gazową (16), jest tak sterowana, że przy obniżeniu 
się ciśnienia (p) liczba (ni) obrotów obniża się. Zalecane jest, 
aby do sprężarki gazowej (16) dołączyć szeregowo dalszą sprę
żarkę gazową (54), której liczba (n«) obrotów jest odpowiednio 
regulowana. Może być również zastosowany dalszy bęben (52) 
do pirolizy. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 296197 (22) 92 10 06 5(51) F26B 3/18 
(75) Kozieł Stanisław, Wrocław; Rożko Marek, 

Wrocław; Betlej Jarosław, Wrocław 
(54) Sposób suszenia drewna i komora do 

suszenia drewna 
(57) Sposób suszenia drewna polega na tym, że suszony mate

riał poddaje się cyklicznym zmianom podciśnienia, po uprzednim 
wygrzaniu suszonego materiału do temperatury 55°C, przy czym 
przy napowietrzaniu następuje wypompowywanie skroplin. 

Cały cyk suszenia odbywa się w czasie nie krótszym niż 
24 godziny i nie dłuższym niż 7 dni, do wilgotności końcowej 
drewna 8%. 

Komora do suszenia drewna w kształcie poziomego 
walczaka ma hermetycznie zamykaną dennicę (2), a wewnątrz 
komory (1) umieszczony jest na szynach wózek, na którym 
ułożone są warstwowo palety (10) i suszone drewno (15). Palety 
(10) tworzą układ rurowy o przekroju prostokątnym i połączone 
są elastycznymi przewodami z kolektorem zbiorczym (8) dopro
wadzającym czynnik grzewczy z ogrzewacza (3). 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1 (21) 296266 (22) 92 10 16 5(51) G01B 7/12 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Dyiik Maciej, Janusz Marek, Piekarska 

Stanisława, Komorowska Danuta, Szucht 
Edward, Górski Hubert 

(54) Sposób badania cech morfologicznych 
przędzy oraz urządzenie do realizacji tego 
sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że analizuje się obraz przędzy 
wzdłuż jej przekroju osiowego, którą przesuwa się w płaszczyźnie 
równoległej do płaszczyzny czujnika fotoelektrycznego skokowo, 
przy czym przesuwanie przędzy w szczelinie pomiarowej pomię
dzy źródłem światia a czujnikiem fotoelektrycznym odbywa się w 
taki sposób, że nie styka się ona z żadnymi elementami tworzący
mi tę szczelinę. 

Układ zawiera segmentowy czujnik fotoelektryczny (1) 
połączony z układem sterującym (2) oraz poprzez wzmacniacz 
i komparator (3) z interfacem (4) sprzęgniętym z komputerem 
(5), przy czym interface (4) połączony jest na wejściu z czujni
kiem (1) i układem sterującym (2), zaś na wyjściu z układem 
napędowym (6) do przesuwu przędzy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296268 (22) 92 10 16 5(51) G01B 21/16 
(71) KOLZAM Kolejowe Zakłady Maszyn, 

Racibórz 
(72) Sierżant Roman, Wróblewski Jerzy, 

Rynkiewicz Grzegorz, Suwała Andrzej, 
Iwaszkiewicz Maciej, Główka Adam, 
Hojczak Roland 

(54) Układ szynowego pojazdu pomiarowego 
(57) Układ wyróżnia się tym, że posiada blok analogowy (BA) 

wyposażony we wzmacniacze standaryzujące (WS1 ,.,.WSn), któ
rych wyjścia są połączone z pierwszym wejściem (WS1) bioku 
sumatora analogowego (BSA), natomiast wejścia wzmacniaczy 
standaryzujących (WS1 ,...WSn) bloku analogowego (BA) są połą
czone z wyjściami przetworników przemieszczeń liniowych pozio
mych (PX) i przetworników przemieszczeń liniowych pionowych 
(PY) poprzez mierniki przemieszczeń liniowych (MPL1, MPL2) 

oraz z wyjściem żyroskopowego czujnika przechylenia (GYRO) 
poprzez żyroskopowy blok wyjściowy (BW), zaś wyjście bloku 
analogowego (BA) jest połączone z pierwszym wejściem (WE1) 
rejestratora analogowego (RA), ponadto wyposażony jest w 
blok pomiaru drogi (BPD) zawierający przetwornik obrotowo-
impulsowy (POI), który jest połączony poprzez zawierający blok 
wyróżniania kierunku jazdy (BWKJ) z blokiem licznika wstępne
go (BLW) bloku pomiaru drogi oraz z wejściem bloku licznika 
metrycznego (BLM) bloku pomiaru drogi (BPD), którego pier
wsze wyjście jest połączone poprzez blok sterowania znaczni
ków (BSZ) z drugim wejściem (WE2) rejestratora analogowego 
(RA), zaś drugie wyjście poprzez blok pomiaru prędkości (BPP) 
jest połączone z drugim wejściem bloku sumatora analogowego 
(BSA), ponadto wyjście bioku wyróżniania kierunku jazdy (BWKJ) 
bloku pomiaru drogi (BPD) jest połączone poprzez blok sterowa
nia silnika krokowego (BSSK) z wejściem sterownika silnika kro
kowego (SSK). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296225 (22) 92 10 12 5(51) G01N 3/56 
(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe 

Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 
(72) Potekha Valentin, Niewzorow Walierij, 

Szczerek Marian, Piekoszewski Witold 
(54) Urządzenie do pomiaru liniowego zużycia 

skojarzeń trących 
(57) Urządzenie zawierające podstawę (1), zamocowany na 

niej korpus (2), uchwyt (9) próbki (10), układ sprzęgający (3), 
trzpień (4) z oporowymi powierzchniami kontaktowymi i czujnik 
zużycia (12), charakteryzuje się tym, że ma układ sprzęgający 
główny (3) i układ sprzęgający pomocniczy (7) oraz zespół 
regulacji (5), przy czym układ sprzęgający główny (3) umiesz
czony jest w korpusie (2) i utrzymuje trzpień (4) współosiowo z 
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czujnikiem zużycia (12), natomiast układ sprzęgający pomocni
czy (7) umieszczony jest pomiędzy trzpieniem dodatkowym (8) 
i uchwytem (9) próbki (10), zaś zespół regulacji (5) połączony z 
trzpieniem (4) ma w swoim wnętrzu umieszczony swobodny 
koniec płytki oporowej bocznej (6) połączonej drugim końcem 
z trzpieniem dodatkowym (8). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 296212 (22) 92 10 09 5(51) G01N 21/88 
(71) RADIOTECHNIKA Przedsiębiorstwo 

Aparatury Elektronicznej, Wrocław; 
ANALITPRIBOR Tibiiiskie 
Naukowo -Prodiikeyine Zjednoczenie, 
Tibilisi, GG 

(72) Łaszkiewicz Jerzy; Oczerednoj Konstanty, SU 
(54) Sposób pomiaru wartości stopnia 

zadymienia spalin silników spalania 
wewnętrznego, zwłaszcza z zapłonem 
samoczynnym i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

(57) W sposobie promieniowanie ze źródła (1) światła kieruje 
się na strumień spalin i z drugiej strony tego strumienia spalin 
mierzy się wielkość przechodzącego przez spaliny promienio
wania, dokonując jednocześnie pomiaru temperatury T i ciśnie
nia P spalin oraz wielkość L bazy fotometrycznej. Stopień N 
zadymienia spalin wyznacza się z zależności: 

gdzie T-współczynnik przepuszczalności (przezroczy
stości) spalin; 

To, Po, Lo - standardowe wielkości temperatury i ciśnie
nia spalin oraz bazy fotometrycznej odpowiadające wymaga
niom normatywnym. 

Urządzenie ma źródło (1) światła usytuowane w obudo
wie (6) i sprzężone optycznie z odbiornikiem (2) światła usytuo
wanym przesuwnie, poosiowo w obudowie (7) za pomocą na
stawnego mechanizmu (8). Obydwie obudowy (6 i 7) są ze sobą 
sztywno połączone za pomocą drążka (12). Urządzenie ma 
czujnik bazy fotometrycznej utworzony z zaciskowego, mocują
cego uchwytu (9) osadzonego na obudowie (6) źródła (1) światła 
orazzewsporczego, mocującego elementu (10) osadzonego na 
odbiorniku (2) światła, jak również z przetwornika (11) przesuwu 
odbiornika (2) światła z mocującym elementem (10). Przetwor
nik (11) jest usytuowany wewnątrz obudowy (7) odbiornika (2) 
światła. Wyjście tego przetwornika (7), wyjście odbiornika (2) 
światła oraz wyjścia czujnika (3) temperatury T i czujnika ciśnie
nia P są połączone z blokiem (5) elektroniki. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296199 (22) 92 10 06 5(51) G01N 30/02 
(71) TREND Ltd Spółka z o.o., Katowice 
(72) Kryściak Jan, Witor Jerzy, Przesławski Jerzy, 

Stryjniak Krzysztof 
(54) Chromatograf cieczowy do analizy 

zawartości fenyloalaniny w płynach 
ustrojowych i sposób rejestracji oraz 
ilościowej oceny wyniku 

(57) Chromatograf, w którym bufor eluujący podawany jest 
na kolumnę chromatograficzną za pomocą pompy przetłaczają
cej bufor z pojemnika poprzez czujnik ciśnienia i zawór-dozow-
nik, a kolumna chromatograficzna połączona jest hydraulicznie 
z detektorem i dalej urządzeniem rejestrującym, charakteryzuje 
się tym, że do rozdziału zastosowano kolumnę krótkąz dwukolu
mnowego systemu jonowymiennej chromatografii aminokwa
sów, a do detekcji absorpcjometr w zakresie nadfioletu przy 
długościach fal charakterystycznych dla aminokwasów aroma
tycznych. 

Rejestrację wyników rozdziału prowadzi się za pomocą 
drukarki połączonej z detektorem poprzez układ elektroniczny 
przetwarzający sygnał elektryczny w obwodzie przetwornika na 
liczby wprost proporcjonalne do stężenia aminokwasu w wycie
ku z kolumny. Sumę liczb odpowiadających oznaczanemu ami
nokwasowi, dzieli się przez współczynnik proporcjonalności, 
który wyznacza się uprzednio jako sumę liczb odpowiadających 
1 mikromolowi oznaczonego aminokwasu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299378 (22) 91 09 12 5(51) G01S 5/14 
(86) 910912 PCT/GB91/01555 
(87) 93 03 18 WO93/05407 PCT Gazette nr 08/93 
(71) AUSPACE LIMITED, Bruce, AU 
(72) Dempster Andrew Graham, Bryant Roderick 

Charles, Dougan Stanley Laverty, Tagaris 
Harry 

(54) Odbiornik globalnego systemu określania 
położenia 

(57) Odbiornik GPS, przeznaczony do współdziałania z glo
balnym systemem NAVSTAR, opartym na satelitach radionawi
gacji i przekazywania czasu, w którym przekaz z każdego z 
licznych satelitów zawiera sygnały kodu C/A, składającego się 
z nośnika modulacji kodu i danych, przy czym odbiornik ten 
zawiera środki do odbioru sygnałów kodu C/A, przekazywanych 
co najmniej z czterech satelitów oraz środki do wytwarzania 
sygnałów, obejmujące estymator o otwartej pętli parametrów 
sygnału dla oceny zgodności fazy większości parametrów syg
nału, obejmujących opóźnienie kodu, częstotliwość nośnika, 
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fazę nośnika, przyspieszenie fazy nośnika, wartość danych oraz 
opóźnienia danych. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 296440 (22) 92 10 06 5(51) G02B 27/00 
(75) Bizukojć Piotr, Andrychów 
(54) Metoda unieruchomienia skupienia światła 

bez potrzeby stosowania komputera z 
odpowiednim oprogramowaniem albo 
skomplikowanej elektroniki 

(57) Układ składa się z dwóch luster - płaskiego (2) i wklęsłe
go, które jest umieszczone w polu ograniczonym czterema 
fotodiodami (3). Sygnały z fotodiod (3) podane są do sterownika 
(7), który steruje siłownikami (6) ustalającymi położenia lustra 
płaskiego (2). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 296250 (22) 92 10 13 5(51) G02C 5/02 
(75) Iszczak Paweł, Łódź 
(54) Nanośnik okularów 
(57) Nanośnik charakteryzuje się tym, że na jego powierzch

ni styku ze skórą nosa, znajdują się przelotowe otwory (1) 
przechodzące przez całą jego grubość. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296275 (22) 92 10 15 5(51) G05D 23/19 
H02H5/04 

(71) Zespól Elektrowni DOLNA ODRA, Nowe 
Czarnowo 

(72) Wesołowski Jan, Twardowski Ryszard 
(54) Układ sterowania pracą zespołów 

napędowych, zwłaszcza wentylatorów 
chłodzących transformatory 

(57) Układ zawiera układ pomiaru temperatury (1 ) połączony 
z programatorem temperatur (2). Do programatora temperatur 
(2) włączony jest górny progowy analizator temperatury (3) i 
równolegle do niego dolny progowy analizator temperatury (4). 
Na wyjściach obu progowych analizatorów temperatury (3) i (4) 
włączone są cewki przekaźników układu załączająco-wyłączają-
cego (5). Do układu załączająco - wyłączającego (5) włączone 
są zespoły napędowe wentylatorów (6), (6') i (6"). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 301083 (22) 93 1117 5(51) G07F1/625 
(71) UNITRA-RADWAR Centrum 

Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 
Profesjonalne] RAWAR Warszawskie 
Zakłady Radiowe, Warszawa 

(72) Knypek Krzysztof, Borowski Witold 
(54) Układ stabilizacji prądu, zwłaszcza do 

impulsowych stabilizatorów napięcia 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że impulsowy stabilizator 

napięcia (ISN), którego trzecie wejście (we3) jest połączone z 
jego drugim wyjściem (wy2) i równocześnie z masą (Uo) układu 
jest dołączony do pierwszego wejścia układu (We1), zaś do 
drugiego wejścia układu (We2) jest dołączony operacyjny sta
bilizator napięcia (OSN), którego drugie wejście (we2) i drugie 
wyjście (wy2) są połączone ze sobą i równocześnie poprzez 
element rezystancyjny (RS) również z masą (Uo) układu, z którą 
poprzez obciążenie (Z01) i element rezystancyjny (RS) jest 
również połączone pierwsze wyjście (wył) impulsowego stabîli-
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zatora napięcia (ISN) oraz poprzez dzielnik napięcia (RD) i 
element rezystancyjny (RS) pierwsze wyjście (wył) operacyjne
go stabilizatora napięcia (OSN). Przy czym środek dzielnika 
napięcia (RD) jest połączony z drugim wejściem (we2) impulso
wego stabilizatora napięcia (ISN). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299825 (22) 92 10 16 5(51) G07F 19/00 
(31) 91 9121995 (32) 911016 (33) GB 
(86) 921016 PCT/GB92/01901 
(87) 93 04 29 WO93/08545 PCT Gazette nr 11/93 
(71) JONHIG LIMITED, London, GB 
(72) Jones Timothy Lloyd, Higgins Leslie Robert 

Graham 

(54) System przekazywania wartości 
(57) System obejmuje banki (1,2,3) rozrachunku bezgotów

kowego z odpowiednimi komputerami (1a, 2a, 3a), z których 
każdy ma licznik wartości (1 b, 2b, 3b). 

Każdy bank ma portfel gromadzący (1c, 2c, 3c), który 
jest połączony do odpowiedniego licznika wartości i który ma 
pamięć z rejestrem wartości portfelowej. 

System zawiera poza tym wiele elektronicznych portfeli 
i urządzeń wymiany, za pomocą których portfele komunikują się 
między sobą w celu przekazania wartości w transakcjach, które 
są autonomiczne względem komputera, a w każdym portfelu lub 
związanym z nim urządzeniu wymiany jest mikroprocesor. 

Transakcje są przeprowadzane pomiędzy parami po
rtfeli, z których jeden portfel wysyłający wysyła wartość, a drugi 
z nich, portfel przyjmujący przyjmuje wartość. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 301031 (22) 93 1110 5(51) H01F 40/06 
(71) UNITRA-RADWAR Centrum 

Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 
Profesjonalnej RAW AR Warszawskie 
Zakłady Radiowe, Warszawa 

(72) Mirosław Tomasz, Knypek Krzysztof, Araźna 
Ewa 

(54) Szerokopasmowy, magnetyczny przekładnik 
prądowy 

(57) Przekładnik charakteryzuje się tym, że ma trójkoiumno-
wy wzmacniacz magnetyczny (WM) o uzwojeniach podmagne-
sowujących i pomiarowych umieszczonych na zewnętrznych 
kolumnach rdzenia, zaś na środkowej koiumnie rdzenia posiada 
uzwojenie prądu mierzonego i uzwojenie kompensujące zmiany 
natężenia pola magnetycznego. 

(2 zastrzeżenia) 
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A2(21) 297078 (22)9212 17 5(51) H01L 29/792 
(75) Kordałski Wiesław, Gdańsk; Napieralski 

Andrzej, Aleksandrów* 
(54) Tranzystor polowy typu MOS z kanałem 

indukowanym 
(57) Tranzystor polowy typu MOS z kanałem indukowanym 

charakterystyczny tym, że zawiera co najmniej dwa różne ob
szary drenowe (1) i (2), zrealizowane w płytce półprzewodnika 
(7) i odizolowane od siebie warstwami izolatora (8). 

Obszary drenowe są w taki sposób usytuowane jeden 
pod drugim w głąb półprzewodnika (7) od jego powierzchni 
będącej w kontakcie z izolatorem (6) bramki (5), że od strony 
obszaru źródła (4) mają one bezpośredni kontakt z podłożem 
półprzewodnikowym (7), tworząc z nim złącza typu p-n, przy 
czym na powierzchni półprzewodnika (7) pomiędzy obszarem 
drenu (1) a źródłem (4) jest wytworzona warstwa izolacyjna (6) 
z naniesioną na nią elektrodą bramki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300118 (22)93 0817 5(51) H02G 11/00 
(31) 92 932328 (32) 92 0818 (33) US 
(71) Wagner Mining and Construction 

Equipment Co., Portland, US 
(72) Hughes Daniel L. 
(54) Urządzenie do nawijania przewodu, 

zwłaszcza do pojazdów górniczych 
napędzanych poprzez wleczony przewód 

(57) Urządzenie (24) do nawijania przewodu (26) na szpulę 
(28), zwłaszcza do pojazdu górniczego napędzanego poprzez 
wleczony przewód, zawiera prowadnik (52) przewodu (26) i 
mechanizm napędowy (74) połączone ze szpulą (28) i napędza
ne proporcjonalnie do jej obrotów. 

Mechanizm napędowy (74) zawiera obrotowe ramię 
(76) zamocowane obrotowo na jednym końcu do ramy pojazdu 
i połączone drugim końcem z prowadnikiem (52). 

Mimośrodowy wał napędowy (72), napędzany poprzez 
obrót szpuli (28) jest połączony drugim końcem z prętem łączą
cym, a ten z kolei jest połączony swoim drugim końcem (108) z 
pośrednim punktem łączącym ramienia obrotowego (76). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 296249 (22) 92 10 13 5(51) H02H 7/08 
(75) Matkowski Andrzej, Brzeg 
(54) Rozwiązanie techniczne automatycznego 

wyłączania rozrusznika pojazdu 
mechanicznego 

(57) Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że źródłem wyłą
czania i blokowania rozrusznika (R) jest zmiana napięcia na linii 
kontroli ładowania (NK) po uruchomieniu silnika. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296204 (22) 92 10 07 5(51) H03H 11/12 
H02M 7/145 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Deskur Jan, Zawirski Krzysztof, Łuczkowski 

Romuald, Piłaciński Jan, Litwiniuk Tomasz, 
Glaicher Bronisław 

(54) Filtr napięć trójfazowych, szczególnie do 
synchronizacji układów sterowania 
przekształtników tyrystorowych 

(57) Filtr zawierający dolnoprzepustowe filtry jednofazowe, 
charakteryzujące się tym, że każdy z filtrów jednofazowych (F1, 
F2, F3) ma dwa wejścia i są tak ze sobą połączone, że drugie 
wejście filtra (F1) jest połączone z wyjściem filtra (F2), którego 
drugie wejście jest połączone z wyjściem filtra (F3), zaś drugie 
wejście filtra (F3) jest połączone z wyjściem filtra (F1), przy czym 
do pierwszych wejść filtrów (F1, F2, F3) są doprowadzone 
zewnętrzne napięcia filtrowane (Ui, Ik, Ua), a ponadto wzmoc
nienia i stałe czasowe filtrów (F1, F2, F3) są tak dobrane, aby dla 
częstotliwości znamionowej, na wyjściach tych filtrów uzyskać 

napięcia (-Ui, -U2, -U3) zgodne w fazie lub różniące się o 
180° od podstawowych harmonicznych napięć wejściowych 
(Ui, U2 l U3). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300132 (22)92 09 30 5(51) H04B 7/00 
(31) 91 796118 (32) 9111 21 (33) US 
(86) 92 09 30 PCT/US92/08247 
(87) 93 05 27 WO93/10600 PCT Gazette nr 13/93 
(71) MOTOROLA, INC., Schaumburg, US 
(72) Diaz Rafael J., Naddell Marc, Grube Gary 

W., Roberts Robin, Sasuta Michael D., 
Adamczyk Robert 

(54) Sposób wyznaczania kanału 
akustycznego/danych jako tymczasowego 
kanału sterowania w systemie łączności 
radiowej 

(57) Sposób jest wykorzystywany przez sterownik centralny sy
stemu łączności radiowej. Sposób zapewnia podtrzymanie wcześniej 
określonego poziomu obsługi łączności. System łączności radiowej 
zawiera wiele kanałów głosowych, które są przydzielone pomiędzy 
wieloma abonentami (108-112) przy wykorzystaniu pierwszego kana
łu sterowania (102). W korzystnym przykładzie wy konania co najmniej 
jeden z kanałów głosowych (104-106) jest również przydatny do 
sterowania 

Sposób obejmuje oszacowanie aktualnego stanu ob
ciążenia i porównanie tego stanu obciążenia z górnym progiem 
obciążenia. Sterownik przyporządkowuje, gdy jest to właściwe, 
jeden z kanałów głosowych przydatnych do sterowania jako 
tymczasowy kanał sterowania. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 299673 (22) 92 10 14 5(51) H0413/02 
H04Q 11/01 

(31) 91 777737 (32) 911016 (33) US 
(86) 921014 PCT/US92/08763 
(87) 93 04 29 WO93/08658 PCT Gazette nr U/93 
(71) CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, 

Pittsburgh, US 
(72) Bianchini Jr. Ronald, Kim Hyong S. 
(54) Komutator pakietów 
(57) Komutator składa się z kolejki globalnie dzielonej pa

mięci mającej M adresów przechowywania, w których przecho
wywane są odpowiednie pakiety, gdzie M > 3. Komutator składa 
się również z sieci przedstawiającej mającej N portów wejścio
wych dla odbioru pakietów i dostarczania pakietów do wyma
ganych adresów w kolejce, gdzie N > 3. 

Komutator składa się również z sieci rozdzielającej ma
jącej J portów wejściowych gdzie J > 1, dla odbierania pakietów 
z kolejki i dostarczania ich do wymaganych portów wyjścio
wych. Sieć przedstawiająca i rozdzielająca połączone są z ko
lejką. Zastosowano także środki dla porządkowania pakietów 
odbieranych przez sieć przedstawiającą tak, że pakiety odbie
rane kolejno przez sieć przedstawiającą są dostarczane do 
kolejnych adresów w kolejce. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 296267 (22) 92 10 16 5(51) H04L 5/26 
H04J3/22 

(75) Krawczyk Zbigniew, Warszawa; Karatnicki 
Paweł, Warszawa 

(54) Sposób przesytu danych cyfrowych 
(5J) Sposób polega na tym, że linią dalekopisową (L) prze

syła się jednocześnie za pomocą urządzenia zawierającego 
multiplekser (M1) i demultiplekser (M2) dane telegraficzne z 
szybkością standardową oraz dane cyfrowe z większą szybko
ścią od standardowej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300629 (22) 93 10 07 5(51) H04N 17/00 
G06F 15/70 

(31) 92 9201761 (32) 921012 (33) NL 
(71) Oce-Nederland B.V., Venlo, NL 
(72) Westdijk Jacob Albert, Schonenberg Jacobus 

Hendrikus Maria, Sommer Monique 
Gerardine Miranda, Onvlee Johannes 

(54) Sposób klasyfikacji elementów obrazu 
przedstawianych przez system odtwarzający 
barwny obraz pod względem ich zabarwienia 
oraz system odtwarzania barwnego obrazu z 
wykorzystaniem tego sposobu 

(57) Na podstawie parametrów opisujących dany element, 
korzystnie nasycenia koloru i jego intensywności, klasyfikuje się 
dany punkt jako jednoznacznie bezbarwny lub kolorowy, albo 
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jako tymczasowo niezdefiniowany. W przypadku elementów 
sklasyfikowanych jako tymczasowo niezdefiniowane, klasyfiku
je się je następnie jako jednoznacznie bezbarwne lub kolorowe, 
w procesie analizy otoczenia danego elementu. Analiza ta pole
ga na badaniu położenia elementów otaczających dany punkt 
w przestrzeni barw. Dzięki takiemu postępowaniu delikatne 
pastelowe kolory są wiernie odtwarzane, pomimo istnienia szu
mu własnego skanera. 

Układ odtwarzania barwnego obrazu, wyposażony w 
urządzenie generujące informację o kolorze elementów punkt 
po punkcie, urządzenie (6) przetwarzające i korygujące tę infor
mację oraz generujące dane sterujące urządzeniem (7) druku
jącym, które to urządzenie (6) przetwarzające i korygujące infor
mację o kolorze elementów jest przystosowane do klasyfikacji 
elementów obrazu pod względem ich zabarwienia i zawiera 
pamięć zawierającą dane punktów podprzestrzeni, w której 
wydzielony jest obszar nieokreśloności pod względem zabar
wienia punktów, urządzenia wybierające punkty leżące w ob
szarze nieokreśloności, urządzenia przeprowadzające analizę 
elementów otaczających dany punkt pod względem stopnia 
rozkładu zabarwienia w tym otoczeniu oraz urządzenia klasyfi
kujące elementy obrazu na podstawie rezultatów analizy otocze
nia tego elementu. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 296170 (22) 92 10 05 5(51) H05B 3/10 
(71) NOVATEX Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Włókienniczego Południe, Bielsko-Biała 

(72) Grudniewski Michał, Kluska Andrzej, 
Herczek Jacek 

(54) Tkanina grzejna 
(57) Tkanina grzejna wykonana jest z nitek (1) metalowych 

o strukturze amorficznej, drobnokrystalicznej lub krystalicznej o 
wysokiej oporności właściwej stanowiących elementy grzejne, 
nitek (2) z tworzywa o właściwościach dielektryka stanowiących 
izolację i nitek (3) metalowych o niskiej oporności właściwej 
stanowiących połączenie elektryczne. 

Tkanina ma zastosowanie między innymi do wytwarza
nia odzieży ogrzewanej, grzejników do ogrzewania pojazdów, 
do podgrzewania ziemi, do ogrzewania mieszkań. 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 97910 (22) 93 05 21 5(51) A01D 34/64 
(71) AGROMET-ARCHIMEDES Fabryka 

Maszyn Rolniczych, Wrocław 
(72) Telatyński Leszek, Selinger Tomasz, Czyszek 

Zdzisław 
(54) Podkoronowa kosiarka rotacyjna 
(57) Podkoronowa kosiarka rotacyjna charakteryzuje się tym, 

że zespół tnący (5) zbudowany jest z pionowego wałka napędza
jącego (6) oraz przymocowanej do niego poziomej listwy (8) z 
luźno osadzonymi nożami (7), przy czym zespół tnący (5) napę
dzany jest przez siinik hydrauliczny (4) zamontowany na płycie 
uchylnej (3), połączonej pionową osią obrotu z płytą nośną (1), 
zaś na osi zespołu tnącego (5) zamocowana jest swobodnie 
tarcza ochronna (9).Płyta nośna (1) wyposażna jest w stopę 
ślizgową (10) i połączona przegubowo z zespołem mocującym 
(12) przystosowanym do zaczepienia kosiarki z boku ciągnika. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98006 (22) 93 06 04 5(51) A21C1/00 
(71) IBIS Ltd INTERNATIONAL BAKERY 

INDUSTRIES SPOMASZ, Bydgoszcz 
(72) Włodarski Czesław 
(54) Osłona dzieży 
(57) Osłona ma kształt półkolistego daszka, którego skośna 

płaszczyzna (1) zaopatrzona jest w otwór posiadający obrzeże 
(3), a część dolna i górna zaopatrzone są w równoległe obrzeża 
(4,5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96197 (22) 92 10 13 5(51) A22C 7/00 
(71) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2, 

Grudziądz 
(72) Falkowski Mirosław, Juszczak Adam 
(54) Urządzenie do formowania wyrobów 

mięsnych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pokrywania ma

sy mięsnej osłonką i napełniania siatek termokurczliwych tak 
przygotowaną masą mięsną. 

Umocowany do podstawy (1) urządzenia cylinder (2) 
wewnętrzny zakończony jest otworem załadunkowym, a na pew
nej długości otoczony jest cylindrem (3) zewnętrznym. Cylinder 
(3) zewnętrzny połączony jest z podstawą (1) urządzenia za po
mocą wspornika, do którego umocowany jest odwijak osłonki. 
Odwijak osłonki ma postać prostokątnej ramki wyposażonej w 
dwie rolki (6) mocujące bobinę osłonki. Nie osłonięty odcinek 
cylindra (2) wewnętrznego otoczony jest prowadnicą osłonki. 
Prowadnica osłonki ma postać spirali (7) umocowanej na prę
tach (8) połączonych ze wspornikiem. 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 98893 (22) 93 10 21 5(51) A47K 3/02 
(75) Ölender Jacek, Szczecin; Ölender Andrzej, 

Szczecin 
(54) Wanna kąpielowa 
(57) Wanna charakteryzuje się tym, że krawędzie zewnętrz

ne (2) i wewnętrzne (3) jej obrzeża (1) położone na górnej 
poziomej płaszczyźnie oraz obrys dna misy (6) mają kształt 
owalny, szerokość pasa obrzeża (1) zawarta między krawędzia
mi jest jednakowa na całym obwodzie pasa obrzeża, zaś dno 
misy (6) wanny w przekroju poprzecznym jest nachylone skoś
nie do poziomu. 

Charakterystyczną cechą wanny jest również to, że wan
na jest symetryczna względem jej wzdłużnej i poprzecznej pła
szczyzny środkowej, zaś jej zewnętrzna powierzchnia jest zabar
wiona na kolor czarny. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96174 (22) 92 10 07 5(51) A63F 9/02 
A63H 33/18 

(75) Ciupiński Sławomir, Kraków; Trzopek 
Andrzej, Kraków 

(54) Rzutka 
(57) Rzutka (1 ) do gier i zabaw ruchowych charakteryzuje się 

tym, że jej powierzchnia zewnętrzna posiada warstwę (2) wypo
sażoną w pętelki (3) ułożone w sposób nieregularny. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 98881 (22) 93 10 20 5(51) B01D 35/06 
(71) WIGA Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Czeladź 
(72) Glagluś Jerzy 
(54) Magnetofiltr 
(57) Magnetofiltr mający korpus z komorą, charakteryzuje 

się tym, że we wnętrzu komory (2) korpusu (1) znajduje się kosz 
filtracyjny (4), w którym umieszczony jest pręt magnetyczny (5), 
zamocowany do pokrywy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98458 (22) 93 08 10 5(51) B02C 15/12 
(75) Adamek Marian, Gliwice; Danek Krzysztof, 

Zabrze 
(54) Młyn kuleczkowy 
(57) Młyn kuleczkowy według wzoru użytkowego składający 

się z komory roboczej (1) i komory zbiorczej (6) z króćcami 
wlotowym (3) i odprowadzającym (7) oraz współosiowego wału 
(8) charakteryzuje się tym, że na wale (8) zamocowany jesttalerz 
(10), na którym osadzony jest pierścień wirujący (5), tworzący 
szczelinę separacyjną z pierścieniem stałym (4) osadzonym w 
obudowie komory roboczej (1). 
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Talerz (10) składa się z dwóch tarcz (11,12) z równomier
nie rozmieszczonymi wycięciami, połączonych ze sobą czołowo 
tak, że wycięcia tworzą promieniowe szczeliny. Krawędzie wycięć 
tarczy wewnętrznej (11) są skośne względem płaszczyzny tale
rza (10).Młyn kuleczkowy służy do nacierania substancji spro
szkowanych w środowisku ciekłym. Może być zastosowany np. 
w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96196 (22) 92 10 13 5(51) B25D 5/02 

(75) Patynowski Lech, Wrocław 
(54) Punktak samoudarowy 
(57) Punktak charakteryzuje się tym, że wewnątrz tulei kor

pusu (1) umieszczona jest sprężyna robocza (10) i bijak (6), w 
którego dolnej części, poprzeczne do osi, umieszczony jest 
zwalniak bijaka (8), przytrzymywany jednostronnie sprężyną 
prętową (7), który w wyniku wymuszonego przesuwu pozwala 
na przejście przez wykonany w nim otwór, trzpienia grota (4) 
zamontowanego suwliwie w obsadzie (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98811 (22) 93 10 08 5(51) B43L13/00 

(75) Melerski Jerzy, Bydgoszcz 
(54) Wielofunkcyjny przyrząd kreślarski 
(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że równolegle 

do otworów przelotowych (7), służących do kreślenia linü piono
wych, poniżej nich w określonym odstępie, wykonanych jest 
szereg otworów przelotowych korygujących (11), a podziałka 
milimetrowa na obrotowym wałku (5) ma postać skali spiralnej 
milimetrowej (8), przy czym przyrząd wyposażony jest w dwa 
elementy dystansowe (12) oraz w otwory (13) przystosowane do 
ich osadzenia i dodatkowo w liniale uformowana jest szczelina 
przelotowa (16), która służy do kreślenia linii pomocniczych 
ułatwiających wykonywanie pisma technicznego. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 96173 (22) 92 10 07 5(51) B60C 7/00 

(75) Otowski Jacek, Mała Karczma 
(54) Ogumienie pełne do pojazdów nie tylko 

silnikowych z dwukrotną możliwością 
wykorzystania i mniejszą awaryjnością 
równą zero 

(57) Ogumienie charakteryzuje się tym, że ma rowkową po
wierzchnię wewnętrzną (3) zbrojoną drutem z występami pro
stokątnymi (4). Na obwodzie powierzchni (3) mazwulkanizowaną 
powierzchnię (2), na której zwulkanizowana jest powierzchnia (1) 
z bieżnikiem. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96193 (22) 92 10 13 5(51) B60P 3/025 
B62K 27/00 

(75) Szuszkiewicz Marek, Poznań 
(54) Ryksza 
(57) Ryksza charakteryzuje się tym, że do podstawy wózka 

(2) zamocowana jest komora gastronomiczna (1). 
Komora gastronomiczna (1) zawiera pojemniki (4) do 

potraw umieszczone w zbiorniku (5) z wodą, pod którym znaj
dują się palniki (6) połączone z butlą (7). 

W komorze gastronomicznej (1) osadzony jest akumu
lator (8) zasilający lampy (9) zamocowane na rykszy. 

Ryksza służy do sprzedaży obwoźnej gorących potraw. 
(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 96088 (22) 92 09 25 5(51) B60P 3/28 
B66C 23/82 

(71) Gdańska Stocznia Remontowa, Gdańsk 
(72) Trzciński Czesław, Wiśniewski Władysław, 

Jeliński Polikarp, Grabowski Benedykt 
(54) Urządzenie napędowe podnośnika 

samochodowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji urzą

dzenia napędowego pozwalającego na eksploatowanie pod
nośnika w atmosferze silnego zapylenia. 

Urządzenie zawiera pneumatyczny zespół napędowy 
(2) składający się z silnika pneumatycznego, przekładni hydrau
licznej oddziaływującej poprzez rozdzielacz (6) i hydrauliczne 
przewody (7) na siłowniki podpór (8), ramion wysięgnika (9) i 
ich mechanizmu obrotu (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98782 (22) 93 10 04 5(51) B63B 27/14 
E06C7/08 

(75) Wilkowski Janusz, Pomieczyno k/Gdyni 

(54) Stopień gumowy do drabinki pilotowej 
(57) Istotą stopnia gumowego jest to, że górna część robo

cza (2) stopnia jest wyniesiona w stosunku do płaszczyzny 
podstawowej (6) prostopadłościanu (1) i ma wyprofilowania 
podłużne posiadające w przekroju poprzecznym kształt trapezu 
rozszerzającego się ku dołowi. 

Stopień posiada wzmocnienie w postaci użebrowanego 
pręta stalowego (5) oblanego gumą i wtopionego w nią wzdłuż 
całej długości prostopadłościanu (1). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 96181 (22) 92 10 10 5(51) C12C 9/18 
(75) Piekarski Janusz, Kraśnik; Madras Roman, 

Kraśnik; Niezabitowski Janusz, Kraśnik 
(54) Schładzarka do piwa podawanego z beczek 
(57) Schładzarka jest przepływowym stabilizatorem tempera

tury zapewniającym schładzanie lub podgrzewanie napoju do 
żądanej temperatury. Wewnątrz zamkniętego zbiornika (1) umie
szczona jest odpowiednio ukształtowana wężownica (5), przez 
którą przepływa piwo. Czynnikiem stabilizującym temperaturę 
przepływającego piwa jest doprowadzona do zbiornika (1) woda 
z instalacji wodociągowej. Jej stała temperatura utrzymywana jest 
na żądanym poziomie przy pomocy termostatu eletronicznego 
(12) sterującego zależnie od potrzeby pracą elektrozaworu (3), 
dozującego dopływ zimnej wody lub grzałką elektryczną (8) pod
grzewającą wodę. 

Urządzenie nadaje się szczególnie do stosowania w 
barach oraz pijalniach piwa. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1 (21) 98727 (22) 93 09 23 5(51) E03D 1/012 
(71) WAVINMETALPLASTBukSp.zo.o.,Buk 
(72) Ślak Marian, Kazimierski Maciej, Rzepka 

Bogumił 
(54) Spłuczka ustępowa 
(57) Spłuczka ustępowa charakteryzuje się tym, że oś obrotu 

dźwigni dwuramiennej (?) jest osadzona w gnieździe wspornika 
usytuowanego w ściance bocznej zbiornika (1) oraz tym, że 
wspornik na trzech bokach jest zaopatrzony w rowek w kształcie 
zbliżonym do ceownika dostosowany wymiarowo do grubości 
ścianki i otworu prostokątnego zbiornika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 99030 (22) 93 11 09 5(51) E03F 5/14 
(71) HUDROBUDOWA9Sp.zo.o. 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, 
Poznań 

(72) Borowski Zbigniew, Szczerkowski Andrzej 
(54) Prasa do skratek 
(57) Prasa ma komorę górną (1) połączoną z otworem zała

dowczym (2) rynny (3). W rynnie (3) jest zamontowany obrotowo 
ślimak podparty na końcu leżącym po stronie napędu (8). Ko
niec rynny (3) leżący po stronie przeciwnej napędu (8) przecho
dzi kolanem (14) w rurę (15). Rura (15) ma kształt stożka ściętego 
o niewielkiej zbieżności skierowanej w dół i nachylonej pod 
kątem ostrym do poziomu. Wylot rury (15) jest zakończony 
kierownicą (16) przypominającą kształtem kolano. Ślimak ma na 
całej długości jednakowy skok i średnicę. 

(4 zastrzeżenia) 

U1 (21) 99031 (22) 93 11 09 5(51) E03F 5/14 
(71) HYDROBUDOWA 9 Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, 
Poznań 

(72) Borowski Zbigniew, Szczerkowski Andrzej 
(54) Separator piasku 
(57) Seperator piasku składający się z komory osadczej, 

króćca wylotowego oraz ślimaka charakteryzuje się tym, że 
dnem komory osadczej (1) jest rynna (2), w której jest zamonto
wany obrotowo ślimak, przy czym osie symetrii wzdłużnej rynny 
(2) i ślimaka są przesunięte względem siebie równolegle. Wy
chodzący powyżej krawędzi górnej komory osadczej (1) koniec 
rynny (2) jest zwieńczony rękawem (5). Komora osadcza (1) ma 
rynnę ściekową (6) usytuowaną na części górnej jej powierzchni 
bocznej. Z rynny ściekowej (6) jest wyprowadzony na zewnątrz 
komory osadczej (1) króciec wylotowy (7). Przechodzący poza 
rękaw (5) koniec górny wału ślimaka jest sprzęgnięty z napędem 
(12). W najniżej położonej części rynny (2) jest zamontowany 
króciec (13). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 98976 (22) 93 11 02 5(51) E04B 1/78 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Cyunel Bogdan, Banaś Lucjan, Banaś-Proficz 

Teresa 
(54) Prefabrykowana mata termoizolacyjna 
(57) Mata do zawieszania w przegrodach budowlanych cha

rakteryzuje się tym, że posiada wewnętrzny rdzeń o strukturze 
porowatej (2) utworzony z rozdrobnionego i skarbowanego 
materiału elastycznego (1), zespolonego substancją klejącą w 
sposób punktowy oraz zewnętrzną osłoną w postaci elastycznej 
powłoki (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 97757 (22) 92 09 07 5(51) F16K 21/16 
(62) 95977 
(75) Piechowiak Stanisław, Tarnowskie Góry 
(54) Zawór grzybkowy 
(57) Zawór składa się z cylindrycznego korpusu zaworu (1) 

połączonego rozłącznie z jednej strony pierścieniem zamykają
cym (2), przez który osiowo przechodzi iglica popychająca (5) 
grzybka zamykającego (4), posiadającego kształt walca z koł
nierzem oporowym (7), o który w dolnej części oparta jest 
uszczelka grzybka (8) zaś w górnej części oparta jest sprężyna 
dociskowa (6) dociskana z drugiej strony pokrywą korpusu (3) 
połączoną w sposób rozłączny z korpusem zaworu (1). Wewnę
trzna ścianka cylindrycznego korpusu zaworu (1) posiada cylin
dryczne zgrubienie (9) poniżej wlotu (10), a powyżej wylotu (11), 
zaś od strony pierścienia zamykającego (2) posiada przewęże
nie do prowadzenia iglicy popychającej (5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98456 (22) 93 08 10 5(51) F42B 14/06 
(71) PRESSTA Tłocznia Metali, 

Owińska-Bolechowo 
(72) Kaczmarek Zdzisław, Czelny Ryszard, Wójt 

Marek, Popiołkiewicz Przemysław, Panowicz 
Ryszard 

(54) Profil, zwłaszcza sabotu pocisku 
podkalibrowego 

(57) Profil, zwłaszcza sabotu pocisku podkaiibrowego cha
rakteryzuje się przekrojem poprzecznym w postaci wycinka koła 
ograniczonego dwoma promieniście usytuowanymi bokami (1 
i 2) oraz dwoma łukami (3 i 4) łączącymi końce tych boków. 

(1 zastrzeżenie) 
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300646 F23G 34 
300670 C08J 21 
300672 C21C 24 
300677 B65D 13 
300682 B05B 7 
300684 B60N 11 
300685 C07D 16 
300686 C08F 20 
300843 A47C 3 
300847 C10G 22 
300881 B07B 7 
300905 A24D 3 
300980 C04B 15 
301013 E04H 28 
301030 E21D 31 
301031 H01F 38 
301033 C07K 20 
301051 A23G 2 
301083 G07F 37 
301208 C07D 17 
301220 A47L 3 
301283 E01C 25 
301286 F16D 33 
301288 E04F 27 
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47 
42 
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Nr 
zgłoszenia 
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96088 
96173 
96174 
96181 
96193 
96196 
96197 

Int.Cl5 
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B60P 
B25D 
A22C 
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45 
44 
43 
45 
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42 

Nr 
zgłoszenia 

1 
98811 
98881 
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44 
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298822 
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C07D 
A61K 
A61K 
B65F 
B62D 
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Nr zgłoszenia PCT 
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PCT/GB91/00587 
PCT/SE91/00522 
PCT/US91/06786 
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PCT/NL91/00198 
PCT/EP91/02057 
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PCT/US91/09466 
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PCT/US92/00481 
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PCT/EP92/00659 
PCT/NL92/00064 
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25/92 
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25/92 
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25/92 
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25/92 
25/92 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
4/93 
12/93 
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7/93 
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7/93 
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7/93 
7/93 
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PCT/DK92/00112 
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7/93 
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23/93 
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16/93 
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