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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) -dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- d a t ę 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, 
- skrót 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, AJ. 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. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 
203,00-950 Warszawa 
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URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 6 marca 1995 r. Nr 5 /553/ Rok XXÍII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

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

A1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
* A2 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy) 

A3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
* A4 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy tymczasowy) 

U1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 300246 (22) 93 09 01 6(51) A01D 34/37 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Urządzenie tnące, zwłaszcza do traw 
(57) Urządzenie tnące, zwłaszcza do traw matępe krawędzie 

płyt (2, 2') trwale złączone z szeregiem piezoelementów (1) 
sztywno połączonych między sobą, zaś płyty (2, 2') mają listwy 
usztywniające (3, 3'). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300270 (22)93 08 31 6(51) A21B 1/08 
(75) Sadkiewicz Kazimierz, Bydgoszcz; Żemło 

Robert, Bydgoszcz 
(54) Urządzenie do odzysku pary odlotowej z 

komory zaparowania 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że komora zaparo

wania (9) połączona jest z wlotem części ogrzewanej wymienni
ka ciepła (1), której wyłoi połączony jest z wlotem wytwornicy 
pary (5), natomiast wylot wytwornicy (5) połączony jest z parow
nikiem (10) komory zaparowania (9). 

Do wytwornicy pary (5) dołączony jest zespół dozowa
nia wody (13). 

Część grzewcza wymiennika ciepła (1) połączona jest z 
kominem pieca (3). Wynalazek ma zastosowanie w piekarniach. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300210 (22) 93 08 26 6(51) A23B 7/10 
(75) Jarosz Kazimierz, Warszawa 
(54) Środek spożywczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek spożywczy, który 

znajdzie zastosowanie, zwłaszcza jako kwaśny konserwant żyw
ności oraz przyprawa do zakwaszania potraw. Środek ten sta-
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nowi mieszanina roztworów kwasu octowego oraz kwasu mle
kowego i/iub kwasu cytrynowego, otrzymywanych metodami 
fermentacyjnymi, przy czym kwas octowy stanowi ocet spirytu
sowy wytwarzany z alkoholu etylowego. Udziały poszczególnych 
kwasów (licząc czyste kwasy) w mieszaninie jest następujący: 
10-60%, korzystnie 15-25% kwasu octowego, 40-90%, korzystnie 
75-85% spożywczego kwasu mlekowego, 10-90%, korzystnie 75-
80% spożywczego kwasu cytrynowego. Roztwór wodny miesza
niny kwasów ma stężenie, licząc czyste kwasy, od 6 dc 80%, 
korzystnie 6-50%. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 3057% (22) 94 10 26 6(51) A23G 1/00 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL 

S.A., Kraków 
(72) Szwedowska Ewa, Wolińska Elżbieta, 

Legawiec Elżbieta 
(54) Czekolada pełna bezcukrowa oraz sposób jej 

wytwarzania 
(57) Czekolada pełna bezcukrowa zawiera w swym składzie: 

miazgę kakaową w ilości 17-21 % wagowych, tłuszcz kakaowy w 
ilości 19-20% wagowych, laktrtol o wzorze ogólnym C12H24O11 
* H2O i granulacji 250-350 f*m jako środek słodzący w ilości 
34-42% wagowych, mleko pełne w proszku w ilości 22-27% 
wagowych, lecytynę sojową w ilości 0,53-0,57% wagowych oraz 
znane dodatki zapachowo-smakowe. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300267 (22) 93 08 31 6(51) A42B 3/18 
(71) WESOŁA Kopalnia Węgla Kamiennego 

Katowicki Holding Węglowy S.A., 
Mysłowice-Wesoła 

(72) Bracik Andrzej, Jurzysta Tadeusz 
(54) Hełm przemysłowy, zwłaszcza górniczy 

wielofunkcyjny 
(57) Hełm przemysłowy, zwłaszcza górniczy wielofunkcyj

ny, posiada monolityczną przezroczystą osłonę ochronną (21) 

osadzoną wychylnie na sworzniach przegubu (19), zezwalają
cego na osadzenie jej wewnątrz czaszy hełmu (2). 

Monolityczna przezroczysta osłona ochronna (21) za
opatrzona jest w dolnej części w wybranie noskowe (22), zaś w 
górnej części posiada wspornik ustalający (23). 

Poprzez czopy tulejowe i śruby, ramiona kabłąka (6) z 
osadzonymi nausznikami (15), przytwierdzone są obrotowo do 
zewnętrznych ścianek bocznych czaszy hełmu (2). 

Ramiona kabłąków (6) stabilizowane są na czaszy heł
mu (2) podkładkami. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300163 (22) 93 08 20 6(51) A43C15/08 
(75) Giszka Tadeusz, Wrocław; Giszka Mariusz, 

Wrocław 
(54) Antyślizg 
(57) Antyślizg umocowany pod podeszwą buta, bądź pod 

podpórką inwalidzką, charakteryzuje się tym, że część robocza 
w kształcie walca z naciętymi na pobocznicy końcówkami (3), 
bądź część robocza w kształcie koła zębatego (11) z otworem 
mocującym (12) usytuowanym mimośrodowo względem środka 
koła ma dodatkowy otwór (13) stabilizujący położenie koła zę
batego (11) względem podłoża. 

Część robocza połączona jest z mocującą obejmą po
przez mocującą śrubę (4) mającą dwie przeciwnakrętki regulacji 
położenia części roboczej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 304629 (22)94 0812 6(51) A47C17/213 
(31)93 1716 (32)93 08 26 (33) AT 
(71) Hodry Metallwarenfabrik R.Hoppe Ges 

m.b.H.& CO.KG, Wiedeń, AT 
(72) Premer Heinz 
(54) Mebel do siedzenia przekształcalny w łóżko 
(57) W meblu wyściółka siedzeniowa (9) i wyściółka plecowa 

(7) są połączone ze sobą okuciem, za pomocą którego wyściół
ka siedzeniowa (9) jest odchylná do góry, tak że możliwy jest 
dostęp do znajdującej się poniżej skrzyni (2) na pościel, i za 
pomocą którego ponadto jest możliwe obracanie wyśció^ii sie
dzeniowej do wspólnego położenia leżącego. 

W celu osiągnięcia pewnego podparcia wysciółki sie
dzeniowej osłona przednia (12) jest umieszczona przestawnie 
w poziomie i co najmniej z jednej strony połączona za pośred
nictwem ramienia łączącego (11) z obracalną podczas prze
kształcania częścią mebla, zwłaszcza z okuciem, oraz jest dosto
sowana do podpierania wysciółki siedzeniowej (9) w położeniu 
leżącym mebla. 

(5zastrzeżeń) 
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A1(21) 300311 (22)93 09 03 6(51) A61H 1/36 
(75) Zyss Tomasz, Kraków j 
(54) Stymulator 
(57) Stymulator składa się z zasilacza wraz ze stopniem 

mocy (1) i z elementu kluczującego przepływ prądu (2), który 
połączony jest szeregowo z cewką stymulującą (4). 

Do elementu kluczującego przepływ prądu (2) włączony 
jest układ sterujący (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300209 (22) 93 08 26 6(51) A61K 6/083 
(75) Wieteski Longin Romuald, Łódź; Wieteska -

Baron Lidia, Łódź 
(54) Zestawy mas akryíanowych do otrzymywania 

koron i mostów dentystycznych oraz sposób 
otrzymywania koron i mostów 
dentystycznych z tych zestawów 

(57) Zestawy składają się z trzech proszków w kolorze szyjki 
zęba, zębiny i szkliwa zęba oraz z monomeru. 

Proszki zawierają w swym składzie, oprócz polimeru i 
kopolimeru, koncentraty barwne będące komponentami poli
meru lub kopolimeru oraz pigmentów. Jako monomer stosuje 
się metakryian metylu zawierający korzystni© dwumetakrylan 
butandiolu -1.4 w ilości 4-19% wagowych i stabilizator korzyst
nie w postaci eteru monometyfowego hydrochinonu w ilość 
35-80 ppm. 

Ponadto skład procentowy poszczególnych składników 
w każdym z trzech wymienionych proszków zestawów. 

Sposób według wynalazku polega na mieszaniu pro
szków na szyjkę zęba i zębinę z monomerem w temperaturze 
pokojowej przez pół minuty, formowaniu zęba i polimeryzacji w 
temperaturze 100°C przez około dwadzieścia minut, a następnie 
zeszlřfowaniu licowej warstwy zęba, uzupełnieniu jej warstwą 
szkliwa uplastycznioną w sposób identyczny jak masy na szyjkę 
i zębinę, sprasowaniu i ponownej polimeryzacji. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300189 (22) 93 08 23 6(51) A61K 9/107 
(71) VET-AGRO Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe, Lublin; Instytut 
Weterynarii, Puławy 

(72) Malinowski Edward 
(54) Sposób wytwarzania środka 

farmaceutycznego i środek farmaceutyczny 
(57) Sposób wytwarzania środka farmaceutycznego, w po

staci emulsji oleju w roztworze wodnymt polega na tym, że w 
wodnym roztworze glukozy rozpuszcza się immunostymulator, 
po czym łączy się z olejem parafinowym do 100 i dysperguje z 
udziałem emulgatora. 

Roztwór glukozy stanowi 40-60 części objętościowych 
dla nasyconego roztworu glukozy, zaś dla roztworu glukozy o 
stężeniu powyżej 38% stanowi on 40-70 części objętościowych. 
Środek nadaje się do stosowania jako nośnik chemioterapeuty-
ku i jako samoistny lek. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 304860 (22) 94 09 01 6(51) A61K 31/135 
(31)93 4329794 (32)93 09 03 (33) DE 
(71) Grünenthal Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Akwizgran, DE 
(72) Bartholomäus Johannes Heinrich Antonius 
(54) Lek o przedłużonym uwalnianiu substancji 

czynnej, zawierający sól Tramadol'u 
(57) Lek, w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu sub

stancji czynnej, charakteryzuje się tym, że jako substancję czyn
ną zawiera co najmniej jedną niewrażliwą nawilgoć, fizjologicznie 
dopuszczalną sói Tramadol'u, a jako farmaceutycznie dopuszczalną 
substancję osnowotwótczą zawiera co najmniej jeden eter celulozy 
i/lub ester celulozy, który w 2%-owym wagowo roztworze wodnym, w 
temperaturze 20°C, wykazuje lepkość 3000-150000 mPas. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300282 (22) 93 09 01 6(51) A61K 35/78 
(71) CEFARM Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego, Lublin 
(72) Ptasiński Marek, Marzec Zbigniew 
(54) Preparat cebuiowy 
(57) Preparat cebulowy, przeznaczony do stosowania zew

nętrznego, jest lekiem przeciwzapalnym, hamującym chemota-
ksję leukocytów obojętnochłonnych oraz: lekiem bakteriostatycznym 
i bakteriobójczym w stosunku dû drobnoustrojów gram-dodatnich i 
gram-ujemnych oraz większości grzybów i drożdżaków. 

Preparat cebulowy w postaci maści składa się z 14-18 
części wagowych ekstraktu cebuli zwyczajnej oraz 86-84 części 
wagowych podłoża maściowego, korzystnie euceryny. Preparat 
cebulowy w posiacl płynu składa się z 14-18 części wagowych 
ekstraktu cebuli zwyczajnej oraz 86-84 części wagowych etano-
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lu jako rozpuszczalnika. Preparat w postaci maści stosuje się 
przy stanach zapalnych skóry, a preparat w postaci płynu przy 
trądziku, łojotoku, łupieżu i łysieniu plackowatym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 304799 (22) 94 08 25 6(51) A61M 5/178 
(31) 93 9302341 (32)93 08 26 (33) ES 
(75) Graneil Jaime Baucells, Barcelona, ES 
(54) Strzykawka jednorazowego użytku 
(57) Przedmiotem wynalazku jest strzykawka jednorazowe

go użytku, z komorą (1) o kształcie cylindrycznej rury, tiokiem 
(2), odłamywalnym w miejscu (9) osłabienia, oraz obsadą (6) 
igły zamocowaną w przedniej części (5) komory (1), która to 
obsada (6) na tylnym końcu zaopatrzona jest w część wydrążo
ną, współdziałającą z trzonem (13) wystającym z tłoka (2) w taki 
sposób, że wchodzi w odcinek wydrążony obsady (6) igły w celu 
jej wycofania po wyciągnięciu tłoka (2) do położenia, w którym 
igła (7) znajdzie się całkowicie wewnątrz komory (1). 

Trzon (13) wystaje osiowo z głowicy tłoczącej (12) i ma 
wymiar maksymalny promienia przekroju poprzecznego równy 
lub nieco większy od promienia wewnętrznego obsady (6) igły, 
a jeden z końców (15) trzonu (13) ma żebra o stopniowo zmniej
szającej się wysokości. 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1 (21) 303684 (22) 94 06 01 6(51) B01D 25/00 
(75) Sadowski Jacek, Wrocław 
(54) Chemisorpcyjny wkład filtracyjny 
(57) Wynalazek dotyczy chemisorpcyjnego wkładu filtracyj

nego, przeznaczonego, zwłaszcza do oczyszczania wody w 

gospodarstwach domowych dla celów spożywczych. Wkład 
filtracyjny stanowią dwa połączone ze sobą rozłącznie podze
społy filtracyjne (1, 2), których wnętrza są połączone ze sobą 
poprzez co najmniej jeden otwór. Elementem łączącym podze
społy (1, 2) jest tulejka (12) wyposażona w co najmniej jeden 
uszczelniający pierścień (13) i umieszczona wewnątrz mocują
cego pierścienia (10) podzespołu (2) filtracji mechanicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 304854 (22) 94 08 31 6(51) B01D 53/14 
B01D 53/34 

(31)93 237288 (32)93 08 31 (33) JP 
(71) EBARA CORPORATION, Tokio, JP 
(72) Izutsu Masahiro, Fujita Kenji, Ohbuchi 

Masashi 
(54) Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania 

i/lub oczyszczania gazu oraz sposób 
chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania 
gazu w wieży zraszającej 

(57) Sucha wieża zraszająca, w której nie powstają ścieki, 
posiada część górną (1) z oknem wlotowym gazu, część roz«Ze-
rzoną (2) biegnącą ku dołowi od części górnej i jednocześnie 
stopniowo powiększającą się, oraz dysze rozpylające (4) przy
mocowane do części roszerzonej (2) lub w miejscu znajdującym 
się bezpośrednio pod częścią rozszerzoną (2), służące do roz
pylania wody i/iub roztworu chłonnego, a tym samym do schła
dzania i nawilżania gazu oraz/lub usuwania z niego szkodliwych 
składników. Posiada w, lub wokół rozszerzonej części (2) urzą: 
dzenie rozprowadzające gaz usytuowane w miejscu znajdują
cym się nad dyszami rozpylającymi (4) w celu wytworzenia, 
skierowanej ku dołowi, składowej prędkości przepływu gazu 
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większej w obwodowej, niż w centralnej, części wieży zraszają
cej, co uniemożliwia rozpylonym kropelkom cieczy uderzanie w 
jej ściankę wewnętrzną. Urządzeniem rozprowadzającym może 
być perforowana płyta (9) lub para perforowanych płyt (9) lub 
karta rozprowadzająca (11). 

Sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu 
w wieży zraszającej, w której gaz wprowadza się do wieży od 
góry przez jej część rozszerzoną, zrasza się wodą i/lub roztwo
rem chłonnym rozpylanymi za pomocą dyszy rozpylającej przy
mocowanej do części rozszerzonej lub w miejscu znajdującym 
się bezpośrednio pod częścią rozszerzoną, w wyniku czego gaz 
schładza się i nawilża się i/lub oczyszcza się ze znajdujących 
się w nim szkodliwych składników, oraz w którym temperatura 
gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roz
tworu chłonnego jest mniejsza od jego temperatury rosy plus 
50°C, polega na tym, że rozprowadza się doprowadzony gaz w 
miejscu znajdującym się powyżej dyszy rozpylającej w taki 
sposób, że skierowana ku dołowi składowa prędkości przepły
wu gazu jest większa w obwodowej niż w centralnej części wieży 
zraszającej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300281 (22) 93 09 01 6(51) B01D 53/34 
(71) VET-AGRO Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp.z o.o., Lublin 
(72) Nazimek Dobiesław 
(54) Środek do neutralizacji gazów toksycznych 
(57) Środek do neutralizacji gazów toksycznych, zwłaszcza 

tlenków siarki, azotu oraz tlenku węgla, powstających podczas 
spalania paliw organicznych, zawiera od 3 do 7% wagowych 
Na2C03, od 7 do 13% wagowych ZnO oraz 80 do 90% wago
wych MgO. Jako dodatek stosuje się tlenek glinu w ilości nie 
większej niż łączny ciężar pozostałych składników. Korzystnie 
jest dodać także równe ilości węglanu wapnia i mocznika w 
ilości do 10% wagowych łącznego ciężaru podstawowych skład
ników. Środek można dodawać zarówno do paliwa jak i wprost 
do paleniska. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300273 (22) 93 09 02 6(51) B01D 53/96 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Jagielska Ewa, Mostowicz Ryszard, 

Sokołowski Sławomir, Czerwińska Barbara 
(54) Sposób oczyszczania gazów z tlenków azotu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ga

zów z tlenków azotu na drodze katalitycznej redukcji i/lub roz
kładu tych gazów w temperaturze 473 - 923 K z ewentualnym 
dodatkiem amoniaku i/lub tlenku węgla jako czynników reduku
jących. W sposobie tym stosuje się katalizatory zeolitowe zawie
rające zeolity o strukturze zeoiitu typu ZSM - 5, które w sieci 
krystalicznej w miejsce atomów glinu mają izomorficznie pod

stawione atomy żelaza i/lub kobaltu i/lub manganu. Stosunek 
molowy atomów Si do atomów tych metali w sieci krystalicznej 
zeoiitu wynosi co najmniej 20. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 304787 (22) 94 08 24 6(51) B01J 21/10 
C07C 217/02 

(31)93 112583 (32)93 08 25 (33) US 
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & 

PLASTICS TECHNOLOGY 
CORPORATION, Danbury, US 

(72) King Stephen Wayne, Mierau Stefan Kent 
(54) Katalizator kalcynowany, sposób jego 

wytwarzania i sposób wytwarzania 
aminoeterów 

(57) Wynalazek dotyczy kalcynowanych katalizatorów z mie
szanych tlenków magnezu i glinu, wytworzonych z nierozpusz
czalnych w wodzie soli zawierających węglan magnezu i glinu. 
Katalizatory te są szczególnie przydatne do wytwarzania ami
noeterów, a zwłaszcza eteru bis[2-(N,N-dimetyoamino)etylowe-
go]-

(10 zastrzeżeń) 

Al (21) 300245 (22) 93 09 01 6(51) B06B 1/06 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Urządzenie do wytwarzania fal dźwiękowych 

w falowodach gazowych 
(57) Urządzenie posiada tarczę bimorficzną (1) o tępym 

obrzeżu, złączone tym obrzeżem z wewnętrzną ścianką rury 
grubościennej (2) wypełnionej gazem. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300320 (22) 93 09 04 6(51) B07B 13/04 
(75) Ślubecki Zbigniew, Bonin 
(54) Urządzenie do ręcznego selekcjonowania 

płodów rolnych, zwłaszcza ziemniaków 
(57) Urządzenie zawierające ramę nośną, przenośnik listwo-

wy i ruszty, charakteryzuje się tym, że na ramie nośnej (1) i na 
rolkach (4) są elementy przenośnika (17), a na wahaczach (5) 
zawieszony jest przenośnik listwowy (13) z listwami (16) oraz 
pierścienie (7) z rolkami napędowymi (14) i rolkami dociskowy
mi (15). Na ramie nośnej (1) zawieszone są ruszty (2) na wyso
kości workownicy (20). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300162 (22) 93 08 20 6(51) B09B 3/00 
(71) EKOCHEM Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka 
Akcyjna, Katowice 

(72) Maciejewski Mariusz, Hensel Józef, Schopp 
Wojciech, Burkoń Zbigniew, Kleczko 
Wojciech, Gabryś Józef, Glados Stanisław 

(54) Sposób neutralizacji odpadów toksycznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób neutralizacji odpa

dów toksycznych, a zwłaszcza pyłów i szlamów pochodzących 
z przemysłu wydobywczego i hutniczego, zawierających metale 
ciężkie oraz inne substancje niebezpieczne dla środowiska 
naturalnego. Istota tego sposobu polega na tym, że pH rozdrob
nionych odpadów najpierw doprowadza się do wielkości w 
granicach od 1 do 7, po czym miesza się je z roztworem żywicy 
mocznikowej i ewentualnie z roztworami mocnych kwasów lub 
ich soli amonowych. Proporcje neutralizowanych odpadów do 
żywicy do kwasów mieszczą się w granicach od 100 : 3 : 0 do 
100 : 25 : 15 części wagowych. Uzyskaną zneutralizowaną 
mieszaninę formuje się w kształtki o ustalonych wymiarach. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 304767 (22) 94 08 22 6(51) B21B 45/08 
(31) 93 1697 (32)93 08 23 (33) AT 
(71) Voest-Alpine Tndustrieanlagenbau GmbH, 

Linz, AT 
(72) Zeman Klaus, Djumlija Gerlinde, Moser 

Friederich, Oberhumer Johann, Pühringer 
Heinrich 

(54) Urządzenie walcownicze 
(57) Zgodnie z wynalazkiem zaproponowano urządzenie wal

cownicze z klatką walcowniczą i poprzedzającym ją urządzeniem 
(11) do usuwania zgorzeliny, celem uzyskania dobrej jakości 
powierzchni przy zachowaniu wysokiej zawartości energetycznej 
materiału walcowanego. 

Urządzenie (11) do usuwania zgorzeliny zostało umie
szczone tuż przed walcami (14) klatki walcowniczej i ma ono 
postać obrotowego urządzenia usuwającego zgorzelinę, przy 
czym wychodzące z tego urządzenia i padające na materiał 
walcowany strumienie cieczy (21) są skierowane przeciwnie do 
kierunku walcowania (26), a ciecz w miejscu padania (25) stru
mienia (21) na powierzchnię materiału walcowanego (24) ma 
wypadkową, która - rzutowana na kierunek walcowania (26) -
posiada składową przeciwną do kierunku walcowania (26). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 300220 (22) 93 08 27 6(51) B23B 29/03 
(71) DTI Design Technologies International 

Spółka z o.o. O/Warszawa, Pruszków 
(72) Fołtyn Jerzy, Bibik Mariusz 
(54) Głowica frezarska wychylna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica frezarska wychyl

na w szczególności dla tokarek karuzelowych wyposażonych w 
suwak suportu z wrzecionem roboczym zaopatrzonym w me
chanizm automatycznego mocowania narzędzia. 

Głowica frezarska wychylna ma korpus zewnętrzny (1) 
w postaci litery U połączony z korpusem osadczym (2). We
wnątrz korpusu (1) osadzony jest wychylnie wewnętrzny korpus 
(4) z wrzecionem obrotowym (5) sprzężonym za pomocą pod
wójnej przekładni kół zębatych stożkowych: osadzonej w we
wnętrznym korpusie (4), przekładni wewnętrznej (6 i 7) i przekładni 
zewnętrznej (8 i 9) osadzonej w korpusie zewnętrzny m (1) połączonej 
z kołnierzową tuleją zabierakową (10), osadzoną tocznie w korpusie 
osadczym (2), ponadto w korpusie zewnętrznym (1) usytuowana jest 
przekładnia ślimak (12) - ślimacznica (13) osadzona na wielowypu-
stowym wałku (14) usytuowanym w wewnętrznym korpusie (4), zaś 
w osadczym korpusie (2) usytuowany jest mechanizm ryglujący 
utworzony z rygla (17) napiętego sprężyną (18) sprzężonego za 
pomocą dźwigni (19) z popychaczem (20). 
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Ponadto w obrotowym wrzecionie (5) usytuowany jest 
mechanizm śrubowy utworzony z przesuwnego osiowo trzpie
nia (23) sprzęganegoz jednej strony z pokrętłem (29), az drugiej 
strony z elementem zaciągającym (31) osadzonym w tulei pro
wadzącej (30), przy czym trzpień (28) zabezpieczony jest przed 
obrotem względem tulei prowadzącej (30) za pomocą kołka 
prowadzącego (32), zaś tuleja prowadząca (30) zabezpieczona 
jest przed obrotem względem wrzeciona obrotowego (5) za 
pomocą kamienia (44). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300172 (22) 93 08 20 6(51) B23C 5/20 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Sobkowiak Edward 

(54) Głowica frezowa czołowa z wymiennymi 
ostrzami 

(57) Głowica zawierająca korpus (1), na którego obwodzie 
zamocowane są płytki skrawające, ma co najmniej jedną kasetę 
(8) z płytką gładzącą (9). która to kaseta zamocowana jest 
obrotowo na osi (14). 

Głowica ma urządzenie do reguiacji położenia kątowe
go kasety (8) względem środkowej płaszczyzny oporowej (5) 
gniazda w korpusie (1), zawierające śrubę regulacyjną (15) z 
końcówką sferyczną (16), współpracującą z dolną częścią środ
kowej powierzchni oporowej kasety (8). Głowica ma urządzenie 
dociskowe, powodujące stały docisk kasety (8) do bocznej 
powierzchni oporowej gniazda oraz do końcówki sferycznej 
(16). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 304791 (22) 94 08 24 6(51) B23D 25/14 
(31) 93 4329564 (32)93 08 31 (33) DE 
(71) SF-Ing. Manfred Bahnemann 

Recycling-Systeme GmbH, 
Muehlhausen/Ehingen, DE 

(72) Matijas Jovan 
(54) Sposób demontażu urządzeń 

elektrotechnicznych i elektronicznych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób demontażu zespo

łów takich jak na przykład transformatorów, uzwojeń cewkowych, 
silników elektrycznych i temu podobnych, które to zespoły rozłu
puje się lub rozcina. Demontażu dokonuje się przy pomocy urzą
dzenia, w którym ponad płytą oporową (11), na którą kładzie się 
demontowany zespół umieszczony jest nóż rozłupujący (10) po
ruszany w kierunku (x) do płyty oporowej (11). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 300305 (22) 93 09 02 6(51) B23D 51/16 
(75) Klimkiewicz Władysław, Gdańsk; 

Wasieiewski Roman, Tczew 
(54) Układ napędu posuwu pilarki ramowej 
(57) Wynalazek dotyczy układu napędu posuwu pilarki ra

mowej o wyższej sztywności kinematyczno-ruchowej i prostszej 
konstrukcji w obrębie miejsca pracy ramy piłowej. Układ chara
kteryzuje się tym, że każdy z zespołów walców posuwowych (2), 
umieszczonych z obu stron ramy piłowej (1), napędzany jest 
poprzez odrębną przekładnię (3) z silnikiem (4) asynchronicz
nym prądu przemiennego. Obydwa silniki (4) połączone są z 
przemiennikiem częstotliwości (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 303884 (22) 94 06 17 6(51) B26D 1/14 
(31)93 93113614 (32)93 08 26 (33) EP 
(71) Eduard Jöcker GmbH, Wuppertal, DE 
(72) Jöcker junior Eduard 
(54) Przyrząd do cięcia płytek okładzinowych 
(57) Przyrząd do cięcia płytek okładzinowych ma wydłużoną 

płytę podstawy (1), która posiada poprzecznie skierowany grzbiet 
oporowy (16) i wzdłużnie skierowane żeberko łamiące (14) oraz 
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sanki (7), przesuwne na poziomym prowadniku (4) powyżej 
żeberkałamiącego (14), na których jest ułożyskowana przechyl
nie dźwignia kątowa (8), zawierająca kółko tnące (12), głowicę 
łamacza (13) i ramię uruchamiające (10), przy czym część płyty 
(1), leżąca po jednej stronie żeberka łamiącego (14) tworzy 
strefę przylegania płytki okładzinowej (1a), co najmniej na sze
rokość ręki. 

Ażeby móc ciąć szybko i dokładnie również wąskie 
paski płytek okładzinowych przewidziano, aby strefę przylega
nia płytki okładzinowej (1a) płyty podstawy (1) rozdzielić za 
pomocą bocznego wybrania poprzecznego (18), o szerokości 
(B) wystarczającej do objęcia krawędzi płytki okładzinowej, 
która ma być przecięta na przednią i tylną strefę przylegania (20, 
20a), które wraz z żeberkiem łamiącym (14) tworzą pewne, 
trójpunktowe podparcie płytki. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 304833 (22) 94 08 30 6(51) B30B 15/30 
B23Q 41/02 

(31) 93 113199 (32)93 08 30 (33) US 
(71) HOOVER UNIVERSAL INC., Plymouth, 

US 
(72) Brunsman Paul M., Klebha Eric, Riley 

Lawrence J., Walkowski Michael N. 
(54) Urządzenie do wytwarzania części 

składowych foteli 
(57) Urządzenie do wytwarzania części składowych foteli, 

zaopatrzone jest w wiele ruchomych gniazd tłoczenia (10), prze
mieszczających się po torze zamkniętym do zespołu stanowisk 
roboczych, na których wykonywane są różne operacje. Tor 
wyposażony jest w możliwości przenoszenia gniazd, przy sele
ktywnym pomijaniu stanowisk roboczych, w celu umożliwienia 
wykonywania różnych części składowych równocześnie, z wy
korzystaniem różnych sposobów. Tor może umożliwiać zdejmo
wanie gniazd (10) w celu dokonania ich naprawy bez przerywa
nia działania urządzenia. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 304627 (22) 94 08 12 6(51) B32B 7/00 
(31) 93 9312734 (32) 93 08 25 (33) DE 
71) M.Faist GmbH & Co.KG, Krumbach, DE 
72) Roller Manfred, Brohmann Lutz, Stefan 

Lahner 
(54) Dźwiękochłonny element konstrukcyjny 

wielowarstwowy 
(57) Dźwiękochłonny element konstrukcyjny wielowarstwo

wy pochłaniający dźwięki utworzony jest z porowatej warstwy 
miękkiej (2), która z jednej strony jest połączona z zasadniczo 
sztywną warstwą nośną (1) iub jest na niej umieszczona, a z 
drugiej strony jest pokryta warstwą przykrywającą (3). Warstwa 
miękka (2) ma układ komór (4), które mają taki kształt i są tak 
rozmieszczone, że fale dźwiękowe mogą się dostawać do komór 
(4) przez otwory (5) poprzez cienką warstwę przykrywającą (3) 
pokrywającą otwory (5). Ściany komór (4) wskutek rezonansu w 
połączeniu z pochłaniającym dźwięki działaniem porowatej war
stwy miękkiej (2) znacznie zmniejszają energięfal dźwiękowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300218 (22) 93 08 25 6(51) B43L 5/00 
(71) INVENTIX Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo 

Innowacyjno-Produkcyjno-Usługowe, Toruń 
(72) Kowalski Piotr 
(54) Przykładnica 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przykładnica przeznaczo

na, zwłaszcza do prac konstrukcyjnych i artystycznych. 
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Przykładnica zestawiona z kierownicy i liniału charakte
ryzuje się tym, że kierownica (1) ma skalę kątową i połączona 
jest obrotowo z liniałem (3) zaopatrzonym we wskaż (5). 

W drugim wykonaniu przykładnica charakteryzuje się 
tym, że liniał (3) ma umieszczoną na jednym z jego końców skalę 
kątową i połączony jest obrotowo z kierownicą (1) zaopatrzoną 
we wskaż. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 300177 (22) 93 08 23 6(51) B60C 5/22 
(75) Marcinkowski Bronisław, Płock 
(54) Koło z oponą dwukomorową, zwłaszcza 

samochodowe 
(57) Koło z oponą dwukomorową, zwłaszcza samochodowe 

składa się z opony (1 ) mającej dwie komory dętkowe (8) ułożone 
obok siebie i obręczy złożonej z tarczy środkowej (5) oraz dwóch 
jednakowych tarcz bocznych (2), a także dwóch tradycyjnych 
dętek (15). Opona osadzona jest w obręczy trzema stałymi 
częściami nośnymi, a środkowa jej część jest zabezpieczona 
przed siłami bocznymi, wewnętrznymi krawędziami tarcz bocz
nych (6) wchodzącymi w obustronne wycięcia (9) tworzące 
pierścienie o powierzchniach stożkowej i walcowej. Komory 
dętkowe opasane są warstwami kordu, a przestrzeń między nimi 
wypełniona jest mieszanką gumową, tworząc pierścień usztyw
niający. Tarcze obręczy mogą być odlewane z lekkiego stopu 
lub tłoczone z blachy stalowej i spawane. Tarcza środkowa (5) 
ma obrzeże walcowe (4), na którym osadzona jest środkowa 
część opony. Tarcze boczne mają mniejszą średnicę krawędzi 
wewnętrznej (6) niż krawędzi zewnętrznej (3) i są dostosowane 
kształtem i wymiarami do opony. Zewnętrzne krawędzie mogą 
być wzmocnione pierścieniem (19) w miejscu osadzenia opony. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 304853 (22) 94 08 31 6(51) B60C 23/04 
(31) 93 001872 (32) 93 09 01 (33) IT 
(71) TELESIGNAL S.r.L, Cornaredo, IT 
(72) Fiorentini Antonio, Buratti Maurizio 

(54) Urządzenie do ciągłej kontroli ciśnienia 
powietrza w oponie pojazdu samochodowego 
podczasjazdy 

(57) Urządzenie do ciągłej kontroli ciśnienia powietrza w 
oponie pojazdu samochodowego podczas jazdy, zawiera czuj
nik (1) ciśnienia zainstalowany na oponie, wyposażony w podatny 
element (4), odpowiednie środki (7) do neutralizacji oddziaływania 
siły odśrodkowej oraz w magnes trwały (5) przemieszczający się 
zgodnie z przemieszczeniami podatnego elementu (4). Na stałej 
części zawieszenia pojazdu jest zamocowana cewka indukcyj
na (10) generująca impuls wprost proporcjonalny do ciśnienia 
powietrza w oponie w położeniu czujnika (1) przy cewce indu
kcyjnej (10). Cewka indukcyjna (10) jest połączona z jednostką 
centralną w kabinie kierowcy, wyposażoną w mikroprocesor. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300265 (22) 93 08 29 6(51) B60K17/10 
(71Ï Michalczyk Edward, Sosnowiec 
(72) Michalczyk Edward, Michalczyk Mikołaj 
(54) Dyferencjał hydrauliczny napędu pojazdów 

kołowych 
(57) Dyferencjał hydrauliczny napędu pojazdów kołowych 

złożony jest z dwóch cylindrów o różnych średnicach, w których 
czynnikiem roboczym jest olej działający na tiok. Tłok dużego 
cylindra połączony jest z ramieniem korbowodu. Oddziaływanie 
oleju jest sterowane poprzez różnicę prędkości kół na łuku 
drogi. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300247 (22) 93 09 01 6(51) B60R 9/04 
(75) Walczewski Zbigniew, Piaseczno; Zych 

Marek, Warszawa 
(54) Nadwozie pojazdu samochodowego typu 

combi 
(57) Nadwozie charakteryzuje się tym, że drzwi tylne (7) 

stanowią jeden zespół składający się z części dachowej (2), 
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ścianek bocznych (3) oraz ścianki tylnej (4) o chwilowych pun
ktach obrotu (5) położonych w pobliżu płaszczyzny dachu (6) 
pojazdu samochodowego (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300278 (22) 93 08 31 6(51) B64C 31/00 
(75) Suchanowski Aleksander, Dąbrowa Górnicza 
(54) Zastawka wlotu paralotni 
(57) Zastawka wlotu paralotni służy do ograniczania pra

wdopodobieństwa poskładania się i do przyspieszenia napeł
niania się lecącej paralotni oraz do uszczelnienia otwartego 
wlotu powietrza (1), posiadającego klapę bądź klapy (3) i (4) 
stanowiące przedłużenie poszycia czaszy i połączone z profila
mi konstrukcyjnymi, które otwiera podczas lotu nadciśnienie 
przed skrzydłem, a element elastyczny pomiędzy wnętrzem a 
nimi przyspiesza otwarcie zastawki. Jeżeli klapy (3) i (4) zamy
kają się w trudnych warunkach lotu zamieniając skrzydło w 
szczelny worek powietrza, to przez przyleganie ich zewnętrz
nych powierzchni i aby się nie wywinęły w drugą stronę, stosuje 
się linki dystansujące albo samodystansujący się kształt klap, 
jeżeii nie, to klapa (3) służy tylko do wymuszenia zamkniętej 
cyrkulacji powietrza wewnątrz iecącej paralotni. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 304773 (22) 94 08 23 6(51) B65B 3/00 
(31) 93 93850164 (32)93 08 24 (33) EP 
(71) AB Akerlund and Rausing, Lund, SE 
(72) Larsson Lennart 

(54) Sposób i urządzenie do napełniania 
pojemników opakunkowych 

(57) Wynalazek dotyczy napełniania pojemników opakunko
wych (20), wykonanych z kartonu łub podobnych materiałów, 
lepką substancją taką jak miękkie lody. Wynalazek zapewnia 
sposób i urządzenie do dostarczania lepkiej substancji, korzy
stnie w sposób ciągły, w którym urządzenie w formie rozgrzane
go drutu stosowane jest do przecinania strumienia substancji 
we właściwym miejscu, umożliwiając całkowite napełnienie każ
dego pojemnika i jednocześnie zapewniając wysokie tempo 
produkcji i wydajność urządzenia. Wynalazek zapewnia także 
stół obrotowy (13), skonstruowany w formie segmentów (X, Y, 
Z), co umożliwia łatwą wymienialność podzespołów stołu obro
towego, stosowanych przy różnych rozmiarach opakowań. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 304800 (22)94 08 25 6(51) B65D 47/06 
B65D 55/06 

(31)93 4329036 (32)93 08 30 (33) DE 
94 9412449 ' 02 08 94 DE 

(71) Herberts Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, Wuppertal, DE 

(72) Dahl Jurgen, Brechler Jurgen 
(54) Przyrząd do zamykania pojemników i 

pojemnik 
(57) Opisano przyrząd do zamykania pojemników, w szcze

gólności puszek, z zamocowaną lub możliwą do zamocowania 
na pojemniku króćcową szyjką (1), którą zaopatrzono w jej 
górnym końcu w zewnętrzny gwint nakrętkowy (2), oraz z nakrę
canym na ten gwint kapturkiem (3), przy czym szyjka (1) i 
kapturek (3) mają jeden lub kilka zazębiających się ze sobą 
rozłącznie ustalaczy (4,5). Każdy z ustalaczy (4,5) na szyjce (1) 
i kapturku (3) ukształtowano poniżej gwintu nakrętkowego w 
kierunku na pojemnik, przy czym ustalacze (4, 5) na kapturku 
(3) są ukształtowane sztywno, a na szyjce (1) elastycznie z 
możliwością odwracalnego odkształcenia, i ustalacze na szyjce 
w kierunku ku pojemnikowi mają takie wydłużenie, że po zało
żeniu kapturka (3) wystają poza niego, dzięki czemu powstają 
punkty nacisku, które umożliwiają odblokowanie ustalaczy (4, 
5). Opisano również pojemniki mające taki przyrząd. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 300239 (22) 93 08 30 6(51) B65G 7/10 
(71) Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń 

Hutniczych HpH Spółka Akcyjna, Katowice 
(72) Wrona Tadeusz 



12 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5 (553) 1995 

(54) Toczniarur 
(57) Tocznia rur posiada ramiona (1), każde z wklęsłą na

kładką (2), zamocowane obrotowo na osi (3), wzdłuż szynowej 
bieżni (4), po obu jej stronach do wsporników (5) połączonych 
z szynową bieżnią (4). Każde ramię (1) połączone jest ze sprę
żyną (6) i tłumikiem drgań (7) przymocowanymi do wspornika 
(5). Wspornik (5) przykręcony jest najlepiej przesuwnie do szy
nowej bieżni (4) tak, aby nakładki (2) wystawały powyżej obrysu 
bieżni (4). Na wsporniku (5) osadzony jest śrubowy regulator 
(8), który opiera się o ramię (1) ograniczając jego ruch powrotny. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300309 (22) 93 09 03 6(51) B65G 15/02 
(75) Gadaj Andrzej, Gliwice; Chrobok Marek, 

Gliwice; Gil Zbigniew, Gliwice; Semeniuk 
Andrzej, Gliwice 

(54) Sposób cyklicznej zamiany roboczej 
płaszczyzny taśmy przenośnika i przenośnik 
do stosowania tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cyklicznej zamiany 
roboczej płaszczyzny taśmy przenośnika w czasie jednego cy
klu taśmy. Taśma jest jednokrotnie osiowo skręcona o 180° tak, 
że w miejscu (4) łączenia taśmy (1) w zamkniętą pętlę z jednej 
strony leży zwrotna płaszczyzna (5) taśmy, zaś z drugiej robocza 
płaszczyzna (6) taśmy. 

Przenośnik w zwrotnym biegu taśmy na odcinku ograni
czonym parą równoległych poziomych krążników ma co najmniej 
trzy pary kierujących krążników (8, 9 i 10) z czego środkowe 
krążniki (9) usytuowane są pionowo, a pozostałe leżące symetry
cznie po przeciwnych stronach krążników (9) są pochylone z 
jednej strony wzniosowo, a z drugiej opadająco. 

Taśma prowadzona jest pomiędzy parami krążników (8, 
9 i 10). W czasie jednego cyklu obiegu taśmy następuje zamiana 
płaszczyzn transportujących materiał. Pozwala to na obustronne 
równomierne zużywanie się taśmy, a więc wydłużenie okresu jej 
eksploatacji. 

(4 zastrzeżenia) j 

A1(21) 300268 (22) 93 08 31 6(51) B65G 15/08 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Lisowski Andrzej, Decowski Andrzej, 

Gralikowski Krzysztof, Duch Andrzej 
(54) Sposób przemieszczania przenośnika 

taśmowo-cięgnowego oraz przenośnik 
taśmowo-cięgnowy, zwłaszcza dla obsługi 
frontu ubierkowo-zabierkowego 

(57) Przenośnik na odcinku występującym stale za postępu
jącą zabierką przegina się podwójnie w płaszczyźnie poziomej 
i równocześnie, nadążnie przemieszcza się ten jego odcinek z 
podwójnym przegięciem z likwidowanego frontu ubierkowo -za-
bierkowego na front odtwarzany w zrobach zabierki. Na odcinku 
tym usuwa się rolki (7) podtrzymujące dolną część (8) taśmy (9) 
przenośnika dla umożliwienia jej symetrycznego składania się 
w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez osiowe, wzdłuż
ne cięgno pędne (10) przenośnika i układania się na tym jego 
odcinku w kształt podobny do litery U, której ramiona (12, 13) 
są w przybliżeniu równoległe i skierowane przeciwnie, odpowie
dnio w dół i w górę przenośnika. 
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Segmenty (14) trasy przenośnika są spięte za pomocą 
przegubowych łączy, między którymi prowadzone jest cięgno 
pędne (10) przenośnika. Elementy konstrukcyjne segmentów 
(14) są rozwarte względem siebie, co umożliwia przeginanie 
trasy przenośnika w płaszczyźnie poziomej. 

Na obrzeżach segmentów (14) znajdują się rozłączne 
rozpory (21) usztywniające trasę przenośnika wzdłuż likwidowa
nego i odtwarzanego frontu ubierkowo-zabierkowego oraz ele
menty nośne (22), które po rozpięciu rozpór (21) i usunięciu 
rolek (7) są w sposób wymuszony prowadzone krzywoliniowym 
układem szynowym (24), poprzez tunel utworzony ze współpra
cującej z tym układem sekcji zmechanizowanej obudowy (26). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300185 (22) 93 08 23 6(51) B65G 19/06 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Decowski Andrzej, Kulawik Arkadiusz, 

Podoliński Witold 
(54) Krążnik przenośnika taśmowego 
(57) Krążnik ma dzielony rurowy płaszcz składający się z 

dwóch żebrowanych walców (1), nasadzonych na stożkowe 
końce (3) ruchomego wału (4). Łożyska (7) ruchomego wału (4) 
są osadzone w tulei (6), usytuowanej centralnie między żebro
wanymi walcami (1) i połączonej ze wspornikiem (13), umiesz
czonym w szczelinie między tymi walcami (1) dla podpierania 
krążnika. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300186 (22) 93 08 23 6(51) B65G 19/06 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Decowski Andrzej, Kulawik Arkadiusz, 

Podoliński Witold 
(54) Krążnik przenośnika taśmowego 
(57) Krążnik ma dzielony rurowy płaszcz składający się z 

dwóch żebrowanych tulei (1), które z jednej strony tworzą inte
gralne piasty dla łożysk (4), osłonięty od zewnątrz uszczelnie
niem (10), a z drugiej są połączone centralnym pierścieniem (2) 
poprzez nakrętki (5, 6) na końcach nieruchomego wału (7) w 
piastach. Żebrowane tuleje (1) i centralny pierścień (2) mają 
pasowane powierzchnie stożkowe (8), zamykające wewnętrzne 
komory (9) dzielonego rurowego płaszcza. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300228 (22) 93 08 27 6(51) B66B 15/00 
(75) Sala Marian, Rybnik 
(54) Stacja zwrotna szybowych lin wyrównawczych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczania lin 

wyrównawczych płaskich i okrągłych urządzeń wyciągowych z 
jedną lub kilkoma linami wyrównawczymi w rząpiach szybów 
górniczych. 

W tym celu stacja zwrotna złożona jest z elastycznych 
cięgien wykonanych z linek stalowych pokrytych gumą lub 
tworzywem sztucznym, połączonych z dźwigarami (2) napinają
cymi śruby uchwytów (6) oprawiających ich końce i zaopatrzo
nych na całej długości, najlepiej w środku przekroju w oddzielne 
linki (8) kontroli ich pracy, połączone z nadajnikiem. 

Cięgna stacji zwrotnej w przypadku stosowania syste
mu piętrowego mogą być również wykorzystane jako skuteczny 
element hamowania naczyń wyciągowych w rząpiu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 300229 (22) 93 08 27 6(51) B66C 1/12 
(75) Sala Maráin, Rybnik 
(54) Zacisk klinowy liny wyrównawczej płaskiej 
(57) Zacisk złożony jest z korpusu (1) ukształtowanego kli

nowo o pochyłości skierowanej w dół i z dwóch klinów (2). 
Zacisk posiada na obu czołowych powierzchniach współ

osiowe nawiercone otwory (9,10), przeznaczone w górnej części 
do połączenia z naczyniem wyciągowym, a w dolnej części do 
kontroli wzajemnego położenia klinów (2) Í położenia klinów (2) w 
stosunku do liny (8). Kliny (2) mają dwupunktowe prowadzenie z 
każdej strony bocznej i zaokrągloną powierzchnię górną odpowia
dającą odgięciu obciętego końca liny (8) przykręconego do bocz
nej powierzchni korpusu (1). 

Tarcie pomiędzy liną (8), a klinami (2) jest większe niż 
między klinami (2), a korpusem (1), przy uwzględnieniu dopu
szczalnych nacisków eksploatacyjnych na powierzchnie osłony 
gumowej iiny (8). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 305658 (22) 94 10 27 6(51) B66F 7/08 
(75) Gabiga Czesław, Brzeg 
(54) Dźwignik hydrauliczny dwukolumnowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dźwignik hydrauliczny dwu

kolumnowy przeznaczony do podnoszenia pojazdów w celu do
konania naprawy, przeglądu lub diagnostyki. Dźwignik hydrauli
czny dwukolumnowy zawiera pomost najazdowy. 

Charakteryzuje się on tym, że uchwyty (2) podnoszące 
obu kolumn (1) są połączone rozłącznie ze wspornikami (3), 
na których zamocowane są najazdowe pomosty, a każdy z 
najazdowych pomostów ma od dołu przy końcach odchylné 
podpory (12). 

Odchylná podpora (12) jest zakończona śrubą o regu
lowanej długości. Wspornik (3) ma postać belki, której jeden 
koniec jest zakończony obejmą z otworami, a z drugiej strony 

belka jest połączona z kształtownikiem usytuowanym poprzecz
nie do belki i umieszczonym pod najazdowym pomostem. 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 300284 (22)93 09 01 6(51) C01B 33/26 
(71Ï Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Kornatowski Jan; Finger Gerd, DE; Baur 

Werner H., DE; Rozwadowski Michał 
(54) Sposób wytwarzania grubokrystalicznych 

krzemoaluminofosforanowych sit 
molekularnych SAPO-31 

(57) Sposób wytwarzania grubokrystalicznych krzemoalumino
fosforanowych sH molekularnych SAPO-31 o strukturze typu ATO na 
drodze krystalizacji hydrotermalnej przez poddanie reakcji związku 
aluminium, związku krzemu, związku fosforu, związku sterujące
go strukturą (templat R), w środowisku wodnym, wtemperaturze 
poniżej 70°C, intensywnie mieszając aż do uzyskania homoge
nizacji, dodając ewentualnie silny kwas nieorganiczny (HX) lub 
dalszą ilość związku sterującego strukturą (templat R) dla usta
lenia pH-2-5, a utworzoną żelopodobną mieszaninę reakcyjną, 
w której składniki pozostają w stosunkach molowych: aAbOa : 
bP205 : CSÍO2 : dR : ehfeO : fHX w zakresach: a=1, b=1 ± 0,2, 
0< c<1,0,01< d< 50, wygrzewa się w naczyniu ciśnieniowym 
w temperaturze 120-250°C aż do uformowania się kryształów 
krzemoaluminofosforanowych o strukturze typu ATO, która od
dziela się, suszy i kalcynuje w strumieniach suchego powietrza 
i/iub tlenu aż do wypalenia związku sterującego strukturą (tem
plat R), odznacza się tym, że związek fosforu i związek sterujący 
strukturą (templat R) poddaje się reakcji w środowisku wodnym 
oddzielnie przed zmieszaniem ze związkiem aluminium i związ
kiem krzemu, przy czym ilość wody w mieszaninie reakcyjnej 
wynosi e > 100, a silnego kwasu nieorganicznego (HX) f à 0. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300272 (22) 93 08 31 6(51) C03B 5/00 
(71) KROSNO S.A Krośnieńskie Huty Szkła, 

Krosno 
(72) Hejnar Władysław, Galewicz Marek, Kuraś 

Marek, Gonet Bożena, Twaróg Jan 
(54) Sposób klarowania masy szklanej i 

mieszanka klarująca do realizacji tego 
sposobu 

(57) Sposób polega na odważeniu środków klarujących i/lub 
utleniających, podaniu ich do mieszarki, mieszaniu w czasie do 
180 sekund do ujednorodnienia z utworzeniem przedmieszanki 
klarująco - utleniającej, którą odważa się w ilości 2,5 - 5% 

masowych przygotowanej wcześniej odważonej porcji składni
ków zestawu łączy się z odważoną porcją składników zestawu i 
miesza do ujednorodnienia, przy czym przedmieszanka złożo
na jest z sulfátu i/iub barytu anhydrytu i/lub tlenku glinu i saletry 
potasowej i/lub saletry sodowej i koncentratu spodumenowego 
i/lub soli kamiennej i/lub tlenku antymonu i/lub antymonianu 
sodowego i zawiera w % masowych: 2-10 sulfátu, 0 - 7 barytu, 
0 - 4 anhydrytu, 0 - 20 tlenku glinu, 15-65 saletry potasowej, 0 
- 44 saletry sodowej, 5-55 koncentratu spodumenowego, 0 - 9 
soli kamiennej, 0 - 4 tlenku antymonu, 0 - 6 antymonianu 
sodowego. Klarowanie masy szklanej z zastosowaniem wyna
lazku umożliwia otrzymanie szkła zawierającego do dwóch pę
cherzyków o wymiarach 0,5 -1,5 mm w 1 dm3 szkła. 

Wynalazek może być stosowany przy wytwarzaniu szkieł 
przeznaczonych do ręcznej lub mechanicznej produkcji wyrobów 
stołowych lub oświetleniowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300271 (22) 93 08 31 6(51) C03C 3/076 
(71) KROSNO S. A Krośnieńskie Huty Szkła, 

Krosno 
(72) Galewicz Marek, Hejnar Władysław, Kuraś 

Marek, Gonet Božena, Twaróg Jan, Jarmicki 
Stanisław, Leśniak Janusz, Dziki Ewa, Jaracz 
Kazimierz 

(54) Szkło gospodarcze 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szkło gospodarcze prze

znaczone szczególnie do maszynowego wytwarzania stołowych 
naczyń szklanych o podwyższonych właściwościach optycz
nych i podwyższonej odporności termicznej. Wynalazek doty
czy szkła, które posiada temperaturę krzepnięcia co najwyżej 
974°C, temperaturę maksymalnej szybkości nukleacji co najwy
żej 1098°C, logarytm lepkości wyrażony w dPas wynoszący 3 
dla temperatury co najwyżej 1193°C, współczynnik załamania 
światia nd co najmniej 1,516, odporność termiczną co najmniej 
95,5°C i bezbarwność odpowiadającą wskaźnikowi WB mniej
szemu od 0,75 i charakteryzuje się tym, że ma następujące 
składniki w % masowych 70,8 - 74,0 SÍO2, 0,4 -1,8 AI2O3, 6,5 -
9,0 CaO i 1,4 - 4,4 MgO, 0 - 2,3 BaO, 13,3 -16,2 Na20, 0-1,6 
K20,0,05 - 0,30 LÍ20,0,010 - 0,035 tlenków żelaza w przeliczeniu 
na Fe203,0,05 - 0,25 SO3. Łączna zawartość LfeO + SO3 wynosi 
0,1 - 0,4%, a stosunek LÍ2O/SO3 mieści się w granicach 0,2 do 
6,0. Wskaźnik Dzred wynosi 25,2 do 26,8%. Opisano szkło przy
stosowane do mechanicznego formowania z szybkością 30-50 
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sztuk na minutę, które zawiera w % masowych: 70,8 - 72,8 SÍO2, 
0,4 -1,8 AI2O3, 6,5 - 8,0 CaO, 2,8 - 4,4 MgO, 0 - 0,4 BaO, 14,1 -
16.2 NasO, 0-1,6 K2O, 0,05 - 0,30 Li20, 0,010 - 0,032 tlenków 
żelaza w przeliczeniu na Fe203, 0,05 - 0,25 SO3 oraz szkło 
przystosowane do mechanicznego formowania z szybkością 12 
- 25 sztuk na minutę zawierające w % masowych: 70,8 - 74,0 
SÍO2, 0,4 -1,6 AI2O3,7,0 - 9,0 CaO, 1,4 - 3,0 MgO, 0,6 - 2,3 BaO, 
13.3 -15,3 Na20, 0 -1 ,6 fcO, 0,05 - 0,30 Li20, 0,010 - 0,035 
tlenków żelaza w przeliczeniu na FesOî, 0,05 - 0,25 SO3. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 304836 (22)94 08 30 6(51) C05F17/02 
(31) 93 9301490 (32)93 08 31 (33) NL 
(71) Coöperatieve Nederlandse 

Champignonkwekersvereniging b.a. 
(CN.C.),Müsbeek,NL 

(72) Krais Herman Johan 
(54) Urządzenie dozujące do nakładania gleby 

osłonowej na kompost do hodowli grzybów 
itp. 

(57) Urządzenie dozujące do nakładania gleby osłonowej na 
kompost do hodowli grzybów itp., przy czym wspomniane urzą
dzenie zaopatrzone jest w kosz samowyładowczy (1) do umie
szczenia w nim gleby osłonowej dostarczanej na przykład przez 
zespół transportowy, a także w zespół rozrzutowy, charakteryzu
je się tym, że ma wał (7) zaopatrzony w łopatki (13), który może 
obracać się wokół zasadniczo poziomej osi obrotu, umieszczo
ny wewnątrz kosza samowyładowczego (1), poniżej otworu 
wlotowego (6) umieszczonego na górnej stronie kosza samo
wyładowczego (1), w którym skok łopatek (13) najednej części 
wału (7) jest przeciwstawny skokowi łopatek (13) na drugiej 
części wału (7) natomiast drugi wał (8), który może obracać się 
wokół zasadniczo poziomej osi obrotu, umieszczony jest pod 
wspomnianym wałem (7) powyżej rynnowatego dna kosza samo
wyładowczego (1), poniżej przebiegającej zasadniczo poziomo 

szczeliny wylotowej, przy czym wspomniany drugi wał (8) jest 
zaopatrzony w zespół wyrzutowy (17, 18), przez który gleba 
osłonowa może zostać uwolniona z kosza samowyładowczego 
(1) przez szczelinę wyrzutową. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 304862 (22) 94 09 01 6(51) C07C 57/42 
C07C 63/74 

C07C 69/618 
C07C 69/76 

C07C 233/11 
C07C 233/65 

(31)93 02618 (32)93 09 02 (33) CH 
(71) F.Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Klaus Michael, DE; Mohr Peter, CH 
(54) Nowe pochodne aromatycznych kwasów 

karboksylowych, sposób ich wytwarzania 
oraz zawierające je preparaty 
farmaceutyczne 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych aromatycz
nych kwasów karboksylowych o ogólnym wzorze 1, w którym 
R1 oznacza grupę o wzorze 12 albo grupę o wzorze 13, Pr 
oznacza grupę C^-a-alkanoilową, grupę C2-e-alkilową, grupę 
C2-e-alkenylową, grupę C2-s-alkinylową albo -OCH2R3, R3 ozna
cza atom wodoru albo grupę Ci-e-alkilową, grupę C2-e-alkeny-
lową albo grupę C2-e-alkinyową, R4 do R9 niezależnie od siebie 
oznaczają atomy wodoru albo grupy C1-5 -alkilowe albo R8 i R9 

razem oznaczają grupę ( C R ' ^ n , w której R8 i Rb oznaczają 
atomy wodoru albo grupy Ci-5-alkiiowe, n oznacza 1,2 albo 3, 
a R4 do R7 mają wyżej podane znaczenie albo R8 i R9 razem 
oznaczają grupę (CRaRb)n, a R4 i R6 razem oznaczają grupę 
metylenową lub etylenową, które to grupy mogą być podstawio
ne grupami hydroksylowymi, a R*, R , R5, R , n mają wyżej 
podane znaczenie, R10 oznacza grupę karboksylową, grupę 
Ci-e-alkoksy karbony Iową albo grupę mono- lub di -(Ci-e-alkilo-
)-karbamoilową, a wiązanie oznaczone linią przerywaną w gru
pie o wzorze 12 jest fakultatywne oraz farmaceutycznie dopusz
czalnych soli tych kwasów. Związki te można stosować do 
wytwarzania preparatów farmaceutycznych m.in. do leczenia i 
profilaktyki określonych uszkodzeń i schorzeń skóry, przed-
nowotworowych i nowowtworowych zmian nabłonka i śluzówki. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 304884 (22)94 09 03 6(51) C07C 323/50 
(31)93 02626 (32)93 09 03 (33) CH 
(71) LONZAA.G.,Gampel/Wallis,CH 
(72) Quittmann Wilhelm, McGarrity John 
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(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasów 
y-merkaptokarboksylowych 

(57) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu y-merkaptokar-
boksylowego o wzorze ogólnym 1, w którym każdy z podstawni
ków R1 i Př oznacza niezależnie od drugiego atom wodoru, grupę 
alkilową C1-C6 lub aryloalkilową bądź oba te podstawniki łącznie 
oznaczają grupę-(CH2)n-, gdzie n oznacza liczbę całkowitą 2 do 
5, R3 oznacza grupę hydroksylową, C1-C6 alkoksylową, cyklo-
aikiloksylową, aryloksylową, aryloalkiloksyiową lub grupę o wzo
rze -NR^5 , w którym każdy z podstawników R4 i Fr oznacza 
niezależnie od drugiego atom wodoru, grupę alkilową Ci-Ce, 
cykloalkilową, arylową lub arylalkilową bądź też R4 i R5 ozna
czają łącznie grupę o wzorze -(CH2)4-, -(CH2)5-, lub -(CH2)2-0-
(ChÍ2)2- lub ich soli charakteryzuje się tym, żey-lakton o wzorze 
ogólnym 2, w którym R1 i R2 mają podane wyżej znaczenia, 
poddaje się reakcji z tiokarboksylanem o wzorze ogólnym 3, w 
którym R6 oznacza grupę alkilową Ci-Ce, a M oznacza atom 
metalu alkalicznego, w środowisku rozpuszczalnika polarnego 
z wytworzeniem odpowiedniego tiolaktonu, a następnie tiola-
kton ten poddaje się reakcji ze związkiem nukleofilowym o 
wzorze ogólnym R3^ w którym R3 ma podane wyżej znaczenie 
lub z odpowiednim anionem nukleofilowym o wzorze (Ry, by 
otrzymać docelowy związek 1 lub odpowiednią jego sól. Kwasy 
y-merkaptokarboksyiowe i ich pochodne, takie jak estry i amidy 
są produktami pośrednimi np. w syntezie antagonistów ieuko-
trienu. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 304883 (22)94 09 02 6(51) C07D 211/00 
C07D 401/04 
C07D 241/04 
A61K 31/445 

(31) 93 117362 (32)93 09 03 (33) US 
(71) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, 

US 
(72) Wetterau II John R., Sharp Daru Young, 

Gregg Richard E., Biller Scott A, Dickson 
John K., Lawrence R.Michael, Lawson John 
E., Holava Henry M., Partyka Richard A 

(54) Nowe związki i środek farmaceutyczny 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki o ogólnym 

wzorze 3, 4 lub 5, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne 
sole lub ich prolekowe estry. Związki te hamują mikrosomalne 
białko przenoszące triglicerydy. 

Przedmiotem wynalazku jest także środek farmaceu
tyczny, który jako substancję czynną zawiera określony związek 
o wzorze 3, 4 lub 5, przeznaczony, zwłaszcza do stosowania w 
profilaktyce, hamowaniu lub leczeniu miażdżycy tętnic, zapaleniu 
trzustki lub otyłości u ssaków i/lub obniżający poziom lipidów, 
cholesterolu i/lub triglicerydów w surowicy i/lub do stosowania w 
hamowaniu i/lub leczeniu hiperlipemii, hiperlipidemii, hiperiipo-
proteinemii, hipercholesterolemii i/lub hipertriglicerydemii. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 304863 (22) 94 09 01 6(51) C07D 211/08 
A61K 31/135 

(31) 93 116385 (32) 93 09 02 (33) US 
(71) RHoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Mohácsi Erno, O'Brien Jay Philip 
(54) Pochodne fenyloalkanoloaminy, sposób ich 

wytwarzania oraz zawierające je środki 
lecznicze 

(57) Wynalazek dotyczy pochodnych fenyloalkanoloaminy 
o wzorze 1, w którym R oznacza wodór, grupę hydroksylową lub 
grupę arylo -niż. alkiloksylową, X oznacza atom wodoru, Y 
oznacza grupę hydroksylową lub atom wodoru albo obydwa 
podstawniki X i Y razem oznaczają atom tlenu, Z oznacza grupę 
arylo-niż. alkilową, a m oznacza iiczbę całkowitą 1-4 albo ich 
diastereomerów lub enancjomerów, z wyjątkiem diastereomeru 
R, R o wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru, Y oznacza 
grupę hydroksylową, R oznacza grupę benzyloksylową, Z ozna
cza grupę benzylową, a m oznacza 1 albo ich farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli, a także zawierających je środków leczni
czych, zmniejszających szkodliwe skutki urazów neurotoksycz-
nych wobec ośrodkowych neuronów, stosowanych do zapobie
gania i leczenia w przypadku takich chorób jak niedokrwienie, 
udar, niedotlenienie narządów i tkanek i tym podobnych jak 
również sposoby wytwarzania tych związków. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 306092 (22)94 03 04 6(51) C07D 215/00 
C07D 471/00 
C07D 237/00 
C07D 401/00 
A01N 43/42 

(31) 93 4308014 (32) 93 03 13 (33) DE 
(86) 94 03 04 PCT/EP94/00643 
(87) 94 09 29 W094/21613 PCT Gazette nr 22/94 
(7V) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin, DE 
(72) Schaper Wolfgang, Märkl Martin, Preuss 

Rainer, Klein Robert, Braun Peter, Knauf 
Werner, Sachse Burkhard, Waltersdorfer 
Anna, Kern Manfred, Lümmen Peter, Bonin 
Werner, Salbeck Gerhard 

(54) Skondensowane azotowe związki 
heterocykliczne oraz ich zastosowanie jako 
środki do zwalczania szkodników, środki 
grzybobójcze i przeciwgrzybicze 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym dwa 
z symboli A, B, D i E oznaczają każdorazowo CR1, a pozostałe 
obydwa symbole oznaczają każdorazowo CH albo każdorazo
wo azot albo jeden z pozostałych obydwu symboli oznacza CH, 
a drugi oznacza azot, zaś jeden z symboli V i W oznacza CR2, a 
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drugi oznacza CH albo azot, R1 i R2 oznaczają każdorazowo H, 
chlorowiec, alkil, alkoksy, haloalkil albo haloalkoksy, X oznacza 
grupę NR, O, S, SO albo SO2, Y oznacza wiązanie albo alkano-
diyl, Q oznacza podstawiony cykloalkil albo podstawiony 4-pi-
perydynyl, sposobu ich wytwarzania, zawierających je środków 
oraz ich zastosowania jako środki do zwalczania szkodników, 
środki grzybobójcze i przeciwgrzybicze. 

(28 zastrzeżeń) 

A1 (21) 304822 (22) 94 08 29 6(51) C07D 237/20 
A61K 31/635 

(31) 93 114251 (32)93 08 30 (33) US 
(71) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, 

US 
(72) Hunt John T. 
(54) Nowe sulfonamidy i środek farmaceutyczny 
(57) Nowe sulfonamidy o ogólnym wzorze 1, w którym R 

oznacza fenyl, naftyl lub bifenyl ewentuflnie podstawione R4, 
R5 i R12 niezależnie oznaczają atom wodoru, alkil, alkenyl, 
alkinyi, alkoskyl, cykloalkil, cykioalkiioalkil, cykloalkenyl, cyklo-
alkenyloalkil, aryl, aryloksyl, aralkil lub aralkoksyl, każdy ewen
tualnie podstawiony, atom chlorowca, hydroksyl, grupę cyjano-
wą, grupę nitrową, -C(0)H lub -C(0)Re, -CO2H, -COaR6, SH, 
-S(0)nRe, -S(0)mOH, -SOm-OR6, -0-S(0)m-Re, -0-S(0)m-OH, -O-
S[0)m-OR6, Z4-NR7R8 lub-Z4-N(R11)-Z5-NR9R10, względnie R4 i 
R albo R5 i R12 razem tworzą ewentualnie podstawiony alkilen 
lub alkenylen, który razem z atomami węgla, do których R4 i R5 

albo R5 i R12 są przyłączone, tworzy 4- do 8-członowy nasycony, 
nienasycony lub aromatyczny pierścień, przy czym gdy R ozna
cza fenyl, to wówczas co najmniej dwa z podstawników R4, R5 i 
R12 mają wyżej podane znaczenie z wyjątkiem atomu wodoru 
oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole są antagonistami 
endoteliny, użytecznymi między innymi w leczeniu nadciśnie
nia. Stanowią one substancję czynną środka farmaceutycznego 
według wynalazku. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 304878 (22)94 09 02 6(51) C07D 265/34 
A61K 31/535 

(31) 93 4329776 (32)93 09 03 (33) DE 
(71) SANDOZ A.G., Bazyleja, CH 
(72) Nozulak Joachim 
(54) Naftoksazyny, kompozycja farmaceutyczna 

zawierająca je, zastosowanie naftoksazyn 
jako środków farmaceutycznych oraz sposób 
ich wytwarzania 

(57) Naftoksazyny są określone wzorem 1, w którym Ri ozna
cza (C1-4) alkil, (C3-6) alkenyl, którego podwójne wiązanie nie 
znajduje się w pozycji a- w stosunku do atomu azotu lub (C3-) 

cykloalkilo (C1-2) alkil, R2 oznacza grupę (C1-4) alkoksy, (C2-6) 
alkenyloksy lub (C3-7) cykloalkilo (C1-2) alkoksy, a R3 oznacza 
(C1.4) alkilokarbonyl, (C1-4) alkil, a-hydroksy- (C1-4) alkil, (C2-5) 
alkenyl, (C1-4 alkoksy (C1-4 alkil lub (Ca-7) cykloalkil, w postaci 
wolnej zasady lub soli addycyjnej. Związki te wykazują działanie 
antagonistyczne wobec receptora 1D serotoniny. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 304063 (22)94 06 30 6(51) C07D 401/04 
A61K 31/47 

(31) 93 234310 (32) 93 08 27 (33) JP 
93 286272 2210 93 JP 
94 76318 24 03 94 JP 

(71) HOKURIKUSEP/AKUCO.,LTD., 
Fukui-ken, JP 

(72) Ito Yasuo, Kato Hideo, Yasuda Singo, Kado 
Noriyuki, Yoshida Toshihiko. Yamamoto 
Yoichi 

(54) Pochodne kwasu S-amino-8-metySo-
-7-pirolidynylo-chinolino-3-karboksylowego, 
sposób ich wytwarzania, środek 
farmaceutyczny zawierający te związki oraz 
sposób leczenia 

(57) Wynalazek obejmuje pochodne kwasu 5-amino-8-mety-
lo -7-piroidynylochinoino-3-karboksylowego o ogólnym wzo
rze I. w którym R1 oznacza atom wodoru albo niższą grupę 
alkilową, R2 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, niż
szą grupę alkanoilową, chlorowcowaną niższą grupę alkanoilo-
wą albo resztę estru kwasu karboksylowego, R oznacza atom 
wodoru albo niższą grupę alkilową, R4, R5 lub R6 niezależnie od 
siebie oznaczają atomy wodoru albo niższe grupy alkilowe albo 
dwa spośród podstawników R4, R5 i R6 razem tworzą grupę 
-(CH2)n-, w której n oznacza 1 albo 2, ich stereoizomery i farma
kologicznie dopuszczalne sole oraz związki pośrednie dla tych 
związków. Związki te są skuteczne jako środki przeciwbakteryjne. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 300211 (22)93 08 26 6(51) C07D 498/04 
(71) LEK, továrna farmacevtskih in kemičmh 

izdelkov, d.d.,Ljubljana, Ljubljana, SI 
(72) Čopar Anton 
(54) Nowe pochodne dwuklawulanianu 

alkilenodwuamoniowego, sposób ich 
wytwarzania oraz ich stosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy dwuklawulanianów alkilenodwuamo>-
niowych o wzorze 1, w którym Ri, R2, R3 i R4 oznaczają atom 
wodoru, prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 
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1 -8 atomach węgla, grupę aryloalkitową, w której część alkilowa 
stanowi rodnik metylowy lub etylowy, a część arylowa stanowi 
ewentualnie w położeniu -para podstawiony grupą metylową, 
metoksylową, nitrową lub chlorowcem (chlorem lub bromem) 
rodnik fenylowy, przy czym ta część arylowa zajmuje położenie-
α lub -β w łańcuchu alkilowym, nadto oznaczają grupę hydro-
ksyalkilową o 2-4 atomach węgla, grupę aminoalkilową o 2-4 
atomach węgla, która ewentualnie jest podstawiona zawierającą 
1 -4 atomy węgla grupą N-alkilową lub N,N-dwualkilową, albo Ri 
i R2 lub R3 i R4 razem tworzą niezależnie od siebie cykliczny 
pierścień alkilenowy o 3-6 grupach metylenowych, przy czym 
jedna z tych grup ewentualnie jest podstawiona atomem tlenu 
lub siarki lub grupą iminową, R5 oznacza atom wodoru lub 
rodnik metylowy, a n oznacza liczbę 1-3. Sposób ich wytwarza
nia polega na tym, że roztwór kwasu klawulanowego w rozpusz
czalniku organicznym poddaje się reakcji z podstawionymi alki-
lenodwuaminami o wzorze 2, w którym Ri, R2, R3, FU i RB oraz 
n mają znaczenie podane przy omawianiu wzoru 1, ewentualnie 
z ich roztworami w rozpuszczalniku organicznym, takim jak 
aceton lub octan etylowy. Opisano także sposób wytwarzania 
kwasu klawulanowego i jego farmakologicznie dopuszczalnych 
soli litowcowych, w którym stosuje się związki o wzorze 1. Kwas 
klawulanowy oraz jego sole i estry działają jako środki hamujące 
β-laktamazy, tzn. hamują one β-aktamazy tworzone przez mikro
organizmy Gram-dodatnie i Gram-ujemne. W związku z tym kwas 
ten lub jego sole stosuje się w preparatach galenowych po to, by 
ograniczyć dezaktywację antybiotyków β-laktamowych. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 304877 (22)94 09 02 6(51) C07D 498/06 
A61K 31/535 

(31) 93 4329600 (32)93 09 02 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Jaetsch Thomas, Mielke Burkhard, Petersen 

Uwe, Philipps Thomas, Schenke Thomas, 
Bremm Klaus Dieter, Endermann Rainer, 
Metzger Karl Georg, Scheer Martin, 
Stegemann Michael, Wetzstein Heinz-Georg 

(54) Nowe pochodne pirydo /l,2,3-d,e//l,3,4/ 
henzoksadiazyny, sposób ich wytwarzania 
oraz zawierające je środki lecznicze 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne pirydo/1,2,3-
d,e/ / i ,3,4,/ benzoksadiazyny o wzorze 1, w którym R' oznacza 
atom wodoru albo ewentualnie podstawiony przez grupę hydro
ksylową lub chlorowiec rodnik C1-C4 -alkilowy, Fr niezależnie 
od R1 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R3 oznacza 
atom wodoru aibo rodnik Ci-C4-alkilowy, R4 oznacza atom 
wodoru, ewentualnie podstawiony przez grupy hydroksylowe, 
metoksylowe, aminowe, mefykoaminowe lub dimetyioaminowe rod
nik alkilowy o 1-4 atomach C albo grupę /5-metyb-2-okso -1,3-dio-
ksoW-iloZ-rnetylową, X1 oznacza atom wodoru lub chlorowca, 2 
oznacza grupę o wzorze 13, 14 lub 15 ewentualnie w postaci 
racematów iub jako związki enancjomerycznie czyste oraz w 
posatci farmaceutycznie dopuszczalnych wodzianów i soli ad
dycyjnych z kwasami oraz w postaci soii metali alkalicznych, 
metali ziem alkalicznych, srebra i soli guanidyniowych, sposób 

ich wytwarzania oraz zawierające je środki lecznicze - prze-
ciwbakteryjne i dodatki do pasz. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 304774 (22)94 08 23 6(51) C07D 499/00 
A61K 31/43 

(31)93 02511 (32)93 08 24 (33) CH 
(71) F.Hoffman-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Hubschwerien Christian, FR; Richter Hans, 

DE; Specklin Jean-Luc, FR 
(54) Pochodne penamu, sposób ich wytwarzania 

oraz zawierające je środki lecznicze 
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych penamu, zwłaszcza 

pochodnych 3 β-aikenylo-penamu o ogólnym wzorze 1, w któ
rym jeden z podstawników R1 i R2 oznacza -COR4, -CN, -CH2R5, 
chlorowiec, -CH=CHR6 albo Q, a drugi oznacza wodór albo 
niższy alkil albo obydwa razem tworzą pierścień β-laktamowy, 
R3 oznacza wodór, niższy alkil, arylo-alkil, allil albo grupę dającą 
się odszczepiać in vivo, R4 oznacza wodór, niższy alkil, niższą 
grupę aikoksylową, grupę benzyloksylową, aminową, niższą 
alkiloaminową albo niż.alkilo-niż.alkoksyaminową, R5 oznacza 
grupę hydroksylową, -OCONHR7, -OCONH2 albo pięcio- lub 
sześcioczłonowy, zawierający N, S i/lub O pierścień heteroaro-
matyczny związany poprzez atom azotu, R8 oznacza -CN iub-CHO, 
R7 oznacza-COCHzCI, Q oznacza pięcio- lub sześcioczłonowy, za
wierający N, S i/lub O pierścień heteroaromatyczny, a n oznacza 0, 
1 iub 2 oraz farmaceutycznie dopuszczalnych soli tych związków. 
Związki te są dobrymi inhibitorami β-laktamazy. Można je stosować 
ewentualnie wraz z antybiotykiem β-Iaktamowym do zapobiega
nia lub leczenia chorób, zwłaszcza w przypadku infekcji bakte
ryjnych. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 306209 (22)9403 07 6(51) C07K 7/08 
A61K 38/00 

(31) 93 31325 (32) 93 0315 (33) US 
(86) 94 03 07 PCT/US94/02511 
(87) 94 09 29 W094/21674 PCT Gazette nr 22/94 
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(71) The Administrators of the Tuiane 
Educational Fund, New Orleans, US 

(72) Schally Andrev V., Cai Ren Zhi 
(54) Polipeptydy będące antagonistami 

bombezyny 
(57) Wynalazek dotyczy peptydów o wzorze: X-A1-A2 -Trp-

Ala-Val-Gly-His-Leu-psi-A9-Q, w którym X oznacza wodór, poje
dyncze wiązanie łączące grupę alfa aminową z A1 z ugrupowa
niem gamma-karboksylowym z ugrupowania 3-propionylowego z 
A2 gdy A2 jest Glu[-] lub grupę o wzorze R1CO-, w którym R1 jest 
wybrane z grupy składającej się z: a} wodoru, alkilu Ci-io, 
fenylu, fenylo-Ci-io-alkilu, p-HI-fenylu, p-HI-fenylo -Ci-io-alkilu, 
naftylu, naftylo-Ci-io-alkilu, indolilu, indolilo-Ci-io-alkilu, pirydy-
lu, pirydylo -Ci-io-alkilu, tienylu, tienylo-Ci-io-alkilu, cykloheksy-
lu lub cykoheksylo-Ci-io-alkilu, gdzie HI = F, Cl, Br, OH, CH3 
lub OCH3, b) N ( R 2 ) ( R V . gdzie R2 oznacza wodór, alkil C1-10, 
fenyl iub fenylo-Ci-io-aikil, R3 oznacza wodór lub alkil C1-10, c) 
R4-0, gdzie R4 oznacza alkil C1-10, fenyl lub fenylo -Ci-io-alkil, 
A1 oznacza resztę D- lub L-aminokwasu wybranego z grupy 
składającej się z Phe, p-HI-Phe, pGiu, Nal, Pal, Tpi, Trp niepod-
stawionego lub Trp podstawionego w pierścieniu benzenowym 
przez jeden lub więcej element wybrany z grupy składającej się 
z F, Cl, Br, NH2 lub alkilu C1-3 lub A1 oznacza wiązanie pepty-
dowe łączące ugrupowanie acylowe R1-CO- z ugrupowaniem 
arfa-aminowymzA2, pod warunkiem, X=R1 CO, A oznacza Gin, 
Glu[-], Glu(Y) lub His, gdzie [-] oznacza wiązanie pojedyncze 
łączące ugrupowanie gamma-karboksylowe z ugrupowania 3~ 
propionylowego z A2 z grupą alfa-aminową z A1, gdy X oznacza 
pojedyncze wiązanie i A2 oznacza Glu[-], Y oznacza -OR5 lub 
-NJR6)^7), gdzie R5 oznacza wodór, alkil C1-3 lub fenyl, R6 

oznacza wodór lub alkil C1.3, R7 oznacza wodór, alkil C1-3 lub 
-NHCONH2, Leu-psi- oznacza zredukowaną formę Leu, w której 
zamiast ugrupowania C = 0 występuje -CH2-, tak, że wiązanie 
tego ugrupowania -CH2- z grupą alfa-aminową sąsiedniej reszty 
A jest wiązaniem pseudopeptydowym, A9 oznacza Tac, MTac 
lub DMTac i Q oznacza NH2 lub -OQ , gdzie Q1 oznacza wodór, 
alkil CMO, fenyl lub fenylo-Ci-io-alkil oraz ich dopuszczalne 
farmaceutycznie kwasy lub sole. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 300171 (22)93 08 20 6(51) C08G 63/183 
(71) ELANA Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kapelański Antoni, Kurek Piotr, Pisera 

Andrzej, Mazany Kazimierz 
(54) Sposób wytwarzania politereftalanu 

etylenowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania poli

tereftaianu etylenowego na drodze polikondensacji dwusto
pniowej w stopie, w obecności znanych katalizatorów, przy 
czym w periodycznym reaktorze polikondensacji właściwej, wy
posażonym w płaszcz termostatujący i mieszadło o zmiennych 
obrotach, zachodzi wzrost stopnia polikondensacji od 30 do 70, 
a parametrem wiodącym procesu jest temperatura masy re
akcyjnej. Sposób charakteryzuje się tym, że po uzyskaniu tem
peratury masy 287,5 ± 0,5°C jest ona obniżona ze średnią 
prędkością 0,055 ± 0,015°C/minutę przez cały czas trwania 
procesu, tak aby lepkość istotna polimeru w temperaturze 285°C 
nie była wyższa niż 0,55. Uzyskany granulat poddaje się polikon
densacji w fazie stałej, a otrzymany polimer ma zastosowanie, 
zwłaszcza do wytwarzania butelek do środków spożywczych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 304821 (22) 94 08 29 6(51) C08L 23/00 
(31) 93 113939 (32)93 08 30 (33) US 
(71) Himont Incorporated, Wilmington, US 
(72) Mosier Douglas D., Barrera Mark E., Dwyer 

Stephen M. 

(54) Kompozycja poliolefinowa 
(57) Kompozycja poliolefinowa zawiera (A) krystaliczny ho-

mopolimer propylenu lub krystaliczny kopolimer propylenu z 
etylenem iub C4-8 a-oiefiną, (B) kompozycję polimerów olefino-
wych oraz ewentualnie (C) kompozycję polimerów propylenu 
lub (D) kauczuk olefinowy. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 304824 (22)94 08 29 6(51) C08L 23/00 
(31) 93 001861 (32) 93 08 30 (33) IT 
(71) HIMONT INCORPORATED, New Castle 

County, US 
(72) Pellegatti Giampaolo, Pelliconi Anteo, 

Ciarrocchi Antonio 
(54) Kompozycja poliolefinowa o wysoce 

zrównoważonym stosunku sztywności do 
udarności, mieszanka polimerów olefin 
służąca do wytworzenia tej kompozycji, 
sposób wytwarzania mieszanki oraz wyroby i 
zderzaki wytwarzane z kompozycji 
poliolefinowej 

(57) Kompozycja poliolefinowa zawiera w % wagowych 30%-
60% homopolimeru lub kopolimeru propylenu rozpuszczającego 
się w ksylenie w temperaturze otoczenia w ilości mniejszej lub 
równej 5%, 14%-30% frakcji złożonej z kopolimeru propylenu z 
etylenem, zawierającej 40%-60% propylenu i rozpuszczającej 
się w ksylenie w temeparaturze otoczenia w ilości wynoszącej 
60%-99%, 10%-25% kopolimeru etylenu z 10%-30% a-olefiny 
C3-C8, rozpuszczającego się w ksylenie w temperaturze otocze
nia w ilości wynoszącej 10%-50%, 5%-45% napełniacza mineral
nego w postaci cząstek, których przeciętna średnica zawiera się 
w zakresie 0,1-5 mikrometrów. 

Do wytwarzania takiej kompozycji nadaje się mieszanka 
poliolefin, która także jest przedmiotem wynalazku i która składa 
się w % wagowych z 35%-70% homopolimeru lub kopolimeru 
propylenu rozpuszczającego się w ksylenie w temperaturze 
otoczenia w ilości mniejszej lub równej 5%, 15%-40% frakcji 
złożnej z kopolimerów propylenu z etylenem, zawierającej 40%-
60% propylenu i rozpuszczającej się w ksylenie w temperaturze 
otoczenia w ilości wynoszącej 60%-99%, 11%-30% kopolimeru 
etylenu z 10%-30% a-olefiny C3-C8, rozpuszczającego się w ksy
lenie w temperaturze otoczenia w ilości wynoszącej 10%-50%. 

Sposób wytwarzania takiej mieszanki polega na polime
ryzacji monomerów w co najmniej trzech etapach, w obecności 
stereospecyficznego katalizatora naniesionego na aktywną po
stać dihalogenku magnezu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 304803 (22)94 08 26 6(51) C08L 83/04 
C08J3/03 

(31)93 4328917 (32)93 08 27 (33) DE 
(71) Wacker-Chemie GmbH, Monachium, DÉ 
(72) Geck Michael, Lauíenschlager 

Hans-Juergen, Deubzer Bernward, 
Stinglhammer Petra, Habereder Peter, 
Ullrich Kurt 

(54) Sposób wytwarzania mikroemulsji 
organopolisiloksanu 

(57) Przy wytwarzaniu mikroemulsji organopolisiloksanów 
dodaje się do siebie w dowolnej kolejności i poddaje wymiesza
niu składniki: A) organopolisiloksan, B) emulgator, C) wodę, 
ewentualnie, D) kotensyď i ewentualnie E) kwas. Tworzą się 
mikroemulsje samorzutnie bez wprowadzania energii w postaci 
ciepła albo silnych sił ścinających. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 304789 (22) 94 08 24 6(51) C08L 83/07 
C08L 83/05 

(31)93 4328657 (32)93 08 26 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) de Montigny Armand, LU; Steinbach 

Hans-Horst, DE; Herrmann Udo, DE 
(54) Kompozycja połiorganosiloksanowa do 

wytwarzania nieprzyczepnych powłok 
poliorganosiloksanowych 

(57) Przedmiotem wynalazku są sieciowane na drodze ad-
dycji kompozycje poliorganosiloksanowe składające się z roz
gałęzionego poliorganosiioksanu zawierającego nienasycone 
grupy węglowodorowe, liniowego polimetylowodorosiloksanu, 
katalizatora platynowego oraz ewentualnie typowych, nie biorą
cych bezpośredniego udziału w reakcji poliaddycji dodatków i 
środków pomocniczych. Wynalazek obejmuje także sposób 
wytwarzania z tych kompozycji nieprzyczepnych powłok na 
substratach, zwłaszcza na papierze, 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300175 (22) 93 08 23 6(51) C08L 95/00 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice 
(72) Iwańczyk Halina, Zajączkowski Jerzy, Nowis 

Ewa, Siedlecka Zdzisława, Kobylańska' 
Natalia, Peczot Krystyna 

(54) Barwna masa antykorozyjna 
(57) Masa jest przeznaczona do zabezpieczeń antykorozyj

nych konstrukcji betonowych i metalowych. Masa składa się z 
80-200 części wagowych asfaltu ponaftowego, 0,1-15 części 
wagowych emulgatora, do 10 części wagowych plastyfikatora, 
1-20 części wagowych określonych żywic epoksydowych, 10-
100 części wagowych kauczuku naturalnego lub syntetycznego 
w postaci stałej lub lateksu, 2-50 części wagowych glinki mont-
monylonřtrowej (bentonitu), do 18 części wagowych glikolu 
etylenowego, 05-10 części wagowych kumylofenolu, 1-30 czę
ści wagowych pigmentów i 10-50 części wagowych wody. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300178 (22) 93 08 23 6(51) C08L 95/00 
(75) Nawrocki Paweł, Warszawa; Męczarski 

Zbigniew, Warszawa; Bartkiewicz Bogusław, 
Warszawa; Górzyński Andrzej, Warszawa 

(54) Sposób otrzymywania środka powłokowego 
zabezpieczającego przed korozją, zwłaszcza 
podwozia samochodów 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że pozostałość asfalto
wą o temperaturze mięknienia wyższej niż 95°C i destrukt gumo
wy o temperaturze mięknienia 30 - 55°C, miesza się w stosunku 
od 4:1 do 5:1, mieszaninę utlenia się do uzyskania temperatury 
mięknienia nie niższej niż85°C, modyfikuje mydłami wapniowy
mi kwasów tłuszczowych w stosunku od 1:35 do 1:45 w odnie
sieniu do kompozycji i upłynnia benzyną lakową do lepkości 
80-400 S na kubku Forda 4. Następnie do mieszaniny dodaje 
się środek tiksotropująco-inhibitujący w ilości 5-15% wagowych 
w stosunku do stałych składników masy asfaltowo-gumowej, 
przygotowany uprzednio przez zmieszanie mydeł barowych 
kwasów tłuszczowych oraz gaczy w proporcji od 1:1 do 1:8, przy 
czym gacze stosuje się w ilości 50-120 części wagowych gaczu 
ciężkiego, 20-50 części wagowych gaczu lekkiego oraz 20-50 
części wagowych gaczu surowego po brightstocku tak, by mie
szanina gaczu miała w temperaturze 100°C lepkość 6 - 1 7 
mm2/s. Następnie w temperaturze 70-90°C dodaje się roztwór 
kauczuku naturalnego lub syntetycznego w ilości 0,1 - 1% 

wagowego, w stosunku do stałej masy kompozycji, po czym 
mieszaninę chłodzi się do temperatury 40 - 45°C i mieszając z 
prędkością 850 -1010 obrotów na minutę wprowadza się od 0,1 
do 20% wagowych pyłu aluminiowego typu wypływającego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300208 (22)93 08 26 6(51) C08L 101/00 
(75) Kociołek Adam, Szarów 
(54) Sposób wykorzystania odpadów z tworzyw 

sztucznych jako wypełniacza lub dodatku z 
różnymi spoiwami 

(57) Sposób polega na tym, że odpady tworzyw sztucznych 
poddaje się przemieleniu, uzyskując wypełniacz o zróżnicowa
nej granulacji i formie, a przez wymieszanie tego wypełniacza 
(1) ze spoiwem (2), którym mogą być żywice chemoutwardzalne, 
spoiwa nieorganiczne, smoły, lepiki řtp, otrzymuje się wytwór 
nieuformowany. Wytwórten zawiera 10% do 90% wypełniacza (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300315 (22) 93 09 02 6(51) C09B 51/00 
(71) Instytut Barwników i Produktów 

Organicznych, Zgierz 
(72) Balcerska Krystyna, Szymańska Alicja, 

Szczęśniak Tadeusz, Intek Wiesław, Baliński 
Józef 

(54) Sposób otrzymywania soli sodowej 
kompleksu żelazowego l-nitrozo-2-naftolu 

(57) Sposób polega na tym, że nřtrozuje się 2-naftol, siarczy-
nuje wytworzony 1-nitrozo-2-naftol, następnie metalizuje siar
czanem żelazawym i wytrąca pigment roztworem węglanu so
dowego. 

Nitrozowanie prowadzi się w obecności soli dwusodo-
wej kwasu dwunaftalenometanodwusurfonowego, a siarczync-
wanie lub ewentualnie wydzielanie pigmentu w obecności produ
ktu addycji tlenku etylenu do mieszaniny alkoholi nienasyconych 
i nasyconych, w temperaturze 75 - 85°C, przy czym otrzymany 
pigment filtruje się, przemywa wodą o podobnej temperaturze i 
ewentualnie suszy. Sól sodowa kompleksu żelazowego 1 -nitrozo-
2-naftolu jest stosowana do wyrobu farb graficznych, emulsyjnych 
i wodnych oraz do barwienia gumy, papieru i tworzyw sztucznych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 304804 (22) 94 08 26 6(51) C09J 9/00 
(31) 93 4329001 (32) 93 08 28 (33) DE 

94 4402688 29 0194 DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Vonken Hub AG., Bogers Jack J. 
(54) Wodny klej dyspersyjny 
(57) Wodny klej dyspersyjny, z dyspersji ko- albo terpolime-

ru i udziału środka ogniochronnego na bazie związków boru 
i/albo glinu, charakteryzuje się tym, że zawiera dodatek środka 
do przeróbki i środka zagęszczającego w ilości do 0,8% wago-
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wych, dodatek środka ogniochronnego w ilości do 75% wago
wych oraz dodatek środka zwilżającego w ilości do 0,8% wago
wych, każdorazowo w odniesieniu do całkowitego ciężaru kleju 
dyspersyjnego. Nadaje się on szczególnie do sklejania pianko
wych tworzyw sztucznych w postaci folii albo płyt, a także płyt 
gipsowo-pilśniowych, drewna albo korka. Nadaje się do stoso
wania w ciągu wielu miesięcy. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21) 305833 (22) 94 1110 6(51) C09J 103/02 
(71) Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego Spółka Akcyjna, Luboń 
k/Poznania 

(72) Balcerek Włodzimierz, Dudek Ewa, 
Krzemińska Lucyna, Wojtaszak Maria, 
Wujek Tadeusz 

(54) Klej dekstrynowy i sposób otrzymywania 
kleju dekstrynowego 

(57) Klej dekstrynowy składa się z 80 - 83% dekstryny żółtej 
o średniej lub wysokiej lepkości, kompozycji plastyfikatorów w 
postaci 3 - 3,3% syropu skrobiowego niskoscukrzonego, 0,1 -
0,2% kroboksymetylocelulozy oraz 1,2 - 1,4% czteroboranu 
sodowego, czynnika stabilizującego w postaci 0,51 - 0,60% 
chlorku sodowego oraz 1,8 -1,9% pirosiarczynu sodowego, jako 
czynnika korygującego pH. 

Sposób otrzymywania kleju dekstrynowego polega na 
tym, że rozpyloną w nawilżaczu dekstrynę żółtą uwadnia się 
wodnym roztworem, zawierającym 28% syropu skrobiowego 
niskoscukrzonego, 1,4% karboksymetylocelulozy, 12% cztero
boranu sodowego, 4,4% chlorku sodowego i 1,6% pirosiarczynu 
sodowego. Klej znajduje zastosowanie do maszynowego po
wlekania taśm papierowych oraz maszynowego i ręcznego kle
jenia opakowań papierowych i kartonowych, a także do nakle
jania etykiet papierowych na opakowania szklane. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300233 (22) 93 08 30 6(51) C09K 19/00 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Dąbrowski Roman, Brodzik Marzena, 

Czupryński Krzysztof, Szulc Jarosław, 
Dziaduszek Jerzy, Parka Janusz 

(54) Mieszaniny ciekłokrystaliczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są mieszaniny ciekłokrystali

czne wykorzystywane, zwłaszcza w urządzeniach obrazowania 
informacji w roli zaworu świetlnego lub wskaźnika do pomiaru 
temperatury lub ciśnienia. Układ ciekłokrystaliczny składa się z 
dwóch rodzajów składników, z których pierwszy składnik jest 
związkiem lub mieszaniną związków opisanych wzorem ogól
nym 1, w którym k=1 lubO i 1=1 lub 0 przy czym jest spełniony 
warunek, że k + I > 1 ; A i B są pierścieniami aromatycznymi: 
benzenowym, pirydynowym, pirymidynowym, korzystnie pier
ścieniem benzenowym, Ri jest grupą zawierającą w łańcuchu 
głównym siedem lub mniej atomów węgla w formie nierozgałę-
zionej lub rozgałęzionej grupy alkilowej, alkenylowej, alkinylo-
wej, alkoksylowej, alkenyloksylowej lub alkinyloksylowej. Drugi 
składnik jest związkiem lub mieszaniną związków wybranych z 
grupy związków obejmującej 4-alkoksy-4 -cyjanob'rfenyle, 4-al-
kenyloksy-4-cyjanob*rfenyle, 4-alkilobenzoesany cyjanofenylu, 
4-alkenylobenzoesany cyjanofenylu, 4- (trans-alkilo) cyklohe-
ksylobenzonřtryle, 4-(trans-alkenylo) cykloheksylobenzonitryle, 
estry kwasów trans-4-alkilocykloheksanokarboksyIowych i 4-
(trans-4-alkilcykloheksylo) benzoesowych, 5-alkilo-2 -(4-cyjano-
fenyo)-1,3-dioksany, 5-akilo-2-(4-cyjanofenylo) -1,3-pirymidy-
ny i 5 - alkilo- 2-(4-cyjanofenylo) pirydyny. Na diagramach 
fazowych układów tych mieszanin występuje obszar fazy sme-
kycznej Ad otoczony fazą nematyczną. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 300223 (22) 93 08 27 6(51) C10L 11/04 
(75) Tokarski Janusz. Opole; Tokarski Jerzv, 

Suchy Bór 
(54) Sposób wytwarzania tworzywa rozpałkowego 
(57) Sposób wytwarzania masy palnej podpałkowej, zwłasz

cza do węgla drzewnego, charakteryzuje się tym, że masę, którą 
tworzą rozdrobnione cząstki drewna liściastego w ilości 6 części 
wagowych, trociny w ilości 46 części wagowych i pył drzewny 
w ilości 6 części wagowych nasyca się parafiną o temperaturze 
45-55°C w ilości 42 części wagowych, homogenizuje się, a 
następnie podgrzewa do temperatury 60°C, uzyskując pełne 
nasycenie w urządzeniu wyciskającym, które formuje blok, przy 
czym jest on stabilizowany, a następnie schładzany do tempe
ratury otoczenia na prowadnicach. Masa palna podpałkowa ma 
zastosowanie do rozpalania ognia w piecach, kominkach, ogni
skach, a zwłaszcza rożnach opalanych węglem drzewnym. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 305869 (22)941115 6(51) C10M 169/04 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; 
Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., Łódź 

(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko 
Halina, Dreksa Władysław, Kupiec Andrzej, 
Szymalak Sylwester, Godlewska-Zwierzak 
Krystyna, Gębalski Józef, Lepiarski Tadeusz, 
Łuczkowski Włodzimierz, Górski Wiesław 

(54) Wysokowrzący płyn hamulcowy 
(57) Płyn hamulcowy składa się z 25 - 40% wagowych eteru 

metylowego glikolu trietylenowego, 8 - 15% wagowych eteru 
metylowego glikolu tetraetylenowego, 2 - 6% wagowych eteru 
metylowego glikolu pentaetylenowego, 0 - 6% wagowych ete
rów metylowych wyższych glikoli polietylenowych (Ce-Cs), 30 -
40% wagowych mieszaniny estrów boranowych o zawartości: 
50,5 - 80,0% wagowych boranu eteru metylowego glikolu trie
tylenowego, 16,0 - 30,3% wagowych boranu eteru metylowego 
glikolu tetraetylenowego, 4,0 - 12,5% wagowych boranu eteru 
metylowego glikolu pentaetylenowego, 0 -10,5% wagowych 
boranów eterów metylowych wyższych glikoli polietylenowych 
(Ce-Ca), 5-15% wagowych produktu oksypropylenowania gli
kolu propylenowego 10-30 molami tlenku etylenu, charaktery
zującego się liczbą hydroksylową 53-163 mg KOH/g, 0 - 0,04% 
wagowego 2,2-di (4-hydroksyfenylopropanu), 0 - 0,04% wagowe
go benzofriazolu, 0 - 0,4% wagowego fosforanu trójkrezyloizo-
propylowego i 0 -0,06% wagowego produktu reakcji bezwodnika 
kwasu dodecenobursztynowego i roślinnej aminy Puszczowej, o 
łańcuchu węglowodorowym zawierającym średnio 18 atomów 
węgla, oksyetylenowanej około 5 molami tlenku etylenu, o liczbie 
kwasowej 50 -100 mg KOH/g. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 304790 (22) 94 08 24 6(51) CUD 7/26 
(31)93 9317803 (32)93 08 27 (33) GB 
(71) CUSSONS (INTERNATIONAL) 

LIMITED, Manchester, GB 
(72) Halliwell Duncan Cooper, Aspin Paul, 

Harrison Andrew John 
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(54) Detergentowa kompozycja piorąca 
(57) Detergentowa kompozycja piorąca zawiera co najmniej 

jeden środek powierzchniowo czynny i poliwinylopirolidon o 
masie cząsteczkowej powyżej 1000000. Kompozycja piorąca 
zawierająca PVP o wysokiej masie cząsteczkowej jest szczegól
nie efektywna przy absorbowaniu barwnika podczas prania i 
zapobieganiu wtórnemu osadzaniu się go na innych ubraniach 
w tym samym praniu. Innym ewentualnym składnikiem kompo
zycji jest celulaza. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 302441 (22) 94 02 28 6(51) CUD 13/00 
(23) TARGI ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJ

NYCH JESIEŃ 93 31 08 93 
(71) Fabryka Kosmetyków FLORINA, Kraków 
(72) Pawlak Iliana, Zybura Andrzej 
(54) Mydło toaletowe do peelingu 
(57) Mydło toaletowe do peelingu zawiera 87-96% wago

wych mydła podstawowego o zawartości 78-90% wagowych 
naturalnych zmydlonych kwasów Puszczowych i 1-10% wago
wych cząstek ścierających pochodzenia roślinnego, takich jak 
otręby zbożowe, rozdrobnione pestki np. brzoskwini, migdałów, 
jojoba, mielone płatki owsiane i łuski innych roślin o średnicy 
0,1-1 mm oraz dodatkowo 1 -3% wagowych środka zapachowe
go. Mydło wykonane w postaci stałej przeznaczone jest przede 
wszystkim dla osób posiadających cerę tłustą lub trącjzikowatą. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 304805 (22) 94 08 26 6(51) C12Q 1/34 
(31) 93 113168 (32)93 08 27 (33) US 

94 266061 05 07 94 US 
(71) F.Hoffman-La Roche AG, Bazyleja, CH 
(72) Higuchi Russell G., Watson Robert M. 

(54) Urządzenie do równoczesnego śledzenia 
wielu reakcji amplifikacji 

(57) Urządzenie służy do równoczesnego śledzenia wielu 
reakcji amplifikacji kwasu nukleinowego. 

Urządzenie obejmuje amplifikator DNA (12) zawierający 
element przewodzący ciepło z uformowanymi w nim wgłębie
niami oraz czujnik (16a) przystosowany do równoczesnego 
wykrywania światła emitowanego z tych wgłębień. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 306210 (22) 94 03 18 6(51) C12Q 1/68 
(31) 93 35130 (32) 93 0319 (33) US 
(86) 94 03 18 PCT/US94/03020 
(87) 94 09 29 W094/21823 PCT Gazette nr 22/94 
(71) Ciba Corning Diagnostics Corp., Medfield, 

US; Ciba Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Law Say-Jong, US; Jiang Qingping, US; 

Fischer Walter, CH; Unger John T., US; 
Krodel Elizabeth K, US 

(54) Związki chemiluminescencyjne emitujące 
fale o dużej długości oraz ich zastosowanie w 
testowych oznaczeniach 

(57) Wynalazek dotyczy nowej klasy chemiluminescencyj-
nych związków akrydyniowych skondensowanych z pierście
niem aromatycznym (AFAC), koniugatów wytworzonych z AFAC 
i partnerów wiążących, a także testów przeprowadzanych z 
wykorzystaniem takich koniugatów. Opisano sposób wykona
nia testu z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych związ
ków chemiluminescencyjnych do wykrywania i/lub ilościowego 
oznaczania co najmniej dwóch substancji w badanej próbce. 
Ujawniono sposób wytwarzania odczynników lub koniugatów 
chemiluminescencyjnych do stosowania w takim sposobie, a 
także zestawy zawierające takie odczynniki. Testy są szczegól
nie przydatne w diagnostyce klinicznej. 

(49 zastrzeżeń) 

A1(21) 300159 (22) 93 08 20 6(51) C23C16/00 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Panasiuk Józef, Trojanowski Janusz 
(54) Sposób azotowania elementów ze stali 

konstrukcyj nych 
(57) Sposób dotyczy azotowania części maszyn i narzędzi 

wykonanych ze stali konstrukcyjnych do ulepszania cieplnego, 
w celu wytworzenia twardych i odpornych na ścieranie powie
rzchni. Istota sposobu polega na tym, że po operacji wygrzewa
nia eiementów w atmosferze gazowej zawierającej związki azo
tu, w temperaturze 520-560°C, obrobione elementy podgrzewa 
się do temp. 20-50°C powyżej krzywej A3 układu żelazo-węgiel, 
przetrzymuje wtej temp. w czasie 0,5-1 godz., a następnie poddaje 
hartowaniu i niskiemu odpuszczaniu w temp. poniżej 180°C. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 304788 (22) 94 08 24 6(51) C25D 21/16 
(31)93 4328876 (32)93 08 27 (33) DE 
(71) Hahnewald GmbH, Drezno, DE 
(72) Lieber Hans-Wilhelm, Fischwasser Klaus, 

Müller Jens, Fenk Bernd, Hahnewald Dieter 
(54) Sposób przedłużania czasu eksploatacji 

roztworów elektrolitycznych przez usuwanie 
z nich organicznych substancji zakłócających 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu przedłużania czasu eks
ploatacji roztworów elektrolitycznych, zwłaszcza roztworów po
chodzących z procesów stosowanych w galwanotechnice i w 
technice obwodów drukowanych. Sposób charakteryzuje się 
tym, że przeprowadza się kontaktowanie roztworu elektrolity
cznego, obarczonego organicznymi substancjami zakłócający-
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mi z regenerowalnym polimerem adsorbującym, przeprowadza 
się ewentualne płukanie wodą polimeru adsorbującego, traktuje 
się polimer adsorbujący wodnym roztworem środka utleniające
go, ewentualnie płucze się go wodą oraz traktuje się polimer 
adsorbujący wodnym roztworem alkalicznym i ewentualnie płu
cze się go wodą. Obróbkę polimeru adsorbującego można 

przeprowadzić również jednostopniowo przez kontaktowanie 
go z alkalicznym wodnym roztworem środka utleniającego oraz 
ewentualne płukanie wodą. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁD 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1 (21) 300169 (22) 93 08 20 6(51) D21J 1/08 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Płyt Drewnopochodnych, Czarna Woda 
(72) Bruski Klemens, Ferens Piotr, Madeja-Grzyb 

Anna 
(54) Sposób wytwarzania płyt pilśniowych 

izolacyjnych bitumowanych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania z płyt 

pilśniowych porowatych, zwykłych płyt pilśniowych izolacyj
nych bitumowanych, nadających się dla budownictwa, zwłasz
cza na ślepe podłogi i poddasza. Sposób ten polega na tym, że 
płyty pilśniowe porowate nagrzewa się do temperatury 180-

220°C, korzystnie do temperatury 185-200°C, następnie zanurza 
się je w płynnym impregnacie zabezpieczającym lub w roztwo
rze takiego impregnatu, potem nagrzewa się kontaktowo powie
rzchnie tych płyt, stosując temperaturę powierzchni nagrzewa
jących w zakresie od 180 do 220°C i nacisk jednostkowy od 0,05 
do 1,2 MPa, korzystnie od 0,5 do 0,8 MPa, aż do niemal całko
witego usunięta rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika, po czym 
powierzchnie zaimpregnowanych płyt schładza się do tempera
tury 25°C w strumieniu chłodnego powietrza. Środkiem impreg
nującym jest emulsja bitumiczna (asfaltowa) o stężeniu 20-60%, 
o odczynie alkalicznym (pH 8 do 14) lub obojętnym (pH 6 do 8). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 304763 (22) 94 08 19 6(51) E01B 27/06 
(31) 93 1749 (32)93 08 31 (33) AT 

94 805 18 04 94 AT 
(71) FRANZ PLASSER 

Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft 
M.b.H., Wiedeń, AT 

(72) Theurer Josef, Wörgötter Herbert 
(54) Ssąca czyszczarka podsypki tłuczniowej toru 

kolejowego 
(57) Wynalazek dotyczy ssącej oczyszczarki podsypki tłucz

niowej toru kolejowego, składającej się z dwóch pojemników 
(17,18) do magazynowania zbieranych zanieczyszczeń. 

Każdy z pojemników zawiera własne zasysające otwory 
(35, 36), którym jest przyporządkowana ssąca rura (10) do 
odsysania zanieczyszczeń z podsypki torowej, przy czym dla 
wybranego hermetycznego zamknięcia w danym czasie, co 
najmniej jednemu zasysającemu otworowi każdego pojemnika 
(17,18) jest przyporządkowany odrębny zawór (44, 45). 

To umożliwia przemienne opróżnianie pojemników (17, 
18) bez przerywania ciągłości odsysania. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 304848 (22) 94 08 31 6(51) E01C 9/04 
(31) 93 93114097 (32) 93 09 02 (33) EP 
(71) Gummiwerk Kraiburg Development GmbH, 

Waldkraiburg, DE 
(72) Schmidt Peter, Michalkiewicz Peter 
(54) Element kształtowy do budowy powierzchni 

komunikacyjnych oraz sposób wytwarzania 
elementu kształtowego 

(57) Element kształtowy charakteryzuje się tym, że na swojej 
obciążonej ruchem powierzchni ma zagłębienie (232), a kon
centracja cząsteczek (227) bardzo twardego materiału w obsza
rach tych zagłębień (232) jest mniejsza niż w obszarach (263) 
obciążonej ruchem powierzchni (232a) poza tymi zagłębieniami 
(232). Sposób polega na tym, że stosuje się formę dolną, która 
ma pionowo do góry skierowaną powierzchnię dna, a na tej 
powierzchni skierowane do góry występy. Na powierzchnię dna 
tak nasypuje się cząsteczki bardzo twardego materiału, że one 
zbierają się na powierzchni dna zasadniczo pomiędzy występa-



24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5 (553) 1995 

mi. Do formy dolnej doprowadza się utwardzalną masę do 
formowania i utwardza się ją. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 300308 (22) 93 09 03 6(51) E03F1/00 
E03F5/20 

(75) Rajkiewicz Michał, Elbląg / 
(54) Sposób zwiększenia drożności wlotu do 

przewodu ssącego, zwłaszcza lewara w 
kanalizacji podciśnieniowej i urządzenie do 
stosowania tego sposobu 

(57) Rozwiązanie polega na ukształtowaniu wlotu (2) do 
przewodu ssącego (1) w postaci elipsy uzyskanej przez przecię
cie przewodu pod kątem. 

Pod wlotem umieszczona jest czasza (3) przymocowa
na do rury (1), a nad czaszą znajduje się ukośny daszek (4) 
powodujący, że strumień cieczy trafia na zakrzywioną powierz
chnię czaszy (3) kierującą strumień w kierunku eliptycznego 
wlotu (2). 

Wlot ten mniej podatny na zapychanie, a w przypadku 
zapchania przewód ssący łatwo można zdemontować i razem z 
czaszą wyjąć na zewnątrz i oczyścić. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 305811 (22) 94 11 08 6(51) E03F 5/14 
(71) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 

Spółka z o.o. HYDROBUDOWA 9, Poznań 
(72) Borowski Zbigniew, Szymański Eugeniusz 
(54) Zgarniacz piaskownika 
(57) Według wynalazku do ramy wózka jest przymocowany 

separator z wmontowanym ślimakiem (7) sprzężonym z napę
dem (9). 

Do separatora oraz do wózka jest przymocowany prze
wód rurowy z wlotem zakończonym ssawą. 

Do ramy wózka są przytwierdzone wsporniki (12) z 
zamontowanymi na końcach rolkami prowadzącymi (13), któ
rych bieżnie są usytuowane W płaszczyznach pionowych. 

Od dołu do ramy są przymocowane ramiona zgrzebła 
kożucha zakończone fartuchem. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300232 (22) 93 08 28 6(51) E04B 2/14 
(75) Bielak Stefan, Lublin; Nowak Mariusz, 

Jedlnia; Bielak Marta, Lublin; Bielak 
Katarzyna, Lublin; Bielak Krzysztof, Lublin; 
Bielak Bogdan, Lublin 

(54) Zestaw budowlany elementów ściennych 
(57) Element zewnętrzny budowlany o zarysie prostopadło

ścianu posiada stosunek długości bryły do szerokości i wysoko
ści jak 2:1:1 oraz przekrój (1) poprzeczny otwarty w kształcie 
litery C, odległość pomiędzy symetrycznymi zagiętymi pod ką
tem prostym półkami jest nieco większa od połowy długości 
elementu, przy czym grubość ścian elementu wynosi około 1/10 
długości elementu. 

Element budowlany połówkowy o zarysie sześcianu 
posiada przekrój (3) poprzeczny otwarty o zarysie kwadratu, 
jedna ściana bryły jest odcięta w połowie wraz z narożem bryły, 
a grubość ścian elementu wynosi 1/5 jego długości. 

Element budowlany wewnętrzny o zarysie prostopadło
ścianu posiada stosunek długości bryły do jej szerokości i 
wysokości jak 2:1:1 oraz przekrój (5) poprzeczny większy w 
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kształcie prostokąta, a grubość ścian elementu wynosi około 
1/10 długości elementu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300279 (22) 93 08 31 6(51) E05B 47/00 
(75) Bulanda Andrzej, Rybnik 
(54) Układ zamka z napędem elektrycznym 
(57) Układ zamka zawiera sterowany poprzez przekaźnik 

sterujący odbiornika kodowanego sygnału silnik elektryczny 
(2) z przekładniami redukcyjnymi oraz napęd zasuwy (6) z 
zasuwą zamka (7) prowadzoną w uchwytach (1a, 1b) korpusu 
zamka (1), 

W prowadnicy (7a) zasuwy zamka (7) jest prowadzony 
bolec dźwigni napędu zasuwy (6) prowadzonego obrotowo z 
kołem ślimakowym przekładni redukcyjnej ślimakowej, sprzężo
nym ze swym ślimakiem (4a). 

Na osi ślimaka (4a) zamocowana jest zębatka napędza
na (3b) przekładni redukcyjnej czołowej, sprzężona ze swoją 
zębatką napędzającą (3a) na osi napędowej silnika elektryczne
go (2). 

Napęd zasuwy (6) ma przymocowaną krzywkę (6c) z 
wyprofilowanym wcięciem, z którą są sprzężone dwa przeciw
ległe umocowane mikrołączniki nastawcze (8) włączone elektry
cznie w obwód sterowania silnika elektrycznego (2). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 304481 (22) 94 07 28 6(51) E21C 25/56 
F21C 27/32 

(31)93 4329549 (32)93 09 02 (33) DE 
94 4416005 06 05 94 DE 

(75) von Linsingen-Heintzmann Peter, Bochum, 
DE 

(54) Układ maszyn do urabiania minerałów 
zalegających w postaci pokładu, zwłaszcza 
węgla 

(57) Wynalazek przedstawia układ maszyn do urabiania mi
nerałów zalegających w postaci pokładu, zwłaszcza węgla, na 
podziemnej ścianie eksploatacyjnej, o dwóch frontach urabia
nia, froncie spągowym i froncie stropowym. 

Do podstawowej obudowy należą: wiele ustawionych 
rzędowo stojaków (4) obudowy kroczącej, z których każdy za
opatrzony jest w przynajmniej jedną stropnicę, - przynajmniej 
jedna płoza spągowa (6), z urządzeniem urabiającym (7) przy
porządkowanym frontowi spągowemu (3), połączonym ze sto
jakami (4) obudowy i zaopatrzone w przenośnik korytowy (8), 
przenośnik wyrobiskowy (9) i prowadzony wokół urządzeń za
wracających i przynajmniej jednego stanowiska napędowego 
zamknięty łańcuch napędowy (16), na którym zamocowane są 
zabieraki (11) dla urobionych minerałów i narzędzia urabiające 
(12) - przyporządkowane frontowi stropowemu (3), przymoco
wane do stropnic (5) i wsparte na nich urządzenie urabiające 
(7), bez przenośnika korytowego, zaopatrzone w przenośnik 
wyrobiskowy (9) z odcinkiem powrotnym oraz prowadzony wo
kół urządzeń zawracających i przynajmniej jednego stanowiska 
napędowego, zamknięty łańcuch napędowy (16), na którym 
zamocowane są narzędzia urabiające (12). 

Z urządzenia urabiającego (12) przyporządkowanego 
frontowi stropowemu (3), urobione minerały mogą spadać na 
przenośnik korytowy (8) urządzenia urabiającego (7) przypo
rządkowanego frontowi spągowemu. 



26 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5 (553) 1995 

Stropnica stojaka obudowy kroczącej zaopatrzona jest 
w urządzenie przyłączeniowe (27) dla przyporządkowanych 
frontowi stropowemu elementów modułowych urządzenia ura
biającego (7), przyporządkowanego frontowi stropowemu, w 
postaci konsol. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 304798 (22) 94 08 25 6(51) E21C 27/32 
E21D 23/00 

(31) 93 4328863 (32)93 08 27 (33) DE 
(71) Westfalia Becorit Industrietechnik GmbH, 

Lünen, DE 
(72) Kleibohmer Fritz, Mentrup Hans Jurgen 
(54) Urządzenie urabiające i sposób eksploatacji 

w górnictwie podziemnym 
(57) Urządzenie przeznaczone, zwłaszcza do zastosowania 

na ścianie, charakteryzuje się tym, że w ustawionych w szeregu 
obok siebie obudowach kroczących (2) stosuje się urządzenia 

urabiające (14), z których każde składa się ze struga czołowego 
obejmującego jednym ciągłym cięciem łukowym ścianę na całej 
jej wysokości, a który ułożyskowany jest w łożysku wychylnyrn 
(19) przy dolnej stronie wystającej w stronę ściany stropnicy (8) 
obudowy kroczącej. Strug czołowy (20) korzystnie wykoany jest 
w postaci struga łyżkowego tak, że spełnia on jednocześnie 
funkcje ładowania. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 304835 (22) 94 08 30 6(51) E21D 11/15 
(31) 93 4329525 (32) 93 09 02 (33) DE 
(71) Heinrich Quante Berg-und Ingenieurtechnik 

GmbH & Co.KG, Recklinghausen, DE 
(72) Quante Heinrich 
(54) Element obudowy 
(57) Element do obudowy wykonanych przez górników pus

tych przestrzeni jako pojedynczy pręt, jest wyposażony w znaj
dujące się na jego końcach elementy łączące i jest umieszczany 
pojedynczo lub w grupach albo łączony w taki sposób za 
pośrednictwem elementów poprzecznych z takimi samymi ele
mentami obudowy, że w wyniku tego powstaje quasi-okładzina. 
Elementy łączące (3, 10) mają postać połowy węzła (6) żeglar
skiego o jednakowym na całej długości promieniu zgięcia, przy 
czym cały element łączący jest nieco odgięty względem płasz
czyzny pręta, co ułatwia przyłączenie sąsiedniego elementu 
łączącego. Odpowiednie środki pozwalają uzyskać efekt zatrza
skiwania przy ściąganiu połówek węzła żeglarskiego, a także 
ograniczenie wydłużenia. Szczególnie korzystne jest to, że taki 
element obudowy cechuje się wysokim stopniem wykorzystania 
materiału, a jego zastosowanie jest bardzo ekonomiczne. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 300266 (22) 93 08 31 6(51) E21D 20/02 
(75) Kozioł Jerzy, Bytom 
(54) Przyrząd do wytwarzania naboju kotwiowego 

ładunku klejowego 
(57) Przyrząd ma obrotową matrycę (1) do wyginania pasa 

materiału tworzącego łatwo zniszczalny pojemnik (2) na żywicę 
poliestrową i wypełniacz, zaopatrzoną w gniazdo (3) mieszczą
ce ruchomy stempel (4) do wyginania krawędzi wspomnianego 
pasa dla tworzenia kieszeniowego zasobnika (5) na inicjator 
wiązania oraz ma co najmniej jedną elektrodę (6) do wzdłużne
go łączenia tego zasobnika (5) z pojemnikiem (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300306 (22)93 09 02 6(51) E21F15/10 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Chmura Czesław, Grund Józef, Jamo 

Leszek, Potoczny Zbigniew, Raszyński Jan, 
Śmiejek Zygmunt 

(54) Pneumatyczny układ sterowania śluzami 
podsadzarki 

(57) Układ sterowania zawiera co najmniej dwa siłowniki 
pneumatyczne, których drągi tłokowe sa złączone ze śluzami 
(35). 

Pneumatyczne siłowniki (30, 31, 32, 33) są połączone z 
pneumatycznym sterownikiem (5) zawierającym we wspólnej 
obudowie sprzęgło jednokierunkowe, tłok (22), zespół krzywko
wy oraz obrotowy suwak (23). 

Sterownik (5) jest zasilany z bloku (3) przygotowania 
powietrza. 

Obydwie komory sterownika (5) są połączone przewo
dami (20,21) z rozdzielaczem (15) oraz dwoma przewodami (6) 
z pilotami (9,10). 

Z kolei piloty są przewodami (12, 13) połączone z roz
dzielaczem (11) łączącym się dwoma przewodami (18,19) rów
nież z rozdzielaczem (15). 

Rozdzielacz (15) jest zasilany z sieci głównej przewo
dem (14) poprzez dławik (16). 

Układ ma pomocniczą gałąź wyprowadzoną z między-
śluzowej komory (34) przewodami (36,37) poprzez zawór zwrot
ny i filtr (38, 39) oraz zawór (40) do bloku (3) przygotowania 
powietrza. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 304852 (22) 94 08 31 6(51) F01D 25/24 
F02C6/12 

(31) 93 93114120 (32)93 09 03 (33) EP 

(71) ABB Management AG, Baden, CH 
(72) Elvekjaer Peter, DK; Gribi Urs, CH 
(54) Sposób dopasowania turbiny promieniowej 

turbosprężarki doładowującej do silnika 
spalinowego i urządzenie do dopasowania 
turbiny promieniowej turbosprężarki 
doładowującej do silnika spalinowego 

(57) Sposób polega na tym, że zmienia się wyłącznie ele
menty konstrukcyjne turbiny promieniowej (1) po sironie wylo
towej gazu. 

W tym celu następuje najpierw skrócenie łopatek (5) 
wirnika (6) i potem odpowiednie przewężenie kanału przepły
wowego (7) między piastą (8) wirnika (6) i kołnierzem wyloto
wym gazu (9). 

Odbywa się to przez wstawienie innego, odpowiednio 
powiększonego kołnierza wylotowego gazu (9). 

W urządzeniu kołnierz wylotowy gazu (9) jest zamoco
wany na komorze dolotowej gazu (2) z możliwością łatwego 
rozłączenia. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 305848 (22) 94 1114 6(51) F01K 13/02 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, Wrocław 
(72) Obaleński Włodzimierz, Fennig 

Włodzimierz, Kielian Robert, Mariański 
Krzysztof, Wierzbicki Zbigniew, Krugły 
Tadeusz, Nowakowski Jan, Pawłowski Karol, 
Muszalski Ryszard, Trepka Edmund, 
Stankiewicz Wiesław 

(54) Sposób regulacji mocy czynnej i 
częstotliwości cieplnego bloku 
energetycznego oraz układ do realizacji tego 
sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że sygnał wartości zadanej 
ciśnienia pary podawany do regulatora ciśnienia pary świeżej, 
koryguje się przez dodanie do niego sygnału uchybu mocy (e 
N) przetworzonego w regulatorze (Ri) o charakterystyce propo-
rcjonalno-całkującej PI, który ogranicza się w limiterze (L) do 
zadanej wartości dopuszczalnego stopnia naruszenia akumula
cji cieplnej kotła podczas zregulowania zakłóceń wewnętrznych 
oraz jednocześnie do sygnału mocy zadanej podawanej w tor 
paliwa dodaje się sygnał uchybu mocy (e N), który wcześniej 
przetwarza się w znany sposób w regulatorze (Ri) o charaktery
styce proporcjonalno-całkującej PI i następnie kształtuje się w 
regulatorze (R2) o charakteryztyce proporcjonalno-różniczkują-
cej PD. W przedmiocie zgłoszenia przedstawiono również układ 
do regulacji mocy czynnej i częstotliwości cieplnego bloku ener
getycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 306091 (22) 93 07 21 6(51) FOIL 1/26 
FOIL 1/14 

(31) 92 4226760 (32)92 0813 (33) DE 
(86) 93 07 21 PCT/DE93/00640 
(87) 94 03 03 WO94/04797 PCT Gazette nr 6/94 
(71) ADAM OPEL AG, Ruesseilsheim, DE 
(72) Reitz Dieter 
(54) Układ napędu przynajmniej dwóch 

równocześnie uruchamianych unoszonych 
zaworów 

(57) Celem równoczesnego uruchamiania wielu unoszących 
zaworów (5), (6) silnika spalinowego przez jedną krzywkę (18), z 
użyciem dostępnych w handlu popychaczy szklankowych (7), (8) 
i sprężyn zaworowych (20), (21), proponuje się nałożenie na dna 
popychaczy (7), (8) belki poprzecznej (14), na którą naciska 
pomiędzy osiami popychaczy (7), (8) krzywka (18) bezpośred
nio lub za pośrednictwem dźwigni zaworowej. Belka poprzecz
na (14) jest zabezpieczona przed przesuwaniem się przy 
pomocy występu (16) sięgającego pomiędzy popychacze 
szklankowe (7), (8). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 304880 (22) 94 09 02 6(51) F02F 3/12 
(31)93 116189 (32)93 09 03 (33) US 
(71) DEERE AND COMPANY, Moline, US 
(72) Trący Lawrence Paul 
(54) Tłok silnika spalinowego i sposób 

wytwarzania tłoka silnika spalinowego 
(57) Tłok (10) silnika spalinowego ma korpus z koroną,w 

której jest uformowana misa spalania (14) mająca brzeg (16) 
stanowiący przejście pomiędzy ścianą boczną misy spalania 
(14) i powierzchnią górną korony. Poniżej misy spalania (14) tłok 
(10) ma otwór (12) obsady sworznia. Brzeg (16) ma zmienny 
promień zaokrąglenia wokół obwodu misy spalania (14), przy 
czym promień zaokrąglenia brzegu (16) jest większy w jego 
sekcjach trzeciej (26) i siódmej (34) usytuowanych co najmniej 
powyżej części środkowej otworu (12) obsady sworznia, niż w 
jego pozostałych sekcjach (22, 24, 28, 30, 32, 36). 

Sposób wytwarzania tioka silnika spalinowego polega 
na tym, że odlewa się i obrabia się korpus tioka kształtując otwór 
obsady sworznia oraz misę spalania mającą brzeg o małym 
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promieniu zaokrąglenia wokół jego całego obwodu, a następnie 
szczotkuje się część brzegu misy spalania powyżej otworu 
obsady sworznia stępiając brzeg w sekcjach ułożonych powyżej 
tego otworu i w sekcjach bezpośrednio przylegających do nich, 
przy czym kształtuje się łagodne przejście pomiędzy stępionymi 
sekcjami brzegu i pozostałymi ostrymi sekcjami brzegu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 305725 (22) 94 11 04 6(51) F03D 1/00 
(75) Grygiel Rajmund, Mgowo 
(54) Silnik wiatrowy 
(57) Istotą wynalazku jest silnik wiatrowy o poziomej osi 

obrotu, przy czym wirnik (1) silnika wiatrowego ma szereg 
łopatek (3), ustawionych pod kątem, umieszczonych tylko na 
części zewnętrznej swojego obwodu w postaci pierścienia (2). 
Część wewnętrzna (4), nie zawierająca łopatek, przesłonięta 
jest, skierowanym na zewnątrz parabolicznym siożkiem, które
go oś symetrii leży w osi obrotu wirnika (1), 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300269 (22)93 08 31 6(51) F03D 3/00 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Wachowicz Bogdan 
(54) Turbina wiatrowa na wieży maszyny 

wyciągowej 
(57) Turbina wiatrowa na wieży maszyny wyciągowej chara

kteryzuje się tym, że jest zabudowana na wieży (5) maszyny 

wyciągowej za pośrednictwem masztu dodatkowego (2) o 
wysokości nieznacznie większej od promienia turbiny wiatro
wej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 306378 (22) 94 03 24 6(51) F04C 2/32 
(31) 93 4309687 (32) 93 03 25 (33) DE 
(86) 94 03 24 PCT/EP94/00946 
(87) 94 09 29 WO94/21920 PCT Gazette nr 22/94 
(75) Sommer Manfred, 

Untergruppenbach-Yorhof, DE 
(54) Urządzenie do napełniania, transportu 

płynowego i pompowania 
(57) Pompa ma w łożyskującej i uszczelniającej obudowie 

(21) komorę wlotową (28) i wał napędowy (23), który napędza 
wirnik i obie połączone z nim mimośrodowe płytki prowadzące 
(40.2). W pierścieniowych rowkach w nich ułożyskowane są 
suwakowe pierścienie (45.1, 45.2). Wspierają one łopatki suwa
kowe (46.1, 46.2), które poprzez powierzchnie uszczelniające 
urządzenia wchodzą w przestrzenie przyjmujące łopatki suwa
kowe lub są z nich wyciągane. Pompa ta nadaje się do wysokich 
wymagań higienicznych, np. przy żywności, lekach i kosmety
kach i może również transportować bez uszkodzeń wrażliwe 
składniki, takie jak owoce lub podobne składniki pożywienia. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 300310 (22) 93 09 03 6(51) F16G 11/02 
(75) Sala Marian, Rybnik 
(54) Zacisk linowy do lin okrągłych 
(57) Zacisk linowy służy do połączenia dwóch lin okrągłych, 

o większych średnicach i dużej nośności połączenia. Zacisk ma 
dwie przystające do siebie połówki tulei (1) mające na powierz
chniach czołowych podłużne wyżłobienia (2) w środku, ,a po 
bokach poprzeczne w/pusty (4) w jednej części i dopasowane 
do nich wycięcia (5) w drugiej części. Połówki tulei (1) nakładane 
są na łączone liny swoimi wyżłobieniami (2), ściskane dużą siłą 
zewnętrznąi połączone ze sobą od góry i od dołu poprzecznymi 
śrubami (6). Średnica zewnętrznej powierzchni walcowej połó
wek tulei (1) odpowiada prawie długości jej tworzącej i nie 
przekracza trzykrotnej wielkości średnic łączonych lin (3). W 
drugim wykonaniu zacisk przeznaczony dla oprawiania końca 
lin ma podłużny otwór w środku o przekroju eiipsy, wspólny dla 
obu połówek tulei (1), której najdłuższa średnica odpowiada 
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średnicy obejmowanej liny. Zacisk stosowany jest pomocniczo 
w górniczych wyciągach szybowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 304864 (22)94 09 01 6(51) F16H 48/00 
(31) 93 9310470 (32)93 09 02 (33) FR 
(71) GEC ALSTHOM TRANSPORT SA, Paryż, 

FR 
(72) Nast Jean-Daniel 
(54) Zespół silnika z reduktorem 
(57) Przedstawiony wynalazek dotyczy zespołu silnika z re

duktorem zawierającego silnik obrotowy (1), którego wał napę
dowy (2) jest sprzęgnięty z napędowym kołem zębatym (3) 
celem przekazywania ruchu obrotowego z wału napędowego 
na koło wyjściowe reduktora za pośrednictwem koła pośrednie
go sprzęgniętego z napędowym kołem zębatym i kołem wyjścio
wym reduktora. 

Pierwszy (6) i drugi (7) zestaw łożysk jest usytuowany 
na wale napędowym, po obu stronach silnika obrotowego. 
Osłona cylindryczna silnika (8) usytuowana wokół silnika pod
trzymuje pierwszy zestaw łożysk. Osłona reduktora (9) jest usy
tuowana wokół napędowego, wyjściowego i pośredniego koła 
zębatego. Pierwszy i drugi zestaw łożysk jest usytuowany po 
obu stronach silnika obrotowego i napędowego koła zębatego, 
a drugi zestaw łożyskowy jest podtrzymywany w osłonie redu
ktora. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300243 (22) 93 09 01 6(51) F23K 3/08 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Mańkowski Stanisław, Chorzelski Maciej, 

Pieniążek Jerzy 
(54) Podaj nik-dozownik 
(57) Podajnik-dozownik posiada wirnik (1), na którym umo

cowane są sztywno paice (2), zaś obudowa (4) zawiera grzebień 

oczyszczający (3). Podajnik-dozownik znajduje zastosowanie przy 
dozowaniu materiałów sypkich o różnym stopniu granulacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300216 (22)93 08 25 6(51) F26B 9/06 
(71) SECOTHERM Sp.z o.o., Świebodzin 
(72) de Mür Ernst 
(54) Komora, zwłaszcza do suszenia drewna 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy samonoś-

nej komory, zwłaszcza do suszenia drewna. 
Komora ma ściany, strop i bramę wykonane z powta

rzalnych, samonośnych elementów, zwanych kasetami (1), po
łączonych ze sobą łącznikami (2) w sposób rozłączny. 
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Kasety (1) wykonane są z cienkiej blachy poprzez pod
wójne zagięcie z czterech stron, tak że dwie połączone ze sobą 
kasety (1) tworzą w miejscu połączenia dwuteownik. Kasety (1) 
wypełnione są materiałem izolacyjnym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300215 (22) 93 08 25 6(51) F26B 9/08 
(71) SECOTHERM Sp.z o.o., Świebodzin 
(72) de Mür Ernst 
(54) Agregat suszarniczy, zwłaszcza do suszenia 

drewna 
(57) Agregat jest przeznaczony do zamontowania do komo

ry suszarniczej najednej z wewnętrznych ścian. Agregat tworzy 
pionowa płyta mocowana poziomo do ściany komory, skośnie 
do tej płyty pochylony wentylator (2) oraz leżący pod wentylato
rem (2) skośnie pochylony grzejnik (3). Instalacja nawilżająca 
(8) może być wewnątrz kanału agregatu (6) lub na zewnątrz, 
natomiast kominki wentylacyjne (9) i (10) leżą po przeciwnych 
stronach wentylatora (2). 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 300283 (22) 93 09 01 6(51) F27D 19/00 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, Wrocław 
(72) Obaleński Włodzimierz, Kielian Robert, 

Fennig Włodzimierz, Mariański Krzysztof, 
Biełaczyc Andrzej, Lasota Stanisław 

(54) Sposób tworzenia sygnału zadanej mocy 
czynnej cieplnego bloku energetycznego i 
układ do realizacji tego sposobu 

(57) Sposób tworzenia sygnału polega na tym, że do wybie
raka (4) wartości środkowej podaje się sygnał składnika chwilo
wej mocy zadanej (A Nzo), sygnał składnika chwilowej mocy 
zadanej przetworzony w członie nadążająco -pamiętającym (2), 
który koryguje się poprzez dodanie do niego sygnału wyjściowe
go z układu dynamicznego (5) przepuszczonego przez wzmac
niacz sygnałów ujemnych (34) oraz sygnał składnika chwilowej 
mocy zadanej przetworzony w w członie nadażąjąco-pamiętąją-
cym (2), który koryguje się poprzez dodanie do niego sygnału 
wyjściowego z członu dynamicznego (5) przepuszczonego przez 
wzmacniacz sygnałów dodatnich (32), a następnie spośród tych 
sygnałów wybiera się sygnał o wartości środkowej, który sumuje 
się z sygnałem mocy bazowej (NB) bloku energetycznego. 

W przedmiocie zgłoszenia przedstawiono również układ 
do tworzenia sygnału zadanej mocy czynnej cieplnego bloku 
energetycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 300231 (22)93 08 27 6(51) G01F1/06 
(71) POWOGAZ S.A Fabryka Wodomierzy, 

Poznań 
(72) Ziółkowski Jerzy, Zieliński Bronisław 
(54) Wodomierz skrzydełkowy, zwłaszcza 

suchobieżny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takie

go mocowania mechanizmu zliczającego do korpusu wodomie
rza, które pozwala poprzez obrót ustawić je w dogodnej pozycji 
dla odczytu eliminując jednocześnie konieczność przekładania 
żyłki lub drutu plombowniczego do plomby oraz skutecznie 
ograniczając uciążliwość i pracochłonność nanoszenia cech 
legalizacyjnych. Mechanizm zliczający (1) mocowany jest do 
korpusu (2) przy pomocy pierścienia osłaniającego (3) i pier
ścienia mocującego (4), przy czym mechanizm zliczający (1) ma 
możliwość obrotu. Górne zaczepy (7) pierścienia mocującego 
(4) wsunięte są w otwory (6) pierścienia osłaniającego (3). 
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Pierścień mocujący (4) wykonany w formie niepełnego pierście
nia, posiada otwory oraz zaczep, pokrywające się z innymi 
otworami i zaczepem w momencie zaskakiwania zaczepów. 
Plombowanie wodomierza odbywa się za pomocą dwóch ele
mentów z tworzywa sztucznego, dolnego i górnego posiadają
cych zaczepy oraz występ w taki sposób, że w otwory wsuwane 
są zaczepy elementów, a zachodząc za siebie uniemożliwiają 
samoistne rozłączenie się. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 306211 (22) 94 03 18 6(51) G01N 21/76 
(31) 93 35341 (32) 93 0319 (33) US 
(86) 94 0318 PCT/US94/03021 
(87) 94 09 29 WO94/22002 PCT Gazette nr 22/94 
(71) CIBA CORNING DIAGNOSTCS CORP., 

Medfield, US 
(72) Lewis Scott C, Pabst Stefan R. 
(54) Luminometr 
(57) Ujawniono sposób i aparat do oznaczania szeregu sub

stancji w badanej próbce takiej jak np. próbka krwi. 
Sposób polega na tym, że umieszcza się pojedynczą 

badaną próbkę w zbiorniczku reakcyjnym lub probówce (16) i 
dodaje się co najmniej dwa odczynniki do zbiorniczka reakcyj
nego (16) w celu wytworzenia wykrywalnego produktu, poczym 
inicjuje się w zbiorniczku (16) reakcję, tak aby uzyskać emisję 
energii świetlnej w ustalonym zakresie widma. 

Zbiorniczek reakcyjny (16) umieszczony jest w komorze 
(13) obudowy (12), a ponadto szereg zespołów detektorowych 
(14a, 14b) umieszczonych jest w obudowie (12) i odsłoniętych 
dla zbiorniczka reakcyjnego (16). 

Każdy z zespołów detektorowych (14a, 14b) otrzymuje 
porcję energii świetlnej i kieruje tę porcję do detektora (14a, 
14b). 

Każdy z detektorów (14a, 14b) wykrywa obecność emi
sji świetlnych w jednym z szeregu zakresów widma i kieruje 
informację do obwodu przetwarzającego w celu uzyskania da
nych pozwalających ustalić obecność jednej lub więcej sub
stancji lub składników w badanej próbce na podstawie wykrytej 
luminescencji. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 306206 (22) 94 03 30 6(51) G02B 6/38 
(31) 93 9307488 (32)93 04 08 (33) GB 
(86) 94 03 30 PCT/US94/03511 
(87) 9410 27 W094/24594 PCT Gazette nr 24/94 
(71) THE WHITAKER CORPORATION, 

Wilmington, US 
(72) Huîtermans Antonius P.C.M. 

(54) Mechanizm zamkowy złącza 
światłowodowego 

(57) Ujawniono złącze światłowodowe zawierające gniazdo 
(2) zamontowane na płycie głównej (100) i wtyk (102) zamonto
wany na płycie dodatkowej (101). Wtyk (102) masuwliwą wkład
kę (106) trzymaną przez lance oporowe (150) przy odsądzeniu 
(152) obudowy wtykowej (104) tak, że wkładka (106) może być 
wprowadzona w komorę gniazda (2). Zaczepy (291) gniazda (2) 
służą do zaczepienia na żebrach wkładki wtykowej (106), tak 
aby tulejka (116) wtyku oparła się sprężyście o tulejkę (12) 
gniazda. Dalsze wprowadzanie wkładki (106) w gniazdo powo
duje, że żebra (248) zwalniają lance oporowe (150) wkładki 
wtykowej (106) tak, że wkładka sprężynuje do tyłu pozwalając 
obudowie wtyku (104) przesunąć się do przodu bez oporu 
sprężynowania, umożliwiając absorpcję pewnej tolerancji w 
odstępie pomiędzy płytą dodatkową (101 ), a płytą główną (100). 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 300230 (22) 93 08 27 6(51) G05D 13/00 
B60L15/00 

(71) ABB Zwus Signal Sp.z o.o., Katowice 
(72) Jakimowicz Jerzy, Rajkowski Zygmunt, 

Gruczyński Stanisław, Książek Jan, 
Zajączkowski Andrzej, Karbowiak Henryk, 
Barański Sławomir, Kubik Stanisław, 
Jabłoński Piotr, Kopcik Adam 

(54) System urządzeń automatycznego 
ograniczania prędkości pociągów w metrze 

(57) System urządzeń składa się z urządzeń nadawczych, 
transmisyjnych i odbiorczych. Urządzenia nadawcze mają koder 
sytuacji ruchowej (KSR) oraz dwa równoległe kanały, każdy zawie-
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rający koder prędkości dopuszczalne], odpowiednio (KPD1), 
(KPD2) oraz komparator (KMP1), (KMP2). Oba komparatory 
połączone są z bramką transmisyjną (BT), połączoną z kolei ze 
wzmacniaczem wyjściowym (WWY) i dalej z anteną nadawczą 
(AN). Komparator pierwszego kanału (KMP1) połączony jest z 
modulatorem (MOD), aten z bramką transmisyjną (BT). Wzmac
niacz (WWY) połączony jest z demodulatorem (DEM), ten z kolei 
z komparatorem fail-safe (KFSN) i dalej z komparatorem drugie
go kanału (KMP2). Urządzenia odbiorcze mają wzmacniacz -
demodulator oraz dwa równoległe kanały, każdy zawierający 
dekoder synchronizacji, jednostkę logiczną oraz układy pomia
ru i porównania prędkości. Synchroniczna praca obu kanałów 
kontrolowana jest przez układ komparatora fail-safe, a wyjścia 
obu kanałów sterują układem wyjściowym, który współpracuje 
z blokiem sterującym połączonym z obwodami sterowania po
jazdu trakcyjnego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300221 (22)93 08 27 6(51) G08B 13/22 
B60R 25/10 

(75) Chmielewski Rafał, Białystok 
(54) Urządzenie do ochrony pojazdów 

samochodowych przed kradzieżą 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że człon zamka ele

ktronicznego (1), sterowanego kluczykiem pamięci (2), zawiera 
mikroprocesor (5) z pamięcią przyspieszeń skierowanych w 
trzech różnych kierunkach, zespół czujnika (6) reagującego na 
uderzenie oraz równolegle połączone włączniki (7) działające 
niszcząco na mikroprocesor (5), natomiast człon wykonawczy 
zawiera równieżmikroprocesor z pamięcią przyspieszeń, zespół 
wyłączników uruchamiających pocisk skierowany w jeden z 

mechanizmów napędowych pojazdu, na przykład w obudowę 
sprzęgła, odpalany przy próbie odłączenia członu wykonawcze
go. Ponadto zawiera przełącznik odłączający człon wykonaw
czy dla umożliwienia czynności usługowo-naprawczych, czujnik 
uderzeń dla systemu niszczącego mikroprocesor w przypadku 
otwarcia członu wykonawczego, zespół do odpalania pocisku i 
czujniki przyspieszenia w trzech kierunkach, jak również nieza
leżny zasilacz doładowywany okresowo z akumulatora pojazdu 
samochodowego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300244 (22) 93 09 01 6(51) G10K 9/12 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Piezoelektryczna syrena akustyczna 
(57) Piezoelektryczna syrena akustyczna zawiera przetwor

nik bimorficzny w postaci tarczy bimorficznej, falowód akusty
czny i membranę. Wewnętrzny otwór tarczy bimorficznej (1) jest 
złączony z walcem (2) o dużej bezwładności, zaś obrzeże tarczy 
(1) jest połączone z cylindrycznym falowodem akustycznym (3) 
zamkniętym membraną (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 306049 (22) 94 11 28 6(51) H01Q 1/32 
(71) Zakład Zespołów Elektronicznych 

UNICON, Białogard 
(72) Wańczyk Zbigniew, Kwiatkowski Krzysztof, 

Zielonka Zbigniew 

(54) Antena samochodowa 
(57) Antena samochodowa składająca się z obsady (1) i 

masztu (3) w postaci pręta, mająca przewód współosiowy z 
wtykiem, wbudowany ma wewnątrz obsady (1) konwertor połą
czony na wejściu z masztem antenowym (3), a na wyjściu z 
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przewodem współosiowym z wtyczką (5), przy czym konwertor 
połączony jest z zasilaniem poprzez wyłącznik (W) i przy stanie 
wyłączonego zasilania jego układ elektroniczny ma charakter 
bierny, przez co istnieje bezpośrednie połączenie jego wejścia 
z wyjściem. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300179 (22)93 08 23 6(51) H03H 7/12 
71) Instytut Lotnictwa, Warszawa 
72) Romaniuk Andrzej 

(54) Układ sterowania cyfrowego 
pasmowo-przepustowego filtru śledzącego 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że pomiędzy źródłem 
sygnału (1,2) mierzonego, a przetwornikiem (5) anaogowo-cy-
frowym jest włączony analogowy pasmowo-przepustowy filtr (3) 
śledzący, a wyjście czujnika (4) zmian częstotliwości sygnału 
mierzonego jest połączone z jednym z wejść analogowego 
pasmowo-przepustowego filtru (3) śledzącego, przetwornika (5) 
analogowo-cyfrowego i cyfrowego pasmowo-przepustowego 
filtru (6) śledzącego. 

Ponadto pomiędzy wyjściem czujnika (4) zmian częstot
liwości sygnału mierzonego, a jednym z wejść analogowego 
pasmowo-przepustowego filtru (3) śledzącego, przetwornika (5) 
analogowo-cyfrowego i cyfrowego pasmowo -przepustowego 
filtru (6) śledzącego, jest włączony dzielnik (7) częstotliwości. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300187 (22) 93 08 23 6(51) H04B 5/54 
H04B1/06 

(71) ABB Zwus Signal Sp.z o.o., Katowice 
(72) Baran Jan, Buchacz Marek, Spyrka 

Krzysztof, Wolnica Jan 
(54) Układ odbiornika bezzłączowych obwodów 

torowych 
(57) Układ ma na wejściu separator (SWE) połączony z fil

trem (F), który z kolei połączony jest z układem regulacji (UR), 
a ten dalej z układem progowym (UP). Układ (UP) połączony 
jest z kluczem (K) połączonym z kolei z separatorem wyjścio
wym (SWY). Separator (SWY) połączony jest z prostownikiem 
(P), ten z kolei z układem ograniczenia napięciowego (UON) 
połączonym z obciążeniem (OB). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300188 (22) 93 08 23 6(51) H04B 5/54 
H04B1/02 

(71) ABB Zwus Signal Sp.z o.o., Katowice 
(72) Baran Jan, Buchacz Marek, Wolnica Jan, 

Zbroniec Elżbieta 
(54) Układ nadajnika do zasilania liniowych 

bezzłączowych obwodów torowych napięciem 
o częstotliwości akustycznej kluczowanej 
częstotliwością sieci zasilającej 

(57) Układ nadajnika wyposażony jest w układ formowania 
symetrycznego przebiegu prostokątnego (UFP) połączony ze 
wzmacniaczem (WM), który z kolei połączony jest z układem 
zasilania (UZ), układem separatora i regulacji napięcia (URN) 
oraz z kluczem (K) połączonym z układem sterowania kluczem 
(USK) i układem polaryzacji (UP). Układ (URN) połączony jest z 
układem ograniczenia przepięć pochodzących od toru (UOP) i 
jednocześnie z filtrem (F), podłączonym do układu sygnalizacji 
pracy (USP). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 304738 (22) 94 08 19 6(51) H04B 10/12 
H04L5/22 
H04J 3/00 

(31)93 9301840 (32)93 08 20 (33) ES 
(71) ALCATEL N.V., Rijswijk, NL 
(72) Eldering Charles A., US; Neira Armario 

Francisco, ES 
(54) Światłowodowy, cyfrowy system łączności z 

wielodostępem z podziałem czasu 
(57) System zawiera centralę (1) dołączoną do związanych z 

nią urządzeń końcowych (3) przy pomocy światiowodów (4) i 
dystrybutorów biernych (2) w oparciu o sieci z jednym lub dwoma 
światiowodami, stosując techniki zwielokrotnienia z kompresją 
czasu i zwielokrotnienia z podziałem czasu. 

W systemie transmituje się ramkę o ustalonej długości, 
która zawiera pole kanałów wspólnych do wymiany informacji 
sterującej, pole kanałów informacji do wysyłania i odbierania 
informacji użytkowej oraz pole wyrównywania strumieni da
nych, które jest stosowane w procesie wyrównywania strumieni 
danych dochodzących z odpowiednich urządzeń końcowych 
(3) do centrali (1) w uprzednio przydzielonych przedziałach 
czasu. 

(9 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 98558 (22) 93 08 27 6(51) A21B 1/02 
(71) IBIS International Bakery Industries 

SPOMASZ Sp. z o.o., Bydgoszcz 
(72) Drgas Mieczysław, Nebus Jacek, Trawczyński 

Bogusław, Włodarski Czesław 
(54) Elektryczny piec piekarniczy 
(57) W elektrycznym piecu piekarniczym komora pieca po

siada dolną ścianę (13) pochyloną w kierunku ściany tylnej (14). 
Między dolną ścianą (13), a grzałkami (18), w części przedniej 
komory wzdłuż jej długości umiejscowiona jest rura (ł9) dopro
wadzająca wodę. Tylna ściana (14) ma króciec (15) odprowa
dzający nadmiar wody oraz skośny wylot (16) z ruchomą prze
słoną (17) do wyprowadzania pary. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98507 (22) 93 08 20 6(51) A21B 3/13 
A21B5/00 

(71) DOMGOS Krakowskie Zakłady Artykułów 
Gospodarstwa Domowego, Kraków 

(72) Pawłowski Jerzy 
(54) Tortownica 
(57) Tortownica, składająca się z płaszcza i dna oraz 7aopa-

trzona w zamek zaciskowy, charakteryzuje się tym, że ma dno 

(3) wykonane ze szkła hartowanego, które wyposażone jest w 
trzy nóżki (4), natomiast odległość pierścieniowego wgłębienia 
(5), wykształconego na całym obwodzie płaszcza (1), od dolnej 
krawędzi (6) równa jest grubości dna tortownicy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 100838 (22) 94 07 08 6(51) A41D 3/02 
(71) Zender Jerzy, Wrocław 
(72) Kamecka Dorota 

(54) Płaszcz damski 
(57) Płaszcz damski tworzą cztery płaty materiału zszyte po 

bokach i z tyłu. Tylny szew od dołu do pasa maskowany jest 
fałdą spiętą patką. Pelerynka (3) posiada z przodu łukowate 
wycięcia. Rękaw (4) typu reglan zakończony jest mankietem (5). 
Płaszcz posiada kaptur (2), a zapięcie z przodu (12) jest masko
wane. Od wewnątrz płaszcza wszyte jest ocieplenie. 

(6 zastrzeżeń) 
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U1(21) 98570 (22)93 08 28 6(51) A47B 21/03 
(71) ZELMER Zakłady Zmechanizowanego 

Sprzętu Domowego, Rzeszów 
(72) CzarnotaJan 
(54) Stół pod sprzęt mikrokomputerowy 
(57) Konstrukcja nośna (1) stołu wykonana z rury o przekroju 

kwadratowym ma boki (2) w kształcie trójkątów połączone ze 
sobą poprzeczką (3), środkową ramą (4) i górną ramą (5). Do 
wierzchołków boków (2) przymocowane są dwa wysięgniki (7), 
na których umocowany jest blat drukarki (11). Na ramie (5} 
zamocowany jest blat klawiatury (9) i blat komputera (10), 
natomiast na ramie (4) przymocowane są dwa pojemniki drucia
ne (12). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 98596 (22) 93 09 02 6(51) A47C 1/16 
(75) Wadas Karol, Olsztyn 
(54) Siedzenie 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest siedzenie wykona

ne z laminatu poliestrowo-szklanego. Posiada ono część pozio
mą (1), przeznaczoną do podparcia miednicy siedzącego i 
część pionową (2), przeznaczoną do podparcia pleców. Dooko
ła obwodu części poziomej (1) i części pionowej (2) ukształto
wane jest obrzeże (4), tworzące kołnierz wzmacniający siedze
nie. W części poziomej (1) wykonane są otwory (3) wentylacyjne. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98597 (22) 93 09 02 6(51) A47C1/16 
(75) Wadas Karol, Olsztyn 
(54) Siedzenie 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest siedzenie wykona

ne z laminatu poliestrowo-szklanego. Posiada ono część pozio
mą (1), przeznaczoną do podparcia miednicy siedzącego i 
część pionową, przeznaczoną do podparcia pleców. Do spodu 
części poziomej (1) przylaminowane są wsporniki (3), mające 
kształt korytek z wywiniętymi brzegami (4) i otworami (5) w dnie, 
na śruby przytwierdzające siedzenie do podstawy. Siedzenie 
przeznaczone jest do montowania w zespoły tworzące rzędy, na 
przykład na stadionach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98556 (22) 93 08 27 6(51) A47F 5/04 
(71) PROEXPOL Sp. z O.O., Warszawa 
(72) Janusz Andrzej 
(54) Stelaż wystawienniczy 
(57) Stelaż wystawienniczy składa się ze słupka (1) i łączni

ków (2) i (3) mocowanych do niego rozłącznie za pomocą 
zamków, przy czym słupek ma rdzeń o przekroju poprzecznym 
w kształcie ośmioboku foremnego z umieszczonymi w narożach 
tego ośmioboku występami zakończonymi zaczepami mocują
cymi. Występy te mają w przekroju poprzecznym kształt trapezu 
równoramiennego, a łączniki (2) i (3) mają komory (7) będące 
obudowami zamków oraz poprzeczne nuty (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101486 (22) 94 11 03 6(51) A47F 5/12 
(71) Biernacki Maciej, Warszawa 
(72) Rzepliński Marek 
(54) Lada sklepowa o konstrukcji szkieletowej 
(57) Lada sklepowa o konstrukcji szkieletowej rozwiązuje 

zagadnienie łatwego, wygodnego i bardzo funkcjonalnego wy
twarzania poszczególnych jej elementów składowych, a także 
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łatwego i powtarzalnego jej montażu oraz jest wygodna w uży
ciu. Dolny element nośny lady stanowią czworokątne rury 
wzdłużne (6) i (7) oraz czworokątne rury poprzeczne (5). Rury 
wzdłużne (7) osadzone są swoimi końcami w czteroramiennych 
złączkach, w których są osadzone również pionowe kształtow
niki (3), połączone z kształtownikami wzdłużnymi (1) i górnymi 
kształtownikami poprzecznymi (2) za pomocą trójramiennych 
złączek narożnych. Czworokątne rury poprzeczne (5) połączone 
są ze sobą i z pionowym kształtownikiem (4) czteroramienną 
złączką (17). Górne kształtowniki (2) są połączone ze sobą, a 
także z pionowym kształtownikiem (4) trójramienną złączką (15). 
Kształtownik wzdłużny (1) ma osadzoną prowadnicę wysoką (9), 
a rura wzdłużna (7) ma zamocowaną prowadnicę (8). W prowad
nicach (9) i (8) umieszczone są przesuwnie pionowe elementy 
płytowe (10). Na poziomie dolnych czworokątnych rur nośnych 
(7, 5) są usytuowane dolne elementy płytowe. W połowie wyso
kości pionowych kształtowników (3) są rozmieszczone elementy 
(12), stanowiące półki, a w górnej części znajduje się płyta 
zakrywająca (11). 

(11 zastrzeżeń) 

U1(21) 100879 (22) 94 07 15 6(51) A47G 25/02 
A47G 1/16 

(75) Morawski Ryszard, Koszalin 
(54) Mebel przedpokojowy 
(57) Mebel składający się z płyty z usytuowanym na niej lu

strem i listew wieszakowych z wieszakiem charakteryzuje się tym, 
że płyta (1) z lustrem (2) jest tak usytuowana na listwach (5, 6) 
poprzecznych, że listwy (3, 4) wieszakowe rozmieszczone są 
symetrycznie po obu bokach płyty (1), a górna krawędź płyty (1), 
jest wyoblona ku górze, zaś górna krawędź listew (3,4) jestskośną 
tak że wraz z wyobleniem płyty (1), całość ma kształt półluku. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 98557 (22)93 08 27 6(51) A47G 33/00 
(75) Uruszczak Jerzy, Kraków 
(54) Pokrywa puszki na komunikanty 
(57) Pokrywa puszki na komunikanty składa się z nierucho

mej części (1) zaopatrzonej w eliptyczne wycięcie (4) i obrotowej 
tarczy (2) zamontowanej pod częścią nieruchomą, mającej takie 
same wycięcie jak nieruchoma część (1), przy czym oś obrotu 
tarczy, równa jest pionowej osi pokrywy. Wycięcie (4) w części 
nieruchomej pokrywy, względem wycięcia w obrotowej tarczy 
(2) jest tak usytuowane, że po maksymalnym uchyleniu obroto
wej tarczy (2), wycięcia te pokrywają się ze sobą. Obrotowa 
tarcza (2) zaopatrzona jest w uchwyt (3) w kształcie krzyżyka, 
służący do otwierania i zamykania czaszy puszki, bez zdejmo
wania i nakładania pokrywy. Część nieruchoma w której wy
kształcony jest kołnierz (5), razem z tarczą obrotową, tworzą 
jedną całość. Pokrywa jest przydatna, zwłaszcza w czasie cele
browania polowej mszy świętej. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98552 (22) 93 08 25 6(51) A47J 17/04 
(75) Pankowski Andrzej, Cigacice 
(54) Przyrząd do obierania owoców cytrusowych 
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że pierścień (1) połą

czony jest z wygiętą płytką (2), która posiada zaostrzone końce 
(3) i (4) oraz tnący występ (5) o kształcie trójkąta usytuowany w 
wygięciu płytki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98587 (22)93 08 30 6(51) A47J 27/21 
(75) Kapka Jerzy, Bydgoszcz; Szpajer Jan, 

Bydgoszcz 
(54) Sygnalizator akustyczny do czajnika 
(57) Sygnalizator składa się z korpusu (1) i uchwytu (8). 

Elementy te są połączone przez zaciśnięcie trzpienia (3) w 
otworze dna korpusu (1). Para z czajnika przez otwór (6) prze
chodzi do komory (4) i otworem (5) do atmosfery. 
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Sygnalizator charakteryzuje się tym, że część chwytna 
(2) uchwytu (8) ma postać odcinka pierścienia. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98568 (22) 93 08 28 6(51) A61G 7/012 
(75) Kardacz Tomasz, Olsztyn; Stanejko Janusz, 

Olsztyn; Stadnik Zenon, Olsztyn 
(54) Podnośnik medyczny 
(57) Wzór użytkowy dotyczy podnośnika medycznego, umo

żliwiającego przemieszczanie ciężko chorych pacjentów. Pod
nośnik medyczny składający się z wygiętej rury, podstawy, do 
której przymocowany jest dźwignik hydrauliczny, charakteryzu
je się tym, że dźwignik hydrauliczny (2) zakończony jest przy-
spawaną tarczą (3), która połączona jest sztywno ze szlifowaną 
zewnętrznie rurą (4). Elementy te umieszczone są w przykręca
nej do podstawy (1) kolumnie (5) wykonanej z rury, w której 
odpowiednio wytoczona i szlifowana powierzchnia wewnętrzna 
pozwala na swobodne przesuwanie się rury (4) w kierunku 
góra-dół. Wewnątrz rury (4) wsunięta jest podstawa ramienia 
podnośnika (6), z jednej strony opierająca się na tarczy (3), a z 
drugiej strony zakończona przyspawaną tarczą ramienia (7), w 

której umieszczone jest podwójne ramię podnośnika (8) zakoń
czone poprzeczką, na której na prętach (10) zawieszone są 
dzielone nosze (11). Wykonane są one z rur wygiętych w kształ
cie litery "C", do których przykręcone są odpowiednio wyprofilo
wane, wykonane z tworzywa sztucznego trzy poduszki. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1 (21) 98594 (22) 93 09 01 6(51) B02C 2/00 
(71) MAKRŮM Pomorskie Zakłady Budowy 

Maszyn, Bydgoszcz 
(72) Kałędkowski Józef 
(54) Zespół smarowania łożysk, zwłaszcza wałka 

napędowego kruszarki stożkowej 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że stanowi go pierścień 

(8) ustalający poziom oleju w obudowie łożysk (3) oraz tuleja (9) 
mająca spiralny rowek (10), osadzona na wałku (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 98595 (22) 93 09 01 6(51) B02C 2/00 
(71) MAKRUM Pomorskie Zakłady Budowy 

Maszyn, Bydgoszcz 
(72) Kałędkowski Józef 
(54) Zespół mocowania stożka zewnętrznego w 

korpusie kruszarki stożkowej 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że stanowi go występ (4) 

na zewnętrznej powierzchni stożka zewnętrznego (3) i wspornik 
(2) w korpusie (1) kruszarki oraz umieszczony między nimi klin 
(5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98528 (22) 93 08 23 6(51) B21F 23/00 
(75) Lisiak Jan Wiesław, Krotoszyn 
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(54) Urządzenie do wykonywania kołków 
(57) Urządzenie zawierające zespół narzędzi tnących umie

szczony obok bębna prowadzącego kołki, charakteryzuje się 
tym, że bęben (4) urządzenia, w którego kanałkach (5) prowa
dzone są kołki, opasany jest w strefie pracy zespołu narzędzi 
tnących (3), nad i pod tym zespołem, paskami (11, 12) które 
przesuwają się z prędkością różną od prędkości obwodowej 
bębna (4). 

(6 zastrzeżeń) 

U3(21) 98599 (22) 93 08 31 6(51) B23B 43/00 
(61) 93976 
(75) Koza Tadeusz, Głogów 
(54) Nasadka gwintująca 
(57) Nasadka gwintująca do mocowania narzędzi gwintują

cych do wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych 
przy pomocy ręcznej wiertarki elektrycznej, posiada tuleję (1) do 
mocowania narzędzia gwintującego, połączoną z kołem (2) 
ślimacznicy przekładni ślimakowej. Tuleja (1) wraz z kołem (2) 

ślimacznicy oraz ślimakiem (3) przekładni ułożyskowane są w 
korpusie (5) połączonym z tuleją (7) zaciskową. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98588 (22) 93 09 01 6(51) B23D 45/12 
(75) Gaciąg Jan, Warszawa; Gaszewski Michał, 

Pruszków; Marszczak Andrzej, Warszawa 
(54) Piła do prostopadłego cięcia i fazowania rur 
(57) Piła posiada nieruchomy korpus osadczy (1 ) w kształcie 

litery O połączony trwale z korpusem zacisku przedmiotu zaopa
trzony w centralnie usytuowane kołowe bieżnie (4) wewnątrz 
których osadzone są tarczowe prowadnice: przednia (6) i tylna, 
między którymi osadzony jest prowadnik wrzeciona zaopatrzo
ny w zderzak (8) sprzęgany z tarczową przednią prowadnicą (6) 
za pośrednictwem nastawczego zderzaka z rękojeścią, w którym 
to prowadniku wrzeciona osadzone jest za pośrednictwem korpu
su (18) wrzeciona zamkniętego pokrywą (19) robocze wrzeciono 
sprzężone za pomocą przekładni stożkowych kół zębatych z 
przekładnią redukcyjną złożoną z koła zębatego wewnętrznego 
oraz zazębionych z nim kół zębatych walcowych zamkniętych w 
korpusie reduktora (20), przy czym koło zębate odbiera bezpo
średnio napęd ze sprzęgła sprzęganego ze źródłem napędu 
osadzonego w obsadzie. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 98559 (22) 93 08 26 6(51) B42D 9/00 
(75) Kosowski Stanisław, Łódź 
(54) Przytrzymywacz kartek 
(57) Wzór użytkowy dotyczy przytrzymywacza kartek, zwła

szcza wielostronicowych publikacji, takich jak książki, skrypty, 
czasopisma. 
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Przytrzymywacz charakteryzuje się tym, że stanowiący 
go odcinek (1) drutu jest zagięty w pobliżu końców w jednozwo-
jowe pętle (2), a następnie w trójkąty (3), końce zaś trójkątów (3) 
są zagięte dwukrotnie pod kątem prostym, tworząc zaciski (4), 
natomiast w środkowej części odcinek (1) drutu jest zagięty 
trzykrotnie tworząc podporę (5). 

Podpora (5), w przybliżeniu w połowie długości, jest 
zagięta pod niewielkim kątem do dołu. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98604 (22)93 09 02 6(51) B60K15/05 
(75) Giełniewski Tomasz, Sosnowiec 
(54) Uchwyt korka wlewu paliwa 
(57) Uchwyt, przeznaczony do tymczasowego, doraźnego 

mocowania korka do elementów karoserii pojazdu podczas 
napełniania zbiornika paliwem, składa się z obejmy (1 ) zaciśnię
tej na wewnętrznej, walcowej części korka (2) wlewu paliwa 
zaopatrzonej w złącze (3) z obrotowo zamocowanym za pomocą 
rozpłaszczenia (4) i podkładki (5) wysięgnikiem (6). 

Wysięgnik (6) stanowi wygiętą w łuk konstrukcję zakoń
czoną oporem (7) i przewleczoną przez oczkowy otwór (8) 
usytuowany na dolnym końcu ogranicznika (9), zakończonego 
od góry sprężystą kotwą (10) umieszczoną wewnątrz otworu 
(11) rury (12) wlewowej paliwa pojazdu. 

Opór (7) wysięgnika (6) jest wykonany w postaci piono
wo usytuowanego otworu oczkowego (13), wewnątrz którego 
jest zamocowany prowadnik (14). 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 98548 (22) 93 08 26 6(51) B60P 3/22 
(71) PERUN Warszawska Fabryka Sprzętu 

Spawalniczego, Warszawa 
(72) Rzeźnik Ryszard, Cieciura Ewa 
(54) Bateriowóz do sprężonych gazów 

technicznych 
(57) Bateriowóz charakteryzuje się tym, że ma zestaw konte

nerów (1) połączonych instalacją napełniająco -opróżniającą (2) 
umieszczoną na górze konstrukcji kontenerów (1), przy czym 
zespół armatury opróżniającej (4) umieszczony jest na platfor
mie bateriowozu (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98525 (22) 93 08 23 6(51) B60R 9/058 
(75) Stróżyk Andrzej, Leszno 
(54) Nakładka na obramowanie otworu 

bagażnika pojazdu samochodowego 
(57) Nakładka stanowiąca jednolity cienkościenny element 

zawiera części boczne (1) zagięte końcówkami (4) do góry, 
część środkową (2) z wybraniem (8) pod zamek oraz pas środ
kowy (3) położony wzdłuż każdej części bocznej (1). 



42 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5 (553) 1995 

Pas środkowy (3) przechodzi jednym dłuższym bokiem 
w pas zewnętrzny (5) skierowany w dół i stykający się z poziomo 
położoną półką oraz drugim dłuższym bokiem w pas wewnętrzny 
skierowany również w dół. Pas wewnętrzny jest usytuowany na 
całej długości nakładki, w tym także wzdłuż części środkowej (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 98521 (22) 93 08 23 6(51) B60R 19/02 
B60J5/04 

(75) Siróżyk Andrzej, Leszno 
(54) Nakładka na próg drzwi tylnych pojazdu 

samochodowego 
(57) Nakładkę stanowi cienkościenny element zawierający 

część przednią (1) i tylną (2) oraz pas środkowy (3) usytuowany 
wzdłuż części przedniej (1) i tylnej (2). Pas środkowy (3) prze
chodzi jednym dłuższym bokiem w pas górny (4) wygięty do 
góry i drugim dłuższym bokiem w pas dolny (5) wygięty do dołu. 
Część przednia (1) jest położona poziomo, a część tylna (2) jest 
podgięta do góry. Pas środkowy (3) patrząc z góry rozszerza się 
jednostronnie w części przedniej (1) począwszy od krawędzi 
przedniej (6) oraz dwustronnie w części tylnej (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98522 (22) 93 08 23 6(51) B60R 19/02 
B60J5/04 

(75) Stróżyk Andrzej, Leszno 
(54) Nakładka na próg drzwi tylnych pojazdu 

samochodowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem właściwego zabezpie

czenia powłoki lakierniczej górnych części progu drzwi tylnych. 

Nakładka jest cienkościennym elementem zawierają
cym pas środkowy (3) umieszczony wzdłuż części przedniej (1) 
i tylnej (2). Pas środkowy (3) przechodzi jednym dłuższym 
bokiem w pas dolny (4), a drugim dłuższym bokiem w części 
przedniej (1) w pas boczny (5) i w części tylnej (2) w pas pionowy 
(6) z półką (7). Wzdłuż pasa bocznego (5) i półki (7) biegnie pas 
górny (8). Pas pionowy (6) wraz z półką (7) ulegają stopniowemu 
podwyższeniu w kierunku krawędzi tylnej (12) przyjmując po
stać klina. Zakończenie (13) pasa środkowego (3) przy krawędzi 
tylnej (12) jest podgięte. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98523 (22) 93 08 23 6(51) B60R 19/02 
B60J5/04 

(75) Stróżyk Andrzej, Leszno 
(54) Nakładka na próg drzwi przednich pojazdu 

samochodowego 
(57) Nakładkę stanowi jednolity cienkościenny element za

wierający pas środkowy (1) położony na całej długości elementu 
i przechodzący jednym dłuższym bokiem w pas boczny (2), a 
drugim dłuższym bokiem w pas dolny (3). Wzdłuż pasa boczne
go (2) usytuowany jest pas górny (4). Pas górny (4) wygięty w 
górę jest nachylony do pasa środkowego (1) pod kątem zbliżo
nym do kąta 90 stopni, natomiast pas dolny (3) wygięty w dół 
jest nachylony do pasa środkowego (1) pod kątem rozwartym. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98524 (22) 93 08 23 6(51) B60R 19/02 
B60J5/04 

(75) Stróżyk Andrzej, Leszno 
(54) Nakładka na próg drzwi przednich pojazdu 

samochodowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem poprawy zabezpie

czenia powłokiiakierniczej progu drzwi pojazdu samochodowe
go oraz zwiększenia estetyki pojazdu. Nakładkę stanowi jedno
lity cienkościenny element składający się z pasa środkowego 
(1) o równej szerokości na całej długości i pasów: górnego (2) i 
dolnego (3) usytuowanych na dłuższych bokach pasa środko
wego (1). Pas górny (2) i dolny (3) są zagięte w kierunkach 
przeciwnych i nachylone do powierzchni płaskiej pasa środko
wego (1) pod kątem zbliżonym do 90 stopni. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 98526 (22)93 08 23 6(51) B60R 19/02 
B60J5/04 

(75) Stróżyk Andrzej, Leszno 
(54) Nakładka na próg drzwi tylnych pojazdu 

samochodowego 
(57) Nakładka będąca jednolitym cienkościennym elemen

tem zawiera pas środkowy (3) usytuowany wzdłuż części prze
dniej (1) i tylnej (2). Pas środkowy (3) przechodzi jednym dłuż
szym bokiem w pas dolny (4) wygięty w dół i drugim dłuższym 
bokiem w pas boczny (5) z pasem górnym (6) wygiętym do góry. 
Pas środkowy (3) wraz z pasem bocznym (5) tworzą w części 
przedniej (1) płaską powierzchnię (7) o położeniu zbliżonym do 
poziomego, natomiast w części tylnej (2) pas środkowy (3) ulega 
podwyższeniu na dłuższym boku przyległym do pasa bocznego 
(5) tworząc powierzchnię skośną (8) przechodzącą w półkę (9). 
Krawędź górna pasa górnego (6) zajmuje położenie równolegle 
do położenia pasa bocznego (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98546 (22) 93 08 24 6(51) B60S 1/04 
(75) Czywczynski Raul, Poznań 
(54) Osłona silnika wycieraczki tylnej szyby 

samochodu zwłaszcza Cinquecento 
(57) Osłona posiada zasobnik (1) na silnik wycieraczki usy

tuowany asymetrycznie w stosunku do płatów okrywowych (2) 
wnęki drzwi. Zasobnik (1) ma kształt płaskodennej czterospado
wej czaszy, której ściana tylna opada prawie pionowo do pod
stawy, ściana górna opadałagodnie i przechodzi łukiem w profil 
ściany przedniej. Powierzchnie ściany tylnej i ściany przedniej 
przechodzą w dolnej części łukiem w kołnierze osadcze. Ściany 
boczne (10) zasobnika (1) opadają symetrycznie pod kątem 
przechodząc w płaty okrywowe (2) wnęki drzwi. Płaty okrywowe 
(2) odchylone są w górę od poziomu i posiadają na swej 
powierzchni wyprofilowania usztywniające. Na obrysie płatów 
okrywowych (2) znajdują się otwory na element/ mocujące, a w 
narożnikach są wycięcia na przewody elektryczne. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 101462 (22) 94 10 28 6(51) B63C 3/02 
(71) Stocznia Szczecińska SA, Szczecin 
(72) Komsa Tadeusz 

(54) Płoza do wodowania statków 
(57) Płozy według wzoru mają zastosowanie do posadowia-

nia kadłuba statku w czasie jego budowy i wodowania po 
zakończeniu budowy. Płoza ma prostopadłośctenny korpus (1) 
z uformowanymi na płycie górnej wrębami, które mają dno (4) 
obustronnie skośnie nachylone do poziomu. We wrębach po
mieszczone są metalowe kliny (7) ściągane ku sobie śrubą 
rzymską (9). Poosiowo śruba ta jest pozycjonowana we wspo
rniku (11) usytuowanym na szczycie dna (4). 

(5 zastrzeżeń) 

U1 (21) 98553 (22) 93 08 25 6(51) B65D 5/35 
(71) ZELMER Zakłady Zmechanizowanego 

Sprzętu Domowego, Rzeszów 
(72) Wlazło Andrzej 
(54) Opakowanie 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie do 

przechowywania oraz transportu wyrobów gospodarstwa do
mowego, zwłaszcza odkurzaczy. Opakowanie w postaci prosto-
padłościennego pudła ma osadzony w pudle (1) wkład górny 
(3) i nośny wkład dolny (2). Wkład górny (3) z podwójnie 
złożonej tektury ma kształt zbliżony do odwróconej litery U. 
Wkład dolny (2) z tektury ma kształt prostokątnej misy (8) z 
dopasowanymi do boków (6) pudła (1) zewnętrznymi, nośnymi 
ściankami bocznymi (7), których wysokość jest większa od 
głębokości misy (8). Wkład górny (3) ma szerokość równą 
dystansowi pomiędzy krótszymi zakrywkami (5) zamkniętego 
pudła (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98544 (22) 93 08 24 6(51) B65D 41/04 
(75) Brydak Zbigniew, Kraków 
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(54) Kontrolowane zamknięcie butelki z 
gwintowaną szyjką 

(57) Zamknięcie charakteryzuje się tym, że zakrętka (1) ma 
poniżej strefy gwintu cylindryczną osłonę (3), opierającą się 
czołem o pierścień zaczepowy (4), który połączony jest we
wnątrz niej słupkami złącznymi (6) z pierścieniem sprzęgającym 
(7). Pierścień sprzęgający (7) ustalony jest w osłonie (3) zatrza
skiem obwodowym (8), utworzonym z opierających się o siebie 
i przeciwnie skierowanych uskoków średnic. Z drugiej strony 
uskoki ukształtowane są w stożki wprowadzające (9), skierowa
ne wierzchołkami w stronę denka zakrętki (1). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98516 (22) 93 08 20 6(51) B65G 7/12 
(71) RAFINERIA GDAŃSKA S.A, Gdańsk 
(72; Wyciechowski Bogdan, Snochowski 

Stanisław, Kaim Tadeusz, Szweda Kazimierz, 
Maj Waldemar, Kłyszewski Krzysztof 

(54) Zawieszka chwytna do łańcuchowego 
transportera beczek 

(57) Zawieszka służy do transportowania beczek w urządze
niach do ciągłego malowania elektrostatycznego. Zawieszka 
charakteryzuje się tym, że prętowe dwuramienne chwytaki (1) 
składają się z ramienia górnego (2) i łukowato wygiętego ramie
nia dolnego (3). Ramię dolne (3) chwytaka (1) zakończone jest 
stępionym ostrzem (4), wygiętym pod kątem prostym. Ramię 
górne (2) chwytaka (1) wygięte jest pod kątem prostym w 
kierunku prostopadłym do wspornika (5), przy czym ramiona 
górne (2) chwytaków (1) wygięte są w przeciwnych kierunkach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98562 (22) 93 08 27 6(51) B66C 1/12 
(75) Sala Marian, Rybnik 
(54) Przenośny zacisk klinowy liny wyrównawczej 

płaskiej 
(57) Przenośny zacisk klinowy służy do mocowania liny wyrów

nawczej płaskiej w sposób okresowy. Zacisk ma kliny (3) wydłużone 
na całą długość obudowy (1), a ich zewnętrzna gładko obrobiona 
powierzchnia jest podpierana dwoma rzędami walcowych powierz
chni tocznych łożysk osadzonych w półkach tworzących boczne 
ściany obudowy (1) wzmacniane współosiowo wzdłużnymi trawersa
mi. Stosowany jest najczęściej przy robotach montażowych takich jak 
zakładanie i wymiana lin. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98605 (22)93 09 03 6(51) B66F11/00 
(75) Lisowski Edward, Kraków; Pobędza Janusz, 

Michałowice 
(54) Wyciąg schodowy 
(57) Wyciąg charakteryzuje się tym, że na jezdnym torze (1), 

za pomocą rolkowego wózka (3) ma osadzoną przesuwnie ramę 
z przymocowaną obrotowo platformą (6), która za pomocą 
cięgna (8) jest połączona z podnoszącym mechanizmem (9). 
Platforma (6) posiada ruchome najazdy (10) sprzężone z pod
noszonymi barierkami (12). Do wózka (3) przymocowane są 
końce liny (17) przewijającej się przez wciągarkę (18) i linowe 
koło (19). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

U1(21) 101633 (22) 94 11 29 6(51) D06F 81/04 
(75) Wilczek Mirosław, Bydgoszcz 
(54) Deska do prasowania 
(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że stojak deski 

do prasowania składa się z dwóch nóg tworzących ze sobą 
połączenie uchylne poprzez oś (6), która łączy te nogi nadając 
stojakowi w rozłożeniu postać litery X. Nogi te w części górnej 
połączone są uchylnie z płytą prasowalniczą (1) poprzez uchwy
ty (2) i (3), z których jeden (2) jest zamocowany na stałe do tej 
płyty, a drugi (3) składa się z dwóch suwaków, które osadzone 
są przesuwnie w prowadnicach zamocowanych od spodu płyty 
i połączone są ze sobą osią, do której zamocowana jest listwa 
zazębiająca, przystosowana do tworzenia połączenia zapadko
wego za szczeliną w płytce (14), zamocowana na osi uchylnej i 
zwrotnej w prowadnicy. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 98569 (22) 93 08 28 6(51) E01B 35/00 
(71) GRAW-Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Techniczne, Gliwice 
(72) Grabczyk Juliusz, Staszel Maciej 
(54) Urządzenie do kontroli kształtu główki szyny 
(57) Urządzenie do kontroli kształtu główki szyny, charakte

ryzuje się tym, że ma płytę tylną (2) i płytę czołową (1), do której 
zamocowana jest prowadnica kołowa (4), mająca zamocowany 
wózek pomiarowy (5) z głowicą pomiarową (7) skanującą profil 
główki szyny. Urządzenie umożliwia ciągły pomiar główki szyny 
w torze. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98589 (22)93 09 01 6(51) E03D 1/14 
(75) Pokorski Michał, Wesoła 
(54) Mechanizm regulacji ilości wypływu cieczy z 

rezerwuaru 
(57) Mechanizm regulacji posiada pływający zespół zacze

pu (1) wyposażony w pływaki (2,3) oraz obciążniki (4) i zaczep 
(5) współpracujący z zaworem (14). Pływający zespół zaczepu 
(1) umieszczony jest w wykorbieniu sztywnego elementu (6), 
który poprzez system mimośrodów (11, 12) związanych cięg
nem (10) połączony jest z pokrętłem (13). Pływający zespół 
zaczepu (1) w miarę ubytku cieczy w rezerwuarze powoduje 
wymuszone wcześniejsze zamknięcie otworu spustowego (16) 
przez zawór (14), pozostawiając w rezerwuarze pewną określo
ną ilość wody zależną od ustawienia odległości (X). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 101271 (22) 94 09 26 6(51) E03D 11/17 
E03D7/09 
E03G 1/20 

(75) Rybusiński Ireneusz, Warszawa 
(54) Kształtka rurowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtka rurowa 

przeznaczona do połączenia zbiornika spłukującego, zwłaszcza 
dolnopłuczącego z muszlą ustępową. Kształtka rurowa zawiera 
kielich (1) od strony zbiornika i zagięcie (2) od strony muszli, a 
przy kielichu (1) rura ma zmienną średnicę. Charakteryzuje się 
ona tym, że zmienna średnica rury ma postać roztłoczeń (3) 
usytuowanych na zewnątrz rury w ilości co najmniej dwu. Roz-
tłoczenia (3) mają postać półkoli, w przekroju poprzecznym, o 
jednakowym promieniu (R). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 101514 (22) 94 11 09 6(51) E03F 5/14 
(71) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 

Sp. z o.o. HYDROBUDOWA 9, Poznań 
(72) Borowski Zbigniew, Szymański Eugeniusz 
(54) Pługowy zgarniacz piaskownika 
(57) W pługowym zgarniaczu rama jest przedzielona poprze-

cznicą stanowiącą wraz z czołownicą podpory bieżni pomostu. 

W okolicy połączenia poprzecznicy z podłużnicą jest 
zamocowany napęd zgrzebła (12), natomiastw okolicy miejsca 
połączenia podłużnicy z czołownicą jest zamontowany napęd 
jazdy (15). Na końcu kolumny pionowej (16) jest zamontowany 
wahliwie koniec ramienia (18). Na ramieniu (18) jest zamocowa
ny pług zgrzebła (20). Do boku ramy jest zamocowany bęben 
nawojowy kabla (23). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 101069 (22) 94 08 26 6(51) E04B 2/26 
(31)93 13091 (32)93 09 01 (33) DE 
(75) Raschke Klaus, Dessau, DE 
(54) Prefabrykowany system zespolony dla ścian 

zewnętrznych budynków 
(57) Prefabrykowany system charakteryzuje się tym, że płyta 

zewnętrzna (1) złożona jest z izolującego termicznie, twardego 
tworzywa piankowego, a płyta wewnętrzna (2) złożona jest z 
materiału drzewnego, gipsowego lub z cementu włóknistego.Po-
między płytami umieszczone są ograniczające puste przestrzenie 
(6), jednoczęściowe elementy łączące (3) z kształtek drewnianych 
i/lub z tworzywa sztucznego, które są połączone sztywno zarówno 
z płytą zewnętrzną (1) jak i z płytą wewnętrzną przez połączenia 
klejone (4,5). 

(12 zastrzeżeń) 

U1(21) 98619 (22) 93 09 03 6(51) E04B 2/74 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Silikatów, 

Białystok 
(72) Kotowski Jerzy 
(54) Płyta działowa wapienno-piaskowa 
(57) Płyta działowa wapienno-piaskowa przeznaczona zwła

szcza do wykonywania ścianek działowych w budownictwie 
mieszkaniowym ma kształt prostopadłościanu o dwóch ścia
nach licowych i czterech ścianach stykowych. Wewnątrz posiada 
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dwa przelotowe szczelinowe otwory (1 i 2) symetrycznie rozmie
szczone wzdłuż boków ścianek stykowych bocznych. Odle
głość osi roztawu (A) otworów, jest większa niż suma dwóch 
odległości (B) osi od krawędzi bocznych ścian. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98618 (22) 93 09 03 6(51) E04C 1/39 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Silikatów, 

Białystok 
(72) Kotowski Jerzy 
(54) Kształtka instalacyjna wapienno-piaskowa 
(57) Kształtka instalacyjna wapienno-piaskowa przeznaczo

na, zwłaszcza jako element budowlany do wewnętrznych ścian 
budynków, ma kształt prostopadłościenny, a stosunek jej wyso
kości (A) do szerokości (B) i grubości wynosi w przybliżeniu jak 
1.0,5:0,5, W ściance czołowej kształtka posiada wnękę w posta
ci połowy cylindrycznego otworu o średnicy (D), której wielkość 
wynosi jak 4:3 w stosunku do szerokości kształtki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98575 (22) 93 08 31 6(51) E04C 2/22 
(75) Koleją Edward, Michałowice; Marcinkowski 

Ryszard Zbigniew, Warszawa 
(54) Płyta poliuretanowa ocieplająca na siatce 

drucianej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta z pianki po

liuretanowej o grubości 30 mm z wtopioną podwójną siatką z 
drutu ocynkowanego. Siatkę o grubości 30 mm wtapia się w 
płytę na głębokość 20 mm, natomiast 10 mm siatki służy do 
utrzymania warstwy tynku. Pręty łączące siatki górną i dolną 
mocowane są pod kątem, co druga warstwa naprzemianlegle. 
Płyty te przeznaczone są do stosowania w budownictwie miesz
kalnym jednorodzinnym, zbiorowym i w budownictwie przemy
słowym jako materiał ocieplający. Mogą być także stosowane 
jako materiał eliminujący drugą warstwę ściany przy dodatko
wym dozbrojeniu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101553 (22)941117 6(51) E04D 13/068 
HV\ Wavin Metalplast BUK Sp. z o.o., Buk 
(72) Rzepka Bogumił, Kazimierski Maciej, 

Hruszka Przemysław 
(54) Zestaw rynnowy 
(57) Zestaw rynnowy składający się z rynny, leja spustowe

go, narożnika, zaopatrzonych w pogrubienia obrzeży oraz de
nka i złączki charakteryzuje się tym, że zarys wewnętrzny (8) w 
postaci odcinków prostych lub łuku pogrubienia (7) obrzeży leja 
spustowego i narożnika łączy się z zarysem wewnętrznym (9) 
ścianki (10) pod kątem rozwartym oraz tym, że złączka ma 
obrzeże zaopatrzone w rowek w kształcie litery C dostosowany 
do wymiarów pogrubień (7) elementów łączonych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98601 (22) 93 09 03 6(51) E04G 17/02 
(75) Zaremba Romuald, Warszawa 
(54) Wspornik szalunku poziomego 
(57) Wspornik szalunku poziomego drobnych elementów 

budowlanych, przeznaczony do zastosowania w budownictwie 
wykończeniowym, glazurnictwie, odznacza się tym, że posiada 
korpus w postaci kątownika, którego ramię poziome (2) stanowi 
podporę szalunku, a ramię pionowe (4) jest wyposażone w 
mechanizm mocujący do podłoża, przy czym ramię poziome (2) 
posiada na co najmniej połowie swojej długości poziome, obu
stronne krawędziowe wycięcia (3), na których są obsadzone 
przesuwnie dodatkowe podpory poprzeczne (25') i (25"), spięte 
pod spodem obejmą, mocowaną do dolnej powierzchni krawę
dziowych wycięć (3) za pomocą poziomej nakładki z wycięciem 
prowadzącym. Ramię pionowe (4) posiada wgłębienie (5) zabu
dowane na części jego wysokości dwiema równoległymi płasz
czyznami poziomymi, przednią (6') i tylną, które połączone są 
sztywno od strony wewnętrznej i zewnętrznej nasadką w kształ
cie stożka, przy pomocy występów pionowych poziomej powie
rzchni (9) ściętego stożka (7), stanowiącego sztywną nasadkę, 
rozmieszczonych parami przeciwległe wzdłuż obwodu otworu 
prostokątnego w postaci dwu pionowych występów dystansu-
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jących, umiejscowionych między płaszczyznami poziomymi, 
przednią (6') i tylną, a z zewnątrz przy pomocy płaskich uchwy
tów obejmujących powierzchnie płaszczyzn poziomych prze
dniej (uchwyt 12') i tylnej, przy czym w prostokątnym otworze 
jest osadzony wałek pionowy (17) mocowany trwale do powie
rzchni poziomej (16) ściętego stożka (13) przyssawy z materiału 
elastycznego, wyposażonego w płaską podstawę stanowiącą 
powierzchnię roboczą mocującą do podłoża, usytuowaną w 
płaszczyźnie ramienia pionowego (4) oraz wyposażoną w zew
nętrzny płaski kołnierz (15), którego wymiary oraz wymiary 
geometryczne stożkowej powierzchni (13) przyssawy są kom
plementarne do wymiarów stożkowej nasadki (7) i kołnierza 
obwodowego (8), a w otworze (18) wałka pionowego (17) przy
ssawy stożkowej (13) jest obsadzony poziomo, obrotowo wałek 

mimośrodowy, zamocowany ponadto jednym końcem przeloto-
wo w otworze płaszczyzny poziomej tylnej oraz w otworze uchwytu 
pionowego (12') stożkowej nasadki (7), a drugim szerszym koń
cem, zakończonym ręcznym uchwytem korbowym, przelotowo w 
otworze płaszczyzny przedniej poziomej (6') oraz otworze uchwy
tu pionowego drugiego stożkowej nasadki (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 98571 (22) 93 08 30 6(51) E06B 1/10 
(71) ALPEX Karlino Sp. z o.o., Karlino 
(72) Majewski Stanisław, Majchszak Ireneusz, 

Podrez Przemysław 
(54) Parapet okienny 
(57) Parapet właściwy (1 ) ma w przekroju poprzecznym kształt 

prostokąta, z jednej strony zakończonego kształtowo. Utworzony 
jest z płyty wiórowej (2), pokrytej w górnej i przedniej części 
laminatem (3), przy czym laminat (3) nakładany jest na płytę 
metodą postformingu. Część dolna i tylna płyty (2) pokryte są 
tworzywami sztucznymi (4), a płyta (2) jest płytą wiórową o 
podwyższonej odporności nawilgoć. Część przednia płyty (2), 
zakończona kształtowo, ma w przekroju poprzecznym kształt 
półkola (5), wycinka koła z prostokątem lub kilku wycinków koła, 
również z prostokątem. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 101480 (22) 94 11 03 6(51) F04D 7/04 
(23) 940612 66MTP-94 
(71) Instytut Energetyki Oddział Ceramiki 

CEREL, Boguchwała 
(72) Onak Stanisław, Porębski Stanisław, Świeca 

Jan 
(54) Tłok pompy hydraulicznej 
(57) Tłok pompy hydraulicznej składa się z rdzenia (1) i 

osadzonej na nim trwale tulei (7) ceramicznej, połączonej z tym 
rdzeniem (1) warstwą (8) kleju organicznego z wypełniaczem. 
Rdzeń (1) zaopatrzony jest w uchwyt (2) mocujący i jest wyko
nany z rury stalowej, posiadającej na powierzchni zewnętrznej 
rowki (6) obwodowe, wzmacniające działanie kleju. 

Pomiędzy powierzchnią czołową tulei (7) ceramicznej, 
a uchwytem (2) mocującym, umieszczona jest podkładka (9) 
dylatacyjna. 

Chropowatość Ra powierzchni zewnętrznej tulei (7) ce
ramicznej nie przekracza 0,63 mikrometra. 

Tłok może pracować w środowisku wodnym lub chemi
cznym, a także być stosowany do transportu zawiesin, zawiera
jących materiały ścierne. 

(6 zastrzeżeń) 
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U3(21) 101156 (22) 94 09 07 6(51) F16B 45/02 
(61) 98197 
(71) Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum 

Techniki Morskiej, Gdańsk 
(72) Dobkowski Jan, Darski Wojciech 
(54) Dwustronny zaczep hakowy 
(57) Zaczep ma korpus (1), a w osi równoległej do osi wzdłuż

nej korpusu (1) wykonane są dwa symetryczne otwory (7), przy 
czym do występu (5) umieszczonego w osi poprzecznej korpu
su (1) zamocowane są dwie zapadki poprzez nity (3). Końce 
zapadek są dociskane do występów hakowych (6) korpusu (1) 
za pomocą sprężyn umieszczonych na nitach (3). Ścianki bocz
ne otworów (7) w korpusie mają wycięcia (8), przy czym długość 
wycięcia (8) jest większa od długości zapadki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98572 (22) 93 08 30 6(51) F16K 27/06 
(75) Tatarek Jerzy, Zielonka 
(54) Zawór kulowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie produkcji zawo

rów kulowych z obudową składającą się z cylindrycznych ele
mentów rurowych, połączonych współosiowo, tworzących kor
pus (1) i dwa łączniki (2). Łączniki (2) mają z jednej strony 
zakończenie kołnierzowe, składające się z dwóch współosio
wych pierścieni (9) i (10). Zewnętrzny pierścień (9) ma średnicę 
dopasowaną do średnicy otworu cylindra korpusu (1), a wewnę
trzny pierścień (10) tworzy gniazdo (11) do osadzenia w nim 
siedliska (12) zawieradła kulowego (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98554 (22) 93 08 27 6(51) F24C 3/12 
(75) Myszak Marian, Dąbrowa Tarnowska 

(54) Zespolony zawór sterująco-regulacyjny 
kotłów gazowych CO 

(57) Zespolony zawór sterująco - regulacyjny ma wspólny 
korpus (1) z komorą (13) grzybka regulatora (9), w którym z 
jednej strony umieszczony jest zawór membranowy (2) zapala
nia palnika głównego, a z drugiej strony centrycznie umieszczo
ny jest regulator strumienia gazu (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98555 (22) 93 08 27 6(51) F24C 3/12 
(75) Myszak Marian, Dąbrowa Tarnowska 
(54) Zespolony zawór 

sterująco-regulacyjno-zabezpieczający 
kotłów gazowych CO 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawniania 
pracy kotłów gazowych CO. 

Zespolony zawór sterująco-regulacyjno -zabezpiecza
jący ma wspólny korpus (1) z komorą (13) grzybka regulatora, 
w którym to korpusie z jednej strony posadowiony jest zawór 
membranowy (2) zapalania palnika głównego, z drugiej strony 
centrycznie umieszczony jest regulator strumienia gazu (3) oraz 
prostopadle do osi zaworu membranowego (2) i regulatora 
strumienia gazu jest zawór termoelektromagnetyczny połączo
ny kanałem (7) dopływu gazu z komorą grzybka regulatora 
strumienia gazu (13). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98551 (22) 93 08 25 6(51) F24C 15/18 
(71) WROZAMET Zakłady Sprzętu Grzejnego, 

Wrocław 
(72) Gnoiński Zbigniew, Magdziarek Mirosław, 

Kwaśniewski Stanisław, Zajączkowski 
Andrzej 
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(54) Kuchnia domowa 
(57) Kuchnia (1) domowa ma poniżej płyty roboczej komorę 

(2), w której można zamocować dowolne małogabarytowe urzą
dzenie gospodarstwa domowego jak piekarnik, opiekacz, kuch
nie mikrofalową, zmywarkę, praikę, zamrażarkę řtp., przy pomo
cy pasa (5) górnego i pasa (6) dolnego, do mocowania tyłu 
sprzętu z bokami i blachą tylną kuchni (1) oraz belki (3) prze
dniej, wiążącej przód sprzętu z bokami kuchni (1). Blacha (7) 
przodu kuchni (1) ma wywinięcie (4) stabilizujące spód sprzętu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101518 (22) 94 1110 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 policyjna 
(57) Kamizelka składa się z przedniej części (1) i tylnej części 

(2) połączonych ramionami (3) w formie pagonów. Część prze
dnia (1) i tylna część (2) ma od ramion (3) do przedłużonej pachy 
(4) głębokie, łukowe wycięcie (5), które łączy się z dolną częścią 
(6) w kształcie elipsy. Części (1,2) mają wewnątrz wielowarstwo
we tkaninowe wkłady balistyczne. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98591 (22)93 08 31 6(51) F42B1/00 
(75) Kozioł Jerzy, Bytom 
(54) Nabój kotwiowego ładunku klejowego 
(57) Nabój (1) ma swobodny kieszeniowy zasobnik (2) na 

inicjator wiązania, wykonany z pasa materiału tworzącego poje
mnik (3) na żywicę poliestrową i wypełniacz, poprzez wygięcie 
i nałożenie na zewnętrzną część pojemnika (3) jednej krawędzi 
wspomnianego pasa, która jest połączona wzdłużnie z tą zew
nętrzną częścią pojemnika (3) i przykrywającą ją drugą krawę
dzią tego pasa. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 98527 (22) 93 08 23 6(51) G01C 15/06 
(75) Fijołek Piotr, Ryki 
(54) Łata geodezyjna z podziałką tranwelsalną 
(57) Łata w postaci listwy na którą naniesiona jest podziałką, 

charakteryzuje się tym, że w podziałce są cztery podłużne linie 
dzielące podziałkę na pięć pasów o jednakowej szerokości oraz 

dwa ciągi równoległych równoległoboków (2) o powierzchni 
zabarwionej. Sąsiednie boki (1 ") obu ciągów równoległoboków 
(2) tworzą ramiona trójkąta równoramiennego. Pionowe podsta
wy (1 ') sąsiednich równoległoboków (2) są połączone i tworzą 
łącznie odcinek centymetrowy. Podziałką zaopatrzona jest także 
w korzystnie cztery linie podłużne (6) dzielące podziałkę na pięć 
pasów (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 98600 (22) 93 09 03 6(51) G06F19/00 
(75) Gródecki Mirosław, Bezrzecze 
(54) Maszyna elektroniczna 
(57) Maszyna posiada układ elektroniczny oraz układ mody

fikujący sprzętowo (3) i jest wyposażona w dodatkowe pole 
pzycisków (4) o różnych wielkościach stopy podatku VAT. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98598 (22) 93 09 02 6(51) G09F 13/04 
(75) Siatkowski Sławomir, Pruszków 
(54) Kaseton reklamowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kaseton reklamo

wy swobodnie wiszący, w postaci prostopadłościanu, którego 
tylne i przednie ściany osłonowe są wypukłe wzdłuż określone
go promienia. 

Obudowa tego kasetonu składa się z dwóch ścian gór
nej i dolnej połączonych płaskimi łącznikami, górnym (3) i 
dolnym, które to boczne ściany zaopatrzone są w ukształtowane 
pod odpowiednim kątem, najkorzystniej 20°, prowadnice górne 
(9 i 10) i dolne (11 i 12) między którymi osadzone są płyty 
osłonowe zamknięte na końcach bocznymi pokrywami (5 i 6). 

Ponadto na ścianie górnej osadzony jest dławik (13) 
oraz kostka przyłączeniowa (14), zaś na łączniku (3), w osi 
obudowy, osadzona jest oprawka (15) z gniazdem na starter, a 
na łączniku dolnym oprawka (16) dla osadzenia świetlówki (17), 
przy czym na górnej ścianie usytuowane są dwa otwory dla 
przewleczenia przewodów elektrycznych (18). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 98563 (22) 93 08 27 6(51) H01B 9/02 
(71) Bydgoska Fabryka Kabii SA, Bydgoszcz 
(72) Polański Ryszard, Mrożek Stanisław, 

Wieluński Jan, Boroń Winicjusz, Wnuk 
Antoni, Rabsztyn Jerzy 

(54) Elektroenergetyczny kabel górniczy 
(57) Kabel zawiera trzy żyły robocze (1) w izolacji (2), Na 

izolacji (2) żył roboczych (1) jest nawinięta taśma przewodząca 
(3) oraz ekran (4). Żyły robocze (1) skręcone są wokół gołej żyły 
(5). Na ośrodku kabla znajduje się powłoka wypełniająca (6) i 
wewnętrzna (7), na której nałożony jest pancerz stalowy (8) oraz 
osłona ochronna (9). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1 (21) 98564 (22) 93 08 27 6(51) H01B 9/02 
(71) Bydgoska Fabryka Kabli SA, Bydgoszcz 
(72) Polański Ryszard, Mrożek Stanisław, 

Wieluński Jan, Boroń Winicjusz, Wnuk 
Antoni, Rabsztyn Jerzy 

(54) Elektroenergetyczny kabel górniczy 
(57) Kabel zawiera trzy żyły robocze (1) w izolacji (2). Na 

izolacji (2) żył roboczych (1) jest nawinięta taśma przewodząca 
(3) oraz ekran (4). Żyły robocze (1) skręcone są w ośrodek wokół 
gołej żyły (5). Na ośrodku kabla znajduje się powłoka wypełnia
jąca (6) oraz wewnętrzna (7), na którą nawinięty jest ekran 
ogólny (8) i osłona ochronna (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98565 (22) 93 08 27 6(51) H01B 9/02 
(71) Bydgoska Fabryka Kabli SA, Bydgoszcz 
(72) Polański Ryszard, Mrożek Stanisław, 

Wieluński Jan, Boroń Winicjusz, Wnuk 
Antoni, Rabsztyn Jerzy 

(54) Elektroenergetyczny kabel górniczy 
(57) Kabel zawiera trzy żyły robocze (1) w izolacji (2). Na 

izolacji (2) żył roboczych (1) jest nawinięta taśma przewodząca 
(3) oraz ekran (4). Żyły robocze (1) skręcone są w ośrodek wokół 
gołej żyły (5). Na ośrodku kabla znajduje się powłoka wypełnia
jąca (6) oraz wewnętrzna (7) i ochronna (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98593 (22) 93 08 31 6(51) H01F 27/00 
(71) BESTER Zakłady Urządzeń 

Technologicznych, Bielawa 
(72) Banach Józef 
(54) Transformator przekształtnika do ładowania 

c baterii akumulatorów 
(57) Transformator charakteryzuje się tym, że pomiędzy war

stwami przewodu nawojowego (5) w uzwojeniach pierwotnym i 

wtórnym umieszczono przekładki (6) z materiału izolacyjnego w 
dolnej i górnej części uzwojenia w taki sposób, aby jego wyso
kość (h) była większa od szerokości (a). Uzwojenia pierwotne i 
wtórne umieszczone na kolumnie rdzenia transformatora (1) 
mogą zmieniać położenie względem siebie. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98606 (22)93 09 03 6(51) H01K 7/04 
(71) KOKSOPROJEKT Biuro Projektów Sp. z 

O.O., Zabrze 
(72) Modrzyk Stanisław 
(54) Lampka tablicowa 
(57) Lampka tablicowa charakteryzuje się tym, że w obudo

wie (2) w górnej części, osadzone są diody luminescencyjne (1) 
połączone elektrycznie z diodami prostowniczymi (4) i rezysto
rami (5) osadzonymi również w obudowie (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98620 (22) 93 09 09 6(51) HOIR 9/09 
HOIR 9/22 

(23) 93 04 20 MTP INFOSYSTEM -93 
(71) MIKROSTYK Zakłady Podzespołów 

Elektroniki, Gniew 
(72) Staniszewski Ryszard, Łysko Edward 
(54) Złącze modułowe 
(57) Złącze modułowe składające się z korpusu z tworzywa 

oraz wciśniętych bolców wtykowych, charakteryzuje się tym, że 
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korpus (1) w postaci foremnego prostopadłościanu ma w pod
stawie dolnej podwójny rząd styków (6), w górnej wzdłużny 
kanałek. 

Po przeciwległych bokach ma symetrycznie rozmiesz
czone rzędy otworów zatrzaskowych (7) i wtykowych (8). Otwory 
wtykowe (8) współpracującą z bolcami wciśniętymi asymetrycz
nie na ich długości w listwę (3). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 98515 (22) 93 08 20 6(51) H02G 5/00 
(71) Hologa Zygmunt, Pszczyna 
(72) Hołoga Zygmunt, Kasiewicz Zbigniew 
(54) Nasadka toru prądowego 
(57) Nasadka, wyposażona w metalowy pierścień, którego 

średnica jest nieco większa od średnicy zewnętrznej szyny 
prądowej szynoprzewodu charakteryzuje się tym, że metalowy 
pierścień (2) nasadki toru prądowego (3) wyposażony jest w 
połączone z nim w sposób nierozłączny uszy (4) usytuowane 
symetrycznie względem osi wzdłużnej (5) metalowego pierście
nia (2) nasadki toru prądowego (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98549 (22) 93 08 26 6(51) H03H 7/42 
(75) Pietrzyk Jerzy, Warszawa; Steinborn 

Benedykt, Warszawa 
(54) Zespół symetryzatorów 
(57) Zespół symetryzatorów zbudowany jest na płytce dru

kowanej (1), na której powierzchni zamocowane są transforma
tory symetryzujące (2) oraz złącza (3) stykowe, współosiowe i 
złącza (4) stykowe, symetryczne. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98550 (22) 93 08 26 6(51) H03H 7/42 
(75) Pietrzyk Jerzy, Warszawa; Steinborn 

Benedykt, Warszawa 
(54) Symetryzator 
(57) Symetryzator zbudowany jest z gniazda stykowego, 

współosiowego (2), połączonego poprzez przewód współosio
wy (1 ) z łącznikiem modularnym (3), zawierającym transformator 
symetryzujący (4) i gniazdo (5) stykowe, symetryczne. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 98574 (22) 93 08 31 6(51) H04Q 1/10 
(75) Zomerfeld Andrzej, Warszawa; Aniołowski 

Andrzej, Warszawa; Steinborn Benedykt, 
Warszawa 

(54) Konstrukcja mechaniczna stojaka 
przełącznicy uniwersalnej 

(57) Konstrukcja wykonana jest z kształtowników (1 ), zespo
lonych w ramy, które łączone są ze sobą za pomocą zestawu 
elementów połączeniowych (2) w szkielet stojaka. 

Do czoła ramy stanowiącego kształtownik (1) z częścio
wo otwartym kanałem w kształcie litery C, za pomocą umiesz
czonych w nim kształtowych nakrętek mocowane są bloki pod
zespołów stykowych, symetrycznych (4), współosiowych (5) i 
światłowodowych (6). Górną część konstrukcji stanowi kanał 
kablowy utworzony ze wsporników (7). 

(3 zastrzeżenia) 
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E04C 
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37 
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47 
45 

SPROSTOWANIE 

W Biuletynie Urzędu Patentowego nr 25/94 na stronie 50 do skrótu wzoru Ul(21) 97987 "Kosz uliczny" 
pomyłkowo został zamieszczony inny rysunek. 

Niżej zamieszczamy rysunek prawidłowy. 
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304655 
304659 
304663 
304775 
304776 
305025 
305248 
305362 
305435 
305522 
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306423 
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306535 
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306719 
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A01N 
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A61K 
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A01H 
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PCT/US92/03371 
PCT/US93/00105 
PCT/AU93/00018 
PCT/US93/00674 
PCT/US92/11360 
PCT/CA93/00069 
PCT/US93/00395 
PCT/GB93/00470 
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PCT/EP93/00779 
PCT/US93/03146 
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PCT/US93/05001 
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PCT/US93/05874 
PCT/DK93/00206 
PCT/AU93/00311 
PCT/US93/02812 
PCT/US93/05267 

Nr BUP w którym 
zgłoszenie PCT 
opublikowano 

4 

16/93 
9/94 
9/94 

10/94 
10/94 
10/94 
10/94 
11/94 
12/94 
11/94 
12/94 
11/94 
12/94 
12/94 
13/94 
13/94 
13/94 
15/94 
12/94 
14/94 
12/94 
15/94 
15/94 
13/94 
15/94 
14/94 
14/94 
14/94 
14/94 
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