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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- n u m e r zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- 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, A1. 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. kl. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 17,5. Nakład 970 egz.
Cena 4.-zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 492/94
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
IL 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)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)

—
—
—
—
—
—
—

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
(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):

A1
* A2
A3
* A4
U1
U3

—
—
—
—
—
—

ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy)
ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy tymczasowy)
ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe)

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

L WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 299533 (22) 93 07 01
6(51) A01C1/02
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Bodziak Kazimierz, Nalewaj Krzysztof,
Złonkiewicz Zbigniew
(54) Stół do kiełkowania ziarna

części swej powierzchni w elementy (13) do oddzielania szypu
łek (9) iiści i nisko rosnących liści buraczanych (10).

(10 zastrzeżeń)

(57) Stół do kiełkowania ziarna, ze zbiornikiem wodnym (1)
podgrzewanym elektrycznie pośrednio grzałkami (7) od dołu,
ze stabilizatorem temperatury, z blatem z otworami, w których
umieszczone są sączki nawilżające, posiada zespół chłodniczy
skladający się z chłodziarki (2) sprężarkowej z pompą (3) wodną
zasilającą zbiornik wodny (1), wyposażony w regulator (4) z
czujnikiem temperatury włączany sterownikiem (5) czasowym i
zespół do nagrzewania, z grzałkami (7), z regulatorem (6) i
czujnikiem temperatury włączany sterownikiem (5) czasowym.
Po ustawieniu na sterowniku (5) czasowym okresów grzania i
chłodzenia, stół przygotowany jest do pracy zgodnie z nastawa
mi w cyklu całodobowym.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304535 (22) 94 08 01
(75) Ryżak Andrzej, Oława
(54) Podstawka pod doniczkę

6(51) A01G 9/04

(57) Podstawka pod doniczkę przeznaczona jest do prze
mieszczania dużych roślin doniczkowych. Podstawka charakte
ryzuje się tym, że jej dno od strony wewnętrznej, ma gniazdo
ustalające (1), zaś od strony zewnętrznej, ma podporowe wystę
py (2), które są wyposażone w elementy toczne (3).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304697 (22) 93 11 25 6(51) A01D 23/02
(31) 92 4240203
(32)921130
(33) DE
(86) 93 11 25 PCT/EP93/03308
(87) 94 06 09 WO94/12012 PCT Gazette nr 13/94
(71) FRANZ KLEINE MASCHINENFABRIK
GMBH & Co., Salzkotten, DE
(72) Lühs Herbert
(54) Jedno- lub wielorzędowa maszyna do zbioru
buraków
(57) Jedno- lub wielorzędowa maszyna do zbioru buraków
zawiera siekacz (2) do usuwania części liścia buraczanego oraz
urządzenie do oddzielania szypułek (9) liści i rosnących nisko
liści buraczanych (10), przyłączone z tyłu i zawierające w danym
przypadku nóż ogławiaczowy. Do regulacji na wysokość urzą
dzenia oddzielającego przeznaczone jest koło stykowe (3), na
pędzane obrotowo. Oś obrotu (11) koła stykowego (3) jest
osadzona pionowo lub pochyło względem płaszczyzny pozio
mej (15). Koło stykowe (3) jest zaopatrzone przynajmniej na

A1(21) 304110 (22) 94 07 04
6(51) A01H 1/04
(31) 93 9313975
(32) 93 07 06 (33) GB
(71) SANDOZ AG., Bazylea, CH
(72) Bosemark Nils Olof, CH; Timmerman
Benedikt Raymond Victor Lena, FR
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(54) Sposób selekcji haploidów, rośliny
indukujące haploidy. haploidy oraz rośliny
haploidalne
(57) Wynalazek dostarcza, między innymi, sposobu selekcji
haploidów i podwójnych haploidów przez zastosowanie jako
znacznika przynajmniej jednego z dominujących znaczniko
wych genów selekcyjnych, dominujących genów wyróżniają
cych lub dominujących genów warunkowo letalnych. Wynala
zek obejmuje także rośliny indukujące haploidy, zawierające
przynajmniej jeden z dominujących genów warunkowo letal
nych, dominujący znacznikowy gen wyróżniający lub dominu
jący gen selekcyjny, a także męsko-męskie i żeńsko-żeńskie
haploidy oraz podwójne haploidy mające genotypy Ig i ig Ig i
wyselekcjonowane w procesie obejmującym użycie jako znacz
nika dominującego genu warunkowo letalnego, dominującego
selekcyjnego genu znacznikowego albo dominującego wyróż
niającego genu znacznikowego. Wynalazek obejmuje ponadto
procesy selekcji haploidów, wyindukowanych przez gen indu
kujący haploidy o nieokreślonym gametoficie, proces selekcji
haploidów żeńsko-żeńskich zawierających dominujący gen zna
cznikowy selekcyjny lub wyróżniający albo dominujący gen wa
runkowo letalny, a także rośliny haploidalne, ich części i nasiona
powstałe w wyniku zastosowań i procesów dostarcznych przez
niniejszy wynalazek.

(22 zastrzeżenia)
A1 (21) 305254 (22) 94 09 28 6(51) A01K 61/00
(71) ROTEX Zakład Produkcji Artykułów z
Tworzyw Sztucznych, Oława
(72) Ryżak Andrzej, Mielnik Kazimierz
(54) Urządzenie do hodowli, zwłaszcza ślimaków
(57) Wynalazek jest przeznaczony do hodowli ślimaków w
warunkach przemysłowych. Urządzenie ma postać otwartego na
czynia (1), którego dno (2) jest zbieżne w kierunku wkładki filtracyjnej
(3), pod którą jest usytuowany kanał (4) i gniazdo (5) odpływowe,
przy czym na obrzeżu (6) tego naczynia lub obrzeżu pokrywy jest
umiejscowiona wkładka (7), korzystnie chemicznie czynna Naczy
nie (1) jest zamocowane do słupów i połączone przewodem odpły
wowym z kolektorem zbiorczym zanieczyszczeń.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 303659

(22) 94 05 31

6(51) A01N 43/00
A01N 43/647
A01N 43/06
(31)93 4318285
(32)93 06 02
(33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Dutzmann Stefan, Dehne Heinz-Wilhelm,
Kuck Karl-Heinz, Brandes Wilhelm, Krämer
Wolfgang
(54) Środek grzybobójczy

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy za
wierający synergistyczne kombinacje substancji czynnych skła
dające się ze znanego związku o wzorze 1 z jednej strony i
znanych grzybobójczych substancji czynnych z drugiej strony.
Można je stosować przede wszystkim do zwalczania wielu fitopatogennych grzybów.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 299526 (22) 93 06 29 6(51) A01M 5/04
(75) Zabłocki Tomasz, Szadek
(54) Urządzenie do mechanicznego zbierania
stonki ziemniaczanej
(57) Urządzenie zawierające ramę podwieszoną do ciągni
ka, złożoną z równoległych do siebie listew wzdłużnych oraz
poprzecznych, atakże zespół zbierający stonkę, charakteryzuje
się tym, że do poprzecznych listew ramy (1) są podwieszone na
łańcuchach (2, 3) pojemniki (4) do zbierania stonki, zaś na
środkowej listwie ramy (1) są usytuowane czopy (5), na których
są osadzone wahadłowo ramiona (6) łopat wstrząsowych (7),
usytuowanych między pojemnikami (4), nadto na środku ramy
(1) jest zamocowany wał (8) przekaźnika mocy, połączony z
wałem korbowym (9), do którego są zamocowane, jedynymi
końcami, dwa cięgła (10) połączone z górnymi częściami ra
mion (6) łopat (7).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303960

(22) 94 06 23

6(51) A01N 43/36
A01N 43/50
(31)93 1920
(32)93 06 28 (33) CH
93 2154
16 07 93
CH
94 1306
27 04 94
CH
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH
(72) Zeun Ronald, DE; Knauf-Beiter Gertrude,
DE; Küng Ruth B., CH
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(54) Środki mikrobójcze oraz sposób zwalczania i
zapobiegania grzybom na roślinach

(57) Środki mikrobójcze dla roślin, o działaniu synergicznym, zawierające przynajmniej dwa składniki biologicznie czyn
ne, charakteryzują się tym, że składnikiem 1 jest związek wybra
ny z grupy związków: 1A) cis- 4- [3-(4-tert-butylofenylo) -2metylopropylo] - 2,6- dwumetylomorfolina ("Fenpropimorph")
i/lub 1-[3-(4-tert-butylo-fenylo)- 2-metyIopropylo] -piperydyna
("Fenpropidin") albo jedna z ich soli lub jeden z ich kompleksów
z metalem, 1B) 4-(2,2-dwufluoro-1,3 -benzodioksol-4-ilo)-1 H-pirolo-3-karbonitryl ("Fludioxonii"), 1C) N-(trójchlorometylotio) cykloheks-4-eno -1,2-dwukarboksyimid ("Captan"), 1D) związek o
wzorze 1, w którym Ri oznacza fluor lub chior, a Rg oznacza
chlor lub trójfluorometyl, 1E) N- (trójchlorometylotio) ftalimid
("Folpet"), a składnikiem 2 jest 2-anilinopirymidyna o wzorze 2,
4-cykiopropylo-6-metylo-N-fenylo-2-pirydynamina lub jedna z
jej soli lub jeden z jej kompleksów z metalem.
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pomiarowy (R) w obwodzie wyjściowym, który służy do określe
nia rezystancji obciążenia poprzez pomiar spadku napięcia w
obwodzie prądu pomiarowego, a następnie do pomiaru natęże
nia prądu oszałamiania celem obliczania ładunku elektrycznego
przez układ pomiarowy (UP). Rezultat mnożenia tej wartości
natężenia prądu przez czas oszałamiania pokazywany jest w
jednostkach ładunku elektrycznego za pomocą wyświetlacza
cyfrowego (W), a wielkość ładunku równa wartości nastawionej
nastawnikiem cyfrowym (N) sygnalizowana jest dzwonkiem (D).
Działaniem całości kieruje układ sterujący (US) współpracujący
z przekaźnikiem przełączającym.

(3 zastrzeżenia)

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 303772

A1(21) 303948 (22) 94 06 22 6(51) A01N 57/02
(31) 93 9307866
(32)93 06 23
(33) FR
(71) RHONE-POULENC AGROCHEMIE,
Lion, FR
(72) Chazalet Maurice, Mugnier Jacques
(54) Środek grzybobójczy do traktowania nasion,
sposób traktowania nasion z użyciem kwasu
fosforawego lub jednej z jego soli i
traktowane nasiona
(57) Wynalazek dotyczy nasion, zwłaszcza roślin jednoliściennych, zawierających na ziarnach lub wewnątrz ziaren grzybobójczo skuteczną ilość substancji czynnej, wybranej z grupy
obejmującej kwas fosforawy i jego sole, w nieobecności triazolu
2-(4-chlorobenzylideno)- 5,5-dimetyio-1-(1H-1,2,4 -triazol-1-ilometylo)-1-cyklopentanoIu oraz środków grzybobójczych do za
bezpieczania tych nasion, zawierających co najmniej jedną
substancję czynną, wybraną z grupy obejmującej kwas fosfora
wy i jego sole, w połączeniu z co najmniej jednym nośnikiem,
ewentualnie ze środkiem powierzchniowo czynnym oraz z inny
mi składnikami, różnymi od triazoiu 2-(4-chlorobenzylideno)5,5-dimetylo-1-(1 H-1,2, 4-triazol-1-i!ometylo)-1-cyklopentanoIu.

(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 06 10

6(51) A23G 9/24
A23P1/08
B05C19/06
93 93109364
(32) 93 06 11
(33) EP
FRISCO-FINDUS AG, Rorschach, CH
Bertrand Francis-Victor, Mange Christian
Sposób wytwarzania artykułów przemysłu
lodziarskiego i urządzenie do wytwarzania
artykułów przemysłu lodziarskiego

(57) Sposób wytwarzania artykułów przemysłu lodziarskie
go pokrytych suchym materiałem ziarnistym, zwłaszcza w po
staci płatków, charakteryzuje się tym, że kawałki lodów wstępnie
pokrywa się przynajmniej na górnej powierzchni i z boków
ogrzaną, płynną warstwą tłuszczową, którą potem pokrywa się
cząstkami materiału ziarnistego, artykuły do których przylegnie
oddziela się od wolnego stałego materiału ziarnistego, a w
zasadzie nieuszkodzony materiał ziarnisty odzyskuje się tak, że
może być ponownie wykorzystany. Urządzenie charakteryzuje
się tym, że obejmuje jednostkę (1) dla wstępnego pokrywania
górnej powierzchni i boków kawałków lodów płynną mieszanką
tłuszczową i jednostkę (10) dostarczania cząstek, obejmującą
zespół dla tworzenia złoża cząstek oraz zespół do oddzielania i
zawracania do obiegu nadmiaru cząstek.

(10 zastrzeżeń)

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 304829 (22) 94 08 30
6(51) A22B 3/06
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego,
Warszawa
(72) Kien Stefan, Grzelak Jan, Borzuta Karol,
Leśnik Stanisław
(54) Sposób i urządzenie do przedubojowego
oszałamiania zwierząt rzeźnych
(57) Sposób polega na oszałamianiu zwierząt prądem ele
ktrycznym o dozowanym ładunku. Urządzenie wypsażone jest
w transformator separacyjny napięcia roboczego (Ti), transfor
mator napięcia pomiarowego i sterowniczego 0~2) oraz rezystor

A1(21) 299515 (22) 93 06 28
6(51) A23J 3/24
(71) Akademia Rolnicza, Szczecin
(72) Kołakowski Edward, Wianecki Marek
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(54) Sposób teksturowania rozdrobnionego
mięsa, głównie rybnego
(57) Sposób teksturowania rozdrobnionego mięsa, głównie
rybnego, za pomocą kierunkowego zamrażania, charakteryzuje
się tym, że masę mięsną, przed jej zamrożeniem, poddaje się
łagodnej, częściowej hydrolizie przy użyciu enzymów proteoli
tycznych, których maksimum aktywności leży w pobliżu natural
nego pH tkanki mięśniowej zwierząt.
Enzymy te wprowadza się do masy mięsnej w ilości do
0,2%, najkorzystniej 0,02-0,1 %, wraz z dodatkiem spożywczego
środka alkalizującego dla uzyskania pH 6,8-9,0, najkorzystniej
6,9-7,8 i całość miesza się w temperaturze 5-30°C, najkorzystniej
10-20°C, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, najkorzystniej
10-30 minut, lub po wstępnym, kilkuminutowym wymieszaniu
inkubuje się masę w podanej temperaturze, w czasie nie dłuższym
niż 6 godzin, najkorzystniej 0,5 do 2 godzin.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 304011 (22) 94 06 28
6(51) A23K1/18
(31) 93 93933014
(32) 93 06 30
(33) FI
(71) SUOMEN REHU OY, Helsinki, FI
(72) Vuorenmaa Juhani, Hakulin Stina
(54) Sposób rozdrabniania ziaren zbóż do
mieszania z paszą w produkcji zwierząt
jednożołądkowych, pasza dla świń i sposób
zmniejszania działania uszkadzającego
przewód pokarmowy świń
(57) Sposób polega na tym, że ziarna zbóż miele się na
sucho w rozdrabniaczu walcowym na grube cząstki tak, aby
więcej niż 50% wagowo rozdrobnionego zboża miało wielkość
cząsteczek 1-5 mm i skumulowana objętość porów cząstek w
granicach 0,01-10/im wynosiła 0,08-0,2 cm 3 /g, uzyskując mąkę
zbożową o zmniejszonym działaniu uszkadzającym przewód
pokarmowy, bez ryzyka zmniejszenia jej przyswajalności.
Wynalazek obejmuje także paszę dla świń zawierającą
zboże rozdrobnione powyższym sposobem oraz sposób zmniej
szania działania uszkadzającego przewód pokarmowy świń, w
którym stosuje się tę paszę.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 302276 (22) 94 02 16
6(51) A23L1/40
(75) Czekaj Zbigniew, Tarnowskie Góry;
Horbulewicz Kazimierz, Katowice
(54) Potrawa błyskawiczna
(57) Wynalazek dotyczy receptury błyskawicznej potrawy,
gotowej do spożycia bez konieczności gotowania.
Potrawa błyskawiczna zawiera 55%-85% wagowych su
szonego próżniowo wypełniacza, którym może być makaron lub
ryż po wstępnym ugotowaniu i odwodnieniu.
Dodatkowo w suchej masie znajduje się 10% 4- 35%
wagowych koncentratu zapachowo-smakowego, 2%-M0% su
szu lub liofilizatu jarzyn oraz do 10% wagowych liofilizatu mięsa.
Składniki te umieszczone są w termoizolacyjnym naczyniu jed
norazowego użytku z zamknięciem.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303751 (22)94 06 09 6(51) A23L1/317
A23L1/307
(31) 93 93810472
(32) 93 07 05
(33) EP

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
Vevey,CH
(72) Cheong Sung Hee
(54) Sposób wytwarzania niskotłuszczowych
kiełbas i niskothiszczowe kiełbasy
(57) Sposób wytwarzania niskotłuszczowych kiełbas, w któ
rym wytwarza się masę mięsną składającą się z mięsa, dodane
go tiuszczu, lodu i azotynu do peklowania w takich proporcjach,
aby zawierała ona 1-20% tłuszczu, polega na tym, że sieka się
zmielone mięso z jednoczesnym dodawaniem lodu, azoty nowej
soli i ewentualnie fosforanu, w temperaturze utrzymywanej na
poziomie pomiędzy -2°C i 10°C przez dodawanie ciekłego azotu
w ciągu 2-10 min., następnie sieka się z jednoczesnym dodawa
niem tłuszczu, w temperaturze utrzymywanej na poziomie pomię
dzy 1 °C i 10CC przez dodanie ciekłego azotu w ciągu do 10 minut,
po czym sieka się do uzyskania temperatury pomiędzy 12°C i
15°C, a następnie napełnia, poddaje różowieniu i ogrzewa
Przedmiotem wynalazku są też niskotłuszczowe kiełba
sy o składzie: 40-70% chudego mięsa, do 20% dodanego tłusz
czu, 20-50% lodu, 1,2-2% soli azotynowej do peklowania i do
0,3% fosforanu.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 304693

(22) 93 11 30

(31) 92 92203689

6(51) A23L1/06

(32) 92 11 30

(33) EP

(86) 931130 PCT/EP93/03379
(87) 94 06 09 WO94/12055 PCT Gazette nr 13/94
hú Gist-Brocades N.V., Delft, NL
(72) Grassin Catherine Marie Thérèse,
Fauquembergue Pierre Clément Louis
(54) Zastosowanie esterazy pektynowej przy
obróbce owoców i warzyw
(57) Wynalazek dotyczy sposobu przygotowywania żywno
ści zawierającej owoce lub warzywa, który obejmuje: dodanie
esterazy pektynowej do owoców lub warzyw lub do ich miazgi
dla demetoksylowania pektyny i ewentualnie dodanie chlorku
wapniowego, umożliwienie utworzenia żelu przez demetoksylowaną pektynę uzyskaną z owoców i spreparowanie tak obrobio
nych owoców lub warzyw dla otrzymania wymaganej żywności.
Ujawniono sposób przygotowania sosu jabłkowego z użyciem
esterazy pektynowej. Wynalazek obejmuje także żywność otrzy
maną przy użyciu niskometoksylowanej pektyny, otrzymanej po
obróbce enzymatycznej wysokometoksylowanej pektyny.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 304499 (22) 94 07 28
6(51) A23L 3/10
(75) Wesołek Jerzy, Poznań; Wojciechowski
Jacek, Poznań
(54) Sposób chłodzenia konserw po procesie
sterylizacji lub pasteryzacji i stanowisko do
tego sposobu
(57) Sposób polega na przerwaniu procesu chłodzenia w
autoklawie przy temperaturze 90-80°C, a następnie przemiesz
czeniu wózków z konserwami na stanowisko schładzania, gdzie
chłodzi się konserwy poprzez nadmuch powietrza atmosferycz
nego, korzystnie w okresach występowania niskich temepratur
lub chłodzi wodą w postaci zroszonej, przy czym woda zamie
niona w parę daje dodatkowy, korzystny efekt chłodzenia.
Stanowisko do chłodzenia konserw po sterylizacji lub
pasteryzacji składa się z wózka (1), instalacji nadmuchu powie
trza atmosferycznego (2), instalacji wodnej zawierającej zrasza
cze (3) i zawór elektromagnetyczny z nastawą czasowego otwar
cia (4), wyciągu grawitacyjnego (5), zasłon z dermy (6), czerpni
powietrza z wentylatorem (7) oraz wywietrznika dachowego (8).

(3 zastrzeżenia)
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(54) Urządzenie do granulowania materiału
roślinnego

A1(21) 299506 (22) 93 06 29 6(51) A23N 17/00
(71) MAGROTEX Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o.,
Chojnów
(72) Zuber Zenon
(54) Urządzenie mieszająeo-transportujące

(57) Przedstawione jest urządzenie do granulowania mate
riału roślinnego, zwłaszcza materiału łodygowego, na sypkie
granulki, z dwoma umieszczonymi równolegle wydrążonymi
walcami (33), napędzanymi przeciwbieżnie i zazębiającymi się
listwowo ukształtowanymi zębami (39), między którymi znajdują
się promieniowe kanały prasujące (51), a przeznaczony do
prasowania materiał doprowadzany za pomocą przenośnika
ślimakowego (17) lub podobnego urządzenia do klina wlotowe
go na obwodzie walców wydrążonych (33), jest zagęszczony w
promieniowych kanałach prasujących (51), cdłamywany w prze
strzeni wewnętrznej walców (33) i odprowadzony w kierunku
osiowym z przestrzeni wewnętrznej (41).
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zęby (39) utwo
rzone są przez rozciągające się w kierunku promieniowym pod
grzewane żebra, które połączone są za pomocą dwóch wspólśrodkcwych korpusów kołnierzowych, rozmieszczonych w pewnej odległości
od siebie i tworzą między sobą biegnące promieniowo kanały (51)
stanowiące kanały prasowania Walce wydrążone (33) zamknięte są w
obudowie (7), a żebra (39) korzystnie zamocowane są rozłącznie w
korpusach kołnierzowych.

(30 zastrzeżeń)

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ślimaki (8,10) są
równoległe względem siebie i pochylone do podłoża pod kątem
30-60°. Mieszający ślimak (8) umieszczony jest równolegle nad
pochyłym dnem zasobnika (1), pod którym podwieszony jest
segment obudowy (9) z segmentem transportującego ślimaka
(10) wewnątrz. Zasobnik (1) połączony jest z segmentem obu
dowy (9) gardzielą (11 a, 11 b). Każdy z segmentów obudowy (9)
posiada, wewnątrz w jednym końcu, łożysko (18) segmentów
transportującego ślimaka (10).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303823 (22) 94 06 13
6(51) A24B 3/18
(31) 93 076535
(32) 93 0614
(33) US
93 163049
0612 93
US
(71) RJ.REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
Winston-Salem, US
(72) Newton Donald A., Neshan Hamid, White
Jackie Lee, Beard Hoyt S., Conrad Lucas J.,
Crook J.Edward, Lövette James E., Johnson
Robert Calvin
(54) Sposób spęczniania tytoniu i urządzenie do
spęczniania tytoniu

A1(21) 304059 (22) 94 06 30 6(51) A23N17/00
(31) 93 9309739
(32)93 06 30
(33) DE
(75) Haimer Franz, Igenhausen, DE

(57) Sposób spęczniania tytoniu polega na tym, że umieszcza
się ładunek tytoniu mający zawartość wilgoci przed spęcznieniem
większą niż około 13% wagowo w komorze impregnacyjnej, im
pregnuje się tytoń w tej komorze czynnikiem spęczniającym,
usuwa się impregnowany tytoń z komory impregnacyjnej i pod
daje się impregnowany tytoń warunkom wystarczającym dla
spęczniania tytoniu i uzyskania spęcznionego tytoniu o zawar
tości wilgoci większej niż 13%, oraz suszy się spęczniony tytoń
do zawartości wilgoci po spęcznieniu wynoszącej mniej niż
około 13% wagowo dia zasadniczo utrzymania wielkości spęcz
nienia, wynikającej z poddania impregnowanego tytoniu warun
kom spęczniania.
Urządzenie zawiera parę przeciwległych przewodów, wrze
ciono (16) zamontowane posuwisto-zwrotnie pomiędzy pierwszym
położeniem między otwartymi końcami przeciwległych przewodów
i położeniem impregnacyjnym wewnątrz cylindrycznej osłony (14),
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przy czym wrzeciono (16) zawiera pierwszy i drugi cyiindryczny
człon końcowy (18) oraz pręt łączący (20) przechodzący pomię
dzy pierwszym i drugim członem końcowym (18), zaś te człony
końcowe (18) i pręt łączący (20) tworzą pierścieniową przestrzeń
wokół pręta łączącego (20) oraz element ściskający tytoń za
montowany posuwisto - zwrotnie wewnątrz każdego z przewo
dów pomiędzy położeniem wycofanym, a położeniem wysunię
tym dla przesuwania tytoniu poprzez przewód i wciskania tytoniu
do pierścieniowej przestrzeni (22) wrzeciona.

(42 zastrzeżenia)
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A1(21) 303833 (22) 94 06 14
6(51) A24C 5/18
(31) 93 93810432
(32) 93 0616
(33) EP
(71) Fabriques de Tabac Reunies SA,
Neuchatel-Serrieres, CH
(72) Babey Jacques, CH; Salmon Brian, GB; De
Borst Eric, NL; Tallier Bernard, BE
(54) Wyrób tytoniowy o zmiennej gęstości tytoniu
oraz sposób i urządzenie do wytwarzania
wyrobów tytoniowych o zmiennej gęstości
tytoniu
(57) Sposób wytwarzania wyrobów tytoniowych, złożonych
w całości lub części ze źdźbeł lub żeberek tytoniu spęczonego
lub z krótkich źdźbeł, czyli zawierających wówczas mniejszą
ilość tytoniu, polega na sprasowaniu dodatkowo co najmniej
jednego odcinka długości wałka wyrobu tytoniowego, zwiększa
jąc w ten sposób gęstość tego odcinka.
Urządzenie do wytwarzania wyrobów tytoniowych za
wiera krzywkę (3), mającą co najmniej jedną dodatkową powie
rzchnię dociskową (32A, 33A, 34A, 35A), dzięki której można tuż przed operacją obcinania wałka - sprasować pewną liczbę
obszarów wymienionego wałka, zwiększając wskutek tego gę
stość tytoniu w tych obszarach. Papieros, zawierający jeden lub
kilka obszarów o gęstości tytoniu, zwiększonej w ten sposób,
wykazuje zmierzoną wartość ściśliwości, równoważną odpo
wiedniej wartości dla zwyczajnego papierosa.
(13 zastrzeżeń)

A1(21) 303824

(22) 94 06 13

(31) 93 076535

6(51) A24B 3/18

(32) 93 0614

(33) US

(71) R.J.REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
Winston-Salem, US
(72) Conrad Lucas Jones, White Jackie Lee
(54) Sposób spęczniania tytoniu i urządzenie do
spęczniania tytoniu
(57) Sposób polega na tym, że zawiera etapy umieszczania
w komorze impregnacyjnej, przystosowanej do wytrzymywania
warunków podwyższonego ciśnienia ściśniętego ładunku tyto
niu w takiej ilości, że objętość luźnego wypełnienia ładunku
tytoniu stanowi przynajmniej około 150% dostępnej objętości im
pregnacyjnej wspomnianej komory impregnacyjnej, oraz nasyca
nia ściśniętego tytoniu w tej komorze impregnacyjnej czynnikiem
spęczniającym w warunkach wystarczających do otrzymania na
syconego tytoniu, podlegającego spęcznieniu przynajmniej około
50% po wystawieniu na warunki spęczniania.
Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do
spęczniania tytoniu.

(32 zastrzeżenia)

A1(21) 303858 (22) 94 06 16
6(51) A24C 5/36
(31) 93 4319957
(32) 93 0616
(33) DE
(71) Rhone-Poulenc Rhodia Aktiengesellschaft,
Freiburg, DE
(72) Keller Karsten, Scheer Peter
(54) Sposób i urządzenie do odzyskiwania
składników prçtopcdobnych wyrobów
przemysłu tytoniowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do od
zyskiwania materiałów odpadowych, które gromadzą się podczas
produkcji papierosów i innych prętopodobnych artykułów do pa
lenia, przy czym różnorodne składniki może stanowić np. pa
pier, tytoń i/lub materiał filtracyjny. Sposób polega na tym, że
rozdrabnia się wyroby na poszczególne składniki w młynie (1)
na sucho i w sposób mechaniczny, przy czym wyroby poddaje
się uderzaniu w trakcie rozdrabniania o jedną lub więcej szczęk
promieniowych (12) młyna (1), które w trakcie pracy w sposób
sztywny lub ruchomy mocuje się na wirniku (14), oraz jedną lub
więcej stacjonarnych szczęk (13) stojana (17) młyna (1), które
podczas pracy młyna mocuje się w sposób sztywny lub rucho
my, przy czym wówczas, gdy szczęki promieniowe (12) i szczęki
stacjonarne (13) są ustawione naprzeciw siebie, zachowuje się
między nimi odstępy, i następnie poszczególne składniki od
dziela się od siebie. Papier odsysa się z rozdzielonych odpadów
po odsianiu tytoniu.
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Urządzenie z przyrządem rozdrabniającym w postaci
młyna oraz przyrządem rozdzielającym charakteryzuje się tym,
żewirnik (14) młyna (1) posiada jedną lub więcej szczęk promie
niowych (12), które w trakcie pracy są zamocowane w sposób
sztywny lub ruchomy na wirniku (14) oraz, że stojan (17) młyna
(1) posiada jedną lub więcej szczęk stacjonarnych (13), które w
trakcie pracy są zamocowane w sposób sztywny lub ruchomy i
że między szczękami promieniowymi (12) i szczękami stacjonar
nymi (13), gdy są one ustawione naprzeciw siebie, są zachowa
ne odstępy.
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nej ilości każdej wiązki włókien w zadanym poziomie. Przedmio
tem zgłoszenia jest również sposób wytwarzania pasm włókien.

(25zastrzeżeń)

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 303818 (22) 94 06 13 6(51) A24D 3/02
(31) 93 4320317
(32) 93 0618
(33) DE
(71) RHONE-POULENC RHODIA
AKTIENGESELLSCHAFT, Freiburg, DE
(72) Teufel Eberhard, Greiner Christoph,
Leutner Thomas
(54) Sposób wytwarzania pasm włókien i
urządzenie do wytwarzania pasm włókien
(57) Urządzenie do wytwarzania pasm włókien, korzystnie
jednoczesnego wytwarzania kilku owiniętych otoczką pasm włó
kien, zwłaszcza jednoczesnego wytwarzania dwóch pasm filtra
cyjnych (27.1, 27.2) do papierosów i innych, mających kształt
pręta, artykułów do palenia z jednej wiązki włókien lub kilku
wiązek włókien, zwłaszcza wiązki włókien filtracyjnych (6), za
wiera układ doprowadzający (8,9,10) do ciągłego doprowadza
nia jednej wiązki włókien lub jednocześnie kilku wiązek włókien
z zasobnika (7) do zespołu do obróbki wstępnej (1), w którym
doprowadzana wiązka włókien lub doprowadzane wiązki włó
kien są m.in. orientowane z jednoczesnym rozciąganiem i roz
dmuchiwane, podzespół formatujący (3) do tworzenia jednego
lub jednocześnie kilku, owiniętych otoczką, oddzielnych pasm
włókien, zwłaszcza dwóch pasm filtracyjnych (27.1, 27.2) z
obrobionej wstępnie wiązki włókien lub obrobionych wstępnie
wiązek włókien i układ hamujący, który jest umieszczony na
wejściu zespołu do obróbki wstępnej (1) i który wywiera usta
wianą automatycznie siłę hamowania lub ustawiane automaty
cznie różne siły hamowania na doprowadzaną wiązkę włókien
lub doprowadzane wiązki włókien w celu ustawienia przetwarza

A1(21) 303819 (22) 94 06 13
6(51) A24D 3/04
(31) 93 4319958
(32) 93 06 16 (33) DE
(71) RHONE-POULENC RHODIA
AKTIENGESELLSCHAFT, Freiburg, DE
(72) Keller Karsten
(54) Sposób przetwarzania odpadów w postaci
prętów filtracyjnych, papierosów z filtrem i
temu podobnych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu przetwarzania odpadów w
postaci prętów filtracyjnych, papierosów z filtrem i temu podo
bnych, które zawierają materiał filtracyjny o dostępnych z zew
nątrz, wewnętrznych komorach i przynajmniej jeden inny składnik,
zwłaszcza papier i tytoń, przy czym kolejno realizowane są nastę
pujące etapy sposobu: w naczyniu ciśnieniowym odpady rozpro
wadza się w cieczy. Poprzez zwiększenie ciśnienia lub obniżenie
temperatury w cieczy rozpuszcza się gaz obojętny. Następnie
podwyższa się temperaturę lub obniża ciśnienie tak, że we
wnątrz materiału filtracyjnego powstają drobne pęcherzyki gazo
we, które powodują jego wypieranie, co umożliwia oddzielenie
dalszych oddzielanych składników.
Przy pomocy tego sposobu możliwe jest rozdzielenie
materiału odpadowego na jego poszczególne składniki, dzięki
czemu możliwe jest odzyskanie np. pełnowartościowego mate
riału filtracyjnego w postaci octanu celulozy o wysokiej czystości
i jego ponowne użycie do produkcji materiałów filtracyjnych.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 305077 (22) 94 09 15 6(51) A41D 13/00
(71) Instytut Technicznych Wyrobów
Włókienniczych MORATEX, Łódź
(72) Pawłowski Jan, Krupiński Andrzej, Góralski
Andrzej, Łuczyński Witold, Witczak
Elżbieta, Grabowska Grażyna, Wałęza
Jadwiga, Wierzbowska Teresa
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(54) Wkład perspiracyjny, zwłaszcza do
kamizelek ochronnych
(57) Wkład perspiracyjny jest utworzony z przedniej i tylnej
części. Każda część ma powłokę zewnętrzną (3) z włókniny
polipropylenowej, a wewnątrz usytuowaną warstwę (4) z lekko
przeigłowanego runa z włókien sztucznych i naturalnych. Powło
ki, zewnętrzna (3) i warstwa (4) połączone są pikowaniem.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304642 (22) 94 08 12 6(51) A41D 13/10
(71) ORPEL Spółdzielnia Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń, Łódź
(72) Kowalczyk Hieronim, Roguś Stanisław,
Traczykowska Teresa, Liwkowicz Jolanta
(54) Rękawica ochronna, dziana, niepalna,
termoizolacyjna
(57) Rękawica dwustronna ma dwie części (1,2). Część (1)
zewnętrzna wykonana jest z dzianiny z przędzy rdzeniowej z
włókien aramidowych i nitek stalowych. Wewnętrzna część (2)
złożona jest z pięciu wkładów (3, 4, 5, 6, 7) połączonych piko
waniem i przeszyciami.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304792

(22) 93 02 01 6(51) A43B 21/26
A43B 21/32
(31)92 9201107
(32)92 0130
(33) DE
92 4219152
1106 92
DE
92DE 9200563
03 07 92
WO
92 9209230
10 07 92
DE
92 9213302
0410 92
DE
92DE 9200845
0710 92
WO
(86) 93 02 01 PCT/DE93/00075
(87) 93 08 05 W093/14662 PCT Gazette nr 19/93
(75) Fusaro Ingeborg, München, DE
(54) Obcas amortyzujący przy stąpaniu, modnie
podwyższony, do obuwia damskiego i
męskiego, w kształcie szpilki lub w
stożkowym kształcie klinowym

(57) Obcas, w kształcie szpilki lub w kształcie stożkowego
klina, jest utworzony z nieelastycznego, niepodatnego, twarde
go rdzenia (1) i z jednoczęściowej sprężynującej jak guma
osłony zewnętrznej (6), która osłania rdzeń z trzech stron, mia
nowicie w obszarze obwodowym i od strony chodzenia lub ze
wszystkich stron. Rdzeń stanowi przy tym element stabilizujący,
a osłona zewnętrzna element amortyzujący.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 299525 (22) 93 06 29 6(51) A41D 25/02
(75) Biedrzycki Zdzisław, Hrubieszów
(54) Krawat
(57) Krawat ma korpus (5) zaopatrzony w co najmniej trzy
zestawy części wzdłużnych (6) z otworami przelotowymi oddzie
lone od siebie równoległymi poprzeczkami (7), w górnej części
korpusu (5) zestaw części wzdłużnych (6) z otworami przeloto
wymi połączony jest nierozłącznie z zawiesiem (1) wykonanym
z wyprofilowanej blachy, w której jest osadzony co najmniej
jeden kamień (2), a ponadto zaopatrzonym w swej tylnej części
w zamocowany na stałe element zaciskowy z otworem.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 304904 (22) 93 12 28 6(51) A45C11/26
(31) 92 997456
(32)9212 28
(33) US
(86) 93 12 28 PCT/US93/12616
(87) 94 07 07 W094/14352 PCT Gazette nr 15/94
(71) PETERSEN MANUFACTURING CO.
INC., De Witt, US
(72) Chervenak Thomas M., Spanski Jeffrey,
Zlomke Steven
(54) Opakowanie ekspozycyjne narzędzi

Nr 1 (549) 1995

(54) Stelaż dla przenośnej tablicy
(57) Stelaż jest utworzony ze składanych teleskopowo nóg
(1). Stelaż ma co najmniej trzy nogi (1) o końcach osadzonych
przegubowo w uchwycie (2). Drugie końce nóg (1) są swobod
ne, zaś w środkowej części nogi (1) są połączone przegubowym
łącznikiem (4), przy czym nogi (1) są wyposażone w zacisk (3)
do mocowania tablicy. Przegubowy łącznik (4) jest utworzony z
trzech obejm nasadzonych na poszczególne nogi połączonych
przegubowo ramionami z trójramiennym kształtownikiem.

(6 zastrzeżeń)

(57) Opakowanie pozwala użytkownikowi manipulowanie na
rzędziem mającym parę otworów, które jest umieszczone w jego
wnętrzu. Opakowanie ekspozycyjne ma podstawę (12) i płytę
(14) z otworem. Pierwszy element podporowy (28) rozciąga się
od podstawy do płyty, gdzie rozprężnie sprzęga się z krawędzią
otworu płyty. Drugi element podporowy (30), rozciąga się od
podstawy (22) do płyty (14), gdzie pierwszy element podporowy
ma swoją część o wielkości wystarczającej do włożenia przez
pierwszy otwór narzędzia i drugi element podporowy ma swoją
część o wielkości wystarczającej do włożenia przez drugi otwór
narzędzia.

(45 zastrzeżeń)

A1(21) 305028 (22) 93 07 01 6(51) A47J 43/06
(31) 93 000001
(32) 93 0107
(33) IT
(86) 93 07 01 PCT/EP93/01713
(87) 94 07 21 W094/15511 PCT Gazette nr 17/94
(71) O.M.CMARCATO s.r.L, Campodarsego, IT
(72) Marcato Piętro
(54) Urządzenie i oprzyrządowanie urządzenia do
wygniatania ciasta lub ciastek oraz do ich
wytłaczania, a także do mielenia mięsa i
podobnych artykułów
A1(21) 304841 (22) 94 08 29 6(51) A47B 97/04
(75) Kinal Stanisław, Wrocław
(54) Stelaż dla przenośnej tablicy
(57) Stelaż jest utworzony ze składanych teleskopowo nóg
(1). Stelaż ma co najmniej trzy nogi (1) o końcach osadzonych
przegubowo w uchwycie (2), a drugie końce są swobodne, zaś
w środkowej części nogi (1) są połączone przegubowym łączni
kiem (4), przy czym dwie nogi (1) są wyposażone w zacisk (3)
do mocowania tablicy.

(6 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia gospodarstwa domo
wego zbliżonego kształtem do równoległościanu, mającego
komorę, którą można od góry zamykać pełną pokrywą albo
pokrywą z koszem zasypowym. Wewnątrz komory jest w miarę
potrzeby montowane poziomo odpowiednie oprzyrządowanie
do wyrabiania ciasta, wytłaczania lub mielenia mięsa. W skład
oprzyrządowania tego typu wchodzą: a) w pierwszym przypad
ku wirująca łopatka mieszająca (2), która ma czop (4) osadzony
w gnieździe (6) korka (5); b) w drugim przypadku obracający
się ślimak z towarzyszącą mu komorą cylindryczną, wyposażo
ną na końcu wylotowym w dysze; c) w trzecim przypadku
obracający się ślimak z łopatkowym nożem z cylindryczną ko
morą, wyposażoną na końcu zewnętrznym w płytki z otworami;
z płytkami tymi styka się obracający się nóż łopatkowy.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 304857 (22) 94 09 01 6(51) A47B 97/04
(75) Kinal Stanisław, Wrocław
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A1(21) 299615 (22)93 07 08 6(51) A61B 5/0402
(75) Oniszczuk Piotr, Bielsk Podlaski; Padzik
Tomasz, Warszawa; Rola-Janicki Robert,
Warszawa; Radwański Jan, Warszawa
(54) Sposób obróbki i przesyłu elektrycznego
sygnału biologicznego, zwłaszcza
elektrokardiogramu
(57) Sposób polega na tym, że napięciowe dopasowanie
sygnałów biologicznych do wejścia przetwornika (A/C) przepro
wadza się za pomocą sygnału sterującego wzmacnianego przez
wykorzystanie nasyconego odcinka charakterystyki wzmacnia
nia, a po przekształceniu ich na postać cyfrową najpierw w
całości zapamiętuje w pamięci nadajnika (N) blokując wyjecie
tej pamięci, po czym pobiera się je z pamięci nadajnika (N)
blokując ich wprowadzanie. W odbiorniku (O) kontroluje się
poprawność każdej porcji zapamiętując natychmiast w pamięci
odbiornika porcje poprawne. Przy porcji niepoprawnej wysyła
się do pamięci nadajnika rozkazy dla jej powtarzania i to o
zmniejszanej długości aż do odebrania porcji poprawnej lub jej
x-krotnego powtórzenia z długością minimalną. Gdy x-krotne
powtórzenie nieporawnej porcji jest bezskuteczne, transmisję
zrywa się i ponawia. Porcję sygnału wydłuża się, gdy poprze
dnia była poprawna, aż do długości maksymalnej, a na pozio
mie stałym utrzymuje się ją, przy długości maksymalnej, aż do
pojawienia się porcji niepoprawnej.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 299489 (22) 93 06 28
6(51) A61B 6/00
(75) Mazik Zdzisław, Warszawa
(54) Sposób i urządzenie do wykrywania i
leczenia wirusowych chorób krwi
(57) Sposób polega natym, że po podaniu choremu związku
chemicznego o właściwościach: kumulowania się w miejscach
zainfekowanych, fluorescencji i cytotoksyczności przy podziała
niu światłem lasera, w układ krwionośny chorego włączony jest
dodatkowy tor zewnętrzny, stanowiący z układem biologicznym
krwioobiegu zamkniętą całość. Do toru tego pobierana jest krew
chorego, by po rozpoznaniu stanu, zniszczeniu miejsc zainfe
kowanych wirusem, oczyszczeniu, uzdatnieniu i wzbogaceniu
wrócić ponownie do organizmu.
Urządzenie stanowi układ do dializy krwi składający się
z toru przewodzenia krwi, torów rozpoznania jej stanu, lasero
wego toru niszczenia we krwi miejsc zainfekowanych wirusem,
toru oczyszczania krwi z martwicy, uzdatniania i wzbogacania
środkami wzmacniającymi oraz komputera.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 299586 (22) 93 07 05 6(51) A61B 17/58
(71) Huta BAILDON, Katowice
(72) Karaś Włodzimierz, Przybyszewski Jerzy,
Tuziemski Aleksander, Ramotowski Witold,
Granowski Robert, Pilawski Kazimierz
(54) Przyrząd do implantacji stabilizatorów
biodrowych
(57) Przyrząd składa się z korpusu (1) pełniącego rolę pro
wadnicy wierteł oraz płytki ustalającej (2). Do korpusu (1) przy
mocowane są na stałe tuleje wiertarskie (3) dla wiercenia otwo
rów pod wkręty korowe oraz tuleje wiertarskie pochylone dla
wiercenia otworów pod wkręty biodrowe. Do płytki (2) przymo
cowane są tulejka kierunkowa, tulejki gwintowane (9) oraz ręko
jeść. Korpus (1) oraz płytka ustalająca (2) wygięte są, w miejscu
między tulejami wiertarskimi pochylonymi oraz tulejami wiertarskimi (3), pod kątem odpowiadającym kątowi jaki tworzy szyjka
z trzonem kości udowej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299587 (22) 93 07 05 6(51) A61B 17/58
(71) Huta BAILDON, Katowice
(72) Karaś Włodzimierz, Tuziemski Aleksander,
Ramotowski Witold, Granowski Robert,
Pilawski Kazimierz
(54) Stabilizator płytkowy ze stopniową regulacją
położenia nośników
(57) Stabilizator charakteryzuje się tym, że wyposażony jest
w płytkę (1) mającą z jednego końca co najmniej jeden otwór
stożkowy, który ma w swojej dolnej części kształt owalny. Płytka
w dalszej części ma otwór wydłużony w osi podłużnej płytki (1)
oraz ruchome segmenty (2) mające otwory stożkowe. Płytka (1)
w części zwróconej do kości ma wyżłobienie (10). Korzystne jest

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wyposażenie górnej powierzchni płytki (1) oraz powierzchni
segmentów (2) stykających się z płytką (1) w ząbki.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 299588 (22) 93 07 05 6(51) A61B 17/58
(71) Huta BAILDON, Katowice
(72) Karaś Włodzimierz, Tuziemski Aleksander,
Granowski Robert, Ramotowski Witold,
Pilawski Kazimierz
(54) Płytka do stabilizacji złamań kręgosłupa

Nr 1 (549) 1995

A1(21) 304339 (22) 93 07 30 6(51) A61F13/15
(31) 92 4226370
(32) 92 08 10 (33) DE
(86) 93 0730 PCT/DE93/00683
(87) 94 0217 WO94/03136 PCT Gazette nr 5/94
(71) Paul Hartmann AG, Heidenheim, DE
(72) Malowaniec Krzysztof, Raffin Astrid
(54) Pielucha jednorazowa
(57) W celu osiągnięcia zwiększonej szczelności w pielusze
jednorazowej (10), która zawiera folię (11) chroniącą bieliznę,
element ssący (16), przepuszczającą ciecz osłonę chłonącą (12)
i krawędziowo zamkniętą z chroniącą bieliznę folią (11) hydro
fobową nakładką chłonącą (22) z otworem (30) i klapami usz
czelniającymi (24,26), jest przewidziane, że szerokość przepusz
czającej ciecz osłony chłonącej (12) w obszarze krokowym (42)
pieluchy jest mniejszą aniżeli ta sama szerokość folii (11) chronią
cej bieliznę oraz, że hydrofobowa nakładka chłonąca (22) w ob
szarze krokowym (42) pieluchy zakrywa obrzeża wzdłużne (13)
przepuszczającej ciecz osłony chłonącej (12) i połączona jest w
sposób szczelny z folią (11) chroniącą bieliznę,

(7 zastrzeżeń)

(57) Płytka charakteryzuje się tym, że ma szereg otworów
stożkowych (2), przy czym odległość między otworami jest
mniejsza od ich średnicy. W dolnej części otwory stożkowe (2)
mają kształt owalny (3) i nie łączą się ze sobą. W części płytki
(1) zwróconej do kości znajduje się wyżłobienie.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299589 (22) 93 07 05 6(51) A61B 17/58
(71) Huta BAILDON, Katowice
(72) Karaś Włodzimierz, Ramotowski Witold,
Granowski Robert, Tuziemski Aleksander,
Pilawski Kazimierz
(54) Stabilizator płytkowy z płynną regulacją
położenia nośników
(57) Stabilizator charakteryzuje się tym, że płytka (1) ma co
najmniej jeden otwór stożkowy, który w dolnej części posiada
kształt owalny oraz wydłużony otwór, mający ściany boczne
pochylone pod odpowiednim kątem do górnej powierzchni
płytki (1). W otworze znajdują się przesuwne segmenty (2) ze
stożkowymi otworami, przy czym boczne ściany segmentów (2)
pochylone są pod takim samym kątem jak ściany otworu. W
części płytki (1) zwróconej do kości znajduje się wyżłobienie.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299590

(22) 93 07 05

6(51) A61J 7/04
A62B 33/00
A44C 15/00

(75) Banasik Romana, Lublin
(54) Sygnalizator
(57) Pojemnik (1) połączony jest obejmą (7) w postaci biżu
terii na rękę. Pojemnik (1) posiada pokrywkę (3), na której
umieszczony jest znak informacyjny i zawiera lekarstwo oraz
instrukcję udzielenia pomocy.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 299626

(22) 93 07 07

6(51) A61K 9/06
A61K 35/78
(71) CEFARM Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Farmaceutycznego Laboratorium Galenowe,
Olsztyn
(72) Lech Urszula
(54) Maść pięcinrnikowa złożona

(57) Przedmiotem wynalazku jest maść pięciornikowa złożo
na, mająca zastosowanie w dermatologii. Składa się ona z:
Ammonium sulfobituminicum, Zincum oxydatum, Natrium tetraboricum, Vaselinum flavum, Lanolinum, Aethylovanilinum oraz
z nie mniej niż 8 części wagowych nalewki z pięciornika (TincturaTermentillae).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304356 (22) 94 07 18 6(51) A61K 31/21
(75) Góral Zbigniew, Rzeszów; Glinka Ryszard,
Łódź
(54) Sposób wytwarzania fazy farmaceutycznej
typu prolongatom zawierającej monoazotan
izosorbitu
(57) Sposób polega na tym, że roztwór monohydroksypropylopochodnej celulozy, korzystnie hydroksypropylometyloceluiozy i
spirytusu miesza się z chloroformem, następnie dodaje się ftalan
alkilowy, talk i dwutlenek tytanu, a po zmieszaniu utworzonej zawie
siny, powleka się nią tabletki zawierające monoazotan izosorbitu.
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A1(21) 304080 (22)94 07 01 6(51) A61K 31/415
(31) 93 164847
(32)93 07 02
(33) JP
(71) Senju Pharmaceutical Co.,Ltd., Osaka, JP
(72) Ogawa Takahiro, Deguchi Takaaki, Kubo
Keiji
(54) Środek hipotensyjny do oczu i sposób
wytwarzania środka hipotensyjnego do oczu
(57) Środek hipotensyjny do oczu, o działaniu profilaktycz
nym lub terapeutycznym w chorobach oczu wywołanych nad
ciśnieniem śródgałkowym, zwłaszcza w jaskrze, zawiera jako
substancję czynną związek o ogólnym wzorze 1, w którym R1
oznacza atom wodoru lub ewentualnie podstawione ugrupowa
nie węglowodorowe, które może być przyłączone poprzez atom
tlenu, grupę o wzorze -NUR4)-, W którym R4 oznacza atom wodo
ru lub Ci-C4-alkil lub grupę o wzorze -S(0)m-, w którym m
oznacza 0,1 lub 2, R2 oznacza atom wodoru lub ugrupowanie
węglowodorowe ewentualnie zawierające podstawnik, R3 ozna
cza grupę zdolną do utworzenia anionu lub zdolną do przemia
ny w taką grupę, X oznacza wiązanie kowalencyjne pomiędzy
dwoma pierścieniami benzenowymi lub mostek mający łańcuch
o długości 1 lub 2 atomów węgla liniową grupę pomiędzy grupą
fenylenową i grupą fenylową, n oznacza 1 lub 2, pierścień A jest
pierścieniem benzenowym ewentualnie zawierającym 1 lub 2
podstawniki oprócz grupy o wzorze COOR2, względnie jego
farmaceutycznie dopuszczalną sól.

(45 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 304358 (22) 94 07 18 6(51) A61K 31/21
(75) Starak Jerzy, Warszawa; Góral Zbigniew,
Rzeszów
(54) Sposób wytwarzania fazy farmaceutycznej
zawierającej monoazotan izosorbitu
(57) Sposób wytwarzania fazy farmaceutycznej zawierającej
5-monoazotan izosorbitu jako substancję czynną polega natym,
że 5-monoazotan izosorbitu rozpuszcza się w wodzie destylo
wanej w temperaturze 62-68°C, otrzymany roztwór wprowadza
się do mieszaniny Avicelu pH.101 z ultramylopektyną i całość
miesza się w czasie do 5 minut, suszy w temperaturze 42-48°C
do wilgotności 2-4% oraz poddaje granulacji, po czym granulat
ten miesza się z talkiem i stearynianem magnezu, a następnie
poddaje się tabletkowaniu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 303937 (22) 94 06 21 6(51) A61K 31/33
(31) 93 082218
(32)93 06 24
(33) US
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Cullinan George Joseph, Yen Terence T.
(54) Zastosowanie związku
przeciwestrogenowego i środek
farmaceutyczny
(57) Wynalazek dotyczy środka farmaceutycznego, który ja
ko substancję czynną zawiera związek przeciwestrogenowy
wybrany z grupy obejmującej triaryloetyleny, 2,3-diarylo-2H-1benzo -pirany, l-aminoalkilo-2-fenyloindole, 2- fenylo-3-aroilo
-benzotiofeny, 1- podstawione-2-arylodihydronaftaleny i benzofurany oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole i solwaty.
Wymienione wyżej związki przeciwestrogenowe stosuje
się do obniżania stężenia glukozy we krwi.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 304060

(22)94 06 30 6(51) A61K 31/485
A61K9/22
(31)93 086248
(32)93 07 01
(33) US
(71) Euroceltique S.A, Luksemburg, LU
(72) Sackler Richard, US; Kaiko Robert, US;
Oshlack Benjamin, AU; Goldenheim Paul,
US; Chasin Mark, US; Pedi Frank Jr., US
(54) Stała postać dawkowana o przedłużonym
uwalnianiu do podawania doustnego i
sposób jej wytwarzania

(57) Stała postać dawkowana o przedłużonym uwalnianiu
do podawania doustnego zawiera skuteczną terapeutycznie
ilość leku przeciwbólowego, korzystnie opioidowego leku prze
ciwbólowego lub jego soli, powleczona jest powłoką kontrolu
jącą uwalnianie lub posiada matrycę kontrolującą uwalnianie i
mu szybkość uwalniania in vitro z postaci dawkowanej, mierzo
ną za pomocą metody łopatkowej lub koszyczkowej według
Farmakopei USA przy 100 rpm w 900 ml buforu wodnego (pH
między 1,6 a 7,2) w 37°C, równą około 12,5-42,5% (wagowo)
opioidu uwalnianego po 1 godzinie, około 25-65% (wagowo)
opioidu uwalnianego po 2 godzinach, około 45-85% (wagowo)
opioidu uwalnianego po 4 godzinach i ponad 60% (wagowo)
opioidu uwalnianego po 8 godzinach, przy czym szybkość
uwalniania opioidu in vřtro jest w znacznym stopniu niezależna
od pH tak, że pik poziomu opioidu w osoczu in vivo występuje
między około 2 a 8 godziną od podania postaci dawkowanej.

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 304062 (22)94 06 30 6(51) A61K 31/485
(31) 93 086248
(32)93 07 01 (33) US
93 9315467
27 07 93
GB
93 133503
0710 93
US
93 9324045
231193
GB
94 9403922
0103 94
GB
94 9404928
14 03 94
GB
(71) Euroceltique S.A., Luxemburg, LU
(72) Heafield Joanne, GB; Knott Trevor John,
GB; Leslie Stewart Thomas, GB; Małkowska
Sandra Thérèse Antoinette, GB; Miller
Ronald Brown, CH; Prater Derek Allan, GB;
Smith Kevin John, GB; Chasin Mark, US;
Goldenheim Paul, US; Oshlack Benjamin,
US; Pedi Frank Jr, US; Sackler Richard, US;
Kaiko Robert, US
(54) Kompozycje do spowolnionego uwalniania i
sposób wytwarzania kompozycji
farma ceu tyczny eh
(57) Wynalazek obejmuje podawaną doustnie jednostkową
dawkę do spowolnionego uwalniania, która zawiera morfinę lub
jej farmaceutycznie dopuszczalną sól jako składnik aktywny i daje
szczytowe stężenie w osoczu po 1 do 6 godzin po podaniu,
kompozycję farmaceutyczną do spowolnionego uwalniania która
zawiera skuteczną ilość morfiny lub jej farmaceutycznie dopusz
czalnej soli, działającą przy podawaniu co 24 godziny, charaktery
zującą się wartością W50 dla metabolitu, 6-glukuronidu morfiny lub
morfiny wynoszącą od 4 do 12 godzin, farmaceutyczną dawkę
jednostkową, którą otrzymuje się metodą kompresji murticząstek
zawierających farmaceutycznie aktywną substancję w strukturze
hydrofobowej łatwotopliwej substancji o temperaturze topnienia
od 35 do 150°C, a dawka zawiera ewentualnie konwencjonalne
przy tabletkowaniu zarobki, atakże sposób wytwarzania multicząstek do spowolnionego uwalniania zawierających morfinę lub jej
farmaceutycznie dopuszczalną sól.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 303947
(31)
(71)
(72)
(54)
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(22) 94 06 22

6(51) A61K 33/00
A61K 31/19
93 1887
(32) 93 06 23 (33) CH
Solco Basel AG, Bazylea, CH
Grabo Michael, CH; Stähli Christian, CH;
Meyer Rudolf, CH; Glauser René, CH;
Weiner Murray, US
Preparat do miejscowego leczenia
powierzchniowych zmian skóry i błon
śluzowych oraz sposób jego wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy preparatu na osnowie wodnego
roztworu kwasu azotowego, zawierającego produkty redukcji
azotanu, do miejscowego leczenia powierzchniowych zmian
skóry i błon śluzowych oraz powierzchniowych zakażeń skóry i
błon śluzowych, a nadto dotyczy sposobu wytwarzania tego
preparatu. Preparat ten składa się z 1-5,5 M wodnego roztworu
kwasu azotowego, produktów redukcji azotanu, o stężeniu które
odpowiada zawartości 0,1 do 6 mg azotynu na 1 ml roztworu i
z kwasu C1-C5 -alkanokarboksylowego, o stężeniu co najwyżej
170 mmoli w 1 litrze roztworu. Sposób wytwarzania tego prepa
ratu polega na tym, że 1-5,5 M roztwór wodny kwasu azotowego
poddaje się reakcji z pierwszorzędowym aíkanolem C1-C5, w
ilości 45-170 mmoli na 1 litr kwasu azotowego.

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 304357

(22) 94 07 18

6(51) A61K 35/72
A61K 31/685
(75) Góral Zbigniew, Rzeszów; Glinka Ryszard,
Łódź
(54) Sposób wytwarzania preparatu Bioessence
/Faecislecitine/

(57) Sposób wytwarzania preparatu Bioessence o działaniu
hepatoprotekcyjnym polega na tym, że do suchego ekstraktu
drożdży wprowadza się lecytynę sojową w stosunku wagowym
1 do 1-10.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 303822 (22)94 0613 6(51) A61K 31/505
(31) 93 4319760
(32)93 0615
(33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Serno Peter, DE; Fischer Wolfgang, DE;
Rupp Roland, DE; Versavel Mark, DE;
Tenter Ulrich, DE; Schmidt Gerhard, DE;
Schöllnhammer Günter, DE; Ammen Maria,
DE; Maegata Shinji, JP
(54) Preparaty lecznicze zawierające ipsapiron i
sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy preparatów leczniczych zawierają
cych ipsapiron, charakteryzujących się średnią szybkością uwal
niania ipsapironu wynoszącą od 80% w ciągu 5 godzin do 80% w
ciągu 13 godzin oraz początkową szybkością uwalniania ipsapi
ronu mniejszą niż 35% w ciągu pierwszych dwu godzin uwalnia
nia, korzystnie w postaci pastylek lub tabletek kontrolowanych
przez proces dyfuzji.
Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania
pastylek polegający na tym, że substancję czynną rozpuszcza
się lub zawiesza w wodzie, ewentualnie ze środkami dodatko
wymi, zagęszcza roztworem środka wiążącego, powyższą za
wiesinę nanosi się na obojętne pastylki i otrzymane tak pastylki
powleka się mieszaniną lakieru dyfuzyjnego ze zmiękczaczem.
Ipsapiron stanowi substancję czynną preparatów stoso
wanych do leczenia stanów lękowych i depresji.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299567 (22) 93 07 01 6(51) A61K 35/74
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk
(72) Furmanek Beata, Kaczorowski Tadeusz,
Podhajska Anna J.
(54) Substancja o działaniu antybiotycznym
(57) Substancja o działaniu antybiotycznym, wyizolowana
ze szczepów gronkowcowych rodziny Micrococcaceae chara
kteryzuje się tym, że jest nią Stafylokokcyna T wyizolowana ze
szczepu bakteryjnego Staphylococcus sp. T, będąca złożonym
peptydem o ciężarze cząsteczkowym wynoszącym około 2000
Da, mająca punkt izoelektryczny ustalony na 9.8, zawierająca
kationy dwuwartościowe takie jak Ni ++ , 2n + + , Ca + + , Co + + ,
Fe + + , Ba ++ , Mn ++ oraz Mg ++ , wrażliwa na działanie trypsyny
i składająca się z mieszaniny od 15 do 17 różnych aminokwa
sów. Substancja ta nadaje się do zastosowania w terapii chorób
bakteryjnych człowieka i zwierząt, w kosmetyce, w konserwacji
żywności, w konserwacji płynów do hodowli tkankowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304061 (22) 94 06 30 6(51) A61K 38/48
(31)93 088033
(32)93 07 02
(33) US
(71) Immuno AG, Wiedeń, AT
(72) Eibl Johann, Pichłer Ludwig, Schwarz
Hans-Peter
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(54) Kompozycja farmaceutyczna przeznaczona
do leczenia uszkodzenia reperfuzyjnego oraz
sposób jej wytwarzania
(57) Wynalazek obejmuje kompozycje farmaceutyczne prze
znaczone do leczenia uszkodzenia reperfuzyjnego powstałego z
różnych przyczyn np. niedokrwienia lub zawału, zabiegów opera
cyjnych, przeszczepów, także do leczenia m.in. niedokrwienia i
towarzyszącego mu uszkodzenia reperfuzyjnego, uszkodzenia
tkanki w następstwie reperfuzji, obrzęku mózgu, do polepszania
krążenia w najmniejszych naczyniach i leczenia uszkodzenia
reperfuzyjnego.
Kompozycje te przeznaczone są także do stosowaniaw
przypadkach ryzyka wystąpienia uszkodzenia reperfuzyjnego.
Kompozycje te charakteryzują się tym, że zawierają białko o
działaniu Lys-plazminogenu lub jego poprzednika.
Wynalazek obejmuje także kompozycję farmaceutycz
ną przeznaczoną do leczenia uszkodzenia reperfuzyjnego, która
charakteryzuje się tym, że zawiera plazminę lub białko tworzące
plazminę, stanowiące zasadniczo białko o działaniu Lys-plazmi
nogenu lub jego poprzednika.

(74 zastrzeżenia)

A1 (21) 304419 (22) 93 11 02 6(51) A61K 39/106
(31) 92 970996
(32)921103
(33) US
93 085938
06 07 93
US
(86) 93 1102 PCT/EP93/03059
(87) 94 05 11 WO94/09823 PCT Gazette nr 11/94
(71) Ora Vax, Inc., Cambrige, US
(72) Michetti Pierre, CH; Blum André, DE;
Davin Catherine, CH; Haas Rainer, CH;
Corthesy-Theulaz Irène, CH; Kraehenbuhl
Jean-Pierre; Saraga Emilia
(54) Szczepionka na bazie ureazy przeciwko
infekcji Helicobacter
(57) Szczepionka do wywoływania w ssaku ochronnej odpo
wiedzi immunologicznej na infekcję Helicobacter charakteryzu
je się tym, że zawiera preparat poliaminokwasowy posiadający
determinanty antygenowe charakterystyczne dla uerazy endogen
nej dla wspomnianego organizmu Helicobacter w połączeniu z
dopuszczalnym farmaceutycznie nośnikiem lub rozcieńczalnikiem.
Wynalazek dotyczy także sposobu wywoływania u gospo
darza ssaka ochronnej odpowiedzi immunologicznej na infekcję
Helicobacter, sposobu nadawania ssakowi biernej odporności
na infekcję Helicobacter oraz sposobu oceny endogennej
odpowiedzi immunologicznej ssaka zainfekowanego organi
zmem Helicobacter.

A1 (21) 304717 (22) 92 12 01 6(51) A61M 5/32
(86) 9212 01 PCT/GB92/02227
(87) 94 06 09 W094/12229 PCT Gazette nr 13/94
(71) Van Der Merwe Marius, Stellenbosch, ZA;
Dummett Thomas łan Peter, Ipswich, GB
(72) Van Der Merwe Marius
(54) Strzykawka
(57) Wynalazek dotyczy członu przyjmującego igłę dosto
sowanego do oddzielania igły (5) od strzykawki i do przechowy
wania tej igły. Człon przyjmujący igłę zawiera: a) osiowo wydłużoną
część posiadającą osiowo rozciągającą się komorę przyjmującą igłę,
a w ściance komory znajduje się szczelina, przez którą igła może
być wsuwana przynajmniej częściowo poprzecznie; b) człon
przyjmujący igłę zawiera zespoły do oddzielania igły od korpusu
strzykawki. Wynalazek dotyczy również strzykawki, w której
ruchomy trzpień (11) sterujący tłokiem (20) strzykawki jest tak
ukształtowany, że pełni rolę elementu przyjmującego igłę. W tej
części trzonka ruchomego trzpienia, która może być oddzielona
od pozostałej części trzonka ruchomego trzpienia dzięki łamli
wemu jednorazowemu połączeniu (14), strzykawka będzie nie
zdatną do użytku zarówno poprzez usunięcie igły jak i poprzez
złamanie mechanizmu ruchomego trzpienia.

(14 zastrzeżeń)

(27 zastrzeżeń)

A1 (21) 299560 (22) 93 06 30
6(51) A61L 2/00
(75) Mycak Józef, Głuchołazy; Mycak Oleg,
Wrocław
(54) Urządzenie do odkażania i przechowywania
przedmiotów i materiałów w stanie
sterylnym przez czas nieograniczony z
wykorzystaniem promieniowania
ultrafioletowego
(57) Urządzenie posiada szczelną komorę (1) zaopatrzoną
w uchylne drzwi (2) współpracujące z wyłącznikiem pozycyjnym
(3). W głowicy (4) zainstalowany jest promiennik promieniowa
nia ultrafioletowego. Urządzenie posiada wyłącznik automatyczno-czasowy (6).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 304828 (22) 94 08 24 6(51) A62B 17/00
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Nowosielska Danuta, Sieradzka Walentyna,
Polak Jadwiga, Tarkowska Sylwia, Witczak
Elżbieta, Kokoszko Maria
(54) Materiał na żaroodporne ochrony ciała
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy materiału
na żaroochronne ochrony ciała, który wykonany jest z dwóch
układów, układu jednowarstwowego (1) i układu trójwarstwowe-
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go (4, 5 i 6). Układ jednowarstwowy i trójwarstwowy połączone
są warstwą (7) klejową.

(2 zastrzeżenia)
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z poprzeczną szyną (2), do której zamocowane jest ruchome
ramię (8), zaopatrzone w mechanizm (9) do mocowania i płynnej
regulacji wysokości osadzenia roboczego cięgna (6) i treningo
wego cięgna (12). Ruchome ramię (8) połączone jest z robo
czym obciążeniem (7) o stałej wartości (Fi).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304797

(22)94 08 25

6(51) A63B 23/02
A63B 21/018

(75) Kołodziej Piotr, Józefów
(54) Przyrząd do ćwiczeń treningowych,
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji przyrzą
du, przeznaczonego do ćwiczeń różnych grup mięśniowych.
Dzięki konstrukcji przyrządu możliwe jest uzyskanie
różnej wartość obciążenia treningowego (F2) na treningowym
drążku (15) lub na dźwigni (16) przy zachowaniu stałej wartości
obciążenia roboczego (Fi). Przyrząd ma konstrukcję nośną (1)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 305135 (22) 94 09 20 6(51) B01D 39/14
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókieniczych, Łódź
(72) Wierzbowska Teresa, Żelazny Teresa,
Błaszczyk Wojciech, Kokoszko Maria
(54) Materiał na wkłady do urządzeń
filtracyjno-odwadniających pracujących w
środowisku ciekłego gazu

nej ściance kadłuba (1). W celu uzyskania ruchu wirowego w
filtrze zanieczyszczony płyn zostaje doprowadzony przez wlot
(2) stycznie do ścianek kadłuba, a następnie czysty płyn wydo
staje się przez wylot (5) również stycznie do ścianek kadłuba.
Zanieczyszczenia opadają do osadnika (4).

(2 zastrzeżenia)

(57) Materiał na wkłady do urządzeń filtracyjno-odwadniają
cych pracujących w środowisku ciekłego gazu składa się z
dwóch układów, włókienniczego i chemicznego. Układ włókien
niczy ma 4 -10 warstw z włókien termoodpomych, korzystnie z
polimeru siarczku polifenylenu o masie liniowej 1,7 - 3,3 dtex,
połączonych igłowaniem. Układ chemiczny ma dwie warstwy
zawierające kompozycję kwasu krzemowego, wodorotlenku me
tali ziem alkalicznych, dyspergatory oraz policzterofluoroetylen,
które są nałożone na siebie i połączone siłami kohezji. Układ
chemiczny nałożony jest na układ włókienniczy z obu stron i
połączony jest z nim siłami adhezji. Udział układu chemicznego w
materiale jest od 9,5 -19,5% wagowych, a układu włókienniczego
80,5 - 90,5% wagowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299607 (22) 93 07 06 6(51) B01D 45/16
(75) Żurawski Bartłomiej, Wrocław
(54) Filtr odśrodkowy
(57) Proponowane rozwiązanie polega na odseparowaniu
zanieczyszczeń w filtrze odśrodkowym przez otwór (3) w bocz-

A1(21) 299650 (22) 93 07 08 6(51) B01D 46/00
(71) OMEGA-ENGINEERING Spółka z 0.0.,
Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Edward, Strzelski Józef, Wandzel
Jan, Wołek Kazimierz
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(54) Filtr świecowy
(57) Filtr świecowy zawiera pionowe przegrody filtracyjne
jedno- lub wielowarstwowe ustawione parami (2 i 3). Przegrody
w danej parze (2 i 3) oraz przegrody w każdej parze są rozmie
szczone współśrodkowo, a między parami przegród (2 i 3) jest
utrzymany kanał (9) napływu medium oczyszczonego, zaś mię
dzy przegrodami każdej pary jest utrzymany kanał (8) odpływo
wy medium oczyszczonego, połączony z wylotem przez otwory
przelotowe (10) w płycie nośnej (4) przegród filtracyjnych.

(4 zastrzeżenia)
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zamocowaną na końcu przewodu rurowego (2) doprowadzania
powietrza, pierścieniową przegrodę filtracyjną (5) z wewnętrz
nym separatorem łopatkowym (7) i zewnętrznym separatorem
szczelinowym (6). Wokół przewodu rurowego (2) jest osadzona
koncentrycznie para przegród filtracyjnych (10) typu świecowe
go, zaś na płycie (13) nośnej tych przegród jest umieszczona
dodatkowa przegroda filtracyjna (19) końcowego oczyszczania.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 304660 (22) 93 09 24 6(51) B01D 53/18
(31) 93 4300751
(32) 93 01 14 (33) DE
(86) 93 09 24 PCT/DE93/00914
(87) 94 07 21WO94/15700 PCT Gazette nr 17/94
(75) Reintanz Bernhard, Baunatal, DE
(54) Urządzenie do oczyszczania gazów
spalinowych w instalacjach odsiarczających
przez rozpylanie zawiesiny mleka wapiennego
(57) Urządzenie do oczyszczania gazów spalinowych w in
stalacjach odsiarczających, przez rozpylanie zawiesiny mleka
wapiennego, charakteryzuje się tym, że zaopatrzone jest w
powierzchnię stożkową (2), umieszczoną na kierunku przepły
wu rozprowadzanej cieczy.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 299638 (22) 93 07 08 6(51) B01D 50/00
(71) OMEGA-ENGINEERING Spółka z o.o.,
Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Edward, Strzelski Józef, Wandzel
Jan, Wołek Kazimierz
(54) Filtr sprężonego powietrza i gazu
(57) Filtr przeznaczony jest do wydzielania cząstek stałych i
ciekłych ze strumienia sprężonego powietrza lub gazu i ma

A1(21) 303287 (22) 94 04 28
(75) Sitnik Lech, Wrocław
(54) Złoże katalizatorów

6(51) B01D 53/94

(57) Złoże katalityczne charakteryzuje się tym, że na dowol
nej jego stronie jeden z katalizatorów jest dominujący i inny niż
po stronie przeciwnej złoża. Nośnik pokryty jest obustronnie
pierwiastkami i/lub związkami chemicznymi i/lub ich kombina
cją, będącymi katalizatorami, przy czym jeden z tych katalizato
rów jest dominujący. Pierwiastki i/lub związki chemiczne i/lub
ich kombinacje stanowią złoże katalizatorów, przy czym jeden z
tych katalizatorów jest dominujący.

(3 zastrzeżenia)
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(54) Sposób i urządzenie do dozowania
(57) Sposób dozowania ziarnistych lub proszkowanych sub
stancji przy użyciu dozującego złoża fluidalnego polega na tym,
że ziarniste lub proszkowe substancje są odciągane z dna złoża
fluidalnego, substancja stała jest następnie jako ujednorodniona mieszanina gazu i substancji stałej łączona i mieszana z
przynajmniej jedną inną substancją, zwłaszcza z cieczą, a ciecz
jest wtryskiwana w sfluidyzowaną substancję stałą.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że wylot (3) aparatury
fluidyzacyjnej (1) jest dołączony do dna fluidyzacyjnego (11). W
aparaturze fluidyzacyjnej (1) jest przyrząd do pomiaru zawartości
substancji stałej w mieszaninie dwufazowej. Na wylocie (3) jest
przewód wylotowy (4) przyłączony do mieszalnika (18).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 303288 (22) 94 04 28
(75) Sitnik Lech, Wrocław
(54) Konwertor katalityczny

6(51) B01D 53/94

(57) Wynalazek dotyczy konwertora katalitycznego stosowa
nego do oczyszczania mediów z zanieczyszczeń toksycznych.
Konwertor charakteryzuje się tym, że jest utworzony z kształtek
jednokanałowych (1) lub wielokanałowych (2) lub innych ele
mentów (3) i (3a) tworzących kanały. Wewnętrzne powierzchnie
sąsiednich kanałów lub grup kanałów posiadają kombinacje
katalizatorów w różnych proporcjach i innych w każdym kanale.
Powierzchnie wewnętrzne co najmniej jednego z kanałów za
wierają co najmniej jeden katalizator. W części kanałów kształtek
(1) i (2) lub we wszystkich jest granulat w postaci katalizatorów
lub pokryty katalizatorami, który jest różny w sąsiednich kana
łach lub grupach kanałów.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 305048
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 94 01 11

6(51) B01F 15/02
B01F13/02
93
201
(32) 93 01 25 (33) CH
94 0111 PCT/CH94/00005
94 08 04 WO94/16805 PCT Gazette nr 18/94
BUEHLER AG, Uzwil, CH
Goedicke Frank, Herzmann Wilhelm, Ruf
Arthur

A1(21) 304911 (22) 94 09 01 6(51) B01F 17/00
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; Śląskie
Zakłady Rafineryjne RAFINERIA
CZECHOWICE, Czechowice-Dziedzice;
Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Marcinski Marek, Naraniecki Bronisław,
Bekierz Gerard, Mucha Józef, Dudek Piotr,
Lesisz Ewa, Macikowski Tadeusz, Balcer
Andrzej, Makles Daniel, Wachowicz Jan,
Kostecka Małgorzata
(54) Koncentrat mikroemulsyjny do płynów
hydraulicznych i sposób wytwarzania
koncentratu mikroemuisyjnego do płynów
hydraulicznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest koncentrat mikroemulsyjny
do płynów hydraulicznych, stosowanych w górnictwie do obudów
zmechanizowanych oraz sposób wytwarzania tego koncentratu.
Koncentrat składa się z 35-45 części wagowych skład
nika A, zawierającego 10-30 części wagowych oleju mineralne-
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go, 1-5 części wagowych benzotriazolu, 1-5 części wagowych
glikolu butylowego, 10-30 części wagowych 1,3,5-triazin-1,3,5(2H, 4H, 6H)-trietanolu, 10-30 części wagowych mieszaniny
alkilobenzenosulfonianu sodu i wapnia, 10-30 części wagowych
amidoboranu sebacynowego, 10-16 części wagowych wody
sanitarnej, 1-2 części wagowych środka silikonowego, 4-10
części wagowych składnika B, stanowiącego olej mineralny z
obniżoną zawartością siarki, nie więcej niż 1 % wagowy i pier
ścieni aromatycznych RT nie więcej niż 0,40, zawierającego do
0,5% pochodnej triazynowej oraz 50 - 60 części wagowych
składnika C w postaci wody sanitarnej o twardości ogólnej 4-10,
pH 6,5-8,5.
Sposób wytwarzania tego koncentratu polega na tym,
że do mieszalnika wprowadza się 35-45 części wagowych opi
sanego wyżej składnika A, następnie mieszając przy umiarko
wanych obrotach mieszadła dodaje się 4-10 części wagowych
opisanego wyżej składnika B, utrzymując temperaturę miesza
niny na poziomie 35-55°C przez 0,1 - 3,0 godz., następnie
włącza się mieszadło na obroty maksymalne i w temperaturze
15 - 30°C dodaje się 50-60 części wagowych opisanego wyżej
składnika C, z szybkością 1 -30% na minutę, utrzymując w czasie
dodawania składnika C temperaturę powyżej 25-3Q°C, po czym
zmniejsza się obroty do normalnych, wyłącza się grzanie, a po
0,1-2 godz. wyłącza się mieszadła.
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(54) Pakiet, element wypełnienia i wypełnienie do
chłodnicy wyparnej oraz sposób budowy
pakietu
(57) Pakiet kombinacji rozbryzgowo/ociekowej do chłodnicy
wyparnej zawiera elementy wypełnienia (10, 12) wykonane z
rozciągniętej siatki metalowej lub z arkuszy tworzywa sztuczne
go. Elementy wypełnienia (10,12) są tak ustawione, zew użytko
waniu tworzą one stos elementów wypełnienia wewnątrz chłodni
cy z szerokością i długością elementów wypełnienia określającymi
szerokość i grubość pakietu. Każdy z tych elementów (10,12) ma
nachyloną powierzchnię z kątem nachylenia, który zmienia się tak,
że w użytkowaniu pierwszy obszar tej powierzchni jest dostatecz
nie nachylony do poziomu, aby służyć jako powierzchnia ocieku,
a drugi obszar tej powierzchni jest dostatecznie bliski poziomowi,
aby służyć jako powierzchnia rozbryzgu.

(17 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 303286 (22) 94 04 28
6(51) B01J 8/00
(75) Sitnik Lech, Wrocław
(54) Moduł reaktora chemicznego
(57) Moduł charakteryzuje się tym, że posiada układ kana
łów, wlotowy (1) i łączący (2), które zaopatrzone są w konwertor
katalityczny (3), zaś z drugiej strony kanał (2) i wylotowy kanał
(4) zaopatrzone są w zbiornik (5) zwymiennikiem ciepła (6), przy
czym kanał łączący (2) ma dysze (7) i otwory zraszające (8), a
kanał wylotowy (4) posiada elementy przechwytujące (9).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299502 (22) 93 06 29 6(51) B01J 20/00
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa
(72) Łukasiewicz Andrzej, Walis" Lech, Michalik
Jacek
(54) Adsorbenty i filtry do usuwania
zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza tlenków
azotu
(57) Przedmiotem wynalazku są adsorbenty i filtry do usuwa
nia zanieczyszczeń powietrza, zawierające jako składnik aktywny
kompleksy 3- amino-1,2,4-triazolu z metalami przejściowymi o
wzorze MAX, w którym M oznacza metal przejściowy, taki jak
miedź, srebro, itr, lantan i lantanowce, cynk, rtęć, chrom, molib
den, mangan, żelazo, kobalt, nikiel lub mieszaninę dwóch lub
więcej metali, A oznacza dowolny anion mineralny lub organi
czny, a X oznacza 3-amino-1,2,4-triazol. Te adsorbenty i filtry
zawierać mogą również jako składnik czynny chemicznie kom
pleksy 3-amino-1,2,4-triazolu z metalami przejściowymi skon
densowane z formaldehydem, o wzorze MAX CH20. w którym M,
A i X mają znaczenie podane wyżej. Adsorbenty te mogą wystę
pować w postaci cienkich warstw ochronnych lub barwnych,
które nanoszone są samodzielnie lub w postaci składników albo
dodatków do warstw pokrywających na przykład z farb lub
lakierów.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303938
(31) 93
93

(22) 94 06 21

4518
4967

6(51) B01J 19/32

(32)93 06 23
09 07 93

(33) ZA
ZA

(71) T.C.WATERMEYER GROUP INC.,
Sandton, ZA
(72) Bosman Peter Barty

A1(21) 303628 (22) 94 05 27 6(51) B01J 20/30
(31) 93 9300910
(32) 93 05 27
(33) NL
93 9301919
051193
NL
(71) Pelt and Hooykaas B.V., Rotterdam, NL
(72) Hooykaas Carel Willem Jan
(54) Sposób wychwytywania ekologicznie
szkodliwych substancji z materiału
zanieczyszczonego takimi substancjami i
modyfikowany materiał gliniasty
(57) Sposób wychwytywania ekologicznie szkodliwych sub
stancji o charakterze zarówno organicznym jak i nieorganicznym,
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przez absorpcję tych substancji na zeolicie lub na posiadającej
zdolność pęcznienia uwarstwionej glinie, który to zeoiit lub glina
są modyfikowane hydroksyzwiązkiem glinu dla wytworzenia
zeolitu o wysokiej zawartości glinu lub filarowanej gliny zawie
rającej filary z kompleksowych związków wodorotlenku glino
wego, charakteryzuje się tym, że zeoiit o wysokiej zawartości
glinu lub filarowana glinem, kationowo albo anionowo czynna
glina zostaty przed absorpcją poddane obróbce za pomocą soli
nieorganicznego kwasu, korzystnie fosforanu.
Przedmiotem wynalazku jest także filarowany glinem,
uwarstwiony, kationowo lub anionowo czynny materiał gliniasty,
który charakteryzuje się ty m, że został poddany modyfikacji przy
pomocy czwartorzędowego związku amoniowego i poddany
działaniu soli metalu ziem rzadkich, w szczególności fosforanu
cerowego. Podwójnie modyfikowana glina może być stosowa
na, między innymi, w technikach izolowania i uszczelniania oraz
w przypadku immobilizacji np. źródła zanieczyszczeń w glebie
lub składzie śmieci.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 299546 (22) 93 06 30
6(51) B02C 4/02
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
Gliwice
(72) Gems Tadeusz, Wawrzyniak Alicja
(54) Kruszarka dwuwalcowa z kompensacją
naciągu pasów
(57) Kruszarka ma jeden walec kruszący przestawny, a drugi
stały. Przestawność walca (2) uzyskuje się za pomocą układu
dwóch dźwigni oraz cięgien naciskających na oprawy łożyskowe
tego walca W tym układzie dźwigni jest dwuramienna dźwignia
(10), której dolne ramię jest cięgnem (11) połączone z suwliwie
oraz wahliwie posadowionym silnikiem (5), napędzającym prze
suwny walec (2). Oś (14) wychyłu silnika (5) znajduje się na
wysokości osi obrotu dźwigni dwuramiennej. Długość górnego
ramienia tej dźwigni jest równa odległości pomiędzy osią (14)
wychyłu silnika, a osią wału silnika Długość dolnego ramienia tej
dźwigni jest równa odległości pomiędzy osią wychyłu silnika, a
punktem zaczepienia cięgna (11) do sań (12) silnika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 299549

(22) 93 06 30
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6(51) B03C 3/86
B01D 35/20

(75) Wojtyła Teresa, Pszczyna
(54) Łącznik prowadzący elektrod zbiorczych i
bateria elektrod zbiorczych odpylacza
elektrostatycznego

(57) Łącznik prowadzący składa się z płaszczyzny prowa
dzącej (1) oraz elementu blokującego (3) połączonych nierozłą
cznie z dwu stron elementu łącznego (2), przy czym płaszczyzna
prowadząca (1) oraz element blokujący (3) są usytuowane wza
jemnie do siebie prostopadle i są skręcone względem siebie o
kąt 90°, podczas gdy na krawędziach bocznych elementu blo
kującego (3) wykonane są wybrania blokujące, korzystnie bez
pośrednio od strony elementu łącznego (2), których szerokość
jest dogodnie równa grubości blachy, z której wykonane są
łączone półki usztywnienia skrajnego elektrody zbiorczej (5, 6).
Bateria elektrod zbiorczych charakteryzuje się tym, że
sąsiadujące ze sobą elektrody zbiorcze (5, 6) mają na przeciw
ległych półkach jeden lub kilka otworów połączonych z sobą
łącznikiem prowadzącym, którego płaszczyzna prowadząca (1)
osadzona jest swobodnie w otworze elektrody zbiorczej (6), a
element blokujący (3) łącznika prowadzącego jest umocowany
sztywno w otworze elektrody zbiorczej (5).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 305434 (22) 94 01 25
6(51) B07C 3/06
(31) 93 4302231
(32) 93 0128
(33) DE
(86) 94 0125 PCT/EP94/00197
(87) 94 08 04 W094/16829 PCT Gazette nr 18/94
(71) LICENTIA
PATENT-VERWALTUNGS-GmbH,
Frankfurt, DE
(72) Gillmann Hanno, Kechel Ottmar
(54) Sposób segregacji w powtarzającej się
kolejności przesyłek, w urządzeniach do
segregacji listów
(57) Sposób segregacji przesyłek, w urządzeniach do segre
gacji listów zawierających rzędy półek (1) gromadzących pole
ga na tym, że przy sortowaniu przesyłek stosuje się plan sorto
wania, przy którym unika się przepełnienia poszczególnychp
ółek (1) gromadzących tak, że podczas sortowania półki (1)
gromadzące nie są opróżniane, a zawsze po zakończeniu sor
towania dokonuje się zgodnego z ustaloną sekwencją, przeła
dunku przesyłek z półek (1) gromadzących na urządzenie (2)
transportowe umieszczone naprzeciw półek (1) gromadzących
lub do pojemników (4).

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 304569 (22) 94 08 03
6(51) B21B 1/08
(71) Bik Józef, Gliwice
(72) Bik Józef, Bik Aleksander Jerzy, Gawor
Józef, Wojnowski Leon, Jabłoński Henryk,
Kula Kazimierz, Lichoń Jan, Urbańczyk
Edward, Jurkowski Jan
(54) Stal na szyny o podwyższonej odporności na
pękanie podczas przeginania i sposób
obróbki stali na szyny o podwyższonej
odporności na pękanie podczas przeginania
(57) Wynalazek dotyczy stali przeznaczonej do produkcji
szyn mających zastosowanie w górnictwie odkrywkowym. Stal
składa się z 0,20 do 0,35% wagowych węgla, 1,0 do 1,80%
wagowych manganu 0,1 do 0,35% wagowych krzemu, maksy
malnie 0,030% wagowych fosforu maksymalnie 0,030% wago
wych siarki oraz dodatkowo 0,002 do 0,080% wagowych glinu,
0,006 do 0,050% wagowych azotu i 0,05 do 0,30% wagowch
wanadu. Resztę składu stanowi żelazo i zanieczyszczenia.
Sposób obróbki stali o powyższym składzie chemicz
nym polega na tym, że koniec odkształcania w procesie prze
róbki plastycznej na gorąco prowadzi się w zakresie temperatu
ry od 885CC do 970°C, a następnie chłodzi się tak odkształconą
stal w powietrzu.

(3 zastrzeżenia)
A1 (21) 303861

(22) 94 06 16

6(51) B22D 11/10
B22D 21/04
(31) 93 4322316
(32)93 07 05 (33) DE
(71) VAW Aluminium AG, Bonn, DE
(72) Moritz CJ.
(54) Układ wlewu doprowadzającego ciekły metal
do krystalizatora w procesie ciągłego
odlewania aluminium
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A1(21) 299618 (22) 93 07 08
6(51) B23C 5/06
(71) Design Technologies International DTI
Spółka z o. o. Oddział Warszawa, Pruszków
(72) Redel Witold, Fołtyn Jerzy, Sywak Sławomir
(54) Głowica frezarska kątowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica frezarska kątowa
przystosowana do automatycznej wymiany narzędzi, zwłaszcza
do frezowania na tokarkach karuzelowych posiadających suport
frezarski z obrotowym wrzecionem wyposażonym w mechanizm
przeniesienia napędu z wrzeciona obrabiarki na wrzeciono gło
wicy frezarskiej złożony z przekładni stożkowych kół zębatych
usytuowanych obrotowo wokół osi.
Głowica utworzona jest z korpusu (1), do którego przy
mocowana jest pokrywa (2) wyposażona w zębaty pierścienio
wy segment (3), wewnątrz którego osadzone jest najkorzystniej
pod kątem 90° do osi wrzeciona suportu frezarskiego wrzeciono
głowicy frezarskiej kątowej (4), na którym osadzone są koła
zębate stożkowe (5) sprzężone z tulejowym kołem zębatym
stożkowym (6) zaopatrzonym w poprzeczny kanał (7), wewnątrz
którego to koła tulejowego usytuowana jest tuleja (8) z wkręca
nym zabierakowo-oporowym segmentem (9) zaopatrzonym w
teowy rowek (10) z kamieniem (11) połączonym z cięgłem (12)
sprzężonym z wahliwym segmentem (13) kątowej dźwigni (14)
osadzonej na osi (15), która to dźwignia zaopatrzona jest na
swoim drugim końcu wwahliwy segment (16) osadzony między
pokrywą (17) osadczej tulei (18), a pierścieniem oporowym (19)
i sprzężony jest poprzez oporowe łożyska (20) z trzpieniem (21)
przetkanym przez wrzeciono (4), zaopatrzonym w zaciągający
kołnierz (26), a ponadto kątowa dźwignia (14) sprzężona jest
poprzez wahliwy segment (13), cięgło (12) i segment (9) z
trzpieniem (22) osadzonym nałożysku oporowym (23) za pomo
cą pierścienia oporowego (24).
(5 zastrzeżeń)

(57) Układ ma w obrębie wlotu kształtki wlewowej (2) prze
strzeń między tą kształtką wlewową (2), a zatyczką, zwężającą
się na długości (B). Powyżej najwęższego przekroju kształtki
wylewowej jest utworzona między kształtką wylewową (2) a
zatyczką (3) zwężająca się przestrzeń pierścieniowa (D).

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 303770

(22) 94 06 10

6(51) B23K 23/00
C21D 9/50
(31) 93 4319417
(32) 93 0611
(33) DE
(71) Elektro-Thermit GmbH, Essen, DE
(72) Küster Frank
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(54) Sposób spawania szyn ze strukturą
drobnoperiityczną, przy użyciu odlewu
pośredniego
(57) Sposób spawania szyn ze strukturą drobnoperiityczną,
przy zastosowaniu odlewu pośredniego, przy którym stal wy
tworzoną aluminotermicznie wlewa się do formy odlewniczej
otaczającej końce obu szyn, polega na tym, że po ochłodzeniu
spawanego połączenia, powierzchnię jezdną (8) połączenia i
graniczących obszarów nagrzewanych, nagrzewa się gwałtow
nie od góry, za pomocą palnika (11), przez czas 50 do 150
sekund, przy czym palnik (11) zasilany jest tlenem w ilości
przynajmniej 10000 l/godz. i propanem lub acetylenem, w ilości
3500 l/godz., a powierzchnia głowicy palnika (11) usytuowana
jest względem powierzchni jezdnej (8) spawanego połączenia i
nagrzewanych obszarów, w odległości (a) wynoszącej, mierząc
w milimetrach, 0,1 - do 1 wartości liczbowej ciężaru metra
bieżącego stosowanej szyny, mierzonego w kilogramach.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 299518 (22) 93 06 30 6(51) B23P 15/14
(71) PONAR-DEFUM Dąbrowska Fabryka
Obrabiarek, Dąbrowa Górnicza
(72) Pałasz Włodzimierz, Jaskuła Bernard,
Gurbała Andrzej, Kula Antoni
(54) Sposób wykonywania zębów w kołach
zębatych oraz urządzenie do ustalania
położenia segmentu obrabianego przedmiotu
kołowego
(57) Sposób dotyczy wykonywania zębów w kołach zęba
tych dzielonych na segmenty, w którym segment koła zębatego
(1) mocuje się na urządzeniu do ustalania położenia segmentu
umieszczonym z kolei na stole posuwnoobrotowym narzędzia
wykonującego wręby.
Sposób polega na tym, że każdorazowo obraca się
urządzenie o kąt a = n • ß; n - numer kolejnego wykonywanego
wrębu, ß - kąt stanowiący podziałkę koła zębatego, a wrzeciono
narzędzia przemieszcza się wzdłuż osi X stycznej do obwodu
segmentu w miejscu wykonywania wrębu o odcinek Xn = A(1cos a) + B sin a, wzdłuż osi Y przebiegającej wzdłuż szerokości
wrębu o odcinek Yn = A sin a-B(1-cos a) oraz Y przebiegającej
wzdłuż głębokości wrębu o Zn = głębokości wrębu, gdzie A =
(R-r) sin y, B = (R-r) cos y, y - połowa kąta wierzchołkowego
segmentu, R - promień zewnętrzny segmentu, r - odległość osi
obrotu segmentu od jego powierzchni zewnętrznej, w miejscu
wykonywania wrębu.
Urządzenie ma płytę (2), do której zamocowane są
elementy podporowo-mocujące (3) i elementy regulacyjne (4)
do mocowania segmentu koła zębatego (1). Ponadto posiada
korzystnie pięć kątowników (5) z zaczepami podporami i ustalaczem położenia do mocowania bieżni łożyskowej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 305172 (22) 94 09 22 6(51) B23P 13/00
(75) Małecki Adam, Bielsko-Biała
(54) Sposób wytwarzania grzejnika
konwekcyjnego i grzejnik konwekcyjny
(57) Sposób wytwarzania grzejnika konwekcyjnego, złożo
nego z prostopadłościennej obudowy, wewnątrz której jest ożebrowana rura lub zespół rur, którego żebra połączone są z rurą
lub zespołem rur nierozłącznie, polega na tym, że na rurę (2) lub
zespół rur z miękkiego materiału nasuwa się z niewielkim luzem
szereg ściśle przylegających do siebie żeber (4) wykonanych z
twardszego materiału niż materiał rury (2) lub zespołu rur, po
czym do otworu rury (2) lub zespołu rur wprowadza się element
rozpęczający rurę (2) lub zespół rur.
Grzejnik konwekcyjny utworzony jest z prostopadło
ściennej obudowy (1) wewnątrz której jest ożebrowana rura (2)
lub zespół rur, zakończony po obu końcach kołnierzami w
postaci pierścieniowych wyobleń.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 299572

(22) 93 07 03

6(51) B23P 17/00
F16C 33/06
(75) Buczkowski Piotr, Warszawa; Radziszewski
Andrzej, Warszawa
(54) Sposób wylewania wewnętrznych
powierzchni rurowych, zwłaszcza
wewnętrznych powierzchni panwi łożysk

(57) Sposób wylewania wewnętrznych powierzchni rurowych,
zwłaszcza wewnętrznych powierzchni łożysk, przez kontaktowanie
ciekłego metalu lub stopu z wirującą powierzchnią rurową polega na
tym, że w przestrzeni ograniczonej wewnętrzną powierzchnią rurową
wytwarza się ciśnienie wyższe od ciśnienia otoczenia.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 305440 (22) 93 11 08
6(51) B24C 5/04
(31) 93 4303188
(32)93 02 04
(33) DE
(86) 93 11 08 PCT/EP93/03125
(870 94 08 18 WO94/18004 PCT Gazette nr 19/94
(75) Kiess Karl Heinz, Müiheim/Ruhr, DE
(54) Dysza piaszczarki do bezpyłowego
piaskowania gładkich powierzchni
(57) Dysza piaszczarki do bezpyłowego piaskowania powie
rzchni gładkich, zawiera rurową obudowę (1) z obracalną głowi
cą (3), która jest przyłączona do przewodu wydmuchowego (2).
Głowica (3) jest przykryta płytą końcową (4), wyposażoną w
nachylone otwory (7), tak, że głowica obracana jest poprzez
wyrzut materiału do piaskowania. Dla lepszego przystosowania
do rozmaitych potrzeb odnośnie czyszczenia, każdy otwór (7)
jest wyposażony w obracalną rurę wydmuchową (9), która jest
zamontowana obracalnie za pomocą złącza gniazdowego (10)
przy płycie końcowej (4).
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A1(21) 299486 (22)93 06 28
6(51) B27G 3/00
(71) SAFO Słupska Fabryka Obrabiarek, Słupsk
(72) Kurzela Wojciech, Czarnecki Mirosław,
Nojek Ryszarda, Rataj Bruno, Kiełtyka
Kazimierz
(54) Korowarka
(57) Korowarka ma elementy podające i odbierające mate
riał w postaci dwóch rolek, górnej (7) i dolnej (6) ustawionych
ukośnie względem płaszczyzny poziomej, zaś narzędziem skra
wającym jest tarcza skrawająca (2) z mocowanymi nożami.

(2 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299487 (22) 93 06 28
6(51) B27C 5/10
(71) SAFO Słupska Fabryka Obrabiarek, Słupsk
(72) Rataj Bruno, Kurzela Wojciech, Czarnecki
Mirosław, Kiełtyka Kazimierz, Nojek
Ryszarda
(54) Frezarka do drewna

A1(21) 304099 (22) 94 06 30
6(51) B27K 3/52
(71) HOLMAR Spółka z o.o., Bielsko-Biała
(72) Jaworski Marceli
(54) Impregnat ognioochronny do drewna,
materiałów drewnopochodnych i
włókienniczych

(57) Frezarka do drewna charakteryzuje się tym, że ma na
wrzecionach, poniżej narzędzi skrawających, osadzone rolki
prowadzące, a nad stołem (2) umieszczone są wałki (15) posuwowo-dociskowe o osiach poziomych, prostopadłych do kie
runku przesuwu materiału obrabianego.

(57) Impregnat ognioochronny do drewna, materiałów drew
nopochodnych i wyrobów włókienniczych składa się z 45 -125
części wagowych wody, 2 0 - 5 0 części wagowych soli metali
alkalicznych i amonu kwasu polifosforowego zawierających 30 ±
1 % fosforanów w przeliczeniu na P2O5, w tym nie więcej niż 6,5%
formy "orto", w postaci 35 - 45%-owych wodnych roztworów, 1-15
części wagowych polifosforanów alkoholi wielowodorotlenowychglikolu etylowego lub/i gliceryny lub/i pentaerytrytu, do 6 części
wagowych biurełu lub/i pentaerytrytu lub/i dwucyjanodwuamidu,
0,3 -15 części wagowych czteroboranu sodowego lub/i czteroboranu amonowego, do 10 części wagowych winianu antymo
nowego lub/i winianu antymonylo-amonowego lub potasowego
lub/i winianu amonowego, 0,5 - 3,5 części wagowych fluoroboranu amonowego, 0,5 - 3 części wagowych kwasu orto-borowego, 0,05 - 2 części wagowych fluoroantymonianu amonowego,
0,8 - 17,5 części wagowych kationoczynnych syntetycznych
żywic polikondensacyjnych, 0,05 - 2 części wagowych środków
powierzchniowo-czynnych i do 4 części wagowych środków
konserwujących (biocydów).

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 305280 (22) 94 09 30
6(51) B27M 304
(71) Przedsiębiorstwo MAX-MAR Sp. z 0.0.,
Częstochowa
(72) Jeziorowski Marek
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(54) Sposób wytwarzania klepek lub płyt parkietu
(57) Sposób polega na tym, że odpowiednio przygotowane
półprodukty drzewne o grubości (6 - 10) (mm) poddaje się
zagęszczaniu utwardzającemu, a po nadaniu im kształtu wymia
rów poddaje sieje sklejeniu, w celu otrzymania klepek lub płytek
trójwarstwowych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303749 (22) 94 06 09
6(51) B28B 3/06
(31) 93 4320369
(32)93 06 19
(33) DE
(71) Dorstener Maschinenfabrik
Aktiengesellschaft, Dorsten, DE
(72) Lütkenhorst Günter
(54) Sposób i prasa formująca do wytwarzania
cegieł surowych i podobnych wyprasek
(57) Sposób dotyczy wytwarzania surowych cegieł i podobnych
wyprasek w ramach produkcji cegieł kształtowek za pomocą prasy
formującej, zwłaszcza prasy hydraulicznej, z przesuwnym narzę
dziem górnym i przesuwnym narzędziem dolnym do wsuwania w
formę prasowniczą stołu formierskiego. Sposób polega na tym, że
podczas wypychania cegły surowej napierw podnosi się syn
chronicznie do góry narzędzie górne (3) i narzędzie dolne (5)
przy nieprzerwanym przyleganiu podczas trwania ruchu syn
chronicznego narzędzia górnego (3) i dolnego (5) do cegły
surowej, przy czym ruch synchroniczny narzędzi prowadzi się
co najmniej do chwili, gdy powierzchnia górna cegły surowej
wraz z przylegającym do niej narzędziem górnym (3), przesunie
się o zadaną odległość poza krawędź formy prasowniczej lub
stołu formierskiego.
Prasa formująca do wytwarzania cegieł surowych i po
dobnych wyprasek, z co najmniej górnymi układami (2) tłoków
cylindrycznych dla narzędzia górnego (3), z dolnymi układami
(4) tłoków cylindrycznych dla narzędzia dolnego (5), ze stołem
formierskim i formą prasowniczą w stole formierskim dla narzę
dzi (3, 5) wsuwalnych w formę podczas wytwarzania cegieł
surowych charakteryzuje się tym, że górne układy (2) tłoków
cylindrycznych są złożone z jednego układu (2a) tfoka cylindry
cznego prasującego i dwóch obustronnych układów (2b) tłoków
cylindrycznych ruchu synchronicznego a dolne układy (4) tło
ków cylindrycznych również z jednego układu (4a) tłoka cylin
drycznego prasującego i dwóch obustronnych układów (4b)
tłoków cylindrycznych ruchu synchronicznego.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 299573
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(22) 93 07 03

6(51) B29B 17/00
B65D 19/18
(75) Becker Lesław, Myślenice; Becker Andrzej,
Kraków
(54) Sposób i urządzenie do przetwarzania
niejednorodnych odpadów z
termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz
paleta wytworzona tym sposobem

(57) Sposób polega na tym, że rozdrobnione i zagęszczone
niejednorodne odpady z termoplastycznych tworzyw sztucz
nych są najpierw odważane w porcjach dokładnie wymaganych
do uformowania gotowego wyrobu, a następnie są podgrzewa
ne w piekarniku do temperatury 180°, po czym podgrzane i
zagęszczone niejednorodne odpady są wsypywane do matrycy
urządzenia formującego podgrzanego wcześniej do temperatu
ry w granicach od 120°C do 140°C z uprzednio przygotowaną i
rozciągniętą na określonych powierzchniach lnianą siatką o
grubości około 2 mm. Następnie odpady te są ugniatane przez
szybkie opuszczenie stempla i jego pełne zamknięcie pod ciś
nieniem około 50 atmosfer, po czym trwa proces schładzania w
czasie około 5 minut do temperatury 70°C, zaś po schłodzeniu
uformowany wyrób jest wyrzucany za pomocą wyrzutników, a
następnie poddany obróbce gradowania.
Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do
przetwarzania.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 304827 (22) 93 12 23 6(51) B29B 17/00
(31) 92 000019
(32) 9212 30
(33) IT
(86) 93 12 23 PCT/EP93/03676
(87) 94 07 21 W094/15766 PCT Gazette nr 17/94
(71) ELISA DI DE SANTIPIERO, Lovadina, IT
(72) DeSantiPiero
(54) Sposób wytwarzania różnego typu elementów
konstrukcyjnych z materiału izolującego
oraz element konstrukcyjny wytworzony tym
sposobem
(57) Sposób wytwarzania różnego typu elementów konstru
kcyjnych, zwłaszcza do termicznego, dźwiękowego i podobne
go izolowania, polega na użyciu surowców takich jak papier,
karton, tektura i podobne materiały, które są kolejno lub w
określonych czasokresach cięte celem otrzymania cząstek o
zmniejszonych wymiarach, są mieszane ze środkami ogranicza
jącymi palność, klejami i spoiwami oraz materiałami uzupełniającymi
różnego rodzaju, są ściskane z równoczesnym ogrzewaniem lub
chłodzeniem i ostatecznie są suszone i pakowane.
Element konstrukcyjny jest utworzony przez cząstki o
zmniejszonych wymiarach z surowców takich jak papier, karton,
tektura, połączone ze spoiwami i materiałami uzupełniającymi.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 304903 (22) 93 12 11 6(51) B29C 47/66
(31) 92 4244312
(32) 92 12 28
(33) DE
(86) 93 12 11 PCT/EP93/03507
(87) 94 07 07 W094/14597 PCT Gazette nr 15/94
(71) Krupp Maschinentechnik Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Essen, DE
(72) Baumgarten Wilfried
(54) Wytłaczarka ślimakowa
(57) Wynalazek dotyczy wytłaczarki ślimakowej, w której cy
lindrze, przyjmującym co najmniej jeden ślimak, są przewidziane
otwory dla przyjęcia kołków, umieszczonych w płaszczyznach
promieniowych, wystających do obszaru tłoczenia, których osie
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są umieszczone stycznie do ściany cylindra lub w pobliżu sty
cznych równolegle do nich.
Zadaniem wynalazku jest stworzenie prostej i korzystnej
w kosztach wytwarzalnej wytłaczarki ślimakowej, o wysokiej
wydajności uplastycznienia. Rozwiązanie polega na tym, że
kołki (7) są umieszczone w obszarach, w których ślimak (3) jest
zaopatrzony w pierścieniowe zgrubienie (5), a cylinder w pier
ścieniowe wybranie ściany wewnętrznej. Kołki (7) poza cylin
drem (myślowym) otaczają grzbiety żeber (4) ślimaka (3), przy
czym kołki (7) ukośnie przechodzą przez obszar płaszczyzny
promieniowej, w którym znajduje się zgrubienie rdzeniowe i
pierścieniowe wybranie.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 305071 (22) 94 01 07 6(51) B29C 49/28
(31) 93 9300135
(32)93 01 08
(33) FR
(86) 94 0107 PCT/FR94/00020
(87) 94 07 21 WO94/15770 PCT Gazette nr 17/94
(71) ADS, societě anonyme,
Saint-Ouen-1'Aumône, FR
(72) Di Settembrini Antoine
(54) Maszyna do wytwarzania kadłubów
wydrążonych przez wydmuchiwanie
(57) Maszyna ma przynajmniej jeden aparat grzewczy (i) i
zespół (III) stanowisk odlewania (la, 1f) zamocowany na stałe
na łuku koła. Każde stanowisko odlewania posiada element
wyprowadzenia produktu końcowego, podczas gdy urządzenie
obrotowe przenoszące (II) jest umieszczone między aparatem
grzewczym (I), a stanowiskami odlewania (1a, 1f) i służy do
przenoszenia półwyrobów już ogrzanych. Korzystnie, urządze
nie przenoszące (II) jest w kształcie współosiowego koła o łuku
na którym są usytuowane stanowiska odlewania (III). Koło jest
zaopatrzone w elementy promieniste z końcówką przenoszącą
(11) regulujące rozmieszczenie na kole każdego ogrzanego
półwyrobu i umieszczenie go w elemencie odbioru stanowiska
odlewania (1a, 1f).

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 305247 (22) 91 11 14 6(51) B29C 44/00
(86) 911114 PCT/EP91/02176
(87) 93 05 27 WO93/09934 PCT Gazette nr 13/93
(71) PREFOAM AG, Basel, CH
(72) Jourquin Lucien, BE; Derksen Johannes,
NL; Mortelmans Rudi, BE; Blackwell Brian
James, GB
(54) Sposób oraz urządzenie do ciągłego
wytwarzania bloku pianki poliuretanowej w
granicach wstępnie określonego zakresu
ciśnienia
(57) Sposób obejmuje przygotowanie polimeryzowalnej mie
szaniny reakcyjnej zawierającej środek spieniający, nałożenie tej
mieszaniny reakcyjnej na przesuwające się urządzenie przenoś
nikowe (7, 10) i pozwolenie na swobodny wzrost spienienia i
polimeryzację tej mieszaniny reakcyjnej, wewnątrz zasadniczo
hermetycznie zamkniętej komory (17). Ciśnienie wewnątrz tej ko
mory jest utrzymywane w zakresie wstępnie określonego zakresu
ciśnień, poprzez ciągłe dostarczanie gazu do omawianej komo
ry, dodatkowo do wywiązującego się gazu spieniającego i po
przez jednoczesne usuwanie gazu z omawianej komory. W ten
sposób wahania ciśnienia mogą ulec zmniejszeniu w omawia
nej komorze i dalsze parametry takie jak np. temperatura mogą
być kontrolowane w taki sposób, aby umożliwić produkcję
pianki o stałych własnościach.
Wynalazek odnosi się również do urządzenia, zawie
rającego zasadniczo hermetycznie zamkniętą maszynę (1) pro
dukującą ciągły blok pianki poliuretanowej, zastosowanego do
realizacji powyższego sposobu.

(21 zastrzeżeń)
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A1(21) 303828

(22) 94 06 14

(31) 93 4319867

6(51) B32B 15/08

(32)93 06 16

(33) DE

(71) KOLBENSCHMIDT
AKTIENGESELLSCHAFT, Neckarsulm,
DE
(72) Baureis Hans-Paul, Schubert Werner, Müller
Manfred
(54) Wielowarstwowy materiał na łożysko ślizgowe
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(54) Karta okolicznościowa
(57) Karta okolicznościowa posiada co najmniej jeden ele
ment (2, 3) sterujący czasowym włączaniem i wyłączaniem
układu elektronicznego umieszczony nawiniecie karty (1),

(1 zastrzeżenie)

(57) Wielowarstwowy materiał na łożysko ślizgowe, składa
jący się z metalowej warstwy podtrzymującej, z porowatej spie
kanej warstwy nośnikowej z metalicznego materiału na łożysko
ślizgowe i warstwy ślizgowej z mieszaniny z poiitetrafluoroetylenu (PTFE), wypełniającej również pory warstwy nośnej i 5 do
30% objęt. metalicznego wypełniacza charakteryzuje się tym, że
mieszanina (PTFĘ metaliczny wypełniacz zawiera jeszcze 5 do
40% objętościowych fluorku poliwinylidenu (PVDF).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 304661 (22) 93 11 13 6(51) B32B 31/00
(31) 92 4238541
(32) 921114
(33) DE
(86) 93 1113 PCT/EP93/03187
(87) 94 05 26 W094/11189 PCT Gazette nr 12/94
(71) AMOCO FABRICS, Gronau, DE
(72) Baldauf Georg
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
elastycznej, wielowarstwowej taśmy
materiałowej
(57) Sposób obejmuje następujące etapy: (a) doprowadze
nie i rozciąganie folii nośnej na co najmniej (100 + a)% nie
wyciągniętej długości, (b) oddzielne doprowadzenie i rozciąga
nie dwóch taśm z włókniny (11,12) do wymiaru (100 + b)% lub
(100 + c)% z zachowaniem następującej nierówności: b < c
< a, przy czym różnica rozciągania jest dostatecznie duża aby
wytworzyć położenie faliste taśm z włókniny i połączenie do
postaci układu wielowarstwowego, który składa się z leżącej
pośrodku folii nośnej i leżących na zewnątrz taśm z włókniny;
(c) zgrzewanie taśm z włókniny z folią nośną za pomocą wałka,
noszącego występy w postaci koiców jako części stanowiska
zgrzewania; (d) odprężanie folii nośnej z nagrzewanymi taśma
mi z włókniny po opuszczeniu stanowiska zgrzewania. Przy tym
100% oznacza taśmę nie rozciągniętą.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 305310

(22) 94 10 05

6(51) B42D 15/02
GUB 5/80
(71) Fikus Roman, Warszawa; Centrum
Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
Profesjonalnej UNITRA-RADWAR
Warszawskie Zakłady Radiowe RA WAR,
Warszawa
(72) Fikus Roman

A1(21) 304745 (22) 93 12 08 6(51) B60C 17/06
B60B 21/02
(31) 92 9215061
(32) 92 12 11
(33) FR

(86) 9312 08PCT/FR93/01210
(87) 94 06 23 W094/13498 PCT Gazette nr 14/94
(71) MICHELIN & CIE, Clermont-Ferrand
Cedex, FR
(72) Drieux Jean-Jacques, La cour Jean-Charles,
Mulhoff Olivier, Pompier Jean-Pierre
(54) Opona, wieniec, pierścień oponowy i zespół
zawierający te elementy
(57) Opona charakteryzuje się tym, że przekrój pionowy
armatury o osnowie promieniowej, gdy opona jest zamontowa
na na swoim roboczym wieńcu (2) i napompowana do wartości
ciśnienia użytkowego, ma kierunek krzywizny stały na krawędzi
i listwie.
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Wieniec (2) przeznaczony do montażu razem z oponą
zawiera dwie listwy wzmacniające i jest ograniczony osiowo
przez dwa brzegi wieńca odległe osiowo na szerokość (S) i
zawiera pierwsze i drugie gniazdo wieńca (23). Pierścień opo
rowy (3) jest owalny i nasunięty na powierzchnię nośną (21)
wieńca. Druga ściana boczna pierścienia oprowego (3) jest
utrzymywana bocznie przez występ pozycyjny (26).
Zespół toczący zawiera oponę z armaturą o osnowie pro
mieniowej umocowanej w każdej listwie z pierścieniem wzmacnia
jącym oraz wieniec ograniczony pierwszym brzegiem osiowo i dru
gim brzegiem wieńca, mający pierwsze gniazdo i drugie gniazdo.

(63 zastrzeżenia)

A1 (21) 303829 (22) 94 06 14 6(51) B60C 25/05
(31) 93 9308945
(32) 93 06 16 (33) DE
(75) Warkotsch Horst, Burgwedel, DE
(54) Urządzenie do demontażu opony z obręczy
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że przeciwległe do
haka (21) są przewidziane środki dociskowe (7-12), które są
przesuwalne i dociskalne bocznie do opony (6). Te ruchy tak
odbywają się, że w określonym położeniu każdorazowo odciąg
nięta stopka (25) opony (6), przeciwległym do haka (21), jest
utrzymywana w obszarze profilu wgłębienia (28), podczas gdy
opona (6) jest obracana przez urządzenie mocujące (4). Pod
czas tego obracania stopka (25) opony (6) jest utrzymywana
zawsze w profilu wgłębienia (28) obręczy także wtedy, gdy
jeszcze występujące siły do odciągania są stosunkowo duże tak,
że przez hak (21) stopka (25) opony (6) jest zawsze podnoszona
ponad obrzeże (26) obręczy (5) z możliwie nieznaczną siłą.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 303967

(22) 94 06 23

6(51) B60J 7/057
B61D 39/00
(31)93 4321176
(32)93 06 25
(33) DE
(71) Waggonfabrik Talbot, Aachen /Akwizgran/,
DE
(72) Schnelting Heinrich, Sion Johann
(54) Urządzenie napędowe do ruchomego
przykrycia pojazdu

(57) Według wynalazku miejsce obsługowe (10) jest umiesz
czone w pobliżu mechanizmu napędowego (8) i powierzchni
ładunkowej, w dolnym obszarze jednego odcinka ściany bocz
nej ruchomego przykrycia i oddziaływujs na bezpośrednio są
siadujący środek napędowy (16, 17), przy czym przekładnia (11)
zawiera Środki (12) do przenoszenia siły napędowej z miejsca
obsługowego do środków napędowych na przeciwległym od
cinku ściany bocznej przykrycia, prowadzone wzdłuż łuku tune
lowego, utworzonego przez przykrycie w postaci bramy.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299611 (22) 93 07 08
6(51) B60G 3/18
(75) Żurawski Bartłomiej, Wrocław
(54) Zawieszenie pojazdu
(57) Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu wa
hacza pośredniego w zawieszeniu pojazdu. Piasta koła (4) jest
zamocowana wahliwie na wahaczach zasadniczych (5 i 6), które
utrzymują koło (3) we właściwym położeniu i umożliwiają jego
ruchy względem podwozia (1).
Równolegle lub prawie równolegle do wahaczy zasad
niczych umocowany jest wahacz pośredni (7). Jest on oparty o
wahacz zasadniczy (5) z jednej strony i element sprężysty (np.
sprężynę spiralną) (2) z drugiej strony. Podczas podnoszenia
obu wahaczy, zasadniczego (5) i pośredniego (7), następuje
przemieszczenie wzdłużne jednego względem drugiego powo
dując występowanie sił tarcia.
(1 zastrzeżenie)
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A3(21) 303846
(61)
(71)
(72)
(54)

(22) 93 03 27

6(51) B60K17/08

297259
Michalczyk Edward, Sosnowiec
Michalczyk Edward, Michalczyk Mikołaj
Napęd pojazdów kołowych o asymetrycznym
układzie zespołów mechanicznych

(57) Napęd pojazdów kołowych o asymetrycznym układzie
zespołów mechanicznych zawiera koła z czopami osadzonymi
mimośrodowo. Na czopach osadzone są korbowody łączące
dwa koła.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305014

(22) 93 06 22

(31) 92 4224581

6(51) B60L 3/10

(32)92 07 22

(33) DE

(86) 93 06 22 PCT/EP93/01603
(87) 94 02 03 WO94/02335 PCT Gazette nr 4/94
(71) AEG Westinghouse Transport-Systeme
GmbH, Berlin, DE
(72) Hann Karl
(54) Sposób regulacji napędu i/lub siły
hamowania silników pojazdu trakcyjnego, na
granicy siły przyczepności kół
(57) Wynalazek dotyczy sposobu regulacji napędu i/lub siły
hamowania silników trakcyjnych pojazdu trakcyjnego na grani
cy siły przyczepności, przy którym przejście w niestabilny ob
szar poślizgu stwierdzane jest na podstawie występującego
większego przyspieszenia kół, a przez redukcję siły napędowej
względnie siły hamowania następuje powrót do stabilnego ob
szaru poślizgu, po czym siła napędowa względnie siła hamowa
nia ponownie się zmniejsza.
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Dla układu pracującego z integratorem (13) jako pseudoosią toczną przy użyciu prędkości obrotowej (frot) osi zestawu
silnikowego, tworzy się różnicę prędkości obrotowej (A n) jako
miarę poślizgu koła. Za pomocą urządzenia różniczkującego
(22), przez wyliczenie (-gr-) ustala się przejście w stabilny
zakres poślizgu, a przez wyzwolenie układu stopnia wartości
granicznej (43) do integratora (13) doprowadzona zostaje do
datkowa wielkość wejściowa przeciwdziałająca doprowadzanej
wartości żądanej, aż do powrotu w stabilny obszar poślizgu. Aby
uniknąć strat sHy pociągowej wywołanych stanami roboczymi z
gwałtownie załamującą się siłą przyczepności, proponuje się,
aby dodatkowo do redukcji siły napędu względnie siły hamowa
nia, spowodowanej przez wyznaczenie różnicy prędkości obro
towej (À n), działała dodatkowa redukcja, która zależy od osią
ganej w danym przypadku maksymalnej wielkości pierwszej
pochodnej względem czasu (-gr-) różnicy prędkości obroto
wej.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 304825
(31) 93
93
93
93

(22) 94 02 15

00446
01403
01813
03451

6(51) B60R 1/12
B60R7/08
(32) 93 0215
(33) CH
07 05 93
CH
18 06 93
CH
191193
CH

(86)94 0215 PCT/EP94/00432
(87) 94 0818 WO94/18031 PCT Gazette nr 19/94
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH &
Co.KG, Waldachtal, DE
(72) Ackeret Peter
(54) Wewnętrzne wsteczne lusterko samochodowe
(57) Wewnętrzne wsteczne lusterko samochodowe jest wy
posażone w schowek (860), który jest umieszczony za wstecz
nym lusterkiem (850). Schowek (860) ma na swej dolnej ścianie
(861) otwór w obudowie (863), który jest zamykany za pomocą
nakrywy (862).
Połączony ruchomo ze schowkiem (860) uchwyt (900)
do umieszczenia przechowywanych przedmiotów, może być
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przemieszczany między wewnętrznym położeniem spoczynko
wym, w którym uchwyt (900) jest zasadniczo zamknięty w scho
wku (860) i zewnętrznym położeniem spoczynkowym pod wste
cznym lusterkiem (850), w którym przechowywane przedmioty
mogą być włożone w uchwyt (900), względnie z niego wyjęte.
Po zwolnieniu zaryglowania (870) uchwyt (900), pod działaniem
siły sprężyn przemieszcza się z wewnętrznego położenia spo
czynkowego w zewnętrzne. Uchwyt (900) może być ukształto
wany jako pojemnik na różne przechowywane przedmioty, albo
do umieszczenia określonych przedmiotów, jak na przykład
okularów, za pomocą specjalnego ujęcia (800).

(36 zastrzeżeń)
A1(21) 305182 (22) 94 09 23
6(51) B60S 9/10
(75) Krzyżagórski Marian, Stęszew
(54) Sposób wytwarzania membrany, zwłaszcza
do podnośnika płytowego
(57) Sposób polega na tym, że wyselekcjonowaną zużytą
oponę radialną z bieżnikiem poddaje się maszynowemu lub
ręcznemu zcięciu i zszorstkowaniu w celu usunięcia starego
bieżnika (1), a następnie na czole opony ściąga się stary kord
stalowy (3). Po wyrównaniu nakłada się nowy kord, który układa
się na przemian na czole opony. Włókna krzyżują się pod kątem
20 - 50 stopni tworząc siatkę osnowy. Membranę następnie
poddaje się wulkanizacji w temp. 150 -165 stopni C i wygrzaniu
w temp. 40 - 45 stopni C w ciągu 1-2 h.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 303935 (22) 94 06 21
6(51) B61F 5/24
(31) 93 4321087
(32)93 06 21
(33) DE
(71) Waggonbau Niesky GmbH, Niesky, DE
(72) Hanneforth Wolfgang, Rode Walter, Koch
Hartmut, Lange Rüdiger, Wenke Siegbert,
Wieloch Bertram, Petrick Renee
(54) Mechanizm jazdy dla pojazdu szynowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm jazdy dla po
jazdu szynowego zdumieniem prowadnicy osi, przy czym wózek
lub rama pojazdu oparta jest za pomocą elementów sprężynują
cych na obudowie łożysk osi zestawów kołowych ze wzdłużnym i
poprzecznym luzem. Mechanizm ten powinien zapewnić uzyski
wanie dużych prędkości przy dobrym pokonywaniu krzywizn.
Cel ten spełnia rozwiązanie według wynalazku dzięki temu, że
między osią środkową (1) i osią środkową (2) sprężyny śrubowej
jest umieszczony w przybliżeniu prostopadle stojący amortyza
tor wstrząsów pionowych (3) i jest usytuowany jako nachyiony
pod kątem (a) do kierunku wzdłużnego pojazdu i pod kątem (ß)
do poziomu na konsoli mocującej (5) leżącej w obszarze środka
ramion osi z odstępem (h), odstępem (a) i odstępem na obudo
wie (6) łożysk osi i ramie (7) wózka lub pojazdu, ułożyskowany
amortyzator wstrząsów poziomych (8), przy czym sztywność
zamocowania przegubowego amortyzatora wstrząsów pozio
mych (8) jest nastawialna poprzez kąty (a i ß) oraz odstępy (a,
h) za pomocą umieszczonej na obudowie (6) łożysk osi konsoli
mocującej (5). Wynalazek nadaje się przede wszystkim do za
stosowania w pojazdach poruszających się w ruchu z dużymi
prędkościami.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304746 (22) 93 11 24
6(51) B61H 1/00
(31) 92 4240974
(32) 9212 05
(33) DE
(86) 93 11 24 PCT/EP93/03289
(87) 94 06 23 W094/13522 PCT Gazette nr 14/94
(71) ABB HENSCHEL Waggon Union GmbH,
Berlin, DE
(72) Köhler Günter
(54) Hamulec klockowy do pojazdów szynowych
(57) Wynalazek dotyczy hamulca klockowego do pojazdów
szynowych, przy którym przekładnia hamulcowa poddana dzia
łaniu cylindra hamulca, poprzez klocki hamulcowe (14) składa
jące się z podłoża (13) hamulca i nakładki (12) hamulca, działa
promieniowo przynajmniej na jeden zestaw kołowy (1) mecha
nizmu jazdy pojazdu szynowego.
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Celem wynalazku jest to, żeby hamulec klockowy, tak
skonstruować i zamontować w pojeździe szynowym, aby możli
we było uzyskanie większych mocy hamowania, przy jednoczes
nym wyeliminowaniu uszkodzeń obręczy koła zestawu kołowego
(1) i zminimalizowanie hałasu powodowanego toczeniem się ze
stawów kołowych (1). Cei ten osiągnięty został przez to, że
pomiędzy tarczami kół (3) zestawu kołowego umieszczony jest
przynajmniej jeden korpus hamulca (7) kołowo-symetryczny,
zamocowany na stałe na wale (2) zestawu kołowego (1), a
uruchomiony klocek hamulcowy (14) przylega do powierzchni
bocznej (8) korpusu hamulca (7).

(7 zastrzeżeń)
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(54) Wózek spacerowy
(57) Dziecięcy wózek spacerowy ma dwie boczne ramy w
kształcie litery delta (12, 13) połączone poprzecznicami takimi
jak rączka (14), siedzenie (11) zamontowane pomiędzy tymi
ramami i koła (15, 16, 17) zamontowane na dolnych końcach
bocznych ram (26, 28). Wózek ma poprzeczną półkę (35) za
montowaną w jego dolnej tylnej części, a tylne koła (16) są
zamontowane do tylnej krawędzi półki. Siedzenie (11) jest za
montowane z przodu półki w sposób umożliwiający przewoże
nie drugiego dziecka na półce w pozycji stojącej za siedzeniem
(11). Alternatywnie może być przewożona na półce w pozycji
stojącej torba na zakupy (39).

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 299584

(22) 93 07 05

6(51) B61L 9/00
B61L 21/02
(71) SYGNAŁY Fabryka Urządzeń
Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych, Rybnik
(72) Kocjan Ryszard, Chłapek Tadeusz,
Niedźwiedź Antoni, Fyrla Zbigniew,
Jonderko Mieczysław
(54) Sposób montażu wziernika w pokrywie
czołowej oraz urządzenie zabezpieczające
żarówkę zwłaszcza w semaforze

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu wziernika
w pokrywie czołowej semafora oraz urządzenie zapezpieczające żarówkę w komorze semafora przed samoczynnym odkrę
caniem.
Montaż wziernika (2) w pokrywie czołowej (1) polega na
tym, że przed osadzeniem wziernik (2) z tworzywa sztucznego
jest oziębiany i osadzany w metalowej pokrywie (1) znajdującej
się w temperaturze otoczenia w ten sposób, że pomiędzy filtrem
(3), a wziernikiem (2) jest szczelina (10).
Urządzenie zabezpieczające żarówkę charakteryzuje się
tym, że na cokole żarówki semafora (4) osadzony jest talerzyk (6)
z odginanym nacięciem (7), współpracujący ze sprężyną nacisko
wą (8) umocowaną do podstawki żarówki (9).
Rozwiązanie według wynalazku zabezpiecza skutecz
nie semafor przed niebezpieczeństwem wybuchu w kopalniach
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 304875 (22) 94 09 02
6(51) B62D 1/19
(71) Fabryka Samochodów Osobowych Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy, Warszawa
(72) Komosiński Jacek
(54) Pochłaniacz energii, zwłaszcza do kolumny
kierownicy pojazdu samochodowego
(57) Pochłaniacz energii jest utworzony z pierścienia górne
go (2) i pierścienia dolnego (3) usytuowanych współosiowo w
pewnej odległości od siebie, połączonych ze sobą za pomocą
łączników (4).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299536
A1(21) 305437
(31)
(86)
(87)
(75)

(22) 94 01 25

6(51) B62B 7/06
B62B 9/00
93 9301497
(32) 93 01 26 (33) GB
94 0125 PCT/GB94/00138
94 08 04 W094/16929 PCT Gazette nr 18/94
Fatrclough Albert Thomas, Cove, GB

(22) 93 07 01

6(51) B63B 38/00
E02F3/06
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, Warszawa
(72) Adamczyk Tadeusz, Koczko Bogdan
(54) Zgarniarko-czyszczarka podwodnych osadów
dennych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zgarniarko-czyszczarka pod
wodnych osadów dennych i szlamów, stosowana zwłaszcza przy
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niskim poziomie wody. W rozwiązaniu tym do konstrukcji pływa
jącej przymocowany jest układ zgarniający w postaci poziome
go przenośnika ślimakowego. Na wale (1) tego przenośnika
umieszczone są dwie przeciwskrętne łopatki (2,3), natomiast za
wałem w jego środkowej części umieszczony jest wlot (4) pompy
ssąco-tłoczącej.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305113 (22) 94 09 19
6(51) B63C 3/12
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna,
Szczecin
(72) Gąska Jerzy, Pluta Marian, Piątkowski
Mariusz, Kasak Hanna
(54) Kołyska dziobowa do wodowania statków z
pochylni wzdłużnej
(57) Kołyska ma dwa zasadnicze zespoły: jezdny i nośny,
przy czym zespół jezdny uformowany jest z dwu równoległych
do siebie płóz (1) o kształcie pryzmatycznym i połączonych ze
sobą sztywno za pośrednictwem pontonu (2) środkowego. Ze
spół nośny ma natomiast belkę (3) z trwale przytwierdzonymi do
niej walcowymi czopami (4), które obrotowo osadzone są w
tulejach (5) łożysk umiejscowionych w płozach. Ograniczniki (7,
8) ruchu obrotowego wyznaczają przewidywany kąt wychylenia
belki (3).
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A1 (21) 304680 (22) 93 10 29 6(51) B65D 6/26
(31) 92 2284
(32) 92 11 18 (33) AT
(86) 9310 29 PCT/AT93/00166
(87) 94 05 26 W094/11259 PCT Gazette nr 12/94
(71) STEINER FREIZE1TMÖBEL
GESELLSCHAFT M.B.H.& CO.KG,
Pinsdori7Aurachkirchen, AT
(72) Furtner Josef
(54) Pojemnik z odchylanymi bocznymi ścianami
(57) Wynalazek dotyczy pojemnika (1) z dnem (2) oraz ze
ścianami bocznymi (3 do 6) odchylanymi z położenia prosto
padłego względem dna (2) w płaskie położenie dna (2). Ściany
boczne (3 do 6) połączone są z dnem (2) za pomocą urządzeń
przegubowych (8) umieszczonych w obszarze obwodowych
bocznych powierzchni wzdłużnych i poprzecznych (7). Pomię
dzy ścianami bocznymi (3 do 6) umieszczone są urządzenia
łączące (35). Te urządzenia łączące (35) umieszczone są w ob
szarze czołowych powierzchni bocznych ograniczających ściany
boczne (3 do 6) odpowiednio do wzdłużnych i poprzecznych
bocznych powierzchni (7) i utworzone są przez urządzenie sprzę
gające. Urządzenie sprzęgające wystaje w kierunku obszaru
pokrywania (31) z inną ścianą boczną (3 do 6) umieszczoną pod
kątem 90° i posiada elementy centrujące i/lub ryglujące. Tym
elementem centrującym, w obszarze pokrywania (31) drugiej
ściany bocznej (3 do 6) odpowiadają zazębiające się z nimi
centrujące i/iub ryglujące uchwyty. Pomiędzy ścianami boczny
mi (3 do 6) i/lub pomiędzy nimi i dnem (2) umieszczone jest
urządzenie ustalające, które wywiera siłę naprężającą skierowa
ną w kierunku blokowania elementów centrujących i/lub ryglu
jących.

(27 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 299484 (22)93 06 28 6(51) B64C 25/40
(75) Kowalski Marek Piotr, Wrocław
(54) Koło samolotu
(57) Koło samolotu charakteryzuje się tym, że jest wprawiane
w ruch obrotowy przy wykorzystaniu opływającego je powietrza
za pomocą odpowiednio wyprofilowanych elementów. Wspo
mniane elementy są przymocowane z boku koła w kilku miej
scach. Ich profil może być dowolny, jednak ukształtowany w ten
sposób, żeby opór aerodynamiczny stawiany przez pojedynczy
element był większy, gdy znajduje się on na dole koła, zaś
mniejszy, gdy po wykonaniu połowy obrotu znajduje się on na
górze, nad osią koła.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304536 (22) 94 08 01
(75) Ryżak Andrzej, Oława
(54) Skrzynka składana

6(51) B65D 8/14

(57) Skrzynka składana, zawierająca ściany boczne z uchwy
tami, dno oraz zaczepy i gniazda zatrzaskowe charakteryzuje się
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tym, że ścianki (1), na bokach krótszych, z jednej strony, posia
dają zaczepy zatrzaskowe (2), prowadnice (3) z zaokrąglonymi
krawędziami, w dolnej części zawiasę (4), a na dłuższym boku
rowek (5). Z drugiej strony, na wysokości zaczepów (2), prowad
nic (3) i zawiasy (4), są usytuowane odpowiednio gniazda
zatrzaskowe (6) z otworami (7), gniazda (8) oraz gniazdo (9) z
otworem (10) w podstawie ścianki, przy czym wewnętrzna krawędź
tego boku jest o łuku prowadnicy (3).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Podwójnie pakowany wyrób łatwo ulegający
utlenieniu i sposób jego pakowania
(57) Podwójnie pakowany wyrób łatwo ulegający utlenieniu,
zawierający torbę ochronną, w której zapakowane są i hermety
cznie zamknięte jeden lub więcej hermetycznie zamkniętych
pojemników z tworzywa sztucznego, napełnionych wyrobem
łatwo ulegającym utlenianiu, charakteryzuje się tym, że elasty
czna torba opakowaniowa zawiera warstwę tworzywa sztuczne
go mającego co najmniej własności szczelnego zamknięcia się
pod działaniem ciepła, warstwę tlenku nieorganicznego i war
stwę z tworzywa sztucznego, laminowanych w porządku nara
stającym od środka torby.
Sposób pakowania polega na tym, że pojemnik z two
rzywa sztucznego napełnia się wyrobem łatwo ulegającym utle
nianiu, pojemnik hermetycznie zamyka się i pakuje do opisanej
wyżej elastycznej torby opakowaniowej, przy czym pakowanie
przeprowadza się próżniowo lub przez wypełnienie gazem nie
aktywnym, po którym prowadzi się sterylizację termiczną w
gorącej wodzie lub w parze wodnej.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 305038 (22) 94 09 14
(75) Żuralski Zenon, Słupsk
(54) Paleta metalowa

6(51) B65D 19/28

(57) Paleta metalowa utworzona jest z profilowanej podłogi
(1) wspartej na dwóch płozach (4). Płozy (4) mają łukowate
wyprofilowania wzdłuż osi wzdłużnej płóz. Podłoga (1) ma dwie
nakładki (2) zamykające profil podłogi.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 305037 (22) 94 09 14
(75) Żuralski Zenon, Słupsk
(54) Paleta

6(51) B65D 19/31

A1(21) 304895 (22) 93 12 20 6(51) B65D 41/34
(31)92 995765
(32)9212 23
(33) US
(86) 931220 PCT/EP93/03607
(87) 94 07 07 W094/14673 PCT Gazette nr 15/94
(71) Crown Cork & Seal Company Inc.,
Philadelphia, US
(72) Kelly Ronald L.
(54) Zamknięcie z zabezpieczeniem
gwarancyjnym oraz integralnie uformowany
półfabrykat do wytwarzania tego zamknięcia
(57) Zamknięcie jest przeznaczone dla pojemnika (2), który
na swojej szyjce (3) posiada przynajmniej jedną powierzchnię
zamykającą (5), do której przyłączane są elementy utrzymujące
(6) taśmy gwarancyjnej (7). Taśma gwarancyjna (7) posiada
górną część (10), która wystaje do dołu z powierzchni nakrywki
(12), i która jest z nią połączona. Liczne elementy utrzymujące
(6) zastosowane są na górnej części (10) taśmy gwarancyjnej
(7). Elementy utrzymujące (6) są w każdym przypadku połączo
ne z przyległym elementem utrzymującym przez elastyczny
mostek (13). Każdy z elementów utrzymujących (6) ma przynaj
mniej jeden element o kształcie klina skierowany w stronę szyjki
pojemnika (3).

(15 zastrzeżeń)

(57) Paleta ma na płozach (5) łukowate wyprofilowanie (6),
które jest asymetryczne w stosunku do osi (7) wzdłużnej płóz
(5). Od strony wewnętrznej palety, przy wyprofilowaniu (6) jest
powierzchnia (8) płaska, równoległa do podłogi palety,

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 303734 (22) 94 06 08 6(51) B65D 30/14
(31)93 163246
(32)93 06 08
(33) JP
94 109902
24 05 94
JP
(71) Ajinomoto Co., Inc., Tokyo, JP
(72) Matsumoto Shinichi, Matsuo Norishige, Ito
Sachiyo

A1(21) 304078 (22) 94 07 01 6(51) B65D 83/14
(31) 93 4322375
(32) 93 07 06
(33) DE
(71) Schutz-Werke GmbH u.Co.KG, Selters/Ww.,
DE
(72) Schultz Udo
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(54) Pojemnik paletowy i sposób wytwarzania
pojemnika paletowego
(57) Pojemnik paletowy (1) dla cieczy składa się z wymien
nego zbiornika wewnętrznego wykonanego z blachy, osłony
zewnętrznej (6) w postaci kratki, oraz palety (9) ukształtowanej
w postaci wanny dennej (10) zamocowanej przez zamknięcie
kształtowe na dnie zbiornika wewnętrznego, ukształtowanym
jako dno ściekowe. Zbiornik wewnętrzny (2) wykonany z blachy,
składany jest przez zespawanie z płaszcza (11), części dennej
(12) i pokrywy (13).
Wytwarzanie zbiornika wewnętrznego z blachy dla po
jemnika paletowego obejmuje wyginanie prostokątnego wykro
ju blachy w element rurowy, którego stykające się brzegi zostają
połączone przez zgrzewanie liniowe. Element rurowy wyciąga
ny jest w płaszcz o przekroju prostokątnym lub kwadratowym.
Następnie w obu obszarach końcowych płaszcza w pewnej
odległości od jego brzegów ukształtowane są żłobki obwodowe
o przekroju V, które są przycinane na wymiar. Potem następuje
dokładne osadzenie, bądź nasadzenie, wannowej części de
nnej na zaokrąglonym obrzeżu, zewnętrznym bocznym skrzydle
żłobka płaszcza i połączenie jej z ty m płaszczem przez spawanie
punktowe. W podobny sposób następnie na płaszcz nasadza
się pokrywę. Odbywa się zespawanie części dennej i pokrywy
z płaszczem. W ceiu otrzymania gładkich obszarów przejścio
wych między płaszczem i częścią denną oraz między płaszczem
i pokrywą, obszary te są rozpłaszczane w formie wsporczej
przez doprowadzenie ciśnienia do zbiornika wewnętrznego.

(6 zastrzeżeń)
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(54) Pojemnik rurowy zaopatrzony na jednym z
końców w pierwszą nasadkę, pełniącą
zarówno funkcję uszczelnienia, jak i tłoka, a
na drugim końcu w drugą nasadkę ze
zwężoną końcówką
(57) Pojemnik dla smaru ma nasadkę (31) do uszczelnienia
pierwszego końca cylindrycznej rury (2). Nasadka ma dno (32),
od którego obwodu wystaje w kierunku osiowym obwodowy
kołnierz wewnętrzny (36), stykający się z wnętrzem końca rury,
i służy do wykonywania podwójnej funkcji, mianowicie, nieza
leżnie od funkcji uszczelniania, jeszcze funkcji tłoka służącego
do wytłaczania na zewnątrz zawartości rury za pomocą na
przykład tfoczyska narzędzia pistoletowego. W tym celu brzego
wa krawędź kołnierza wewnętrznego (36), wywinięta z dna,
łączy się z mostkiem (39) znajdującym się w płaszczyźnie pro
mieniowej i dochodzącym do kołnierza zewnętrznego (40), który
jest koncentryczny względem kołnierza wewnętrznego, i który
otacza koniec rury wraz z kołnierzem wewnętrznym i mostkiem.
Nasadka tłokowa zaopatrzona jest w rowkową osłabioną część
obwodową (38) umożliwiającą oddzielenie dna (32) przy prze
chodzeniu do wykonywania funkcji tłoka. Według wynalazku ta
część osłabiona (38) znajduje się wewnątrz lub obok mostka
(39), a zwrócone do siebie powierzchnie, kołnierza i rury, zaopa
trzone są w obwodowe unieruchamiające i/lub uszczelniające
rowki i wybrzuszenia, dla przynajmniej czasowego ustawienia,
unieruchomienia lub uszczelnienia nasadki (31) względem rury.
Poza tym drugi koniec rury uszczelniony jest za pomocą spe
cjalnej nasadki z końcówką wylotową, współpracującej z dosto
sowanym do niej podobnie ukształtowanym, końcem rury.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 304049 (22) 94 06 29 6(51) B65D 85/10
(31) 93 93810477
(32) 93 07 06
(33) EP
(71) Fabriques de Tabac Reunies SA,
Neuchâtel-Serriéres, CH
(72) Sigrist Albert, CH; Rizzolo Roberto, IT
(54) Opakowanie paczki wyrobów przemysłu
tytoniowego zwłaszcza paczki papierosów

A1(21) 304905 (22) 93 02 08 6(51) B65D 83/76
(31) 92 9200434
(32)92 0214
(33) SE
92 9202233
27 07 92
SE
92 9202342
12 08 92
SE
92 9203360
091192
SE
(86) 93 02 08 PCT/SE93/00096
(87) 93 0819 W093/15977 P CT Gazette nr 20/93
(75) Nilsson Hugo, Ljungby, SE; Johnsson
Karl-Eric, Lagan, SE

(57) Opakowanie paczki papierosów lub wyrobów przemysłu
tytoniowego zabezpiecza przed działaniem światła oraz przed
utratą lub przedostawaniem się wilgoci i utratą aromatu i smaku
przez produkty, które zawiera. Opakowanie utworzone jest z
jednego wykroju mającego tylko jedną warstwę materiału. Opa
kowanie ma szereg ścianek tworzących płaszczyzny przednie
(30A, 30B), boczne (30C, 30D), górną (30E) i dolną (30F) oraz
powierzchnie przyklejone (31, 31 A, 31B, 31C). Opakowanie ma
wypust (21) do odrywania wstępnie naciętej części ścianek
(30E, 31 A, 30F, 31) tworzących pierwszą z płaszczyzn końco
wych paczki oraz co najmniej jeszcze inne środki otwierania,
utworzone przez wypust (21) do odrywania wstępnie naciętej
części ścianek (30E, 31 A, 30F, 31) tworzących końcową płasz
czyznę przeciwległą do pierwszej płaszczyzny końcowej lub/i
wypust (20) do odrywania wstępnie osłabionej, korzystnie wstę-
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pnie naciętej części powierzchni tworzących płaszczyzny prze
dnie (30A, 30B) i boczne (30C, 30D, 31C) paczki. Co najmniej
jedno naroże paczki jest utworzone przez rombowe zagięcie.
Opakowanie tego typu jest korzystne z ekologicznego punku
widzenia, ponieważ wykonane jest z materiału ulegającego
biodegradacji.

(19 zastrzeżeń)
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W dolnej części ścian bocznych (3) znajduje się płyta
montażowa (4), w której osadzony jest rozłącznie kosz na odpa
dy. Pod podestem (8) usytuowany jest zespół ubijający (7).
Pokrywa zamykająca (6) jest obracana siłownikami (24) połą
czonymi z pojemnikiem (1), a płyta montażowa (4) przemieszcza
siew prowadnicach (13) za pomocą siłowników hydraulicznych
(16) i obraca przy użyciu ramion przechylających (20) współpra
cujących z siłownikami hydraulicznymi (22).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303679 (22) 94 06 01
6(51) B65F 3/00
(31) 93 4318269
(32) 93 06 02 (33) DE
(71) Zöller-Kipper GmbH, Maguncja, DE
(72) Delie Klaus
(54) Urządzenie do ryglowania umieszczonych
obok siebie wózków podnośnych
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia ryglującego (10) do ry
glowania umieszczonych obok siebie wózków podnośnych (50,
52) urządzeń do podnoszenia i przechylania lub przechylania,
jakie są stosowane przykładowo w pojazdach śmieciarkach.
Urządzenie ryglujące (10) zawiera dwa płatkowe elementy ry
glujące (12,14) o kształcie zasadniczo ćwierćkołowym, które są
umieszczone wychylnie na pierwszym wózku podnośnym (50),
i na których na łuku obwodowym są umieszczone zęby (24) do
przenoszenia ruchu w przeciwnym kierunku pierwszego ele
mentu ryglującego (12) na drugi element ryglujący (14). W
położeniu ryglowania elementy ryglujące (12,14) zazębiają się
z różnych stron ze sworzniami (32) elementu mocującego (30),
który jest umieszczony na drugim wózku podnośnym (52) i w
ten sposób stanowią kształtowe połączenie między obydwoma
wózkami podnośnymi (50, 52).

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 299571 (22) 93 07 02
6(51) B65F1/12
(75) Mikołajczyk Michał, Poniec
(54) Urządzenie załadowczo-ubijające
(57) Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia funkcjonal
ności i skuteczności pracy urządzenia do ładowania i prasowa
nia śmieci.
Urządzenie załadowczo-ubijające zbudowane jest z dwóch
ścian bocznych (3) z prowadnicami (13) złączonych podestem (8)
usytuowanym poziomo i płytą wsporczą (26) z listwami prowadzą
cymi. Od podestu (8) w kierunku górnym biegną dwie listwy (11)
wyznaczające przestrzeń tworzącą otwór wsypowy, w obrębie
którego umieszczona jest pokrywa zamykająca (6).

A1(21) 304653 (22) 93 11 10
6(51) B65G 1/16
(31) 92 4238239
(32) 921112
(33) DE
93 4306241
27 02 93
DE
(86) 93 1110 PCT/EP93/03147
(87) 94 05 26 W094/11599 PCT Gazette nr 12/94
(75) jun.Faller Alexander, Ergoldsbach, DE
(54) Urządzenie do składowania przedmiotów w
bloku magazynowym
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do składowa
nia przedmiotów w bloku magazynowym (10) z jednakowymi
stanowiskami odstawczymi zestawionymi poza sobą, obok sie-
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bie i nad sobą w kierunkach X, Y i Z i z przynajmniej jednym
zespołem podnośnikowym (20) podporządkowanym blokowi
magazynowemu (10). Każde stanowisko odstawcze jest wypo
sażone w zespół napędowy (34) do przesuwania przedmiotów
w kierunku Y.
Są również zespoły napędowe do przesuwania przed
miotów w kierunku X pomiędzy rejonem wejścia i stroną wyła
dowczą (A) bloku magazynowego (10).
Każdy z szeregów następujących po sobie w kierunku
X ma przynajmniej jedno stanowisko odstawcze wolne, a jeden
poziom bloku magazynowego jest wykonany jako skład i powie
rzchnia zwrotna dla pustych palet.

(28 zastrzeżeń)

A1(21) 304819 (22) 94 08 26 6(51) B65G 19/28
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Jednostka Badawczo-Rozwojowa Zakład
Doświadczalny Nowych Technologii ZDT,
Katowice
(72) Przybytniowski Wenancjusz, Turczyk Adrian,
Fryzowicz Zbigniew, Łukasik Roman,
Nowak Jerzy, Andzel Janusz, Muszyński Jan,
Rychlik Leszek
(54) Człon trasy górniczego przenośnika
zgrzebłowego
(57) Człon charakteryzuje się tym, że każdy ze wsporników
(7, 8) segmentów poziomej zębatki bezcięgnowego mechani
zmu posuwu maszyny górniczej wyposażony jest w nadstawkę
(11) mającą przelotowy otwór (12) usytuowany w niej mimośrodowo, a oporową powierzchnię wspornika (7,8) stanowi płasko
w zasadzie ukształtowana powierzchnia (P) tego otworu, znaj
dująca się w większej odległości (L) od sąsiadującego z nią

A1(21) 299548 (22) 93 06 30 6(51) B65G 15/30
(71) MIROMAK Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka z
O.O., Bełchatów
(72) Miroszewski Mieczysław, Miroszewski Adam
(54) Urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy
przenośnika transportowego
(57) Urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy przenośnika
transportowego zestawione jest z zespołu dociskowo-grzewczego oraz zespołu grzewczego, połączonych przewodami hydrau
licznymi. Zespół dociskowo-grzewczy zawiera płytę grzewczą
górną (1) i płytę grzewczą dolną.
Płyty zamocowane są po obu stronach złącza taśmy (3)
za pośrednictwem górnych (4) i dolnych poprzecznie połączo
nych ze sobą elementami ściągającymi (6).
Płyty grzewcze mają postać poduszek płynowych o
kształcie płaskich, metalowych zbiorników.
Płyty połączone są przewodami zasilania (7) i powrotu
(8) oleju grzewczego, z zespołem grzewczym (9).
Zespół grzewczy (9) połączony jest przewodem (10) z
pompą (11 ) uzupełniania ubytków oleju grzewczego w układzie
hydraulicznym urządzenia.

(7 zastrzeżeń)
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końca nadstawki, przy czym przez środek odległości (L1) po
między oporowymi powierzchniami (P) wsporników przechodzi
płaszczyzna (S) symetrii członu, korpus (4) zastawki (5) jest z
bocznym profilem transportowej rynny (1) połączony nierozłą
cznie.

A1(21) 305365

6(51) B66D 1/02
B63B 27/08
(71) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk
(72) Trokowicz Henryk, Czarkowski Bernard
(54) Automatyczna cumownicza wciągarka

(16 zastrzeżeń)
A1 (21) 299600 (22) 93 07 06
6(51) B66C 3/02
(71) POLTEGOR - Projekt Spółka z o.o.,
Wrocław
(72) Jankowiak Roman, Tomczak Tadeusz,
Bojczuk Janusz, Radomski Jacek
(54) Ładowarka suwnicowa
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(22) 94 10 06

(57) Automatyczna cumownicza wciągarka mająca zastoso
wanie na jednostkach pływających, zwłaszcza okrętowych cha
rakteryzuje się tym, że ma koło zębate (1), które połączone jest
z zębnikiem (2) poprzez koło pośrednie (3) osadzone w waha
czu (4). Wahacz (4) oparty jest, korzystnie na czujniku tensometrycznym (5).

(1 zastrzeżenie)

(57) Ładowarka ma dwa równolegle usytuowane dźwigary
nośne (1). Na dźwigarach nośnych (1) usytuowana jest prze
jezdna konstrukcja (2) wyposażona w dwa koła czerpakowe (3).
Rozwiązanie to umożliwia pobieranie przez ładowarkę
składowanego surowca z jednej lub drugiej strony pryzmy.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 304897

(22) 93 12 16

6(51) C01B 3/40
B01 J 23/00
(31)92 993419
(32)9212 21
(33) US
93 110104
20 08 93
US
(86) 93 12 16 PCT/US93/12286
(87) 94 07 07 WO94/14700 PCT Gazette nr 15/94
(71) AMOCO CORPORATION, Chicago, US
(72) Bhattacharyya Alakananda, Chang
Wen-Dong, Kleefisch Mark, Udovich Carl A.
(54) Sposób wytwarzania gazu syntezowego przy
użyciu katalizatora niklowego

(57) Sposób wytwarzania gazu syntezowego charakteryzuje
się tym, że gazowy lub dający się odparować związek węglo
wodorowy i zawierający tlen gaz, taki jak tlen cząsteczkowy,
dwutlenek węgla, woda lub ich mieszanina, poddaje się do
odpowiedniej strefy reakcji, zawierającej katalizator wytworzony
drogą obróbki cieplnej zawierającego nikiel związku podobne

go do hydrotalcytu, gdzie związek węglowodorowy poddaje się
reakcji z gazem zawierającym tlen, w obecności katalizatora, w
temperaturze i pod ciśnieniem wystarczającym do wytwarzania
gazu syntezowego.

(16 zastrzeżeń)
A1(21) 303271
(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 04 29

6(51) C01B 13/02
C01B 21/04
93 9313839
(32) 93 07 05 (33) GB
94 9405071
16 03 94
GB
The BOC Group pic, Surrey, GB
Rathbone Thomas
Sposób i urządzenie do oddzielania powietrza

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że zawiera etapy, w
których: a) rozdziela się schłodzone i oczyszczone powietrze w
kolumnie rektyfikacyjnej o wyższym ciśnieniu na ciecz wzboga-
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coną w tlen i parę azotu, b) oddziela sie strumień cieczy wzbo
gaconej w tlen przy ciśnieniu między ciśnieniem na wierzchołku
kolumny rektyfikacyjnej o wyższym ciśnieniu, a tym na dnie
kolumny rektyfikacyjnej o niższym ciśnieniu tak, by wytworzyć
ciecz dalej wzbogaconą w tlen i parę pośrednią, c) rozdziela się
strumień dalej wzbogaconej cieczy w kolumnie rektyfikacyjnej
o niższym ciśnieniu na tlen i azot oraz d) doprowadza się
wykropliny ciekłego azotu do kolumn rektyfikacyjnych o wy
ższym i niższym ciśnieniu, przy czym część wykroplin ciekłego
azotu wytwarza się przez skraplanie strumienia wspomnianej
pary azotu przez pośrednią wymianę ciepła z cieczą z pośred
niego obszaru przenikania mas kolumny rektyfikacyjnej o niż
szym ciśnieniu. Wynalazek obejmuje również urządzenie do
oddzielania powietrza.

materiał jest prowadzony do ługowania obojętnego zawierają
cego przynajmniej jeden etap, w którym tlenki cynku zostają
rozpuszczone i prowadzone po oczyszczeniu roztworu do ele
ktrolizy, zaś wytrącony osad niosący krzemian żelaza jest pro
wadzony do procesu Waelza, charakteryzuje się tym, że cynko
nośny materiał jest ługowany w okolicznościach, w których
występuje żelazo trójwartościowe i w których krzemian nie ulega
rozpuszczeniu, zaś cynkonośny wytrącony osad zawierający
krzemian i żelaziany jest prowadzony dla redukowania w piecu
Waelza, gdzie cynk ulega redukcji i odparowaniu, odparowany
cynk zostaje utleniony do postaci tlenku cynku i zawracany do
ługowania obojętnego, zaś w piecu żelazo i krzemian tworzą
żużel krzemianu żelaza.

(7 zastrzeżeń)

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 299552 (22) 93 06 30 6(51) C01B 17/00
(71) SIARKOPOL Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Siarkowego, Tarnobrzeg
(72) Kasprowicz Andrzej, Gancarz Jan, Polczak
Anna, Bukala Zofia, Wawrzyńczak Jan,
Samojeden Ryszard
(54) Sposób otrzymywania siarki strąconej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania siar
ki strąconej oparty na rozkładzie roztworu wielosiarczku sodu,
przy czym wielosiarczek sodu otrzymuje się w reakcji pomiędzy
siarką, korzystnie sublimowaną lub granulowaną, a roztworem
wodorosiarczku sodu powstającego w procesie wytwarzania
siarki strąconej podczas absorpcji siarkowodoru w roztworze
wodorotlenku sodu oraz wodorotlenkiem sodu. Na uzyskaną
mieszaninę działa się kwasem solnym, a wytrąconą siarkę prze
mywa się, oddziela i suszy znanymi sposobami.

(5 zastrzeżeń)
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A1(21) 303841

(22) 94 06 15

6(51) C01G 19/00
C03C17/00
(31) 93 9307335
(32) 93 0617
(33) FR
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE
INTERNATIONAL, Courbevoie, FR
(72) Oudard M. Jean-François
(54) Sproszkowane związki metaloorganiczne
przeznaczone do tworzenia warstwy tlenku
cynowego na podłożu, sposób realizacji i tak
pokryte podłoże

(57) Przedmiotem wynalazku jest sproszkowany związek meta
loorganiczny zawierający cynę i chlorowiec, zwłaszcza fluor, prze
znaczony do pirolizowania pod wpływem ciepła na powierzchni
przezroczystego podłoża, zwłaszcza szkła, w celu utworzenia na
nim warstwy tlenku cynowego domieszkowanego chlorowcem
o własnościach związanych z promieniowaniem podczerwonym
i/lub elektrycznych. Uziarnienie związku jest tak dobrane, aby
średnica cząstek dgo mieściła się między 40 i 200>m, zwłaszcza
między 50 i lôO^m.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 303962
(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 06 23

6(51) C01G 9/02
C01G 49/00
93 932886
(32)93 06 24
(33) FI
Outokumpu Engineering Contractors Oy,
Espoo, Fl
Fugleberg Sigmund Peder
Sposób ługowania materiału zawierającego
tlenek cynku, krzemian cynku i/lub żelazian
cynku

(57) Sposób ługowania materiału zawierającego tlenek cyn
ku, krzemian cynku i/lub żelazian cynku, w którym cynkonośny

A1(21) 299577 (22) 93 07 05 6(51) C01G 45/00
(71) Mycielski Andrzej, Warszawa; Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
(72) Mycielski Andrzej
(54) Sposób oczyszczania manganu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania man
ganu przez destylację z fazy pary.
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W sposobie tym spektralnie czysty mangan (1) umiesz
cza się w tyglu (2} alundowym, który wykonany jest z alundu o
czystości większej niż 99,7%. Następnie tygiel wraz z manga
nem wkłada się do alundowej rury (3) z tego samego materiału
całość podgrzewa się w piecu (5) do osiągnięcia temperatury
sá|200oC i poddaje wygrzewaniu w tej temperaturze, w warun
kach dynamicznej próżni-10 -5 tora, w czasie 4 * 8 godzin. Po
zakończeniu wygrzewania piec (5) wraz z rurą (3), tyglem (2) i
manganem (1) chłodzi się przez co najmniej godzinę.

(1 zastrzeżenie)
Ai(21) 299539 (22) 93 07 01
6(51) C02F1/28
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
(72) Brogowski Zygmunt, Gworek Barbara,
Czerwiński Zbigniew, Cłilipalski Jacek,
Kamiński Andrzej, Wierzbicki Krzysztof,
Moraczewski Roman, Teler Aleksander,
Dunin Arkadiusz
(54) Sposób bezodpadowege doczyszczania
ścieków po oczyszczaniu mechanicznym i
biologicznym
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przez rozdrobnioną
skałę opoki, zawierającą krzemionkę opałową i węglan wapnia,
o wymiarach 0,01-100 mm, przepuszcza się ścieki, przy czym
po przepuszczeniu 1000-3000 m 3 ścieku przez tonę skały,
skałę wymienia się na nową. Zużytą skałę stosuje się do
nawożenia pól.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 299553 (22) 93 06 30
6(51) C02F1/28
(71} Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72j Lebecka Jolanta, Łukasik Bogdan,
Chowaniec Jerzy, Borycz Józef, Molenda
Elżbieta, Lipowczan Adam, Cichy Tadeusz,
Chaber Marian, Mielników Antoni,
Chałupnik Stanisław, Wysocka Małgorzata
(54) Sposób oczyszczania wód z radu
(57) Sposób jest przeznaczony, zwłaszcza do oczyszczania
z radu zmineralizowanych wód kopalnianych zawierających
jony siarczanowe. Oczyszczaną wodę miesza się z sorbentem
składającym się z baru w postaci siarczanowej i chlorkowej,
tlenków manganu, związków żelaza i cynku, tlenków glinu oraz
krzemionki, a następnie kieruje mieszaninę do przestrzeni, ko
rzystnie wyeksploatowanych wyrobisk górniczych, z której po
sedymentacji osadu, sklarowaną i oczyszczoną wodę kieruje się
do dalszego obiegu.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 304950 (22) 94 09 05
6(51) C02F1/52
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;
Zakłady Chemiczne
ORGANIKA-ZACHEM, Bydgoszcz
(72) Bal Stanisław, Bereś Janusz, Filipiak
Bogumiła, Iwa Henryk, Malicki Zdzisław,
Pietkiewicz Tomasz, Spadło Marian, Wilusz
Tadeusz
(54) Sposób oczyszczania wód przemysłowych
(57) Sposób polega na tym, że do zawiesiny wodnej zawie
rającej do 1500 mg/dm cząstek mineralnych dodaje się 0,3 1,0 mval/dm3 jonów Al 3 + i/lub Fe3"*" w postaci ich siarczanów
i/lub chlorków, korzystnie 0,5 mval/dm3, miesza się co najmniej
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30 sekund, następnie dodaje się 15 - 60 mg/dm glinianu sodo
wego, w przeliczeniu na NaAI02, korzystnie 40 mg/dm3, miesza w
ciągu co najmniej 3 minut, po czym dozuje się jako flokulant sól
sodową kopolimeru kwasu akrylowego z akrySoamidem, o masie
molowej powyżej 1000000, w ilości 0,3-1,0 mg/dm3 w przeliczeniu
na suchą masę i miesza co najmniej 30 sekund.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304138 (22) 94 07 06
6(51) C02F1/66
(31) 93 4322781
(32) 93 07 08 (33) DE
(71) VARTA Batterie Aktiengesellschaft,
Hannover, DE
(72) Czerny Thomas, Jostes Rainer
(54) Sposób regeneracji ścieków powstających
przy wytwarzaniu akumulatorów ołowiowych
(57) Do neutralizacji kwasu siarkowego w ściekach pocho
dzących z mycia naładowanej (uformowanej) elektrody stosuje
się tlenek ołowiu PbO. Wytworzony jako produkt neutralizacji
siarczan ołowiu oddziela się razem z tlenkiem ołowiu od ługu
właściwego i ponownie wykorzystuje do wytwarzania pasty z
masą aktywną. Ług właściwy, po uprzednim wykorzystaniu jako
woda czyszcząca, poddaje się ponownej neutralizacji tlenkiem
ołowiu, jednak oddzielnie od wody kwasowej pochodzącej z
czyszczenia elektrody. Wytrącone pozostałości siarczanu oło
wiu, które towarzyszą dodatkowemu PbO i zanieczyszczeniom
poddaje się w hucie regeneracji ołowiu, a obojętny ług właściwy
z wody czyszczącej, po oddzieleniu od resztek ołowiu za pomo
cą znanych sposobów wytrącania i filtracji, odbiera się jako
oczyszczoną wodę.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 299554 (22) 93 07 02
6(51) C02F 3/06
(71) INSTALEX-BIOOX Sp. z o.o. Warszawa
(72) Łopatko Krzysztof, Bogacz Leszek, Kita
Tadeusz, Narbutt Lech
(54) Zespół obrotowy, zwłaszcza do biologicznej
oczyszczalni ścieków
(57) Zespół obrotowy, zwłaszcza do biologicznej oczysz
czalni ścieków ma kolumnę (1), w której w dolnej części przegu
bowo osadzone są jednym końcem poziome belki (4),
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zaś drugie końce tych belek zawieszone są przez cięgna (5)
zakotwione w górnej części kolumny (1 ). Ponadto poziome belki
(4) połączone są ze sobą łącznikami.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305275 (22) 94 09 30 6(51) C02F11/00
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Bień January, Hałubek Paweł, Kwiecień
Paweł
(54) Sposób przygotowania osadów ściekowych do
mechanicznego odwadniania
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(20), z utworzeniem gradientu temperatury od zwężenia (16) do
przeciwległego końca przedmiotu obrabianego.
Wrzeciono wytworzone tym sposobem nadaje się do
pracy w wysokiej temperaturze i korzystne jest jego zastosowa
nie do uwłókniania wełny mineralnej, np. bazaltowej w procesie
wirowania wewnętrznego.

(22 zastrzeżenia)

(57) Sposób polega na tym, że do osadów ściekowych do
daje się środki chemiczne i całość miesza intensywnie, po czym
tak spreparowane osady poddaje się działaniu pola elektro
magnetycznego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305276 (22) 94 09 30 6(51) C02F 11/00
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Bień January, Hałubek Paweł, Kwiecień
Paweł
(54) Sposób zagęszczania grawitacyjnego osadów
ściekowych
(57) Sposób polega na tym, że przed właściwym procesem
zagęszczania osadów ściekowych metodą grawitacyjnej sedy
mentacji zawiesin, osady poddaje się działaniu pola elektro
magnetycznego,
W przypadku prowadzenia procesu zagęszczania przy
udziale środków chemicznych, osady poddaje się działaniu
pola elektromagnetycznego przed lub po dodaniu tych środ
ków.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305433
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)93 02 05 6(51) C03B 37/095
C30B 11/00
93 02 05 PCT/EP93/00281
94 08 18 W094/18363 PCT Gazette nr 19/94
ISOVER SAINT-GOBAIN, Courbevoie, FR
Bernard Jean Luc
Część metalowa do wytwarzania wełny i
innych wyrobów wykonanych z materiału
mineralnego, wrzeciono do wytwarzania
wełny mineralnej przez wirowanie
stopionego materiału mineralnego oraz
sposób wytwarzania tej części

(57) Część metalowa, na przykład wrzeciono do wytwarza
nia wełny mineralnej przez wirowanie, zawiera jednolity blok
odlany ze stopu metalicznego, przy czym ten jednolity blok
stanowi monokryształ.
Jeśli część poddawana jest mechanicznym napręże
niom w wysokiej temperaturze w warunkach korozyjnych, to
korzystne jest dobranie jako stopu monckrystalicznego, nadstopu, korzystnie na bazie niklu lub kobaltu.
Sposób wytwarzania tej części polega natym, że stopiony
materiał nadstopowy wprowadza się do pojemnika odlewniczego
(11), w skład którego wchodzi dolna komora (12) kształtowania
kryształu, zaopatrzona w powierzchnię chłodzoną (13) oraz górna
komora (15) kształtująca przedmiot obrabiany, połączone zwęże
niem (16) służącym do wydzielania monokryształu i powoduje się
narastanie kryształu od zwężenia (16) do komory górnej (15), z
nadaniem mu formy przedmiotu obrabianego, podczas stopnio
wego jego krzepnięcia przy jednoczesnej zmianie wzajemnego
położenia pojemnika odlewniczego (11) i elementu grzejnego

A1(21) 299519 (22) 93 06 30 6(51) C03C 17/06
(71) Mogileńska Usługowo-Wytwórcza
Spółdzielnia Pracy, Mogilno
(72) Reszka Stanisław
(54) Sposób srebrzenia szklanych ozdób
choinkowych
(57) Sposób srebrzenia szklanych ozdób choinkowych cha
rakteryzuje się tym, że jako roztwór stosuje się sole srebrowe o
zawartości 5,8 - 6 g azotanu srebra, wodorotlenek sodu w ilości
6 g oraz 30 ml amoniaku, przy czym aktywizatorem jest 1%
alkoholowy roztwór jodu metalicznego.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305106 (22) 94 0111 6(51) C03C 27/12
(31) 93 4300480
(32) 93 0111
(33) DE
(86) 94 0111 PCT/EP94/00068
(87) 94 07 21 W094/15784 PCT Gazette nr 20/94
(75) Kunert Heinz, Köln, DE
(54) Element ze szkła bezpiecznego o
właściwościach termoizolacyjnych
(57) Element oszkleniowy składa się w swej najprostszej
postaci wykonania z jednej szyby (2) i umieszczonej na zewnę
trznej powierzchni szyby tekstylnej tkaniny dystansowej.
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Tkanina dystansowa (3) ma przynajmniej dwie warstwy
(4, 5) wierzchnie, które są połączone ze sobą przebiegającymi
w przybliżeniu poprzecznie do szyb żebrami (6).
Zgodny z wynalazkiem element oszkieniowy ma włas
ności termoizolacyjne i może być stosowany jako szkło bezpie
czne, zwłaszcza do oszkleń dachowych i umieszczanych nad
głową.

(41 zastrzeżeń)

A1(21) 303976 (22) 94 06 24 6(51) C04B 16/02
(31) 93 4321627
(32)93 06 24
(33) DE
(71) Institut für Getreideverarbeitung GmbH,
Berholz-Rehbrücke, DE
(72) Volk Jürgen, Kropp Detlef
(54) Sposób wytwarzania tłoczywa z
odrastających surowców
(57) Sposób wytwarzania tłoczywa z odrastających surow
ców, z zastosowaniem surowców biopolimerowych i mineral
nych polega na tym, że surowce biopolimerowe, jak zboże, takie
jak pszenica, żyto, kukurydza, pszeniczne (triticale), ryż, jęcz
mień i gryka siewna, śruty ekstrakcyjne nasion oleistych, jak
śruty ekstrakcyjne rzepaku, nasion bawełny, soi, słonecznika i
nasion lnu, wełna zwierzęca, jak wełna owcza, włókna roślinne,
jak bawełna, len, mączka drzewna, trzcina chińska, słoma oraz
wysuszona trawa i dodatki mineralne, korzystnie mączkę wa
pienną, wodorotlenek wapnia, cementy portlandzkie, margiel,
mączki ilaste, perlit, ziemię okrzemkową, szkło i gips poddaje
się wymieszaniu z dodanym oddzielnie środkiem do hydrofobizacji i następnie przeróbce w wytłaczarce.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 303713 (22) 94 06 06 6(51) C04B 35/14
(31) 93 4318874
(32)93 0608
(33) DE
93 4339137
161193
DE
(71) SICOWA Verfahrenstechnik für Baustoffe
GmbH & Co.KG, Aachen, DE
(72) Engert Hanns-Jörg, Koslowski Thomas
(54) Sposób wytwarzania materiału
termoizolacyjnego i materiał termoizolacyjny
(57) Sposób dotyczy wytwarzania materiału termoizolacyj
nego z materiału zawierającego krzemiany, wodzianu wapnia,
wody, pianki i zawierającego reaktywne gliniany, szybkowią
żącego cementu, z których to składników wytwarza się nadającą
do wylewania mieszaninę wyjściową, którą wylewa się do form,
przy czym utworzone w formach półfabrykaty, po wystarczają
cym utwardzeniu, rozformowuje się i poddaje obróbce ciśnie
niowej w autoklawie.
Jako zawierający krzemiany materiał stosuje się mączkę
kwarcowa o powierzchni właściwej według BET równej przynaj
mniej 3 m /g, zwłaszcza około 4 do 5 m2/g, mieszaninę wyjściową
wytwarza się w zależności od całkowitej powierzchni substancji
stałej, przy założeniu proporcji wagowej wody i substancji stałej
(bez pianki) równej przynajmniej 1,25 do 1,85 oraz liczonej w
odniesieniu do praktycznie całkowitej przemiany mączki kwarco
wej i reaktywnych glinianów, stechiometrycznej ilości wodzianu
wapnia o powierzchni właściwej równej według BET przynajmniej
15 m2/g, a zalane w formach półfabrykaty, po wystarczającym
utwardzeniu, rozformowuje się do dna formy i pozostawiając je na
dnie formy poddaje się obróbce ciśnieniowej w autoklawie.
Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się tym, że ma
gęstość poniżej 250 kg/m3, zwłaszcza poniżej 180 kg/m3 oraz
składający się w zasadzie z tobermorytu szkielet.

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 303961 (22) 94 06 23 6(51) C04B 40/00
(31)93 4321077
(32)93 06 24 (33) DE
(71) Dyckerhoff Aktiengesellschaft, Wiesbaden,
DE
(72) Rudert Volkhart, Jung Michael, Alter
Gabriela
(54) Sposób zmniejszania w cementach i/lub w
preparatach zawierających cement
alergizującego działania
sześciowartościowego chromu Cr /VI/
rozpuszczalnego w wodzie
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że z mnóstwa znajdują
cych się na rynku ligninosurfonianów określa się w próbach
wstępnych ligninosurfonian, który w żądany sposób zmniejsza
zawartość rozpuszczalnego w wodzie sześciowartościowego
chromu Cr/VI/ przy wprowadzaniu wody do cementów i/lub do
preparatu zawierającego cement i ten wybrany ligninosurfonian
dodaje się do cementów i/lub do preparatów zawierających
cement przed lub podczas dodawania wody w celu wytworzenia
świeżych mieszanin cementowych.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 304321 (22) 94 07 13 6(51) C07C 37/00
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;
Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Krueger Andrzej, Tkacz Bogusław, Kiedik
Maciej, Pers Tatiana, Jasienkiewicz Jerzy,
Balcerowiak Wojciech, Kościuk Ryszard,
Jankowski Władysław, Rzodeczko Anna,
Kołt Józef, Milan Władysław
(54) Sposób otrzymywania p-alkilofenoii
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania alkilof enoli o podwyższonej zawartości izomerów para(p-alkilof enoli).
Sposób polega na kontaktowaniu z sulfonową żywicą
jonowymienną o zawartości wody nie większej niż 0,3 mola na
1 mol grup sulfonowych, mieszaniny reakcyjnej zawierającej co
najmniej 2,0% wagowych olefin o temperaturze wrzenia nie
niższej 40°C, 40 - 80% wagowych fenolu oraz 15 - 50% wago
wych alkilofenoli, a w tym co najmniej 5,0% wagowych orto-alkilofenoli, w temperaturze 80 - 140°C. Szybkość przepływu mie
szaniny reakcyjnej przez złoże kationitu jest nie mniejsza niż 0,5
m3/m3h, natomiast wzrost temperatury mieszaniny reakcyjnej
kontaktowanej z katalizatorem jest nie większy niż 3,5°C/m
wysokości złoża. Katalizator stanowi mieszanina sulfonowych
żywic jonowymiennych (kationów) składająca się z kationitu
żelowego o zawartości diwinylobenzenu nie większej niż 10%
wagowych i co najmniej 10% objętościowych kationitu makroporowatego o zawartości diwinylobenzenu nie mniejszej niż
12% wagowych.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 304892
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)9312 22 6(51) C07C 43/235
C07D 213/30
A61K 31/44
92 9226831
(32) 9212 23
(33) GB
93 9315966
02 08 93
GB
9312 22 PCT/GB93/02625
94 07 07 W094/14742 PCT Gazette nr 15/94
Celltech Limited, Slough, GB
Warrellow Graham John, Boyd Ewan
Campbell, Alexander Rikki Peter
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(54) Tripodstawione pochodne fenyîu
(57) Wynalazek dotyczy związków o ogólnym wzorze 1, w
którym Y oznacza atom halogenu lub grupę -OR1, w której R1
oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową, X oznacza
-O-, -S- lub -NUR8)-, gdzie R8 oznacza atom wodoru lub grupę
alkilową, R2 oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową,
alkenylową, cykloalkilową lub cykloalkenylową, R^ oznacza atom
wodoru lub halogenu lub grupę OR9, w której R9 oznacza atom
wodoru lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową, alkenylo
wą, alkoksyalkilową albo alkanoilową lub grupę formylową,
karboksyamidową albo tiokarboksyamidową, R4 i R5 mogą być
takie same lub różne i każdy oznacza grupę -(ChteJnAr, w której
Ar oznacza monocykliczną lub bicykliczną grupę arylowąewen
tualnie zawierającą jeden lub więcej heteroatomów wybranych
spośród atomów tlenu, siarki lub azotu, a n oznacza zero lub
liczbę całkowitą 1,2 albo 3, R6 oznacza atom wodoru lub ewentu
alnie podstawioną grupę alkilową, R7 oznacza atom wodoru lub
ewentualnie podstawioną grupę aikilową, sposobu ich wytwarza
nia oraz obejmuje ich sole, solwaty, hydraty, N-tlenki i kompozycje
farmaceutyczne zawierające te związki.
Związki te są skutecznymi selektywnymi oraz doustnie
aktywnymi inhibitorami PDE IV i są użyteczne w zapobieganiu i
leczeniu astmy oraz innych chorób.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 305263 (22) 94 01 19 6(51) C07C 67/03
C07C 69/24
C07C 69/52
(31) 93 4301686
(32)93 0122
(33) DE
(86) 94 0119 PCT/DE94/00057
(87) 94 08 04 WO94/17027 P CT Gazette nr 18/94
(71) Chemische und Pharmazeutische Fabriken
Fahlberg-List GmbH i.L., Magdeburg, DE
(72) Gross Manfred, Tschampel Gerda
(54) Sposób wytwarzania estrów kwasu
tłuszczowego z niższymi alkoholami
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania estrów kwasu
tłuszczowego z niższymi jednowodorotlenowymi n-alkoholami
o 1 -4 atomach węgla, drogą przeestryfikowania glicerydów kwa
su tłuszczowego za pomocą niższych alkohoii w obecności
zasadowych katalizatorów. Sposób charakteryzuje się tym, że
po zaszłym przeestryfikowaniu fazę estrową przemywa się gli
ceryną, gliceryną surową lub fazą glicerynową z poprzedniego
stopnia przeestryfikowania, całkowicie oddziela się od tej ostat
niej fazy glicerynowej i poddaje obróbce ziemią bielącą, kwa
sem krzemowym lub innymi, fizykochemicznie podobnymi sub
stancjami, w ilości 1-5% względem wprowadzonego glicerydu
kwasu tłuszczowego.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299605 (22)93 07 08 6(51) C07C 229/54
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Gibas Mirosław
(54) Pochodne kwasów aminobenzoesowych,
podstawione grupą
2-hydroksy-3-metakryloiIoksypropylową
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne kwasów amino
benzoesowych, N-podstawione grupą 2-hydroksy-3-metakryloiIo-
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ksypropylową (2-hydroksy - 6- metylo-5-okso-4-oksa-6- heptenylową), o wzorze 8, gdzie R oznacza grupę hydroksylową lub
atom wodoru, a grupa aminowa znajduje się w położeniu 4
(para) lub 5 (meta) w stosunku do grupy karboksylowej.
Związki te przeznaczone są do zastosowania, zwłaszcza
w stomatologii jako tzw. monomery aktywne powierzchniowo,
stanowiące składnik tzw. primerów, służących do wiązania che
micznego twardej tkanki zęba z kompozytowym materiałem
rekonstrukcyjnym. Opisano sposób ich otrzymywania.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304064

(22)94 06 30 6(51) C07C 275/00
C07C 271/00
A61F2/14
(31) 93 2006
(32) 93 07 02 (33) CH
(71) CIBA-GEIGYAG,Bazylea,CH
(72) Chabrecek Peter, Lohmann Dieter
(54) Funkcjonalizowane fotoinicjatory i ich
makromery, sposób wytwarzania
funkcjonalizowanych fotoinicjatorów oraz
ich zastosowanie

(57) Wynalazek dotyczy acetofenonów funkcjonalizowanych
organicznymi dwuizocyjanianami i zawierających grupy wodorot
lenowe, oligomerów i polimerów, z którymi związane są takie
funkcjonalizowane acetofenony, zdolnych do polimeryzacji fo
toinicjatorów, acetofenonów nienasyconych etylenowo z dwufunkcyjnym wiązaniem dwuizocyjanianowym, ich zastosowania
jako fotoinicjatorów materiałów pokrywających, zastosowania
funkcjonalizowanych acetofenonów do modyfikacji powierzch
ni, a także soczewek kontaktowych wytwarzanych z wykorzysta
niem materiałów, które wynalazek obejmuje. W szczególności
wynalazek dotyczy związków o wzorach 2 lub 3, w których X
oznacza O, Y oznacza O, NH lub NRe, Yi oznacza O, Y2 oznacza
-O-, -0-(0)C-, -C(0)-0- lub -0-C(0)-0-, n niezależnie jedno od
drugiego oznacza zero lub 1, R oznacza H, C1-C12 alkil, grupę
C1-C12 alkoksy lub C1-C12 alkilo-NH-, Ri i R2 niezależnie jedno
od drugiego oznaczają H, liniowy lub rozgałęziony Ci-Cs alkil,
Ci-Ce hydroksyalkil lub Ce-Cio aryl albo dwie grupy Ri-(Yi)n-razem oznaczają -(CH2)x-, albo grupy Ri-(Yi)n- i R2-(Yi)n- razem
oznaczają resztę o wzorze 4, R3 oznacza bezpośrednie wiązanie
lub liniowy albo rozgałęziony C-i-Ca alkilen, który jest niepodstawiony lub podstawiony grupą -OH i/lub ewentualnie przerwany
jedną lub więcej grupami -O-, -O-C(O)- lub -0-C(0)-0-, R4
oznacza rozgałęziony C3-C18 alkilen, niepodstawiony lub pod
stawiony C1-C4 alkilem albo grupą C1-C4 alkoksy Ce-Cio arylen,
albo niepodstawiony lub podstawiony C1-C4 alkilem lub grupą
C1-C4 alkoksy C7-C18 aralkilen, niepodstawiony lub podstawio
ny C1-C4 alkilem lub grupą C1-C4 alkoksy C3-C8 cykloalkilen,
niepodstawiony lub podstawiony C1-C4 alkilem lub grupą C1-C4
alkoksy C3-Ce- cykloalkileno-CyH2y- albo niepodstawiony lub
podstawiony C1-C4 alkilem lub grupą C1-C4 alkoksy -CyH2y-(c3C8 cykloalkileno) -CyH2y, R5 niezależnie mato samo znaczenie
co R4 lub oznacza liniowy C3-C18 alkilen, Re oznacza liniowy lub
rozgałęziony Ci-Ce alkil; x oznacza liczby całkowite od 3 do 5,
y oznacza liczby całkowite od 1 do 6, Ra i Rb niezależnie jedno
od drugiego oznaczają H, Ci-Ce alkil, C3-C8 cykloalkil, benzyl
lub fenyl, z zależnościami, że n w grupach -(Yi)n-Ri oznacza
zero, jeśli R2 oznacza H, że we wzorze 2 najwyżej dwa Yi w
grupach -(Yi) n - oznaczają O oraz n w innych grupach -(Yi)noznacza zero, że we wzorze 3 najwyżej jedno Yi w grupach
-(Yi)n- oznacza O oraz n w innej grupie-(Yi) n - oznaczazero oraz,
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że n w grupie -(Y2)n- oznacza zero, jeśli R3 oznacza bezpośred
nie wiązanie.

(73 zastrzeżenia)
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Ci-Ce alkil lub grupę ochronną azotu oraz ich farmaceutycznie
dopuszczalnych soli.
Związki te są użyteczne m.in. w leczeniu zaburzeń ośrod
kowego układu nerwowego, takich jak np. niepokój, psychoza
i/lub w leczeniu zaburzeń ruchliwości jelit i/iub wymiotów.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 303864

A1(21) 303946 (22)94 06 22 6(51) C07D 209/04
(31) 93 4320835
(32)93 06 23 (33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Hopf Martin
(54) Sposób wytwarzania indoli
(57) Sposób wytwarzania indoli drogą dekarboksylacja odpo
wiednich kwasów indolokarboksylowych-2 charakteryzuje się tym,
że kwasy te traktuje się kwasem mrówkowym.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304676
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)93 10 22 6(51) C07D 233/61
A61K 31/415
92 9224144
(32) 921118
(33) GB
93 10 22 PCT/EP93/02924
94 05 26 W094/11347 PCT Gazette nr 12/94
Farmitalia Carlo Erba S.R.L., Mediolan, IT
Varasi Mario, Heidempergher Franco,
Caccia Carla, Arrigoni Claudio
Pochodne fenylo-imidazolidynonu i sposób
ich wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 1-imidazoliloalki!o-3 -fenylo-imidazilidyn-2-onów o wzorze ogólnym 1, w
którym n jest równe 1,2 iub 3, każde R, Ri i R2, które mogą być
takie same lub różne, oznacza wodór, chlorowiec, grupę hydroksy, cyjano, Ci-C 6 alkilową, CF3, Ci-Ca alkoksy, Ci-C 6 alkilotio,
formylową, C2-C6 alkanoilową, karboksy, C1-C6 alkoksy-karbonylową, nitro, -NfFURs), w której każde R4 i R5 niezależnie
oznacza wodór, Ci -Ce alkil, formyl lub C2-C6 alkanoil iub grupę
(R6R7)N-S02, w której każde R6 i R7 niezależnie oznacza wodór
lub Ci-Ce alkil, R3 oznacza grupę imidazolilową o wzorze 5 lub
o wzorze 6, w których każde Ra i Rio, które mogą być takie same
lub różne, oznacza wodór lub C1-C6 alkii, R9 oznacza wodór,

(22)94 0616 6(51) C07D 233/80
C07D 233/86
A01N 43/50
C07C 331/18
C07C 229/04
(31) 93 9307663
(32) 93 06 18
(33) FR
94 9402144
2102 94
FR
(71) RHONE-POULENCAGROCHIMIE,
Lion, FR
(72) Bascou Jean-Philippe, Gadras Alain, Lacroix
Guy, Perez Joseph
(54) Optycznie czynne pochodne
2-imidazoiin-5-onu i 2-imidazolino-5-tionu o
działaniu grzybobójczym, sposoby ich
wytwarzania, półprodukty do ich
wytwarzania, środek grzybobójczy i sposób
obróbki upraw

(57) Wynalazek dotyczy optycznie czynnych pochodnych
2-imidazolin -5-onu i 2-imidazolino-5-tionu o wzorze ogólnym 1,
sposobów ich wytwarzania, związków które można zastosować
jako półprodukty do ich wytwarzania oraz dopuszczalnych do
stosowania w rolnictwie soli związków o wzorze 1. Wynalazek
obejmuje również środki grzybobójcze, które zawierają jeden
lub kilka składników aktywnych wybranych spośród związków
o wzorze 1 oraz sposób zwalczania chorób grzybowych w
uprawach z wykorzystaniem tych związków.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 304007

(22)94 06 27 6(51) C07D 239/46
A61K 31/505
(31) 93 1924
(32) 93 06 28 (33) CH
(71) F.Hoffmann-La Roche AG, Bazvlea, CH
(72) Breu Volker, DE; Burrl Kaspar,"CH; Cassai
Jean-Marie, FR; Cîozel Martine, FR: Hirth
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Georges, FR; Loffler Bernd-Michael, DE;
Müller Marcel, CH; Neidhart Werner, FR;
Ramuz Henri, CH
(54) Nowe sulfonyloaminopirymidyny, sposób ich
wytwarzania oraz zawierające je preparaty
farmaceutyczne
(57) Wynalazek dotyczy nowych sulfonyloaminopirymidyn o
ogólnym wzorze 1, ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli,
sposobu wytwarzania tych związków i preparatów farmaceuty
cznych je zawierających.
Związki te można stosować jako środki lecznicze do
leczenia schorzeń związanych z działaniem endoteliny, zwłasz
cza chorób krążenia.

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 304359

(22) 94 07 18 6(51) C07D 295/027
A61K 31/495
(75) Góral Zbigniew, Rzeszów; Glinka Ryszard,
Łódź
(54) Nowe pochodne piperazyny o działaniu
przeciwrobaczym i sposób ich wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy wodoasparaginianu piperazyny o
wzorze ogólnym 1 i embonianu piperazyny o wzorze ogólnym
2. Związek o wzorze ogólnym 1 otrzymuje się w reakcji wodzianu
piperazyny z kwasem asparaginowym w stosunku molowym
1:1, a związek o wzorze ogóinym 2 otrzymuje się w reakcji
wodzianu piperazyny z kwasem embonowym w stosunku mo
lowym 1:1.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 304996

(22)94 09 12 6(51) C07D 301/32
C07D 303/08
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Spadło Marian, Brzezicki Andrzej, Dula
Janusz, Madej Władysław, Gorzka Andrzej,
Kozieł Tadeusz, Wilusz Tadeusz, Stajszczyk
Manfred, Pokorska Zofia, Iwański Lech
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(54) Sposób wydzielania epichlorohydryny
wysokiej czystości
(57) Sposób wydzielania epichlorohydryny o wysokiej czy
stości, przez jej usunięcie ze środowiska reakcji parą wodną,
odwodnienie i rektyfikacyjne wydzielenie w układzie dwóch
kolumn, mających co najmniej 14 półek teoretycznych każda, w
zakresie ciśnień 13-25 kPa i stosunków orosienia do destylatu
1-15, przy zasilaniu odwodnioną epichlorohydryną pierwszej z
układu dwóch kolumn, na półkę teoretyczną znajdującą się
między kubem kolumny, a jej szczytem, z odbiorem produktu w
fazie ciekłej lub gazowej, jako strumienia bocznego, z jednej z
półek kolumny drugiej i zawrotem wywaru z kolumny drugiej na
półkę kolumny pierwszej, charakteryzuje się tym, że ze szczytu
drugiej kolumny odbiera się 0,025 - 0,07 części frakcji zawiera
jącej składniki lekkie na 1 część epichlorohydryny odwodnionej.
Następnie frakcję tę poddaje się rektyfikacji w trzeciej kolumnie,
zawierającej co najmniej 13 półek teoretycznych, zasilając nią
półkę umieszczoną między kubem, a szczytem, przy czym ko
lumna pracuje pod ciśnieniem 5 - 1 0 0 kPa, przy stosunku
orosienia do destylatu 1 0 - 3 0 . Wywar z niej zawraca się do
drugiej kolumny, a destylat odbiera w ilości 0,03 - 0,09 części
na 1 część frakcji zawierającej składniki lekkie. Zawartą w desty
lacie epichlorohydrynę poddaje się reakcji z gazowym chloro
wodorem lub kwasem solnym do dichloropropanoli, które z
mieszaniny po reakcji ekstrahuje się wodą. Roztwór wodny z
wyekstrahowanymi dichloropropanolami zawraca się do synte
zy epichlorohydryny.
(6 zastrzeżeń)

A1(21) 304719

(22)93 12 07 6(51) C07D 405/04
C07D 313/08
C07D 409/04
A61K 31/335
(31)92 9214720
(32)9212 07
(33) FR
(86) 9312 07 PCT/EP93/03445
(87) 94 06 23 W094/13658 PCT Gazette nr 14/94
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Berthelon Jean-Jacques, Brunet Michel,
Noblet Marc, Durbin Philippe, Guerrier
Daniel, Luong Trong Nghia
(54) Benzocyklohepteny, benzoksepiny i
benzotiepiny

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o ogólnym wzorze
I, w którym X oznacza O lub CHR, Ri, R2, R3 i R4 są jednakowe
lub różne i oznaczają atom wodoru lub grupę Ci-C7-alkilową,
przy czym dodatkowo Ri może tworzyć wiązanie z R, R5 ozna
cza atom wodoru lub grupę hydroksylową, względnie R5 razem
z R7 tworzą wiązanie lub grupę o wzorze II, Re oznacza grupę o
wzorze III, R? oznacza atom wodoru albo grupę hydroksylową,
C1-C7 -alkoksylową lub Ci-C7-acyloksylową, względnie R5 i R7
razem tworzą wiązanie lub grupę o wzorze II, Rs i R9 są jedna
kowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub atom chlorowca
albo grupę hydroksylową, nitrową, cyjanową, trifluorometylową,
trifluorometoksylową, pentafluoroetylową, C1-C7 -alkilową, CiC7- alkoksylową, C1-C7 -alkilotio, Ci-C7-acylotio, C1-C7 -alkilosulfonylową, Ci-C7-alkilosulfinylową lub grupę -C(=0)-ORi2,
-C(=0)-NRi2Ri3 lub -C(=0)-Ri2 względnie Ra i Re oznaczają
grupę Ce-Cio-arylową, C0-C10 -arylosulfonylową lub Ce-Cioarylosulfinylową, ewentualnie podstawioną 1-6 podstawnikami
względnie Re i R9 są jednakowe lub różne i oznaczają ewentu
alnie podstawioną 1-6 podstawnikami grupę heterocykliczną
zawierającą 3-11 członów w pierścieniu, w tym 1-4 heteroato
mów, które są jednakowe iub różne i są wybrane spośród
atomów O, 3 i N względnie Rs i R9 razem tworzą taką grupę
heterocykliczną względnie Ra i R9 razem tworzą grupę o wzorze
(CH2)n, w którym n oznacza liczbę 1-6, a także ich N-tlenki i ich
farmaceutycznie dopuszczalne sole. Związki te są aktywatorami

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kanałów potasowych i mają działanie rozluźniające mięśnie
gładkie.
Wynalazek obejmuje także środki farmaceutyczne za
wierające te związki jako substancję czynną, sposób otrzymy
wania związków o wzorze I oraz określone kwasy stosowane do
otrzymywania tych związków.

(14 zastrzeżeń)
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NHCO2R4, NHC/X/NHR4, NHC/X/NHCOR4, grupę o wzorze 10 albo
11, Ri oznacza atom wodoru albo liniowy lub rozgałęziony rodnik
Ci-4-alkilowy, R2 oznacza atom wodoru, chloru, bromu albo
grupę S-Ci-4-alkilową, Ra i R3' niezależnie od siebie oznaczają
grupę Ci-5-alkilową albo wodór, n oznacza 0, 1 albo 2, m
oznacza 1 albo 2, R4 oznacza wodór, grupę C1-7- alkilową, C3-7cykloalkilową, adamantydylową Aricyklo-3.3.1.13,7- dekan-1-ylową/, grupę Ci-5-alkilofenylową, C2-alkenylofenylową, C2-alkinylofenylową, grupę fenylową ewentualnie podstawioną, ewentualnie
podstawiony pierścień naftylowy albo fenylowy skondensowany
z heterocyklicznym układem pierścieniowym, ewentualnie pod
stawiony pierścień heterocykliczny, R5 oznacza wodór, grupę C1-4
- alkilową albo grupę fenylową, a X oznacza NH, O, S, ich farma
ceutycznie dopuszczalnych soli, sposób wytwarzania tych związ
ków, a także dotyczy zawierających je kompozycji farmaceutycz
nych.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 303978

(31)
(71)
(72)
(54)

(22)94 06 24 6(51) C07D 405/06
C07D 295/04
A61K 31/35
A61K 31/495
93 4321366
(32)93 06 26 (33) DE
Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
Baumgarth Manfred, Lues Inge, Minek
Klaus-Otto, Beier Norbert
Nowe pochodne piperydyny i piperazyny,
sposób ich wytwarzania oraz preparat
farmaceutyczny i sposób jego wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych piperydyny i
piperazyny o wzorze 1, w którym R i R2 oznaczają H lub A,
każdy z symboli R3, R4 i R5 niezależnie od siebie oznacza H, Hal,
OH, OA, OAc, N0 2 , NHAc, NHSO2 lub CN lub też R3 i R4 razem
tworzą grupę -0-(CH2)m-0-, n oznacza 0, 1 lub 2, X oznacza O
lub CH2, gdy n jest równe 0 lub 2 lub oznacza CH2, NH, NA lub
NAc, gdy n jest równe 1, Y oznacza CH lub N, m oznacza liczbę
1 lub 2, Hal oznacza F, Cl, Br lub J, A oznacza alkil o 1 - 6
atomach węgla, Ac oznacza alkanoil o 1 - 8 atomach węgla,
aralkanoil o 1 - 10 atomach węgla lub aroil o 7 - 11 atomach
węgla, a także obejmuje ich fizjologicznie dopuszczalne sole.
Związki te można stosować jako substancje czynne
leków w medycynie i weterynarii, zwłaszcza do leczenia niemiarowości i częstoskurczu.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 304893
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 93 11 26 6(51) C07D 457/04
A61K 31/48
92 9226967
(32) 92 12 24 (33) GB
93 9305696
19 03 93
GB
93 11 26 PCT/EP93/03337
94 07 07 WO94/14806 PCT Gazette nr 15/94
Farmitalia Carlo Erba S.R.L., Mediolan, IT
Mantegani Sergio, Brambilla Enzo, Caccia
Carla, Carfagna Nicola
Serotoninergiczne pochodne ergoliny

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym A
oznacza grupę OH, NH2, COOR3', OCONHR4, CONHR4, NHCOR4,

A1(21) 303677 (22)9406 01 6(51) C07D 471/00
(31) 93 071552
(32) 93 06 04
(33) US
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Nist Robert Louis, Wildfeuer Marvin
Emanuel
(54) Sposób wytwarzania krystalicznego
monohydratu ^-laktamu
(57) Sposób wytwarzania krystalicznego monohydratu /S-laktamu o wzorze przedstawionym na rysunku polega na tym, że
związek o tym wzorze, w postaci innej niż krystaliczny monohydrat,
miesza się w wodzie w temperaturze około 30-60°C, względnie
poddaje się działaniu nasyconej pary wodnej w temperaturze
około 90-100°C.
Związek o wzorze przedstawionym na rysunku jest karbacefalosporynowym antybiotykiem /Maktamowym.

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 303715

(31)
(71)
(72)

(54)

(22)94 06 06 6(51) C07D 471/04
C07D 413/02
C07D 417/02
A61K 31/33
93 4318813
(32)93 06 07
(33) DE
Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
Osswald Mathias, DE; Moderski Werner,
DE; Dorsch Dieret, DE; Schelling Pierre,
CH; Beier Norbert, DE; Lues Ingeborg, DE;
Minek Klaus-Otto, DE
Nowe pochodne imidazopirydyny, sposób ich
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i
sposób jego wytwarzania
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oznacza zero albo liczbę całkowitą 1 do 5, R oznacza atom
wodoru, chlorowca, grupę Ci-Ce-alkilową, grupę Ci-Ce-alkoksylową, grupę nitrową albo grupę -NR4R5, w której każdy z
symboli R i R niezależnie oznacza wodór albo grupę Ci-C6-alkilową, R2 oznacza atom wodoru, grupę Ci-C6-alkilową albo
grupę C2-Ce-alkanoilową, R3 oznacza atom wodoru, chlorowca,
grupę hydroksylową, grupę d-Ce-alkoksylową, grupę karbo
ksylową, grupę nitrową albo grupę -NR4R5r w której R i R5 mają
znaczenie wyżej podane oraz ich farmaceutycznie dopuszczal
nych soli.
Związki te można stosować m.in. jako inhibitor/ kinazy
tyrozynowej.

(12 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych imidazopiry
dyny o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza rodnik o wzorze
9, R1 oznacza A, C2-C6-aIkenyl, C2-C6 -alkinyl, C3-Ca-cykloalkilo-CkH2k- lub Ci-C6-alkil, w którym grupa -CH2 jest zastąpiona
przez O iub S, R2 oznacza -SO2NH- COOR5, -SO2NH- -COR5,
-SO2NH -SO2R5, -S02NH-CONR5R6, -C(NH2) = NOH, 4,5-dihydro- 5- keto-1,2,4-oksadiazolil-3, 4,5-dihydro- 5-t ioketo-1,2,4oksadiazolil - 3, 2- keto- 3H- 1,2,3, 5- oksatiadiazolil -4, 2,2dwuketo-3H-1,2,3,5-oksatiadiazoiil -4, 2,3-dihydro-3-keto-1,2,4oksadiazolil-5,2,5-dihydro -2,5-dwuketo-1 H-imidazoli!-4,4,5-dihydro-5-keto-1H-1,2,4 -triazolil-3, 4,5-dihydro- 5- tioketo- 1H1,2,4- triazolil-3, 2,3-dihydro-2-ketoj-1,3,4-tiadiazoIil-5 lub 4,5-dihydro-5 -keto-1,2,4-tiadiazolil-3, R3 oznacza H, R11, niepdstawiony albo jedno- lub wielokrotnie podstawiony C2-C6-alkenyl,
C2-C6-a!kinyl, CnH2n-R12, -CHR13-CkH2k -R14 lub rodnik o wzo
rze 10, R4 oznacza Hlub Hal, X wakuje lub oznacza -NH-CO-lub
-CO-NH-, Y oznacza O lub S, A oznacza Ci-Cs-alkil, Hal oznacza
F, Cl, Br lub J, a także obejmuje ich sole.
Nowe związki o wzorze 1 i ich sole wykazują właściwości
antagonistyczne względem angiotensyny-II i mogą być stoso
wane jako substancje czynne leków do zapobiegania i/lub tera
pii chorób serca, krążenia i naczyń, zaburzeń ośrodkowego
układu nerwowego, zaburzeń czynności nerek i innych chorób.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 299529 (22)93 07 01 6(51) C07D 487/14
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Malinka Wiesław, Kleinrok Zdzisław,
Sieklucka Maria
(54) Nowa pochodna imidu kwasu
pirolo-3,4-dikarboksylowego

A1(21) 304894
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 93 12 15 6(51) C07D 471/04
A61K 31/435
92 9226855
(32)9212 23
(33) GB
93 12 15 PCT/EP93/03536
94 07 07 WO94/14808 PCT Gazette nr 15/94
Farmitalia Carlo Erba S.R.L., Mediolan, IT
Buzetti Franco, Crugnola Angelo, Ballinari
Dario, Greco Félicita
Pochodne winyieno-azaindolu i sposób ich
wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym
jeden z X1 do X4 oznacza N, a pozostałe oznaczają CH, R
oznacza -CH=C(CN)-CONH2, grupę o wzorze 8, -CH=C(CN)CSNH2, -CH=C(CN)2 lub grupę o wzorze 11, przy czym n

(57) Nowa pochodna, zgodnie z wzorem przedstawionym
na rysunku, ma nazwę N-[3-/4-feny!o-1-piperazynylo/propy!o]1 - /n-butylo/-5,7-dimetylopirolo-3,4-dikarboksyimid.
Nowy związek w skriningowych badaniach farmakolo
gicznych przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych,
wykazuje aktywność psychotropową.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299531 (22)93 07 01 6(51) C07D 487/14
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Malinka Wiesław, Kleinrok Zdzisław,
Sieklucka Maria
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(54) Nowa pochodna imidu kwasu
pirolo-3,4-dikarboksylowego
(57) Nowa pochodna, zgodnie z wzorem przedstawionym na
rysunku, ma nazwę N-{2-[4-/2-chlorofenylo/-1-piperazynylo]etylo}1-/n -butylo/-2,5-dimetylo-3,4-pirolodikarboksyimid. Związek ten w
badaniach farmakologicznych przeprowadzonych na zwierzętach
doświadczalnych wykazuje aktywność psychotropową.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303832
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)94 06 14 6(51) C07D 498/04
C07D 513/04
93 077978
(32) 93 0615
(33) US
Bristol-Myers Squibb Company, Princeton,
US
Robi Jeffrey A, Kronenthal David R.,
Godfrey Jr. Joliié D.
Nowe związki bicykliczne i sposoby ich
wytwarzania, nowe związki pośrednie i
sposoby ich wytwarzania oraz środek
farmaceutyczny

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków bicyklicznych o
ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę o wzorze R2-S(CH2)rC(R12, Ri)-C(=0) -, R700C-(CH2)q-C(Ri2, Ri)-C(=0)-,
R7OOC-CH(Ri)-, R4-P(=0,OR5)-, X oznacza O lub -S- (0)t, Ri i
R12 niezależnie oznaczają atom wodoru, alkil, alkenyl, cykloalkil,
podstawiony alkil, podstawiony alkenyl, aryl, podstawiony aryl,
heteroaryl, cykloalkiio-alkilen-, aryio-alkilen-, podstawiony arylo-alkilen- lub heteroarylo-alkilen-, względnie Ri i R12 razem z
atomem węgla, z którym są związane tworzą pierścień cykloalkilowy ewentualnie benzo-skondensowany, R2 oznacza atom wo
doru, grupę o wzorze R6- C(=0)- lub Rn- S-, R3, R5 i R7
niezależnie oznaczają atom wodoru, alkil, podstawiony alkil,
aryl-(CH2)p-, podstawiony aryl-(CH2)p-, heteroaryl-(CH2)p-, gru
pę o wzorze -CH(Ra)-0-C(=0)-R9 lub grupę o wzorze 8, R4
oznacza alkil, cykloalkil-(CH2)p-, podstawiony alkil, aryl-(CH2)p-,
podstawiony aryl-(CH2)p- lub heteroaryl-(CH2)p-, R6 oznacza
alkil, podstawiony alkil, cykloalkilo-(CH2)p-, aryl-(CH2)p-, pod
stawiony aryl-(CH2)p- lub heteroaryl-(CH2)p-, Ra oznacza atom
wodoru, niższy alkil, cykloalkil lub fenyl, Rg oznacza atom wo
doru, niższy alkil, niższy alkoksyl lub fenyl, R10 oznacza niższy
alkil lub aryl-(CH2)p-, Rn oznacza atom wodoru, alkil, podsta
wiony alkil, cykloalkil-(CH2)p-, aryI-(CH2)p-, podstawiony aryl(CH2)p- lub heteroaryl-(CH2)p-, względnie grupa Rn-S- stanowi
dopełnienie ugrupowania symetrycznego disiarczku i Rn ozna
cza grupę o wzorze 9, m oznacza 0 lub 1, Y oznacza CH2, -S-(0)t
lub O, przy czym Y oznacza -S-(0)t lub O tylko gdy m oznacza
1, n oznacza 1 lub 2, p oznacza 0 lub liczbę całkowitą 1 - 6, q
oznacza 0 lub liczbę całkowitą 1 - 3, r oznacza 0 lub 1, at oznacza
0,1 lub 2 oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. Związki
te mają działanie hamujące enzym przekształcający angiotensynę, a niektóre z nich mają działanie hamujące obojętną endopeptydazę. Ujawniono także sposoby ich wytwarzania, nowe
związki pośrednie i sposoby ich wytwarzania.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 303977

(22)94 06 24 6(51) C07D 501/20
C07D 471/04
C07D 498/04
(31)93 084651
(32)93 06 28
(33) US
(71J Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Amos Jane Goedde, Indeîicato Joseph
Michael, Pasini Carol Elaine, Reutzel Susan
Marie
(54) Nowe kompleksy /Maktamów i sposób
wytwarzania /Maktamów

(57) Przedmiotem wynalazku są kompleksy ^-laktamów o
wzorze 5, w którym X oznacza atom chloru lub wodoru albo
grupę winylową lub CH3, Z oznacza grupę CH2 albo atom siarki
lub tlenu, n wynosi od 0 do 5, Y oznacza grupę fenylową lub 1,
4-cykloheksadien-1-ylową, Ri i R2 oznaczają atomy wodoru lub
grupy hydroksylowe z tym, że Ri i R2 nie oznaczają równocześ
nie atomów wodoru, a R3 oznacza grupę -CO2H, -COO{Ci-C4
alkif), -NO2 lub -C(=0)-R4, gdzie R4 oznacza grupę C1-C4 alki
lową.
Sposób wytwarzania ^-laktamów polega na rozpusz
czeniu powyższych kompleksów w odpowiednim rozpuszczal
niku organicznym lub jego mieszaninie z wodą i wytrąceniu
produktu za pomocą zasady lub kwasu.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 299530 (22)93 07 01 6(51) C07D 513/04
ÇV\ Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Malinka Wiesław, Kleinrok Zdzisław,
Sieklucka Maria
(54) Nowa pochodna układu pirydo
[3,2-e]-l,2-tiazyny
(57) Nowa pochodna, zgodnie z wzorem przedstawionym
na rysunku, ma nazwę 1,1-ditlenek 2H-3-acetylo-4-hydroksy-5,7
- dimetylo-2-[3-/4-fenylo-1-piperazynylo/propylo] pirydo [3,2-eJ
-1,2-tiazyny.
Nowy związek w skriningowych badaniach farmakolo
gicznych przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych,
wykazuje aktywność psychotropową.

(1 zastrzeżenie)
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bonylotetrachlororuten (li). Reakcję prowadzi się w temperatu
rze 373 do 523 K, w temperaturze powietrza. Związki te mają
zastosowanie w syntezie organicznej.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 299532 (22)93 07 01 6(51) C07D 513/04
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Malinka Wiesław, Kleinrok Zdzisław,
Sieklucka Maria
(54) Nowa pochodna układu pirydo
[3,2-e]-l,2-tiazyny
(57) Nowa pochodna, zgodnie z wzorem przedstawionym
na rysunku, ma nazwę 1,1-ditlenek 2H-3-benzoiIo-4-hydroksy5,7-dimetylo -2-[3-/4-fenylo-1-piperazynylo/propylo]pirydo[3,2e]-1,2 -tiazyny. Związek ten w badaniach farmakologicznych
przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych wykazuje
aktywność psychotropową.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299504 (22) 93 06 27 6(51) C07F 7/08
(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Marciniec Bogdan, Foltynowicz Zenon
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny izomerów
cis/trans 1- (trimetyîosililo) -1-alkenów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania miesza
niny cis/trans 1- (trimetyîosililo)- 1- alkenów o wzorze CH3/CH2/n
CH=CH SÍ/CH3/3, w którym n = 0 -i- 20 na drodze katalitycznej
reakcji kometatezy. Reakcji kometatezy poddaje się winylotrimetylosilan z alkenami-1 zawierającymi od 0 do 18 grup metylenowych
w łańcuchu alkilowym. Jako katalizator stosuje się fosfinowy kom
pleks rutenu (II) roztworzony w benzenie o stężeniu 0,02 do 0,2
g/cm3. Reakcję prowadzi się w układzie zamkniętym, w atmosfe
rze powietrza, w temperaturze 373 do 493 K.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 299505 (22) 93 06 27
6(51) C07F 7/08
(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Marciniec Bogdan, Pietraszuk Cezary
(54) Sposób otrzymywania l-tri[(metyIo,
fenylo) siliło] -1-alkenów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 1tri[(metyIo, fenylo)sililo]-1-alkenów o ogólnym wzorze 1, w któ
rym n wynosi od 0 do 18, a m od 0 do 2.
Sposób polega na tym, że związek o ogólnym wzorze
2, w którym m ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
kometatezy z alkenem-1, zawierającym od 0 do 18 grup metyle
nowych w łańcuchu alkilowym, wobec katalizatora, który stano
wi fosfinowy kompleks rutenu (II) roztworzony w benzenie, o
stężeniu 0,02 do 0,2 g/cm3. W kolejnych odmianach wynalazku
jako katalizator stosuje się acetyloacetonian rutenu (III) lub heksakar-

(86) 921127 PCT/JP92/01549
(87) 93 0610 W093/11145 PCT Gazette nr 14/93
(71) BANYU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.,
Tokio, JP
(72) Kojiri Katsuhisa, Kondo Hisao, Arakawa
Hiroharu, Ohkubo Mitsuru, Suda Hiroyuki
(54) Pochodne indolopirolokarbazolu
(57) Wynalazek dotyczy związków przedstawionych wzorem
ogólnym (I), ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli, sposobu
ich wytwarzania oraz ich zastosowania.
We wzorze (I) R1 i R2, każdy niezależnie od siebie,
oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawione 1-5 podstaw
nikami grupy: niższą grupę alkilową, niższą grupę alkenylową,
niższą grupę alkinylową, grupę arylową, grupę aralkilową, gru
pę heterocykliczną albo oznacza grupę o wzorze -Y-R3, w której
Y oznacza grupę karbonylową, grupę tiokarbonylową albo gru
pę sulfonylową, a R3 oznacza atom wodoru ewentualnie podsta
wione 1-4 podstawnikami grupy: niższą grupę alkilową, grupę
cykloalkilową, grupę cykloalkiloalkilową, grupę arylową, grupę
aralkilową, grupę heterocykliczną albo oznacza niższą grupę
alkoksylową, grupę hydrazynową, grupę aminową, grupę aryloaminową, grupę karbamoilową, przy czym każda z grup ami
nowych i karbamoilowych może być mono- lub di-podstawiona
albo R1 i R2 razem oznaczają niższą grupę alkilidenową, która
może zawierać 1 do 4 podstawników albo R i R2 wraz z atomem
azotu, z którym są związane, tworzą grupę heterocykliczną,
która może zawierać przy pierścieniu niższą(e) grupę(y) alkiiową(e) ewentualnie podstawioną(e) przez grupę(y) wybrane z
grupy obejmującej grupy aminowe, grupy hydroksylowe, grupy
karboksylowe I grupy sulfonowe, G oznacza grupę pentozy lub
grupę heksozy, a X1 i X2, każdy niezależnie od siebie, oznacza
atom wodoru, atom chlorowca, grupę aminową grupę mono-niż.
alkilo-aminową grupę di-niż.alkilo-aminową, grupę hydroksylo
wą, niższą grupę alkoksylową, grupę aralkoksylową, grupę karbo
ksylową, niższą grupę alkoksykarbonylową albo niższą grupę
aikilową Związki te wykazują działanie przeciwnowotworowe.

(13 zastrzeżeń)
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A1(21) 303915

(22) 94 06 20

6(51) C07H 21/00
A61K 48/00
(31)93 081610
(32)93 06 21
(33) US
94 246990
18 05 94
US
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Yang Na Nora
(54) Kwas nukleinowy, rekombinacyjny
konstrukt ekspresyjny, komórka
eukariotyczna, sposób skriningu środków
przeciwko osteoporozie oraz środek
farmaceutyczny

(57) Wynalazek dotyczy sposobu identyfikacji środków tera
peutycznych do leczenia osteoporozy oraz środków obniżają
cych poziom lipidów w osoczu, Wynalazek obejmuje kwasy
nukleinowe, wyizolowane i sklonowane z regionów promotorowych genów transformującego czynnika wzrostu ß, zawierające
nowe elementy regulatorowe, oznaczone jako "elementy reagu
jące na raloxifene". Wynalazek obejmuje również komórki euka
riotyczne, zawierające takie elementy reagujące na raloxifene,
połączone funkcjonalnie z genami reporterowymi tak, że ele
menty reagujące na raloxifene modulują transkrypcję genów
reporterowych. Wynalazek obejmuje sposób identyfikacji środ
ków przeciwko osteoporozie, indukujących transkrypcję genów
funkcjonalnie połączonych z takimi elementami reagującymi na
raloxifene bez indukowania szkodliwych lub niepożądanych
działań ubocznych towarzyszących znanym obecnie środkom
przeciwko osteoporozie, oraz środek farmaceutyczny, zawiera
jący jako substancję czynną związek, który po związaniu z
receptorem estrogenu silnie indukuje transkrypcję od elementu
reagującego na raloxifene regionu promotora genu TGF/Ž-3.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 304662

6(51) C07K 5/10
C07K7/00
A61K 38/00
(31)92 974943
(32)921112
(33) US
(86) 93 11 04 PCT/US93/10711
(87) 94 05 26 WO94/11018 P CT Gazette nr 12/94
Çl) Biomeasure Inc., Milford, US
(72) Kim Sun Hyuk, KR; Moreau Jacques-Pierre,
US; Taylor John E.JJS
(54) Peprydyopioidowe

obejmuje inne peptydy o wzorze I, peptydy o wzorze (Ri)(R2)NCH(Ai)-C(=0)-N (H)-CH(A2)-C(=0)-N(H)-CH{A3)-R3, w którym
Ri, R2, A2 mają wyżej podane znaczenie, Ai ma wyżej podane
znaczenie oraz może oznaczać Tyr, A3 oznacza zidentyfikowaną
grupę aminokwasu wybraną z grupy obejmującej 3,4-dihydroksyfenyloalaninę i 3,4 dimetoksyfenyioalaninę względnie jest wykre
ślony razem z przyłączoną do niego grupą NH-CH, R3 ma znacze
nie podanie wyżej dla R5, X ma wyżej podane znaczenie oraz
może oznaczać C7-18 3,4-dihydroksyfenyloalkil, C7-18 3,4-dimetoksyfenyloalkil. Wynalazek obejmuje także farmaceutycznie dopu
szczalne sole tych peptydów.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 304666
(31)
(86)
(87)
(75)

(22) 93 11 04

(57) Wynaiazek dotyczy krótkich peptydów, zdolnych do
selektywnego wiązania do receptorów w komórkach i obejmuje
peptydy o wzorze I, w którym Ai oznacza zidentyfikowaną grupę
aminokwasu wybraną z grupy obejmującej 3,4- dihydroksyfenyloalaninę, 3,4-dimetoksyfenyloaląninę, azatyrozynę i 2,6dimetylotyrozynę, A2 oznacza zidentyfikowaną grupę amino
kwasu wybraną z grupy obejmującej D-Ala i D-Arg, A3 oznacza
H lub zidentyfikowaną grupę aminokwasu wybraną z grupy
obejmującej 3,4- dihydroksyfenyloaianinę i 3,4- dimetoksyfenyloalaninę, A4 oznacza H, cykloheksylometyl, zidentyfikowaną
grupę aminokwasu wybraną z grupy obejmującej 3,4- dihy
droksyfenyloaianinę, 3,4- dimetoksyfenyioalaninę, Phe i Phe
podstawiony atomem chlorowca, NO2, OH lub CH3 w jego
pierścieniu benzenowym, A5 oznacza zidentyfikowaną grupę Dlub L-aminokwasu wybraną z grupy obejmującej Leu, Nie, Lys,
Met i Met(O) względnie jest wykreślony razem z przyłączoną do
niego grupą R4-CH, każdy Ri i R2 oznacza-H, -C(NH2)=NH lub
C1.12 alkil, Ra oznacza -(CH 2 )md(=0) -NX- lub -(CH2)m C(=S)NX-, R4 oznacza - CH(OH)CH2C(=0)-NX-, -C(=0)-NX- lub C(=S)-NX-, a R5 oznacza -(ÇH 2 ) n+ iOH, (CH2)n C(=0)-NXH lub
-(CH2)nC(=S) -NXH, m oznacza0-6, n oznacza0-6, aX oznacza
H, C1-12 alkil, Ce-12 aryl, C7-18 aryloalkil, C7-18 alkiloaryl, C6-17
pirydyloaikil lub Cs-17 alkiiopirydyl z tym, że gdy jeden z symboli
Ri i R2 oznacza-C(NH 2 )=NH, to drugi musi oznaczać H, a także
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(54)

(22) 93 1116

6(51) C07K 7/08
A61K 38/00
92 921283
(32) 92 1116 (33) HR
93 1116 PCT/EP93/03217
94 05 26 W094/11394 PCT Gazette nr 12/94
Sikiric Predrag, Zagrzeb, HR; Petek
Marijan, Zagrzeb, HR; Seiwerth Sven,
Zagrzeb, HR; Grabarevic Zeljko, Zagrzeb,
HR; Rotkvic Ivo, Zagrzeb, HR; Duvnjak
Marko, Zagrzeb, HR; Turkovic Branko,
Zagrzeb, HR; Mise Stjepan, Split, HR;
Suchanek Ernest, Zagrzeb, HR; Mildner
Boris, Zagrzeb, HR; Udovicic Ivan, Stanš,
CH
Peptydy o czynności organoochronnej,
sposób ich otrzymywania oraz ich
zastosowanie w terapii

(57) Ujawniono nowe syntetyczne peptydy, mające 8 do 15
reszt aminokwasowych w łańcuchu, posiadające czynność organoochronną tego samego rodzaju co znany związek BPC i
mające krótsze łańcuchy aminokwasów niż naturalny związek
BPC. Wynalazek dotyczy także kompozycji terapeutycznej za
wierającej jeden lub więcej tych nowych peptydów.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 304654
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 93 10 29

6(51) C07K 7/18
A61K 38/17
92 974000
(32) 921110
(33) US
9310 29 PCT/US93/10222
94 05 26 WO94/11021 PCT Gazette nr 12/94
Cortech Inc., Denver, US
Chroniš John G, Blodgett James K,
Goodfellow Val Smith, Marathe Manoj V.,
Spruce Lyle W., Whalley Eric T.
Antagoniści bradykininy

(57) Wynalazek dotyczy heterodimenów o wzorze (BKAn) (X) (Y),
w którym BKAn oznacza peptyd będący antagonistą bradykininy, Y
oznacza odmiennego farmakofora, innego niż BKAn, a X oznacza
ugrupowanie wiążące, chemicznie łączące składniki BKAn i Y.

(35 zastrzeżeń)
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A1(21) 304703
(31)
(86)
(87)
(71)

(72)
(54)

(22) 92 01 03 6(51) C08F 265/04
C08L 33/00
A61L 27/00
91 9100097
(32)910104
(33) GB
92 0103 PCT/GB92/00009
92 07 23 W092/12189 PCT Gazette nr 19/92
The Secretary of State for Health in Her
Britannic Majesty's Government of the
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Londyn, GB
Braden Michael, Okpojo Allison Otuebe
Biologicznie zgodny, dający się formować
materiał polimeryczny

(57) Przedmiotem wynalazku jest biologicznie zgodny, dają
cy się formować, utwardzalny układ polimeryczny/monomeryczny, który można utwardzać w temperaturze otoczenia otrzymując
produkt elastomeryczny po reakcji mniej egzotermicznej niż przy
poprzednio stosowanych układach. Układ składa się z (a) homopolimeru lub kopolimeru akrylanu lub metakrylanu alkilu, (b)
mieszaniny monomerycznej wyższego akrylanu lub metakryla
nu alkilu połączonego z jednym lub więcej niż jednym kwasem
akrylowym, kwasem metakrylowym i ich niższymi estrami alki
lowymi i (c) plastyfikatora. Korzystnie układ zawiera również
środki sieciujące, środki przeciw przywieraniu i aktywatory lub
fotoinicjatory.
Szczególne zastosowanie obejmuje wytwarzanie masy
ciastowatej, którą można stosować do wytwarzania form ucha
lub do wytwarzania protez.

(28 zastrzeżeń)
A1(2l) 304994 (22) 94 09 08
6(51) C08G 8/24
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S. A,
Pustków
(72) Kałędkowski Bronisław, Gryta Marian,
Majchrzak Jerzy, Janowski Zbigniew, Golec
Bernard, Szemień Mariusz, Balcerowiak
Wojciech, Jerzykiewicz Wojciech, Kozubski
Krzysztof, Łoziński Bolesław, Zebrzowski
Aleksander, Wolski Stanisław, Wilaszek
Stanisław, Siedlecki Jan, Skupnik Czesław
(54) Sposób wytwarzania żywic
fenolowo-krezolowo-formaldehydowychdo
produkcji wyrobów elektroizolacyjnych
(57) Sposób polega na zmieszaniu, oddzielnie zsyntezowanych, żywicy fenolowo-formaldehydowej z żywicą krezolowoformaldehydową.
Żywicę fenolowo-formaldehydową otrzymuje się w wy
niku kondensacji 100 części wagowych fenolu z 33 - 38 częścia
mi wagowymi formaldehydu. Proces prowadzi się we wrzeniu, w
obecności katalizatora będącego produktem kwatemizacji i oksyetylenowaniatrietanoloaminy, przy stosunku molowymtlenku etylenu
dotrietanoloaminy jak 1 -3:1, do momentu uzyskania prekondensatu o czasie żelowania w granicach 180 - 350 s. Żywicę krezolowo-formaldehydową otrzymuje się w wyniku kondensacji 100
części wagowych frakcji krezolowej, zawierającej 48% maso
wych m-krezolu, z 28 - 33 częściami wagowymi formaldehydu.
Reakcję prowadzi się we wrzeniu, w obecności amoniaku. Na
stępnie prowadzi się zatężanie żywicy, w temperaturze 50 85°C, pod ciśnieniem 0,07 - 0,09 MPa, do uzyskania żywicy o
czasie żelowania w granicach 250 - 350 s. Obie żywice miesza
się w temperaturze 60 - 85°C, korzystnie około 40°C, w stosunku
wagowym 1:6-1:20, w przeliczeniu na 100% żywice. Roboczą
lepkość żywicy fenolowo-krezolowo-formaldehydowej ustala się
przez dodanie metanolu w ilości do 40 części wagowych.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 304995 (22) 94 09 08
6(51) C08G 8/24
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A,
Pustków
(72) Kałędkowski Bronisław, Gryta Marian,
Majchrzak Jerzy, Janowski Zbigniew, Golec
Bernard, Szemień Mariusz, Balcerowiak
Wojciech, Jerzykiewicz Wojciech, Kozubski
Krzysztof, Łoziński Bolesław, Zebrzowski
Aleksander, Wolski Stanisław, Wilaszek
Stanisław, Siedlecki Jan, Skupnik Czesław
(54) Sposób wytwarzania żywic
fenolowo-formaldehydowych do produkcji
wyrobów elektroizolacyjnych
(57) Żywice wytwarza się przez kondensację formaldehydu
z fenolem, przy stosunku molowym formaldehydu do fenolu jak
1,1 -1,4, w obecności 5 -15 g katalizatora, w przeliczeniu na 1
mol fenolu. Katalizator jest produktem kwatemizacji trietanoioaminy tlenkiem etylenu, przy stosunku molowym tlenku etylenu
do trietanoloaminy jak 1:1 - 2. Kondensację prowadzi się w
temperaturze wrzenia, do momentu przereagowania minimum
90% masowych użytego formaldehydu. Następnie prowadzi się
zatężenie produktów kondensacji do zawartości suchej masy w
granicach 65 - 95% masowych, w temperaturze do 85%, przy
obniżonym ciśnieniu. Roboczą lepkość żywicy uzyskuje się
przez dodanie alkoholu alifatycznego C1-C3 lub mieszaniny
alkoholi C1-C3.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305149 (22) 94 09 21 6(51) C08G 12/12
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Krogulecki Adam, Mosio-Mosiewski Jan,
Wodniak Dorota, Liszka Jadwiga, Zawadzki
Mieczysław, Hanasz Janusz, Zawieruszyński
Kazimierz
(54) Sposób wytwarzania środka ogniochronnego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środ
ka ogniochronnego na bazie żywic aminowych pęczniejących
pod wpływem wysokich temperatur, zabezpieczających mate
riały drewniane i drewnopochodne przed zapaleniem się.
Sposób polega na tym, że 250 - 350 części wagowych
produktu reakcji mocznika z glikolem dietylenowym, 30 - 55
części wagowych etanoloamin zawierających 0 -100% trietano
loaminy, 0-100% dietanoloaminy i 0 - 40% monoetanoloaminy,
0 - 6 0 części wagowych wody, 20-135 kg wody amoniakalnej
o stężeniu 9 - 25%, 340 - 400 części wagowych formaliny, 50 120 części wagowych dekstryny, 1 5 - 3 5 części wagowych
mocznika i 40 - 60 części wagowych melaminy miesza się ze
sobą w temperaturze 70 - 90CC przez 40 - 90 minut, następnie
dodaje się 6 -13 części wagowych bezwodnika maleinowego i
prowadzi się proces kondensacji do tolerancji wodnej 1:5,5 do
1:3, po czym produkt chłodzi się i dodaje do niego 0 -100 części
wagowych wody aminiakalnej o stężeniu 9 - 25%.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304985 (22) 94 09 09 6(51) C08G 83/00
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im.
Frof.Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Maciejewski Mieczysław, Janiszewski Jacek
(54) Sposób otrzymywania dendrytycznych
oligomerów i polimerów
(57) Sposób otrzymywania oligomerów i polimerów dendry
tycznych oraz związków przejściowych z nitryli lub amin polega
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na tym, że wyjściowe nitryle poddaje się naprzemiennie reakcji
cyklizacji z dicyjanodiamidem, a powstałe aminy poddaje się
reakcji eyjanoetylowania lub wyjściowe aminy poddaje się na
przemiennie reakcji eyjanoetylowania, a powstałe nitryle podda
je się reakcji cyklizacji z dicyjanodiamidem, kończąc proces na
dowolnym etapie rozgałęzienia, począwszy od produktu pier
wszej reakcji cyklizacji lub cyjanoetylenowania.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 304561

(22) 94 08 03

6(51) C08J 7/04
C09K 21/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
HOLMAR Sp.z O.O., Bielsko-Biała
(72) Jaworski Marceli
(54) Sposób uniepalniania styropianu

(57) Sposób polega na tym, że wstępnie ekspandowane
granulki styropianowe zwilża się i powleka na całej powierzchni
cienką warstwą roztworu uniepalniającego o temperaturze do
45°C, składającego się z 50-200 części wagowych wody, 0,5-6
części wagowych fosforanu jednoamonowego, 0,5-4,5 części
wagowych fosforanu dwuamonowego, 1-4,8 części wagowych
fosforanu trójsodowego, 0,5-3,5 części wagowych metafosforanu sodowego lub/i heksametafosforanu sodowego, do 2 części
wagowych nadboranu sodowego, 0,5-5,5 części wagowych kwa
su orto-borowego, 0,4-4,5 części wagowych siarczanu amonowe
go, 0,5-4 części wagowych chlorku amonowego, 0,2-7,5 części
wagowych mocznika lub/i biuretu i 10-60 części wagowych soli
metali alkalicznych i amonu kwasu polifosforowego, zawierają
cych 30 ± 1 % fosforanów w przeliczeniu na P2O5, w tym nie
więcej niż 6,5% formy "orto", w postaci 35-45%-owych roztworów
wodnych.
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stabilizatorów wynosi A:B=80:20-20:80 oraz 0,1:5,0 części wa
gowych mieszaniny stearynianu 1,4 sorbitanu i poHoksyetylenostearynianu 1,4 sorbitanu i ewentualnie 0,54-5,0 części wa
gowych polieteru alifatycznego o ogólnym wzorze 3, w którym
R jest rodnikiem o wzorze C m H 2m , przy czym m wynosi 1 do 5
i/lub 0,1 do 10 części wagowych mikrokulek szklanych o śred
nicy 1-30 ftm i/lub 0,01 do 1,0 części wagowych mieszaniny
monostearynianu gliceryny i polioksyetylenowanej alkiloaminy.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 302475

(22) 94 03 04

6(51) C08L 23/04
C08K3/26
(31) 93 000467
(32) 93 0311
(33) IT
(71) ENICHEMS.O.A, Mediolan, IT;
ENÏÏUCERCHE S.p.A., San Donato
Milanese (Mediolan), IT
(72) Moro Alessandro, Venti Paolo, Vianello
Domenico, Pippa Roberto, Scapin Marco
(54) Wzmocniona termoplastyczna kompozycja
poliolefinowa

(57) Wzmocniona termoplastyczna kompozycja poliolefinowazawiera poliolefinę, co najmniej jeden węglan metalu z grupy
Ha układu okresowego i maleamo-silan o wzorze 1, w którym
każdy z R i Ri oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, R2
oznacza grupę alkoksylową ulegającą hydrolizie lub atom chlo
rowca, R3 oznacza rodnik alkilowy zawierający 1 - 8 atomów
węgla, X może oznaczać grupę o wzorze 2 albo aromatyczny,
cykloalifatyczny lub heterocykliczny rodnik dwuwartościowy, n
oznacza 1 - 4, m oznacza 1 - 3, R4 we wzorze 2 oznacza atom
wodoru lub rodnik alkilowy zawierający 1-18 atomów węgla.

(8 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 299517 (22) 93 06 30 6(51) C08L 23/00
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice;
Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kalfas Stefania, Rymarz Grażyna, Szewczyk
Paweł, Pasternak Aleksy, Poźniak Ryszard,
Dul Marian
(54) Transparentna poliolefinowa folia rolnicza o
wielofunkcyjnym działaniu
(57) Transparentna poliolefinowa folia rolnicza na 100 części
wagowych poliolefiny, korzystnie polietylenu małej gęstości i/lub
kopolimeru etylenu z a-o!efiną, zawiera 0,2-1,0 części wagowych
mieszaniny stabilizatorów, składającej się ze stabilizatora A,
który stanowi amina z zawadą przestrzenną o ogólnym wzorze
1 i stabilizatora B, który stanowi pochodna hydroksybenzofenonu o ogólnym wzorze 2, przy czym stosunek wagowy obu

A1(21) 303845

(22) 94 06 15

6(51) C08L 61/02
C08F10/00
C08F2/00
(31)93 168528
(32)93 0615
(33) JP
93 347433
2412 93
JP
94 037708
10 02 94
JP
94 040472
15 02 94
JP
94 040473
15 02 94
JP
(71) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokio, JP
(72) Shimizu Toshihide, Watanabe Mikio
(54) Środek do zapobiegania tworzeniu się osadu
polimeru i sposób wytwarzania polimeru

(57) Środek do zapobiegania tworzeniu się osadu polimeru,
do stosowania w polimeryzacji monomeru zawierającego etyle
nowo nienasycone wiązanie podwójne, zawiera alkaliczny roz-
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twór zawierający produkt kondensacji (A) o ciężarze cząstecz
kowym od 400 do 50000, uzyskany w wyniku kondensacji
związku chinonowego. Środek ten nanosi się na powierzchnie
wewnętrznych ścianek reaktora do polimeryzacji i suszy się
uzyskując powłokę. Taka powłoka skutecznie zapobiega two
rzeniu się osadu polimeru nie tylko w obszarach stykających się
z fazą ciekłą, ale również w obszarach w sąsiedztwie granicy faz
między fazą ciekłą i gazową w reaktorze do polimeryzacji. Wy
nalazek dotyczy także sposobu wytwarzania polimeru monomeru
zawierającego etylenowo nienasycone wiązania podwójne, przy
wykorzystaniu tego środka
Z polimeru uzyskanego tym sposobem wytwarza się
arkusze lub inne wyroby o małej zawartości rybich oczek i o
wysokim stopniu białości.

(28 zastrzeżeń)

A1(21) 303950 (22) 94 06 21
6(51) C09D 5/18
(71) HOLMAR Spółka z o.o., Bielsko-Biała
(72) Jaworski Marceli
(54) Farba ognioochronna do styropianu
(57) Farba ognioochronna do styropianu, zwłaszcza zabez
pieczająca powierzchnie izolacyjne i dekoracyjne płyt styropia
nowych, składa się z 20-50 części wagowych wody, 0,25-4,5
części wagowych sześciometafosforanu sodowego, do 5 części
wagowych mocznika, 2,5-8 części wagowych czteroboranu so
dowego, 1,5-5 części wagowych polikondensatu fosforowo-azotowego o zawartości 27-28% fosforu i 15-17% azotu otrzymanego
z polikwasów fosforowych i mocznika, 0,5-5,5 części wagowych
sześciofluorotytanianu potasowego, 6-18,5 części wagowych melaminy, do 6,5 części wagowych dwucyjanodwuamidu, 2,5-8,5
części wagowych trójtlenku antymonu, 5-20 części wagowych
kopolimeru chlorku winylu i estrów kwasu akrylowego w postaci
dyspersji wodnej zawierającej minimum 45% składników polimerycznych, 1,5-18 części wagowych kopolimeru akrylowo-maleinowego w postaci dyspersji wodnej zawierającej minimum
40% polimeru, do 18 części wagowych terpolimeru octanu wi
nylu, etenu i chlorku winylu lub/i polioctanu winylu w postaci
minimum 45%-owych dyspersji wodnych, 0,1-15,5 części wago
wych pigmentów, 3-20 części wagowych napełniaczy mineral
nych 3-25 części wagowych eterów celulozy w postaci 2-4%owych roztworów wodnych, do 2,5 części wagowych zagęstnika
akrylowego w postaci 30%-owej wodnej dyspersji kopolimeru
kwasu akrylowego i estrów kwasu akrylowego, 0,5-1,5 części
wagowych środka konserwującego i 0,05-0,8 części wagowych
dyspergatora.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304873 (22)94 08 31
6(51) C09D 5/34
(75) Warzecha Adam, Częstochowa; Warzecha
Jarosław, Częstochowa
(54) Masa wypełniająca-chemoutwardzalna,
zwłaszcza do lakiernictwa metalowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest masa wypełniająca-che
moutwardzalna, zwłaszcza do lakiernictwa metalowego, znajdu
jąca zastosowanie szczególnie w lakiernictwie motoryzacyjnym,
w tym przy lakierowaniu samochodów, statków, wagonów, a
także przy lakierowaniu elementów z włókna szklanego i lami
natu. Wykonana jest ona w trzech odmianach. Masa wykonana
na bazie żywic poliestrowych krajowych charakteryzuje się tym,
że zawiera wagowo 28 do 40% żywicy poliestrowej, najlepiej
żywicy 1 0 8 - 3 1 lub lakieru poliestrowego, 3 do 8% lakieru
piecowego, 40 do 60% talku, 0,1 do 0,3% dwumetyloaniliny, 1
do 5% bieli tytanowej lub innego barwnika, a także zawiera 1 do
4% utwardzacza w postaci nadtlenku benzoilu. Przedmiotem
zgłoszenia jest też masa wykonana na bazie żywic poliestro
wych importowanych oraz masa nakładana natryskowo.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 299516 (22)93 06 30 6(51) C09D 167/08
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice;
Polifarb Wrocław S.A, Wrocław
(72) Rupa Włodzimierz, Lipińska Danuta,
Jędryka Stanisław, Płatek Edward, Kozanecki
Hieronim, Kara Teresa, Maciocha Stefan,
Małek Tadeusz
(54) Szybkoschnące wyroby lakierowe
(57) Wyroby lakierowe, charakteryzują się tym, że bazę błonotwórczą stanowią dwie żywice alkidowe, a mianowicie kon
wencjonalna żywica alkidowa lniana i nowa żywica alkidowa, do
której wytworzenia zastosowano modyfikowane kwasy tłuszczo
we oleju słonecznikowego, kwasy rycynenowe oraz kwasy tłu
szczowe oleju kokosowego, z dodatkiem żywicy aminowej.
Nową żywicę alkidowa otrzymuje się w procesie trójetapowej
poliestryfikacji.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 305292 (22) 93 03 11
6(51) C09J 4/06
(86) 93 03 11 PCT/US93/02244
(87) 94 0915 WO94/20583 PCT Gazette nr 21/94
(71) Minnesota Mining and Manufacturing
Company, Saint Paul, US
(72) Mazurek Mieczysław H., Kantner Steven S.,
Jung Dieter, Graichen Andreas H.
(54) Wrażliwe na ciśnienie akrylanowo/krzeinowe
kleje usuwalne, utwardzalne przy pomocy
promieniowania
(57) Przedmiotem wynalazku jest utwardzana promieniowa
niem, wrażliwa na ciśnienie, kompozycja klejowa modyfikowana
współreagującym siloksanem w ilości od około 1 do około 30%
wagowych, przy czym wymieniony siloksan ma wzór I, w którym
R1 oznacza jednowartościowe rodniki, takie same lub różne,
wybrane z grupy złożonej z alkilu, podstawionego alkilu, arylu i
podstawionego arylu, Pr mogą być takie same lub różne i są
dwuwartościową grupą wiążącą, R3 oznacza jednowartościowe
rodniki, które mogą być niezależnie takie same lub różne, wy
brane z grupy złożonej z alkilu, podstawionego alkilu, arylu,
podstawionego arylu i -R2X, R4 oznacza jednowartościowe rod
niki, które mogą być niezależnie takie same lub różne, wybrane
z grupy złożonej z alkilu, podstawionego alkilu, arylu, podsta
wionego arylu i -PCX, X oznacza jednowartościowe rodniki ma
jące etylenowe nienasycenie, takie same lub różne, U oznacza
dwuwartościowe rodniki, które mogą być takie same iub różne,
złożone z polieterowego segmentu wybranego z grupy złożonej
z poli(tlenku etylenu), poli(tlenku propylenu), poli(tlenku 1,2-butylenu) i poli(tlenku tetrametylenu), przy czym wymienione seg
menty polieterowe mają średnie masy molekularne od około 400
do około 10000, R9 oznacza dwuwartościowe grupy wiążące,
które mogą być takie same lub różne, n jest liczbą całkowitą od
około 15 do około 300, r jest liczbą całkowitą od 0 do 1, s jest liczbą
całkowitą od 0 do 3, przy czym wymieniony siloksan zawiera prze
ciętnie co najmniej dwie grupy -FnX, oraz wymieniona utwardzana
promieniowaniem, wrażliwa na ciśnienie, kompozycja klejowa ma
ulepszoną usuwalność, w porównaniu z taką samą kompozycją
utwardzaną bez współreagującego wielofunkcjonalnego siloksanu.
Przedmiotem wynalazku są także sposoby wytwarzania takich kom
pozycji i powlekane nimi folie.

(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 304047 (22) 94 06 29
6(51) C09J 5/00
(31) 93 4321877
(32)93 07 01
(33) DE
(75) Heinemann Herbert, Pforzheim, DE
(54) Sposób mocowania elementów
okładzinowych do ściany budynku
(57) Wynalazek dotyczy sposobu mocowania elementów okła
dzinowych (3) do ściany budynku (1), które to elementy płytowe lub
panelowe mają własności termoizolacyjne. Elementy okładzinowe
(3) na swej tylnej stronie zwróconej do ściany budynku (1) posiadają
warstwę (10) miękkiego tworzywa piankowego, którą przykleja się
do ściany budynku.
Warstwę (10) miękkiego tworzywa piankowego, przed
naklejeniem jej na ścianę budynku (1), w całej jej objętości
nasyca się ciekłą masą klejącą, po czym te elementy okładzino
we (3), przy mokrej jeszcze warstwie (10) miękkiego tworzywa
piankowego, dociska się do ściany budynku (1), ściskając przy
tym warstwę (10) miękkiego tworzywa piankowego. Po wysu
szeniu lub utwardzeniu masy klejącej, warstwa (10) nie tylko
przykleja się do ściany budynku (1), lecz staje się nieelastyczna
i stabilna w kształcie.
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A1(21) 299507 (22) 93 06 29 6(51) C09K13/04
(75) Bauer Włodzimierz, Warszawa; Chmielewski
Waldemar, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania środka do oczyszczania
grzewczych i schładzających urządzeń
wodnych z kamienia kotłowego
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że na każdy litr wody, o
pH większym od 6 i temperaturze od 24°C do 50°C, dodaje się
od 200 mg do 300 mg kwasu cytrynowego o czystości od 70%
do 98%, a po jego rozpuszczeniu dodaje się, przy ciągłym
mieszaniu, od 400 mg do 500 mg kwasu fosforowego, mieszając
środek przez czas od 15 min. do 30 min.. Otrzymany roztwór
pozostawia się na 1 godz. do 1,5 godz., po czym dolewa się od
3 mg do 5 mg inhibitora oraz wody o temperaturze od 24°C do
50°C w takiej ilości, aby uzyskać pienienie się środka i jego
miodowy kolor. Otrzymany produkt odstawia się na okres od 1
godz. do 2 godz., w celu uporządkowania procesów chemicz
nych.

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)
1

'n

A1(21) 304968 (22) 94 09 06 6(51) C09J 161/24
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Nowak Dominik, Gniady Jan, Henn
Zygmunt, Maciejewski Mariusz, Glados
Stanisław, Barucha Józef, Kubica Renata,
Bińko Andrzej
(54) Sposób wytwarzania środka do podklejania
wykładzin podłogowych i dywanów
(57) Sposób polega na tym, że 100 części wagowych klejo
wej żywicy mocznikowej, otrzymanej w wyniku kondensacji
mocznika i formaldehydu w środowisku alkalicznym, a nastę
pnie poükondensacji w środowisku kwaśnym po dodaniu mo
cznika i ponownie w środowisku alkalicznym po dodaniu kolej
nej porcji mocznika, aby stosunek mocznika do formaldehydu
wynosił 1:1,1 - 1,4, rozpuszcza się w 30 - 60 częściach wago
wych wody, dodaje się 4 - 1 0 części wagowych bezwodnego
siarczynu sodowego, 0 - 5 części wagowych karboksymetylocelulozy, dokładnie miesza i ogrzewa w temperaturze 80 - 100°C
przez 1 - 60 minut, po czym chłodzi do temperatury 20 - 40°C i
wprowadza 0,1 - 1,5 części wagowych produktu przyłączania
tlenku etylenu do alkoholu tłuszczowego, 100 - 200 części
wagowych wodnej dyspersji kopolimeru butadienowo-styrenowego, 1 - 6 części wagowych kopolimeru akrylowinyiowego
zawierającego grupy karboksylowe i dokładnie miesza.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299508 (22) 93 06 29 6(51) C09K13/06
(75) Bayer Włodzimierz, Warszawa; Chmielewski
Waldemar, Warszawa
(54) Sposób czyszczenia, zwłaszcza grzewczych
urządzeń wodnych z kamienia kotłowego
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że spuszcza się wodę z
sieci przez wodomierz, określając pojemność instalacji, a nastę
pnie napełnia się instalację mieszaniną wody i środka do czysz
czenia, uzyskanego na bazie kwasów organicznych, pochod
nych tiomocznika, kwasu cytrynowego i fosforowego oraz inhibitora
w stosunku 1 części objętościowej środka na 10 do 20 części
objętościowych wody. Z kolei odpowietrza się instalację, pod
grzewa się mieszaninę do temperatury od 20°C do 80°C urucha
miając centralne ogrzewanie i wprowadza się mieszaninę w
cyrkulację dynamiczną przez czas od 1 dnia do 5 dni.
Po pierwszych 3 godz. cyrkulacji pobiera się w menzur
kę 1 litrową około 70 ml mieszaniny i uzupełnia się do 1 litra
dwuprocentowym roztworem wodorotlenku potasu, a z ilości
wytrąconej zawiesiny określa się ilość zanieczyszczeń w insta
lacji.
Następnie cyklicznie powtarza się badania w menzurce
co 6 godz., aż do momentu, kiedy ilość zawiesin w kolejnych
próbach jest stała.
Po ostatnim badaniu zanieczyszczoną mieszaninę schła
dza się do temperatury około 20°C i spuszcza się, neutralizując ją
jednocześnie dwuprocentowym roztworem wodorotlenku potasu
lub wodą wapienną do uzyskania PH ścieków powyżej 6. Na
końcu instalację płucze się co najmniej dwukrotnie i napełnia się
wodą ekspolatacyjną.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 304732 (22) 94 08 17 6(51) C09K17/00
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
CEHAMOG Spółka z o.o., Gliwice
(72) Szwimer Witold, Wandzik Stefan, Łukwiński
Leon, Guldan Zygmunt, Kijewski Piotr, Fraj
Jerzy
(54) Spoiwo termoizolacyjne
(57) Spoiwo termoizolacyjne do torkretowania ociosów wy
robisk górniczych w kopalniach metanowych i niemetanowych
składa się z 30 - 70 części wagowych pyłów glinokrzemianowych, 15-40 części wagowych ekspandowanego glinokrzemianu, 15 - 30 części wagowych wiązania hydraulicznego, korzyst-
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nie cementu portlandzkiego 350 oraz do 2 części wagowych
składników uszczelniających i uplastyczniających, korzystnie
hydrozolu SK.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299593 (22) 93 07 05 6(51) C10B 53/02
(71) BEKADEX-SPOMASZ Przedsiębiorstwo
Projektowania i Kompletowania Dostaw,
Poznań
(72) Lewartowski Lech, Kowalewski Eugeniusz
(54) Sposób chwytania iskier w obiegu gazów
suszarnianych w retortowniach do produkcji
węgla drzewnego
(57) Sposób chwytania iskier polega na tym, że gaz suszący
wprowadzony zostaje do komory rozprężnej, w której jego pręd
kość spada poniżej 1,5 m/sek., a następnie przemieszcza się
przez warstwę filtracyjną wykonaną z worków metalowych, prze
siewanego żużla, pierścieni Rashiga albo innych wypełnień
usypowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299594 (22) 93 07 05 6(51) C10B 53/02
(71) BEKADEX-SPOMASZ Przedsiębiorstwo
Projektowania i Kompletowania Dostaw,
Poznań
(72) Lewartowski Lech, Kowalewski Eugeniusz
(54) Sposób likwidacji ścieków technologicznych
w retortowni o ruchu ciągłym do produkcji
węgla drzewnego
(57) Sposób polega na tym, że ścieki zostają odparowane w
specjalnej instalacji składającej się z kwasoodpornej pompy
samozasysającej oraz dyszy zabudowanej w ścianie komory
mieszania suszarni, albo ścianie łapacza iskier lub rurociągu,
przy rozpylaniu ich w strumieniu gorących spalin suszarnianych
w postaci pary wodnej wyprowadzonej następnie do atmosfery,
a ewentualne zanieczyszczenia osadzone na drewnie w suszar
niach zostają wraz z nim wprowadzone do retorty, a następnie
wraz z parogazami spalone w palenisku parogazów.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304810 (22) 93 12 09
6(51) C10G 9/16
(31) 92 992719
(32)921218
(33) US
(86) 9312 09 PCT/US93/11730
(87) 94 07 07 W094/14923 PCT Gazette nr 15/94
(71) AMOCO CORPORATION, Chicago, US
(72) Taylor Don Michael, Allen Lynn Marie,
Schroeder Myron Eugene
(54) Sposób krakingu termicznego ze
zmniejszonym powstawaniem koksu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania olefin
w instalacji olefinowej, zawierającej piec do pirolizy olefinowej,
posiadający rury do pirolizy, w których przebiega kraking su
rowca węglowodorowego, polegający na tym, że do pieca do
pirolizy wprowadza się surowiec węglowodorowy pozbawiony
związków zawierających fosfor i prowadzi się eksploatację pieca
w warunkach pirolizy, w których wytwarza się strumień wypły
wowy zawierający olefiny, przy czym stosuje się rury do pirolizy
mające efektywny pasywator metalicznych miejsc katalitycz
nych, związany z odsłoniętymi powierzchniami metalu, przez
wstrzyknięcie efektywnego pasywatora do pieca, w punkcie
powyżej punktu rosy wody.

(19 zastrzeżeń)
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A1(21) 299537 (22) 93 07 01 6(51) C10G 17/10
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Pysiak Janusz, Stefaniak Piotr, Jaworski
Krzysztof, Bańkowski Andrzej, Mackiewicz
Grzegorz
(54) Sposób usuwania związków
wielkocząsteczkowych z orosienia kolumny
regeneracyjnej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania związ
ków wielkocząsteczkowych z orosienia kolumny regeneracyj
nej, w której przeprowadza się regenerację rozpuszczalników
używanych przy produkcji butadienu.Sposób charakteryzuje się
tym, że do warstwy wodnej powstałej w procesie regeneracji
rozpuszczalnika używanego w procesie produkcji butadienu do
wydzielania butadienu z mieszaniny węglowodorów C4, dodaje
się kawš mineralny i/lub organiczny w ilości 1-10 g/dm3 warstwy
wodnej, w temperaturze 10 - 60°C, do uzyskania pH = 3,5 - 4,5.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 299617 (22) 93 07 08
6(51) C10K1/22
(75) Borszyński Wacław, Łódź
(54) Układ do mokrego oczyszczania spalin z
procesów spalania,korzystnie
węgla,koksu,oleju opałowego
(57) Układ usytuowany pomiędzy instalacją paleniskową, a
kominem, zawierający co najmniej jedno urządzenie do wy
chwytywania pyłu (2) i co najmniej jedno urządzenie absorbu
jące pyły (4) charakteryzuje się tym, że urządzenie do wychwy
tywania pyłu (2) jest utworzone ze zbiornika głównego (10),
posiadającego dno (1 Oa) w postaci dwuspadowego dachu oraz
korzystnie z co najmniej dwóch zbiorników pomocniczych (10b),
tak usytuowanych, że w widoku z góry ma kształt zbliżony do
litery Z, której część środkowa stanowi cylindryczny zbiornik
główny (10), wyposażony w najgłębszych miejscach w dwa
poziome przenośniki (11), korzystnie ślimakowe do usuwania
osadów, zwłaszcza współpracujące z co najmniej jednym urzą
dzeniem (12) do usuwania cieczy odpadowej, umieszczonym w
osadniku (10b) zbiornika pomocniczego (10c), znajdującego
się w ramionach litery Z, przy czym na wylocie (13) spalin w
cieczy są umieszczone kierownice (15), obejmujące zasadniczo
cały strumień doprowadzonych spalin, filtr (16) jest umieszczo
ny powyżej kierownic (15), a urządzenie absorbujące pyły (4)
stanowi cylindryczny zbiornik (40), w którym jest umieszczona
współosiowo pionowa rura (41) stanowiąca przewód dla spalin,
zakończona cylindrycznym filtrem (42) rozciągającym się w
kierunku dna (40a).
(28 zastrzeżeń)
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A1(21) 299628 (22) 93 07 07
6(51) C10K1/22
(71) WĘGERSKA GÓRKA Fabryka Armatury i
Odlewnia S.A., Węgierska Górka
(72) Skowron Jerzy, Motor Józef
(54) Sposób i urządzenie do ochładzania oraz
mokrego oczyszczania przemysłowych gazów
spalinowych z pyłu i SO2 pochodzących z
metalurgicznych pieców szybowych,
zwłaszcza z żeliwiaków
(57) Sposób polega na tym, że strumień gazów jest równo
miernie przemywany, przesycany oraz mieszany z rozpyloną
cieczą absorpcyjną w postaci wodnego roztworu glikoli i/lub
gliceryny, przy czym ciągle wymuszana jest zmiana kierunku i
ograniczana prędkość przepływu gazów przez urządzenie.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że jego wewnętrzna
konstrukcja składa się z okapów talerzowych (17 i 18) i stożko
wych (15 i 16), z kolektorów: rozpylania (12) i zraszania (14),
rusztu (19) z ruchomym wypełnieniem (20). Płaszcz (1) urządze
nia wykonany jest w kształcie cylindra i składa się z kilku,
korzystnie z trzech segmentów pierścieniowych (25), (26), (27)
z wewnętrznym ceramicznym wyłożeniem ogniotrwałym (11).

(5 zastrzeżeń)
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od 1 do 10, A wybrany jest z grupy obejmującej H, Na, Li, K,
pierwszorzędową aminę, drugorzędową aminę lub trzeciorzę
dową aminę, każdy z R3 i R8 oznacza niezależnie nasyconą lub
nienasyconą grupę węglowodorową o liniowym lub rozgałęzio
nym łańcuchu, zawierającą 8 -35 atomów węgla, a każdy z R4 i
R oznacza niezależnie grupę alkilową o prostym łańcuchu
zawierającą 1-3 atomy węgla oraz kontaktuje się powierzchnię
metalową, na którą naniesiono taką kompozycję z inną powie
rzchnią metalową.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 303975 (22)94 06 24 6(51) C10M 111/02
(31) 93 4321288
(32) 93 06 26 (33) DE
(71) Solvay Fluor und Derivate GmbH,
Hannover, DE
(72) Buchwald Hans, Hellman Joachim,
Raszkowski Boleslaus
(54) Składy z nie zawierającymi chloru,
ewentualnie zawierającymi wodór
fluorowęglowodorami
(57) Przedmiotem wynalazku są nadające się jako środki
antyadhezyjne, składy skroplone pod ciśnieniem, charakteryzu
jące się tym, że zawierają co najmniej jeden fluorowęglowodór
z grupy 1,1,1,2-tetrafiuoroetan (R134a) ,1,1,1 -trřfluoroetan (R
143a), pentafluoroetan (R 125), difluorometan (R32), 1,1, 2-trifluoroetan (R143), 1,1,2,2-tetraf!uoroetan (R134), trifluorometan (R 23), 1, 1-difluoroetan (R 152a), tetrafluorometan (R 14),
heksafluoroetan (R 116) i czynnik działający rozdzielająco i
ewentualnie dalsze zwykłe dla środków antyadhezyjnych dodat
ki z grupy środków ułatwiających rozpuszczanie, imhibitorów
korozji i stabilizatorów oraz sposób ich wytwarzania, polegający
na tym, że do każdorazowego fluorowęglowodoru wkompono
wuje się jeden albo kilka czynników działających rozdzielająco
i ewentualnie dalsze dodatki powszechnie przyjęte dla środków
rozdzielających z grupy środków ułatwiających rozpuszczanie,
inhibitorów korozji i stabilizatorów.

A1(21) 305289 (22)94 0105 6(51) C10M 105/08
(31) 93 007303
(32)93 0121
(33) US
(86) 94 0105 PCT/US94/00167
(87) 94 08 04 W094/17162 PCT Gazette nr 18/94
(71) QUAKER CHEMICAL CORPORATION,
Wilmington, US
(72) Evans Robert D., Craft Quentin D.
(54) Sposób smarowania układów kontaktowych
metal/metal w obróbce metali za pomocą
estrów cykloheksylowych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że nanosi się na powierz
chnię metalu kompozycję zawierającą ester wykazujący współ
czynnik trakcyjny przy ciągłej błonie smarnej poniżej około 0,05,
pod ciśnieniem od około 0,5 do około 1,2 GPa, w temperaturze
od około 50 do około 150°C oraz przy prędkości ślizgu od około
0,5 do około 10 ms~\ który to ester określony jest wzorem (I), w
którym m oznacza O^ub 1, każdy z R1 i R2 oznacza niezależnie
H, -(Fr)n-0-C(=0)R , nasyconą lub nienasyconą grupę węglo
wodorową o liniowym lub rozgałęzionym łańcuchu, zawierającą
1 - 8 atomów węgla albo grupę o wzorze -OC(=0)-(CH2)pC(=0)0-A, gdzie n oznacza 0 lub 1, p oznacza liczbę całkowitą

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 305226 (22) 94 09 27 6(51) C10M 169/04
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO
Chemical-Production Spółka z 0.0.,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko
Halina, Dreksa Władysław, Kupiec Andrzej,
Bogacki Edward, Lepiarski Tadeusz,
Łuczkowski Włodzimierz, Górski Wiesław
(54) Płyn hamulcowy
(57) Płyn hamulcowy składa się z 45-55% wagowych miesza
niny I eterów metylowych glikoli tri-, tetra- i pentaetylenowych,
zmieszanych w stosunku wagowym średnio 7:2:1, charakteryzu
jącej się temperaturą wrzenia powyżej 240°C, 3545% wagowych
zestryfikowanej kwasem borowym mieszaniny Î w stosunku molowym
odpowiednio 1:4, charakteryzującej się temperaturą wrzenia powyżej
270°C, 0-15% wagowych polioksypropylenodiolu o średniej masie
cząsteczkowej około 2000, 00,04% wagowego difenylopropanu, 00,05% wagowego 1- metyleno(dietanolo)amino4-me1ylobenzotriazo!u,
00,4% wagowego fosforanu trikrezy!oKopropy!owego i 00,06% wago-

Nr 1 (549) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wego produktu reakcji bezwodnika kwasu dodecenobursztynowego
i oksyetylenowanej około 5 molami tlenku etylenu rośiinnej aminy
tłuszczowej, o długości łańcucha węglowodorowego Cis, o liczbie
kwasowej 50-1000 mg KOH/g.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305227 (22)94 09 27 6(51) C10M169/04
(71) Instytut Technologii Nafty im.Prof.
Stanisława Piłata, Kraków
(72) Steinmec Franciszek, Zajezierska Anna,
Kossowicz Ludwik, Łukaszek Jerzy, Malicki
Jan, Beberok Jan, Woźnikowski Eugeniusz
(54) Koncentrat dodatków
(57) Koncentrat dodatków przeznaczony do wytwarzania ole
jów hydraulicznych, składa się z 60 - 90% masowych dialkiloditiotosforanu cynku z grupami alkilowymi pierwszo- i/lub drugorzędowymi o zawartości 6,8 - 9,5% masowych cynku i 6,8 - 8,2%
masowych fosforu, 3-16% masowych 35 - 70%-owego roztworu
olejowego alkiloarylosulfonianu cynku o średniej masie cząste
czkowej grupy alkiloarylosulfonianowej 410 - 560, przy zacho
waniu stosunku masowego dialkiloditiofosforanu cynku do alkilo
arylosulfonianu cynku 1:0,02-0,15,4-20% masowych inhibitorów
utlenienia typu fenolowego i/lub aminowego, 0,1 - 1,5% maso
wych inhibitora korozji miedzi typu heterocyklicznych związków
azotowych i 0,0 - 5,0% masowych dodatku przeciwpiennego typu
poliestru akrylanowego.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 305257 (22)94 09 30 6(51) C10M 169/04
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO
Chemical Production Spółka z o.o.,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko
Halina, Dreksa Władysław, Kupiec Andrzej,
Bogacki Edward, Lepiarski Tadeusz,
Łuczkowski Włodzimierz, Górski Wiesław
(54) Płyn hamulcowy
(57) Płyn składa się z 70 - 90% wagowych mieszaniny I
produktów reakcji alkoholu metylowego z tlenkiem etylenu, przy
stosunku molowym odpowiednio 1:1 - 3:1, w temperaturze 70 100°C, z której usunięto przez destylację frakcję wrzącą poniżej
205°C, 0 - 1 0 % wagowych produktu estryfikacji kwasem boro
wym mieszaniny I, zawierającego co najmniej 50% wagowych
estrów boranowych, 0-15% wagowych mieszaniny produktów
powstałych w reakcji alkoholu etylowego z tlenkiem etylenu,
przy stosunku molowym odpowiednio 1:1 - 3:1, z której usunięto
przez destylację frakcję wrzącą poniżej 190°C, 5 - 1 5 % wago
wych polioksypropylenoglikolu o średniej masie cząsteczkowej
2000, 0 - 0,04% wagowego difenylopropanu, 0 - 0,05% wagowego
1~metyleno(dietanolo) amino-4-metylobenzotriazolu, 0-0,1% wago
wego produktu reakcji bezwodnika kwasu dodecenobursztynowe
go i roślinnej aminy tłuszczowej o średniej długości łańcuchawęglowodorowego Cis, oksyetylenowanej około 5 molami tlenku etylenu,
o liczbie kwasowej 50 - 100 mg KOH/g i 0 - 0,04% wagowego
fosforanu trikrezyloizopropylowego.
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(54) Kwasowy środek mikroemulsyjny do
czyszczenia twardych powierzchni
(57) Wynalazek dotyczy kwasowego mikroemulsyjnego środ
ka do czyszczenia twardych powierzchni, który usuwa zwarzone
mydło wapniowe, wapniowy kamień kotłowy i tłuszcz. Środek ten
zawiera detersyjną ilość syntetycznego organicznego detergentu,
a-hydroksykwas alifatyczny, kwas aminoalkilenofosfonowy, wodę
i substancję zapachową

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 299538 (22) 93 07 01
6(51) C12G 3/00
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
(72) Rzewuski Józef, Russak Grzegorz, Lorek
Lidia
(54) Sposób otrzymywania nalewek owocowych
(57) Sposób otrzymywania nalewek owocowych przez tra
ktowanie owoców alkoholem charakteryzuje się tym, że w jed
nym naczyniu mrożone owoce zalewa się miodem akacjowym
lub wielokwiatowym w ilości 5 do 30 części wagowych w stosun
ku do masy mrożonych owoców, a następnie zalewa się alko
holem 38 - 95° w ilości 5 0 - 1 0 0 litrów na 100 kg mrożonych
owoców, proces maceracji prowadzi się przez okres 1 do 4
miesięcy. Równolegle w drugim naczyniu mrożone owoce tra
ktuje się alkoholem 38 - 95° w ilości 50-100 litrów alkoholu na
100 kg owoców przez okres 1 do 4 miesięcy, po czym płyny
zlewa się i łączy w stosunku wagowym 1:2 - 2:1. Okres leżako
wania nalewki prowadzi się przez 3 do 12 miesięcy.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 304718 (22) 93 12 03
6(51) C12N 1/06
(31) 92 4241154
(32) 9212 07
(33) DE
(86) 9312 03 PCT/EP93/03406
(87) 94 06 23 W094/13783 PCT Gazette nr 14/94
(71) LANCASTER GROUP AG, Wiesbaden, DE
(72) Zastrow Leonhard, Stanzl Klaus, Röding
Joachim, Golz Karin
(54) Proces dezintegracji komórkowych dyspersji
lub komórkowych zawiesin przy użyciu
ultradźwięków celem wyodrębnienia
zawartości komórkowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest proces ciągłej dezintegra
cji komórkowych wodnych dyspersji lub zawiesin, celem otrzy
mania ich zawartości. Dezintegrację zawiesin lub dyspersji wykon uje
się przy użyciu ultradźwięków, w ultradźwiękowym przepływowym
naczyniu, w którym syntroda jest umieszczona pod ściśle określony m
kątem i zanurzona w cieczy na określoną głębokość. Stosunek zanu
rzenia syntrody do objętości w której emitowane są ultradźwięki oraz
stosunek zanurzenia syntrody do ilości zawieszonych w cieczy ciał
stałych dezintegrowanych ultradźwiękami jest ściśle określony. W
procesie tym można dezintegrować zawiesiny zawierające od 0,5 do
65% wagowych fazy stałej.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 303966 (22) 94 06 23
6(51) CUD 7/60
(31) 93 080634
(32)93 06 24
(33) US
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Łysy Regis, Marchai Maurice, Blanvalet
Claude

A1(21) 299565 (22) 93 07 01
6(51) C12N 1/20
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk
(72) Furmanek Beata, Kaczorowski Tadeusz,
Podhajska Anna J.
(54) Sposób otrzymywania czystej stafylokokcyny T
(57) Sposób polega na tym, że 1000 ml płynnej hodowli
szczepu bakteryjnego Staphylococcus sp.T, zawierającej do 2,5
g ekstraktu drożdżowego oraz do 5 g tryptonu, znajdującej się
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w końcowym okresie fazy logarytmicznej i w początkowym
okresie fazy stacjonarnej wzrostu bakterii, mającej za sobą okres
nie mniej jak 40 godzin wegetacji i utrzymywanej w temperatu
rze nie wyższej jak 37°C, poddaje się pierwszemu zabiegowi
wirowania, a otrzymany klarowny supernatant poddaje sie za
biegowi -wytrącania zeń stafylokokcyny T i związanych z nią
innych białek i pozostawia sie na czas do 48 godzin dla inkuba
cji, w temperaturze 3°C-7°C. Wyinkubowane białka wraz ze
stafylokokcyną poddaje się zabiegowi powtórnego odwirowa
nia, uzyskany białkowy osad czynny zawiesza się w 20 ml
15%-owego etanolu i tak otrzymany preparat poddaje się po raz
trzeci wirowaniu na ultrawirówce. Otrzymany supernatant nano
si się na kolumnę filtracyjną, wypełnioną złożem aktywnym typu
Sephadex G-100, uprzednio zrównoważonym przez zwilżenie
15%-owym roztworem etanolu, mającym pH około 7,0 i poddaje
się sączeniu molekularnemu z prędkością nie wyższą jak 25
ml/godz., po czym przesącz zakwasza się kwasem solnym do
poziomu pH równego około 3,0 i nanosi się na drugą kolumnę
jonowymienną, wypełnioną złożem najkorzystniej typu CM Sep
hadex C-50, zrównoważonym przez zwilżenie 15%-owym roz
tworem etanolu, mającym pH około 3,0 i poddaje się elucji
liniowym gradientem KCL od poziomu 0 do poziomu 1 m/1 OOrnl,
z prędkością nie wyższą jak 12,5 ml/godz. Uzyskany eluat
zagęszcza się dziesięciokrotnie pod próżnią i poddaje się od
dzielaniu na chromatografie ciśnieniowym, zaopatrzonym w
złoże typu Superose 12, otrzymując czysty, jednorodny, nie
mniej jak 95%-owy preparat Stafylokokcyny T. Substancja ta
wykazuje działanie antybiotyczne i może być zastosowana w
terapii chorób bakteryjnych ludzi i zwierząt, w kosmetyce, kon
serwacji żywności i płynów, do hodowli tkankowych.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 299566 (22) 93 07 01
6(51) C12N 1/20
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk
(72) Podhajska Anna J., Bugalski Roman
(54) Nowy szczep bakterii zawierającej plazmid i
wytwarzającej substancję o charakterze
antybiotycznym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyizolowania no
wego szczepu bakterii Staphylococcus sp.T z rodziny Micrococcaceae, wytwarzającej substancję o działaniu antybiotycznym,
w wystarczającym stopniu aktywnej i nadającej się do aplikacji
w technologii wytwarzania leków. Nowy szczep bakterii zawie
rającej plazmid i wytwarzającej substancję o działaniu antybio
tycznym Staphylococcus sp.T, wyizolowany w czasie posiewu
z gardła chorego, jest szczepem gronkowca koagulazo-ujemnego, wytwarzającego substancję charakteryzującą się oddziały
waniem w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i niektórych
Gram-ujemnych.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 304896 (22) 93 12 24 6(51) C12N 15/56
(31) 92 92204093

(32) 92 12 24

(33) EP

(86) 9312 24 PCT/EP93/03704
(87) 94 0707 W094/14966 PCT Gazette nr 15/94
(7V\ GIST-BROCADES N.V., Ma Delft, NL
(72) Küsters-Van Someren Margó Anne-Rose,
NL; Müller Yvonne, NL; Kester Hermanus
Cornelis Maria, NL; Visser Jacob, NL;
Ooyen Albert Johannes Joseph, NL; Rolin
Claus, DK
(54) Klonowanie i ekspresja genu
egzo»poligalakturonazy pochodzącego z
Aspergillus
(57) Wynalazek dotyczy sekwencji DNA w genie egzopoligalakturonazy z Aspergillus. W szczególności gen egzopoligala-
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kturonazy Aspergillus tubigensis jest klonowany i poddawany
ekspresji, Wynalazek dotyczy wektora, zawierającego sekwen
cję kodującą egzo-poligalakturonazę i komórek gospodarza
transformowanych tym wektorem. Dotatkowo wynalazek doty
czy wytwarzania rekombinantowej egzo-poligalakturonazy i za
stosowania tego białka.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 303771 (22) 94 06 10 6(51) C13D 3/14
(31) 93 075634

(32) 93 0611

(33) US

(71) APPLEXION, Epone, FR; BOARD OF
SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE
UNIVERSITY AND AGRICULTURAL
AND MECHANICAL COLLEGE, Baton
Rouge, US
(72) Saska Michael, Lancrenon Xavier
(54) Sposób i urządzenie do zmiękczania
roztworów wodnych zawierających cukier,
takich jak sok cukrowy albo melasa
(57) W sposobie zmiękczania wodnego soku cukrowego
zawierającego cukry i jony Ca 2+ i/iub Mg2+ wykorzystuje się
żywicę wymieniającą kationy. Dla regeneracji żywicy sposób
zawiera a) etap zmiękczania, w którym sok cukrowy poddaje się
kontaktowi z żywicą, dla uzyskania zmiękczonego soku cukro
wego zubożonego w jony Ca 2+ i/lub Mg2+ i naładowanego
jonami Na+ i/albo K+ i jednocześnie żywicy naładowanej jonami
Ca 2+ i/albo Mg2+ oraz b) etap regeneracji żywicy. Sposób
charakteryzuje się tym, że w etapie regeneracji poddaje się
żywicę kontaktowi z płynnym ściekiem, wytworzonym podczas
oddzielania przez chromatografię cukrów ze zmiękczonego wodne
go soku cukrowego. Wspomniany płynny ściek zawiera większość
jonów Na+ i/albo K*, początkowo obecnych w zmiękczonym soku
cukrowym.
Wynalazek obejmuje także sposób odzyskiwania cu
krów zawartych we wspomnianym wodnym soku cukrowym,
podczas którego między etapami a i b wprowadza się etap
oddzielania cukru ze zmiękczonego soku cukrowego przez
chromatografię. Urządzenie zawiera przynajmniej jedną jedno
stkę zmiękczającą (1,2), środki (3, 4) dla doprowadzania wod
nego soku cukrowego dla zmiękczania, środki (12, 13) dla
doprowadzania płynu regeneracyjnego, środki (5,6) dla ekstra
kcji zmiękczonego wodnego soku cukrowego, środki (12a, 12b,
13a, 13b) dla ekstrakcji zużytego płynu regeneracyjnego, przy
najmniej jedną jednostkę chromatograficzną (9) zawierającą
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środki (14) dla doprowadzania płynu wymywającego, środki (8)
dla doprowadzania zmiękczonego wodnego soku cukrowego
oraz środki (16) dla ekstrakcji płynnego ścieku wzbogaconego
w jony Na + i/albo K + i zubożonego w cukry.
Urządzenie to charakteryzuje się tym, że zawiera rów
nież środki łączące (17 - 30) dla połączenia środków doprowa
dzających płyn regeneracyjny ze środkami ekstrakcyjnymi jed
nostki chromatograficznej. Środki łączące zawierają jednostkę
koncentrującą (21).

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 299576 (22) 93 07 05
6(51) C22B 7/00
(75) Speczik Stanisław, Warszawa
(54) Technologia utylizacji zużytych
wysokoprężnych lamp rtęciowych i
sodowo-rtęciowych
(57) Wynalazek pozwala na bezpieczną dla środowiska na
turalnego utylizację zużytych lamp rtęciowych i sodowo-rtęcio
wych. Zaproponowana metoda jest odmianą metody termicznej
i polega na termicznej ewakuacji rtęci z odpowiednio przygoto
wanych półproduktów utylizacji.
Proces utylizacji jest dwuetapowy. Etap pierwszy, odno
szący się do obydwu typów rozpatrywanych lamp, charakteryzu
je się tym, że dokonuje się wstępnego rozbioru nieuszkodzonych
mechanicznie lamp do poziomu jarzników lamp, zawierających
rtęć lub jej amalgamat sodowy.
Etap drugi, w odniesieniu do lamp rtęciowych polega
na tym, że utylizacji poddawane są jedynie jarzniki kwarcowe,
które po rozdrobnieniu do odpowiedniej granulacji są podda
wane wyprażaniu, w aparaturze z zamkniętym obiegiem powie
trza, w temperaturze 450°C, zaś po oddzieleniu rtęci, jarzniki są
dokruszane i odzyskiwany jest molibden i wolfram.
W odniesieniu do lamp sodowo-rtęciowych, drugi etap
utylizacji polega na tym, że jarzniki tych lamp są poddane
dalszemu mechanicznemu rozbiorowi do poziomu elementów
składkowych tj. stłuczki korundowej, rurek niobowych i elemen
tów wolframowych, które następnie poddawane są (oddzielnie)
procesowi wyprażania w temperaturze 500°C, w czasach okre
ślonych dla poszczególnych składników, w aparaturze analogi
cznej do stosowanej w odniesieniu do lamp rtęciowych.
Sposób nadaje się szczególnie do utylizacji nieuszkodzo
nych mechanicznie wysokoprężnych lamp rtęciowych i sodowo-rtę
ciowych produkcji polskiej.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 304420 (22)94 07 21
6(51) C22B 7/00
(71) Huta CZĘSTOCHOWA, Częstochowa
(72; Otręba Janusz, Korczak Wacław, Stachowicz
Stanisław, Gruszczyński Czesław, Gębka
Kazimierz, Zawodny Marian, Łazarski
Ryszard, Ociepa Włodzimierz, Szota Lech,
Boroń Jerzy, Trzepizur Edward, Grabski
Tadeusz, Polis Andrzej, Kamiński
Włodzimierz, Kowalczyk Marek
(54) Spiek zendrowy dla procesów
metalurgicznych
(57) Spiek zendrowy dla celów metalurgicznych, znajdujący
zastosowanie szczególnie w staiownictwie do świeżenia domie
szek w kąpielach metalowych, a także do wytwarzania surówki
w procesach wielkopiecowych, charakteryzuje się tym, że sta
nowi go, poddana procesowi spiekana, mieszanina zendry wal
cowniczej w ilości 95 do 98% wagowych z koksikiem w ilości 2
do 5% wagowych. Tak otrzymany spiek zendrowy zawiera 65
do 75% żelaza oraz maksymalnie 3% krzemionki.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 303831 (22) 94 06 14 6(51) C22C 38/44
(31) 93 9307141

(32) 93 0614

(33) FR

(71) UGINE SAV01E, Ugine,FR
(72) Bletton Olivier, Bayol Jacques, Terrien
Pascal
(54) Nierdzewna stal martenzytyczna o
polepszonej obrabialności
(57) Wynalazek dotyczy nierdzewnej stali martenzytycznej o
polepszonej obrabialności, która charakteryzuje się następują
cym składem wagowym: węgiel - poniżej 1,2%, krzem - poniżej
lub dokładnie 2%, mangan - poniżej lub dokładnie 2%, chrom w przedziale 10,5% -19%, siarka- poniżej lub dokładnie 0,55%,
wapń - powyżej 32x10^%, tlen - powyżej 70x10"*%, stosunek
zawartości wapnia do zawartości tlenu Ca/O zawiera się w
przedziale 0,2 - 0,6. Wspomniana stal jest poddawana przynaj
mniej hartowaniu w ce!u nabrania struktury martenzytycznej.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 299606 (22) 93 07 06 6(51) C23C 22/37
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Sułko Kazimierz
(54) Kąpiel do chromianowania powłok
cynkowych na kolor ciemnozielony
(57) Kąpiel do chromianowania powłok cynkowych na kolor
ciemnozielony, zawierająca 5,0-50,0 g/dm 3 jonów chromu (VI)
wprowadzonych w postaci bezwodnika chromowego (VI) i/lub
dichromianów (VI), 1,0-75,0 g/dm 3 kwasów mineralnych i/lub
organicznych i/lub ich soli oraz 1,0-5,0 g/dm 3 substancji powie
rzchniowo czynnych charakteryzuje się tym, że zawiera 1,0-10,0
g/dm 3 aktywatora w postaci mieszaniny kwasów o-aminobenzoesowego i/lub p-aminobenzoesowego z taniną, w stosunku
wagowym od 4:1 do 1:4.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 299574 (22) 93 07 03 6(51) C23F11/04
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice
(72) Kalinowski Zbigniew
(54) Odrdzewiacz
(57) Odrdzewiacz, na bazie mocznika i kwasów mineral
nych, stanowi mieszaninę dwu adduktów: podwójnego adduktu
mocznika z kwasem fosforowym i kwasem siarkowym oraz
adduktu mocznika z kwasem solnym.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299524 (22) 93 06 29 6(51) C23F11/08
(71) MERITUM Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe, Gdańsk
(72) Bordziłowski Jacek, Darowicki Kazimierz
(54) Sposób ochrony przed korozją elektrofiltrów
w okresie postoju
(57) Powierzchnię elektrofiltru pokrywa się emulsją, którą
otrzymuje się poprzez wymieszanie 10 - 60% wagowych ekstra
ktu furfurolowego ropy naftowej, będącego mieszaniną węglo
wodorów alifatycznych, aromatycznych i naftenowych o śred
niej masie cząsteczkowej od 400 do 600, 0,1 -10% wagowych
wosku syntetycznego o liczbie kwasowej powyżej 20 mg/KOH,
0,01 - 5% wagowych inhibitora korozji w postaci produktów
reakcji pierwszorzędowego alkoholu alifatycznego o ilości węgli
14-22 i/lub pierwszorzędowej aminy alifatycznej o ilości węgli
14 - 22 z kwasem borowym i/łub fosforowym oraz 20 - 90%
wagowych wody o twardości nie wyższej niż 10°N. Emulsję
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nanosi się jednokrotnie, w przypadku nieobecności na powierz
chni elektrofiltrów osadów lub w przypadku ich grubości do 5 mm,
natomiast dwukrotnie przy grubości osadów większej od 5 mm.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303956

(22) 94 06 23

(31) 93 9307742

6(51) C25B 9/00

(32)93 06 25

(33) FR

(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie,
FR
(72) Bachot Jean, Kuntzburger Frédéric
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(54) E l e m e n t katodowy nie zawierający włókien
azbestowych
(57) Wynalazek obejmuje materiał mikroporowaty przewo
dzący prąd elektryczny, zawierający warstwę włóknistą pozba
wioną azbestu, charakteryzujący się tym, że wymieniona warstwa
zawiera włókna węglowe lub grafitowe, włókna policzterofiuoroetylenowe, obojętne włókna mineralne, co najmniej jeden polimer
fluorowy jako spoiwo włókien i ewentualnie co najmniej jeden zagę
szczacz, sposób wytwarzania tego materiału, element katodowy
zwierający wyżej wymieniony materia mikroporowaty, połączenie
tego elementu z diałragmą lub membraną oraz wykorzystanie tego
połączenia w elektrolizie wodnych roztworów halogenków alkalicz
nych,

(27 zastrzeżeń)

DZIAŁD

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 304625 (22) 94 08 10
6(51) D01F 8/18
(71) ORPEL Spółdzielnia Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń, Łódź
(72) Roguś Stanisław, Marszałkowski Henryk,
Pawłowski Edward
(54) Przędza rdzeniowa do wytwarzania rękawic
ochronnych, dzianych, niepalnych,
termoizolacyj nych
(57) Wynalazek dotyczy przędzy rdzeniowej, której rdzeń (1)
jest złożony z dwóch nitek (2, 3) stalowych i włókna ciągłego
aramidowego (4), a opleciony jest włóknem (5) ciętym aramidowym, o masie liniowej 32,0-33,5 texx 2.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304743 (22) 92 04 17 6(51) D03D 37/00
(31) 91 4112770
(32)910419
(33) DE
(86) 92 0417 PCT/EP92/00863
(87) 9210 29 W092/18675 PCT Gazette nr 27/92
(71) RMB, Chara, DE
(72) Ziegler Josef
(54) Maszyna tkacka z okragïym krosnem
(57) Maszyna tkacka z okrągłym krosnem służy do wykony
wania węży i ma pierścieniowy korpus z górną płytą pierścienio
wą (10) i dolną płytą pierścieniową (12). Poruszające się pionowo
iglice (32) służą do prowadzenia nitek osnowy, są prowadzone
przynajmniej na jednym okrągłym torze i mają równomierny od
stęp pomiędzy sobą. Dla łożyskowania i prowadzenia iglic (32) są
wykonane otwory w obydwóch płytach pierścieniowych (10), (12).
Iglice (32) mają na swych dolnych końcach roiki prowadzone
przez krzywkę na podporządkowanej tarczy sterującej.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 303825 (22) 94 06 13 6(51) D04B 27/10
(31)93 9309503
(32)93 06 26
(33) DE
(71) ABR Metalguss GmbH, Schoeppenstedi, DE
(72) Meske Berthold, Meske Rainer
(54) Tarcza wału osnowowego
(57) Tarcza wału osnowowego z pierścieniem zaciskowym,
zaopatrzonym w przynajmniej jedną śrubę zaciskową i służą
cym do rozłączalnego unieruchamiania tarczy (1) nakręconej
wraz z nim na rurę wału osnowowego charakteryzuje się tym, że
do jej zewnętrznej powierzchni (1 a) zamocowany jest za pomo
cą przynajmniej dwóch osiowych śrub mocujących pierścień
zaciskowy (3), wsparty na. przynajmniej dwóch podporach (4)
rozmieszczonych na obwodzie i tworzących znajdujące się mię
dzy nimi szczeliny zaciskowe (9) o kształcie segmentów okręgu,
oraz że w obszarze szczeliny zaciskowej (9), z pewnym przesu-
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nięciem obwodowym, zamocowane są przynajmniej dwie osio
we śruby zaciskowe w ten sposób, że ich dokręcanie w obszarze
szczeliny powoduje zmniejszenie prześwitu między pierście
niem zaciskowym (3) i zewnętrzną powierzchnią tarczy (1a) i
wystąpienie nacisku na powierzchnię boczną gwintu w obsza
rze połączenia gwintowego.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 299595 (22) 93 07 05 6(51) D04G 3/02
(71) JAXA Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Łódź
(72) Wojcieszak Greta
(54) Sposób igłowania ręcznego oraz urządzenie
do igłowania ręcznego
(57) Sposób polega na przeciąganiu przędzy przez podłoże
za pomocą profilowanej igły (7) współpracującej z nożyczkami
(5) umieszczonymi w obudowie głowicy. Igła i nożyczki pracu
jące w różnych cyklach napędzane są niezależnym układem
korbowodu sanek igły (8) i nożyczek (9). igła wycofując się
pozostawia przędzę na rozchylonych ostrzach nożyczek, które
zamykając się przecinają przędzę, a następnie wycofują się.
Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do igłowania
ręcznego.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 304831 (22) 94 08 30 6(51) D06M 10/04
(71) Zakłady Przemysłu Lekkiego WIGOLEN
S.A, Częstochowa
(72) Nowacki Andrzej, Gawlik Antoni, Glice
Ryszard, Mika Barbara, Bogus Maria,
Żakowiecki Rafał, Wolska Anna,
Szczygielski Włodzimierz, Hłond Roman,
Gliszczyńska Wanda, Rydz Zbigniew
(54) Sposób uszlachetniania tkaniny z poliolefin
o splocie gazejskim, przeznaczonej zwłaszcza
dla budownictwa
(57) Sposób polega na tym, że do kąpieli dyspersji wodnej
kopolimerów winylowych dodaje się cement w ilości 10 do 50%
wagowych w stosunku do ilości dyspersji wodnej. Temperatura
kąpieii wynosi 15 do 35%C. Następnie całość poddaje się pro
cesowi termicznego utwardzenia w temperaturze od 100 do
140°C przez okres od 30 do 300 sekund. Z utwardzonej tkaniny
odcina się pogrubione części brzegowe.
Tkanina przeznaczona jest szczególnie dla budownic
twa do wykonywania systemów ocieplających ścian zewnętrz
nych budynków.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299604 (22) 93 07 08 6(51) D21H 27/10
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Szewczyk Włodzimierz, Ginalski Tadeusz,
Dziedzic Paweł
(54) Tektura falista o polepszonych własnościach
użytkowych
A1(21) 304645

(22) 94 08 12

6(51) D06H 5/00
B68G7/06
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Przędzalnictwa Wełny BEFAMATEX,
Bielsko-Biała
(72) Ponikwia Adam, Dobrowolski Marek
(54) Urządzenie pneumatyczno-mechaniczne do
zasilania elementarnym surowcem
włókienniczym

(57) Urządzenie ma sterujący układ (1) połączony elektroza
worem (2) wentylatora (3) i napędowym zespołem (4) rozwłók
niającego zespołu (5) zasilanego taśmą (6) z zasobnika (7), przy
czym napędowy zespół (4) ma transportowy przewód (8) zaopa
trzony w czujnik (9). Czujnik (9) sprzężony jest z napędowym
zespołem (4), a zakończenie wentylatora (3), korzystnie bezwirnikowego, stanowi dysza (10).

(3 zastrzeżenia)

(57) Tektura falista o polepszonych własnościach użytko
wych, zawierająca co najmniej jedną okładzinę płaską (1) oraz
jedną warstwę falistą (2), charakteryzuje sie tym, że tworzące
wypukłości warstw falistych (2) są skośne do krawędzi tektury
równoległej do kierunku jej wytwarzania.

(1 zastrzeżenie)
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DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 303733 (22) 94 06 08
6(51) E01B 1/00
(31) 93 1178
(32) 93 0616
(33) AT
(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef, Brunninger Manfred
(54) Sposób renowacji podłoża podsypki
tłuczniowej toru i urządzenie do
wykonywania tego sposobu
(57) Zgodnie z wynalazkiem, dokonując renowacji podłoża
podsypki (10) toru (9) usuwa się w sposób ciągły odsłaniając
plant (51) stary tłuczeń (6) podsypki tłuczniowej, na oczyszczo
ny plant zrzuca się pospółkę (55) i zagęszcza się ją tworząc
warstwę ochronną plantu (43). Część starego tłucznia (6) z
podsypki rozdrabnia się w kruszarce (3) i zrzuca się ją na
odsłonięty plant (51) tworząc warstwę ochronną plantu (43).

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 303860 (22) 94 06 16 6(51) E01B 27/02
(31)93 1344
(32)93 07 08
(33) AT
(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef
(54) Zgarniarka tłucznia do wyrównywania
podsypki toru
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zgarniarka tłucznia (1) z
opartą na napędzanych wózkach jezdnych (6, 8) ramą (5) ma
szyny, oraz z połączonymi z tą ramą, przestawnymi w kierunku
pionowym i rozmieszczonymi we wzajemnych odstępach w
kierunku podłużnym maszyny szczotkami zgarniające- zamia
tającymi (10, 15, 16), z których każda posiada, usytuowany
prostopadle do kierunku podłużnego maszyny, wał rotacyjny o
sterczących promieniowo, elastycznych elementach zgarniająco-zamiatających. Czołowej względnie pierwszej, patrząc w kie
runku roboczym maszyny, szczotce zgarniająco-zamiatąjącej
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(10) z ogólnej ilości trzech, rozmieszczonych we wzajemnych
odstępach w kierunku podłużnym maszyny, szczotek zgamiająco-zamiatających (10,15,16), jest przyporządkowany, usytuo
wany w kierunku podłużnym maszyny, przenośnik taśmowy
(11), którego wyżej umieszczony koniec zrzucający (37) jest
usytuowany nad pojemnikiem tłucznia (12), posiadającym otwo
ry wysypowe (13). Bezpośrednio przed każdą szczotką zgarniająco- zamiatającą (10, 15, 16) jest umieszczony przenośnik
taśmowy poprzeczny (19), usytuowany prostopadle do kierunku
podłużnego maszyny.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 305432 (22) 94 01 05 6(51) E01B 27/10
(31) 93
152
(32)93 0129
(33) AT
(86) 94 0105 PCT/AT94/00001
(87) 94 08 04 W094/17245 PCT Gazette nr 18/94
(71) FRANZ PLASSER
BAHNBAUMASCHINEN-INDUSTRIEGES
ELLSCHAFT M.B.H., Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Wörgötter
Herbert
(54) Maszyna do odsysania tłuczenia z podsypki
tłuczniowej toru kolejowego
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Powyższym urządzeniom jak również ssącemu przewo
dowi (80) są podporządkowane własne napędy (82, 99) do
niezależnego ustawiania pionowego i poziomego.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 303836 (22) 94 06 14
6(51) E02D 5/14
(31) 93 88367
(32)93 07 07
(33) LU
(71) ARBED S.A., Luxemburg, LU
(72) Decker Jean
(54) Wodoszczelny uchwyt dla ścianek szczelnych
(57) Wodoszczelny uchwyt charakteryzuje się tym, że co
najmniej jedno gniazdo w postaci rowka (20) usytuowane jest
wewnątrz tego uchwytu, w którym umieszczona jest co najmniej
jedna uszczelka (18).
Uszczelka (18) ukształtowana jest z materiału mogące
go ulegać spęcznieniu pod wpływem wody lub jest taśmą wy
konaną z materiału sprężystego albo jest utworzona z materiału
ciastowatego.
Uchwyt ma wzmacniające występy (22) usytuowane po
stronie przeciwnej względem rowka (20) uchwytu.

(8 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy maszyny do obróbki podsypki tłu
czniowej toru kolejowego (60) z ramą podwozia (58) opartą na
wózkach szynowych (59), której jest podporządkowany zespól
ssania (76) z ssącym przewodem (80) przestawnym w pionie i
poziomie, zaopatrzonym w otwór (81) do zasysania tłucznia
spod toru. Dodatkowo umieszczono za otworem ssania (81)
zgarniacz łańcuchowy bez końca (64) do usuwania tłucznia
znajdującego się poniżej toru (60), będącego częścią urabiają
cego urządzenia (62).

A1(21) 304565 (22) 94 08 03 6(51) E02D 17/20
(75) Łukowski Marek, Wrocław; Kubiak
Zygmunt, Wrocław; Bukowski Sławomir,
Wrocław
(54) Sposób zabezpieczenia gruntu przed jego
przemieszczaniem się w płaszczyźnie poślizgu
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w płaszczyźnie po
ślizgu (1) umieszcza się ładunki materiału wybuchowego (2), w
taki sposób, aby korzystnie średnica otworu powybuchowego
(3) była zbieżna z płaszczyzną poślizgu (1), po czym powstałą
przestrzeń wypełnia się materiałem, korzystnie o spoistości wię
kszej niż materiał rodzimy nasypu (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304566

(22) 94 08 03

6(51) E02D 17/20
E01B 17/00
(75) Łukowski Marek, Wrocław; Kubiak
Zygmunt, Wrocław; Bukowski Sławomir,
Wrocław
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(54) Sposób zagęszczania gruntu, zwłaszcza w
nasypach z torowiskiem
(57) Sposób polega na tym, że ładunkami materiału wybu
chowego (1) wykonuje się w nasypie (2) z torowiskiem kamuflety
(3) w taki sposób, aby suma ich średnic (s) nie przekraczała
gabarytów nasypu, po czym kamuflety (3) wypełnia się materia
łem budowlanym.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304361 (22) 94 07 19
6(51) E03D 1/14
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Produkcyjno-Usługowe SANO Sp. z o.o.,
Królewiec k/Mińska Maz.
(72) Klechniowski Andrzej
(54) Spłuczka sterowana centralnym przyciskiem,
szczególnie oszczędna w zużyciu wody
A1 (21) 305215 (22) 94 09 28 6(51) E02D 29/02
(75) Murawa Zbigniew, Wrocław; Hoszowski
Adam, Wrocław
(54) Sposób wykonania ścianki oporowej
(57) Sposób polega na tym, że z materiału elastycznego (1)
tworzy się pionową ściankę w kształcie fałd (2), którą mocuje się
z jednej strony żerdziami (3), po czym przestrzenie między
fałdami (2) wypełnia się równomiernie materiałem ziarnistym (4)
lub innym materiałem budowlanym sypkim.

(1 zastrzeżenie)

(57) Spłuczka zaopatrzona jest w zawór grzybkowy do spu
stu wody. Otwarcie zaworu grzybkowego następuje przez jego
pionowe przesunięcie za pomocą systemu dwóch dźwigni: jednoramiennej (36) i dźwigni dwuramiennej. Dźwignia dwuramienna składa się z przycisku (3), którego jedna część stanowi
jedno ramię dźwigni, zaś druga część przycisku (3) jest częścią
drugiego ramienia tej dźwigni. Przycisk (3) położony jest cen
tralnie we wnęce (23) w pokrywie (4) zbiornika wody (1). Koniec
ramienia nie będącego przyciskiem (3) dźwigni dwuramiennej
zakończony jest wodzidłem (33), w którym porusza się wodzik
(38) dźwigni jednoramiennej (36), umiejscowiony w środkowej
części jej długości. Ramię dźwigni jednoramiennej (36) zakoń
czone jest widełkami (40), przełkniętymi przez otwory uszu (13)
trzpienia (9) rurowego zaworu grzybkowego spłuczki.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 304183 (22) 94 07 06
6(51) E02F 7/06
(75) Jachna Wacław, Katowice; Kuś Kinga, Tychy
(54) Urządzenie odwadniające
(57) Urządzenie ma wymienną ścianę tylną (7) rynny kołowej
(1) opartą na dnie (6) rynny kołowej (1) dociskaną pokrywą (9)
i dociskiem (10), a elementy wychylnej ściany tylnej (8) mają
osie obrotu.
Krawędzie sit wymiennej ściany tylnej (7) są wzmocnio
ne płaskownikami.
Dolny pas wymiennej ściany tylnej (7) ma przysłonę a
górna część sita (2) przysłonę (16) wykonaną w postaci kształtki
obejmującej również dno (6) rynny kołowej (1). Wlot (3) do rynny
kołowej (1) jest zaopatrzony w uchylną końcówkę (20) oraz
mechanizm przesuwająco-ściskający.
W urządzeniu z dwoma wlotami (3) jeden znajduje się
poza wychylną ścianą (8). Napędy pneumatyczne lub inne
umożliwiają zdalne sterowanie położeniem uchylnej końcówki
(20) i wychylnej ściany tylnej (8).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 299578 (22) 93 07 06
6(51) E04B 1/62
(75) Boruta Jerzy, Kraków
(54) Element nośny podestów, schodów lub podłóg
(57) Element ma w przekroju postać ceownika (1) z podwi
niętymi do wewnątrz końcami (2) ramion i jest wypełniony ma
teriałem (4) dźwiękochłonnym, osłoniętym ażurową powłoką (5),
osadzoną na podwiniętych końcach (2) ramion ceownika (1).

(6 zastrzeżeń)

Nr 1 (549) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

63

powych (4), oraz dodatkowego zbrojenia (7). Część stalową
belek stanowią kształtowniki (1), najkorzystniej ceowniki zwró
cone półkami do siebie, połączone od góry i od dołu przewiąz
kami (2). Końce kształtowników (1) są zamknięte z obu stron
przeponami z blachy. Kształtowniki (1) wraz z przewiązkami (2)
i przeponami są zespolone z płytami stropowymi (4) za pomocą
betonu (6), który wraz ze zbrojeniem (7) wypełnia przestrzeń
między kształtownikami (1) oraz między czołami płyt stropowych
(4). Zbrojenie (7) stanowią najkorzystniej metalowe siatki równoległoboczne o nachyleniu prętów 45 - 60°.

(2 zastrzeżenia)
A1 (21) 299551 (22) 93 06 30
6(51) E04B 2/20
(75) Kamiński Ireneusz, Katowice
(54) Konstrukcja osłonowa ściany nośnej
budynku
(57) Konstrukcja stanowi ścianę składającą się z warstwy
wewnętrznej (1), przestrzeni pustej (2) oraz z warstwy zewnętrz
nej (3). W warstwach (1,3) sąosadzone pionowe kształtki (5) o
ramionach rozwartych, a między stykami elementów warstwy (3)
są umieszczone rurki dystansowe (8). Przestrzeń między ramio
nami kształtki (5) wypełniona jest betonem (9) i/lub żelbetonem
(11) tworząc słupy nośne, rozstawione między sobą w odległo
ści (li). Natomiast narożnik budynku, zukosowany na szerokości
(12) wykonany jest z kształtki (10), stanowiąc dodatkowy słup
żelbetowy. Ponadto osłonowa ściana na określonej wysokości
ma belkę nadokienną wykonaną z kształtki, w której ramieniu
poziomym wykonane są wycięcia pod kształtki (5), a przestrzeń
między ramionami wypełniona jest i uzbrojona betonem.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 304658 (22) 93 11 25
6(51) E04C 2/26
(31)92 03764
(32)9212 09
(33) CH
(86) 93 11 25 PCT/CH93/00267
(87) 94 06 23 WO93/13901 PCT Gazette nr 14/94
(75) Guardia Raffaele, Winterthur, CH
(54) Płyty budowlane i urządzenie do ich
wytwarzania
(57) Prefabrykowana płyta budowlana (16) z wylewanej,
twardniejącej masy jest zastosowana do wytworzenia lekkich
ścian działowych lub okładzin ścian zewnętrznych. Rdzeń (10) z
lekkiego materiału izolującego cieplnie i/iub dźwiękowo jest
otoczony ze wszystkich stron wylaną masą twardniejącą. Dla
lepszej izolacji dźwiękowej jest utworzony kanał obrzeżny (30,
32) w przybliżeniu w środku wąskich boków, który rozdziela
twardniejącą masę i tworzy dwie skorupy nośne (22a, 22b).

A1(21) 303645 (22) 94 05 27
6(51) E04B 5/16
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Kucharczuk Witold, Kowal Zbigniew
(54) Zespolony strop stalowo-betonowy
(57) Strop składa się ze stalowo-betonowych belek o prze
kroju dwugałęziowym i opartych na nich żelbetowych płyt stro
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Urządzenie do wytwarzania płyt budowlanych (16) zawie
ra profilową ramę, tworzącą wąskie boki, z dwoma krótkimi ramio
nami zamontowanymi obrotowo na długim ramieniu i drugim
długim ramieniu zamontowanym z możliwością odejmowania.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 294574
(31) 90
90
90
90
91

(22) 91 08 24

4026935
4027676
4027789
4033424
4104234
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nym odkrytym końcu, wystającą poza czołową stronę, fałdę
(3.1). Z fałdy (3.1) wprowadzona jest zasadniczo równolegle do
ramienia mocującego (1.1) pozioma półka (4.1).

(20 zastrzeżeń)

5(51) E04C 2/38
E04B 1/08

(32)90 0825
3108 90
0109 90
2010 90
12 02 91

(33) DE
DE
DE
DE
DE

(86) 9108 24 PCT/EP91/01603

(87) 92 03 05 WO92/03624 PCT Gazette nr 6/92
(75) Kesting Lorenz, Dortmund, DE
(54) Kształtownik dla stalowej konstrukcji
szkieletowej
(57) Kształtownik dla stalowej konstrukcji wielkiej płyty ma
usztywnienie ramy w postaci kątownika (38, 39) z wybraniami
(46, 47) w ramionach (44, 45) kształtownika.

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 304526 (22) 94 08 01
6(51) E04G 7/06
(71) ELEKTROBUDOWAS.A, Katowice
(72) Śliż Tadeusz, Karwot Henryk, Wyłuda
Bronisław
(54) Głowica łącznika elementów rusztowania
(57) Głowica w swej obudowie (1) zawiera obrotowy mocująco-blokujący walec (9) mający wycięcie (11) o kształcie pry
zmy, umieszczone w osadczym gnieździe (2) obudowy. Obudowa
na swym zewnętrznym końcu ma oporową ściankę (5) usytuowaną
stycznie do gniazda osadczego, a walec (9) zawiera dwie sekcje
robocze oraz ma rowkowy stabilizator (14) swego roboczego
położenia, współpracujący z zapadką (15) połączoną ze spręży
ną. Zapadka oraz sprężyna umieszczone są na obrotowym
sworzniu (17) mającym kształtową końcówkę do współpracy z
ręcznym kluczem do wprawiania tego sworznia w ruch obrotowy
w celu odblokowania walca (9), dla umożliwienia odłączenia
głowicy od elementu rusztowania.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 303308 (22) 94 04 30 6(51) E04F 11/16
(31) 93 9306562
(32)93 04 30
(33) DE
(71) Wedi GmbH, Emsdetten, DE
(72) Wedi Helmut
(54) Narożnik ochrony podnóżka
(57) Narożnik ochrony podnóżka stopnicy ma co najmniej
dwa ramiona ustawione względem siebie w kształcie litery L, z
których jedno jest ramieniem mocującym (1.1), a drugie jest
ramieniem chroniącym (2.1). Ramię chroniące (2.1) ma na gór

A1(21) 304139 (22) 94 07 06 6(51) E05B 17/04
(31) 93 1335
(32) 93 07 07
(33) AT
(71) Grundmann Schliesstechnik Gesellschaft
m.b.H., Herzogenburg, AT
(72) Katschinka Werner, Luef Heinz
(54) Klucz płaski i/lub bębenek zamykający
(57) Bębenek zamykający z obudową (1), wkładką bębenko
wą (2) i kanałem kluczowym (3) posiada element wchodzący do
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tego kanału i ułożyskowany obracalnie we wkładce bębenkowej
(2), zwłaszcza kołowrotek (7) z osią obrotu (10), który jest przesuwalny w kierunku wysokości kanału kluczowego (3) razem ze
swoją osią obrotu (10). W położeniu blokowania oś obrotu (10)
przekracza do góry lub do dołu wkładkę bębenkową (2) i wcho
dzi w otwór (12, 13) obudowy (1). Klucz płaski (5) posiada
uzębienie, zwłaszcza szereg otworów wzdłuż ścieżki, leżącej
ukośnie do kierunku wsuwania, w którą obracalny element przy
wsuwaniu klucza (5) w kanał kluczowy (3), zazębia się połącze
niem kształtowym w rodzaju kinematyki zębnika wzdłuż zębatki.
Dzięki zukosowaniu przy uzębieniu, zwłaszcza przez ukośne
otwory (9) szeregu otworów lub przez zukosowania na powierz
chni przyboru obracalnie ułożyskowanego elementu, zwłaszcza
na stronach czołowych ramion kołowrotka (7), osiąga się przy
zazębieniu ruch podnoszenia, w celu sterowania wysokością osi
obrotu (10), działającej jako kołek blokujący. Zamiast ukośnego
układu szeregu otworów, wystarcza przestawienie w wysokości
co najmniej jednego otworu wobec pozostałych otworów. Także
otwór ten może posiadać, patrząc w kierunku wsuwania, ukośną
powierzchnię podstawy, wzdłuż której wznosi się w wysokości
kołowrotek (7).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 304859 (22) 94 09 01 6(51) E05B 37/20
(75) Mądry Zbigniew, Warszawa; Jeżewski
Ludwik, Warszawa
(54) Zamek kołkowo-szyfrowy
(57) Zamek z korpusem, w którym jest osadzony element
zamykający oraz są osadzone elementy blokujące ruch elemen
tu zamykającego, mającego wybrania do wprowadzania ele
mentów blokujących, charakteryzuje się tym, że elementami
blokującymi element zamykający rygla są kołki blokujące (1) o
zwężeniach (2) poprzesuwanych względem poprzecznej osi
kołka blokującego według indywidualnej kombinacji dla dane
go zamka, przy czym wybrania w elemencie zamykającym są
wykonane tak, że kołki (1) częściowo przenikają się z elementem
zamykającym na głębokość zwężenia (2) tych kołków (1), nato
miast klucz zamka ma kształt płytki z osadzonymi w niej kołkami
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zwalniającymi (3) o rozmieszczeniu i wysokościach odpowiada
jących rozmieszczeniu i wysokościom kołków (1) a ponadto
zamek ma środki do ograniczania ruchu kołków (1) w kanałach
korpusu zamka.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 304418 (22) 93 10 29 6(51) E05B 63/12
(31) 92 9214847
(32) 92 11 02 (33) DE
(86) 93 10 29 PCT/EP93/03031
(87) 940511 WO04/10415 PCT Gazette nr 11/94
(71) Schüring GmbH & Co. Fenstertechnologie
KG, Kolonia, DE
(72) Nonnen Herbert
(54) Zamek z obrotowym ryglem
(57) Wynalazek dotyczy zamka z obrotowym ryglem do drzwi
lub okien, który ma obrotowy wokół osi (6) przebiegającej pod
kątem prostym do płaszczyzny drzwi lub okna rygiei (5), obracany
z położenia otwarcia do położenia zamknięcia i z powrotem za
pomocą pręta napędzającego (12) i suwaka (8'), przy czym
rygiel (5) jest ułożyskowany wewnątrz zachodzącej na pręt
napędzający (12) obudowy z pokrywą (J') obudowy, a obudowa
(J') ma równoległą do pręta napędzającego (12) prowadnicę
łączonego z prętem napędzającym (12) suwaka (8'), który po
przez trzpień (10) jest połączony z ryglem (5), przy czym trzpień
(10) jest prowadzony w suwaku (8') w podłużnym otworze (9)
przebiegającym poprzecznie do kierunku ruchu suwaka (8').
Dotychczas trzpień był umieszczony sztywno na ryglu (5), tak
że siły i ruchy przenoszone były z rygla (5) na pręt napędzający
(12) i odwrotnie.
Aby w położeniach końcowych rygla (5) umożliwić ruch
jałowy pręta napędzającego (12) i blokować przenoszenie sił z
rygla (5) na pręt napędzający (12), trzpień (10) jest obustronnie
prowadzony wzdłuż krzywki sterującej (40), która składa się z
części środkowej przebiegającej w stałej odległości wokół osi
(6) rygla w zakresie kąta 90° i z dwóch odcinków końcowych,
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które przebiegają promieniowo do osi (6) rygla i pod kątem 45°
do poziomu, a trzpień (10) jest prowadzony w rygiu (5) w
podłużnym otworze (35), który przy otwartym położeniu wyjścio
wym i zamkniętym położeniu końcowym rygia (5) przebiega
również pod kątem 45° do poziomu.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 299514 (22) 93 06 28 6(51) E05D 11/06
(71) Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Bydgoszcz
(72) Harmider Karol
(54) Zabezpieczenie wytrzymałości zawieszenia
drzwi osadzanych na zawiasach rozłącznych,
trzpieniowych, wbijanych w meblach
skrzyniowych
(57) Poprawną wytrzymałość zawieszenia drzwi osadzonych
na zawiasach rozłącznych, trzpieniowych, wbijanych w ściany
boczne wykonane z płyty wiórowej (1) umożliwia umieszczenie w
strefie osadzenia zawiasów korka z poliamidu (2), w którego otwór
wbija się trzpień z gwintem (3) osadzanej zawiasy. Osie trzpienia
i korka przenikają się pod kątem prostym, a korek umiejscowiony
jest na końcu trzpienia.
Własności fizyczne poliamidu umożliwiają swobodne
wbicie trzpienia zawiasy zapewniając równocześnie odpowied
nią sztywność połączenia i zabezpieczając dobrą wytrzymałość
zawieszenia drzwi.
Korek z poliamidu umożliwia również łatwy i prosty
demontaż zawiasy, np. w przypadku konieczności wymiany
drzwi uchylnych (o poziomej osi obrotu).

(2 zastrzeżenia)
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Wówczas możliwe jest ręczne otwarcie lub zamknięcie przesuw
nej bramy ogrodzeniowej (3) przy braku napięcia zasilającego
elektryczny napęd. Zaś obrót o 180° w prawo kluczykiem wkład
ki zamka powoduje zazębienie koła zębatego z listwą zębatą (5)
przesuwnej bramy ogrodzeniowej (3).
Wynalazek znajduje zastosowanie w produkcji drzwi
garażowych zwłaszcza przesuwnych bram ogrodzeniowych ze
zdalnym sterowaniem otwierania lub zamykania przy użyciu
pilota.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304795 (22) 93 09 30 6(51) E05F15/14
(31) 92 4242937
(32) 921218
(33) DE
(86) 93 09 30 PCT/DE93/00932
(87) 94 07 07 WO94/15054 PCT Gazette nr 15/94
(71) DORMA GmbH + Co.KG, Ennepetal, DE
(72) Theile Ulrich
(54) Napęd do rozsuwanych drzwi łukowych
(57) Wynalazek dotyczy napędu do rozsuwanych drzwi łu
kowych, w których lewe (3) i prawe skrzydło (1) drzwiowe

A1 (21) 299627 (22) 93 07 07 6(51) E05F 15/06
(75) Wiśniowski Andrzej, Wielogłowy
(54) Mechanizm do załączania i rozłączania
elektrycznego napędu otwierania drzwi
przesuwnych, zwłaszcza bram
ogrodzeniowych zdalnie sterowanych pilotem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodnego roz
łączania i załączania elektrycznego napędu przekładni zębatej
przenoszącej napęd na listwę zębatą przesuwnych drzwi, w
czasie przerw w zasilaniu prądem elektrycznym przy otwieraniu
lub zamykaniu przesuwnej bramy ogrodzeniowej zdalnie stero
wanej pilotem.
Według wynalazku mechanizm krzywkowy z krzywką
obrotową (6) jest obrotowo zamocowany w otworze wykonanym
w obudowie elektrycznego napędu (1). Przez obrót o 180° w
lewo kluczykiem wkładki zamka, połączonej z gniazdem (9)
mechanizmu krzywkowego (6) następuje rozłączenie koła zęba
tego z listwą zębatą (5) przesuwnej bramy ogrodzeniowej (3).
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poruszane są za pomocą dwóch pasów (4, 2), które napędzane
są silnikiem. W tym celu koniec każdego pasa umocowany jest
do przedniej wzgl. tylnej krawędzi drugiego skrzydła drzwiowe
go, a poprzez krążek zwrotny (6, 8) ułożyskowany pośrodku
powstaje przymusowe prowadzenie tak, że przy ruchu jednego
skrzydła drzwiowego, drugie skrzydło drzwiowe porusza się
przymusowo w przeciwnym kierunku.
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w podłużnych otworach (11) oporowej głowicy (6) dla jej prze
suwnego łączenia z dociskową głowicą (9). Pomiędzy oporową
głowicą (6) i dociskową głowicą (9) jest umieszczona powrotna
sprężyna (15).

(2 zastrzeżenia)

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 305107 (22) 94 01 11
6(51) E06B 3/66
(31) 93 4300481
(32)93 0111
(33) DE
(86) 94 0111 PCT/EP94/00069
(87) 94 07 21 W094/16187 P CT Gazette nr 20/94
(75) Kunert Heinz, Köln, DE
(54) Bezramowe oszklenie izolacyjne i sposób
jego wytwarzania
(57) Bezramowe oszklenie izolacyjne składa się w swej naj
prostszej postaci wykonania z dwóch szyb (11, 12), które są
połączone ze sobą za pomocą wykonanego z tekstylnej tkaniny
dystansowej elementu kształtowego (13). Teksty Ina tkanina dys
tansowa umożliwia dzięki swym wysokosprężystym, wytrzyma
łym na zginanie żebrom (16) siłowe połączenie szyb i wykonanie
samonośnego elementu płytowego o stabilnym kształcie. Ten
element płytowy nadaje się w szczególnej mierze do wytwarza
nia bezramowych skrzydeł okiennych.
Sposób wytwarzania bezramowego oszklenia izolacyj
nego polega na tym, że na krawędzi pierwszej szyby wzdłuż jej
obwodu układana jest nasycona żywicą tkanina dystansowa,
składająca się z dwóch leżących naprzeciw siebie warstw wie
rzchnich żeber, następnie z dopasowaniem układana jest druga
szyba i powstały element warstwowy jest ściskany w formie do
prasowania, w wyniku czego szyby przyklejają się na całym
obwodzie do wierzchnich warstw tkaniny.

(41 zastrzeżeń)

A1 (21) 299550

(22) 93 06 30

6(51) E21B 10/34
B23D 77/02
(71) POKÓJ Kopalnia Węgla Kamiennego, Ruda
Śląska
(72) Biliński Andrzej, Kostyk Tadeusz, Juniewicz
Stanisław, Czernow Oleg, Kiiszyn
Włodzimierz, Pisarek Paweł, Mączka
Arkadiusz, Gielas Andrzej, Rabsztyn Janusz,
Klima Adam
(54) Rozwiertak do wykonywania poprzecznej
szczeliny w dnie otworu wiertniczego

(57) Rozwiertak ma dwa noże (1) o trójkątnych ostrzach (2,
3) umieszczonych w przeciwległych otworach (4, 5) oporowej
głowicy (6), które z jednej strony opierają się na ukośnych
prowadnicach (7) wykonanych w tej głowicy (6) dla wysuwania
ostrzy (2, 3) noży (1) z otworów (4, 5), a z drugiej strony są
osadzone przegubowo w widlastej podstawie (8) dociskowej
głowicy (9) za pomocą sworznia (10), osadzonego dodatkowo

A1(21) 299561

(22) 93 07 01

6(51) E21C 27/00
B65G 69/14
(71) WESOŁA Kopalnia Węgla Kamiennego
S.A, Mysłowice-Wesoła
(72) Anioł Henryk, Wawrzeń Krzysztof, Smoleń
Stanisław, Musioł Janusz, Penkala Jerzy
(54) Kruszarka ścianowa, zwłaszcza do
eksploatacji w ścianach ze strugiem
węglowym

(57) Kruszarka ścianowa, zwłaszcza do eksploatacji w ścia
nach ze strugiem węglowym, przeznaczona jest do wstępnego
kruszenia bezpośrednio w wyrobisku ścianowym, brył węgla
transportowanego na przenośnik podścianowy.
Kruszarka ścianowa ma korpus utworzony z zastawki (1 )
o przekroju poprzecznym zbliżonym do kształtu litery Z mającej
w dolnej wewnętrznej części ukośną płytę wzmacniającą (2),
zespoloną z płytą poziomującą (3). W górnej wewnętrznej części
bocznej, zastawka (1) ma osadzone obrotowo uchylne ramię
nośne (14), zaopatrzone w trzpień wielowypustowy (32), na
którym osadzona jest tuleja wypustowa (33) z zewnętrzną tarczą
kruszącą (35) i wewnętrzną tarczą kruszącą (34), które wykona
ne są symetrycznie o kształcie zbliżonym do gwiazdy czteroramiennej. Uchylne ramię nośne (14) poprzez sworzeń ustalający
(21) usytuowany w rowku łukowym wahliwie przemieszcza na
przemian w dolne i górne położenie trzpień wielowypustowy
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(32) z tuleją wypustową (33) wraz z zewnętrzną tarczą kruszącą
(35) i wewnętrzną tarczą kruszącą (34). Ponadio zastawka (1) od
strony zewnętrznej stabilizowana jest kształtową podporą stopy
i nośną podporą stopy połączonej stycznie z tuleją walcową.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 304457 (22) 94 07 25 6(51) E21C 35/00
(75) Sklorz Tomasz, Lędziny - Goławiec;
Raganiewicz Wojciech, Tychy
(54) Mechanizm zamocowania przewodów
zasilających do kombajnu górniczego
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji mechanizmu zamoco
wania przewodów zasilających do kombajnu górniczego, znaj
dującego zastosowanie zwłaszcza w kombajnach ścianowych
dużej mocy.
Według wynalazku do korpusu (1) kombajnu, za po
średnictwem wstawki (2) zamocowany jest wysięgnik składający
się z dwóch sztywnych ramion (11 a i 11 b) usytuowanych jedno
nad drugim. Z drugiej strony wysięgnik połączony jest również
przegubowo z boczną ścianką zacisku (14) mocującego prze
wody zasilające (15). Zacisk (14) połączony jest obrotowo po
przez sworzeń (19) z płytą czołową (20) zamocowaną na końcu
układaka przewodów zasilających (15) i jednocześnie jest z tą
płytą czołową (20) połączony na sztywno, czołowo, elementami
złącznymi bezpiecznikowymi (23). Płyta czołowa (20) ma w
dolnej swej części podchwyt (21) zachodzący pod dolną ścian
kę zacisku (14), ograniczający jej obrót po zerwaniu elementów
złącznych bezpiecznikowych (23). Uchwyt (24) mocujący ko
niec cięgna (25) połączonego z wyłącznikiem awaryjnym kom
bajnu zlokalizowany jest w górnej części płyty czołowej (20).

(7 zastrzeżeń)
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(54) Sposób oraz urządzenie do eksploatacji pól
górniczych frontem ubierkowo-zabierkowym
(57) Pole górnicze wybiera się zabierką (4) prowadzoną
wahadłowo od chodnika odstawczego (1) do wentylacyjnomateriałowego (2) i z powrotem, skośnie pod rozwartym kątem
(a) wynoszącym około 120° -150°, korzystnie 135° względem
frontu ubierkowo-zabierkowego (3) przed tą zabierką (4). Urzą
dzenie ma obudowę stropu zabierki (4) ze stropnicami, których
odzrobowa i odociosowa krawędź są nachylone pod wspomnia
nym rozwartym kątem (or) względem osi tych stropnic oraz ma
pracujący w zabierce (4) przenośnik zgrzebłowy (8), w którego
części przyspągowej znajdują się płozy nachylone pod kątem
(a) w stosunku do jego osi.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299568

(22) 93 07 02

6(51) E21D 9/00
E21D 11/00

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Chudek Mirosław, Szczepaniak Zenon,
Żyliński Ryszard, Kałuża Jacek, Urbańczyk
Jan, Podgórski Kazimierz
(54) Sposób ograniczenia wyciskania spągu w
wyrobisku korytarzowym lub komorowym
metodą kotwienia umożliwiającego
dokonywanie pobierek spągu

(57) Sposób polega na tym, że kotwie utwierdza się w otwo
rach o długości większej od długości kotwi, przy czym górną
końcówkę kotwi umieszcza się poniżej spągu wyrobiska, korzy
stnie 0,7 m.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 304891 (22) 93 12 22 6(51) E21D 11/04
(31) 92 4243711
(32) 92 12 23
(33) DE
93 4343313
2012 93
DE
(86) 931222 PCT/DE93/01229
(87) 94 07 07 WO94/15071 PCT Gazette nr 15/94
(71) LANGERBEIN-SCHARFGMBH&CO
KG, Hamm, DE
(72) Hőiken Fritz
(54) Aktywna spągnica podpierająca do obudowy
w ścianie i chodniku

A1(21) 299563 (22) 93 07 01 6(51) E21C 41/16
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Gralikowski Krzysztof, Lisowski Andrzej

(57) Aktywna stropnica podpierająca (1 ), stosowana w podzie
mnym górnictwie, utworzona jestz elementu pustego (10), którego
ścianki (11) składają się ogółem lub częściowo z blachy. Przez
napełnienie, zwłaszcza wodą, element pusty (10) jest nadmuchi
wany tak, że może on wypełnić pustkę (7) lub także wyłomy, w
którą jest on wcześniej wsuwany wstanie nierozszerzonym. Przy
tym pojedyncze elementy puste (10) są zaopatrzone w części
sprzęgające (16), aby móc tak łączyć się wzajemnie lub także z
górotworem lub obudową, zaś stropnica pozostaje w ustalonym
położeniu także podczas procesu posądzania Przy odpowiedniej
grubości blachy i odpowiednim materiale takie stropnice podpie
rające (10) mogą wytrzymać siłę posądzania 600 i więcej kN.

(20 zastrzeżeń)
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Urządzenie stanowi kątowy przenośnik (1), którego ra
mię (2) usytuowane równolegle do czoła wyrobiska ma od
strony czoła calizny na całej długości ładujące kliny (3) a od
strony wyrobiska oporowe płyty (4) uchylnie mocowane do
przenośnika i od strony wyrobiska ma co najmniej dwa siłowniki
(5) przesuwu a kątowy przenośnik (1) i przesuwny przenośnik
(7) odstawy usytuowane są wzajemnie zakładkowo na znacz
nym odcinku.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 299601

(22)93 07 06

6(51) E21D 23/04

(75) Badura Brunon, Mikołów; Janusz Tadeusz,
Mikołów; Kostyk Tadeusz, Sosnowiec;
Matuszyk Jan, Orzesze; Srokosz Zygmunt,
Tychy - Wyry; Śmiałek Zdzisław, Sosnowiec
(54) Obudowa zmechanizowana
( 5 7 ) Obudowa charakteryzuje się tym, że obsada przegubu
stropnicy (8) posiada podłużny otwór (7) usytuowany skośnie
do powierzchni stropnicy (4) w kierunku zawału względnie dwa
rzędy współosiowych otworów, z których jeden w zależności od
wymaganej wysokości pracy obudowy współpracuje z odzawałową osłoną (2).
Każdy stojak posiada blok zaworowy podwójny w wyni
ku czego wymuszone jest położenie stropnicy względem spągu,
zwłaszcza w zakresie swobody przechyłu poprzecznego jaką
umożliwia otwór podłużny (7).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299614

(22)93 07 08

6(51) E21F 17/18
G01N 33/24
(71) BUDOKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Górniczego, Mysłowice
(72) Krywult Jerzy, Gruszka Roman, Ochelski
Stanisław, Dziedzic Tadeusz
(54) Głowica penetrometru

( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania głowi
cy o uproszczonej konstrukcji, o minimalnej średnicy zewnętrz
nej przeznaczonej do badania właściwości skał w odwierconym
otworze.
W obudowie (8) usytuowany jest cylindryczny suwak (1)
stanowiący z jednej strony tłok (2) hydrauliczny. Ponad tłokiem
(2) suwak ma podłużny otwór tak wykonany, że powstały klino
we powierzchnie (1 c). W otworze umieszczona jest cylindryczna
iglica (3) pomiarowa mająca powierzchnie robocze współpracu
jące z powierzchniami klinowymi (1c). Iglica jest łożyskowana w
prowadnicy (5), korzystnie wykonanej w postaci tulei osadzonej
w ściankach obudowy (8). Nad suwakiem osadzona jest sprę
żyna powrotna (7).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299522

(22)93 06 29

6(51) E21F 13/04
E21D9/12
(75) Bywalec Andrzej, Racibórz; Rygiel Tadeusz,
Rybnik
(54) Sposób wykonywania górniczych dowierzchi
ścianowych i urządzenie do realizacji tego
sposobu

( 5 7 ) Sposób według wynalazku rozwiązuje zagadnienie wy
konywania technologią materiałów wybuchowych dowierzchni
ścianowych o znacznych szerokościach pełnym przekrojem
wyrobiska. Po wykonaniu wstępnej wnęki o przekroju dowierz
chni i jej zabudowy do wyrobiska wprowadza się urządzenie
ładujące równolegle do czoła wyrobiska i określonymi odcinka
mi urabia materiałem wybuchowym caliznę całym przekrojem
dowierzchni, zabezpieczając nowo odkryty strop wzdłużnymi
stropnicami, przesuwając urządzenie ładujące w kierunku czoła
calizny a następnie za urządzeniem dokonuje się ostatecznej
zabudowy dowierzchni.
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 303491
(31) 93 082677
94 219164

(22) 94 05 17

6(51) F02B 63/02

(32)93 06 25
0104 94

(33) US
US

(71) McCulloch Corporation, Tucson, US
(72) Todero Giuseppe P.I., IT; Harms Rodney L.,
US
(54) Silnik spalinowy

(54) Silnik odrzutowy
(57) Silnik ma okrężny tor przepływu strumienia w łukowo
ukształtowanym jednym lub kilku szeregowo zestawionych ze
społów strumieniowych przy obwodzie połączonej z wałem (1)
tarczy (2), symetrycznie dwudzielnej w płaszczyźnie promienio
wej z chwytami (3) powietrza w płaszczyźnie siecznej względem
toru strumienia w kanale (4) i stycznie do tego toru skierowanej
dyszy (8) odrzutowej z osłoną (9), usytuowaną w kolektorze (10)
ze stycznie skierowanym wylotem (11).

(2 zastrzeżenia)

(57) Czterosuwowy silnik spalinowy przeznaczony do pracy
z palną mieszanką powietrza, paliwa i oleju smarującego, cha
rakteryzuje się tym, że ma ramę silnika zawierającego część
blokową (111) i część głowicową (113) tworzącą cylinder (114)
i komorę skrzyni korbowej (112), wał korbowy (117) zamonto
wany obrotowo w tej komorze skrzyni korbowej (112) oraz tłok
(116) zamontowany posuwisto-zwrotnie w tym cylindrze (114),
korbowód (118) łączący ten tłok (116) zwałem korbowym (117),
przy czym cylinder, głowica i tłok tworzą komorę spalania, a
ponadto silnik (110) posiada zawór wlotowy (119), zawór wyde
chowy (120) oraz mechanizm uruchamiający te zawory, który to
mechanizm uruchamiający zawory pracuje synchronicznie z
tłokiem (116) i otwiera zawór wlotowy (119) podczas suwu
wlotowego tłoka (116) i otwiera zawór wydechowy (120) pod
czas suwu wydechowego tłoka, gaźnik (129) do wytwarzania
palnej mieszanki paliwa, powietrza i mgły olejowej, kanał łączą
cy komorę skrzyni korbowej (112) z zaworem wlotowym (119),
przy czym gaźnik (129), komora skrzyni korbowej (112) kanał i
zawór wlotowy (119) tworzą tor przepływu dla tej mieszanki z
gaźnika (129) do komory spalania, zaś wał korbowy (117),
korbowód (118) i mechanizm uruchamiający są umieszczone na
tym torze przepływu i są smarowane tą mgłą olejową.

(22 zastrzeżenia)
A1(21) 305116

(22) 94 09 19

6(51) F03D 1/00

(71) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych
NOWOMAG - S.A, Nowy Sącz
(72) Ząber Zdzisław
(54) Sposób montażu i demontażu wirnika,
zwłaszcza w silniku wiatrowym oraz wirnik,
zwłaszcza silnika wiatrowego

A1(21) 304910 (22) 94 09 01
(75) Książkiewicz Adolf, Jasło

6(51) F02K 7/08

(57) Sposób montażu lub demontażu wirnika polega natym,
że piasta (1 ) wirnika osadzona jest w jej zespole łożyskowym, w
głowicy (2) zainstalowanej na wieży (3), a ramię (5) wirnika
podnosi się w montażu lub opuszcza w demontażu, cięgnem (4)
prowadzonym przez wnętrze piasty (1) i przez otwór w przyłączu
piasty (11). Cięgno (4) odchyla się wewnątrz piasty (1) krążkiem
(12), lub prowadzi go poprzecznie przez całą piastę wirnika. Do
montażu lub demontażu kolejnych ramion (5) wirnika, piastę (1)
ustawia się, obracając ją dostawnym mechanizmem napędo
wym.
Wirnik posiada piastę (1) oraz ramiona (5) z odpowia
dającymi sobie, przyłączami (11) i (51). W przyłączu piasty (11)
jest otwór przelotowy do wnętrza piasty (1 ), przez który prowadzi
się cięgno (4). Piasta (1) ma również krążek (12) odchylający
cięgno, lub wnęki dla dostawnego wysięgnika z krążkiem. Wirnik
posiada gniazdo naprowadzające dla zakończenia cięgna (4).

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 303865
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(22) 94 06 16

(31) 93 4320185

6(51) F16K 3/10

(32) 93 06 18

(33) DE

(71) Industrieberatung Schmidt GmbH,
Norymberga, DE
(72) Schmidt Horst
(54) Armatura zasuwowa z uszczelnieniem
(57) Aby osiągnąć bezcieknące całkowite uszczelnienie otwo
ru wylotowego w ścianie za pomocą płyty zamykającej, znajdują
cej się w położeniu zamknięcia, z nieznacznym nakładem, względ
nie za pomocą uproszczonych środków zaproponowano, że przepust
(4) płyty ściennej (3) jest rozszerzony względem otworu wylotowego
(2), a pierścień uszczelniający (18) jest umieszczony w płaszczyźnie
płyty ściennej (3) w przepuście (4), przy czym pierścień uszczelnia
jący (18) z drugiej strony jest przewidziany do przylegania do
pasma krawędziowego (17) ściany (1) otaczającego otwór wy
lotowy (2). Przez ruch poprzeczny płyty zamykającej (10) przy
wejściu do położenia zamknięcia, jest ona bezpośrednio usz
czelniona wobec ściany na pasmach krawędziowych ściany (1 ).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 304524

(22) 94 08 01

6(51) F04D 13/00

(71) Politechnika Krakowska im.Tadeusza
Kościuszki, Kraków
(72) Kisiel Adam
(54) Zespói strumieniowej pompy
podciśnieniowej gazu w przydennym otworze
odpływowym komory przepływowej cieczy
(57) Zespół pompy charakteryzuje się tym, że dolną krawędź
otworu odpływowego (3) stanowi wąska korona (W) trapezowe
go przelewu (4), którego ściana napływowa (5) ma pochylenie
większe od ściany spływowej (6).
Korona (W) przelewu (4) przesunięta jest w kierunku
odpływu (K) względem wewnętrznej powierzchni ściany czoło
wej (1).
Układ pompowy stanowi zestaw wielu dysz ssących (7)
usytuowanych obok siebie, wzdłuż i bezpośrednio nad koroną
(W) przelewu (4) oraz włączonych równolegle w instalację ukła
du. Otwór odpływowy objęty jest stycznie dwoma pionowymi
ściankami bocznymi (14), wyprowadzonymi od ściany czołowej
(1) w przestrzeń komory przepływowej.
Bezpośrednio przed ścianą napływową (5) przelewu
(4), w dnie (2) komory przepływowej i w strefie między ściankami
bocznymi (14) wykonane jest zagłębienie naprowadzające.
Zespół pompy stosowany jest, zwłaszcza dla podciśnie
niowych zbiorników retencyjnych ścieków.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 304614

(22) 94 08 09

(51) F16K 3/12

(71) INTER-BEFA Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(72) Machalica Jan, Loranc Stanisław, Sadlik Piotr
(54) Zasuwa klinowa kołnierzowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest zasuwa klinowa kołnierzo
wa, posiadająca miękkie uszczelnienie klina w korpusie.
Zasuwa klinowa kołnierzowa utworzona jest z dwudziel
nego korpusu (1 ), który tworzą górna część (2) i dolna część (3),
połączone rozłącznie za pomocą śrub (4) i nakrętek (5), zaopa
trzonych w zaślepiające elementy.
Klin (9) umieszczony w dolnej części (3) ma zewnętrzną
powierzchnię (10) pokrytą miękkim materiałem (11), korzystnie
gumą, tworzącym z nim nierozłączną całość.

(3 zastrzeżenia)
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nych łukami (4, 5) ściętymi pod kątem 45° połączonymi ze sobą
za pomocą nakrętki (3), przy czym w kołnierzu oporowym znaj
duje się rowek, a człon (2) zaopatrzony jest w występ i ma
elastyczną uszczelkę umieszczoną w rowku.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 305176

A1(21) 299306

(22)93 06 15

6(51) F16K24/02

(75) Gutaker Marek, Warszawa; Kępka Roman,
Warszawa
(54) Trójdrożny zawór
manometryczno-odpowietrzający
(57) Przedmiotem wynalazku jesttrójdrożny zawór manometryczno- odpowietrzający składający się z korpusu (1) z kanała
mi wlotowym (2), pomiarowym (3) i odpowietrzającym (4), z
zaworu odcinającego (5) połączonego z instalacją i z kanałem
odpowietrzającym (4) z rurki odpowietrzającej (7) połączonej z
zaworem odpowietrzającym (6) oraz z manometru (8) połączo
nego z kanałem pomiarowym (3).

(22) 94 09 22

(75) Bąkiewicz Mirosław, Poznań; Szygięda
Zdzisław, Poznań
(54) Sposób połączeń płaszcza ochronnego,
zwłaszcza w izolacji termicznej rurociągów
(57) Sposób połączeń płaszcza ochronnego polega na tym,
że izolacja termiczna ma kształt cylindra składającego się z
dwóch szczelin łączących się łubek (1) o kształcie dopasowa
nym do izolowanego elementu (2). Izolację właściwą stanowi
otulina z materiału termoizolacyjnego (3), która zespolona jest
trwale z zewnętrznym płaszczem ochronnym (4). Czoła otulin
oraz stykające się powierzchnie wzdłużne części otuliny z ma
teriału termoizolacyjnego (3) są wyprofilowane w kształcie za
kładek tak, aby po zetknięciu się tworzyć szczelny cylinder,
natomiast płaszcz ochronny (4) pokrywający górną część cylin
dra jest dłuższy od otuliny z materiału termoizolacyjnego (3), a
na całej swej krawędzi wzdłużnej wyprofilowany w korzystnie
półokrągły wpust (7) w kształcie rynienki i zaopatrzony w zakład.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305049

A1(21) 299555

(22) 93 07 02

6(51) F16L 27/08

(75) Klechniowska Danuta, Warszawa
(54) Kolano nastawne do przewodów rurowych
(57) Kolano nastawne do przewodów rurowych składa się z
dwóch członów (1, 2) w kształcie odcinków rurowych zakończo

6(51) F16L 59/02

(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 92 03 05

6(51) F22B 7/12

92 03 05 PCT/DE92/00190
93 09 16 W093/18339 PCT Gazette nr 22/93
Schoppe Fritz, Geretsried, DE
Schoppe Fritz, DE; Pröstler Josef, AT
Kocioł płomienicowy

(57) Kocioł płomienicowy, który nadaje się do pracy z zasto
sowaniem pylistych, zawierających popiół, paliw i który w trakcie
pracy utrzymuje się samoczynnie w czystości, posiada posze
rzone na kształt trąbki otwory wlotowe rur spalinowych (9) w
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ściance (16), która oddziela walczak kotła od komory (4) zwrot
nej. Wymiary płomienicy (2) są dobrane w taki sposób, że przy
uwzględnieniu mocy kotia spaliny są na wylocie z płomienicy
oziębiane poniżej temperatury mięknienia popiołu danego pali
wa z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa. Liczba i średni
ca wewnętrzna rur spalinowych (9) są tak dobrane, że wewnątrz
ustala się ciśnienie spiętrzania, które nie opada poniżej 40 Pa.
Na komorę zwrotną nasadzona jest rura nadmuchowa (13),
której nadmuch jest skierowany w przybliżeniu stycznie wzdłuż
ścianki (4) działowej, aby otwory wlotowe utrzymać wolne od
osadów popiołu.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 299488 (22)93 06 28 6(51) F23D 14/08
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, Kraków
(72) Barczyk Józef, Kulon Ryszard, Mars
Stanislaw, Bularz Romuald, Garbacki Jan,
Gawor Bolesław
(54) Palnik do gazu ziemnego, zwłaszcza
niskometanowego
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A1(21) 299490 (22) 93 06 28 6(51) F23D 14/12
(75) Kulawik Piotr, Bielsko-Biała; Adamczyk
Hubert, Wrocław; Pierchała Henryk, Bielany
Wrocławskie; Szkopiński Andrzej, Wrocław;
Dolecki Leszek, Wrocław; Pasek Janusz,
Wrocław; Bieńkowski Jan, Oleśnica; Pytel
Waldemar, Zielonka
(54) Promiennik gazowy, zwłaszcza do
pomieszczeń zamkniętych
(57) Promiennik gazowy, zwłaszcza do pomieszczeń zamknię
tych ma obudowę, która w pobliżu górnej krawędzi palenisk (1) ma
powierzchnię (7) prostopadłą do płaszczyzny palenisk (1), natomiast
w górnej części powierzchnia (8) jest skośna o kącie rozwarcia
między obiema płaszczyznami (7,8) więcej niż 90°. W dolnej części
prawej ściany (10) obudowy w pobliżu jej prawej krawędzi
umieszczony jest przycisk (11) przeciwwypływowego zaworu
elektromagnetycznego, a przycisk (15) zapalarki piezoelektry
cznej (14) jest umieszczony nieco wyżej poza krawędzią prawej
ściany (10) obudowy. Uzwojenie silnika wentylatora jest połączone
szeregowo z cewką przekaźnika elektromagnetycznego. Normalne
rozwarte styki przekaźnika elektromagnetycznego są włączone sze
regowo w obwód termopary i cewki przeciwwypływowego gazowe
go zaworu elektromagnetycznego. Wentylator (24) jest połączony
przewodem (27) elektrycznym z promiennikiem. Na obudowie (32)
wentylatora (24) zamocowana jest klapka (26) i umieszczony jest
łącznik elektryczny (25).

(3 zastrzeżenia)

(57) Palnik, stosowany jest w piecach przemysłowych. Pal
nik wyposażony jest w przewody wlotowe gazu (5) i powietrza
(19), w obudowę (1), wewnątrz której znajduje się rura centralna
(2) z palnikiem pilotującym (3) i komorę spalania (15). Rura
centralna (2) połączona z tarczą stabilizacyjną (6) ma pod nią
prostopadle zamontowane przewody gazowe (8 i 9), a nad
tarczą stabilizacyjną znajduje się główna komora spalania (20)
połączona z komorą spalania (15) palnika pilotującego (3).
Wokół rury centralnej (2) umieszczone są elektrody zapłonowa
(21) i kontrolna (22), których końcówki znajdują się w głównej
komorze spalania (20).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299585 (22) 93 07 05
6(51) F23G 5/12
(71) PROFILTRA Sp. z o.o. Laboratorium
Wody i Powietrza, Szczecin
(72) Chlubek Nikodem
(54) Sposób utylizacji odpadów komunalnych i
przemysłowych
(57) Sposób polega na brykietowaniu i obróbce termicznej
odpadów, oraz na napełnieniu wielkiego pieca wsadem wielko
piecowym, brykietami i ewentualnie złomem. Przeprowadza się
równolegle wytop surówki z jednoczesnym zgazowaniem odpa
dów. Jako gotowy produkt otrzymuje się płynną surówkę wiel
kopiecową, płynny żużel i gaz wielkopiecowy.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 304493 (22) 94 07 29
6(51) F23G 5/14
(75) Borkowski Jan Maria, Wrocław
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(54) Sposób unieszkodliwiania odpadów,
zwłaszcza szpitalnych i urządzenie do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób unieszkodliwiania odpadów polega na tym, że
wypływające z komory dopalania spaliny o temperaturze 800 900°C są gwałtownie schładzane do temperatury poniżej 450°C.
Schładzanie wypływających spalin następuje przez doprowa
dzenie do nich powietrza, albo rozpylonej cieczy schładzającej,
albo ich przepływ przez przeponowy wymiennik zasilany me
dium schładzającym. Niezbędne do procesu spalania i dopalania
spalin powietrze doprowadza się podgrzane między podwójnymi
ściankami obudowy urządzenia Urządzenie do unieszkodliwiania
odpadów charakteryzuje się tym, że w miejscu wylotu spalin z
komory dopalania (3) znajduje się urządzenie do gwałtownego
schładzania, którym jest inżektor (9), albo aparat rozpylający
ciecz schładzającą spaliny, albo przeponowy wymiennik zasila
ny medium schładzającym. Urządzenie ma obudowę (1) o pod
wójnych ściankach, wewnątrz której przepływa powietrze, które
jest używane do procesu spalania i dopalania spalin.

A1(21) 303859
(31)
(71)
(72)
(54)
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(22) 94 06 16

6(51) F28D 1/04
F24D 19/06
93 1822
(32) 93 0618 (33) CH
Hy-Tech Hydrotechnik AG, Zug, CH
Eisenburger Johann P.
Grzejnik do pomieszczeń

(57) Grzejnik ma elementy grzejne (5, 6) umieszczone w
prostokątnej obudowie, prowadzone i utrzymywane we wnętrzu
obudowy za pomocą ścian poprzecznych (7). Powyżej górnej
ściany obudowy (3) jest umieszczona blacha kierująca (9) roz
ciągająca się przez całą długość grzejnika, która korzystnie
stanowi część profilu skrzynkowego (10), i przebiega od tylnej
ściany obudowy (2) ku górze, ukośnie do przwodu. Dzięki
takiemu układowi nagrzany strumień powietrza jest kierowany
ku środkowi pomieszczenia.

(7 zastrzeżeń)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 304814 (22) 94 08 25
6(51) F24H 1/22
(23) MTGdańskie -CIEPŁO 94 23 02 94
(75) Skupień Mieczysław, Rybnik
(54) Kocioł grzewczy opalany paliwem płynnym
lub gazowym
(57) Kocioł grzewczy, stalowy, opalany paliwem płynnym
lub gazowym, wyposażony w przednią ścianę przystosowaną
do zamocowania palnika, ma przednią ścianę (4) zbudowaną w
postaci płaszcza wodnego (7), który połączony jest z płaszczem
wodnym (2) kotła grzewczego, wysokociśnieniowymi, odporny
mi na wysokie temperatury, elastycznymi wężami, przy czym
przednia ściana (4) połączona jest uchylnie z obudową (1) kotła.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 299564 (22) 93 07 01
6(51) F28G 9/00
(71) PROMEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp.z o.o.,
Bydgoszcz
(72) Konarski Zbigniew, Klinger Waldemar
(54) Układ ciepłowniczy do czyszczenia instalacji
i urządzeń grzewczych
(57) Układ umożliwia czyszczenie i zabezpieczanie instalacji
i urządzeń grzewczych w budownictwie przed osadami kamie
nia kotiowego i korozją. Układ zawiera filtr workowo-magnetyczny (3) i pompę obiegową (5) połączone szeregowo oraz
wmontowany układ dawkownika (8) dozującego wprowadzenie
do instalacji (1) płynnego czynnika do uzdatniania wody. Układ
może być włączony w instalację węzła wymiennikowego, jak i
hydroelewatorowego.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 299527 (22) 93 06 29 6(51) F41C 27/06
(71) ŁUCZNIK Zakłady Metalowe, Radom
(72) Jęezmyk Andrzej, Styczyński Krzysztof
(54) Nasadka do karabinków automatycznych z
krótką lufą
(57) Nasadka ma na celu dostosowanie karabinków automa
tycznych z lufą o długości czynnej poniżej 200 mm do wystrze
liwania granatów nasadkowych posiadających ogon o średnicy
wewnętrznej 30 mm i wkładkę redukcyjną o średnicy wewnętrz
nej 22 mm. W przedniej części walcowej (5) nasadka (1) posiada
rowek (6) umiejscowiony poza krawędzią kanałka (7). Na pozo
stałej części zewnętrznej nasadka (1), posiadadwa cylindryczne
pierścienie wiodące (2) i (3). Pierścień wiodący (2) graniczy
bezpośrednio z powierzchnią oporową (4). Pierścień wiodący
(3) umiejscowiony jest w przybliżeniu w połowie odległości
między pierścieniem wiodącym (2) a tylną płaszczyzną (22)
nasadki (1).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 299575 (22) 93 06 30 6(51) F42B 15/00
(71) RESAL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Sp.z o.o.,
Warszawa
(72) Nowacki Wojciech, Górka Andrzej, Wilk
Karol, Hajdukiewicz Edward
(54) Element konstrukcyjny o wymuszonej
fragmentacji oraz sposób wymuszania
fragmentacji elementów konstrukcyjnych
(57) Element konstrukcyjny charakteryzuje się tym, że karby
stanowią objętościowe karby materiałowe (5) o właściwościach
materiału w obszarze karbu (5) innych niż właściwości materiału
poza obszarem karbu korzystnie o innej strukturze krystalografi
cznej materiału w obszarze karbu.
Sposób wymuszania fragmentacji elementów konstru
kcyjnych polega na tym, że w elemencie konstrukcyjnym wyko
nuje się objętościowe karby materiałowe (5) poprzez oddziały
wanie energetyczne na element korzystnie promieniowaniem
laserowym lub strumieniem plazmy.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 305214 (22) 94 09 28 6(51) F42B 3/087
(75) Murawa Zbigniew, Wrocław; Hoszowski
Adam, Wrocław
(54) Sposób wysuwania ładunków materiału
wybuchowego w określone miejsce oraz
rękaw do wysuwania materiału
wybuchowego w określone miejsce
(57) Sposób polega na ty m, że zrolowany rękaw (1 ) z uzbrojonymi ładunkami materiału wybuchowego (2) wypełnia się
sprężonym powietrzem i rozwija się w określonym kierunku, a
następnie detonuje się te ładunki.
Rękaw (1) wypełnia się mieszaniną paliwowo-powietrzną lub cieczą palno-wybuchową. Rękaw (1) składa się z warstwy
górnej (3) i dolnej (4) z odpowiednio zamocowanym pasem
elastycznym (5). Rękaw (1) z jednej strony jest zamknięty, zaś z
drugiej strony ma jednokierunkowy zawór (6).

(4 zastrzeżenia)
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DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 305273

(22) 94 09 29

6(51) G01C 15/00
E01B 35/00
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Ćmielewski Kazimierz, Kuchmister Janusz,
Pachuta Stanisław
(54) Przyrząd do równoczesnego określania
prostoliniowości poziomego i pionowego
rzutu wydłużonych obiektów inżynierskich

(57) Przyrząd ma liniał elektroniczny (17) z przesuwnym
suwakiem (9), na którym osadzona jest lampka (10), wspornik
(15) oraz zwierciadło poziome (19) z oznaczonymi indeksami
(20). Na tej krawędzi zwierciadła poziomego (19), która jest
prostopadła do osi (l-l) liniału elektronicznego (17), osadzone
jest pod stałym kątem rozwartym (a), zwierciadło ukośne (5) z
oznaczonymi wskaźnikami (3). We wsporniku (15) osadzone
jest pokrętło (14) z rolką (16) współdziałającą z liniałem elektro
nicznym (17). Suwak (9) połączony jest przewodem transmisyj
nym (12) z rejestratorem (13). Indeksy (20) zwierciadła poziomego
(19) i wskaźniki (3) zwierciadła ukośnego (5) usytuowane są na ich
symetralnych, które są prostopadłe do osi (I-!) liniału elektronicz
nego (17).
Przyrząd umożliwia dokonywanie pomiarów wielkości
niezbędnych do określania prostoliniowości obiektów wydłużo
nych, zwłaszcza szyn torów podsuwnicowych oraz elementów
konstrukcyjnych mostów suwnicowych.

(5 zastrzeżeń)

przetwornika tensometrycznego (3), utwierdzonego do ramy
wagi. Zbiornik wagowy (1) ma postać graniastosłupa foremnego
o podstawie trójkątnej, usytuowanego w osi poziomej, którego
jedna z ukośnych ścian jest osadzona uchylnie w osi poziomej
na zawiasach usytuowanych w górnej części zbiornika.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299562

(22) 93 07 01 6(51) G01M 19/00
G01L5/28
(71) KATOWICE Kopalnia Węgla Kamiennego
S.A., Katowice
(72) Bochenek Władysław, Wicik Janusz, Jaromin
Zygmunt, Nasiek Mieczysław, Drewniak
Janusz, Kotlarz Antoni
(54) Urządzenie do badania wózków
hamulcowych kolei podwieszanej

(57) Urządzenie ma jezdny tor (2) usytuowany skośnie, po
chyło. W górnej części jezdnego toru urządzenie ma odejmo
walny odcinek (8) połączony z jezdnym torem (2) i tworzący z
nim jednolity ciąg.

A1 (21) 305279 (22) 94 09 30 6(51) G01G 3/14
(75) Werkowski Ryszard, Gdańsk; Jabłoński
Mieczysław, Gdańsk
(54) Układ zawieszenie zbiornika wagi
tensometrycznej automatycznej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy
układu zawieszenia zbiornika wagowego w wagach tensometrycznych automatycznych, o uproszczonej budowie i zwiększonej
trwałości użytkowania.
Układ zawieszenia zawierający zasypowy zbiornik po
łączony z tensometrycznym przetwornikiem siły, utwierdzonym
do nieruchomej belki ramy charakteryzuje się tym, że zbiornik
wagowy (1) jest zawieszony za pośrednictwem widłowego ra
mienia pośredniczącego (2) na wolnym końcu pojedynczego
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Ponadto urządzenie ma kołowrót (4) z liną (7) mocowa
ną od góry do odejmowalnego odcinka (8) toru.
W obszarze dolnej części jezdnego toru (2) znajduje się
łapacz (17) z poziomą odbojnicą zamocowaną do zaczepów
(15) na wysokości chwytaka (18) zamontowanego do badanego
hamulcowego wózka (9).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 299612

(22) 93 07 08

6(51) G01N 11/08
G01L9/04
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Gałąź Ryszard, Wiśniewski Roland
(54) Przetwornik do pomiaru ciśnienia w bardzo
lepkich ośrodkach

(57) Przedmiotem wynalazku jest przetwornik do pomiaru
ciśnienia w bardzo lepkich ośrodkach, takich jak np. silikonowe
elastomery.
Rozwiązanie polega na tym, że przetwornik stanowi
dwuczęściowy tłok utworzony z tulei (1), w której umieszczony
jest trzpień (2) z podtoczeniem służącym do naklejania tensometrycznych czujników (3).
Ponadto przetwornik wyposażony jest w uszczelkę skła
dającą się z krążka (5) miedzianej folii i krążka (6) gumy.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299637 (22) 93 07 08 6(51) G01N 23/00
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Burek Rudolf, Kaźmierczak Zbigniew
(54) Urządzenie do pomiaru zawartości popiołu i
siarki w węglu

A1(21) 299613 (22) 93 07 08 6(51) G01N11/08
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Gałąź Ryszard, Wiśniewski Roland
(54) Reometr kapilarny do pomiaru dynamicznej
lepkości pod ciśnieniem
(57) Przedmiotem wynalazku jest reometr kapilarny do po
miaru dynamicznej lepkości pod ciśnieniem, zwłaszcza bardzo
lepkich ośrodków, takich jak np. silikonowe elastomery. Reo
metr składa się z korpusu (1) w postaci tulei, wewnątrz którego
umieszczony jest ruchomy walec (2), w osi którego wykonane
są dwa nieprzelotowe otwory (3 i 4), po jednym z każdej strony
oraz kapilarny otworek (5) lub kapilára łącząca oba nieprzeloto
we otwory (3 i 4).
W każdym z otworów (3 i 4) umieszczony jest dwuczę
ściowy tłok, składający się z tulejki (6 lub 13) i umieszczonego
w niej trzpienia (7 lub 14), przy czym jeden dwuczęściowy tłok
(6 i 7) dociśnięty jest nakrętką (9), w której wykonane są przelo
towe otworki (10), natomist drugi dwuczęściowy tłok (13 i 14),
poprzez zaporowy krążek (16), dociśnięty jest nakrętką (17), w
której umieszczony jest centralny popychacz (19) oraz wykona
ne są przelotowe otworki (18).
Ponadto reometr wyposażony jest w podstawkę (12) z
popychaczami (11) w ilości odpowiadającej ilości przelotowych
otworków (10 i 18) w obu dociskających nakrętkach (9 i 17).

(2 zastrzeżenia)

(57) Urządzenie do pomiaru zawartości popiołu i siarki w
węglu składa się z czujnika (1) pomiarowego ze źródłem i
detektorem oraz z co najmniej jednego koła (2), obracającego
się na osi (3), dotykającego bieżnią do badanego surowca, z
czujnikiem (1) pomiarowym zamocowanym nieobrotowo do osi
(3). Koło (2) dotyka bieżnią do powierzchni surowca na przenoś
niku (4) taśmowym, zaś oś (3) koła jest wahliwie zamocowana
do konstrukcji zawieszenia.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 304307 (22) 94 07 14 6(51) G01N 27/07
(75) Kulczycki Adam, Warszawa; Haraśny
Krzysztof, Warszawa
(54) Czujnik stężenia tlenu w gazach i ich
mieszaninach
(57) Czujnik posiada korpus (2), w którym jest osadzony
elektrolit stały (1) uszczelniony za pomocą rozłącznej uszczelki
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metalowej (4). Uszczelka metalowa (4) jest umieszczona pomię
dzy stożkową powierzchnią kołnierza elektrolitu stałego (1) a
odpowiadającą powierzchnią stożkowego gniazda znajdujące
go się w korpusie (2). Kąt nachylenia do osi tworzącej stożka
zawiera w granicach od 30° do 90°. Na powierzchni czołowej
elektrolitu stałego (1) jest umieszczona podkładka kompensa
cyjna (5), która jest dociśnięta elementem śrubowym (3). W osi
elementu (3) i podkładki (5) znajduje się otwór do przepływu
badanego gazu. Część aktywna elektrolitu (1) znajduje się w
przestrzeni komory grzejnika (7) zamocowanego do korpusu (2).
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pewnej odległości od niej wkładkę (5) końca tylnego. Pomiędzy
wkładkami (3, 5) jest błona testowa (2). Błona ta umieszczona
jest w układzie równoległym względem wymienionego podkła
du (1) w pewnej odległości od niego tak, że podkład (1) i błona
(2) ograniczają pomiędzy sobą powietrzną szczelinę (4), która
jest otwarta przy swoich krawędziach. Szczelina (4) działa jako
osłonięta komora reakcji dla immunologicznych reakcji przez
błonę (2). Pasek testowy wytwarza sie sposobem struktury war
stwowej.

(11 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 299597 (22) 93 07 07 6(51) G01R 29/24
(71) WAREL Zakłady Elektroniczne, Warszawa
(72) Gromół-Jakieła Ewa, Nakonieczny Andrzej
(54) Rewersyjny miernik amperogodzin prądu
stałego
(57) Rewersyjny miernik ma jeden tor pomiarowy dla obu
kierunków zliczania ładunku elektrycznego, zbudowany z nieodwracającego wzmacniacza prądu stałego (U19), prostownika li
niowego (U20, U21) i przerzutnika monostabilnego (U17A).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305274 (22) 94 09 30 6(51) G01N 33/00
(71) Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii
Wojskowej im. gen. JJasińskiego, Wrocław
(72) Trojan Czesław, Grabizna Ryszard, Kuczek
Marian, Szyszka Kazimierz, Maliszewski
Waldemar
(54) Zawiesina do wytwarzania indykatora
iperytu siarkowego i Vx
(57) Zawiesina zawiera 1 część wagową Sudan Black B w
nasyconym wodnym roztworze czerwieni fenolowej oraz 0,1
część wagową środka powierzchniowo czynnego.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 304890 (22)93 12 29 6(51) G01N 33/543
(31) 92 925922
(32)9212 29
(33) FI
(86) 93 12 29 PCT/FR93/00569
(87) 94 07 07 W094/15215 PCT Gazette nr 15/94
(71) OY MEDIX BIOCHEMICA AB,
Kauniainen, FI
(72) Kouvonen ílkka Sakaři, Svens Eivor Helena,
Tikanoja Sari Hannele, Turunen Pekka
Antero, Sivonen Lauri Markus
(54) Pasek testowy^ jego wytwarzanie i
zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest pasek testowy dla szybkiej
immunoanalizy zawierający swoiste immunochemiczne odczyn
nikowe strefy (7,8,9). Pasek testowy ma podkładowy arkusz (1)
i dołączoną do niego wkładkę (3) końca wejściowego oraz w

A1(21) 304802

(22) 94 08 26

6(51) G05B 11/36
H03K17/296
(71) Fikus Roman, Warszawa; Centrum
Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
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Profesjonalnej UNITRA-RADWAR
Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR,
Warszawa
(72) Fikus Roman
(54) Sposób i układ do czasowego sterowania
układami elektronicznymi
(57) Sposób polega na zwiększeniu pojemności obwodu RC
poprzez zmianę sposobu połączenia elementów pojemnościo
wych obwodu (Ci, C2) z szeregowego na równoległy, a nastę
pnie ich powolnym ładowaniu poprzez rezystor (Rq) o wielkiej
rezystancji, korzystnie rezystor quasiliniowy, do wartości napię
cia zasilania.
Układ zawiera połączony ze źródłem napięcia (Ę układ
MOS (1), którego wewnętrzny inwerter połączony jest z obwo
dem (RC), który stanowią co najmniej dwa połączone szerego
wo kondensatory (Ci, C2) i rezystor (Rq) o wielkiej rezystancji,
korzystnie rezystor quasiliniowy. Wyjścia układu MOS (1) połączo
ne są natomiast z zewnętrznymi układami wykonawczymi (2,5).

(3 zastrzeżenia)
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dzielnika napięcia oraz połączony z bramką triaka i charakte
ryzuje się tym, że pomiędzy wspólny zacisk trzeci (3) do połą
czenia rezystora pierwszego (R1) z rezystorem drugim (R2)
rezystancyjnego dzielnika napięcia, a zacisk czwarty (4), do
którego jest podłączony jeden z końców rezystora czwartego
(R4), stanowiącego element składowy obwodu pojemnościowotranzystorowego do wytwarzania impulsów o polaryzacji dodat
niej do wyzwalania triaka (TS), jest włączony diodowy mostek
prostowniczy (D1, D2, D3 i D4), do przekątnej którego jest
podłączony zewnętrzny element regulacyjny (RZM), o zmiennej
rezystancji.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 304972 (22) 94 09 07
6(51) G05F1/12
(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
Profesjonalnej UNITRA-RADWAR
Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR,
Warszawa
(72) Borowski Witold
(54) Układ zasilacza stabilizowanego
(57) Układ charakteryzuje się tym, że pomiędzy sterowane
źródło prądowe (1) a układ sygnału błędu (2) włączony jest
element wyłączający z opóźnieniem czasowym (3), przy czym
jego wyjście jest połączone z wyjściem sterowanego źródła
prądowego (1), zaś wejście jest połączone z drugim wyjściem
sterowanego źródła prądowego (1) i jednocześnie z drugim
wejściem układu sygnału błędu (2).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299528

(22) 93 06 29

6(51) G05F1/12
H02M7/17
(71) FAMED-1 Fabryka Aparatury
Elektromedycznej, Łódź
(72) Jano Józef, Kancier Maciej, Tomaszewski
Wiesław
(54) Elektroniczny układ regulacji napięcia

(57) Układ zawiera triak, do elektrod którego jest podłączony
równolegle rezystancyjny dzielnik napięcia oraz obwód pojemnościowo-tranzystorowy do wytwarzania impulsów o polary
zacji dodatniej do wyzwalania triaka, zasilany z rezystancyjnego

A1(21) 299493

(22) 93 06.28

6(51) G06K 9/62
G06F15/70
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy, Warszawa
(72) Farny Józef, Fiedorowicz Henryk, Parys
Piotr, Zarudzki Krzysztof
(54) Sposób i układ opto-eiektroniczny do
dwuwymiarowej analizy densytometrycznej
mikrofotografii rentgenowskich

(57) Sposób polega na tym, że poddaje się detekcji fotoelektronicznej natężenie promieniowania podświetlającego błonę,
jednocześnie wytwarza aię i analizuje analogowy obraz fotoelektroniczny, następnie przekształca się ten obraz na cyfrowy
obraz elektroniczny.
Układ opto-elektroniczny utworzony z mikrokomputera
(9) i oświetlacza mikroskopowego (1), zamocowanego do pod
stawy (2) i ustawionego na osi optycznej, na której jest usytuo
wana błonafotograficzna (S) zamocowana w tuiei (7), przy czym
tuleja (7) jest przymocowana do obiektywu fotograficznego (5),
charakteryzuje się zastosowaniem kamery telewizyjnej (3), po
łączonej mechanicznie z tym obiektywem (5) za pomocą pier-
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ścieni (4) oraz elektrycznie z elektronicznym analizatorem obra
zu (8) o nowym układzie blokowym.

(3 zastrzeżenia)
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ostatnie przesuwają się poziomo w podłożu z ciągłymi rowkami,
umieszczonym na dolnych ramionach kotwiczących (5a) i pio
nowo na składanym pasie umieszczonym u podstawy pośred
nich płyt odbiciowych (22), przy czym dolny odcinkowy pręt
naciągający jest przesuwalny razem z dolnymi ramionami ko
twiczącymi (5a), w górę i/lub w dół, aby umożliwić idealne
naciągnięcie giętkiego arkusza (24), który stanowi ekran prezen
tacji.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 298877 (22) 93 07 07 6(51) G07C15/00
(71) RAPID-PRESS Podlaska Oficyna
Wydawnicza Spółka z o.o., Biała Podlaska
(72) Jędrzej czyk Jan
(54) Gra liczbowa
(57) Gra polega na tym, że losowaniu poddaje się numery
będących w obiegu biletów komunikacji miejskiej, zaś nagradza
się bilety komunikacji miejskiej skasowane.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 304158 (22) 94 07 05 6(51) G09B 23/18
(75) Jakubek Witold, Lniano
(54) Przyrząd do projektowania, zwłaszcza
układów elektronicznych
(57) Przyrząd ma postać przezroczystej, prostokątnej płyty
(1) z szeregiem otworów (2) rozmieszczonych w niej w określo
nym rastrze, przystosowanych do połączenia stykowego, samoklinującego się z elementami klinującymi w postaci kołków
stożkowych (4), przy czym w otworach (2) płyty (1) osadzone są
tulejki (3) uformowane z podatnego na odkształcania tworzywa,
a końcówki kołków stożkowych (4) mają zbieżność, najkorzyst
niej około 5°.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 299580

6(51) G10K 9/12
H04R 17/10
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Piezoelektryczna syrena akustyczna

A1 (21) 303750 (22) 94 06 09 6(51) G09F13/04
(31) 93 001230
(32)93 0610
(33) IT
(71) S.LN.T. S.p.A, Assago Milanofiori MI, IT
(72) Mentasti Piętro
(54) Konstrukcja z rozbieralnych elementów dla
podtrzymywania znaków świetlnych
(57) Konstrukcja charakteryzuje się tym, że składa się z wielu
pionowych prętów (1) przymocowanych do ściany, dachu wspo
rnikowego (4), górnych (5) i dolnych (5a) ramion kotwiczących
pochylonych pod kątem 45°, zaopatrzonych na końcach w górny
oraz dolny odcinkowy pręt naciągający, z wielu górnych (21),
pośrednich (22) i dolnych (20) płyt odbiciowych, przy czym te

(22) 93 07 06

(57) Piezoelektryczna syrena akustyczna posiada pierścień
piezoelektryczny (1), który od strony wewnętrznej jest oparty na
wałku (2) o dużej bezwładności, a od strony zewnętrznej połą
czony jest z lekką membraną (4) za pośrednictwem falowodu
akustycznego (3) o małej bezwładności.
Według drugiej wersji wynalazku piezoelektryczna sy
rena ma pierścień piezoelektryczny (1), który od strony wewnę
trznej jest połączony z lekką membraną (4) za pośrednictwem
falowodu akustycznego (3) o małej bezwładności, zaś od strony
zewnętrznej jest oparty na odcinku rury o dużej bezwładności.

(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 304372 (22) 94 07 19
6(51) H01B 7/36
(71) ELEKTROBUDOWAS.A, Katowice
(72) Jaworek Henryk, Seweryn Henryk, Kanios
Piotr
(54) Oznacznik przewodu elektrycznego
(57) Oznacznik charakteryzuje się tym, że wypust (4) korpu
su (1) ma co najmniej jeden dociskowy segment (6) odchylný,
korzystnie sprężyście, w płaszczyźnie (P1) przechodzącej przez
oś (S) przelotowego otworu (5) wypustu. Oznacznik ma zasto
sowanie dla przewodów elektrycznych o różnych średnicach
żyły oraz powłoki izolacyjnej.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 304079 (22) 94 07 01 6(51) H01H 50/00
(31) 93 1312
(32)93 07 02
(33) AT
(71) EH-SCHRACK COMPONENTS
Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT
(72) Mader Leopold
(54) Przekaźnik

charakteryzuje się tym, że grzebień (6) posiada, prowadzoną w
rowkach (9) umieszczonych na kadłubie (1) i/lub w pokrywie
(17), łapkę płytkową (7), która przebiega między dwiema trasami
prądowymi układu stykowego.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 299534

(22) 93 07 01 6(51) H01L 31/042
H01L 31/0309
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Olchowik Jan Marian, Szymczuk Dariusz
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania cienkich
gradientowych okien optycznych dla baterii
słonecznych na bazie arsenku galu

(57) Sposób polega na tym, że nasycony roztwór ciekły
czteroskładnikowych związków półprzewodnikowych AINBV o
równoważnej mu przerwie energetycznej większej od przerwy
energetycznej arsenku galu, umieszczony jest w pierwszej fazie
nad pionowo ustawionym podłożem, a następnie ześlizguje się
po nim przy temperaturze nasycenia i wytwarza przy tym cienką
warstwę przejściową o strukturze gradientowego okna optycz
nego dla transmisji światła do obszaru ładunku przestrzennego
elementu fotowortaicznego.
Urządzenie składa się z nieruchomych części oraz ru
chomego slidera, przy czym komory (2, 9) roztworowe umiesz
czone są jedna nad drugą i rozdzielone przesuwnym sliderem
(5) z komorą (8) roztworową, w której pionowo usytuowane jest
podłoże (7) monokrystaliczne wchodzące poprzez przesuw sli
dera (5) w kontakt z roztworem w komorze (2) ześlizgujący się
swobodnie po jego powierzchni do komory (9) roztworowej.

(2 zastrzeżenia)

(57) Przekaźnik z cewką, układem magnetycznym i urucha
mianym przez niego za pośrednictwem grzebienia, wykonane
go z elektrycznego materiału izolacyjnego, układem stykowym
posiadającym dwie trasy prądowe, przy czym elementy te są
umieszczone w obudowie składającej się z kadłuba i pokrywy

A1(21) 299569 (22) 93 07 02 6(51) H01L 39/24
(75) Duda Ludomir, Warszawa; Misiorny
Andrzej, Warszawa; Podgórski Andrzej,
Warszawa; Gawlik Grzegorz, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania powłok z
wysokotemperaturowego nadprzewodnika
(57) Opisano sposób wytwarzania powłok z materiału będą
cego wysokotemperaturowym nadprzewodnikiem. Materiał po
włoki przygotowany jest w postaci proszku. Cząsteczki materiału
powłoki zostają umieszczone w obszarze rozchodzenia się fali
uderzeniowej powstałej na skutek spalania gazowej mieszanki
detonacyjnej. Fala detpnacyjna rozgrzewa cząsteczki materiału
oraz rozpędza je i przenosi na pokrywane podłoże. Otrzymane
podłoże z warstwami o strukturze amorficznej lub drobnokrystalicznej jest wygrzewane w celu uzyskania struktury i własno
ści nadprzewodnikowych.
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Przykładem praktycznego zastosowania jest pokrycie nad
przewodnikiem wysokotemperaturowym wielkowymiarowych pa
neli, mogących posłużyć do zbudowania ekranu magnetycznego.

(23 zastrzeżenia)
A1(21) 304340 (22) 93 08 30
6(51) H01R 4/24
(31) 92 9211917
(32)92 09 04
(33) DE
(86) 93 08 30 PCT/EP93/02336
(87) 94 03 17 WO94/06171 PCT Gazette nr 07/94
(71) QUANTE AKTIENGESELLSCHAFT,
Wuppertal, DE
(72) Otto Hans-Dieter, Wabnitz Thomas, Korte
Ralf
(54) Jednoczęściowy zestyk przyłączeniowy
(57) Jednoczęściowy zestyk przyłączeniowy posiada dwa
styki tnąco-zaciskowe (14), z których każdy obejmuje szczelinę
tnąco-zaciskową (16), powierzchnię stykową i prowadzącą (20)
oraz element obcinający. Ponadto zestyk przyłączeniowy posia
da dwa ramiona stykowe (22, 23), z których każde łączy się
jednym jego końcem z jednym stykiem tnąco-zaciskowym (14)
oraz zestyk spoczynkowy wytworzony między woinymi końcami
ramion stykowych i odcinek (27) łączący styki tnąco-zaciskowe
(14).
Jednoczęściowy zestyk przyłączeniowy charakteryzuje
się tym, że odcinek (27) łączący ma postać pętli o zasadniczym
kształcie litery U. Przy tym każde z ramion (30) w kształcie litery
U lub V jest przyporządkowane jako element obcinający żyłę
jednemu stykowi tnąco-zaciskowemu (14). Dzięki temu można
w prosty sposób dowoinie nastawiać siłę docisku w zestyku
spoczynkowym, co powoduje, że zestyk spoczynkowy jest wol
ny od zmęczenia. Zapewnione jest również wytwarzanie zestyku
przyłączeniowego na skalę przemysłową.

(6 zastrzeżeń)
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do wewnątrz. Część denna (5) jest wklęsła i posiada zespół
dwóch metalowych języczków, które są oddzielone od siebie
szczelinami stykowymi (9, 10) różnych rozmiarów. Ścianki bo
czne posiadają wypust pozycjonujący, przylegający do dwóch
ramion (16,17) na ich końcach.
Automatyczne narzędzie aplikacyjne umożliwia wyko
nywanie złącz o zmniejszonych wymiarach. Narzędzie obcina
przewody na końcu zacisku w taki sposób, że przewody na
siebie zachodzą. Narzędzie posiada system pozycjonowania,
który umożliwia zastosowanie złącz zarówno do połączeń skrę
canych, jak też splatanych.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 299492 (22) 93 06 28
6(51) H01S 3/03
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Adamowicz Tadeusz, Ciesielski Henryk,
Kęsik Jerzy, Ciejca Antoni, Woliński Wiesław
(54) Rura wyładowcza lasera jonowego
(57) Rura ma przylutowane do swej wewnętrznej powierzch
ni usytuowane szeregiem miseczki (2) miedziane z otworami
obiegu powrotnego, do których centrycznie przymocowane są
krążki wolframowe (3) oraz cylindryczne ekrany (5) ze szczeliną
między ekranem, a kolejną miseczką (2). Ekran (5) zaopatrzony
jest w wycięcia (10) na jednym swym brzegu, zaś do wewnętrz
nej powierzchni miseczki (1) dolutowany jest pierścień rozpręż
ny (8) wykonany z materiału o współczynniku rozszerzalności
termicznej zbliżonym i nie mniejszym od współczynnika rozsze
rzalności termicznej materiału rury (1). Miseczka (2) ma ścianki
wywinięte w postaci cylindrycznego kołnierza (2') z promienio
wymi szczelinami, a pierścień rozprężny (8) dolutowany jest do
wewnętrznej strony tego kołnierza. Szerokość szczeliny (11) jest
mniejsza od 3 mm. Kołnierze (2') kolejnych miseczek (2) roz
dzielone są pierścieniami dystansującymi (14) z materiału izola
cyjnego elektrycznie z zachowaniem luzu montażowego. Połą
czenie między miseczkami (2) a rurą wyładowczą (1) wykonane
jest z folii tytanowej i folii ze stopu eutektycznego AgCu. Ekrany
(5) przymocowane są do miseczek (2) od strony wycięć (10).

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 304058 (22) 94 06 30 6(51) H01R 17/18
(31) 93 9302783
(3,2) 93 07 07 (33) BR
93 9303027
28 07 93
(71) The Whitaker Corporation, Wilmington, US
(72) Diniz Milton Egas, Fuzetti Wagner
(54) Mikrozłącze i automatyczne narzędzie
aplikacyjne do jego zaciskania
(57) Mikrozłącze wytłaczane z jednego kawałka metalu, po
siada równoległośdenny korpus (4), w kształcie litery U, mający
denną część (5) i dwie ścianki boczne, które mogą być zginane
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A1(21) 299608 (22) 93 07 06 6(51) H02B 15/00
(71) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa;
ZWAR Zakłady Wytwórcze Aparatury
Wysokiego Napięcia, Warszawa; Instytut
Energetyki, Warszawa
(72) Kołodziejczyk Zdzisław, Kruszyński Henryk,
Kowalski Grzegorz, Wojtas Grzegorz,
Kalinowski Adam, Nowakowski Andrzej,
Pawłowska Teresa, Wieczorkowski Andrzej,
Orzechowska Krystyna, Rup Mirosław,
Tąkiel Jarosław, Samuła Jan
(54) Sposób dokonywania konfiguracji pola
rozdzielczego i przeglądania stanu pola oraz
układ do dokonywania konfiguracji pola
rozdzielczego i przeglądania stanu pola
(57) Sposób polega na tym, że wpisuje się nastawy i wy
świetla dane dotyczące stanu pola za pomocą odłączalnego
pulpitu, którego używa się w kolejnych polach rozdzielczych.
Układ składa się z wyświetlacza alfanumerycznego (WA)
i specjalizowanej klawiatury (KS) połączonych z płytą sterowania (PS)
oraz z interfejsu (1).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299609 (22) 93 07 08 6(51) H02B 15/00
(71) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa;
ZWAR Zakłady Wytwórcze Aparatury
Wysokiego Napięcia, Warszawa; Instytut
Energetyki, Warszawa
(72) Kołodziejczyk Zdzisław, Kruszyński Henryk,
Kowalski Grzegorz, Wojtas Grzegorz,
Kalinowski Adam. Nowakowski Andrzej,
Rojek Kazimierz, Hunek Grzegorz, Kuran
Zygmunt, Stefankiewicz Zdzisław,
Orzechowska Krystyna, Rup Mirosław,
Tąkiel Jarosław, Samuła Jan
(54) Sposób współpracy sterownika z polami
rozdzielczymi i uniwersalny okład
sterownika do pól rozdzielczych
(57) Sposób polega na tym, że przystosowuje się sterownik
do współpracy z danym typem pola rozdzielczego poprzez
zmianę polecenia konfigurującego sterownik.
Układ składa się z modułu przekładników (MP) połączo
nego z modułem przetworników sygnałowych (MPS) połączo
nego z wejściem pomiarowym (WP) płyty mikroprocesorowej
(PM), modułów wejść i wyjść dwustanowych (MWWD) połączo
nych z portami wejściowymi i wyjściowymi (PWW) płyty mikro
procesorowej (PM), modułu obsługi wyłącznika (POW) połączo
nego z układami sterującymi (US) umieszczonymi na płycie
mikroprocesorowej (PM), modułu zasilacza (MZ), specjalizowa
nego wyświetlacza alfanumerycznego (WA) oraz klawiatury (K)
połączonych z płytą mikroprocesorową (PM) wyposażoną w
ukSad do współpracy z programatorem (P) i wyjściem do tele
transmisji (IT).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299610 (22) 93 07 08 6(51) H02B 15/00
(71) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa;
ZWAR Zakłady Wytwórcze Aparatury
Wysokiego Napięcia, Warszawa; Instytut
Energetyki, Warszawa
(72) Kołodziejczyk Zdzisław, Kruszyński Henryk,
Kowalski Grzegorz, Wojtas Grzegorz,
Kalinowski Adam, Nowakowski Andrzej,
Pawłowska Teresa, Wieczorkowski Andrzej,
Wlazło Paweł, Pierga Wojciech,
Orzechowska Krystyna, Rup Mirosław,
Tąkiel Jarosław, Samuła Jan
(54) Sposób odczytywania konfiguracji i nastaw
pola rozdzielczego i konfigurowania pola
rozdzielczego oraz urządzenie do
odczytywania konfiguracji i nastaw pola
rozdzielczego i konfigurowania pola
rozdzielczego
(57) Sposób polega na tym, że dane opisujące stan pola
rozdzielczego, przechowuje się, a następnie przekazuje do
komputera lub sterownika tego lub innego pola rozdzielczego
oraz na tym, że dane opisujące stan pola rozdzielczego pobiera
się z komputera, przechowuje się i przekazuje do sterownika
pola lub komputera. Urządzenie składa się z wyświetlacza alfa
numerycznego (WA), połączonego poprzez port wejściowy (PW)
z płytą mikroprocesorową (PM) oraz specjalizowanej klawiatury
(K) połączonej poprzez dekoder (D) z płytą mikroprocesorową
(PM) zawierającą układ sterowania (US) i układ interfejsu (I).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299535 (22) 93 07 01 6(51) H02H 7/26
(75) Konopka Piotr, Świebodzice
(54) Wyzwalacz, zwłaszcza do
wysokonapięciowych wyłączników dużych
mocy
(57) Wyzwalacz posiada uzwojenie pierwotne (1) w kształcie
pręta, wokói którego usytuowany jest pierścień magnetyczny (2)
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z uzwojeniami wtórnymi (3). Wyindukowany w uzwojeniach
wtórnych (3) prąd zasila układ elektroniczny (4) sterujący pracą
elektromagnesu (5). Obrotowo zamocowana dźwignia wyzwa
lająca (6) napięta jest sprężyną (7) i przytrzymywana zapadką
(8). Odblokowywanie zapadki (8) następuje poprzez oddziały
wanie zwory elektromagnesu (10) na blokadę zapadki (9).
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(FE), wzmacniacz (VE) i uniwersalne wyjście danych (DA). Część
analizująca (A) zawiera procesor (PR) z mikrokomputerem, źródło
danych (DS) i zasilacz prądowy (SV).

(6 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303748

A1(21) 299579 (22) 93 07 06
6(51) H02J 3/38
(75) Goryca Zbigniew, Radom
(54) Przetwornica do awaryjnego zasilania
świateł sygnalizatorów kolejowych
(57) Przetwornica charakteryzuje się tym, że komparator na
pięcia (D) steruje pracą dwustopniowego stykowego układu
przełączającego (F), a układ wyzwalania dwóch tranzystorów
(C) połączony jest bezpośrednio ze stopniem mocy (E).

(1 zastrzeżenie)

(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 06 09

6(51) H02K1/18
H02K5/24
93 4322268
(32) 93 07 05
(33) DE
ABB Management AG, Baden, CH
Zimmermann Hans
Maszyna elektryczna o osi poziomej

(57) Przedstawiona jest maszyna elektryczna o osi poziomej,
z umieszczonym w dzielonej poziomo obudowie (2, 3) korpu
sem stojana (1) z blachy, który za pomocą rozmieszczonych na
jego obwodzie klinów mocujących jest zamocowany przez za
ciśnięcie w pierścieniach nośnych (32), które są połączone na
ich obwodzie zewnętrznym za pośrednictwem elementów mo
cujących (39, 40) z częścią dolną (2) obudowy maszyny. Pier
ścienie nośne (32) mają płyty mocujące, które są usytuowane
symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii maszy
ny. Dla odsprzężenia korpusu stojana (1) od części dolnej (2)
obudowy, płyty mocujące (40) są mocowane na pierścieniach
nośnych jako biegnące poziomo i sprężynujące w kierunku pro
mieniowym, przy czym sama płyta mocująca (40) jest ukształtowa
na jako sprężyna płytkowa względnie wykazuje działanie sprężyny
płytkowej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 304006
(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 06 27

6(51) H02J 13/00
H04B 1/06
93 4323319
(32)93 07 06
(33) DE
DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH,
Berlin, DE
Drescher Jurgen
Układ odbiornika radiowego ze sterowaniem
okrężnym

(57) Układ charakteryzuje się tym, że odbiorniki ze sterowa
niem okrężnym są podzielone na podzespoły umieszczone w
części odbiorczej (Ę i w części anaiizującej (A). W części
odbiorczej (E) są umieszczone antena (AN), odbiornik radiowy
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A1 (21) 304523

(22) 94 08 01

6(51) H02K 3/44
H02K9/24
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe
Energetyki ENERGOSERWIS, Lubliniec
(72) Adamek Jan, Kuboś Edward, Osadnik
Janusz, Sieradzki Stefan
(54) Sposób zwiększenia mocy turbogeneratora i
uzwojenie wirnika turbogeneratora
umożliwiające zwiększenie mocy

(57) Sposób polega na tym, że w każdym żłobku wirnika
turbogeneratora, o szczelinowym systemie chłodzenia uzwoje
nia, zmniejsza się grubość podkładki izolacyjnej i izolacji międzyzwojowej oraz usuwa segment wypełniający dno izolacji
żłobkowej, a w uzyskaną dzięki temu przestrzeń wprowadza się
dodatkowy zwój, przy czym zwój ten posiada kształt zapewnia
jący szczelinowy system chłodzenia uzwojenia.
Uzwojenie ma w żłobku (z + 1) zwojów (3) chłodzonych
systemem szczelinowym, przy czym przewody z zwojów (3) oraz
górny przewód (4) zwoju (z + 1) mają taki sam kształt, natomiast
dolny przewód (5) zwoju (Z + 1), znajdujący się na dnie izolacji
żłobkowej (2), ma kształt półokrągłego pręta o dwóch przemien
nie zmiennych przekrojach.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303830 (22) 94 06 14
6(51) H02K 3/46
(31) 93 9312312
(32) 93 0615 (33) GB
(71) JOHNSON ELECTRIC S.A, La
Chaux-de-Fonds, CH
(72) MokKam-Shing
(54) Koło wirnikowe dla wirnika uzwojeniowego
w silniku elektrycznym oraz wirnik
uzwojeniowy
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Grzbiet (53) zwiększa także odległość pełzania elektry
cznego dla uzwojeń wirnika w miejscu, w którym leżą na piaście.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 304081 (22)94 07 01
6(51) H02K 3/50
(31)93 4322269
(32)93 07 05 (33) DE
(71) ABB Management AG, Baden, CH
(72) Paroz Jose-Pierre, Zimmermann Hans
(54) Urządzenie do mocowania końców uzwojenia
stojana maszyny elektrycznej
(57) Urządzenie do mocowania końców uzwojenia stojana
maszyny elektrycznej, zawierającej wirnik i stojan, której stojan
ma pakiet (2) blach z obudową stojana od strony końców płyt
dociskowych stojana a w pakiecie (2) blach w rowkach (9)
umieszczone jest uzwojenie zawierające dolne (5) i górne (6)
pręty, których końce wystają osiowo poza pakiet (2) blach, i
które to mocowanie zawiera wewnętrzny pierścień (15). który
bezpośrednio lub za pomocą włączenia podkładek przylega do
rozszerzających się jako puste stożki końców uzwojenia stojana
oraz wieloczęściowe zewnętrzne oparcie, które opiera się na
stronie czołowej pakietu blach, za pomocą konsoli (8) charakte
ryzuje się tym, że zewnętrzne oparcie zawiera wieloczęściowy
pierścień zewnętrzny (10), składający się z połączonych ze sobą
rozłącznie pierścieniowych segmentów, przy czym segmenty
pierścieniowe częściowo leżą na wolnym końcu konsoli (8) w
rowkach (9) obiegających obwodowo pierścień i zbiegających
się, przy czym przewidziany jest element do dystansowania
dolnych i górnych prętów (5,6), zaś pierścień wewnętrzny składa
się z zamkniętego klinowego pierścienia (15b), jedno- lub wieloczęściowego zewnętrznego pierścienia klinowego (15a) i seg
mentów podporowych (15c), przy czym powierzchnie klinowe na
obu pierścieniach klinowych (15a, 15b) przebiegają w kierunku
stożkowo rozciągających się końców uzwojenia, zaś oba pier
ścienie klinowe (15a, 15b) napinane są wzajemnie osiowo.
Wykonane w ten sposób mocowanie główek uzwojenia
spełnia wszystkie wymagania wynikające z praktyki i może ono
być ponownie napinane.

(6 zastrzeżeń)

(57) Kolo wirnikowe (50) zabezpieczające uzwojenia wirnika
na końcu rdzenia wirnika, zawiera dwie części, piastę (51) i
część korpusu (55). Część korpusu (55) ma wiele promieniowo
wystających ramion (56), które pokrywają ramiona warstw wir
nika, przynajmniej w obszarze uzwojeń wirnika. Część korpusu
(55) jest dopasowana i podtrzymywana przez piastę (51). Obwodowo wystający grzbiet (53) jest utworzony na piaście (51)
dla utworzenia zapory, do której przylega część korpusu (55)
dla dokładnego umieszczenia tej części korpusu na piaście.

A1(21) 299596

(22) 93 07 07

6(51) H02K 5/14
H02K 15/16
H02K 13/00
(71) DOLMEL DRIVES LTD., Wrocław
(72) Goldwasser Ignacy, Połtyn Janusz,
Przybycień Edward
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(54) Sposób i zespół do ustalania położenia
mostów szczotkowych w silnikach
elektrycznych
(57) Sposób ustalania polega na tym, że wstępnie ustalone
w trakcie montażu położenie osi geometryczne] w stosunku do
osi magnetycznej silnika synchronizuje się przy wykorzystaniu
istniejącego na połączeniu śrub (6) z otworami (13), pierścienia
(9) i otworami (5), ścianki (1), korpusu luz dodatni oraz ich luz
zerowy w stosunku do otworów (12) w płytkach pośredniczą
cych (11).
Zespół do ustalania stanowi prostopadle do osi geome
trycznej silnika umieszczony, zewnętrznie na właściwych pro
wadnicach kątowych korpusu, pierścień (4) z zamocowanymi
wkrętami (9), czterema płytkami pośredniczącymi (11) osadzo
nymi pod kątem 65° do płaszczyzn przekroju wzdłużnego kor
pusu w wykonanych w ściance (1) tego korpusu wybraniach
(10), przy czym zarówno pierścień (4) jak i przedmiotowe płytki
pośredniczące (11) wyposażone są odpowiednio w otwory prze
lotowe (12,13) pod śruby (6) zamocowane do ścianki (1) korpu
su właściwych obsad szczotkowych (8), a sam pierścień (4)
blokowany jest wkrętem do jednej z prowadnic kątowych.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303743

(22) 94 06 09

6(51) H04B 5/02
H04B 1/38
G07C 11/00
G07C 1/10
(1V\ Provision Sp. z o.o., Warszawa
(72) Orłowski Aleksander
(54) Urządzenie nadawczo-odbiorcze do
wytwarzania pola elektromagnetycznego o
dużej energii i do detekcji modulowanego
sygnału wielkiej częstotliwości

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma antenową
cewkę odbiorczą (LO) mocowaną płasko do pierwszej wspo
rczej płyty z materiału izolacyjnego oraz dwie identyczne pod
względem kształtu, rozmiarów, sposobu wykonania uzwojenia i
liczby zwojów, montowane symetrycznie jedna jako zwierciad
lane odbicie drugiej i połączone szeregowo antenowe cewki
nadawcze (LN1), (LN2) mocowane płasko do drugiej wsporczej
płyty z materiału izolacyjnego. Płyty wsporcze pierwsza i druga
są konstrukcyjnie sztywne i mocowane równolegle do siebie. Oś
symetrii zamocowanego do płyty drugiej zespołu dwóch ante
nowych cewek nadawczych (LN1), (LN2) jest równoległa do osi
symetrii antenowej cewki odbiorczej (LO), tak by w umiejscowie
niu cewek nadawczych względem cewki odbiorczej została
zachowana symetria elektn/czna. Blok (DK) demodulatora i de
kodera ma pierwsze wejście (S1), które jest pierwszym wejściem
analogowego mieszacza. Drugie wejście tego mieszacza jest
sterowane napięciem z podzielnika częstotliwości, którego wej
ście jest połączone z drugim wejściem (S2) tego bloku, a po
przez to wejście z wyjściem generatora (G) wytwarzającego
napięcie wzbudzające. Z wyjściem mieszacza połączone jest
wejście filtru dolnoprzepustowego. 2 wyjściem tego filtru bez
pośrednio połączone jest pierwsze wejścia komparatora napię
cia, natomiast wejście komparatora dla napięcia odniesienia
połączone jest z wyjściem filtru poprzez złożony z rezystora i
kondensatora całkujący dwójnik. Wyjście komparatora łączone
jest z wejściem danych przerzutnika typu D. Wejście zegarowe
tego przerzutnika łączone jest z wyjściem układu odtwarzające
go elementową skalę czasu. Blok (DK) demodulatora i dekodera
ma wyjście danych (O) oraz sygnału zegarowego (CK).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 299547 (22) 93 06 30 6(51) H02K 23/40
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. KPuiaskiego,
Radom
(72) Saniawa Dioniz)', Mitew Emii, Chołuj
Zbigniew, Szafraniec Andrzej
(54) Obwód magnetyczny biegunów maszyny
prądu stałego
(57) Obwód magneîyczy zawiera boczniki magnetyczne (4,
5) tworzące dodatkową drogę przepływu zmiennego strumienia
magnetycznego w maszynie prądu stałego.
Na uzwojenia biegunów maszyny (6, 7) nałożone są
boczniki magnetyczne (4, 5) wykonane z pakietu blach elektro
technicznych. Maszyna prądu stałego z bocznikami magnetycz
nymi (4, 5) przeznaczona jest do pracy przy zasilaniu jej z
układów przekształtnikowych,

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 304341
(31)
(86)
(87)
f7lS
(72)
(54)

(22) 93 10 07

6(51) H04B 7/26
H04L 27/36
H03F1/32
92 9222922
(32) 92 11 02 (33) GB
9310 07 PCT/EP93/02743
94 05 11 WO94/10765 PCT Gazette nr 11/94
MOTOROLA INC, Schaumburg, US
Van Den Heuvel Anthony Patrick, Valentine
Stephen Thomas, Boscovic Dragan
Linearyzacja wzmacniacza mocy w
wielodostępnym systemie radiokomunikacji
ruchomej z podziałem czasowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest dalekosiężny wielodostę
pny system radiokomunikacyjny z podziałem czasowym i stru-
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ktura komórkowa służąca do komunikacji między stacjami sta
łymi, przenośnymi i przewoźnymi w tego rodzaju systemie.
System radiokomunikacyjny zawiera stację bazową i pewr.ą
liczbę końcowych urządzeń radiokomunikacyjnych służących
do łączności za pośrednictwem przedziałów czasowych kanału
radiowego z podziałem czasowym, przy czym stacja bazowa
zaopatrzona jest w środki nadawcze sygnału synchronizacyjne
go do taktowania wszystkich przedziałów czasowych, a każde
z urządzeń końcowych zaopatrzone jest we wzmacniacz mocy
ze środkami linearyzacyjnymi. Kanały zawierają wyznaczone z
góry linearyzacyjne przedziały czasowe (120) służące do trans
misji linearyzacyjnych sygnałów przygotowawczych, przeple
cione z innymi przedziałami czasowymi, a każde końcowe urzą
dzenie radiowe zaopatrzone jest w środki do generacji sygnału
przygotowawczego podczas trwania Sinearyzacyjnego przedziału
czasowego i do linearyzacji swojego wzmacniacza mocy podczas
trwania tego przedziału czasu, z wyprzedzeniem i niezależnie od
nadawania sygnałów któregoś, z pozostałych przedziałów czaso
wych (110-113).
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przez użytcie określonej uprzednio funkcji. Tożsamość zmienne
go klucza szyfrowania i informacja dotycząca uprzednio określo
nej funkcji przesyłana jest przez pierwszy zespół łączności do
docelowego zespołu łączności. Po otrzymaniu tożsamości zmien
nego klucza szyfrowania i informacji dotyczącej uprzednio okre
ślonej funkcji docelowy zespół łączności wytwarza zmienny klucz
prywatnej rozmowy. Kiedy zmienny klucz prywatnej rozmowy
zostanie już określony przez pierwszy zespół łączności i docelowy
zespół łączności, oba zespoły łączności mogą połączyć się w
bezpiecznej łączności międzypunktowej.

(5 zastrzeżeń)

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 305169 (22) 93 12 27 6(51) H04L 27/30
(31) 93 004159
(32) 93 0113
(33) US
(86) 93 12 17 PCT/US93/12634
(87) 94 07 21 W094/16513 PCT Gazette nr 17/94
(71) MOTOROLA INC., Schamburg, US
(72) Ayerst Douglas L, Carsello Stephen R.,
Glotzbach Warren P.
(54) System przesyłania komunikatów
przychodzących z dostępem
zwielokrotnionym z podziałem kodowym
(CDMA) wykorzystującym powtórne użycie
sekwencji
(57) System przesyłania do realizowania łączności dwukie
runkowej, zawiera stacje bazowe (15) do nadawania i odbiera
nia informacji oraz centralny sterownik (10) dołączony do tych
stacji bazowych (15) i sterujący nimi. Centralny sterownik (10)
selektywnie przydziela środki przetwarzania każdej ze stacji
bazowych (15) zgodnie z informacją nadawaną i odbieraną
przez stacje bazowe (15).

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 304010
(31)
71)
72)
(54)

(22) 94 06 28

6(51) H04K1/00
H04B 14/02
93 084119
(32)93 07 01
(33) US
MOTOROLA INC, Schaumburg, US
Banwart Dean E.
Sposób międzypunktowej łączności w
bezpiecznych systemach łączności

(57) W bezpiecznym systemie łączności (100) bezpieczna
łączność międzypunktowa może być realizowana w następują
cy sposób. Pierwszy zespół łączności (102) otrzymuje od ope
ratora żądanie łączności międzypunktowej identyfikujący przy
najmniej jeden docelowy zespół łączności (103). W odpowiedzi
pierwszy zespół łączności wytwarza zmienny klucz prywatnej
rozmowy przez zmodyfikowanie zmiennego klucza szyfrowania
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A1 (21) 299523

(22) 93 06 29

6(51) H04L 29/12
E21D 21/02
G01L1/00
(71) Gawędzki Wacław, Kraków; Layer Edward,
Kraków; Jurkiewicz Jerzy, Kraków; Layer
Andrzej, Katowice; Stopyra Michał, Kraków;
Surma Andrzej, Tychy; Wiedyska Czesław,
Tychy; Kopalnia Węgla Kamiennego
WESOŁA S.A., Mysłowice
(72) Gawędzki Wacław, Layer Edward, Jurkiewicz
Jerzy, Layer Andrzej, Stopyra Michał, Surma
Andrzej, Wiedyska Czesław
(54) Układ do monitoringu sił naciągu kotew
obudowy kotwiowej

(57) Układ do monitoringu zawiera komputer (KP), którego
dwukierunkowy interfejs (IF) poprzez dwukierunkowy układ optoizolacji (UO) sprzęgnięty jest z układem dopasowania linii
(UDL), który zasilany jest z zasilacza powierzchniowego (ZP).
Układ dopasowania linii (UDL) jest połączony poprzez
iinię telefoniczną (KLT) z układem rozgałęziającym (U R), który jest
zasilany z zasilacza dołowego (ZD) i posiada N przyłączy (Pi...PN), do
każdego z których jest dołączona linia transmisji danych (LTRI...LTRN)
oraz linia zasilania (LZI,..LZN) układów koiwy. Do każdej z linii jest
dołączonych od 1 do k układów kotwy (UKn... UKkNN), przy czym
każdy z nich zawiera żerdź kotwy, wklejaną w górotwór stropowy, na
której wzdłuż jej długości naklejone są tensometry połączone w
mostki (T1....T1), w których wyjścia oraz wyjście układu kalibracji
(KAL) włączane są sterowanym układem przełączającym (UP) w
obwód sprzężenia zwrotnego modulatora częstotliwości (MCz),
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zasilanego z zasilacza modulatora (ZM), załączonego mikrosterownikiem (MS). Wyjście modulatora częstotliwości (MCz) połą
czone jest z układem kalibracji (KAL) oraz z wejściami mostków
tensometrycznych (TI...TL) i mikrosterownikiem (MS), który jest
również połączony z układem przełączającym (UP), a poprzez
dwukierunkowy układ optoizolacji układu kotwy (UOUK) jest
także połączony z linią transmisji danych (LTRI...LTRN) i zasila
ny jest z układu zasilania głównego (ZG), który połączony jest z
linią zasilania (LZI...LZN) układów kotwy oraz z zasilaczem modu
latora (ZM).

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 303842 (22) 94 06 15
6(51) H05B 3/84
(31) 93 9307207
(32) 93 0615
(33) FR
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE
INTERNATIONAL, Courbevoie, FR
(72) De Paoli Martial, Mathivat Denis, Huchet
Gerard, Devert Laurant
(54) Szyba wyposażona w co najmniej jeden
układ elektryczny
(57) Szyba wyposażona jest w co najmniej jeden układ zasi
lania prądem elektrycznym, w co najmniej jedno urządzenie (2,
3) do połączenia elektrycznego składające się z elementów
przewodzących (7, 8) i co najmniej jednego kabla (10) składa
jącego się z drutów, przy czym co najmniej część kabla (10) jest
przytwierdzona do podłoża stanowiącego część szyby. Ten sam
kabel może być połączony elektrycznie z szeregiem układów
zasílaných prądem elektrycznym. Szyba może być wyposażona
w wyjście kabla. Kabel może być przytwierdzony bezpośrednio
lub pośrednio do podłoża za pomocą pianki, która na obu
powierzchniach posiada warstwę kleju.

(20 zastrzeżeń)

IL WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 98276

(22) 93 07 08

6(51) A01C 9/02
A01C1/08
A01B 49/04

(75) Łuczak Stanisław, Warta
(54) Sadzarka do ziemniaków
(57) Sadzarka do ziemniaków zawiera nośną ramę (1) z
jezdnymi kołami (2) i jest wyposażona w zasobnik (3) ziemnia
ków, dwa pionowe przenośniki miseczkowe (4), pojemnik (6) na
granulowany nawóz sztuczny, reduce (16) oraz obsypniki (18) z
tym, że sadzarka w przedniej części ma zbiornik (7) na roztwór
substancji zaprawowych i/lub odżywczych, przy czym zbiornik
ten ma u dołu rozgałęziające się króćce (8,9), a w uchwycie (10)
bocznej ścianki zbiornika (7) jest zamocowany króciec (11)
służący do doprowadzania sprężonego powietrza, który zawiera
dwa podwójne rozgałęźniki (12, 13) z zaworami (14, 15). Do
przedniej ścianki (20) zasobnika (3) oraz pomiędzy odkładnicami redlic (16) są zamocowane rozpylacze (21), przy czym roz
pylacze te są połączone za pomocą elastycznych przewodów
(25, 26, 27, 28) z rozgałęziającymi się króćcami (8, 9) oraz za
pomocą elastycznych przewodów (32,33) z rozgałęźnikami (12,
13) króćca (11). Ponadto do nośnej ramy (1) są zamocowane
wychylnie grzebieniowe razdrabniacze.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101091 (22) 94 08 29
(75) Ryżak Andrzej, Oława
(54) Doniczka

6(51) A01G 9/02

(57) Doniczka charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia
boczna (1), utworzona według krzywej (2), zawiera co najmniej
jedną opaskę (3), której powierzchnia jest równoległa do osi
pionowej doniczki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101092

(22) 94 08 29

6(51) A01G 9/02
A01G9/04

(75) Ryżak Andrzej, Oława
(54) Zestaw doniczkowy
(57) Zestaw składa się z pojemnika (1) i elementu nośnego
(2). Pojemnik (1) ma gniazdo (3) i wsporniki (4), przy czym w
gnieździe (3) jest umieszczony czop (5) elementu nośnego (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101093

(22) 94 08 29

.6(51) A01G 9/02
A01G9/04

(75) Ryżak Andrzej, Oława
(54) Zestaw doniczkowy
(57) Zestaw składa się z pojemnika (1) i elementu nośnego
(2). Pojemnik ma gniazdo (3), w którym jest umieszczony czop
(4) eiementu nośnego (2).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 101341 (22) 94 10 07
6(51) A01G 9/12
(75) Kawka Arkadiusz, Zawiercie
(54) Podpora do roślin ogrodniczych
(57) Podpora do roślin ogrodniczych składa się z części
podziemnej (1) i części nadziemnej (2). Część podziemna (1)
ma kształt pręta pionowego z zaostrzoną końcówką (3). Do
części podziemnej (1) jest przyspawany wspornik stabilizujący
(4) w kształcie litery C, który ma zaostrzone końcówki (5), (6).
Część nadziemna (2) ma kształt spirali i jest przedłużeniem
części podziemnej (1).
Podpora ma zastosowanie do uprawy roślin ogrodni
czych, zwłaszcza do uprawy warzyw i roślin pnących.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 101148 (22) 94 09 06 6(51) A41D 11/00
(71) Zalasa Mariusz, Łódź
(72) Zalasa Maria
(54) Ocieplany komplet dziecinny
(57) Ocieplany komplet dziecinny składa się z dwóch części,
kurtki (1) i spodni (16). Kurtka (1) ma z przodu (6) fantazyjny
element (7), kształtem zbliżony do trapezu różnobocznego,
połączonego z boku (8) na stałe, a z boku (9) rozłącznie. Dół (10)
połączony jest z paskiem (11), mającym z przodu (6) i z tyłu
kształt zbliżony do połączonych dwóch prostokątnych trójkątów
(13) i (14), a na bokach paska (11) usytuowana jest w tunelu (15)
ściągająca guma. Spodnie (16) mają z przodu fartuch (17) w
kształcie zbliżonym do rombu, zaś z tyłu (18), w pasie (19), jest
tunel (20) ze ściągającą gumą.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98208
(22) 93 07 02 6(51) A22C 11/02
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego,
Rzeszów
(72) Cyran Kazimierz, Soltys Leszek
(54) Urządzenie do produkcji szynek
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do pro
dukcji szynek, zwłaszcza w osłonie z folii kolagenowej i siaîc9.
Urządzenie może być stosowane w przemyśle mięsnym
i garmażeryjnym. Posiada mechanizm podający folię kolageno
wą (1) złożony z rolki obrotowej (2) umieszczonej w uchwytach
(3), przymocowanych do konstrukcji wsporczej (4). Wokół cylin
dra formującego (5) usytuowany jest luźno prętowy element
zawijający (6), którego jeden koniec przymocowany jest do
elementu (7) obejmującego cylinder formujący (5), natomiast na
końcu tego cylindra (5) umieszczona jest tuleja (8), której koł
nierz połączony jest rozłącznie z elementem (7) na kołkach
ustalających (9).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 101033 (22) 94 08 12 6(51) A41D 13/10
(71) ORPEL Spółdzielnia Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń, Łódź
(72) Kowalczyk Hieronim, Roguś Stanisław,
Traczykowska Teresa, Liwkowicz Jolanta
(54) Rękawice ochronne niepalne i
termoizolacyjne
(57) Wzór użytkowy dotyczy rękawic ochronnych niepalnych
i termoizolacyjnych, trzypalcowych, które mają od strony (1)
chwytnej tkaninę z włókien aramidowych, od strony (6) zewnę
trznej tkaninę z włókien aramidowych aluminizowaną i powle
czoną folią poliestrową, a wewnątrz trzy wkłady izolujące (2, 3,
4) i warstwę (5) podszewkową.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Podeszwa buta specjalnego
(57) Wzór użytkowy dotyczy buta rozgrzewanej ruchem tło
czka w cylinderku, wymuszonym ruchem użytkownika.
W przedniej części podeszwy umieszczono tłoczek z
cylinderkiem (1), poza którym w kierunku obcasa (2) znajduje
się sprężyna (3), połączona przegubem przednim (4) z prowad
nicą (5), dzieloną przegubem środkowym (6). Zakończenie sprę
żyny umiejscowione jest z udziałem przegubu tylnego (7) we
wzdłużnie położonym rowku obcasa (8), przechodzącym przez
całą długość podeszwy z tym, że na wysokości przegubu środ
kowego (6), poprzecznie do rowka wzdłużnego obcasa, w nie
przelotowym otworze poprzecznym (10), umieszczono wkręt
(11) blokujący ruch pionowy prowadnicy (5) podeszwy buta
specjalnego.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100509 (22) 94 05 20 6(51) A45D 29/00
(75) Gruszecki. Lucjan, Wiesznia Mała
(54) Kostka kosmetyczna
U1 (21) 101037 (22) 94 08 16 6(51) A41D 13/10
(71) ORPEL Spółdzielnia Ushig
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń, Łódź
(72) Kowalczyk Hieronim, Roguś Stanisław,
Traczykowska Teresa, Liwkowicz Jolanta
(54) Rękawice ochronne niepalne,
termoizolacyjne
(57) Wzór użytkowy dotyczy rękawic ochronnych niepal
nych, termoizolacyjnych, jednopalcowych, dwustronnych, które
mają zewnętrzną tkaninę (1) z włókien aramidowych ze wzmoc
nieniem (3) od wewnątrz na całej powierzchni (2), również z
tkaniny aramidowej, połączonych pikowaniem (4, 5, 6), a pod
wzmocnieniem mają dwa wkłady (7,8) izolacyjne i podszewkę (9).

(57) Kostka jest utworzona z dwóch trwale połączonych prostopadłościennych kształtek piankowych (2, 3) o zróżnicowanym sto
pniu ściernego oddziaływania połączonych wzajemnie spoiwem (1)
w postaci kleju, przy czym - w zależności od jej przeznaczenia
funkcyjnego, obie kształtki wykonywane są z pianki poliuretano
wej o zróżnicowanej wzajemnie sztywności, względnie z pianki
szklanej i z pianki poliuretanowej. Celem optycznego zróżnico
wania przydatności funkcyjnej obu irwale łączonych kształtek,
zawsze przynajmniej jedna z nich jest trwale barwiona.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98199
(22) 93 07 02 6(51) A46B 11/00
(75) Zacharowska Maria, Konstantynów Łódzki
(54) Szczoteczka do zębów o specjalnym
przeznaczeniu
U1(21) 98166
(22)93 06 28
(75) Lorek Jan, Ligota Dolna

6(51) A43B 13/14

(57) Szczoteczka składa się z trzonka (1) i z przymocowane
go do niego włosia (3) i ma w tym trzonku wzdłużny wewnętrzny
kanał (2) zakończony w części z włosiem wylotowymi otworami
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(4). Na końcu trzonka (1) jest umieszczony wylotowy króciec (5)
kanału (2) połączony z pojemnikiem (7) za pomocą węża (6).

(1 zastrzeżenie)
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uskokiem pod nimi, mającego górną półkę zawiniętą w dół, w
swej części początkowej otwartą ku górze, połączonych wzajem
nie w sposób nierozłączny oraz ma szufladkę składającą się z dwu
bocznych zetowników połączonych wzajemnie przez dolne półki
w sposób trwały dnem kształtowym wyposażonym w uchwyt (10)
o przekroju ceownika, znajdujący się na początku szuflady i
wywinięcie znajdujące się na końcu szuflady, a ponadto na końcu
zetownika, w końcu mającym wyjęcie górnej półki, są rolki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98236
(22) 93 07 08 6(51) A47B 91/00
(75) Dobrucka Urszula, Warszawa
(54) Podstawka regulacyjna
U1(21) 100702 (22) 94 06 17 6(51) A47B 17/00
(75) Kieryło Andrzej, Plochocin
(54) Biurko
(57) Biurko składające się z boczków, płyty, wkrętów regula
cyjnych i elementów mocujących, ma boczki (1) o kształcie
zbliżonym do litery C, z dolnym ramieniem dłuższym od górne
go, o przekroju kwadratowym z narożami (9, 10) ściętymi pod
kątem 45°, które są połączone, każdy poprzez dwa walce (5) i
jednolite dla każdej pary walców (5) podkładki (6), z płytą (2),
przy czym między górnym i dolnym ramieniem boczka (1)
znajduje się pionowy tunel (7) i odpowiednio poziomy tunel na
zawiasach pod płyty (2).

(57) Podstawka regulacyjna składa się z trzech elementów:
korpusu, gwintowanej tulei (2), podstawki (3), połączonych ze
sobą w sposób rozłączny i wykonanych ze sztucznego tworzy
wa. Korpus ma kształt prostokątnej miseczki z kołnierzem, która
służy do przymocowania podstawki do regulowanego mebla.
Na tulei (2) jest umieszczona obejma (17) z suwakiem (18), na
dole tuleja (2) jest zakończona kołnierzem (13), na wewnętrznej
powierzchni ma odpowiedniej długości gwint, a na zewnętrznej
wybranie (14). Podstawa (3), wyposażona w gwintowaną tuleję
(15), ma profilowany kołnierz (16), który tworzy stabilną podsta
wę. Podstawka regulacyjna przeznaczona jest do regulowania
wysokości i poziomowania mebli.

(6 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101171 (22) 94 09 09
6(51) A47G 9/08
(75) Wilczek Daniel, Bydgoszcz
(54) Becik
U1(21) 100794 (22) 94 07 05 6(51) A47B 37/02
(75) Kieryło Andrzej, Płochocin
(54) Zespół stolika komputerowego
(57) Zespół stolika komputerowego ma prowadnicę (1) skła
dającą się z kątownika (2), mającego otwory mocujące (7) w
górnej poziomej półce, i ceownika wyposażonego w rolki z

(57) Becik charakteryzuje się tym, że ma na obu bocznych
obrzeżach kołderki, wszyte zamki błyskawiczne (5), natomiast
górna warstwa tkaniny (6) zszyta jest z doiną warstwą tkaniny
(7) poprzez obrzeże, za wyjątkiem linii zakładki (8), w miejscu
której utworzona jest szczelina z dostępem do obu przestrzeni
utworzonych między tkaninami, w których osadzone są, w kształ
cie prostokątnych poduszek, warstwy ocieplające, przy czym w
dolną warstwę tkaniny (7) wszyty jest poprzecznie zamek bty-
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skawiczny, a w przestrzeni pomiędzy dolną warstwą tkaniny, a
poduszką osadzona jest sztywna, płaska płyta (16).

kształtowa skorupowa nakładka, która ma przelotowy otwór
(13). Podstawa (1) ma otwory mocujące (15).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101036

(22) 94 08 14

6(51) A47G 25/28

(75) Cichański Antoni, Poznań; Malerowicz
Ignacy, Gniezno
(54) Wieszak odzieżowy
(57) Wieszak do odzieży ma kształt zbliżony do połowy
elipsy przeciętej wzdłuż dłuższej osi, którego poprzeczkę (2)
stanowi dłuższa oś elipsy, natomiast ramiona (1) będące połową
obwodu elipsy w punkcie przecięcia krótszej półosi elipsy z jej
obwodem przechodzą w owalną szyjkę wieszaka (4) zakończo
ną hakiem (3), zaś poprzeczka (2) na końcach posiada dwa
haczyki (9) skierowane ku dołowi oraz dwie suwliwe klamerki, a
na ramionach (1) wieszaka znajdują się prostopadłe ząbki bloku
jące (7) oraz umieszczone rozłącznie naramienniki (5) o kształcie
wydłużonej kropli z zaciskami regulującymi przesuw wzdłużny
naramienników (5) po ramionach wieszaka, przy czym naramien
niki (5) posiadają wsporniki sprężynujące (6) utrzymujące nara
mienniki (5) w żądanej pozycji w stosunku do ramion (1) wieszaka.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100824

(22) 93 07 07

6(51) A47H 23/00

(75) Ćwiertka Adam, Andrychów
(54) Element osadczy prowadnicy zasłony
łazienkowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element osadczy
prowadnicy zasłony łazienkowej, przeznaczony zwłaszcza dla
osadzania prowadnic kątowych. Składa się on z podstawy (1) w
formie krążka, którego obrzeże ma część zamka zatrzaskowego
(2), natomiast powierzchnia (3) podstawy (1) ma walcowy wy
stęp (4), z wewnętrznym wybraniem (5) w formie stożka ścięte
go, którego mniejsza podstawa, zwróconaw kierunku podstawy
(1), ma przelotowy otwór (6). W wewnętrznym wybraniu (5)
osadzony jest przesuwnie rozpieracz (7) w formie stożka ścięte
go, mający na swej pobocznicy występy rozpórcze (8). Rozpie
racz (7) ma w osi od strony większej podstawy sześciokątne
wybranie (9), zakończone przelotowym otworem (10). Podstawa
(1) połączona jest z rozpieraczem (7") elementem śrubowym
(11). Na zamku zatrzaskowym (2) osadzona jest rozłącznie

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka charakteryzuje się tym, że jej płyta (1) ma z
wierzchu zagłębienia (2) z utworzonymi pod spodem występami
(3), których dolne krawędzie spoczywają na dnie (4) naczynia,
przy czym pomiędzy płytą (1) i dnem (4) jest utworzona wolna
przestrzeń (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100825
U1(21) 98242

(22) 94 07 08

(22) 94 07 08

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka charakteryzuje się tym, że na obrzeżu płyty (1 )
znajduje się podwinięty ku dołowi kołnierz (3), którego dolna
krawędź spoczywa na dnie (4) naczynia, przy czym pomiędzy
płytą (1) i dnem (4) jest utworzona wolna przestrzeń (5).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100825

(22)94 07 08

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka charakteryzuje się tym, że na obrzeżu płyty (1)
znajduje się podwinięty ku dołowi kołnierz (3), którego dolna
krawędź spoczywa na dnie (4) naczynia, przy czym pomiędzy
płytą (1) i dnem (4) jest utworzona wolna przestrzeń (5).

(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka, w postaci poziomej, blaszanej płyty z otwora
mi sitowymi, umieszczanej w naczyniu do smażenia, pieczenia
lub gotowania żywności, charakteryzuje się tym, że w obrzeżnej
części płyty (1) znajduje się zespół profilowych otworów (3) z
zagiętymi ku dołowi przetłoczeniami (4) materiału, których dolne
krawędzie spoczywają na dnie (5) naczynia, przy czym pomię
dzy płytą (1) i dnem (5) jest utworzona wolna przestrzeń (6).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 100826

(22) 94 07 08

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka w postaci poziomej, blaszanej płyty z otworami
sitowymi, umieszczanej w naczyniu do smażenia, pieczenia lub
gotowania żywności charakteryzuje się tym, że na obrzeżu płyty
(1) znajduje się zespół wystających ku dołowi występów (3),
których dolne krawędzie spoczywają na dnie (4) naczynia, przy
czym pomiędzy płytą (1) i dnem (4) jest utworzona wolna prze
strzeń (5).

U1(21) 100829

(22) 94 07 08

(22) 94 07 08

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka, w postaci poziomej płyty z otworami sitowymi,
umieszczanej w naczyniu do smażenia, pieczenia lub gotowa
nia żywności, charakteryzuje się tym, że jej płytę stanowi drucia
na siatka (1), która jest przytwierdzona z wierzchu do obrzeżnej
ramy (2), spoczywającej swą dolną powierzchnią na dnie (3)
naczynia, przy czym pomiędzy siatką (1) i dnem (3) jest utwo
rzona wolna przestrzeń (4).

(1 zastrzeżenie)

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Wkładka charakteryzuje się tym, że sitowe otwory (2)
płyty (1) mają zagięte ku dołowi przetłoczenia (3) materiału,
których dolne krawędzie spoczywają na dnie (4) naczynia, przy
czym pomiędzy płytą (1) i dnem (4) jest utworzona wolna prze
strzeń (5).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100827

Nr 1 (549) 1995

U1(21) 100830

(22) 94 07 08

6(51) A47J 36/20

(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkładka do na
czyń kuchennych, przeznaczona do smażenia, pieczenia i go
towania żywności przy użyciu minimalnych ilości tłuszczu lub
wody. Wkładka ma postać zasadniczo poziomej, blaszanej pły
ty, umieszczanej w naczyniu.
Charakteryzuje się tym, że jej płyta (1) ma z wierzchu
zagłębienia (2) z utworzonymi pod spodem występami (3),
których dolne krawędzie spoczywają na dnie (4) naczynia, przy
czym pośrodku zagłębień (2) znajdują się sitowe otwory (5), a
pomiędzy płytą (1) i dnem (4) jest utworzona wolna przestrzeń
(6).

(1 zastrzeżenie)

U 1(21) 100828 (22) 94 07 08 6(51) A47J 36/20
(75) Barczyk Janusz, Poznań
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U1(21) 101063
(22)94 08 23
6(51) A47J 37/01
(75) Barczyk Janusz, Poznań
(54) Wkładka do naczyń kuchennych
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkładka do na
czyń kuchennych, przeznaczona do smażenia, pieczenia i go
towania żywności przy użyciu minimalnych ilości tłuszczu lub
wody.
Wkładka ma postać zasadniczo poziomej płyty z otwo
rami, umieszczanej w naczyniu.
Charakteryzuje się tym, że stanowi prętowy ruszt (1),
spoczywający na dnie (2) naczynia, przy czym górną powierz
chnię rusztu (1) i dno (2) naczynia dzieli wyznaczony odstęp (D).
Ruszt (1) składa się z wielu umieszczonych obok siebie prętów
(3), trwale połączonych za pomocą poprzecznych prętów (4).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98220

(22)93 07 06

6(51) A61C 1/12

(71) MIFAM Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i
Dentystycznych, Milanówek
(72) Leonowicz Henryk, Rutkowski Tadeusz
(54) Głowica z przyciskiem kątnicy turbinowej

U1(21) 100919

(22)94 07 21

6(51) A47L 9/00

(75) Milewski Bernard, Płock
(54) Przystawka do odkurzacza
( 5 7 ) Przystawka posiada pojemnik (1) z rozłączną pokrywą
(2), który ustawiony jest na czterech kółkach. Wewnątrz pojemni
ka (1) poniżej poziomu wody umieszczony jest dystrybutor (3),
który poprzez wąż elastyczny połączony jest z odkurzaczem. Do
pokrywy pojemnika (2) przymocowana jest rura nośna, do której
zamocowane są w jego dolnej części po dwa oddzielacze (5)
każdy w kształcie płaskiej piramidy. Dolny oddzielacz osadzony
jest na kołnierzu (11) rury nośnej (4). Nad oddzielaczami (5)
umieszczone są rurki dystansujące (6) o różnej długości.
Na powierzchni pokrywy (2), dystrybutora (3), rury noś
nej (4) i oddzielaczy (5) znajdują się otworki, których sumy
przekraczają powierzchnię wylotu z odkurzacza.

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica z przyci
skiem kątnicy turbinowej stosowana przy zachowawczym lecze
niu zębów. Składa się ona z korpusu (14) i pokrywki (1 ), połączo
nych ze sobą rozłącznie za pomocą gwintu, panwi kompletnej (2)
osadzonej elastycznie na uszczelkach gumowych (13), turbiny
(11) z mechanizmem mocującym (16). W górnej części głowicy
znajduje się mechanizm przycisku (17). Istota wzoru polega na
tym, że tuleja zaciskowa (6) w przedniej części nie posiada
kołnierza, a zbudowana jest w kształcie dwóch ściętych stożków
przylegających podstawami do siebie, przy czym wysokość
stożka zaciskowego jest co najmniej pięciokrotnie większa od
wysokości stożka czołowego. Tak zbudowana tuleja zaciskowa
uniemożliwia uruchomienie turbiny w przypadku zastosowania
narzędzia o średnicy chwytu mniejszej od 1,59mm.

(1 zastrzeżenie)

(5 zastrzeżeń)

U 1(21) 98226 (22) 93 07 05 6(51) A61B 17/58
(71) Huta Baildon, Katowice
(72) Karaś Włodzimierz, Przybyszewski Jerzy,
Ramotowski Witold, Granowski Robert,
Pilawski Kazimierz
(54) Płytka zespalająca do nasady kości
ramiennej
( 5 7 ) Płytka zespalająca ma ramię śródkostne (1) w postaci
klina o małej zbieżności, zakończonego ostrzem (3), które jest
usytuowane pod kątem 86 stopni względem ramienia zewnętrz
nego (2). Ramię zewnętrzne (2) posiada otwory stożkowe, które
w swojej dolnej części przechodzą w otwory owalne, ponadto
ramię zewnętrzne (2) w części zwróconej do kości ma wyżłobienie.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98209

(22) 93 07 02

6(51) A61F 5/24
A61H 11/00

(71) Woźniak Sławomir, Kielce
(72) Woźniak Sławomir
(54) Pas leczniczy
( 5 7 ) Pas leczniczy do łagodzenia bólu składa się z giętkiego
materiału (1), do którego przytwierdzone są na stałe elementy
kłujące (2) w kształcie stożka lub ostrosłupa, ułożone w dowolny
sposób, przy zachowaniu równomiernego zagęszczenia i odle-
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głości między sąsiednimi elementami nie większej od 20 mm.
Elementy (2) mogą być połączone ze sobą na wspólnej podsta
wie (3).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Uchwyt przegubowy
(57) Uchwyt przegubowy, wykonany z tworzywa sztucznego
lub metalu, ma zastosowanie szczególnie przy przenoszeniu
trumny. Charakteryzuje się on tym, że w górnej części ramion
(2) posiada zamocowane poziome osie (3), przez które przeło
żone są, z możliwością swobodnego obrotu, zwinięte w okrąg
końcówki (4) mocujących śrub (5). Śruby (5), z drugiej strony,
wkręcone są w ścianę trumny i zamocowane są w niej przy
pomocy podkładek (7) z nakrętkami (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101224

(22) 94 09 20

6(51) A61G 12/00
A47B 46/00

(23) 94 03 22 MTP SALMED 94
(71) Zakłady Techniki Medycznej Służby
Zdrowia, Wrocław
(72) Kozłowski Jerzy, Figas Wacław, Woronko
Stanisław, Doliński Kazimierz
(54) Szafka przyłóżkowa
(57) Szafka przyłóżkowa, zwłaszcza szpitalna ma ruchomy
blat (2) z tackami (3a) i (3b) mocowany na wysięgniku (7) i
wyposażona jest w szuflady (4) oraz zamocowany pod szufla
dami koszyczek (8), a nóżki (5) na kółkach (6) mają w górnych
zakończeniach zaślepione otwory (9) do mocowania wysięgni
ków specjalnego przeznaczenia.

(3 zastrzeżenia)

U 1(21) 98202 (22) 93 07 02 6(51) A62B 18/02
A62B 23/00
(75) Jabłoński Mirosław, Łódź; Krzyżanowski
Jacek, Łódź
(54) Czasza półmaski przeciwpyłowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest czasza półmaski
przeciwpyłowej, uformowana z dwóch warstw płaskiego mate
riału filtracyjnego, oparta na wykroju rozwinięcia stożka o pod
stawie kołowej, załamanego w osi symetrii i zapłaszczonego tak,
że dwie połowy nakładają się na siebie. W stanie zapłaszczonym
stożek jest ścięty po linii, która z osią symetrii tego stożka, od
strony linii załamania wy kroju, tworzy kąt a większy od prostego,
a tworząca przeciwstawna do linii załamania wy kroju jest odchy
lona od właściwej tworzącej stożka tak, że tworzy z podstawą
tego stożka kąt ß większy niż tworząca leżąca w linii załamania
wykroju. Obrzeża wykroju wzdłuż linii ścięcia stożka i odchylo
nej tworzącej są trwale połączone tak, że przez rozchylenie
podstawy stożka tworzy się ukształtowaną przestrzennie czaszę
półmaski.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98189

(22)93 07 01

6(51) A61G 17/02

(75) Terlecki Witold, Częstochowa
(54) Uchwyt do przenoszenia wieka trumny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do podno
szenia i przenoszenia wieka trumny, wykonany z tworzywa
sztucznego lub metalu. Składa się on z właściwego, dekoracyj
nego uchwytu (1), którego boczne ramiona (2) zakończone są
poziomymi bolcami (3). Bolce (3) wsunięte są w otwory obejm
(5), równie dekoracyjnych jak uchwyt (1). Obejmy (5) są trwale
przymocowane do wieka trumny.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98190

(22)93 07 01

6(51) A61G 17/04

(75) Terlecki Witold, Częstochowa

U1(21) 101292

(22) 94 09 30

6(51) A63B 23/00

(75) Boroński Janusz, Ozorowice
(54) Obciążnik do urządzeń treningu siłowego
(57) Obciążnik do urządzeń treningu siłowego, o zewnętrz
nym obrysie nie wy kraczającym poza kształt prostopadłościanu,
ma w części środkowej obu przeciwległe usytuowanych wię
kszych bocznych ścianek (1) na pełnej swej grubości, wycięcia
o zarysie trzech krótszych boków trapezu równoramiennego (2,
2'), których głębokość jest zawsze większa od średnicy kulistej
główki kołka ustalającego jego położenie na sworzniu zaczepu
wydźwigu.

(2 zastrzeżenia)

Nr 1 (549) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

97

(2) z góry, zakończoną krzyżulcem (4), w ramionach którego
znajdują się ustalające elementy śrubowe (7). Na słupie (1)
osadzona jest obrotowo głowica (3), mająca ramiona (6) oraz
mechanizm ustalająco-blokujący (8), Ponadto na ramionach (6)
głowicy (3) zawieszony jest element (9) do ćwiczeń sportowych
i/lub rehabilitacyjnych i/lub rekreacyjnych.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98185
U1(21) 98172

(22) 93 06 29

(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że ma teleskopowy
słup (1 ) ze wsporczą stopą (5) z dołu oraz z częścią wysuwną

6(51) A63G 9/00

(75) Zając Janina, Kraków; Zając Jerzy, Kraków;
Tarko Tadeusz, Kraków
(54) Huśtawka dziecięca

6(51) A63B 26/00

(75) Wawrzyniak Róża Maria, Głogówek
(54) Przyrząd do ćwiczeń
sportowo-rehabilitacyjno-rekreacyjnych

(22) 93 06 29

(57) Huśtawka, złożona z konstrukcji wsporczej w kształcie
stojaków, górnej belki łączącej, zawiesi, ma krzesełko z opony
(10) podwieszonej poziomo do zawiesi (6) poprzez uchwyty (9).
Spojenie stojaków (3) ma złącze (4) zaopatrzone w łączące
otwory (5). Uchwyty (9) stanowią klamry, których złącza śrubowe
są mocowane do boku opony. Uchwyty (9), zabezpieczone na
krętkami, mają płyty usztywniające przytwierdzone do boku opony
od wewnętrznej jej strony.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 98188

(22)93 07 01

6(51) B01D 45/12

(71) Fabryka Palenisk Mechanicznych SA,
Mikołów
(72) Chowaniec Grzegorz, Koźlik Alojzy, Szafran
Ludwik
(54) Separator pyłu dla młynów miażdżących,
zwłaszcza do przemiału węgła
(57) Separator składa się z korpusu (1) ze znajdującym się we
wnętrzu lejem (2) nawrotu grubych frakcji i biegnącą centralnie

rurą wsypową (3), pokrywy korpusu na obwodzie odpowiadają
cym górnej krawędzi leja (2), pod którą znajdują się osie obrotu
nastawnych łopatek kierownic (4) oraz umieszczonej we wnę
trzu separatora, centralnie względem rury wsypowej (3), przy
słony (5) w formie rury przechodzącej w zewnętrznej części
separatora w głowicę wylotową (6).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98233

(22) 93 07 06

6(51) BŐID 53/94

(71) Sułowski Lesław, Kraków
(72) Sułowski Lesław, Rachwał Andrzej
(54) Reaktor do katalitycznego oczyszczania
gazów
(57) Reaktor do katalitycznego, rewersyjnego oczyszczania
gazów odlotowych, zawierających zwłaszcza zanieczyszczenia
organiczne kondensujące na elementach reaktora lub oklejają
ce je, charakteryzuje się tym, że obudowy (1) komór katalityczno-rekuperacyjnych są przedzielone pionową przegrodą (7) na
dwie części, połączone u dołu obudowy (1) komorą ociekową
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(12). Wypełnienie akumulujące ciepło jest rozdzielone przegro
dą (7) na dwie części (10) i (11). Obudowy (1) są połączone
kolektorem (6). Na płytach perforowanych (13) znajduje się
warstwa katalizatora (14).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98173

(22) 93 06 29

Nr 1 (549) 1995
6(51) B02C 4/06

(71) MAGROTEX Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o., Chojnów
(72) Wojtas Jan
(54) Gniotownik do ziarna
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawienia ja
kości śruty gniecionej.
Gniotownik do ziarna charakteryzuje się tym, że ukształ
towaną powierzchnię roboczego walca (7) tworzą, równoległe
względem siebie i pochylone pod kątem 8° względem tworzą
cych roboczego walca (7), rowki wykonane na powierzchni
roboczego walca (7). Rowki w przekroju poprzecznym mają
kształt niepełnego półokręgu.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98232

(22) 93 07 07

6(51) B01F 13/02

(75) Medyński Witold, Warszawa
(54) Urządzenie do mieszania cieczy, zwłaszcza
lepkich półproduktów cukrowniczych
( 5 7 ) Urządzenie charakteryzuje się tym, że dysze wtryskowe
(2) połączone są z kolektorami roboczymi (3) zasilanymi powie
trzem z wymiennika temperatury (21 ) poprzez zawór regulacyj
ny (24) oraz z kolektorami sterującymi (4) połączonymi poprzez
elektrozawory sterujące (9) z kolektorem sterującym (8) pracą,
które połączone są z wymiennikiem temperatury (21) zasilanym
parą i sprężonym powietrzem.
Dysze wtryskowe (2) mają wysunięte trzpienie poza
zamknięcie tylne oraz króćce doprowadzające powietrze wkrę
cone w gniazda korpusu oraz pomiędzy korpusem a zamknię
ciem tylnym blokadę śrubową i wewnątrz korpusu tuleję centru
jącą z uszczelnieniem oraz wymienne łożysko teflonowe.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98171

(22)93 06 28

6(51) B08B 9/02

(75) Jędrzejczak Ryszard, Warszawa
(54) Urządzenie myjące instalacje do dystrybucji
piwa beczkowego
( 5 7 ) Urządzenie myjące instalacje do dystrybucji piwa becz
kowego wyposażone w przewody (6) z kulkami szorującymi (7)
charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch głowic (4a) i (4b),
których wejścia połączone są na przemian ze złączką (3) wypo
sażoną w zawór odcinający, a wyjścia połączone są z instalacją
piwną.

(1 zastrzeżenie)
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(22)93 07 02

6(51) B08B 9/08
B08B 101/08
(71) POFAMIA Poznańska Fabryka Maszyn
Pakujących S.A., Poznań
(72) Kasprzyk Włodzimierz, Krawczak Ryszard
(54) Urządzenie do płukania pojemników,
zwłaszcza butelek

(57) Urządzenie jest wyposażone w stałą podstawę (1) i
karuzelowy nośnik (2) o pionowej osi obrotu, mający na obwo
dzie swej poziomej płyty (4) równomiernie rozmieszczone wspo
rniki (15), na których są osadzone kleszczowe chwytaki (5).
Poniżej chwytaków (5) są zamocowane dysze (7) tryskające
środkami płuczącymi. Na podstawie (1) znajduje się układ trans
portowy do samoczynnego załadunku i wyładunku pojemników
(6) składający się z taśmowego przenośnika (8) i dwóch usytuo
wanych obok niego tarcz (9) z obrzeżnymi gniazdami (10).
Tarcze te służą do podtrzymywania i rozstawiania w wyznaczo
nym odstępie kolejnych pojemników (6), które są wprowadzane
w strefę (Z) zaciskania chwytaków (5) i odprowadzane ze strefy
(W) ich rozwierania. Każdy chwytak (5) składa się ze stałej
szczęki i wahliwej szczęki. Oś obrotu każdego chwytaka (5) jest
prostopadła do osi obrotu jego wahliwej szczęki.
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pomiędzy wspornikami nośnymi (7) i płytą dociskową (11), przy
czym całość spięta jest śrubą i nakrętką (12). Tarcza skrawająca
(2) od góry osłonięta jest osłoną z dyfuzorem.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98168
(22) 93 06 28
6(51) B27C 5/08
(71) SAFO Słupska Fabryka Obrabiarek, Słupsk
(72) Czarnecki Mirosław, Nojek Ryszarda,
Kurzela Wojciech, Rataj Bruno, Kiełtyka
Kazimierz
(54) Obtaczarka wałków
(57) Obtaczarka wałków ma zespół podająco-odbierający w
postaci trzech par rolek podających (10) i trzech par rolek
odbierających (11 ) z możliwością regulacji odległości w parach,
a głowica nożowa (2) ma tarczę imakową z czterema imakami.
Rolki (10) i (11) są w kształcie dwóch stożków ściętych zbież
nych do siebie mniejszymi podstawami.

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98167
(22) 93 06 28 6(51) B23D 19/08
(71) SAFO Słupska Fabryka Obrabiarek, Słupsk
(72) Kiełtyka Kazimierz, Kurzela Wojciech,
No jek Ryszarda
(54) Zaostrzarko-fazowarka
(57) Zaostrzarko-fazowarka ma na tarczy skrawającej (2) mo
cowane noże skrawające (9) osadzane na płytach mocujących (8)

U1(21) 98170
(22)93 06 28
6(51) B28B 7/22
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Mackiewicz Andrzej, Piasecki Tomasz,
Wiaderek Krzysztof
(54) Forma do wytwarzania siatkobetonowego
elementu budowlanego typu kasetonowego
(57) Forma składa się z dwóch rdzeni (2) i podstawy (1) w
kształcie odwróconej litery T, złożonej z płyty pionowej i belkipoziomej. Ponadto do boków podstawy (1) przytwierdzony jest
z jednej strony stały bok (3) a z drugiej strony przymocowany
jest rozłączny bok (4). Rdzenie (2), odwzorowujące wewnętrzną
powierzchnię formowanych elementów, mocowane są symetry
cznie po przeciwnych stronach podstawy (1) do krawędzi belki
poziomej i boków (3, 4).

(2 zastrzeżenia)
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walcowych nakrętek, które są umieszczone w poziomych otwo
rach korpusu górnego (2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98195

(22)93 06 30

6(51) B30B 1/23

(71) POWOGAZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Aparatury i Urządzeń Komunalnych, Poznań
(72) Andrzejewski Marian, Grochowalski
Walerian, Kozikowski Józef, Nowak
Stanisław
(54) Hydrauliczna tłokowa prasa do skratek
(57) Prasa ma postać cylindra (1) z lejem zasypowym (2),
przy czym wewnątrz cylindra znajduje się tłok (3) związany z
siłownikiem (4), a z przednią częścią cylindra (1) związana jest
poosiowo dwustopniowa zwężka (5) zaopatrzona w znane stoż
kowe otwory odciekowe (6), otoczona osłoną (11) z umieszczo
nymi wewnątrz kierownicami (12) wody spłukującej. Dno tłoka
(3) posiada centrycznie usytuowany stożkowy występ (13), a
obrzeże (14) dna tłoka (3) wystaje ponad jego płaszczyznę
czołową.
Zwężka (5) ma postać stożka ściętego, przy czym u
wylotu posiada stożkowe zwężenie (10) o kącie wierzchołko
wym większym od kąta wierzchołkowego stożka zwężki (5).
Kierownice (12) wody spłukującej rozmieszczone są
symetrycznie z obu boków zwężki (5).

(3 zastrzeżenia)
U1 (21) 98235

(22) 93 07 06

6(51) B28D 1/22
B28D 1/26
(71) Załęski Henryk, Kazimierzówka; Nitowski
Jan, Kazimierzówka
(72) Załęski Henryk
(54) Gilotyna do cięcia zwłaszcza betonu

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji gilotyny do cięcia wyrobów z betonu, takich jak
kostka brukowa, płytki oraz wyrobów z ceramiki budowlanej.
Gilotyna zestawiona z korpusu dolnego (1) i z korpusu
górnego (2), które są połączone dwiema kolumnami (3), (4) i z
mechanizmu mimośrodowego (5) z nożem tnącym (6), chara
kteryzuje się tym, że korpusy (1), (2) mają kształt wieloboku,
którego dwa krótsze boki tworzą z najdłuższym bokiem kąt
prosty, a dwa pozostałe boki tworzą między sobą kąt rozwarty i
są zaokrąglone przy wierzchołku, zaś dolna część kolumn (3),
(4) jest osadzona obrotowo w otworach korpusu dolnego (1) i w
kierunku pionowym ustalona od góry wybraniem w tych otwo
rach, a w kierunku pionowym do dołu, dolna część kolumny (3)
jest ograniczona belką (12) z kółkami jezdnymi (13), a dolna
część kolumny (4) jest ograniczona belką (14) z podporą (15),
natomiast górna część kolumn (3), (4) przechodzi przez otwory
pionowe w korpusie górnym (2) i przez nagwintowane otwory

U1(21) 101070

(22) 94 08 25

6(51) B43L 1/04

(75) Kinal Stanisław, Wrocław
(54) Tablica przenośna
(57) Tablica jest utworzona z prostokątnej płyty (1), osłonię
tej z trzech stron metalowymi listwami (2), a z jednej strony
wyposażonej w listwę (3) z półką (4). Listwa (3) z półką (4) ma
dodatkową półkę (5), o szerokości mniejszej od zasadniczej
półki (4) i oddaloną od niej. Dodatkowa półka (5) jest równoległa
do zasadniczej półki (4).

(2 zastrzeżenia)
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(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum
Techniki Morskiej, Gdynia
(72) Darski Wojciech, Dobkowski Jan
(54) Dwustronny zaczep hakowy do lin
(57) Dwustronny zaczep hakowy służy do szybkiego połą
czenia dwu lin zakończonych splotami w postaci ucha.
Zaczep ma korpus (1), w którego osi wzdłużnej wyko
nane są dwa symetryczne względem osi poprzecznej przeloto
we otwory (7), przy czym do występu (5) umieszczonego w osi
poprzecznej korpusu, zamocowane są dwie zapadki poprzez
nity (3).
Końce zapadek są dociskane do występów hakowych
(6) korpusu za pomocą sprężyn umieszczonych na nitach (3).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101071

(22) 94 08 25

6(51) B43L 1/04

(75) Kinal Stanisław, Wrocław
(54) Pokrowiec dla tablicy i jej stelaża
(57) Pokrowiec dla tablicy i stelaża ma postać pojemnika
utworzonego z podwójnego pokrycia (1) o kształcie prostokąta,
przy czym pokrycie (1 ) jest złączone jednym bokiem, a pozosta
łe boki są połączone zamkiem błyskawicznym. Do jednego z
prostokątnych płatów pokrycia (1) przytwierdzone są dwie na
kładane kieszenie (3) i (4), z których kieszeń (3) służy do pomie
szczenia w niej pomocy naukowych, takich jak podręczniki oraz
narzędzi do pisania na tablicy oraz ścierania tablicy, a kieszeń
(4) służy do pomieszczenia w niej składanego stelaża. Kieszeń
(4) ma kształt podłużny i jest usytuowana ukośnie w stosunku
do boków pokrowca.

(6 zastrzeżeń)

U 1(21) 98184 (22) 93 06 29 6(51) B60D 1/14
(75) Rogowski Czesław, Koszalin
(54) Sztywny, składany hol samochodowy
(57) Hol wykonany jest z środkowego odcinka rury (1), o
większej średnicy i dwóch odcinków zewnętrznych (2), o mniej
szej średnicy.
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Na zewnętrznych końcach rur (2) osadzone są haki (3).
Wszystkie elementy holu łączone są za sobą systemem otworów
wykonanych w rurach (1, 2) i tulejach haków (3) i współpracują
cych z nimi zatrzaskami (4).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 100307

(22) 94 07 01

6(51) B60Q 1/04

(71) Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej
FSO, Ełk
(72) Gocłowski Aleksander
(54) Lampa zespolona przednia do pojazdów
samochodowych
(57) Lampa, instalowana w samochodach, wykonana z two
rzywa o szczelnej konstrukcji posiada urządzenia będące źródłem
światła drogowego, mijania i pozycyjnego oraz kierunkowskazu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101177

(22) 94 09 12

6(51) B60S 9/10
B66S 3/24

(75) Krzyżagórski Marian, Stęszew
(54) Podnośnik, zwłaszcza do pojazdów
samochodowych
(57) Podnośnik charakteryzuje się tym, że wewnątrz membra
ny (3) do obu wewnętrznych powierzchni kołowych (6) zgrubień

U1(21) 100308

(22) 94 07 01

6(51) B60Q 1/30

(71) Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej
FSO, Ełk
(72) Marcińczyk Krzysztof
(54) Lampa tylna zespolona
(57) Lampa, instalowana w samochodach, ma światła hamo
wania (1), cofania (3), kierunkowskazu (2) i przeciwmgłowe (4)
oraz pozycyjne (5) napromiennez urządzeniem odblaskowym.

(1 zastrzeżenie)
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(7) membrany przylegają bardzo ściśle trzymadła krążkowe (8,
9) połączone jedno od góry z płytą górną (4) za pomocą połą
czeń śrubowych (10), a drugie od dołu z płytą dolną (2) za
pomocą połączeń śrubowych (11).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 101256

(22)94 09 23

6(51) B61D 3/20
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(54) Konstrukcja nośna górniczej kolejki
przetokowej
( 5 7 ) Konstrukcja nośna kolejki przetokowej podzielona jest,
poprzecznie do osi toru, na co najmniej dwa człony: konstrukcję
członu napędowego (1) oraz konstrukcję członu zwrotnego (2),
połączone łącznikami gwintowymi. Obydwa człony konstrukcji
nośnej posiadają wydzielony podzespół: prowadnicę członu
napędowego (11) i prowadnicę członu zwrotnego (21).

(3 zastrzeżenia)

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im.
Powstańców Wielkopolskich, Ostrów Wlkp.
(72) Bober Ryszard
(54) Wagon towarowy
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wagon towarowy
z odkrytą przestrzenią ładunkową.
Wagon towarowy składa się z odchylných ścian czoło
wych (1 ) złożonych z belek górnej i dolnej, słupków połączonych
blachą ścienną (14). Ponadto na końcach belek do słupków oraz
żeber przytwierdzone są czopy. Dalszą częścią wagonu są
ściany boczne (2) z drzwiami (20) złożone ze słupków lewego
(21), prawego (22), środkowych (23) i przydrzwiowych (4) przy
mocowanych do dwóch wsporników poprzecznych. Od góry
odcinek nad ścianą czołową (1) i ściany boczne (2) zakończone
są obwodziną górną (3) w kształcie leżącej litery U złożoną z
daszkowatej blachy, półek połączonych z ramionami ceownika
i wspornika. Obwodziną górna (3) w połączeniu z wygiętą bla
chą stanowi daszek ochronny nad ścianą czołową (1).

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 98274

(22) 93 07 08

6(51) B62B 7/00

(75) Janicka Halina, Wrocław; Janicki Jacek,
Wrocław
(54) Siatka do wózka dziecięcego
( 5 7 ) Siatkę do wózka dziecięcego stanowi worek (1) z nici
naturalnych lub chemicznych, powiązanych ze sobą w układ
węzłów, między którymi są kwadratowe oczka. Do brzegów
worka (1) jest przymocowana gumowa taśma, umieszczona w
tunelu (2) z nieprzeźroczystego materiału, przymocowanym tak
że do brzegów worka (1). Worek (1) jest wyposażony w cztery
elementy mocujące (3) z tworzywa sztucznego, do mocowania
siatki na poręczy wózka, przymocowane po dwa w pobliżu
brzegów worka (1) i do dna worka (1), z których każdy składa
się z zakrzywionej kołowo obejmy oraz zaczepu, w którym jest
zakleszczona jedna z nici tworzących worek (1). Nadto do
brzegów worka (1), między elementami mocującymi (3), są
przymocowane, w pewnej odległości od siebie, końce dwóch
sznurków (4) splecionych z nici naturalnych lub chemicznych,
na których drugich końcach są zawieszone metalowe zapinki
(5) z zamknięciem sprężynowym. Do brzegów worka (1), wraz z
końcami sznurków (4), są przymocowane także dwa pierścienie
okrągłe (6) z metalu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101225

(22)94 09 21

6(51) B61J 3/04

(71) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych
NOWOMAG SA, Nowy Sącz
(72) Kler Bogusław
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U1(21) 100722
(22) 94 06 20
6(51) B62B 7/06
(71) RENOLUX-POLOGNE-POLSKA Sp. z
o.o., Częstochowa
(72) Arizabaleta Xavier, Camredon Jacques
(54) Wielofunkcyjny wózek dla dzieci
( 5 7 ) Wielofunkcyjny wózek dla dzieci, stosowany może być
jako wózek głęboki dla niemowląt, a także jako wózek spacero
wy dla dzieci starszych.
Szybkie i łatwe przejście z wersji spacerowej na głębo
ką, a także łatwą zmianę ustawienia siedziska spacerowego w
stosunku do kierunku jazdy - umożliwia mechanizm regulacji
kąta nachylenia ramy (12), w którą wyposażony jest wózek, i
która składa się z korpusu (17), blokującego bolca (18) oraz
dwóch wzajemnie współpracujących tarcz, tj. tarczy z wewnętrz
ną zębatką (19) i zewnętrzną zębatką (20).
Ponadto wózek wyposażony jest także w mechanizm
składania, który umożliwia szybkie złożenie wózka, a także auto
matyczne jego rozłożenie, i który tworzą mocujące obejmy (15),
łączące przednie rurki (1) i tylne rurki (5) ze środkowymi rurkami
(10), zabezpieczający pałąk (21) oraz przegubowy uchwyt (16)
zamocowany na środkowych rurkach (10).
Amortyzację wózka stanowią osłonięte mieszkami (2)
pionowe sprężyny zamontowane na osiach (3) przednich kółek
(4) oraz osłonięte obudową (7) poziome sprężyny zamontowane
na osiach (8) tylnych kółek (9).
Natomiast układ hamulcowy umiejscowiony na tylnych
kółkach (9) stanowi pręt (29) połączony na obydwu końcach ze
sprężną (31 ) dociskającą go w pozycji hamowania do nadlewow
(32) umiejscowionych na piastach (33) tylnych kółek (9).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 101128

(22) 94 09 05

6(51) B63B 1/20

(71) ENERGOPOL PLUS Sp. z o.o., Warszawa
(72) Saniutycz-Kuroczycki Paweł, Marszałek
Waldemar
(54) Łódź zwłaszcza patrolowa
(57) Łódź zwłaszcza patrolowa, złożona z kadłuba i nadbu
dówki, z dnem mającym hydroprofile, charakteryzuje się tym, że
dno łodzi ma sześć środkowych hydroprofili, położonych syme
trycznie w stosunku do podłużnej osi symetrii łodzi. Linia dna w
rzucie bocznym jest ukształtowana tak, że od poziomego odcin
ka (17) równoległego do płaszczyzny podstawowej (PP) w śród
okręciu (4) linia odchylona jest w kierunku rufy o niewielki kąt
ostry (18). Linia (23) stępki łodzi od śródokręcia (4) ku dziobowi
wznosi się łukiem koła o dużym promieniu wznosząc się ponad
linię wodną.

(5 zastrzeżeń)

U 1(21) 100982 (22) 94 08 01 6(51) B62D 25/00
B62D 33/04
(75) Wojtowicz Tomasz, Dąbrowa Górnicza
(54) Obudowa nadwozia pojazdu, zwłaszcza
osobowego
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przystosowania
pojazdu, zwłaszcza osobowego do celów noclegowych w tury
styce, albo do zwiększenia powierzchni towarowej.
Według wzoru stelaż (1) umieszczony jest z tyłu pojaz
du, natomiast ściany boczne (2) i (3) zamocowane są do zawia
sów drzwiowych (10), zaczepów zamkowych (11) i do zderzaka
tylnego (12). Platforma (5) zamykana pokrywą (6) posiada słupki
(7) umieszczone w otworach (13) orazwobejmach (14), (15) i (17).

(1 zastrzeżenie)

U 1(21) 100733

(22) 94 06 23

6(51) B63B 16/04

(75) Danieluk Marian, Warszawa
(54) Wiosło pływackie
(57) Wiosło wykonane jest z tworzywa sztucznego i ma pod
wójne ścianki z wolną przestrzenią między nimi. Składa się z
dwóch złączonych ze sobą części ustawianych pod kątem po
przez regulację (1). Wiosło może być używane przez pływaka
pływającego bezpośrednio w wodzie lub w ratownictwie w wo
dzie.

(1 zastrzeżenie)
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cylindra, a zamknięty jest lekko wklęsłym dnem (2) o średnicy
większej od średnicy części środkowej cylindra, stanowiąc stopę (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98198

(22)93 07 02

6(51) B63B 21/20

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum
Techniki Morskiej, Gdynia
(72) Dobkowski Jan, Darski Wojciech
(54) Zacisk linowy, zwłaszcza do lin trałowych i
holowniczych
( 5 7 ) Zacisk linowy, zwłaszcza do lin trałowych i holowni
czych służy do łączenia lin trałowych, holowniczych i naciągu
kabli linii energetycznych ze stałym punktem zamocowania
przykładowo w postaci zaczepu pokładowego na pokładzie
okrętów holujących trały lub uszkodzone jednostki.
Zacisk zaopatrzony jest w korpus, wewnątrz którego
umieszczone są kliny, płaskie łożyska (7), suwadło z wygiętym
ramieniem. Ponadto zacisk wyposażony jest w dźwignię, nakręt
ki, tulejki dystansowe, blaszki mocujące i sprężyny w tulejce.
Rozwiązanie polega na zaopatrzeniu zacisku w tulejki dystan
sowe (19), które nałożone są na śruby (13) i umieszczone
między wygiętym ramieniem suwadła a czołową powierzchnią
klinów, przy czym kliny i łożyska (7) połączone są za pomocą
blaszek mocujących poprzez wkręty (22).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98239

(22)93 07 07

6(51) B65D 1/02

(71) WARTA Huta Szkła, Sieraków
(72) Gładych Henryk, Sołtysiak Kazimierz
(54) Butelka, zwłaszcza ze szkła
(57) Butelka, zwłaszcza ze szkła, mająca postać wysokiego
cylindra (1), od góry przechodzącego w odwrócony kształtowy
lej (3) zakończony główką (4) zaopatrzoną w otwór (5), chara
kteryzuje się tym, że cylinder od dołu łagodnymi łukami rozsze
rza się do średnicy większej od średnicy części środkowej
cylindra, a zamknięty jest lekko wklęsłym dnem (2) o średnicy
większej od średnicy części środkowej cylindra, stanowiąc stopę(6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98238

(22)93 07 07

6(51) B65D 1/02

(71) WARTA Huta Szkła, Sieraków
(72) Gładych Henryk, Sołtysiak Kazimierz
(54) Butelka, zwłaszcza ze szkła
( 5 7 ) Butelka, zwłaszcza ze szkła, mająca postać wysokiego
cylindra (1) od góry przechodzącego w odwrócony kształtowy
lej (3), zakończony główką (4) zaopatrzoną w otwór (5), chara
kteryzuje się tym, że cylinder od dołu łagodnymi łukami rozsze
rza się do średnicy większej od średnicy części środkowej

U1(21) 99957

(22) 94 03 14

(75) Bryłka Wiesław, Kutno

6(51) B65D 35/12
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(54) Opakowanie cylindryczne na produkty sypkie
( 5 7 ) Opakowanie ukształtowane jest w formie cylindra (1)
wyposażonego w denko (2) i pokrywkę (3).
Cylinder od spodu wystaje poza osadzone w nim trwale
denko (2), zaś u góry od strony wewnętrznej wyposażony jest w
ukształtowane obrotowo występy (4).
Występy (4) w cylindrze (1) odpowiadają obwodowym
wypustom (5) na zewnętrznej powierzchni pokrywki (3). Pokry
wka (3) ma postać płaskiego, jednostronnie zamkniętego walca
z wnęką (6) u góry.
Ścianka cylindra (1) od linii osadzenia (7) denka (2) jest
rozbieżna ku dołowi. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi cylinder
(1) ma ukształtowane obwodowo występy (8, 9).

(3 zastrzeżenia)
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Kosz (1) w swej górnej części połączony jest rozłącznie
z jarzmem (2) kosza za pomocą zamka (5). Opróżnianie kosza
(1) odbywa się przy użyciu klucza, którym po zwolnieniu zamka
(5) odwraca się kosz (1) o 180°.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98225

(22) 93 07 05

6(51) B65F 3/00

(75) Mikołajczyk Michał, Poniec
(54) Urządzenie do zbierania i wywozu
materiałów, zwłaszcza odpadów stałych
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje problem zwiększenia fun
kcjonalności urządzenia.
Urządzenie zbudowane jest z podwozia (1) będącego
ramą (3) osadzoną w części tylnej na wózku jezdnym (7) i
pojemnika w postaci kontenera (2) połączonego rozłącznie z
ramą (3). Rama (3) podwozia (1) wyposażona jest w ramiona
załadowcze (12) uruchamiane siłownikami hydraulicznymi (13)
i ma w części przedniej dyszel (6) z zainstalowaną pompą
olejową (10) i zbiornikiem oleju (11). Kontener (2) zawiera zespół
załadowczo-ubijający (15) umieszczony na ścianie czołowej
(16) i zespół wypychający (17) usytuowany po drugiej stronie
czołowej kontenera (2). Zespół wypychający (17) wyposażony
jest w płytę wypychającą (18) i siłownik hydrauliczny (19) przy
mocowany do wspornika (20) powiązanego z kontenerem (2),
przy czym płyta wypychająca (18) stanowi ścianę czołową (21)
kontenera (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100984

(22)94 08 01

6(51) B65F1/12

(75) Henschel Marek, Suchy Las k/Poznania
(54) Pojemnik na odpadki
( 5 7 ) Pojemnik zaopatrzony jest w jarzmo (2) kosza wygięte
w kształcie litery U, w którym umieszczony jest obrotowo kosz
(1). Do jarzma (2) dołączony jest od góry daszek (3). Kosz (1)
usytuowany jest obrotowo w jarzmie (2) za pomocą osiek (4).
Ośki te usytuowane są poniżej punktu stanowiącego połowę
wysokości kosza (1).

U1(21) 101332

(22) 94 10 05

6(51) B65G 19/18
B65G 23/24
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego
OMET, Sztum
(72) Tomaszewski Wiesław, Łucki Jerzy
(54) Zabezpieczenie łącznika zębatek zastawki
górniczego przenośnika zgrzebłowego

( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego jednoelementowegozabezpieczeniałącznika zębatek
zastawki górniczego przenośnika zgrzebłowego, poprawiające
go bezawaryjnośc pracy zastawek oraz zmniejszającego pracochłon
ność przezbrajania ściany wydobywczej w górnictwie węglowym.
Zabezpieczenie łącznika stanowi płytowy bezpiecznik
(1 ), mający w pobliżu jednego z dwu krótszych boków, wykona
ny dwuśrednicowy otwór (2), w pobliżu drugiego z krótszych
boków wykonane łukowe wybranie oraz wykonany pomocniczy
otwór (4) o średnicy (df) większej od średnicy zatoczenia wybra
nia łukowego, będącej również średnicą mniejszej części obwo
du otworu dwuśrednicowego (2). Większa średnica jest równa
0,82 średnicy nominalnej sworznia (5). Bezpiecznik (1) jest
osadzony otworem dwuśrednicowym (2) i wybraniem łukowym
w rowkach osadczych sworzni (5), i zabezpieczony przed prze
sunięciem się wzdłuż jego osi symetrii rozprężną tuleją (7),
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osadzoną wymiennie otworze wykonanym w osi symetrii odłączalnej płytki dwuotworowej czołowej (9).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101337

(22) 94 10 06

6(51) B66C 17/04

(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali,
Herby
(72) Otrębski Andrzej, Telenga Stanisław,
Grabałowski Romuald, Korzekwa Henryk,
Górnik Stanisław, Matyja Jacek
(54) Belka mostu suwnicy pomostowej
( 5 7 ) Belka ma dwie ściany (1) boczne, ścianę górną (2) oraz
ścianę (3) dolną. Wewnątrz skrzynkowej konstrukcji znajdują się
żebra (4) wzmacniające. Ściana (3) dolna ma otwór (5) spusto
wy, zamykany korkiem (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98169

(22) 93 06 28

6(51) B67B 3/00

(71) POLMOS Zakład Badawczo-Rozwojowy,
Konin
(72) Pawlak Juliusz, Robak Jerzy
(54) Głowica do kapslowania butelek
( 5 7 ) Głowica do kapslowania butelek przez nakręcanie ka
psli plastykowych, ma sprzęgło kulkowe przeciążeniowe zawie
rające na korpusie (22) z tuleją regulującą (8) oraz zespołem
dociskacza (16) i zespołem wypychacza (28) pierścień zębaty
(6) oraz usytuowane w tulei napędzającej (7) kulki stalowe (5),
sprężyny (19), płytki dociskające (20), popychacze (4) oraz
usytuowaną na tulei napędzającej (7) nakrętkę (18).

(1 zastrzeżenie)

U 1(21)98230

(22)93 07 05

6(51) B66C 21/08

(71) BEKADEX-SPOMASZ Przedsiębiorstwo
Projektowania i Kompletowania Dostaw,
Poznań
(72) Lewartowski Lech, Kowalewski Eugeniusz
(54) Linowy wyciąg załadowczy
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest linowy wyciąg za
ładowczy, zwłaszcza konstrukcja zespołu jezdnego wózka-kubła załadowczego suchego drewna do retorty, w retortowni o
ruchu ciągłym, do produkcji węgla drzewnego.
Wózek ma dwie pary kół jezdnych prowadzone w od
dzielnych prowadnicach, każda z par. Taka konstrukcja wózka
zapobiega powstawaniu zakłóceń w kinematyce jazdy wózka z
kubłem, zwłaszcza zabezpiecza przed jego przewracaniem,
gwarantując pewną i bezpieczną pracę wyciągu załadowczego.
Zespół jezdny wózka kubła załadowczego składa się z części
nośnej wózka (1) dwóch zespołów koła przedniego (2) prowadzo
nych wewnątrz ram jezdnych oraz dwóch zespołów koła tylnego
(3) prowadzonych po zewnętrznych płaszczyznach dwóch ram
jezdnych stanowiących torowisko (4).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1(21) 101173

(22)940909

6(51) C02F1/72
C02F3/20

(71) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
Sp. z o.o. Hydrobudowa 9, Poznań
(72) Borowski Zbigniew, Szymański Eugeniusz
(54) Dyfuzor do drobnopęcherzykowego
napowietrzania cieczy
(57) Dyfuzor składa się z membramy (1) dociśniętej ramką
(2) do powierzchni płyty wyposażonej w króciec przyłączeniowy
(4), przechodzący kanałem (5) w bruzdę (6).
Bruzda (6) dzieli płytę na dwie w przybliżeniu równe
części, przy czym krawędzie bruzdy (6) wznoszą się ponad
przedzieloną nią powierzchnię płyty.
Membrama (1) przylega całą powierzchnią perforowaną
do przedzielonej bruzdą (6) powierzchni płyty.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

U1(21) 98213

(22)93 07 05

6(51) E01C 5/08

(71) BUDEKO Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe i
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o.,
Gliwice
(72) Mikos Jan, Kajrunajtys Janusz
(54) Żelbetowa prefabrykowana płyta
nawierzchniowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest żelbetowa prefa
brykowana płyta nawierzchniowa stosowana do budowy dróg,

ulic i placów oraz obudowy torowisk tramwajowych. Płyta ma
uchwyty transportowe (3) w zakrytych od góry, rozmieszczo
nych na obrzeżach płyty (1) szczelinach (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100983

(22) 94 08 01

6(51) E03B 9/04

(71) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
HE WAM Sp. z o.o., Czeladź
(72) Klekot Henryk
(54) Zawór hydrantowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie połączenia rury
suchego pionu z wężem pożarniczym.
Według wzoru na trzpień pokrętła (6) zaworu grzybko
wego (1) nałożona jest tuleja (4), do której przyspawane są
jednym końcem płaskowniki (5), a drugim końcem do łącznika
rurowego (2) oraz do trójnika (9) rury suchego pionu.
Nasada pożarnicza (3) posiada otwór wchodzący czę
ściowo w gwint łącznika rurowego (2), który jest wypełniony
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spoiną (8), natomiast pokrętło (6) zaworu grzybkowego (1)
zespolone jest w jedną całość ze śrubą mocującą (7) za pomocą
spawu.

pokrywą i wyposażony jest wewnątrz w obwodowe użebrowanie, a wzdłuż tworzących na zewnątrz wyposażony jest w płetwy
poziome (6).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98216

(22) 93 07 05

6(51) E04B 1/21

(75) Trumpus Ludwik, Poznań
(54) Profil narożnika perforowanego
U1(21) 100946

(22) 94 07 27

6(51) E03D 1/012

(75) Ejgin Jacek, Warszawa
(54) Łącznik, zwłaszcza do urządzeń sanitarnych
( 5 7 ) Łącznik charakteryzuje się tym, że posiada sprężysty
element uszczelniający (2) mający kształt dwóch pierścieni o
różnych średnicach, mniejszego (2b) i większego (2a) połączo
nych opończą (3), których przekrój wzdłużny przypomina literę
U oraz element zabezpieczający (6) o kształcie opaski, której
wewnętrzna powierzchnia ścianki bocznej posiada zgrubienie
(7), przy czym zewnętrzny kołnierz (5) krótszej części korpusu
(1) łącznika jest wyposażony na całym obwodzie w klinowy
zaczep wzajemnie zakleszczający się z analogicznym zacze
pem klinowym usytuowanym na całym obwodzie wewnętrznej
powierzchni ścianki bocznej większego pierścienia (2a) a we
wnętrzna powierzchnia ścianki bocznej mniejszego pierścienia
(2b), o średnicy wewnętrznej nieco mniejszej niż średnica zew
nętrzna króćca wylotowego muszli klozetowej, posiada przy
krawędzi otworu występy uszczelniające (4) usytuowane na
całym obwodzie, zaś wewnętrzna średnica większego pierście
nia (2a) jest nieco mniejsza od zewnętrznej średnicy krótszej
części korpusu (1) łącznika.

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest profil narożnika
perforowanego stosowany do łączenia płyt, zwłaszcza gipsowokartonowych, przy budowie ścian i powierzchni sufitowych w
budownictwie. Profil narożnika perforowanego, mający postać
kątownika z otworami w półkach oraz płaszczyznę półkolistego
wybrzuszenia w linii przegięcia wzajemnie prostopadłych półek,
charakteryzuje się tym, że w środkowej części każdej z półek (1),
(1a) biegnie wzdłużny usztywniający rowek (3), a obok nich, w
płaskich częściach tych półek, szeregowo wykonane są prosto
kątne otwory (4). Swobodne krawędzie (5) półek (1), (1a) są podgięte tak, że dolne ich płaszczyzny leżą w przylgowej płaszczyźnie
przynależnych półek.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98228
U1(21) 100819

(22)94 07 08

6(51) E03F 5/10

(75) Rzepecki Jakub, Opacz-Warszawa
(54) Zbiornik podziemny do posadowienia w
gruntach nienośnych, zwłaszcza o dużej
miąższości
( 5 7 ) Zbiornik podziemny do posadowienia w gruntach nie
nośnych, zwłaszcza o dużej miąższości, wykonany z laminatu
poliestrowego, ma postać walczaka (1) zakończonego dwoma
soczewkowatymi dnami (2) i (2') oraz mającego u góry komin z

(22) 93 07 05

6(51) E04D 13/08

(75) Patrzyk Józef, Częstochowa; Zając Józef,
Częstochowa
(54) Uchwyt rury spustowej
( 5 7 ) Uchwyt rury spustowej przeznaczony jest do mocowa
nia rur do ścian budynku.
Uchwyt stanowi pierścieniową obejmę składającą się z
dwóch części (1,2), których końce z jednej strony są połączone
ze sobą przegubem (3) sworzniowym. Jedna część obejmy
posiada ściankę (4) wsporczą z otworem (6), dla osadzenia
śruby mocującej.

(1 zastrzeżenie)
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Wysokość (a) odcinka trzonu (1), wystająca ponad za
mocowany pod nią krążek (2) znamionowy jest mniejsza od
wysokości (b) wypukłego napisu (9), umieszczonego na górnej
płaszczyźnie (8) krążka (2).
Odstępnik wykonany jest z termoplastycznego tworzy
wa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98176

(22) 93 06 28

6(51) E05F 3/00

(75) Lewandowski Stanisław, Wejherowo;
Kiedrowski Tadeusz, Wejherowo
(54) Mechanizm samoczynnego otwierania i
zamykania otworów wentylacyjnych
(57) W mechanizmie wentylacyjna klapa (7) połączona jest
przegubowo z tłoczyskiem (2) siłownika, przemieszczającym się
liniowo w prowadnico-dennicy (3) cylindra (1) siłownika wypeł
nionego płynnym czynnikiem o dużym współczynniku termicz
nej rozszerzalności objętościowej, oddziaływującym na czołową
powierzchnię tłoczyska (2).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101107

(22) 94 09 01

6(51) E04G 17/06

(75) Kwik Roman, Tychy
(54) Odstępnik, zwłaszcza do mocowania
zbrojenia przy wykonywaniu drobnych
elementów żelbetowych
(57) Odstępnik składa się z trzonu (1) i krążka (2) znamiono
wego.
Trzon (1) ma postać dwuteownika, którego ramiona (3)
mają wycięcia (4) o kształcie dopasowanym do kształtu i wymia
rów przekroju prętów zbrojeniowych (5).
Trzon (1) zaopatrzony jest w osiowy występ (6) posia
dający wybranie (7), w którym mocowany jest zatrzaskowo
krążek (2) znamionowy, na którego górnej płaszczyźnie (8)
umieszczony jest trwały, wypukły napis (9) znamionowy.

U1(21) 100908

(22) 94 07 22

6(51) E05G 1/024

(75) Kieszek Edward, Warszawa
(54) Moduł ściany zabezpieczającej, zwłaszcza
skarbca
(57) Moduł wykonany w postaci blaszanego prostopadło
ścianu wypełnionego betonem i wyposażonego w środki do
łączenia takich samych modułów ze sobą, charakteryzuje się
tym, że do wewnętrznych powierzchni ścian modułu są przyspawane pręty wiążące (2), a ponadto w module są wykonane
przelotowe kanały pionowe (3) i przelotowy kanał poziomy (4),
przy czym odstęp (a) między kanałami pionowymi (3) jest równy
połowie długości (b) modułu, a kanał poziomy (4) jest przesu
nięty względem osi wzdłużnej kanałów pionowych (3).

(1 zastrzeżenie)
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6(51) E21C 29/02

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego,
Sztum
(72) Tomaszewski Wiesław, Niedlich Henryk, Rcc
Wiesław, Bulenda Andrzej, Gros Sylwester
(54) Zębatka, zwłaszcza do układu napędu
posuwu górniczego kombajnu węglowego

U1(21) 101311

(22)94 10 04

6(51) E06B 9/17

(75) Skrzypek Andrzej, Kielce
(54) Zespół zawieszenia żaluzji pionowych
( 5 7 ) Zespół żaluzji pionowej zaopatrzony jest w element
nośny (10), podtrzymujący zębatkę kołową, sterowaną przez
drążek nastawczy (22). Zębatka może być zainstalowana w
elemencie nośnym w dowolnym położeniu i przy obrocie drążka
ustawia się w swoim położeniu końcowym. Przy dalszym obro
cie drążka kolce zębatki uginają się tylko, zapewniając efekt
wysprzęg lenia, a w ten sposób możliwe jest łatwe skorygowanie
nierównoległości płatów.

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru jest zębatka zastawki górniczego
przenośnika zgrzebłowego, dostosowanego do współpracy z
kombajnem węglowym o bezcięgnowym mechanizmie posuwu,
wyposażonym w koło zębate o poziomo usytuowanej osi obrotu.
Zębatka zbudowana jest z listwy nośnej (1), listwy usztyw
niającej (2), oraz sworzni (3), którymi połączone są obie listwy.
Listwa nośna (1 ) na obu końcach posiada ucha (4) zaopatrzone w
otwory (5).
Rozwiązanie według wzoru usprawnia funkcjonalność
zębatek, oraz poprawia ich współpracę z zastawkami i mecha
nizmem napędu posuwu kombajnu węglowego.

(1 zastrzeżenie)

(6 zastrzeżeń)
U1(21) 98205

(22) 93 07 02

6(51) E21D 7/02
B66B7/02
(75) Sobkowiak Rudolf, Katowice; Domanik
Krzysztof, Katowice; Musiał Leszek,
Katowice; Makosz Marceli, Mysłowice;
Botor Eugeniusz, Katowice; Rutkowski
Jerzy, Katowice; Biolik Eugeniusz, Katowice
(54) Prowadnik do prowadzenia naczyń
wyciągowych

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest prowadnik do pro
wadzenia naczyń wyciągowych na poziomach przelotowych

U1(21) 98237

(22)93 07 07

6(51) E06B 11/02

(75) Władyka Mirosław, Olsztyn
(54) Prowadnica bramy ogrodzeniowej
przesuwnej
( 5 7 ) Prowadnica, zawierająca konstrukcję nośną współpra
cującą z elementami tocznymi charakteryzuje się tym, że kon
strukcja nośna (1) ma kształt kwadratowego profilu zamkniętego
z wyciętą szczeliną w ściance dolnej, a elementy toczne (2) są
zamocowane na trzpieniu w korpusie (4) z podstawą (5) do
podłoża betonowego.

(2 zastrzeżenia)
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włączony w ciąg sztywnych prowadników pionowych w szybach
kopalń. Prowadnik charakteryzuje się tym, że element sterujący
(2), umieszczony w prowadniku sztywnym górnym (6) nad pozio
mem przelotowym, ma uzbrojoną w segment klinowy czołowy (5,
7) oraz ucho (4) współpracujące z rolkami prowadzącymi (15)
zamocowanymi w dolnej części górnego prowadnika sztywnego
(6), głowicę połączoną poprzez sworzeń (8) z rozłącznym cięgłem
(11), wyposażonym w dwa segmenty zamykające (9) oraz kliny
rozpierające (16), przy czym dolny prowadnik sztywny (13) ma
skośnie ustawioną blachę naprowadzającą (14).

rowek ten ma głębokość mniejszą od głębokości rowka (7)
wykonanego w cylindrze (8).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98187

(22) 93 07 06

6(51) E21D 15/51

(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego,
Bytom
(72) Klima Adam, Rabsztyn Janusz, Hajda
Joachim, Romanowicz Stanisław
(54) Węzeł uszczelniający stojaki i siłowniki
hydrauliczne

(22)93 06 29

6(51) E21D 21/00

(75) Kozioł Jerzy, Bytom; Twardokęs Kazimierz,
Bytom
(54) Wklejana kotew górnicza

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98234
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( 5 7 ) Kotew ma postać żerdzi (1 ) o zróżnicowanym przekroju,
zakończonej z jednej strony płytką (3) z centralnym wycięciem
(4) do rozbijania i mieszania ładunku klejowego. Płytka (3) jest
połączona z końcem żerdzi (1) poprzez ślimak (5) dociskający i
utrzymujący klej przy dnie kotwiowego otworu, utworzony z
połowy lewoskrętnego zwoju. Żerdź (1) jest zakończona z dru
giej strony gwintem (6) do mocowania podkładki i siatkowych
okładzin obudowy.

(2 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Rozwiązanie według wzoru polega na zastosowaniu
dodatkowej tulei (2) osadzonej w prostokątnym wycięciu wyko
nanym na powierzchni zewnętrznej tulei zasadniczej (1). Tuleja
dodatkowa jest zabezpieczona pierścieniem rozprężnym (3) i na
powierzchni zewnętrznej ma dwa rowki, jeden usytuowany na
przeciw krawędzi górnej cylindra (8), a drugi u dołu, przy czym

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1(21) 98207

(22)93 07 02

6(51) F16B 12/50

(75) Jakimowicz Barbara, Poznań; Wawrzyniak
Heliodor, Poznań
(54) Złącze zaciskowe do rozłącznego łączenia
dwóch elementów profilowych
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że korpus (1) złącza
zaciskowego jest w kształcie tulejki z czterema symetrycznie

rozmieszczonymi na obwodzie żebrami (2). W części czołowej
korpus (1) ma wycięcie (4), a trzpień mocujący (5) ma kołnierz
(7) wchodzący w wycięcie (4).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 98186

(22) 93 06 29

6(51) F16J 1/00

(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
Zakład Doświadczalny Uszczelnień
Technicznych DOZUT, Zabrze
(72) Wencel Henryk, Szopka Hubert, Jarno
Leszek, Pretor Wincenty, Nowak Karol
(54) Tłok siłownika hydraulicznego
( 5 7 ) Tłok siłownika hydraulicznego składający się z pary
pierścieni (2, 3) osadzonych i umiejscowionych natłoczysku (1),
ma obwodowe gniazdo (6) dla uszczelniającego pierścienia (7)
umiejscowione w obrębie zewnętrznej krawędzi jednego z pier
ścieni (2, 3) od strony czołowej płaszczyzny styku. Gniazda (8 i
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9) pierścieni (10) stanowią poosiowe przedłużenie gniazda (6)
uszczelniającego pierścienia (7). Rozwiązanie zapobiega nisz
czeniu uszczelnienia w tłokach segmentowych z elementów
pierścieniowych.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 98174
(22)93 06 29
6(51) F16J 9/12
(75) Laszczak Władysław, Dobczyce; Laszczak
Krystyna, Dobczyce; Laszczak Artur,
Dobczyce
(54) Uszczelka rurkowa
(57) Uszczelka rurkowa ma na swym obrysie zewnętrznym
(1) równomiernie rozmieszczone trójkątne, równoboczne wystę
py wzdłużne (2), których wysokość do średnicy obrysu zewnę
trznego (1) rurki wynosi nie mniej niż 1/6. Uszczelka służy do
uszczelniania drzwi, pokryw, włazów, o kształtach prostokąt
nych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98217
(22) 93 07 05 6(51) F16L 15/08
(71) Budowlano-Przemysłowa Spółdzielnia Pracy,
Pruszków
(72) Konicki Piotr
(54) Złączka hydrauliczna
(57) Złączka hydrauliczna ma w swoim korpusie (1 ) wykona
nym z tworzywa termoplastycznego zatopioną wkładkę (4) z
twardego polichlorku winylu, z otworem (5) mającym gwint
wewnętrzny (6). Wkładka ma zaczepy (7), kanałek (8) i nacięcia
(9) .Zaczepy (7) usytuowane są na zewnętrznej średnicy wkładki
(4), a kanałek (10) od strony otworu (2) korpusu (1). Wtopka w
górnej części ma kołnierz (10) łączący się z nacięciami (9).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98191
(22) 93 07 01 6(51) F16K 21/04
(71) ŚWIT Spółdzielnia Inwalidów, Warszawa
(72) Puzio Jan, Woźniak Kazimierz
(54) Ręczny rozpylacz cieczy
(57) Ręczny rozpylacz cieczy charakteryzuje sie tym, że tłok
(7) wraz z umieszczoną w nim sprężyną powrotną (16) osadzony
jest w cylindrze pionowym (8) połączonym kształtowym otwo
rem (18) o zmiennym przekroju z cylindrem poziomym (19),
wewnątrz którego umieszczona jest stożkowa wkładka zaworo
wa (20) dociskana do okrągłego wylotu kształtowego otworu
(18) sprężyną (22) opartą jednym końcem o wzdłużne żeberka
(21) stożkowej wkładki zaworowej (20), a drugim o uskok (23)
na średnicy zewnętrznej tulejki wewnętrznej (24) końcówki roz
pylającej (25), której współosiowa tulejka zewnętrzna (26) osa
dzona na cylindrze poziomym (19) ma w części środkowej
kołnierz ustalający (27) oraz pierścieniowy zaczep (28) i połą
czona jest od czoła z tuleją wewnętrzną (24) dnem (29) mającym
przepływowe otwory, przy czym na pierścieniowym zaczepie
(28) osadzona jest obrotowo stożkowa tulejka (31).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 98218
(22)93 07 05 6(51) F16L 15/08
(71) Budowlano-Przemysłowa Spółdzielnia Pracy,
Pruszków
(72) Konicki Piotr
(54) Złączka hydrauliczna
(57) Złączka hydrauliczna ma w swoim korpusie (1 ) wykona
nym z tworzywa termoplastycznego zatopioną wtopkę (4) z
twardego polichlorku winylu lub polifluorku winylidenu z koń
cówką (5) wyposażoną w gwint zewnętrzny (6), która to wtopka
zaopatrzona jest w zaczepy (8), kanałek (9) i nacięcia (10).
Zaczepy (8) usytuowane są na zewnętrznej średnicy wtopki (4),
a kanałek (9) od strony otworu (2) korpusu (1). Końcówka (5)
połączona jest z wtopka poprzez kołnierz (12) łączący się z
nacięciami (10).

(1 zastrzeżenie)
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W tulejce (1) umieszcza się suwliwie zastygłą stearyną
(6) z knotem (7), po czym pokrywkę (3) zaciska się na obwodzie
tej tulejki.

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 98194

(22) 93 06 30

6(51) F23G 5/24

(75) Zobek Zbigniew, Mysłowice
(54) Kocioł wielopaliwowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji kotta
wielopaliwowego umożliwiającego jednoczesne spalanie pyłu wę
glowego i odpadów zwłaszcza komunalnych i przemysłowych. Wie
lopaliwowy kocioł składający się z komory paleniskowej (1), w której
osadzone są palniki na pył węglowy (2), ma ruszt mechaniczny (3) do
spalania odpadów stanowiący spód komory paleniskowej (1).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 98219

(22) 93 07 05

6(51) F16L 57/00

(71) Budowlano-Przemysłowa Spółdzielnia Pracy,
Pruszków
(72) Konicki Piotr
(54) Osłona usztywniająca na rurę z tworzywa
sztucznego
(57) Osłona ma postać rury (1) z wycięciem wzdłużnym o
krawędziach (2a, 2b) oraz przetłoczeniami wzdłużnymi (3). Osło
na ma zastosowanie do poziomych odcinków rur doprowadza
jących medium grzewcze do grzejników centralnego ogrzewa
nia.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100872

U1(21) 100903

(22) 94 07 20

6(51) F21V 35/00

(75) Mizera Dariusz, Wrocław
(54) Obudowa znicza
(57) Obudowa znicza utworzona z tulejki charakteryzuje się
tym, że tulejka (1 ) jest osadzona w denku (2), przy czym w górnej
jej części jest umiejscowiona pokrywka (3). Zewnętrzna powie
rzchnia tulejki (1), na której jest umieszczony element dekora
cyjny, jest zabezpieczona warstwą osłonową (5).

(22) 94 07 13

6(51) F23J 1/02

(71) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych
NOWOMAG S.A., Nowy Sącz
(72) Kler Bogusław
(54) Odżużlacz zgrzebłowy
(57) Odżużlacz zgrzebłowy ma wymienną rynnę kątową (3)
umieszczoną między pochyłą rynnąwysypową (1), a poziomym
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korytem (2) wypełnionym cieczą. Ponadto ma wymienną blachę
ślizgową w rynnie wysypowej (1), zamocowaną rozłącznie do
dna tej rynny. Koryto (2) składa się z oddzielnych rynien (11),
(12) o typizowanych długościach.

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 98200
(22) 93 07 02 6(51) F24D 19/06
(75) Nawrocki Paweł, Warszawa
(54) Ekran do ogrzewaczy naściennych
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U1(21) 99698
(22) 94 02 09
6(51) F41F1/06
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG, Jasło
(72) Owsiak Edward, Utnicki Robert
(54) Moździerz pirotechniczny widowiskowy
(57) Moździerz charakteryzuje się tym, że masa wyrzucająca
(3) usytuowana między krążkiem (2) stanowiącym dno tulei (1)
a umieszczonymi w niej nabojami pirotechnicznymi (5) rozłożo
na jest pod nimi tak, że kontaktuje się z masami zapalczymi (6)
wszystkich naboi pirotechnicznych (5).

(2 zastrzeżenia)

(57) Ekran (A) wyposażony jest w kierownicę (1) odchylającą
strugę powietrza od ściany (2), stanowiącą przedłużenie płyty
(3). Kierownica (1) ma kształt łukowy, zaś dolna część płyty (3)
obejmuje przestrzeń poniżej górnej krawędzi ogrzewacza (4).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101270 (22) 94 09 26
6(51) F28D 1/04
(75) Przybyliński Piotr, Bydgoszcz; Tyczyński
Jarosław, Bydgoszcz
(54) Grzejnik łazienkowy
(57) Grzejnik łazienkowy, składający się z pary rurek podłuż
nych (1) połączonych rurkami poprzecznymi, ma dwie warstwy
rurek poprzecznych, pierwszej, w której rurki poprzeczne (2)
połączone są z rurkami podłużnymi (1) tak, że ich osie symetrii
w miejscach łączenia tworzą kąt prosty i drugiej, w której rurki
poprzeczne (3) uformowane są w kształcie ceowników, przy
czym druga warstwa usytuowana jest w części górnej grzejnika
i ma trzy rurki.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101313 (22) 94 10 03
6(51) F41H 1/02
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Pawłowski Jan, Krupiński Andrzej, Góralski
Andrzej, Łuczyński Witold, Witczak
Elżbieta, Grabowska Grażyna
(54) Kamizelka ochronna
(57) Kamizelka ochronna składa się z części (1) przedniej i
części tylnej, połączonych na ramionach i bokach, przy czym
przednia i tylna część mają wielowarstwowe wkłady tkaninowe.
Kamizelka charakteryzuje się tym, że przednia i tylna część ma
od wewnątrz wkład wentylacyjny z dzianiny, w którym jest siatko-pianka typu 'Filtren" o gęstych i dużych porach, przy czym
wkład wentylacyjny połączony jest trwale z powłoczką (6) zaś
powłoczką (6) części przedniej i części tylnej, od strony zewnę
trznej, w części dolnej ma pęknięcie (7) do wkładania i usuwania
wielowarstwowych wkładów tkaninowych z włókien aramidowych.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100862

Nr 1 (549) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

116
(22) 94 07 12

6(51) F42B 8/00

(71) Tłocznia Metali PRESSTA w Bolechowie,
Owińska
(72) Kaczmarek Zdzisław, Sikorski Marian,
Lemański Janusz, Skowron Leszek
(54) Makieta pocisku podkalibrowego
(57) Makieta pocisku podkalibrowego utworzona jest z rdze
nia walcowego (1) przechodzącego w część stożkową (2). Za
pomocą gwintu (3) rdzeń (1) połączony jest z sabotem (4).
Sabot (4) składający się z trzech segmentów połączony
jest za pomocą dwóch pierścieni (5 i 6). W przedniej części sabot
(4) ma kieszeń powietrzną (7).
Tylna część sabotu (4) jest stożkowa i pokryta uszczel
nieniem (8). Na tylnej części rdzenia (1) osadzony jest stabiliza
tor (10) wyposażony w brzechwy (13).
Stabilizator zaopatrzony jest w smugacz (12) oraz wkręt
kę (14) zabezpieczającą ten smugacz. Tylna część makiety
zawiera ładunek prochowy (15).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 100959

(22) 94 07 29

6(51) G01B 7/34

(11) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Ćmielewski Kazimierz, Kuchmister Janusz
(54) Przyrząd do pomiaru nierówności
powierzchni, zwłaszcza szyn w miejscu ich
złączenia
(57) Przyrząd ma pudełkowy korpus (11), wewnątrz którego
umieszczony jest magnes stały (13) umocowany przesuwnie na
trzpieniu (10) pokrętła (9). Na ścianie bocznej korpusu (11)
osadzony jest wysięgnik (8) z przesuwną ramkową prowadnicą
(3), na której zamocowany jest liniał elektroniczny (5) z suwa
kiem odczytowym (6), do którego przymocowany jest prętowy
wodzik (2).
Przyrząd znajduje zastosowanie przy pomiarach nierównomierności powierzchni.

(54) Zespół pomiarowy przyrządu
optyczno-mechanicznego
(57) Zespół pomiarowy, utworzony z projektora w postaci
wydłużonego prostopadłościanu, na którego podstawie zamo
cowane jest lustro i moduł świetlno-optyczny charakteryzuje się
tym, że moduł świetlno-optyczny stanowi laser (6), który połą
czony jest poprzez przewody (7) i sterujący moduł elektroniczny
(8) z baterią zasilającą zamocowaną w uchwycie na części
górnej osłony, przy czym równolegle do wzdłużnej osi projekto
ra, obok lustra (4), zamocowany jest przesuwnie ekran zbieżno
ści, a na końcu osłony zamocowany jest ekran symetrii.

(4 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 98273

(22)93 07 08

6(51) G01G 19/22

(71) Instytut Mineralnych Materiałów
Budowlanych, Opole
(72) Adamczyk Andrzej
(54) Różniczkowe urządzenie ważąco-dozujące

U1(21) 101101

(22)94 08 30 6(51) G01B 11/275

(71) PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz
(72) Bukowski Andrzej, Redmann Waldemar,
Kocznur Sławomir

(57) Różniczkowe urządzenie ważąco - dozujące stosuje się
szczególnie do dozowania pylistych materiałów łatwopalnych o
właściwościach wybuchowych do temperatury 350°C przy ciś
nieniu wewnątrz urządzenia do 10 atmosfer.
Zbiornik ważony (1) ma kształt prosto ściętego stożka,
a jego pokrywa (2) ma kształt dna elipsoidalnego. Obudowa (8)
układu dozującego (8, 9, 10 i 11) ma kształt połowy rury obu
stronnie zamkniętej półkolistymi dnami i od góry prostokątnym
płaskim dnem (9).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100907

(22)94 07 22 6(51) G08G 1/0955
G08B 5/38
(75) Leżański Zbigniew, Głubczyce
(54) Błyskowe urządzenie
sygnalizacyjno-ostrzegawcze, zwłaszcza do
oznaczania przeszkód drogowych

U1(21) 98229

(22)93 07 05

6(51) G05F 1/563
H05K5/00
(75) Piękoś Zbigniew, Kudowa Zdrój
(54) Regulator napięcia

( 5 7 ) Regulator napięcia, przeznaczony do zasilania z sieci
prądu przemiennego odbiorników, ma kształt niskiego prosto
padłościanu z zamkniętą, składaną z kilku części (1, 2, 3) obu
dową, w której przedniej ściance osadzony jest przycisk wyłą
cznika (18), a w ściankach górnej i dolnej wykonane są ażurowe
okna wentylacyjne (13). Wnętrze regulatora podzielone jest,
uformowaną w obudowie wewnętrzną ścianką (7), na komorę
główna (8) i komorę wyjściową (9). W tylnej ściance obudowy
(10) utworzone jest wzdłużne okno do komory wyjściowej (9) i
obok niego, dwa ustawione jedno nad drugim gniazda bezpie
czników. W komorze wyjściowej (9) osadzony jest prostopadłościenny korpus wielokrotnego gniazda sieciowego (6) z ustawio
nymi szeregowo w prześwicie wzdłużnego okna (11) czterema
gniazdami wtykowymi.

( 5 7 ) Klosz lampy jest złożony z dwóch identycznych socze
wek (3), połączonych ze sobą rozłącznie. Oprawka (2) żarowego
źródła (1) światła ma w dolnej części pojemnik (10) układu
sterującego źródłem światła, przy czym w podstawie pojemnika
(10) są usytuowane płaskie styki do połączenia z biegunami (12)
baterii. Powierzchnia boczna pojemnika ma otwory do wypro
wadzenia przycisku wyłącznika urządzenia, przycisku przełącz
nika na światło stałe/pulsujące oraz potencjometru do ręcznej
nastawy pulsacji światła, a górna powierzchnia pojemnika (10)
oprawki (2) ma otwory do wyprowadzenia fotodiody zmierzcho
wego wyłącznika urządzenia, natomiast w bocznej powierzchni
obudowy (8) urządzenia, w miejscach odpowiadających przyci
skom i potencjometrowi są wykonane otwory do wprowadzania
narzędzia uruchamiającego przyciski i potencjometr, zaś dno
obudowy (8) urządzenia jest z nią połączone śrubą.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100901

(22) 94 07 19

6(51) G07D 9/00

(75) Kołodziej Roman, Cieszyn
(54) Pojemnik na monety
( 5 7 ) Pojemnik (1) na monety ma kształt walca rozciętego
wzdłuż jednej z tworzących, a przy tym rozcięciu znajduje się
zamek (2), zaś naprzeciw uchylne połączenie pozwalające swo
bodnie składać i rozkładać obie połówki pojemnika. Jedna z
połówek pojemnika posiada półkoliste wewnętrzne przegrody
(3) dzielące jej wysokość na równe części, zaś powierzchnia
boczna pojemnika (1) ma otwory.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100155

(22) 94 03 31

6(51) G09F 7/04

(75) Pałys Sławomir, Lublin; Jędrzejewski
Mirosław, Lublin
(54) Tablica informacyjno-reklamowa, zwłaszcza
tablica rozkładu jazdy
( 5 7 ) Tablica zawiera płytę (1) z materiału ferromagnetycznego
i posiada co najmniej jedną tabliczkę elastyczną (2) z folii o
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własnościach magnetycznych z umieszczonym na niej od strony
zewnętrznej materiałem (3) informacyjnym, reklamowym bądź deko
racyjnym naniesionym jednym ze znanych sposobów. Tabliczki (2)
stanowią łatwo wymienialne elementy kompozycji, co pozwala na
bieżącą aktualizację podawanych treści informacyjnych bądź rekla
mowych.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Tablica reklamowo-informacyjna
( 5 7 ) Tablica jest utworzona z dwóch sztywnych elementów
umieszczonych na nóżkach, które w górnej części połączone są
wahadłowo. Każdy z tych elementów posiada dwie oddzielne
płaszczyzny tj. płaszczyznę reklamową i drugą, zmienną płasz
czyznę (4) informacyjną. Pionowe krawędzie informacyjnej pła
szczyzny (4) zagięte są pod kątem 90° tworząc prostopadłe do
tej płaszczyzny ścianki (5). Natomiast poziome krawędzie zagięte są dwukrotnie tworząc zaczepy, które przytrzymują wsu
waną pod nie informacyjną kartę (7). Ponadto w płaszczyźnie
informacyjnej (4) wykonane są otwory (9) ułatwiające wysuwa
nie karty (7) przy zmianie informacji.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101055

(22) 94 08 19

6(51) G09F 15/00

(75) Kucharzewski Tomasz Feliks, Częstochowa

DZIAŁU

ELEKTROTECHNIKA

U1(21) 98177

(22)93 06 28

6(51) H01M 2/02

(71) Mogileńska Usługowo-Wytwórcza
Spółdzielnia Pracy, Mogilno
(72) Reszka Stanislaw
(54) Wieczko skrajne
( 5 7 ) Wieczko charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) z
obrzeżem (2) o pochyleniu 15° zawiera umieszczone poniżej
dolnej powierzchni wieczka (10) gniazdo osadcze (3) o profilu
stożkowym z kątem pochylenia 15° dla tulejki łącznikowej (4)
osadzonej poniżej górnej powierzchni wieczka (9).

(54) Wieczko środkowe
( 5 7 ) Wieczko charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) z
obrzeżem (2) posiada umieszczone poniżej dolnej powierzchni
wieczka (8) gniazda osadcze (3) o profilu stożkowym z kątem
pochylenia 15° dla tulejek łącznikowych (4), które są osadzone
poniżej górnej powierzchni wieczka (7). Pochylenie korpusu (1)
i obrzeża (2) wynosi korzystnie 15°.

(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98227

U 1(21)98179

(22)93 06 30

6(51) H01M 2/02

(71) Mogileńska Usługowo-Wytwórcza
Spółdzielnia Pracy, Mogilno
(72) Reszka Stanisław

(22) 93 07 05

6(51) H01Q 1/12
H01Q3/08
(71) GALMET Przedsiębiorstwo Galanterii
Metalowej Sp. z o.o., Głuchołazy
(72) Zimnik Norbert
(54) Antena do odbioru telewizji satelitarnej

( 5 7 ) Antena charakteryzuje się tym, że ustalenie mocowane
go w uchwycie (27) konwertera względem reflektora (1) nastę-
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puje przy użyciu wysięgnika (15) mocowanego rozłącznie i
uchylnie w stosunku do wspornika (10).
Wspornik przyłączony jest do uchwytu (5) mającego
połączenie z reflektorem (1) i z drugiej strony z zawieszeniem
anteny związanym z masztem (8).
Przy krawędzi reflektora wspornik łapami (14) złączony
jest z reflektorem.
Ramiona wysięgnika (17) i wspornika (11) zachodzą za
siebie i są mocowane śrubami.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 100914

(22) 94 07 21
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6(51) H01R 13/70

(71) Spółdzielnia Niewidomych SINPO, Poznań
(72) Otto Jerzy, Milczarek Puchajda Hanna,
Karpiński Jerzy
(54) Wtyczka przeciwzakłóceniowa przewodu
przełączeniowego
( 5 7 ) Wtyczka składająca się z przewodu, zewnętrznej powło
ki izolacyjnej i korpusu, w którym są osadzone kołki stykowe i
dławik przeciwzakłóceniowy, charakteryzuje się tym, że korpus
składa się z przedniego korpusu (1) z osadzonymi kołkami
stykowymi, który poprzez łącznik (4) jest nierozłącznie połączo
ny z tylną częścią korpusu wewnętrznego (3), jednostronnie
otwartego, w którym umieszczony jest uzwojony dławik prze
ciwzakłóceniowy (5), połączony z jednej strony z przewodem
przyłączeniowym, zaś z drugiej strony z kołkami stykowymi (2),
przy czym dławik przeciwzakłóceniowy (5) jest ustalony we
wnątrz tylnej części korpusu (3) zatyczką (16) i żywicą syntety
czną (7).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 98192

(22)93 07 01

6(51) H01Q 3/04

(75) Suchocki Stanisław Stefan, Warszawa
(54) Uchwyt czaszy anteny satelitarnej
( 5 7 ) Uchwyt czaszy anteny satelitarnej ma płaskownik (6) z
otworami gwintowymi na śruby mocujące i śruby osiowe (5).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 101199

(22) 94 09 15

6(51) H01R 21/00
H01R 13/58

(23) 94 06 12 66 MTP-94
(71) Zakłady Sprzętu Instalacyjnego
POLAM-NAKŁO, Nakło n/ Notecią
(72) Jagodziński Edmund, Przegiętka Zbigniew
(54) Wtyczka kątowa
( 5 7 ) Wtyczka utworzona z okrągłego korpusu z kołkami styko
wymi z izolacyjną osłoną charakteryzuje się tym, że we wtyczce
kąt odchylenia części osłony (7) z dławikiem (8) jest rozwarty i
wynosi 110°, natomiast część chwytna osłony ma ukształtowane
dwie, symetrycznie względem siebie i zagłębione w osłonie
powierzchnie biegnące pionowo do czoła izolacyjnego korpusu
(1), którez powierzchnią walcową osłony tworzą w linii zagłębie
nia uskok, który symetrycznie z obu stron osłony biegnie dalej
wzdłuż części osłony (7) odchylonej pod kątem.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 98201
U1(21) 98277

(22) 93 07 08

6(51) H01R 31/00

(75) Dziobek Stanisław, Wrocław
(54) Oprawka rozgałęźna
(57) Oprawka rozgałęźna charakteryzuje się tym, że z jednej
czołowej strony izolacyjnego korpusu (1) wyposażona jest w
żarówkową oprawkę (4) dla żarówek z małym gwintem oraz w
usytuowane obok niej dwubiegunowe wtykowe gniazdo (5), a
ponadto do obrzeża tej czołowej strony przytwierdzony jest
rozłącznie osłonowy klosz (6), wykonany korzystnie z matowego
półprzezroczystego tworzywa sztucznego, w którego ściance
od strony nasady znajduje się podłużny otwór (7) dla przepro
wadzenia przewodu przyłączeniowego.
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(22)93 07 01

6(51) H02B 5/02
E04H 12/10
(71) ENERGOPROJEKT Biuro Studiów i
Projektów Energetycznych, Kraków
(72) Daren Krzysztof, Pach Mieczysław, Krawczyk
Bolesław, Zebro Janusz, Gwaździkowska
Maria, Guzik Tadeusz
(54) Słup kablowy

(57) Słup charakteryzuje się tym, że jego kratownicowy trzon
(1) jest wyposażony w trzy wysunięte poza obrys trzonu (1)
ramowe pomosty (9) usytuowane jeden nad drugim. Na pomo
stach (9) są osadzone w pionowym układzie faz po dwie głowice
kablowe (8) i dwa odgromniki (10) każdego z torów.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98210

(22)93 07 02

6(51) H02B 1/26
H05K5/00
(75) Sztuba Wiesław, Bydgoszcz; Trzaska Antoni,
Bydgoszcz
(54) Zestaw okapturzonych skrzynek do
rozdzielni

(57) Zestaw okapturzonych skrzynek do rozdzielni charakte
ryzuje się tym, że podstawa dolnej skrzynki (1) wyposażona jest
w szesnaście występów (2) z otworami. Dwa boki (3) skrzynki są
pełne. Natomiast dwa posiadają pokrywy (4) przykręcane. Na
krawędziach skrzynek wykonane są podłużne otwory (5). Pokry
wa czołowa (6) posiada w swych narożach ukształtowane w
postaci tulejek występy (7) i jest wykonana z tworzywa przezro
czystego. Natomiast środkowa skrzynka (8) jest bez podstawy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98221

(22)93 07 06

6(51) H02G 15/00

(75) Groszek Roman, Warszawa; Wieczorek
Leon, Warszawa; Powęzka Zbigniew,
Katowice
(54) Mechaniczna osłona mufy kablowej
(57) Osłona jest przeznaczona dla trójżyłowych, jednopowłokowych kabli o izolacji z papieru przesyconego i ołowianej
powłoce, o napięciu znamionowym od 0,6/1 kV do 18/30 kV.
Składa się z dwóch jednakowych, podłużnych elementów me
talowych, dolnego (1) i górnego (2), trwale połączonych ze sobą
oraz swoimi końcami z ołowianą powłoką kabla. Elementy te, po
połączeniu ich ze sobą, tworzą powierzchnię walcową przecho
dzącą z obu jej stron w powierzchnię ściętego stożka (3, 4).
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Każdy z elementów (1, 2) posiada identyczne, symetryczne
przetłoczenia, wykonane w postaci podłużnych (5) lub poprze
cznych (6), bądź też kratowych żeber, odpowiednio wzmacnia
jących konstrukcję osłony.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98203
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(22)93 07 02

6(51) H05B 3/34
A61F 7/08
(71) Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała
(72) Grudniewski Michał, Kluska Andrzej,
Herczek Jacek
(54) Koc elektryczny

(57) Koc ma budowę warstwową i złożony jest z zewnętrznej
warstwy (1) zaopatrzonej w kieszenie (2), w których umieszczo
ne są grzejne wkłady (3) oraz z wewnętrznej warstwy. Wkłady
(3) i ich połączenia (4) umieszczone są w izolacyjnych hermety
cznych kopertach (7) znajdujących się w kieszeniach (2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 98204

6(51) H05B 3/34
A61F7/08
(71) Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała
(72) Grudniewski Michał, Kluska Andrzej,
Herczek Jacek
(54) Kamizelka elektryczna

U1(21) 98231

(22)93 07 07

6(51) H04Q 1/02

(75) Trocewicz Bogdan, Warszawa; Seweryn
Sławomir, Warszawa
(54) Przełącznica sygnałów cyfrowych
( 5 7 ) Przełącznica charakteryzuje się tym, że każda jej płyta
połączeniowa (1, 2) ma szesnaście koncentrycznych gniazd (3)
rozmieszczonych w dwóch równoległych względem siebie rzę
dach.
Przełącznica znajduje główne zastosowanie do przełą
czania i transferu sygnałów radioliniowych.

(2 zastrzeżenia)

(22)93 07 02

( 5 7 ) Kamizelka ma budowę warstwową i stanowi ją przednia
część (1) oraz tylna część (2) łączone ze sobą za pomocą
szczepnych elementów (3) i środkowej części (4) zaopatrzonej
w wycięcie (5), przy czym części (1, 2) mają tkaninowe grzejne
wkłady (6).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 101315 (22) 94 10 03
6(51) H05K 1/18
(71) Zakłady Radiowe ELTRA SA, Bydgoszcz
(72) Zborowski Kazimierz, Pleśniak Ryszard,
Sołtysiak Marek
(54) Zespół elektroniczny wraz z obudową
ściemniacza
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że w ściemniaczu prze
znaczonym do instalacji elektrycznych, oświetleniowych, w jego
zespole elektronicznym wraz z obudową, płytka obwodu druko
wanego (7) ma postać ośmioboku równoramiennego, którego
boki (9) skierowane pod kątem do pionu i poziomu są perforo
wane, a obudowa izolacyjna ma postać ośmiobocznej puszki.

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 98224
(22) 93 07 05
6(51) H05K 7/14
(75) Wiernasz Józef, Klimkówka
(54) Słupek kablowy telekomunikacyjny
(57) Słupek kablowy składa się z podstawy fundamentowej
(1) połączonej ze stojakiem rurowym (3) zakończonym cylindry
czną obudową głowicy kablowej (4). Podstawa fundamentowa
(1) posiada otwór (5) dla kabli telekomunikacyjnych ziemnych.
Obudowa głowicy kablowej (4) posiada w dolnej części wybra
nie oraz zaopatrzona jest w kołki ustalające, przy czym wewnętrzma powierzchnia tej obudowy głowicy jest wyłożona folią
izolacyjną.

(5 zastrzeżeń)
U1(21) 100995 (22) 94 08 05
6(51) H05K 5/00
(71) Instytut Łączności, Warszawa
(72) Bednarek Lech, Krysiak Waldemar, Pieńkos
Krzysztof, Przybysz Zygmunt
(54) Kaseta urządzeń elektronicznych
(57) Kaseta charakteryzuje się tym, że cztery profilowane
belki (1,1 A, 2, 2A) z otworami usytuowanymi wzdłuż ich podłuż
nej osi, są połączone rozłącznie z uchwytem kasety lewym oraz
z uchwytem kasety prawym, a każdy koniec belki mocowany jest
przy użyciu dwóch wkrętów wprowadzonych w nagwintowane
otwarte profile belki. Belka tylna dolna (1) i belka tylna górna
(1 A) posiadają dwa rzędy otworów usytuowanych w ramionach
wzajemnie do siebie prostopadłych, a uchwyty kasety stanowią
jednocześnie ściany boczne kasety oraz posiadają otwory do
montażu kasety w stojaku centrali telefonicznej, zaś belka prze
dnia dolna {2) i belka przednia górna (2A) połączone są ponadto
ze sobą czterema prętami wzmacniającymi posiadającymi na
gwintowane końcówki mocowane dwoma wkrętami przez otwo
ry znajdujące się w belce przedniej dolnej (2) i w belce przedniej
górnej (2A), a w otworach usytuowanych wzdłuż podłużnej osi
belki przedniej dolnej (2) i belki tylnej dolnej (1) osadzone są
poziome prowadnice (5) płytki drukowanej, a gniazda wielostykowe (6) mocowane są rozłącznie do belki ty Inej dolnej (1 ) i belki
tylnej górnej (1A).

(1 zastrzeżenie)
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940228
940311
940405
940311
940330
940330
940329
940405
940404
930804
940324
940126
940325
930405
940329
940331
940316
940224
940329
940404
940406
940406
940321
940323
940215
940315
940322
930514
940311
940323
940323
940406
940331
940316
940329
940329
940330
940323
940328
940407
940330
940323

A01N
A21D
A22C
A22C
A22C
A23C
A23D
A23D
A23G
A23K
A23L
A23L
A23L
A23L
A23L
A23N
A42B
A42B
A44B
A44B
A45F
A46B
A46B
A47C
A47F
A47J
A47L
A47L
A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
A61C
A61C
A61C
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
A61G
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K

59/00
08/08
17/00
17/10
21/02
15/14
07/04
09/01
03/30
01/16
01/05
01/05
01/10
01/16
01/17
01/00
03/00
03/04
18/00
18/00
03/00
09/04
15/00
19/14
05/00
37/06
09/00
13/20
01/00
05/02
05/05
05/11
05/12
10/00
05/12
15/04
17/06
00/00
02/66
02/66
05/48
09/00
13/15
13/15
13/15
05/14
00/00
07/15
07/16
07/16
07/42
07/48
09/00
09/00
09/06
09/10
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2

1
WO 9422428
WO 9422431
WO 9422432
WO 9422434
WO 9422435
WO 9422436
WO 9422441
WO 9422443
WO 9422445
WO 9422446
WO 9422453
WO 9422455
WO 9422457
WO 9422461
WO 9422462
WO 9422465
WO 9422466
WO 9422467
WO 9422474
WO 9422479
WO 9422480
WO 9422481
WO 9422483
WO 9422489
WO 9422490
WO 9422494
WO 9422496
WO 9422498
WO 9422500
WO 9422501
WO 9422502
WO 9422503
WO 9422504
WO 9422505
WO 9422507
.WO 9422508
WO 9422510
WO 9422511
WO 9422514
WO 9422515
WO 9422517
WO 9422518
WO 9422522
WO 9422524
WO 9422527
WO 9422528
WO 9422530
WO 9422533
WO 9422534
WO 9422536
WO 9422538
WO 9422539
WO 9422546
WO 9422547
WO 9422551
WO 9422552

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Nr 1 (549) 1995

941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013

US 9403326
SE 9400264
US 9403195
EP 9400949
FI 9400128
US 9403355
GB 9400650
US 9403489
EP 9400891
DK 9400101
US 9403047
US 9403559
US 9403402
EP 9400892
FR 9400184
US 9403667
US 9403755
US 9403380
US 9403719
US 9403794
US 9403209
EP 9400670
GB 9400669
US 9403659
US 9402968
US 9403256
US 9403389
GR 9400005
US 9402857
US 9402859
US 9402868
EP 9400966
EP 9401055
GB 9400659
US 9403606
US 9403541
DK 9400125
AT 9400034
US 9403684
GB 9400712
US 9403635
EP 9401018
US 9402327
US 9403404
US 9403396
US 9403835
US 9402805
CA 9400182
CA 9400186
US 9400708
US 9403473
US 9402915
SE 9400288
SE 9400267
NL 9400067
GB 9400611

3
940328
940324
940324
940324
940331
940331
940329
940330
940318
940309
940321
940331
940329
940318
940218
940404
940406
940329
940405
940406
940324
940307
940330
940404
940325
940329
940329
940330
940317
940317
940318
940327
940405
940329
940401
940329
940325
940329
940330
940331
940401
940331
940303
940329
940329
940407
940315
940405
940328
940118
940330
940317
940330
940324
940329
940324

A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61N
A61N
A61N
A62B
A62B
A62C
A63B
A63B
B01D
B01D
B01D
B01D

09/12
09/20
09/70
31/13
31/13
31/16
31/41
31/43
31/48
31/49
31/70
31/70
33/00
37/02
37/02
37/02
37/02
37/16
39/00
39/39
45/06
47/22
47/48
48/00
49/00
49/02
49/02
02/18
15/46
15/46
15/60
25/00
25/00
27/00
00/00
05/00
05/31
05/32
11/00
15/00
16/00
16/04
39/00
39/04
01/30
01/30
01/36
01/08
05/00
02/06
23/00
39/00
09/02
24/30
35/14
39/16

Nr 1 (549) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9422554
9422555
9422556
9422559
9422562
9422563
9422569
9422570
9422571
9422572
9422574
9422577
9422579
9422580
9422581
9422582
9422583
9422586
9422589
9422591
9422593
9422594
9422596
9422601
9422603
9422604
9422607
9422608
9422609
9422610
9422611
9422612
9422613
9422614
9422616
9422622
9422632
9422633
9422636
9422640
9422642
9422644
9422647
9422648
9422652
9422653
9422654
9422656
9422658
9422659
9422661
9422667
9422669
9422675
9422676
9422678

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

131
3

2
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013

EP 9400835
EP 9400947
DK 9400140
US 9403324
DK 9400129
US 9403775
FI 9400112
FI 9400113
FI 9400132
GB 9400667
EP 9400976
US 9403354
GB 9400708
CA 9400189
US 9403261
CA 9400168
GB 9400702
US 9403781
US 9403828
GB 9400733
US 9403297
FR 9400352
US 9402939
US 9403676
SE 9400274
AU 9400159
DK 9400130
AU 9400161
US 9403645
US 9403646
US 9403647
EP 9401043
EP 9401029
DK 9400139
NL 9400071
SE 9400290
SE 9400243
GB 9400724
EP 9401066
CA 9400185
SE 9400129
US 9403732
FI 9400127
AU 9400154
GB 9400613
GB 9400614
AT 9400042
DE 9400334
JP 9400399
US 9401250
GB 9400709
US 9403626
US 9403196
CA 9400193
US 9403415
US 9403642

940316
940324
940405
940328
940325
940406
940328
940328
940405
940330
940328
940328
940331
940331
940330
940328
940331
940406
940407
940406
940325
940329
940318
940404
940328
940405
940328
940331
940404
940404
940404
940403
940331
940330
940407
940330
940318
940405
940405
940328
940216
940405
940331
940331
940324
940324
940407
940319
940314
940202
940331
940331
940324
940405
940329
940405

B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01J
B01J
B01J
B01J
B01J
B01J
B01L
B01L
B02C
B03B
B03C
B05B
B05B
B05B
B05C
B05D
B05D
B08B
B08B
B09B
B21C
B21D
B21D
B21D
B21D
B21D
B21D
B21D
B22C
B23B
B23K
B23K
B23P
B24D
B25B
B26D
B27K
B28B
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B32B
B32B
B42D
B42D
B44C

39/20
39/20
46/10
51/08
53/34
53/34
08/24
08/24
08/26
13/02
20/32
35/04
03/00
03/14
17/02
05/26
05/00
01/16
05/00
15/04
01/00
01/04
03/06
03/08
09/09
03/00
25/02
05/12
11/02
11/02
11/02
26/02
39/03
51/32
05/10
27/16
31/02
35/28
19/06
15/06
17/02
01/55
03/34
07/06
45/17
45/17
45/67
45/78
47/08
47/10
63/10
03/00
07/04
15/00
15/00
05/04
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2

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9422680
9422682
9422683
9422684
9422686
9422692
9422703
9422705
9422710
9422712
9422713
9422715
9422716
9422717
9422718
9422719
9422720
9422721
9422722
9422723
9422724
9422728
9422729
9422730
9422731
9422732
9422734
9422735
9422736
9422740
9422741
9422742
9422743
9422745

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Nr 1 (549) 1995

941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013
941013

US 9403711
KR 9300025
EP 9400986
US 9403456
US 9311248
DE 9400353
DE 9400292
DE 9400337
CA 9300367
EP 9401042
CH 9400067
US 9403378
NO 9400062
FI 9400129
SE 9400102
FR 9400333
SE 9400302
GB 9400721
EP 9400921
NZ 9400024
NO 9400064
GB 9400692
EP 9400676
GB 9400729
DK 9400135
CH 9400064
DK 9400143
US 9403552
AU 9400152
SE 9300293
SE 9400270
EP 9302395
FI 9400117
GB 9400682

3
940405
930403
940329
940330
931119
940330
940317
940324
930914
940331
940330
940329
940322
940331
940209
940325
940406
940405
940324
940324
940324
940331
940307
940405
940329
940324
940406
940331
940328
930405
940325
930904
940329
940330

B60C
B60C
B60D
B60G
B60K
B60N
B61H
B62B
B62K
B63C
B64C
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65C
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D

01/00
27/16
01/02
11/26
28/06
02/42
09/00
03/10
25/30
09/08
05/08
01/04
03/04
11/04
11/04
11/58
25/18
29/04
31/00
57/04
03/02
19/32
21/08
25/02
30/24
47/08
50/06
51/16
55/14
83/76
85/32
85/57
85/72
90/50

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań)
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań)
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony
zgłoszenia)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 1/1995

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

294574
298877
299306
299484
299486
299487
299488
299489
299490
299492
299493
299502
299504
299505
299506
299507
299508
299514
299515
299516
299517
299518
299519
299522
299523
299524
299525
299526
299527
299528
299529
299530
299531
299532
299533
299534
299535
299536
299537
299538
299539
299546
299547
299548
299549
299550
299551
299552
299553
299554

E04C
G07C
F16K
B64C
B27G
B27C
F23D
A61B
F23D
H01S
G06K
B01J
C07F
C07F
A23N
C09K
C09K
E05D
A23J
C09D
C08L
B23P
C03C
E21F
H04L
C23F
A41D
A01M
F41C
G05F
C07D
C07D
C07D
C07D
A01C
H01L
H02H
B63B
C10G
C12G
C02F
B02C
H02K
B65G
B03C
E21B
E04B
C01B
C02F
C02F

64
80
72
31
23
23
73
11
73
82
79
19
47
47
6
52
52
66
4
51
50
22
39
69
88
57
9
3
75
79
45
46
45
47
2
81
83
30
53
55
38
20
86
35
20
67
63
37
38
38

299555
299560
299561
299562
299563
299564
299565
299566
299567
299568
299569
299571
299572
299573
299574
299575
299576
299577
299578
299579
299580
299584
299585
299586
299587
299588
299589
299590
299593
299594
299595
299596
299597
299600
299601
299604
299605
299606
299607
299608
299609
299610
299611
299612
299613
299614
299615
299617
299618
299626

F16L
A61L
E21C
G01M
E21C
F28G
C12N
C12N
A61K
E21D
H01L
B65F
B23P
B29B
C23F
F42B
C22B
C01G
E04B
H02J
G10K
B61L
F23G
A61B
A61B
A61B
A61B
A61J
C10B
C10B
D04G
H02K
G01R
B66C
E21D
D21H
C07C
C23C
B01D
H02B
H02B
H02B
B60G
G01N
G01N
E21F
A61B
C10K
B23C
A61K

72
15
67
76
68
74
55
56
14
68
81
34
22
24
57
75
57
37
62
84
80
30
73
11
11
12
12
12
53
53
59
85
18
36
69
59
41
57
16
83
83
83
27
77
77
69
11
53
21
13

299627
299628
299637
299638
299650
302276
302475
303271
303286
303287
303288
303308
303491
303628
303645
303659
303677
303679
303713
303715
303733
303734
303743
303748
303749
303750
303751
303770
303771
303772
303818
303819
303822
303823
303824
303825
303828
303829
303830
303831
303832
303833
303836
303841
303842
303845
303846
303858
303859
303860

E05F
C10K
G01N
B01D
B01D
A23L
C08L
C01B
B01J
B01D
B01D
E04F
F02B
B01J
E04B
A01N
C07D
B65F
C04B
C07D
E01B
B65D
H04B
H02K
B28B
G09F
A23L
B23K
C13D
A23G
A24D
A24D
A61K
A24B
A24B
D04B
B32B
B60C
H02K
C22C
C07D
A24C
E02D
C01G
H05B
C08L
B60K
A24C
F28D
E01B

66
54
77
17
16
5
50
36
19
17
18
64
70
19
63
3S
44
34
40
45
60
32
86
84
24
80
5
21
56
4
8
8
'14
6
7
58
26
27
85
57
46
7
61
37
88
50
28
7
74
60
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303861
303864
303865
303915
303935
303937
303938
303946
303947
303948
303950
303956
303960
303961
303962
303966
303967
303975
303976
303977
303978
304006
304007
304010
304011
304047
304049
304058
304059
304060
304061
304062
304064
304078
304079
304080
304081
304099
304110
304138
304139
304158
304183
304307
304321
304339
304340
304341
304356
304357
304358
304359
304361

B22D
C07D
F16K
C07H
B61F
A61K
B01J
C07D
A61K
A01N
C09D
C25B
A01N
C04B
C01G

C11D

B60J
C10M
C04B
C07D
C07D
H02J
C07D
H04K
A23K
C09J
B65D
H01R
A23N
A61K
A61K
A61K
C07C
B65D
H01H
A61K
H02K
B27K
A01H
C02F
E05B
G09B
E02F
G01N
C07C
A61F
H01R
H04B
A61K
A61K
A61K
C07D
E03D

21
42
71
48
29
13
19
42
14
4
51
58
3
40
37
55
27
54
40
46
44
84
42
87
5
52
33
82
6
13
14
14
41
32
81
13
85
23
2
38
64
80
62
77
40
12
82
86
13
14
13
43
62

1

2

304372
304418
304419
304420
304457
304493
304499
304523
304524
304526
304535
304536
304561
304565
304566
304569
304614
304625
304642
304645
304653
304654
304658
304660
304661
304662
304666
304676
304680
304693
304697
304703
304717
304718
304719
304729
304732
304743
304745
304746
304792
304795
304797
304802
304810
304814
304819
304825
304827
304828
304829
304831
304841

H01B
E05B
A61K
C22B
E21C
F23G
A23L
H02K
F04D
E04G
A01G
B65D
C08J
E02D
E02D
B21B
F16K
D01F
A41D
D06H
B65G
C07K
E04C
B01D
B32B
C07K
C07K
C07D
B65D
A23L
A01D
C08F
A61M
C12N
C07D
C07H
C09K
D03D
B60C
B61H
A43B
E05F
A63B
G05B
C10G
F24H
B65G
B60R
B29B
A62B
A22B
D06M
A47B

3
81
65
15
57
68
73
5
85
71
64
2
31
50
61
61
21
71
58
9
59
34
48
63
17
26
48
48
42
31
5
2
49
15
55
43
47
52
58
26
29
9
66
16
78
53
74
35
28
24
15
4
59
10

Nr 1 (549) 1995

1

2

304857
304859
304873
304875
304890
304891
304892
304893
304894
304895
304896
304897
304903
304904
304905
304910
304911
304950
304968
304972
304985
304994
304995
304996
305014
305028
305037
305038
305048
305049
305071
305077
305106
305107
305113
305116
305135
305149
305169
305172
305176
305182
305214
305215
305226
305227
305247
305254
305257
305263
305273
305274
305275

A47B
E05B
C09D
B62D
G01N
E21D
C07C
C07D
C07D
B65D
C12N
C01B
B29C
A45C
B65D
F02K
B01F
C02F
C09J
G05F
C08G
C08G
C08G
C07D
B60L
A47J
B65D
B65D
B01F
F22B
B29C
A41D
C03C
E06B
B63C
F03D
B01D
C08G
H04L
B23P
F16L
B60S
F42B
E02D
C10M
C10M
B29C
A01K
C10M
C07C
G01C
G01N
C02F

3
10
65
51
30
78
68
40
44
45
32
56
36
24
10
33
70
18
38
52
79
49
49
49
43
28
10
32
32
18
72
25
8
39
67
31
70
16
49
87
22
72
29
75
62
54
55
25
3
55
41
76
78
39

Nr 1 (549) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

1

2

3

1

2

3

305276
305279
305280
305289
305292

C02F
G01G
B27M
C10M
C09J

39
76
23
54
51

305310
305365
305432
305433
305434

B42D
B66D
E01B
C03B
B07C

26
36
61
39
20
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Nr
zgłoszenia

1
305437
305440

Int.Cl 6

2
B62B
B24C

Strona

3
30
23

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 1/1995

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

98166
98167
98168
98169
98170
98171
98172
98173
98174
98176
98177
98178
98179
98184
98185
98186
98187
98188
98189
98190
98191
98192
98194
98195
98197
98198
98199
98200
98201
98202
98203
98204
98205
98206
98207
98208
98209
98210
98213
98216
98217
98218
98219

A43B
B23D
B27C
B67B
B28B
B08B
A63B
B02C
F16J
E05F
H01M
E21C
H01M
B60D
A63G
F16J
E21D
B01D
A61G
A61G
F16K
H01Q
F23G
B30B
B60D
B63B
A46B
F24D
H02B
A62B
H05B
H05B
E21D
B08B
F16B
A22C
A61F
H02B
E01C
E04B
F16L
F16L
F16L

98220
98221
98224
98225
98226
98227
98228
98229
98230
98231
98232
98233
98234
98235
98236
98237
98238
98239
98242
98273
98274
98276
98277
99698
99957
100155
100307
100308
100509
100702
100722
100733
100794
100819
100824
100825
100826
100827
100828
100829
100830
100862
100872

A61C
H02G
H05K
B65F
A61B
H01Q
E04D
G05F
B66C
H04Q
B01F
B01D
E21D
B28D
A47B
E06B
B65D
B65D
A47H
G01G
B62B
A01C
H01R
F41F
B65D
G09F
B60Q
B60Q
A45D
A47B
B62B
B63B
A47B
E03F
A47J
A47J
A47J
A47J
A47J
A47J
A47J
F42B
F23J

100901
100903
100907
100908
100914
100919
100946
100959
100982
100983
100984
100995
101033
101036
101037
101055
101063
101070
101071
101091
101092
101093
101101
101107
101128
101148
101171
101173
101177
101199
101224
101225
101256
101270
101292
101311
101313
101315
101332
101337
101341

G07D
F21V
G08G
E05G
H01R
A47L
E03D
G01B
B62D
E03B
B65F
H05K
A41D
A47G
A41D
G09F
A47J
B43L
B43L
A01G
A01G
A01G
G01B
E04G
B63B
A41D
A47G
C02F
B60S
H01R
A61G
B61J
B61D
F28D
A63B
E06B
F41H
H05K
B65G
B66C
A01G

91
99
99
107
99
98
97
98
113
110
118
111
118
101
97
112
112
97
96
96
113
119
114
100
101
105
91
115
120
96
121
121
111
99
112
90
95
120
108
109
113
113
114

95
120
122
106
95
118
109
117
107
121
98
97
112
100
92
111
105
105
93
116
103
89
120
115
105
117
102
102
91
92
104
104
92
109
93
94
94
94
94
94
94
116
114

117
114
117
110
119
95
109
116
104
108
106
122
91
93
91
118
95
100
101
89
89
89
116
110
104
90
92
108
102
119
96
103
103
115
96
111
115
122
106
107
90

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ D
DZIAŁ E
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁ H

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
CHEMIA I METALURGIA
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
FIZYKA
ELEKTROTECHNIKA
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW

2
16
36
58
60
70
76
81
133

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ E
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁU

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
89
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
97
CHEMIA I METALURGIA
108
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE . . . . . 108
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
112
FIZYKA
116
ELEKTROTECHNIKA
118
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . 136
INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE
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Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
informuje,
że w grudniu 1994 r. zostaną wydrukowane

"Zasady sporządzania dokumentacji wynalazków
i wzorów użytkowych zgłaszanych w Urzędzie Patentowym".

Cena 1 egzemplarza wynosi 5.- zł.

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
zawiadamia o cenach swoich wydawnictw tj.:
"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO",
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO",
Polskich Opisów Patentowych.
Cena poszczególnych wydawnictw wynosi:
BUP
WUP
BIUPRP
Opis

-

4,4,50
1,1,-

zł
zł
zł
zł

Koszt prenumeraty w 1995 r. wynosi:
BUP
WUP
BIUPRP

-

1 04,- zł
54,- zł
12,- zł

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP
(NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1-99-1000 § 92).
Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patento
wych.
Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224.

