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

wystawy, 
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- nazwisko i imię wynalazcy, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
- liczbę zastrzeżeń 

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

* * * 

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

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

możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 

strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

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

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk.9,5. Nakład 970 egz. 
Cena 4,00 zł INDEKS 3532264 

Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 67/95 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 20 marca 1995 r. Nr 6 /554/ Rok XXIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Al(21) 300429 (22)93 0916 6(51) A21D 2/36 
(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Milczak Marian, Kalbarczyk Janusz, 

Masłowski Jan 
(54) Pieczywo trwałe oraz sposób wytwarzania 

pieczywa trwałego 
(57) Wynalazek dotyczy pieczywa zawierającego mąkę, jaj

ka, tłuszcz, proszek do pieczenia i ewentualnie inne dodatki oraz 
rozdrobnione nasiona lędźwianu siewnego w ilości do 30% 
wagowych w stosunku do ogólnej masy ciasta przed wypie
kiem. 

Sposób jego wytwarzania polega na tym, że nasiona 
lędźwianu namacza się w wodzie przez 12 do 18 godz., po czym 
gotuje się je w świeżej wodzie, po ugotowaniu rozdrabnia się, 
miesza z mąką, dodaje tłuszcz, jajka, proszek do pieczenia i 
ewentualnie inne dodatki. Przygotowaną masę schładza się 
przez okres 1 do 2 godz., a następnie formuje się ciastka, 
ewentualnie smaruje białkiem i posypuje grubą solą i nasionami 
wybranych ziół, po czym wypieka się do uzyskania odpowied
niego koloru. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300428 (22)93 0916 6(51) A23L1/28 
(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Kalbarczyk Janusz, Milczak Marian, 

Woytowicz Barbara, Zalewska-Korona 
Marta, Iwaszko Anna 

(54) Konserwa grzybowa 
(57) Konserwa zawierająca owocniki grzybów jadalnych, przy

prawy, sosy, zawiera dodatkowo nasiona lędźwianu siewnego w 
ilości do 50% wagowych gotowego wyrobu, dodane po uprzed
nim namaczaniu przez około 12 godzin i blanszowaniu przez 
okres 5 do 10 min. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 304956 (22)94 09 07 6(51) A47L1/15 
(31)93 9301547 (32)93 09 07 (33) NL 
(71) Firma Margarete Burkharde Wildpoldsried, 

DE 
(72) Burkhardt Heinz Wolfgang, DE; Huisman 

Hidde Cornelis, NL 
(54) Środek czyszczący 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek czyszczący do czy

szczenia zanieczyszczonych powierzchni, stanowiący strukturę 
tkaniny z włókien, przy czym włókna te zawierają środek o 
działaniu biobójczym lub np. część włókien zawiera środek 

biobójczy, środek biobójczy jest włączony do włókien lub też 
powierzchnia włókien jest powleczona środkiem biobójczym. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 300365 (22) 93 09 09 6(51) A61B 17/56 
(75) Charkiewicz Mikołaj, Lewickie 
(54) Klamra do wyciągu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie unieruchomienia iglic 

lub gwoździa kostnego w otworze kostnym. 
Klamra charakteryzuje się tym, że końcówki iglic (11) 

umocowane są obrotowo w otworach elementów regulacyjnych 
(6). Elementy regulacyjne (6) osadzone są przesuwnie w otwo
rach uchwytów (4), umocowanych na końcach ramion (1) i (2) 
klamry wyciągowej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300375 (22) 93 09 10 6(51) A61F 2/64 
(75) Szczypek Ignacy, Gdynia 
(54) Proteza stawu kolanowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji protezy o 

bardziej funkcjonalnej budowie. Protezę stanowi zestaw dwóch 
prostopadłych względem siebie połączeń przegubowych. 

Zestaw połączeń przegubowych składa się z górnej 
osadczej płytki (1), w której na dolnej powierzchni ukształtowana 
jest cylindryczna niższa i dolnej osadczej płytki (2) z wyprofilo
waną prostopadle na górnej powierzchni cylindryczną niższą, 
połączonych ze sobą rozłącznie poprzez środkową płytkę (3), w 
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której na górnej i dolnej powierzchni wykonane są prostopadle 
względem siebie cylindryczne niższe odpowiadające symetry
cznie cylindrycznym niszom górnej osadczej płytki (1) i dolnej 
osadczej płytki (2) tworząc gniazda pod osadzane w nich wałe
czki (4,5). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300402 (22) 93 09 14 6(51) A61J 3/00 
(71) Politechnika Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Hanus Robert, Sereda Marek 
(54) Przyrząd do sporządzania lekarstw w 

zawiesinie 
(57) Przyrząd do sporządzania lekarstw w zawiesinie składa 

się z korpusu (1) zakończonego w górnej części szyjką nagwin
towaną (2), a w dolnej części elementem harmonijkowym (3), 
wewnątrz którego na jego dnie spoczywa zbiorniczek (4) na płyn 
rozpuszczający lek. Zbiorniczek ma hermetyczne zamknięcie 
(5) z obwodowym przewężeniem (6), nad którym znajduje się 
tuleja (7) przecinająca to przewężenie, połączona trwale z szyjką 
(2). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300403 (22) 93 09 14 6(51) A61J 3/00 
(71) Politechnika Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Hanus Robert, Sereda Marek 
(54) Ampułka na lekarstwa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ampułka na lekarstwa wy

konana z tworzywa sztucznego w postaci dwóch komór (112), 
oddzielonych od siebie hermetycznie przegrodą (3). Komora (1) 
jest zakończona czopem (4), natomiast komora (2) częścią 
harmonijkową (5) z dnem (6), w osi którego znajduje się ostro 
zakończony bolec (7), usytuowany naprzeciw przegrody (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 304928 (22)94 09 05 6(51) A61K 7/00 
A61K 9/107 

(31) 93 9310588 (32) 93 09 07 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry, Griat 

Jacqueline 
(54) Kompozycja kosmetyczna lub 

dermatologiczna składająca się z emulsji 
typu olej w wodzie o oleistych kropelkach z 
otoczką ciekłego kryształu płytkowego i 
sposób jej wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji kosmetycznej lub derma
tologicznej składającej się z emulsji typu olej w wodzie, wytworzo
nej przez kropelki oleiste w otoczce ciekłego kryształu płytkowego 
z dyspergowane w fazie wodnej. 

Kompozycja charakteryzuje się tym, że każda kropelka 
oleista, zawierająca co najmniej jeden składnik lipofilowy aktyw
ny z punktu widzenia kosmetyki lub dermatologii, jest każda z 
osobna otoczona warstwą mono- lub oligopłytkową, zawierają
cą co najmniej jeden powierzchniowo czynny środek lipofilowy, 
co najmniej jeden powierzchniowo czynny środek hydrofilowy i 
co najmniej jeden kwas tłuszczowy. Otoczone kropelki oleiste 
posiadają przeciętną średnicę poniżej 500 nanometrów, korzy
stnie do 200 nanomerów, a faza wodna zawiera rozpuszczony 
czynnik zasadowy. 

Kompozycje te stosuje się do skóry i włosów. 
(28 zastrzeżeń) 
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Al(21) 304941 (22)94 09 06 6(51) A61K 31/195 
(31)93 9318611 (32)93 09 08 (33) GB 
(71) SANDOZ NUTRITION LTD., Berao, CH 
(72) Schneider Heinz 
(54) Sposób stymulowania układu 

odpornościowego pacjentów cierpiących na 
infekcje związane z zakażeniem wirusem HIV 

(57) Sposób stymulowania układu odpornościowego pacjen
tów cierpiących na infekcje związane z zakażeniem wirusem HIV, 
polega na podawaniu odżywki uzupełniającej oraz użyciu omega-
3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i składnika związa
nego z syntezą poiiamin przy wytwarzaniu takiej odzywki. 

(12 zastrzeżeń) 

Al (21) 306300 (22) 93 07 28 6(51) A61K 33/14 
(31) 92 3891 (32)92 07 31 (33) AU 
(86) 93 07 28 PCT/AU93/00384 
(87) 94 0217 WO94/03189 PCT Gazette nr 05/94 
(75) Lai John, Bendigo, AU 
(54) Sposoby terapeutyczne wykorzystujące cez 
(57) Ujawniono różne sposoby leczenia chorób i zaburzeń u 

pacjenta, zgodnie z którymi pacjentowi podaje się do wewnątrz 
lub zewnętrznie preparat zawierający jony cezowe, korzystnie w 
postaci chlorku cezowego i korzystnie także jony magnezowe w 
postaci siarczanu magnezowego. Ujawniono wiele postaci tego 
preparatu, sposobów jego wytwarzania i podawania. Zgodnie z 
jednym z korzystnych wariantów dostarcza się preparatu do 
stosowania miejscowego, złożonego z pasków mikroporowate-
go materiału (A) po każdej ze stron warstwy podkładowej (B) z 
tworzywa sztucznego, nasyconych wodnym roztworem zawie
rającym chlorek cezowy i siarczan magnezowy. 

(96 zastrzeżeń) 

Al(21) 305009 (22) 94 09 12 6(51) A61K 38/06 
(31) 93 121134 (32) 93 0914 (33) US 
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Gesellchen Paul David, Shuman Robert 

Theodore 
(54) Nowe tripeptydy i środek farmaceutyczny 
(57) Nowe tripeptydy o ogólnym wzorze 1, w którym A ozna

cza grupę o wzorze 1 oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne 
sole i sorwaty są inhibitorami trombiny, użytecznymi jako środki 
przeciwkrzepliwe. Związki te można także stosować wraz ze 
środkami rozpuszczającymi skrzepliny np. aktywatorem plazmi-
nogenu tkankowego (tPA), zmodyfikowanym tPA, streptokinazą 
lub urokinazą. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300397 (22)93 0913 6(51) A61L 27/00 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Pietrucha Krystyna, Błasiak Monika 

(54) Sposób wytwarzania materiału na powłoki 
tkanek miękkich 

(57) Sposób wytwarzania materiału na powłoki tkanek mięk
kich, z materiału biokompatybilnego, przy użyciu kolagenu, 
polega na tym, że materiał biokompatybilny, korzystnie w postaci 
siatki z polieetru, ewentualnie zmodyfikowany plazmą generowa
ną wyładowaniami jarzeniowymi w powietrzu pod ciśnieniem 1,0 
• 1,4 hPa lub normalnym, nasącza się obustronnie roztworem 
kolagenu, korzystnie kwaśnym, zawierającym zawieszone w nim 
włókna kolagenowe, powtarzając operację nasączania aż do 
uzyskania warstwy materiału o grubości 0,20 -1,25 mm i odpa
rowując po każdej operacji nanoszenia kolagenu rozpuszczal
nik, następnie materiał alkalizuje się i wypłukuje z niego sól aż 
do uzyskania pH równego odczynowi płynów ustrojowych, po 
czym suszy pod próżnią, nawilża wodą względnie wodnym 
roztworem leku do wilgotności 25 -100%, pakuje w pojemniki 
do sterylizacji radiacyjnej i napromieniowuje dawką promienio
wania jonizującego 20-50 kGy. Jako roztwór kolagenu zawiera
jący zawieszone w nim włókna kolagenowe stosuje się roztwór 
kolagenu wzbogacony włóknami kolagenowymi rekonstytuowa
nymi w nim metodą dializy, liofilizacji, wytrącania rozpuszczalnika
mi organicznymi, termicznie lub roztwór kolagenu ze skóry lub 
ścięgien bydlęcych o stężeniu 0,1 -2,0 g/100 ml. 

Materiał otrzymany tym sposobem jest przeznaczony 
do uzupełniania, wzmacniania lub zastępowania powłok tkanek 
miękkich. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300405 (22)93 0914 6(51) A61M 3/02 
(71) Politechnika Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Hanus Robert, Sereda Marek 
(54) Aparat do płukania kanału ucha 
(57) Aparat do płukania kanału ucha składa się z korpusu o 

kształcie owalnej kieszeni, której przednia część (2) połączona 
jest zatrzask owo z końcówką płuczącą (8), a jej tylna część (5) 
w osi symetrii ma owalne wycięcia (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300404 (22)93 0914 6(51) A61M 15/08 
(71) Politechnika Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Hanus Robert, Sereda Marek 
(54) Klips inhalacyjny 
(57) Klips inhalacyjny, wykonany z tworzywa sztucznego, 

stanowią dwie kapsuły (1 i 2) połączone ze sobą elastycznym 
profilem (3). 

Kapsuły posiadają komory (4) z wylotem bocznym (5) 
wypełnione materiałem higroskopijnym (6) nasyconym roztwo
rem inhalacyjnym, przy czym komory (4) zamknięte są błoną 
przepuszczalną (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 305021 (22) 94 09 13 6(51) A63B 53/04 
(31) 93 119622 (32) 93 0913 (33) US 
(71) CALLAWAY GOLF COMPANY, 

Carlsbad, US 
(72) Schmidt Glenn H., Helmstetter Richard C. 
(54) Główka kija golfowego 
(57) Ołówka (10) kija golfowego ma korpus (11) posiadający 

piętę (12), czubek (13), górną ściankę (14), podstawę (15) i 
przednią ściankę. Korpus (11) ma główne wgłębienie ułożone 
za przednią ścianką, a pomiędzy głównym wgłębieniem i tylną 
powierzchnią przedniej icianki ma podcięte wgłębienie, które 
wystaje na zewnątrz od głównego wgłębienia w co najmniej 
jednym kierunku z określonych przez górną ściankę (14), pod
stawę (15), czubek (13) i piętkę (12). Na wewnętrznej powierz
chni przedniej ścianki jest umieszczony zespół wyciszający do 
eliminowania słyszalnych drgań wytworzonych w momencie 
uderzenia piłki, który korzystnie zawiera płytkę (450) i warstwę 
spoiwa. 

(29 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 300363 (22)93 09 09 6(51) B01J 23/76 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy; 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 

(72) Gołębiowski Andrzej, Stolecki Kazimierz, 
Hryniewicz Irena, Borowiecki Tadeusz, 
Machocki Andrzej, Stasińska Beata 

(54) Katalizator niklowy parowego reformingu 
węglowodorów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest katalizator niklowy paro
wego reformingu węglowodorów zawierający od 0,01% do 2% 
wagowych molibdenu w przeliczeniu na trójtlenek oraz metale 
alkaliczne sód i/lub potas i/lub cez w ilociach od 0,1 do 1% 
wagowych w przeliczeniu na tlenki, przy czym zawartość niklu 
wynosi od 5% do 50% wagowych, a zawartość tlenków metali 
nie redukujących się w warunkch procesu wynosi od 50% do 
95% wagowych. 

Wynalazek może mieć zastosowanie do parowego re
formingu węglowodorów, zwłaszcza przy obniżonym stosunku 
pary do węgla. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 306185 (22) 94 12 07 6(51) B01J 31/00 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Łuczyn Stanisław, Dębski Jakub, Wasilewski 

Jerzy, Lipińska-Łuczyn Elżbieta 

(54) Sposób wytwarzania katalizatora do syntezy 
estrów i eterów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kata
lizatora do syntezy estrów i eterów, w postaci roztworów kwasów 
sulfonowych estrów benzenodialkilowych. 

Sposób polega na sulfonowaniu ftalanu dibutyiowego 
kwasem siarkowym, w roztworze octanu n-butylu, eterze n-dibu-
ty Iowy m lub Ich roztworze, z ewentualnym udziałem n-butanolu 
lub/i kwasu karboksylowego, z heterozeotropowym odbiorem 
wody. 

Roztwór po reakcji zawiera od 0,03 do 25% wagowych 
udziału grup sulfonowych i od 0,6 do 75% wagowych ftalanu 
dibutyiowego. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300370 (22)93 0910 6(51) B02C 17/00 
B02C 18/00 

(75) Kryska Jan, Gliwice 
(54) Urządzenie do utylizacji, zwłaszcza 

opakowań olejowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem urządzenia do utylizacji, 

zwłaszcza opakowań olejów umożliwiające oddzielenie i odzy
skanie pozostałości oleju w opakowaniu oraz surowca z które
go jest wykonane. 

Urządzenie charakteryzuje sie tym, że przestrzeń poje
mnika (3) łączy sie z dołu z przestrzenią komory wstępnego 
drobienia (2), w której znajduje sie bęben tnący (1 ) z usytuowa
nymi promieniowo łopatkowymi nożami (19) przechodzącymi z 
luzem, w czasie obrotów bębna (1), pomiędzy wycięciami nożo
wej listwy (15) ustalonej w korpusie (21). Z dołu komora wstę
pnego drobienia (2) łączy się z komorą dokładnego drobienia 
(4), w której z dołu usytuowana jest tarcza sitowa (10), a nad nią 
obrotowy nóż (9). Pod tarczą (10) znajduje sie komora grom'' 
dzenia granulatu (5) z umieszczonym w niej bębnem gromadzą
cym (11) utworzonym z rurowego kanału olejowego (6) oraz 
wzdłużnych przegród (12) tworzących korytka (20). Rurowy 
kanał (6) podzielony jest przegrodami olejowymi (14) dzielącymi 
kanał (6) na segmenty (13), a przestrzenie tych segmentów (13) 
połączone są olejowymi otworami z przestrzenią korytek (20). 
Koprus w obrębie komory gromadzenia granulatu (5) otwarty 
jest z jednej strony, gdzie poniżej tej otwartej części znajduje się 
zbiornik granulatu (7) mający w dnie sito (16) i umieszczony jest 
nad zbiornikiem oleju (8). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300377 (22) 93 09 11 6(51) B08B 7/02 
B06B 1/20 

(75) Szumowski Andrzej, Warszawa; Selerowicz 
Witold, Warszawa; Piechna Janusz, 
Warszawa; Sobieraj Grzegorz, Warszawa; 
Umiński Jacek, Sosnowiec; Skiba Antoni, 
Będzin; Niewczas Bogdan, Kraków; Felis 
Józef, Kraków; Gancarzewicz Andrzej, 
Kraków 

(54) Sposób i urządzenie do generacji silnych 
impulsów ciśnieniowych 

(57) Sposób polega na tym, że podtrzymującą drgania ener
gię doprowadza się w tej części strumienia gdzie wartość sku
teczna amplitudy ciśnienia jest możliwie mała. 

Urządzenie posiada rurę rezonansową (1) otwartą na 
jednym końcu i zamkniętą na końcu przeciwnym. Na zewnątrz 
rury rezonansowej (1) w pobliżu jej otwartego końca umieszczo
na jest dysza (6), której wylot skierowany jest do wnętrza rury. 
Dysza (6) wyposażona jest w zawór suwakowy posiadający 
suwak (5) umieszczony w tu lei (4), połączony z dyszą (6) i 
podparty sprężynami (8) względem korpusu. W fazie napełnia
nia rury rezonansowej (1) suwak (5) znajduje się w dolnym 
położeniu umożliwiającym wypływ gazu z dyszy. W fazie prze
ciwnej suwak (5) znajduje się w położeniu górnym, przy którym 
wypływ gazu jest zamknięty. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300341 (22) 93 09 10 6(51) B21D 5/08 
(75) Szawłowski Andrzej, Chotomów 
(54) Urządzenie do profilowania i cięcia listew do 

żaluzji przeciwsłonecznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do profilowa

nia i cięcia listew do żaluzji przeciwsłonecznych posiadające 
rolki (9) prowadzące, rolki (8) profilujące, rolki (7) ciągnąco-po-
dające, szereg przesuwnych pras mimośrodowych wycinają
cych otwory oraz przynajmniej dwie mimośrodowe odcinające 
prasy mające stemple (1) i matryce (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300431 (22) 93 09 17 6(51) B21K 1/08 
B21J9/02 

(71) Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 
(72) Rut Tadeusz 

(54) Sposób kucia pojedynczych wykorbień wałów 
półskładanych i urządzenie do kucia 
pojedynczych wykorbień wałów 
półskładanych 

(57) Sposób kucia pojedynczych wykorbień wałów półskła
danych, tym różniący sie od znanych metod, że w pierwszej 
operacji kucia w środkowej części wstępniaka kształtuje się 
mimośrodowo usytuowany czop korbowy wyciskając go stem
plem, przy czym podczas tego wyciskania podpiera się czołowe 
powierzchnie wstępniaka, aby nie dopuścić do jego wydłużenia 
wzdłuż osi, po czym w drugiej operacji skrajne zgrubienia 
uzyskanej przedkuwki poddaje się poosiowemu speczanłu i 
równoczesnemu przesadzaniu czopa w kierunku prostopadłym 
do kierunku spęczania, przy czym kształtuje się wstępnie zarys 
ramion, a następnie w trzeciej operacji wstępnie ukształtowane 
spęczone ramiona przedkuwki poddaje się rozciąganiu i równo
czesnemu swobodnemu prasowaniu w kierunku prostopadłym 
do rozciągania aż do uzyskania wymaganej wysokości ramion 
wykorbienia. 

Urządzenie do kucia pojedynczych wykorbień wałów 
półskładanych zawierające stały korpus (9) i ruchomą głowicę 
(8), przy czym z korpusem za pośrednictwem skośnie ustawio
nych przegubowych łączników (11) są połączone dwie przeciw-
sobnie pracujące narzędziowe oprawy (10), natomiast do głowicy 
są przymocowane klinowe pędnie (12) służące do napędzania 
narzędziowych opraw, a ponadto urządzenie zawiera stempel (13) 
i kowadło (14), charakteryzuje się tym, że stempel (13) i kowadło 
(14) są wzajemnie zamienne miejscami. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 300358 (22)93 09 09 6(51) B23K 9/095 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Dajnowicz Jan, Słania Jacek 
(54) Urządzenie do pomiaru i rejestracji 

parametrów spawania 
(57) Urządzenie składa się z mikroprocesorowego kontrole

ra (1) rejestrującego parametry spawania i przekazującego je do 
pamięci operacyjnej (8) oraz komunikującego się z operatorem 
przez panel zadający i wyświetlacz (2). a także z interfejsu 
analogowego (7) mierzącego natężenie prądu spawania płyną
cego przez prądowy bocznik (6) i napięcie łuku spawalniczego, 
przy czym zużycie drutu spawalniczego mierzone jest przez 
zliczanie impulsów poprzez przetwornik obrotowo-impulsowy 
(9) i interfejs cyfrowy (10), a jednocześnie masa próbki przed i 
po napawaniu zczytywana jest z wagi cyfrowej (11). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300359 (22) 93 09 09 6(51) B23K 9/095 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Słania Jacek, Szczok Eugeniuisz, Dziubiński 

Jerzy 
(54) Sposób oceny właściwości spawalniczych 

źródeł energii spawania elektrycznego 
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że wielkość rozprysku spawal

niczego liczona jest jako stosunek różnicy masy drutu zużytego 
i masy próbki po i przed napawaniem, do masy drutu zużytego, 
przy czym pomiar ilości drutu zużytego wykonywany jest przy 
pomocy przetwornika obrotowo-impulsywnego, połączonego z 
urządzeniem pomiarowo-rejestrującym, a pomiar masy próbki 
przed i po napawaniu wykonywany jest na przykład przy pomo
cy elektronicznej wagi laboratoryjnej połączonej z mikroproce
sorowym urządzeniem pomiarowo-rejestrującym, które równo
cześnie mierzy i rejestruje w czasie rzeczywistym wartości chwilowe 
przebiegów natężenia prądu spawania i napięcia łuku spawalnicze
go, natomiast obróbka zarejestrowanych wartości chwilowych prze
biegów natężenia prądów spawania i napięcia łuku spawalniczego 
wykonywana jest przy pomocy komputera 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 303321 (22) 94 05 04 6(51) B23K 37/04 
(31) 93 000675 (32) 93 0915 (33) IT 
(71) COMAU S.p.A., Grugliasco, IT 
(72) Rossi Cristiano 
(54) Urządzenie do zgrzewania punktowego 

konstrukcji z elementów tłoczonych z 
cienkiej blachy, zwłaszcza nadwozi pojazdów 
mechanicznych 

(57) Urządzenie do zgrzewania punktowego konstrukcji z 
elementów Moczonych z cienkiej blachy, zwłaszcza nadwozi 
pojazdów mechanicznych, zawiera stanowisko zgrzewania (1), 
linię przenośnikową (2) oraz pewną liczbę par bramek ustalają
cych (17, 18), odpowiadającą liczbie różnych typów struktur 
przeznaczonych do zgrzewania. Bramki (17,18) są zamontowa
ne na napędzanych wózkach (20), które są ruchome wzdłuż 
dwóch torów (22) linii przenośnikowej (2). Tory (22) mają od
dzielne prowadzące części zamontowane ruchomo w poprzek 
wzdłużnego kierunku linii przenośnikowej w obszarze robo-
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czym. Zespół podporowy (6) zawiera ruchome ramiona podtrzy
mujące boczne części (8) konstrukcji. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300394 (22)93 0913 6(51) B25D 1/00 
(75) Klęczar Alojzy, Katowice 
(54) Młotek z przekładką wytłumiającą hałas 
( 5 7 ) Młotek z przekładką wytłumiającą hałas, służący do 

prostowania elementów metalowych, zaginania ich i tym podo
bnych prac określanych mianem młotkowania, posiada korpus 
(1) i stopkę (2) w kształcie gniazda z połączoną z nią płytką (3). 
Pomiędzy korpusem (1), a stopką (2) osadzona jest przekładka 
wytłumiająca (4) uformowana również w kształcie gniazda. Po
przez korpus (1), stopkę (2) oraz przekładkę wytłumiającą (4) 
wydrążony jest współosiowy otwór. Element złączny przecho
dzący przez otwór łączy stopkę (2) oraz przekładkę wytłumiającą 
(4) z korpusem (1) młotka. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300395 (22) 93 09 13 6(51) B25D 1/00 
(75) Klęczar Alojzy, Katowice 
(54) Młotek z przekładką wytłumiającą hałas 
(57) Młotek z przekładką wytłumiającą hałas służący do pro

stowania elementów metalowych, zaginania ich i tym podo
bnych prac określanych mianem młotkowania, ma korpus (1) z 
gwintowanym otworem (2) oraz podstawę (3) z gniazdem (4) 
wypełnionym przekładką wytłumiającą (5). Koprus (1), podsta
wa (3) i przekładka wytłumiająca (5) połączone są elementem 
złączny m (6), który od strony podstawy (3) ma podkładkę ela
styczną (7) z gwintowanym otworem (8) dociskaną wkrętem (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300336 (22) 93 09 08 6(51) B28D 1/00 
(75) Zacharjasz Zdzisław, Wałbrzych 
(54) Sposób wytwarzania elementów 

budowlanych i drogowych z bazaltu oraz 
elementy budowlane i drogowe z bazaltu 

(57) Sposób charakteryzuje sie tym, że zdjęcie bloku skalne
go odbywa się mechanicznie, bez użycia techniki strzałowej, po 
czym następuje cięcie bloku na płaskie elementy o odpowied
niej grubości. Elementy pocięte przeznaczone do produkcji 
kostki brukowej poddaje się procesowi obróbki termicznej po
wierzchniowej - promieniowania, której podlegają obie powie
rzchnie po cięciu. Po tej operacji wykonuje się łupanie na 
żądane wymiary kostki. Elementy pocięte płaskie przeznaczone 
na inne elementy, takie jak płytki okładzinowe, wykładzinowe, 
stopnice, podstopnie, poddaje się obróbce cięcia, szlifowania i 
polerowania, wzależności od wymogów konstrukcyjnych detali. 
Kostka brukowa (1) uzyskana zgodnie ze sposobem według 
wynalazku charakteryzuje sie tym, że zawiera powierzchnie 
promieniowane (3), stanowiące dwie ściany równoległe górną i 
dolną, ograniczone poziomymi krawędziami łupania (2) i cztery 
boczne ściany mające powierzchnię łupaną (4), zawartą pomię
dzy pionowymi krawędziami łupania (5). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 304851 (22)94 08 31 6(51) B28D1/14 
B23B 41/06 

B27C3AX) 
(31) 93 4330058 (32) 93 09 06 (33) DE 
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH u.Co.KG, 

Waldachtal, DE 
(72) Erath Herbert 
(54) Wiertarka do wykonywania otworów z 

podcięciem 
(57) Ujawniono wiertarkę, w której wrzecionie (3) osadzone 

jest uchylnie wiertło (4). Przy pomocy otaczającej wrzeciono (3) 
tulel przesuwnej (11) uchwyt wiertła (4) może być wychylany 
wokół osi obrotów (24). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 304955 (22)94 0907 6(51) B29B 17/00 
(31) 93 9300932 (32) 93 09 08 (33) BE 
(71) DRAKA POLVAB.V., Amsterdam, NL 
(72) Berhaut-Streel Jacques 
(54) Sposób i urządzenie do przetwarzania 

wyrobów z tworzywa sztucznego oraz 
instalacja do selektywnego odzyskiwania 
tworzyw sztucznych 

(57) Sposób przetwarzania wyrobów z tworzywa sztuczne
go, przy założeniu ich sortowania, polega na tym, że wyroby te 
zgniata się, a następnie dzieli na kawałki. Korzystnie wyroby 
najpierw zgniata się w kierunku równoległym do ich największe
go wymiaru, a następnie zgniata się w kierunku poprzecznym 
do ich największego wymiaru i dzieli na kawałki. 

Urządzenie do przetwarzania wyrobów z tworzywa sztu
cznego, zawiera prasę (1, 2, 3) o działaniu bocznym, za którą 
znajdują się nożyce mechaniczne. Sposób i urządzenie można 
z korzyścią stosować do wyrobów o wydłużonym kształcie, 
takich jak rury (4), które najpierw są zgniatane za pomocą prasy, 
a następnie dzielone na kawałki za pomocą nożyc mechanicz
nych, co przyczynia się do powstania odłamków, których cechy 
morfologiczne i geometryczne zależą od ich rodzaju, co z kolei 
ułatwia ich późniejsze sortowanie. Instalacja do selektywnego 

odzyskiwania tworzyw sztucznych zawiera urządzenie według 
wynalazku, a ponadto kruszarkę, rozdrabniarkę nożową lub 
proszkowarkę. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 300393 (22) 93 09 13 6(51) B29C 53/56 
(75) Michno Marek, Czarna 
(54) Sposób formowania wtryskowego połączenia 

węża spiralnego z jego końcówką kształtową 
(57) Sposób polega na tym, że do końca węża spiralnego 

wykonanego z polimeru o temperarurze wtrysku 240-280°C 
wprowadza się element rdzeniowy i umieszcza się je w formie, 
po czym wtryskuje się do niej tworzywo termoplastyczne o 
temperaturze wtrysku 150-170°C w czasie 25 - 40 s, w wyniku 
czego następuje uformowanie się na końcu węża kształtki o 
żądanym profilu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 300326 (22) 93 09 08 6(51) B29D 12/00 
(75) Dmowski Andrzej, Warszawa; Matuszak 

Waldemar, Warszawa 
(54) Urządzenie do wytwarzania pojemników z 

folii termoplastycznej 
(57) Urządzenie ma wózek (3) połączony kinematycznie z 

podstawą (1) formy (8) przegubami (2) i zespołem napędowym 
(9) poprzez tarczę (6) z cięgłem (4) połączonym jednym ramie
niem obrotowo z wózkiem (3) za pomocą kołka (13) i osadzonym 
suwliwie w dwóch zaczepach (10, 10') usytuowanych na róż
nych promieniach i przeciwległe w tarczy (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 304925 (22) 94 09 05 6(51) B32B 27/28 
B32B 31/20 

(31) 93 4329890 (32)93 09 06 (33) DE 
(71) Akzo Nobel nv, Arnhem, NL 
(72) Böttcher Axel, Stieber Ulrich, Fels Achim, 

Mohr Michael 
(54) Materiały wielowarstwowe, sposób ich 

wytwarzania i spoiwa do ich wytwarzania 
(57) Materiały wielowarstwowe, o polepszonym działaniu po

wstrzymującym pociski, z tkanin z materiałów włókna modalnego 
(HWM) albo ewentualnie częściowo z innych syntetycznych ma
teriałów włóknistych i spoiwa, przy czym warstwy spoiwa zasadni
czo są umieszczone tylko miedzy warstwami tkaniny, charakte
ryzują sie tym, że spoiwo stanowi rezoi modyfikowany za pomocą 
poliwi ny iobuty ralu, przy czym zawartość rezolu wynosi w zakresie 
od 4 do 20% wagowych i zawartość poliwi ny iobuty ralu w zakresie 
od 75 • 95% wagowych. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 304953 (22)94 09 07 6(51) B60F1/00 
(31) 93 4330951 (32) 93 09 08 (33) DE 
(71) Waggonbau Niesky GmbH, Niesky, DE 
(72) Wenke Siegbert, Lange Rüdiger, Wieloch 

Bertram, Streich Rüdiger, Kappler Detlef 
(54) Wózek skrętny dla pojazdów dwudrogowych 
(57) Zaproponowany jest wózek skrętny, zwłaszcza dla po

jazdów dwudrogowych o małej objętości obwiedniowej, który 
umożliwia jazdę bez obawy wykolejenia także na złych torach, 
może przyjmować elastycznie uderzenia i posiada nieskom
plikowaną konstrukcję, przy czym zadanie rozwiązano według 
wynalazku przez to, że wózek ten jest ukształtowany jako wózek 
miękkoskrętny z umieszczonym w narożach uresorowaniem 
wahacza (4), a urządzenie łączące wahacz (4) z ramą dolną (14) 
pojazdu drogowego jest przymocowane do dźwigara napędo
wego (5), przy czym zastosowane urządzenia podnoszące (1 ) 
są przymocowane do tego dźwigara napędowego (5) z przesu
nięciem, a dźwigar napędowy (5) jest połączony z ramą dolną 
(14) pojazdu drogowego za pośrednictwem jarzma (10) odzna
czającego się sztywnością skręcania. 

Wózek skrętny z resorowanym w czterech narożach 
wahaczem (4) może być podstawiany np. pod pojazdy o niskiej 
podłodze i ten wózek skrętny z urządzeniem łączącym może być 
stosowany do umieszczania go pod pojazdami drogowymi dla 
jazdy po torach. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300034 (22) 93 09 10 6(51) B60G 21/10 
(75) Korzeniowski Stanisław, Warszawa 
(54) Tuleja dystansowa koła jezdnego 
(57) Tuleja służy do zwiększenia rozstawu kół pojazdu bez 

zmian konstrukcyjnych podwozia oraz umożliwia montowanie 
tarcz kół o różnym wzorze mocowania. Jest to element o kształ
cie pierścienia, mający w korpusie otwory stożkowe zapewnia
jące mocowanie pierścienia do piasty oraz jego centrowanie, a 
także otwory gwintowane służące do przykręcania tarczy koła 
do pierścienia. Zarówno pierścień jak i tarcza są przykręcane za 
pomocą samocentrujących śrub z łbem stożkowym. Taki układ 
zapewnia poosiowe przesunięcie tarczy koła względem piasty. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300441 (22) 93 09 19 6(51) B60R 25/00 
(75) Radwański Józef, Wrocław 
(54) Blokada samochodowa 
(57) Blokadę samochodową stanowi belka (2) z umocowa

nymi do niej kolcami (3), chowana w dowolnie ukształtowanej 
rynnie (1). W stanie spoczynku, "wyczekiwania", kolce są rów
nież chowane w rynnie, a po uzyskaniu impulsu zewnętrznego 
ustawiają się w kierunku nadjeżdżającego pojazdu. Na kolce 
mogą być nakładane dowolnego kształtu tulejki (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305728 (22) 94 11 04 6(51) B60S 9/10 
(75) Gabiga Czesław, Brzeg 
(54) Układ hydrauliczny do sterowania 

podnośnikiem hydraulicznym, zwłaszcza 
samochodowym 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny do stero
wania podnośnikiem hydraulicznym, zwłaszcza podnośnikiem 
samochodowym przeznaczonym do podnoszenia całego samo
chodu w celu wykonania czynności naprawczych. 

Układ hydrauliczny zawiera pompę hydrauliczną (2) 
połączoną z zespołem sterującym (4), aten z kolei jest połączo
ny z siłownikiem (8). Pomiędzy zespołem sterującym (4), a 
siłownikiem (8) umieszczony jest zawór dławiący (7), natomiast 
zawór dławiący (7) jest osadzony w korpusie siłownika (8) lub 
jest usytuowany przy siłowniku (8). Zespół sterujący (4) jest 
utworzony z dwu zaworów jednokierunkowych, z których głów
ny jest usytuowany na przewodzie przelotowo, zaś pomocniczy 
jest usytuowany bocznikowo i ma regulowane otwieranie, a 
ponadto zespół sterujący (4) ma zawór przelewowy (5) usytuo
wany bocznikowo. 
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Układ charakteryzuje sie tym, i e pomiędzy zaworem 
dławiącym (7), a zespołem sterującym (4) umieszczony jest 
zespół zaworu elektrycznego (25), przy czym zespół zaworu 
elektrycznego (25) jest osadzony na wylotowej końcówce zawo
ru dławiącego (7). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 304944 (22) 94 09 06 6(51) B61D 1/06 
(31)93 93114528 (32)93 0910 (33) EP 
(71) INVENTIO AG, Hergiswil, CH 
(72) Bruderer Peter 
(54) Pociąg przegubowy z wagonami piętrowymi 
(57) Zgłoszenie dotyczy pociągu przegubowego z wagona

mi piętrowymi, złożonego z połączonych przegubowo, sprzę-
galnych i odsprzęgalnych piętrowych jednostek pośrednich i 
czołowych. Piętrowe jednostki pośrednie są zaopatrzone na 
jednym końcu w napędzany wózek jednoosiowy (6) lub ewen
tualnie w nienapędzany jednoosiowy zespół jezdny. Drugi ko
niec leży w stanie sprzęgnięcia na elemencie (14) sprzęgła 
przegubowego na kolejnej jednostce. W stanie odsprzęgnięcia 
piętrowa jednostka pośrednia zostaje oparta na opuszczanym 
podwoziu z napędzanymi korzystnie kołkami z obrzeżem we
wnętrznym. Istnieją różne rodzaje piętrowych jednostek pośred
nich. Najważniejszymi są: piętrowa jednostka pasażerska (1), 
piętrowa jednostka pasażerska (4) z wejściem oraz jednostka 
piętrowa z wejściem. Jako początek i koniec pociągu przewi
dziane są dwuosiowe piętrowe jednostki czołowe z własnym 
napędem, stanowiskiem maszynisty i odbierakiem prądu. Za 
pomocą istniejących piętrowych jednostek pośrednich i czoło
wych można zestawiać pociągi przegubowe z wagonami piętro
wymi w rozmaitych, odpowiadających przeznaczeniu składach, 
znowu rozformowywać i ponownie formować, ponieważ używa
ne tu sprzęgło jest wykonane jako rozłączne sprzęgło przegu
bowe. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 305057 (22) 94 09 15 6(51) B61L 5/00 
(31)93 1881 (32)93 0916 (33) AT 
(71) ALCATEL Austria Aktiengesellschaft, 

Wiedeń, AT 
(72) Baumruck Manfred 
(54) Napęd zwrotnicy 
(57) W najeżdżanym napędzie zwrotnicy pomiędzy zespo

łem napędowym, a cięgłem przesuwnym (1) umieszczone jest 
urządzenie sprzęgające (3), które zawiera krążek przytrzymują

cy (10), wchodzący w «tanie sprzęgnięcia pod obciążeniem 
sprężyny we wgłębienie (9) cięgła przesuwnego (1). Aby móc 
uzyskać tego rodzaju urządzenie sprzęgające nawet w ograni
czonych warunkach przestrzennych, przewidziane są dwa prze-
ciwkrążki (12,12'), osadzone symetrycznie względem kierunku 
ruchu krążka przytrzymującego (10), które są ułożyskowane z 
możliwością ruchu w zasadzie prostopadłego do kierunku ruchu 
krążka przytrzymującego (10) oraz są obciążone przez co naj
mniej jedną sprężynę przytrzymującą (13) w kierunku docisku 
do krążka przytrzymującego (10). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 306110 (22) 94 12 02 6(51) B63C 3/10 
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna, 

Szczecin 
(72) Gąska Jerzy, Pluta Marian, Paprotny 

Zdzisław, Kasak Hanna 
(54) Urządzenie do inicjowania spustu statku z 

pochylni wzdłużnej 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem skutecznego inicjowa

nia spustu statku z pochylni w przypadku nadmiernego zgęst
nienia smarów między płozami a torem tej pochylni. 

Urządzenie zawiera jako element podstawy dwie iden
tyczne konsole (1), z których każda zamocowana jest na torze 
(A) pochylni. W konsoli tej na wahadłowej belce (6) zamocowa
ny jest siłownik hydrauliczny (2), przy czym siłowniki obu konsol 
przyłączone są do agregatu hydraulicznego (4). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 304879 (22) 94 09 02 6(51) B65D 55/08 

(31) 93 9310808 (32) 93 09 10 (33) FR 
94 9400853 26 0194 FR 

(71) E.REMY MARTIN & Co., Cognac Cedex, 
FR 

(72) Peloux Jean-Pierre, Cognolato Jacky 
(54) Urządzenie wskazujące na otwieranie, 

przeznaczone do butelek zamykanych 
korkiem 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wskazujące na 
otwieranie, przeznaczone do butelek zamykanych korkiem, za
wierające środki połączone obszarem łamliwym z głowicą połą
czoną z szyjką butelki w sposób odporny na ściągnięcie tak, że 
wymienione środki pękają w miejscu obszaru łamliwego gdy 
zostają sprowadzone od położenia zabezpieczenia, w którym 
przeciwstawiają się wyjęciu korka, do położenia zwolnienia kor
ka. 

Zgodnie z wynalazkiem wymienione środki zawierają 
element (5) o zasadniczo kołowym kształcie, jednolity z ramie
niem łącznikowym (6) połączonym za pomocą obszaru łamliwe
go (12) z głowicą (4) tak, że w położeniu zabezpieczenia wymie
niony element (5) przykrywa wierzch korka (3) bez znaczącego 
wychodzenia osiowego, albo promieniowego poza korek. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 300323 (22)93 09 06 6(51) B65G 15/00 
(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego, 

Katowice 
(72) Byrski Jerzy, Jagosz Stanisław, Koszela 

Edward, Żądło Stanisław 
(54) Przenośnik taśmowy stacjonarny 
(57) Przenośnik taśmowy, zwłaszcza górniczy, zawierający 

bębnowy pomocniczy napęd górnego pasma taśmy charakte
ryzuje się tym, że za wyjściem górnego pasma taśmy (1) z 
pomocniczego napędu (2) ma krążniki (6) do formowania niecki 
tego pasma usytuowane wznosząco w kierunku jego ruchu, a 
linia (K) wzniosu usytuowania krążników odpowiada korzystnie 
nachyleniu spągu wklęsłego, odcinka na trasie przenośnika 
oraz, że podstawa (4) napędu (2) ukształtowana jest przelotowo 
do dolnego pasma taśmy i wyposażona jest w nadstawkę (12), 
na której usytuowany jest korpus (15) przedniego bębna (16) 
napędu, a za wyjściem dolnego pasma taśmy z podstawy (4) 
znajduje się odciskowy bęben (25) tego pasma. Napęd pomoc
niczy usytuowany jest we wklęsłym odcinku spągu transporto
wego wyrobiska, na trasie przenośnika. Przenośnik umożliwia 
nieprzerywanie ciągu taśmowego, zwłaszcza o znacznej długo
ści, w wyrobiskach górniczych o zmiennym nachyleniu spągu. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300372 (22) 93 09 10 6(51) B65G 19/28 
(71) PROMAG Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o., 
Morąg 

(72) Piotrowski Jacek 
(54) Wspornik zastawki górniczego przenośnika 

zgrzebłowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmiany konstrukcji 

wsporników zastawek przenośników zgrzebłowych w celu pole
pszenia wytrzymałości złączy wsporników współpracujących w 
ciągu trasy przenośnika oraz ich cech eksploatacyjnych. 

Wspornik składa się z płyty nośnej (1), płyty odocioso-
wej (2), połączonych ze sobą płytami poziomymi (5 i 6) oraz 
żebrami (4). Na końcach wspornika w rejonach pomiędzy płyta
mi (1 i 2) oraz (5 i 6) znajdują się z jednej strony, para uszu (7) 
z nakładkami (9) i współosiowymi otworami (10), a z drugiej 
strony ucho (8) z fasolkowym otworem (11). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 301239 (22) 93 11 26 6(51) B65G 19/28 
(23) MTPSIMMEX-9313 09 93 
(71) RYFAMA Rybnicka Fabryka Maszyn, 

Rybnik 
(72) Walczak Zdzisław, Spyra Ewald, Markiewicz 

Władysław, Rojek Henryk, Trólka Antoni 
(54) Kadłub napędu górniczego przenośnika 

zgrzebłowego 
(57) Kadłub ma dwie boczne ściany (2) połączona trwale 

ślizgową płytą (3), pośrednią płytą (4), wy rzutnikowy m mottem, 
poprzeczną belką (6) i podstawą (7). Kadłub jest symetryczny 
względem wzdłużnej oei, a wysokość jego ścian (2) od strony 
dołącznej rynny odpowiada wysokości ścianek tej rynny. Górne 
krawędzie bocznych ścian (2) unoszą sie w kierunku czoła po 
krzywej, zakreślonej promieniem (R) i mają rozłącznie zamoco
wane ślizgi (9). ślizgowa płyta (3) jest wygięta ku górze po łuku 
zakreślonym promieniem (Ri) i obustronnie zakończona płaski
mi odcinkami (Pi, P2). Od spągu do ślizgowej płyty (3) przytwier
dzona jest pośrednia płyta (4), a płaszczyzny (P2, P3) zewnętrz
nych powierzchni tych płyt (3, 4) tworzą kąt (a) tak dobrany, żs 
ślady płaszczyzn (P2, P3) są styczne do okręgu (S) na którym 
leżą poziome ogniwa (10) cięgna. W obszarze łańcuchowego 
bębna (11) zamocowana jest rozłącznie dystansowa płyta, a do 
bocznej ściany rozłącznie przymocowany jest wspornik seg
mentu parkanu. Płaszczyzna (P4) przylegania do rynny jest 
prostopadła do ślizgowej płyty (3), a pionowe krawędzie ścian 
(2) mają centrujące czopy (19). Każda z bocznych ścian (2) ma 
główną płytę oraz nakładkę i zaopatrzona jest w kieszenie dla 
uch podnapędowej płyty. Podstawa (7) ma wkładkę (15) zaopa
trzoną w otwory (16) dla mocowania podnapędowej płyty. Ślizgi 
(9) ustalane są w ścianach (2) kołkami (17) i mocowane śrubami 
(18), zaś ściany (2) mogą mieć teowe wycięcia dla osadzenia 
wspornika. Ślizgi (9) ustalane mogą być także kształtowym 
połączeniem i mocowane śrubami. Ściany (2) zaopatrzone mo
gą być w nakładki kształtowych złączy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 304978 (22) 94 09 08 6(51) B65G 19/28 
(31) 93 9313677 (32) 93 09 10 (33) DE 
(71) Westfalia Becorit Industrietechnik GmbH, 

Lünen, DE 
(72) Brüggemann Reinhold, Schmidt Siegfried, 

Wirtz Jörg 

(54) Odcinek koryta dla przenośnika 
zgrzebłowego łańcuchowego, zwłaszcza do 
zastosowania w górnictwie 

(57) Odcinek koryta charakteryzuje się tym, że zarys łukowy 
obu języków zakładkowych (11,12) jest każdorazowo utworzo
ny przez szereg wzajemnie łamanych prostoliniowych odcinków 
(17,18, 19). Zarys łukowy języków zakładkowych (11,12) jest 
utworzony przez prosty odcinek środkowy (17), przebiegający 
w kierunku osi poprzecznej odcinka (1) i dwa umieszczone z 
obu stron odcinka środkowego (17), odcinki boczne (18, 19) 
przebiegające pod kątem ostrym do osi poprzecznej i umiesz
czone symetrycznie do osi wzdłużnej (A) odcinka (1), które 
rozciągają się od odcinka środkowego (17) w kierunku profili 
bocznych (2). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 304979 (22)94 09 08 6(51) B65G 19/28 
(31) 93 4330659 (32) 93 09 10 (33) DE 
(71) Westfalia Becorit Industrietechnik GmbH, 

Lünen, DE 
(72) Brüggemann Reinhold, Schmidt Siegfried, 

Wirtz Jörg 
(54) Przenośnik zgrzebłowy łańcuchowy z 

połączeniem przetyczkowym swoich 
odcinków koryta 

(57) Przenośnik ma połączenie przetyczkowe, które jest utwo
rzone przez części sprzęgłowe (8, 9), przyspawane od zewnątrz 
do profili bocznych (2) odcinka koryta, które są zaopatrzone w 
odsądzenie profilowe (16,17) umieszczone na stałe we wpustce 
profilowej (7) odnośnego profilu bocznego (2) i które rozciągają 
się tylko na części długości przyporządkowanej części sprzęgło
wej, a mianowicie tylko na długości częściowej trzonka (18) 
przetyczki (13), umieszczonej w kieszeni i ograniczającej od 
strony wewnętrznej kieszeni w obszarze trzonka (18). Przety
czka (13) na jednym końcu posiada nosek ryglujący (21), który 
podchwytuje powierzchnią ryglującą (2) na przyporządkowanej 
części sprzęgłowej (9), a na drugim końcu jest zaopatrzona w 
rowek ryglujący (23) dla przyjęcia organu zabezpieczającego. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300407 (22)93 0914 6(51) B65G 21/12 
(71) CITO Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka z 
O.O., Piotrków Trybunalski 

(72) Wójcicki Waldemar, Wychota Paweł 

(54) Urządzenie do regulacji położenia taśmy 
przenośnika 

(57) Urządzenie jest wyposażone w zespół krążników (5) i 
(11) ułoży skowany eh w oprawach (7), przemieszczających się 
w wybraniach (4), wsporników (3), zamocowanych do konstru
kcji nośnej (1) przenośnika taśmowego. 

Pomiędzy częścią czołową (8) opraw (7) łożysk każdego 
z końców zespołu krążników (5) i (11) naprowadzających taśmę 
(2), a konstrukcją nośną (1) przenośnika jest zamontowany 
amortyzator (9). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 302230 (22) 94 02 11 6(51) B65G 21/20 
(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA -

Przedsiębiorstwo Państwowe, Rybnik 
(72) Walczak Zdzisław, Spyra Edwald, Rojek 

Henryk 

(54) Urządzenie kotwiąco-przesuwające, 
zwłaszcza do górniczych przenośników 
zgrzebłowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy stabilno
ści i uelastycznienia konstrukcji urządzenia, a także sprawności 
eksploatacyjnej w zakresie manewrowania i transportu. 

Urządzenie ma podstawę (1) połączoną przegubowo z 
segmentową spągnicą. Spągnica zawiera trzy segmenty (4, 5 i 
6) połączone ze sobą przegubowo. 

Czołowy segment (4) ma przytwierdzone do wzdłużne
go boku ucha, do których zamocowana jest podstawa (1), a 
przeciwległe do uch ma podporę dla zapewnienia wymaganego 
dystansu pomiędzy kadłubem napędu ścianowego przenośni
ka, a trasą podścianowego przenośnika. 

Końcowy segment (6) jest poszerzony względem trasy 
podścianowego przenośnika tak, że w odcinkach wystających 
poza tą trasę mieszczą się gniazda (10) rozporczych stojaków 
oraz przyłącza dla zamocowania hydraulicznych przesuwaków 
(12). 

Przesuwaki (12) przeciwległe zamocowane są do zasta
wek trasy podścianowego przenośnika. 

Pośredni segment (5) i końcowy segment (6) mają za
stawki (13) zamocowane do bocznych ścianek (14). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300413 (22) 93 09 15 6(51) B65G 37/02 
(71) TECHMATRANS Przedsiębiorstwo 

Projektowania i Dostaw Transportu 
Technologicznego i Składowania, Radom 

(72) Kryński Marek, Kwaśnicki Zygmunt, 
Łysakowski Wacław, Piwowarski Edward, 
Siewierski Jerzy, Smarzyński Tadeusz 

(54) Linia transportowa, zwłaszcza środków 
płatniczych w skarbcach 

(57) Linia stanowi uporządkowany system urządzeń trans
portowych, przy czym pomiędzy początkowym stanowiskiem 
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(1) przyjmowania i odbioru, a końcowym rágalom (22) magazy
nowym obsługiwanym przez układnice magazynowa, stosowa
ny jest system zarządzania komputerowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301124 (22)93 0917 6(51) B65G 47/02 
(71) KROSNO SA Krośnieńskie Huty Szkła, 

Krosno 
(72) KosztyłaJan 

(54) Przekaźnik wyrobów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przekaźnik wyrobów szkla

nych z jednego przenośnika na drugi. 
Przekaźnik charakteryzuje ele tym, źe ma osadzony 

obrotowo na kolumnie (6) zespół przenoszący, złożony z 
napędzanego koła (1) zębatego, pierścienia (2) i tarczy (3) 
mającej na obwodzie uchwyty (4) i elementy (5) zabierają
ce, zamocowane rozłącznie do kolumny (6) wsporniki (7) z 
krzywką (8) zdawczą i krzywką odbiorczą (9). 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 300406 (22)93 0914 6(51) C01B 25/284 
71J Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Trefler Bronisław, Medyński Bohdan, 

Kołodziejczyk Jan, Trefler Urszula 
(54) Sposób jednoczesnego odfluorowania i 

zatęzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego 
(57) Sposób oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowe

go od związków fluoru, polegający na zatężaniu kwasu w obe
cności krzemionki aktywnej, charakteryzuje się tym, że do oczy
szczanego kwasu fosforowego dodaje się w nadmiarze do 20% 
wag. krzemionki aktywnej, w stosunku do ilości potrzebnej do 
utworzenia czterofiuorku krzemu i po zmieszaniu kwasu z krze
mionką rozpyla się go w wieżowej wyparce rozpyłowej, ogrze
wanej bezprzeponowo gorącymi spalinami i/lub gorącym po
wietrzem. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 304957 (22)94 09 07 6(51) C01B 33/32 
(31)93 4330868 (32)93 0911 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Tapper Alexander, Schimmel Günther, 

Rieck Hans-Peter, Nöltner Gerhard 
(54) Sposób wytwarzania ziarnistych krzemianów 

sodu 
(57) Sposób wytwarzania zagęszczonego, ziarnistego krze

mianu sodu o stosunku molowym SiOa : Na^O wynoszącym 1,7 
: 1 do 4,1 : 1 , w szczególności 2:1 do 3,5 : 1 , polega na tym, że 

krzemian sodu o przeciętnej średnicy ziarna poniżej 500 /jm 
najpierw poddaje się dokładnie wymieszaniu z materiałem pod
wyższającym jego twardość, zanim przeprowadzi się go, przez 
proces sprasowywania materiału, rozdrabnianie i odsiewanie, w 
granulat prasowany o wielkości ziarna od 0,1 do 5 mm. 

Otrzymany krzemian sodu, stosowany w środkach pio
rących i czyszczących, wytrzymuje działania abrazyjne, np. 
transport mechaniczny, w stanie zasadniczo nieuszkodzonym. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 300384 (22)93 0914 6(51) C01G 5/00 
(71) Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych, Warszawa 
(72) Achmatowicz Selim; Jakubowska 

Małgorzata; Osieczkin Siergiej, U A; 
Zwierkowska Elżbieta 

(54) Sposób otrzymywania proszku srebrowego, 
palladowego i palladowo-srebrowego 

(57) Sposób polega na tym, że do wodnego roztworu rozpu
szczalnej w wodzie soli srebra lub palladu lub ich mieszaniny 
dodaje się wodny roztwór wodorotlenku metalu alkalicznego, 
gliceryny i izopropanolu, po czym otrzymany proszek wyodręb
nia się z roztworu. 

Sposób ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, 
ceramicznym lub elektronicznym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300412 (22) 93 09 15 6(51) C02F 3/00 
(75) Fijałkowski Janusz, Łódź; Jodłowski 

Andrzej, Łódź; Litwin Barbara, Łódź 
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(54) Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków o małej przepustowości 

(57) Oczyszczalnia złożona jest z osadnika gnilnego (1) o 
czasie zatrzymania minimum 1 dobę i reaktora biologicznego 
sekwencyjnego (6) o czasie zatrzymania minimum 12 godzin. 
Osadnik gnilny (1) zawiera część odstojnikową (2) i komorę (3) 
ścieków oczyszczonych mechanicznie. 

Reaktor biologiczny (6) połączony jest z częścią ście
ków oczyszczonych mchanicznie (3) przewodem pompowym 
(5) i z częścią odstojnikową (2) przewodem grawitacyjnym (15) 
z króćcem wyczystkowym (14). Spust oczyszczonych ścieków 
odbywa się za pomocą zaworu. Reaktor (6) wyposażony jest w 
sterowane programatorem urządzenia napowietrzające I mie
szające (7), (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 300414 (22) 93 09 15 6(51) C02F 3/20 
(71) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji, Katowice 
(72) Sikora Jan, Kusznik Wacław, Zuber Tadeusz, 

Kowal Tadeusz 
(54) Urządzenie do usuwania związków 

organicznych i biogennych ze ścieków 
(57) Urządzenie ma ruszty napowietrzające zblokowane na 

dnie komory (1) w kilka, korzystnie kilkanaście sekcji (2) rozmie
szczonych wzdłuż jej osi, z których każda sekcja (2) ma nieza
leżne doprowadzenie powietrza oraz ma zatopione mieszadła 
śmigłowe (3) rozmieszczone po jednej lub po obu stronach tych 
sekcji (2) rusztów, o osi poziomej ustawionej prostopadle do 
wspomnianej osi komory (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 304834 (22) 94 08 30 6(51) C03B 23/03 
(31)93 9310396 (32)93 08 31 (33) FR 
(71) SAINT GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Didelot Claude 

(54) Sposób i urządzenie do nadawania 
wypukłości taflom szklanym, wypukłe tafle 
szklane oraz wypukłe szyby 

(57) Sposób polega na nadawaniu wypukłości tafli szklanej 
lub taflom szklanym w co najmniej dwóch etapach, przy czym 
pierwszy etap polega na działaniu siły ciężkości, co przyczynia 
się do powstania wstępnej postaci kształtu ostatecznego, a 
ostatni etap prowadzi do uzyskania kształtu ostatecznego i 
polega na skojarzonym działaniu, jednoczesnym lub niejedno-
czesnym, siły ciężkości i co najmniej jednej dodatkowej siły 
mechanicznej. 

Urządzenie do nadawania wypukłości taflom szklanym 
na ramie zawiera ramę (1), której co najmniej jedna część jest 
zdublowana, umożliwiając dwa położenia, z których pierwsze 
przyczynia się do uzyskania kształtu wstępnego, a drugie kształ
tu ostatecznego, a ponadto zawiera co najmniej jeden element 
kształtowy (8) przyczyniający się do uzyskiwania kształtu osta
tecznego oraz elementy umożliwiające wzajemne zbliżanie ele
mentu kształtowego i ramy (element 5 na rysunku). 

Szyba wypukła, uzyskana sposobem według wynalaz
ku, ma w co najmniej jednym obszarze przystawania kąt przy
stawania, większy od 50° oraz promień krzywizny, mniejszy od 
200 mm, korzystnie mniejszy od 150 mm. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 305070 (22) 94 09 16 6(51) C03C 3/083 
(31) 93 9311129 (32) 93 09 17 (33) FR 
(71) Saint-Gobain Vitrage, Courbevoie, FR 
(72) Jeanvoine Pierre, FR; Lismonde Michel, FR; 

Vieslet Jacques, BE 
(54) Kompozycje szkła 

krzemionkowo-sodowo-wapniowego 
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje szkła przydat

ne do wytwarzania szyb stosowanych w szczególności w archi
tekturze i w pojazdach samochodowych i przemysłowych. 

Kompozycje zawierają w procentach wagowych od 0,75 
do 1,4% łącznie żelaza wyrażonego jako Fe20s, od 0,25 do 0,32% 
żelaza dwuwartościowego w postaci FeO oraz wykazują, przy 
grubości od około 3 do 3,3 mm, współczynnika przepuszczalności 
dla światła przy oświetleniu A (TU) co najmniej 70%, całkowity 
współczynnik przepuszczalności energii (TE) mniejszy niż około 
46% i współczynnik przepuszczalności nadfioletu mniejszy niż 
około 25%. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300321 (22)93 09 06 6(51) C04B 33/02 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Oleszczyński Bogdan, Polio Iwo, Gazda 

Lucjan 
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(54) Sposób wytwarzania tworzywa do ceramiki 
budowlanej, półszlachetnej i ogniotrwałej 

(57) Sposób wytwarzan ia tworzywa do ceramiki budowlanej, 
półszlachetnej i ogniotrwałej ze skał towarzyszących pokładom 
węgla kamiennego polega na tym, że strukturę skalną niszczy 
się poprzez działanie ruchów wodnych, wytwarza się zawiesinę 
drobnoziarnistą produktu użytecznego poniżej 0,063 mm, przy 
selektywnym odbiorze czasowym 1 lub 2 lub 3 godzinnym w 
temperaturze 15 - 90°C, o gęstościach 1,5 -1,7 g/cm3, substan
cje szkodliwe dla ceramiki jak sferosyderyty, piryt, mułowce, 
piaskowce sedymentują w urządzeniach rozmywających, zna
czne ilości węgla oddziela się na sitach o oczkach 0,3 -1,0 mm, 
nadmiar wody usuwa się poprzez filtrację przeponową do 20 • 
30% wag. lub rozcieńcza się zawiesiny wodą do gęstości 1,1 • 
1,2 g/cm i rozdziela się na hydrocy klonach przy ciśnieniu około 
0,2 MPa. 

Jako składniki ułatwiające filtrację do procesu rozmula-
nia wodnego wprowadza się inne składniki i surowce ceramicz
ne jak zanieczyszczony kaolin i wymagające uzdatnienia gliny 
lub substancje flokulujące na przykład roksykol. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 306374 (22)93 0914 6(51) C04B 41/86 
(31) 92 182 (32) 92 0917 (33) IT 
(86) 93 0914 PCT/IT93/00097 
(87) 94 03 31 WO94/06728 PCT Gazette nr 8/94 
(71) COLOROBBIA S.P.A., Montelupo 

Fiorentino, IT 
(72) Brusa Augusto 
(54) Ulepszony sposób i wyposażenie do 

formowania produktu uwarstwionego dla 
nakładania szkliwa na powierzchnie płytek i 
w innych celach oraz układy do stosowania 
tego produktu 

(57) Mieszanina, rozpuszczona w wodzie, przygotowana z 
około 90% - 98% substancji obojętnych nadających się do 
formowania szklistej powłoki i około 10% - 2% włókien celulozo
wych, jest podawana do urządzenia odwadniającego, takiego 
jak np. płaski stół zasysający w rodzaju stosowanym do wytwa
rzania papieru, dla utworzenia warstwy, przy czym do miesza
niny jest dodawany polielektrolrt kłaczkujący. Utworzona war
stwa jest obrabiana poprzez odwodnienie, suszenie i przez 
obróbkę powierzchniową dla przytrzymania i utwierdzenia. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 304861 (22) 94 09 01 6(51) C07C 45/49 
C07C 29/141 

(31) 93 4330489 (32)93 09 09 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Fell Bernhard, Hermanns Peter 
(54) Sposób hydroformylowania butadienu-1,3 
(57) Butadien-1,3 poddaje się hydroformylowaniu w tempe

raturze 60 do 150°C, pod ciśnieniem 1 do 20 MPa, w obecności 
wodnego roztworu, który zawiera co najmniej jeden rozpusz
czalny w wodzie związek rodu i co najmniej jedną rozpuszczalną 
w wodzie organiczną fosfinę, jako katalizatora, przy czym w 
wodnym roztworze utrzymuje się wartość pH wynoszącą 8 do 
11. 

Sposób służy do otrzymywania prekursorów 2-propy-
loheptanolu oraz dalszych produktów. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 304947 (22)94 09 06 6(51) C07C 309/40 
(31) 93 4330377 (32) 93 09 08 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Schnatterer Albert, Fiege Helmut 
(54) Sposób wytwarzania kwasu 

4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego 
(57) Sposób wytwarzania kwasu 4, 4'-dinitrostilbeno-2, 2-

disułfonowego i jego soli o wzorze 1, w którym M oznacza atom 
wodoru lub jon metalu alkalicznego, na drodze utleniania kwasu 
4-nrtrotolueno-2-surfonowego za pomocą środka utleniającego 
w obecności silnej zasady charakteryzuje się tym, że utlenianie 
prowadzi się w mieszaninie złożonej z wody i rozpuszczalnika 
organicznego wybranego z szeregu alkoholi, eterów, estrów, 
acetali i ich mieszanin. 

Kwas 4, 4'-dinitrostilbeno-2, 2'-disułfonowy jest produ
ktem pośrednim w wytwarzaniu wybielaczy optycznych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 300434 (22)93 0917 6(51) C07D 201/16 
(71) PUŁAWY S.A. Zakłady Azotowe, Puławy 
(72) Grzegorzewicz Józef, Traciłowski Stanisław, 

Bajda Henryk, Skowron Waldemar, 
Gotkowski Andrzej 

(54) Sposób oczyszczania laktamów i urządzenie 
do oczyszczania laktamów 

(57) Sposób oczyszczania laktamów charakteryzuje się tym, 
że do pierwszego i/lub kolejnego stopnia krystalizacji, wprowa
dza się dodatkowo strumień oczyszczonego i zestalonego ka-
prolaktamu. 



18 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (554) 1995 

Urządzenie do oczyszczanie laktamów zawlere ciąg 
aparatów technologicznych, w skład którego wchodzą: aparat 
do intensywnego mieszania i transportu (B-1), aparat do frakcjo
nowanej krystalizacji (B-2), wirówka (C), aparat do zestalania 
(A), oprzyrządowanie oraz charakteryzuje się tym, że do ciągu 
tego wprowadzono urządzenie do zestalania (F), odmierzania 
(G), transportu (H) i dozowania (T) kaprolaktamu. Układ oczysz
czania może być jednostkowy lub wielostopniowy. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300317 (22)93 09 07 6(51) C07D 209/46 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Piechaczek Janina, Cybulski Jacek, Glice 

Magdalena, Rytelewska Jolanta, 
Chilmończyk Zdzisław, Serafin Jadwiga 

(54) Sposób otrzymywania indobufenu w 
korzystnej farmaceutycznie postaci 
krystalicznej 

(57) Sposób polega na tym, że 2-karboksybenzaldehyd podda
je się kondensacji z kwasem 2-(4-amino)-fenylomasłowym w roz
puszczalniku alkoholowym, w temperaturze 20 - 40°C, wyodrębnia 
powstały kwas 2-[4-(2-karboksy benzylideno) amino] fenylomasłowy, 
który następnie poddaje się redukcji borowodorkiem meta
lu alkalicznego do kwasu 2-[4-(2-karboksybenzylo)amino] 
fenylomasłowego, który wyodrębnia się i poddaje cykliza-
cji w środowisku toluenu lub ksylenu, w temperaturze wrze
nia rozpuszczalnika, a otrzymany indobufen ewentualnie 
krystalizuje się z izopropanolu. 

Indobufen znajduje zastosowanie jako lek o działaniu 
przeciwzakrzepowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 304946 (22)94 09 06 6(51) C07D 211/18 
C07D 265/30 
A61K 31/16 

(31)93 02667 (32)93 09 07 (33) CH 
(71) F. Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Ackermann Jean, CH; Banner David, CH; 

Gubernator Klaus, DE 
(54) Nowe karboksamidy, sposób ich wytwarzania 

oraz zawierające je preparaty 
farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe karboksamidy o wzo
rze 1, ich hydraty lub sołwaty i fizjologicznie dopuszczalne sole, 
sposoby ich wytwarzania oraz zawierające te związki preparaty 
farmaceutyczne. 

Związki te hamują wywołaną trombiną agregację, płytek 
i krzepnięcie fibrynogenu w osoczu krwi. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 301777 (22)94 0104 6(51) C07D 233/64 
(31)93 9311030 (32)93 0916 (33) FR 
(71) ROUSSELUCLAF, Paryż, FR 
(72) Bhatnagar Neerja, Buendia Jean, Griffoul 

Christine 
(54) Sposób wytwarzania siarkowych pochodnych 

imidazolu i nowe produkty pośrednie 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania siarkowych 

pochodnych imidazolu o wzorze 1, w którym Ri oznacza prosty 
lub rozgałęziony rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinyIowy, alkilo-
tio, każdy zawierający co najwyżej 10 atomów węgla lub rodnik 
cykloalkilowy, zawierający 3-7 atomów węgla, przy czym wszy
stkie te rodniki eą ewentualnie podstawione, Ffe I R3, jednakowe 
lub różne, dobrane eą spośród a) atomu wodoru, atomów chlo
rowca, rodników hydroksy, merkapto, formylowego, acylowego, 
karbokey wolnego, w postaci soli lub estru, nitro, cyjan o I -P03(R)2. 
w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy lub fenylowy 
ewentualnie podstawiony, b) rodnika -(CHs)mi-S(0)m2-X-Rio, c) 
rodników alkilowego, alkenylowego, alkoksylowego l alkilotio, 
w którym atom siarki jest ewentualnie jedno- lub dwuutleniony, 
każdy z tych rodników jest prosty lub rozgałęziony i zawiera co 
najwyżej 6 atomów węgla i są ewentualnie przerwane jednym 
lub kilkoma heteroatomami dobranymi spośród atomów siarki, 
tlenu lub azotu i ewentualnie podstawione, d) rodników fenylo-
wego, benzoilowego i fenylotio, w którym atom siarki jest ewentu
alnie jedno- lub dwuutleniony, przy czym rodniki te są ewentualnie 
podstawione, e) rodników o wzorze 9 i o wzorze 10, f) rodnika 
-S-S-R12, przy czym co najmniej jeden z R2 i R3 oznacza ewen
tualnie podstawiony rodnik alkoksy lub rodnik -(CH2)mi-S(0)m2-
X-R10, FU dobrane jest spośród atomów chlorowca, rodnika 
nitro, rodników -(CH2)mi-S(0)m2-X-Rio, -(CH2)mi-COORi4, 
-(CH2)mi-CONHRi4, -(CH2)mi-CN, -SO2-NH-SO2-R14, -NH-
SO2-R14, -PO3R14, -NH-SO2-CF3, -S02-N = C(Ri3)-N(CH3)2, 
-(CH2)fni-S03Ri4, -CO-NH-OR14, -CO-NH-NH-SO2-CF3, -
CO-NH-SO2R14, -CH2S02NHCO-Ri4, -CH2CONH-SO2-R14, 
-NHS02NHCO-Ri4,-NHCONHS02-Ri4,-CONHS02NRi4Ri5, 
-SO2-NHCONR14R15, -S02N(Ri4)ORiS l -SO2-NHSO2-R14, -
S02NHPO(Ru)2, -CONHPO(Ru)2, -SO2NHCN, -SO2NHCOR14, 
-S02NHS02NRi4Ri5, -S02NHS02N(CH2CH2)2Y, -NHSO2NH-
-S02Ri4, -NHS02NHPO(Ru)2, -NHSO2R14, -NR14COCO2H, -
SO2NHCO2R14, przy czym produkty o wzorze 1 są we wszystkich 
możliwych postaciach izomerycznych racemicznych, enancjome-
rów, diastereoizomerów, jak również ich soli addycyjnych z 
kwasami nieorganicznymi i organicznymi lub z zasadami nie
organicznymi i organicznymi. 

Produkty o wzorze 1 i ich sole addycyjne z kwasami mają 
własności antagonistyczne wobec receptora angiotensyny II i 
mogą być stosowane w lecznictwie m.in. do leczenia nadciśnienia 
tętniczego, niewydolności serca nerek, niektórych zaburzeń źo-
łądkowo-jelKowych, ginekologicznych, zapobiegania ponowne
mu zwężeniu naczyń po plastyce naczyniowej. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 304989 (22)94 09 09 6(51) C07D 401/02 
A61K 31/47 

(31) 93 225380 (32) 93 0910 (33) JP 
(71) Daiichi Pharmaceutical Co.Ltd., Tokio, JP 
(72) Kimura Youichi, Kawakami Katsuhiro, 

Mikata Norimasa, Uchiyama Keiji, Uemura 
Tazuo, Yukimoto Yusuke 

(54) Kryształy związku przeciwbakteryjnego, 
sposób selektywnego ich wytwarzania i 
zawierający je środek farmaceutyczny 

(57) Wynalazek ujawnia kryształy 3/2 hydratu, 1/2 hydratu, 1 
hydratu i anhydrat kwasu 7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4] heptan-5-
ylo]-8-chk>ro*-fluoro-1-[(1R, 2S) -2-fluorocyklopropylo]-4-ok»o-1,4-
dihy drochinolino -3-karboksy lowego oraz środek przeciwbakteryjny 
charakteryzujący sie tym, że jako substancję czynną zawiera leczni
czo skuteczną ilość 3/2 hydratu powyższego kwasu posiadającego 
zasadniczo określoną charakterystykę dyfrakcji promieni rentgeno
wskich. 

Ujawniono również sposób selektywnego wytwarzania 
3/2 hydratu, 1 hydratu, 1/2 hydratu i anhydratu kwasu 7-[(7-(S)-
amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-ylo] 8-chloro-6-fluoro-1- [(1R, 
2S)-2-fluorocyklopropylo]-4-okso-1, 4-dihydrochinolino-3-kar-
boksy lowego, polegający na tym, że poddaje się obróbce kwas 
7-[(7-(S)-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-ylo] -8-chloro-6-fluoro-
1-[(1R, 2S)-2-fluorocyklopropylo] -4-okso-1,4-dihydrochinolino-
3-kar boksy Iowy w uwodnionym rozpuszczalniku lub w wodzie 
lub rekrystalizuje się ten kwas z uwodnionego rozpuszczalnika 
lub wody. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 305047 (22)94 0914 6(51) C07D 401/14 
C07D 403/14 
A61K 31/495 

(31) 93 122266 (32) 93 0916 (33) US 
94 277789 25 07 94 US 

(71) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, 
US 

(72) Gylys Jonas A., US; Ruediger Edward K, 
CA; Smith David W., US; Solomon Carola, 
CA; Yevich Joseph P., US; Dextraze Pierre, 
CA 

(54) Nowe pochodne piperazyny i środek 
farmaceutyczny 

(57) Nowe pochodne piperazyny o ogólnym wzorze 5, w 
którym R1 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, niższy alkil, 
niższy alkoksyl lub niższą grupę alkilotio, R2 i R niezależnie 
oznaczają atom wodoru lub niższy alkil, R4 oznacza atom wo
doru lub niższy alkoksyl, W oznacza pojedyncze wiązanie ko
walencyjne lub grupę o wzorze -NR5-, w którym R5 oznacza atom 
wodoru, niższy alkil, niższy acyl lub niższy alkilosulfonyl, X 
oznacza -NR2^-, -OR2 lub podstawnik Re, to jest atom wodoru, 

niższy alkil, Cs-Cz-cykloalkil, aryl lub arylo-nlższy alkil, Y i Z 
niezależnie oznaczają N lub CH, przy czym gdy jeden z symboli 
Y i Z oznacza CH, to wówczas drugi z nich oznacza N, m oznacza 
0, 1, 2 lub 3, a n oznacza 1 - 5, a także ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole i/lub sołwaty oraz środki farmaceutyczne 
zawierające te związki jako substanjcę czynną, są użyteczne w 
leczeniu i profilaktyce naczyniowych bólów głowy. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 300318 (22)93 09 07 6(51) C07D 403/04 
A61K 31/495 

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Chilmończyk Zdzisław, Cybulski Jacek, 

Zaworska Alicja, Bogdal Maria, Miłosz 
Jolanta, Dzikowska Jadwiga 

(54) Nowe pochodne l-/2-pirymidylo/piperazyny, 
sposób wytwarzania nowych pochodnych 
l-/2-pirymidylo/piperazyny oraz zawierający 
je środek farmaceutyczny 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 1 -(2-piiymidylo) 
piperazyny o wzorze 1, w którym R oznacza grupę przedstawioną 
wzorem 2a, 2b lub 2c oraz ich soli addycyjnych z kwasami. 

Sposób ich wytwarzania polega na tym, że 1-(2-pirymi-
dylo) - piperazynę poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 
RX, w którym R ma znaczenie określone powyżej, zaś X oznacza 
chlorowiec lub niższą grupę alkoksyIową. 

Nowe pochodne mogą znaleźć zastosowanie do wytwa
rzania środków nasennych, środków ogólnie znieczulających 
oraz środków wspomagających działanie innych leków znieczu
lających. 

(4 zastrzeżenia) 

(71} LONZAA.G.,Gampell/Wallis,CH 
(72) Stucky Gerhard, Imwinkelried René 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

imidazopirydyny 
(57) W nowym sposobie wytwarzania imidazopirydyn o wzo

rze ogólnym 1, w którym Ri oznacza grupę alkilową, cykloalki-
lową, arylową lub aryloalkilową lub resztę heterocykliczną, R2 i 
FU są jednakowe lub różne i każdy z nich oznacza atom wodoru, 
grupę hydroksylową, grupę cyjanową, alkilową, cykloalkilową, 
arylową, aryloalkilową alkanoilową lub alkoksykarbonylową, zaś 
R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową, arylową lub aryloalkilo
wą lub atom chlorowca, w ostatnim etapie, amidy nę o wzorze 3, 
w którym Ri ma podane wyżej znaczenie, a X oznacza atom 
chlorowca, poddaje się, w obecności zasady, cyklizacji ze związ
kiem 1,3-dwukarbonylowym o wzorze ogólnym 4, w którym R3 
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ma podane wylej znaczenie, a Re i R7 są jednakowe lub różne 
i każdy z nich oznacza atom wodoru, grupę alkilową, arylową, 
aryloalkilową, alkoksylową lub alkoksykarbonylową. 

Imidazopirydyny są produktami pośrednimi przy wy
twarzaniu antagonistów angiotensyny II. 

(8 zastrzeżeń) 

(71) LONZA A.G., Gampel/Wallis, CH 
(72) Stucky Gerhard, Imwinkelried René 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

imidazopirydyny 
(57) Sposób wytwarzania imidazopirydyn o wzorze ogólnym 

1, w którym Ri oznacza grupę alkilową, cykloalkilową, arylową 
lub aryloalkilową bądź resztę heterocykliczną, R2 i R4 są jedna
kowe lub różne i każdy z nich oznacza atom wodoru, grupę 
hydroksylową, cyjanową, alkilową, cykloalkilową, arylową, ary
loalkilową, alkanoilową lub alkoksykarbonylową, zaś Ra - ozna
cza atom wodoru, grupę alkilową, arylową, aryloalkilową lub 

WZÓR 1 

atom chlorowca, polega na tym, że alkoksyimidan o wzorze 
ogólnym 2, w którym Ri ma podane wyżej znaczenie, a R5 
oznacza grupę alkilową, arylową lub aryloalkilową, poddaje się 
cyklizacji z aminoacetonřtry lem i ze związkiem 1,3-dwukarbony-
lowym o wzorze ogólnym 3, w którym R3 ma podane wyżej 
znaczenie, a Re i R7 są takie same lub różne i każdy z nich 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową, arylową, aryloalkilową, 
alkoksylową lub alkoksykarbonylową. 

Imidazopirydyny są cennymi produktami pośrednimi 
przy wytwarzaniu antagonistów angiotensy ny II. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 306371 (22)94 03 22 6(51) C07D 503/00 

(31) 93 93200872 (32) 93 03 26 (33) EP 

(86) 94 03 22 PCT/EP94/00919 
(87) 941013 W094/22873 PCT Gazette nr 23/94 
(71) GIST-BROCADES N.V., Delft, NL 
(72) Weber Pieter Gijsbert 
(54) Diaminowe sole kwasu klawulanowego 
(57) Ujawniono nowe diaminowe sole kwasu klawulanowe

go, sposób ich wytwarzania, zawierające je kompozycje farma
ceutyczne i nowy sposób stosowania tych soli diamin do wytwa
rzania kwasu klawulanowego i jego soli i estrów. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 304987 (22) 94 09 09 6(51) C08F 2/46 
H01B 13/22 

(31) 93 4331086 (32) 93 09 11 (33) DE 

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

(72) Kiessling Gerhard, Pillath Raimund, 
Reuther Stefan, Richter Anja, Conrad Horst 

(54) Sposób utrwalania wytworów nawojowych 
oraz rodnikowo polimeryzujące masy do 
przeprowadzania tego sposobu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu utrwalania wytworów na
wojowych z materiałów przewodzących eleketrycznie, drogą 
nasycania rodnikowo polimeryzującymi masami i utwardzania 
cieplnego oraz dotyczy rodnikowo polimeryzujących mas do 
przeprowadzania tego sposobu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że te wytwory nawojowe 
nasyca się na drodze zanurzania, polewania, impregnacji próżnio
wej, impregnacji ciśnieniowo-próżniowej lub kropienia i równo
cześnie z utwardzaniem lub po utwardzaniu cieplnym dotwardza 
się promieniowaniem jonizującym. 

Rodnikowo polimeryzujące masy charakteryzują się tym, 
że zawierają kombinację substancji pomocniczych, składającą się 
z A) jednego lub wielu tlenków acylofosfiny jako fotoinicjatorów, 
B) jednego lub wielu C-C-labiinych inicjatorów reagujących na 
działanie ciepła i C) jednego lub wielu stabilizatorów typu hydro
chinonów, chinonów, alkilofenoli i/lub eterów alkilofenolu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300437 (22) 93 09 18 6(51) C08F 20/06 
C08G 12/00 

(71) EMES Mining Service Sp. z o.o., Katowice 
(72) Bereś Janusz 
(54) Sposób wytwarzania stałych katalizatorów 

do utwardzania żywic aminowych 
(57) Istota sposobu polega na wbudowaniu drobin mocnych 

kwasów w sieć przestrzenną stałych polimerów lub kopolime
rów, pochodnych kwasu akrylowego. Sposób charakteryzuje 
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się tym, że wodne roztwory mocnych kwasów i/lub ich sol! 
amonowych żeluje się za pomocą usieciowanych polimerów 
i/lub kopolimerów akrylowych, wytwarzanych bezpośrednio w 
środowisku żelowanego roztworu względnie przygotowanych 
oddzielnie, po czym rozdrabnia się i ewentualnie suszy, przy 
czym końcowy produkt zawierać może również dodatki wspo
magające, wprowadzane bezpośrednio do roztworu kwasu l/lub 
soli lub też łącznie z monomerami względnie polimerami żelu
jącymi. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 305010 (22) 94 09 12 6(51) C08G 18/80 
C08G 59/40 

C08F 226/02 
C08L 60/00 
C09D5/44 

(31)93 4331061 (32)93 0913 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Hoenel Michael, AT; Schafheutle Markus 

A., DE; Voelker Achim, DE; Walz Gerd, 
DE; Wehner Susanne, DE; Ziegler Peter, DE 

(54) Bezrozpuszczalnikowe, wodne dyspersje 
syntetycznej żywicy 

(57) Bezrozpuszczalnikowe, wodne dyspersje syntetycznej 
żywicy charakteryzują się tym, że zawierają polimer A, otrzyma
ny przez polimeryzację A1) zamaskowanych pol i izocyjanianów, 
przy czym część grup maskujących zawiera etylenowo nienasy
coną grupę i A2) etylenowo nienasyconych monomerów, w 
obecności jonowej żywicy B). 

Nadają się one do zastosowania jako spoiwa w kąpie
lach do lakierowania elektroforetycznego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 306375 (22)93 04 21 6(51) C08G 63/86 
(31) 92 1348 (32) 92 04 27 (33) CH 
(86) 93 04 21 PCT/CH93/00105 
(87) 93 1111 W093/22367 PCT Gazette nr 27/93 
(71) RHONE POULENC VISCOSUISSE S.A., 

Emmenbrücke, CH 
(72) Müller Stephan 
(54) Sposób wytwarzania poliestru oraz jego 

zastosowanie 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania poliestru lub 

kopoliestru z jednostkami poliAereftalanu etylenu/, bez stosowa
nia antymonu. Po estryfikacji, na początku etapu polikondensacji, 
do mieszaniny reakcyjnej dodaje się, jako mieszany katalizator, 10 
- 75 ppm litu i 15 - 80 ppm germanu. 

Tak otrzymany ester, wolny od antymonu, nadaje się do 
wytwarzania butelek, folii, włókien, filamentu oraz kształtek. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 305058 (22) 94 09 15 6(51) C09J 127/06 
(31) 93 122139 (32) 93 0915 (33) US 
(71) IPS Corporation, Gardena, US 
(72) Patel Naresh D., Brown Mark W. 

(54) Klej, zwłaszcza do łączenia rur z 
chlorowanego polichlorku winylu 

(57) Klej, oparty na chlorowanym polichlorku winylu, do 
łączenia rur z chlorowanego polichlorku winylu, zawiera a) około 

18 - 28% wag. żywicy typu chlorowanego polichlorku winylu, b) 
rozpuszczalnik o wysokiej prężności par obejmujący około 15 -
35% wag. tetrahydrofuranu i od 0 do około 30% wag. metyloety-
loketonu, c) rozpuszczalnik o niskiej prężności par obejmujący 
około 20 • 45% wag. cykloheksanonu, od 0 do około 30% wag. 
N-metylopirolidonu i od 0 do około 10% wag. estrów dizasado-
wych (mieszaniny rafinowanych dlmetylowych estrów kwasu 
adypinowego, glutarowego i bursztynowego) oraz d) ewentual
nie do około 8% wag. co najmniej jednego składnika wybranego 
z grupy obejmującej pigmenty, wypełniacze, środki tiksotro-
pujące i stabilizatory. Stężenie lotnych związków organicznych 
w kleju opartym na chlorowanym polichlorku winylu jest na 
poziomie lub poniżej dopuszczalnej maksymalnej wielkości 450 
g/IHr. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 300367 (22)93 09 09 6(51) C09J 133/08 
(71) "Polifarb" S.A., Wrocław 
(72) Aniołowska Halina, Płatek Edward, Jędryka 

Stanisław, Zdanowicz Henryk, Kozanecki 
Hieronim, Rospond Wojciech, Krzyżanowski 
Adam, Maciocha Stefan, Właź Edward, 
Rudzianiec Teresa, Radochińska Urszula 

(54) Klej emulsyjny akrylowy dla budownictwa 
(57) Klej zawiera węglan wapnia, kaolin, środki dyspergują

ce, zagęszczające, grzybobójcze. Lepiszczem kleju jest dysper
sja terpoiimeru akrylowo-styrenowo-maleinowego w ilości 30 • 
70% wagowych. Skład terpoiimeru: 25 - 60% wag. akrylanu 
n-alkilu o długości łańcucha C1 - C4 w ilości 10 - 70% wag., 
maleinianu dwubutylu w ilości 5 - 30% wag., amidu lub N-mety-
loamidu kwasu akrylowego lub metakrylowego w ilości 0,25 -
1,0% wag., anionowego polielektrolřtu stanowiącego mieszani
nę polikwasu akrylowego lub metakrylowego i jego soli alkali
cznej w ilości 0,3 -1,3% wag., przy czym stosunek polikwasu do 
jego soli wynosi 1 : 0,4 - 0,7. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300432 (22)93 0917 6(51) C10G1/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Wasilewski Piotr, Szeja Wiesław, 

Swaryczewski Zygmunt 
(54) Sposób usuwania związków smołowych i 

wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych z gleby 

(57) Sposób polega na tym, że próbkę gleby miesza się z 
wodą z dodatkiem małych ilości węglowodorów ciekłych oraz 
związków powierzchniowo-czynnych i mieszając poddaje aera-
cji, zbierając po określonym czasie koncentraty powierzchnio
we. 

Jako węglowodory korzystne jest stosowanie frakcji z 
procesu przeróbki ropy naftowej o temperaturze wrzenia 150° -
350'C w ilości od 50- 500 ppm, a jako związki powierzchniowo-
czynne korzystne jest użycie mieszanin alkoholi alifatycznych 
lub ich estrów, eterów, ketonów, amidów. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300325 (22)93 09 08 6(51) C10G 27/00 
C16K 1/08 

(75) Klasiński Czesław, Poznań; Ermich Stefan, 
Warszawa; Kulczyk Tadeusz, Poznań; Tatys 
Zbigniew, Zielona Góra; Pruszyńska 
Elżbieta, Warszawa; Falęcka Krystyna, 
Warszawa 
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(54) Sposób równoczesnego odsiarczania ropy 
naftowej i gazów towarzyszących ropie 

(57) Sposób polega na wstępnym odsiarczeniu gazu towarzy
szącego ropie, a następnie użyciu go, jako czynnika odpędzają
cego, do odsiarczenia ropy naftowej. Gaz podczas przechodzenia 
przez ropę ulega ponownemu zasiarczeniu i jest następnie kiero
wany do ponownego odsiarczenia do takiego poziomu, by mógł 
być zagospodarowany lub spalony w pochodni. 

Wynalazek ma zastosowanie w górnictwie naftowym i 
gazownictwie eksploatacji odwiertów ropnych i gazowych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300415 (22)930915 6(51) C10K1/04 
(71) KOKSOPROJEKT Biuro Projektów Sp. z 

o.o., Zabrze 
(72) Tomal Stefan, Celewicz Janusz, Zajdel 

Ryszard, Zembala Henryk, Lis Mieczysław, 
Lis Józef 

(54) Sposób wstępnego chłodzenia gazu 
koksowniczego 

(57) Sposób polega na tym, że surowy gaz koksowniczy 
doprowadza się do przestrzeni międzyrurowej chłodnicy chło
dzonej przepływającą w rurach wodą obiegową, przy czym rury 
zraszane są na co najmniej trzech odpowiednio rozmieszczo
nych poziomach emulsją wodno-smołową zawierającą 3 + 8% 
wagowych smoły koksowniczej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 305843 (22) 94 11 15 6(51) C10L 3/00 
(75) Długosz Kazimierz, Korczyna; Lorenc 

Zbigniew, Wesoła; Reinisch Roman, 
Warszawa; Szwast Ryszard, Sanok; Maj 
Marian, Mielec; Abramowski Tadeusz, 
Warszawa; Stosur Stanisław, Tarnów; Sabat 
Józef, Sanok; Jurczak Adam, Targowiska; 
Przybycień Zbigniew, Tarnów 

(54) Sposób i układ do wykorzystania 
szczerpanego złoża gazu ziemnego 

(57) Sposób polega na tym, że do szczerpanego złoża gazu 
ziemnego dotłacza się gaz do ciśnienia około 6,0 MPa w prze-
ciwprądzie do kierunku postępowania wody, poczynając od 
otworów zlokalizowanych optymalnie najmniej zawodnionych. 
Gaz wytłacza się pod ciśnieniem złoża około 6,0 - 3,0 MPa tylko 
otworami szczytowymi (1,2). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 305011 (22) 94 09 12 6(51) C10L 10/00 
C02F 11/12 

(31) 93 4330884 (32) 93 09 13 (33) DE 
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE; 

Rheinbraun AG, Kolonia, DE 
(72) Dummersdorf Hans-Ulrich, Herbst Günther, 

Erken Manfred, Menge Franz-Josef, 
Kreusing Helmut 

(54) Sposób wykorzystania osadów ściekowych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że mokry osad ścieko

wy, pozyskany z poprzedniego procesu mechanicznego od
wadniania, miesza się z węglem brunatnym, koksem z węgla 
brunatnego lub ich mieszaniną, w stosunku wagowym osadu 
ściekowego do węgla brunatnego lub mieszaniny z koksem z 
węgla brunatnego wynoszącym od 1 : 3 do 3 : 1, a następnie 
prasuje się na mokro z dużymi ciśnieniami prasowania, powyżej 
50 bar, w wypraski o trwałym kształcie. 

Brykietowane wypraski wykorzystuje się termicznie w 
kotle siłowni jako paliwo pomocnicze lub materiałowo w proce-
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sie pirolizy lub zgazowania, do uzyskiwania gazu grzewczego 
lub syntezowego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300366 (22) 93 09 09 6(51) C22B 1/24 
(75) Spisak Wojciech, Opole; Babik Włodzimierz 

Jan, Legnica; Stawski Tadeusz Marian, 
Legnica; Koryciak Mirosław, Legnica; Idzik 
Jerzy, Opole; Kossakowski Andrzej, Opole 

(54) Lepiszcze do brykietowania i sposób jego 
wytwarzania 

(57) Sposób wytwarzania lepiszcza do brykietowania pole
ga na tym, że materiał organiczny w postaci kory, trocin, pyłu, 
zrębków drewna iglastego lub liściastego, poddaje się działaniu 
wodorotlenku metali alkalicznych i wody w czasie od 2 do 15 
godzin, w temperaturze od 120 do 230°C, pod ciśnieniem od 3 
do 10 atmosfer. Wynalazek obejmuje także lepiszcze do brykie
towania. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300339 (22) 93 09 08 6(51) C22B 7/04 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Chamer Ryszard, Byszyński Leszek, Kurek 

Zygmunt, Orski Jacek, Botor Jan, Kapias 
Piotr, Sosin Jan, Bednarek Andrzej, Ciosek 
Jan, Czaja Marian, Brzezina Eugeniusz 

(54) Sposób odzyskiwania metali nieżelaznych, 
zwłaszcza srebra z żużli z pieców 
kupelacyjnych 

(57) Sposób odzyskiwania metali nieżelaznych, zwłaszcza 
srebra charakteryzuje się tym, że jako topnik stosuje się granu
lowany żużel pomiedziowy w ilości 10 - 30% wagowych masy 
żużla srebrowego, zaś jako reduktor stosuje się szlamy ołowio
we w ilości 5 - 20% wagowych masy żużla srebrowego. Przygo
towaną mieszankę żużla srebrowego, żużla pomiedziowego i 
szlamów ołowiowych suszy się do wilgotności poniżej 5% i 
przetapia się. W trakcie topienia dodaje się koksik w ilości do 
2% wagowych masy żużla srebrowego. Po całkowitym stopieniu 
wsadu, na około 30 minut przed spustem produktów z pieca, 
top poddaje się odstawaniu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 305988 (22) 94 11 23 6(51) C22C 38/04 
(75) Pacyna Jerzy, Kraków; Tomala Józef, 

Kłomnice; Korczak Wacław, Częstochowa; 
Gębka Kazimierz, Częstochowa; Ujma 
Janusz, Częstochowa 

(54) Stal, zwłaszcza na trzpienie dla rurówni 
pielgrzymowych 

(57) Stal, zwłaszcza na trzpienie dla rurowni pielgrzymo
wych, charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo 0,32 do 0,37% 
węgla, 1,90 do 2,10% manganu, 0,95 do 1,05% krzemu, max. 
0,30% chromu, max. 0,30% niklu, 0,42 do 0,47% molibdenu, 
0,10 do 0,20% wanadu, max. 0,020% fosforu, max. 0,010% siarki 
oraz 0,020 do 0,040% aluminium metalicznego. 

Stal o wyżej wymienionym składzie chemicznym stoso
wana jest do produkcji trzpieni o średnicach 096 do 180 mm. 

Natomiast na trzpienie o średnicach 0180 do 266 mm stosowana 
jest stal charakteryzująca się zawartością wagową chromu w 
granicach 0,40 do 0,60% i zawartością siarki max. 0,020%. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 306034 (22) 94 11 28 6(51) C23F 11/00 
(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 

Profesjonalnej UNITRA-RADWAR 
Warszawskie Zakłady Radiowe RA W AR, 
Warszawa 

(72) Gendek Zdzisław, Czechowski Jerzy 
(54) Środek do czyszczenia i jednoczesnego 

zabezpieczania przed korozją, zwłaszcza 
aluminium i jego stopów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do czyszczenia i 
jednoczesnego zabezpieczenia przed korozją, zwłaszcza alumi
nium i jego stopów, mający zastosowanie do powierzchni detali o 
dowolnym kształcie i kącie nachylenia tych powierzchni wzglę
dem siebie. 

Środek na bazie kwasów nieorganicznych i organicz
nych wypełnionych środkiem tiksotropującym, zawierający uro
tropinę i uzupełniony wodą wyróżnia się tym, że w pierwszej 
wersji zawiera 6 do 10 części wagowych kwasu mrówkowego, 
10 do 15 części wagowych kwasu fosforowego, 6 do 10 części 
wagowych kwasu siarkowego, 5 do 10 części wagowych kwasu 
cytrynowego, 5 do 10 części wagowych cytrynianu sodu, 1 do 
3 części wagowych siarczanu sodu, 1 do 3 części wagowych 
molibdenianu sodu, 1 do 3 części wagowych urotropiny, 8 do 
20 części wagowych krzemionki koloidalnej oraz 16 do 43 części 
wagowych wody, a w drugiej wersji zawiera 6 - 1 0 części 
wagowych kwasu mrówkowego, 10-15 części wagowych kwa
su fosforowego, 5-10 części wagowych kwasu cytrynowego, 5 
-10 części wagowych cytrynianu sodu, 1 - 3 części wagowych 
fosforanu sodu, 2 - 6 części wagowych siarczanu chromowo-po-
tasowego, 1 - 3 części wagowych urotropiny, 8 - 20 części 
wagowych krzemionki koloidalnej, 23 - 62 części wagowych 
wody. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 306376 (22) 94 03 28 6(51) C25B 13/04 
(31) 93 9303486 (32) 93 03 26 (33) FR 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie, 

FR 
(72) Kunntzburger Frédéric, Magne Jean-Claude 
(54) Membrana mikroporowata i sposób jej 

wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy membrany zawierającej 100 części 

wagowych włókien azbestowych, 30 do 70 części wagowych 
pochodnych na bazie krzemionki i 20 do 60 części wagowych 
polimeru fluorowanego, osadzonych na porowatym materiale. 

Stosunek wagowy polimeru fluorowanego do pochod
nych na bazie krzemionki zawarty jest pomiędzy 0,6 a 1,2, korzy
stnie pomiędzy 0,6 a 0,9, z wyjątkiem membrany otrzymanej w 
wyniku osadzania zawiesiny zawierającej 100 części wagowych 
suchej masy włókien azbestowych, 30 części wagowych suchej 
masy pochodnych na bazie krzemionki, 25 części wagowych 
suchej masy polimeru fluorowanego i 1,5 części wagowych suchej 
masy zagęszczacza. 

Membrany te są szczególnie użyteczne w ogniwach 
elektrolitycznych. 

(20 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 305008 (22)940912 6(51) D04D 9/00 
(31) 93 9311297 (32) 93 0917 (33) FR 
(71) LAINIERE DE PICARDIE S.A, Peronne 

Cedex, FR 
(72) Groshens Pierre 
(54) Taśma tekstylna usztywniająca i sposób 

wytwarzania taśmy tekstylnej usztywniającej 
(57) Usztywniająca taśma tekstylna klejona na gorąco jest 

wykonana z dzianiny rządkowej, na którą składają się wyłącznie 
nici z surowca celulozowego, zdolnego do biodegradacji, w 
szczególności z wiskozy, przy czym osnowa wykonana jest 

DZIAŁE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1 (21) 300398 (22) 93 09 15 6(51) E01CIX 
E04B/X 

(75) Piwowarczyk Piotr, Warszawa 

(54) Strukturalnie otwarty systemowy sposób 
urbanistycznie zintegrowanego budowania 
miasta 

(57) Zintegrowany urbanistycznie sposób budowania rów
noległych liniowych pasaży zakłada sieć pasaży (19) separujący 
ruch pieszy od samochodowego, ciągnących się osiowo przez 
całą długość dzielnicy z odnogami i skwerami. 

W szkieletowych wielopiętrowych, tarasowych pasa
żach po obu stronach centralnego niezadaszonego oszklone
go pasażu w każdej dzielnicy są ulokowane obiekty usługowe. 
Sieć metra wzdłużnego pod pasażami z przystankami I metra 
prostokątnie poprzecznego do liniowych dzielnic (19) z przy
stankami obsługuje ruch pieszy. 

Bezkolizyjna prostokątna siatka wielopasmowych auto
strad (9) ze ślimakowymi skrzyżowaniami (9A), umieszczona w 
siatce korytarzy autostradowo-wentylacyjnych (10), wentyluje 
fabryczne i samochodowe rakotwórcze spaliny. 

Wszystkie liniowe dzielnice, autostrady i metro mogą 
być rozbudowywane na końcach linii i równolegle do nich. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 306295 (22) 94 04 18 6(51) E02D 31/00 
(31)93 4313239 (32)93 04 22 (33) DE 
(86) 94 0418 PCT/DE94/00438 
(87) 9410 27 W094/24375 PCT Gazette nr 24/94 
(71) Preussag Anlagenbau GmbH, Hannnover, 

DE 
(72) Derwand Helmut, Engbroks Peter 

(54) Sposób wykonywania podziemnych prac 
budowlanych 

(57) Sposób wykonywania podziemnych prac budowlanych 
w obrębie spodu (4) istniejącego wysypiska polega na tym, że 
wykonuje się w odległości od siebie, jako orurowane odwierty 
wielkośrednicowe, dostępne dla pracowników szyby (1, 2) głę
bione aż do spodu (4) wysypiska. Na głębokości spodu (4) 
wysypiska szyby (1, 2) łączy się dostępnym dla pracowników 
tunelem (5) tworząc zespoloną przestrzeń roboczą. 

Tym sposobem i małym kosztem tworzy się wystarcza
jąco dużą przestrzeń roboczą ponad spodem (4) wysypiska dla 
prowadzenia prac regeneracyjnych. 

(4 zastrzeżenia) 

wyłącznie z nici ciągłych wielowłóknowych o ciągłych włóknach. 
Dzianinę rządkową poddaje się najpierw obróbce polegającej 
na jej nawilżaniu i na prasowaniu mechanicznym poprzez przej
ście pomiędzy ogrzanym cylindrem i taśmą prasującą, przy 
czym temperatura cylindra nie przekracza 130°C, a następnie 
nanosi się na nią punktowo topliwy polimer. 

Usztywnienie klejone na gorąco z taśmy tekstylnej 
wspomnianej wyżej, po punktowym naniesieniu topliwego 
polimeru, korzystnie poddaje się powtórnej obróbce polega
jącej na nawilżeniu i prasowaniu mechanicznym, podobnej do 
pierwszej, z tym, że temperatura cylindra wynosi tylko co 
najwyżej 80°C. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 305046 (22)94 0914 6(51) E06B 7/30 
(31) 93 107023 (32) 93 0915 (33) IL 
(75) Goldstein Pinchas, Jeruzalem, IL 
(54) Wizjer 
(57) Wizjer zawierający układ optyczny umieszczony w obu

dowie charakteryzuje się tym, że układ optyczny ma część 
obiektywową (2) do wytwarzania obrazu rzeczywistego i odwró
conego zamocowaną w rurze (4). 

Rura (4) jest zamontowana w drzwiach lub ścianie. Na 
osi optycznej (15) części obiektywowej (2) za co najmniej jed
nym jej elementem jest umieszczony erektor (14) do ponowne
go odwracania obrazu odwróconego. W pobliżu erektora (14) 
umieszczony jest co najmniej jeden element odbijający do ką
towego odchylania promieni świetlnych wychodzących z części 
obiektywowej (2). Pomiędzy erektorem (14) i co najmniej jed
nym elementem odbijającym jest umieszczony ekran (18), na 
którym powstaje obraz rzeczywisty. 

Ekran (18) jest osadzony wahadło w uchwycie (22) i jest 
zamocowany przesuwnie w kierunku prostopadłym do wiązki 
promieni świetlnych wychodzących z erektora (14). Rura (4) jest 
połączoną nieruchomo z obudową (10) otaczającą erektor (14), 
ekran (18) i element odbijający. W obudowie (10) jest osadzony 
również element obserwacyjny do powiększania obrazu rzeczy
wistego i odwróconego przez erektor (14). 

W innym przykładzie wykonania element obserwacyjny 
jest umieszczony w płaszczyźnie ogniskowej, po stronie obrazu 
części obiektywowej (2) i jest co najmniej częściowo przezroczy
stym płaskim oknem zawierającym powierzchnię rozpraszającą. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 300435 (22) 93 09 17 6(51) E21B 7/28 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Konopko Władysław, Kabiesz Józef, Merta 

Grzegorz 
(54) Sposób oraz urządzenie do wykonywania 

wzdłużnych szczelin zarodnikowych w 
otworach wiertniczych 

(57) Sposób polega na tworzeniu liniowych bruzd w pobo-
cznicy otworu wiertniczego. Bruzdy żłobi się mechanicznie, 
przeciskając organ wycinający (4) ruchem postępowo-zwrot-
nym wzdłuż osi otworu wiertniczego. Urządzenie ma organ 
wycinający (4) w postaci frezów (6,7,8) osadzonych w pionowej 
kolumnie co najmniej z jednej strony korpusu (5). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300376 (22) 93 09 10 6(51) E21C 29/24 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Płonka Rudolf, Rudnicki Wincenty, Baron 

Alfred 
(54) Zespół płozy podpierającej 
(57) Zespół płozy podpierającej kadłub kombajnu górnicze

go stanowi zasadnicza płoza (1 ) posiadająca wzdłuż osi central
ne wybranie, w którym jest osadzona listwa przymocowana do 
kadłuba (4) kombajnu. Zasadnicza płoza (1) zamocowana jest 
przegubowo do kadłuba (4) kombajnu. Od strony spągu (9) 
środkowa część zasadniczej płozy (1) ma symetryczne wypro
filowanie (8) ułatwiające dostosowanie się kształtu płozy do 
nierówności spągu. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300396 (22) 93 09 13 6(51) E21C 41/18 
(71) Katowicki Holding Węglowy S.A. ŚLĄSK 

Kopalnia Węgla Kamiennego, Ruda Śląska 
(72) Ożana Paweł, Szczerbiński Jan, Kulczyk 

Krzysztof, Etryk Włodzimierz, Filipek 
Marian, Jarosz Marcin, Krzyżowski Adam, 
Zahraj Marek, Losa Leon 

(54) Sposób izolowania skrzydłowych części 
pokładów węglowych od zrobów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wentylacyjnego 
izolowania przewidzianych do wybierania skrzydłowych części 
pokładów węglowych, w tym zwłaszcza skłonnych do tąpań oraz 
samozapalenia, kontaktujących ze zrobami zazwyczaj zawało
wymi, od których istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wznie
cenia pożaru, lub wystąpienia zagrożenia metanowego. 

Sposób polega na rozcinaniu skrzydłowej części pokła
du (2) ubierką (3) prowadzoną z jedno- lub dwustronnym wy
gradzaniem przygotowawczego wyrobiska chodnikowego (1) w 
podsadzce (4), za frontem ubierki (3) postępującej bądź bezpo
średnio przy krawędzi pokładu ze zrobami zawałowymi (6) lub 
też w pewnym oddaleniu frontu ubierki (3) od tej krawędzi, z 
wytwarzaniem na linii jej frontu wąskiego węglowego pasa 
wzdłuż krawędzi pokładu z ewentualnym wygradzaniem po
mocniczego wyrobiska chodnikowego lub instalowaniem ruro
ciągu w podsadzce (4). 

Sposób ten również zawiera uprzednie wykonanie przy
gotowawczego wyrobiska chodnikowego, a następnie prowa
dzenie ubierki (3), za której frontem wytwarzany jest odgradza
jący pas podsadzkowy (4). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 302539 (22) 94 03 08 6(51) E21D 15/51 
(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) Fabryka Urządzeń Górniczych GEORYT 

Spółka Akcyjna, Kraków 
(72) Chylaszek Ryszard, Tylek Jan, Podleś Robert 
(54) Blok zaworowy 
(57) Blok zaworowy przeznaczony do stojaków hydraulicz

nych stosowanych w obudowach górniczych charakteryzuje się 
tym, że ma hydrauliczny zaworowy zamek (1) zbudowany z 
segmentowego prostopadłościennego korpusu (2) mającego 
osiowy wielostopniowy cylindryczny otwór (9), w którym umie
szczona jest profilowana przegroda (10), na której z jednej 
strony, wsparte jest uszczelniające gniazdo (11) dociskane pro
filowanym łącznikiem (12), który w swoim wewnętrznym cylin
drycznym otworze (13) ma umieszczony suwliwie zaworowy 
stożek (14). Stożek (14) dociskany jest do uszczelniającego 
gniazda (11) za pomocą sprężyny (15). Natomiast w korpusie 
(16) suwliwego zaworowego stożka (14) umieszczony jest drugi 
zawór zwrotny (17) wyposażony w kulkę (18), dociskaną do 
gniazda (19) znajdującego się wewnątrz zaworowego stożka 
(14), działaniem sprężyny (20) umieszczonej wewnątrz wkręca
nej profilowanej tulei (24) w formie walcowego naczynka z 
dnem. Z drugiej strony profilowanej przegrody (10) usytuowany 
jest suwliwie dwustopniowy sterujący tłoczek (25). 

(5 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 304926 (22) 94 09 05 6(51) E21D 23/03 
E21F15/02 

(31) 93 4330086 (32)93 0906 (33) DE 
(71) Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik 

GmbH & Co., Wuppertal, DE 
(72) Kuschke Günther 
(54) Hydrauliczna jednostka obudowy tarczowej 

dla ściany z podsadzką płynną 
(57) Hydrauliczna jednostka obudowy tarczowej jest połą

czona z przestawi al n ą w wysokości ścianą podsadzkową, która 
jest zamocowana przesuwał nie względem spągnicy (1) lub stro
pnicy (6), na stojaku podsadzkowym (24) i podpieranego przez 
niego wieńca stropnicowego (21). Do stropnicy (6) jest przyłą
czona przegubowo stropnica podsadzkowa (12) wystająca do 
pola podsadzki, na której są umieszczone wyciągalne od strony 
podsadzkowej dźwigary ślizgowe połączone z wieńcem stropni
cowym (21). ściana podsadzkowa (31) jest przesuwał na wobec 
obudowy, za pomocą podwójnego urządzenia przekładkowego 
(29), od strony spągu oraz cylindrów (22) o długim skoku, od 
strony stropnicy, o co najmniej trzykrotną długość tłoka prze-
suwnika (2), połączonego z przenośnikiem (4). 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 302484 (22)94 03 03 6(51) E2ID 23/04 
E21D 23/06 

(23) MTP SIMMEX - 93 MTP 13 09 93 
(71) Fabryka Maszyn GLINIK S.A., Gorlice 

(72) Myśliwiec Karol, Zabierowski Stanisław, 
Ślusarz Ryszard, Chramęga Jan, Moskal 
Jerzy, Belczyk Stanisław, Bednarz Marian, 
Kret Andrzej, Małuch Janusz 

(54) Obudowa górnicza zmechanizowana, 
zwłaszcza o dużej podporności 

(57) Obudowa górnicza charakteryzuje się pochylonym, po
przecznym mostem (7), którego górna część jest skierowana w 
stronę ociosu oraz ma wykonane wybranie na nierozłączne 
zamocowanie korpusu (9), wyposażonego w mechanizm (11) 
podnoszenia spągnic (2). Do mostu (7) w dolnej części (16) 
przylegają płaszczyzną (18) czołową gniazda (19) na posado
wienie podpór hydraulicznych, zaopatrzonych w stałe czopy o 
szerokości większej od odległości między wspornikami (21) 
oraz umieszczonych w otworach (23) naprzemiennie względem 
osi czopów. Podpora hydrauliczna jest zamocowana w stropni
cy wkładkami obrotowymi, zabezpieczonymi elementem bloku
jącym. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 302601 (22) 94 03 14 6(51) E21D 23/04 
(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) Fabryka Maszyn GLINIK SA, Gorlice 
(72) Piecńowicz Tadeusz, Zabierowski Stanisław, 

Belczyk Stanisław, Ślusarz Ryszard, 
Chramęga Jan, Kosno Zygmunt, Bajorek 
Józef, Kret Andrzej, Olbrot Stanisław, 
Kapecki Stanisław, Skrzypiec Marian 

(54) Górnicza obudowa lemniskatowa 
(57) Górnicza obudowa charakteryzuje się układem lemni-

skatowym spełniającym następujące zależności: (L1) : (L2) = 
1,0 + 1,1; (L3) : (L1) = 0,25 -s- 0,35; (L3) : (L5) = 0,28 H- 0,32; 
(L3) : (L6) = 1,00 -5- 1,12; (L6) : (L4) = 0,60 + 0,75; (L7) : (L4) = 
0,45 + 0,65; (L7): (L8) = 0,28 + 0,32, a stosunek zakresu pracy 
stropnicy do wysokości obudowy wynosi 1,45 -s- 1,65. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300322 (22)93 09 06 6(51) E21D 23/06 
(71) Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A 

BRZESZCZE 01 Kopalnia Węgla 
Kamiennego, Brzeszcze 

(72) Grzybek Jerzy, Kułach Stanisław, Cisowski 
Jan, Orkisz Jarosław, Bielak Kazimierz, 
Olbrot Stanisław, Chramęga Jan, Formas 
Andrzej 

(54) Mechanizm podnoszenia spągnic obudowy 
zmechanizowanej 

(57) Mechanizm służy do podnoszenia spągnic obudowy 
zmechanizowanej pracującej w miękkich spągach. 

Mechanizm zawiera spąg nice (1), pomiędzy którymi 
umieszczony jest korpus (2) wyposażony w gniazdo (3) siłowni
ka roboczego (4) współpracującego z belką (6) mechanizmu 
przesuwu obudowy. Korpus (2) mocowany jest sworzniami (10) 
poprzez gniazda (7) i otwory montażowe (8) i (9) ze spągnicami 
(1). Siłownik (11) mechanizmu przesuwu obudowy mocowany 
jest pomiędzy belką (6) mechanizmu przesuwu a sworzniem 
(10) przechodzącym przez gniazda (7) i otwór montażowy (9) 
korpusu (2) i spągnic (1). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300661 (22)9310 07 6(51) E21D 23/08 
(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry 
(72) Drewniak Adolf, Sośnica Joachim, Woj tacha 

Michał, Trembaczewski Henryk, Pfaf Jan, 
Wojanowski Bogusław 

(54) Układ przesuwny zmechanizowanej obudowy 
górniczej 

(57) Układ przesuwny ma osłonę (6) jednym końcem przy
krywającą przegubowe połączenie siłownika (3) z belką (4). 
Osłona jest umieszczona wychyInie w końcówce (5) belki (4), a 
drugim końcem połączona rozłącznie z elementem konstrukcyj
nym (11) siłownika (3). Długość osłony (6) jest w przybliżeniu 
równa długości cylindra siłownika (3). 

Rozwiązanie pozwala na łatwy montaż i demontaż siłow
nika (3) układu przesuwnego obudowy górniczej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 302552 (22) 94 03 09 6(51) E21D 23/16 
(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 

Ścianowych FAZOS, Tarnowskie Góry 
(72) Bojdoł Jan, Trembaczewski Henryk, Zych 

Henryk 
(54) Układ hydrauliczny stabilizacji stojaka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny stabili

zacji stojaka stosowany w podporowych obudowach górni
czych. Układ hydrauliczny ma siłownik stabilizujący zabezpie
czony blokiem (8) z zaworem przelewowym (9) nastawionym na 
wysokie ciśnienie przelewu, lub zaworem progowym (4) nasta
wionym na niskie ciśnienie przelewu. Zabezpieczenie zaworem 
przelewowym (9) lub zaworem progowym (4) Jest zależne od 
fazy cyklu pracy obudowy górniczej. Układ hydrauliczny stabi
lizacji stojaka zapewnia możliwość korekcji ustawienia stoja
ków, przy jednoczesnym trzymaniu ich ze zmienną siłą stabili
zującą. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 304881 (22) 94 09 02 6(51) F01D 25/24 
F02C 6/12 

(31) 93 4330380 (32) 93 09 08 (33) DE 
(71) ABB Management AG, Baden, CH 
(72) Embersits Helmut, AT; Spinnler Fritz, CH 

(54) Turbosprężarka 
(57) Turbosprężarka dla doładowania silników spalinowych 

składa się z wirnika,obejmującego wirnik sprężarki (1) i osadzo
ny z nim na wspólnym wale (2) wirnik turbiny (5), z obudowy 
sprężarki (8) i obudowy turbiny (7) oraz osłony łożyskowej (6), 
przy czym osłona ta łączy ze sobą obudowę sprężarki (8) i 
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obudowę turbiny (7) oraz podtrzymuje ułożyskowanle wirnika. 
Dla obniżenia kosztów wykonania konstrukcji osłony łożyskowej 
jak I wprowadzenia nowych warunków odprowadzania ciepła, 
osłona łożyskowa (6) składa sie co najmniej z dwóch części (22, 
24). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 300392 (22) 93 09 13 6(51) F02N 15/04 
(71) ELMOT Zakłady Elektrotechniki 

Motoryzacyjnej S.A., Świdnica 
(72) Osiowski Maciej, Golak Zbigniew, Budny Jan 
(54) Rozrusznik silnika spalinowego 
(57) Rozrusznik zawiera korpus (13) z uzwojeniem wzbudza

nia i nabiegunnikami, uzwojony wirnik (6) z wałkiem (3) ułoży -
skowany w głowicy (2) i tarczy tylnej, zespół sprzęgający (4) 
przesuwnie nasadzony na wałek (3) i wyłącznik elektromagne
tyczny (12) przegubowo połączony z zespołem sprzęgającym 
(4) za pośrednictwem pierścienia prowadzącego (5) dźwigni (7) 
i kotwicy wyłącznika elektromagnetycznego (12). Rozrusznik 
charakteryzuje się tym, że dźwignia (!) czopami umieszczona 
jest w otworach okrągłych podpory (10) zamontowanej w głowi
cy (2). Wybranie (9) podpory (10) dochodzi do korpusu rozru
sznika, a gniazdo (11) podpory (10) dochodzi do wyłącznika 
elektromagnetycznego (12) stanowiąc równocześnie zaślepkę 
korpusu. Dźwignia (7) ma ukształtowane opory z czopami. 

Podpora (10) zawiera łukowe wybranie (9) o promieniu 
równym w przybliżeniu połowie średnicy zewnętrznej korpusu 
(13) rozrusznika, łukowe gniazdo (11) o promieniu równym w 
przybliżeniu połowie średnicy zewnętrznej korpusu wyłącznika 
elektromagnetycznego (12), oraz dwa wsporniki z otworem okrą
głym I wyjęciem. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300369 (22)93 0910 6(51) P03G 7/04 
(75) Mroczkowski Ryszard, Kołobrzeg 
(54) Generator energii 
(57) Generator energii ma wytwornicę (1) zmiennego ciśnie

nia, etos (2) płyt I membran, dźwignię (3), wodzik (4) oraz turbinę 
(5). Wytwornica zmiennego ciśnienia (1) ma zbiornik, wewnątrz 
którego umieszczone są przewody, przy czym zbiornik osadzo
ny jest na fundamencie i jest zasilany cieczą z układu zbiorników 
(6). Wytwornica (1) jest sprzęgnięta ze stosem (2) płyt I mem
bran. Stos (2) ma płyty wyporowe I membrany, przy czym 
zewnętrzna płyta wyporcza połączona jest z wahaczem dźwigni 
(3). Dźwignia (3) ma dodatkowo łożysko i ramię. Ramię dźwigni 
(3) bezpośrednio współpracuje z magnetycznym wodzikiem (4), 
przy czym wodzik (4) umieszczony jest w prowadnicach i jest 
połączony z turbiną (5) poprzez łącznik. Turbina (5) umieszczo
na jest w zbiorniku wypełnionym cieczą. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300373 (22) 93 09 10 6(51) F04B 15/02 
(75) Sieniawski Bohdan, Gdańsk 
(54) Maszyna wyporowa typu 

obiegowo-krzywkowego o podwyższonej 
sprawności objętościowej i o podwyższonej 
odporności na zanieczyszczenie cieczy 
roboczej 

(57) Maszyna wyporowa typu obiegowo-krzywkowego o pod
wyższonej sprawności objętościowej i o podwyższonej odporno-
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ści na zanieczyszczenia cieczy roboczej przeznaczona jest do 
pracy silnikowej lub pompowej, w której czynnikiem roboczym 
jest ciecz szczególnie o niskiej lepkości. 

Według wynalazku przeciek cieczy roboczej z komór 
roboczych (7) do karterű (10) przez szczeliny czołowe między 
wykonującym ruch obrotowy wirnikiem (6), a dolegającymi do 
niego czołowo płytami bocznymi (2) i (4) zatrzymany jest podat
nymi piericieniami uszczelniającymi (12) o przekroju kołowym 
i pierścieniami uszczelniającymi czołowymi (13). Pierścienie 
(12) i (13) mogą być umieszczone w obwodowych rowkach na 
czołach płyt bocznych (2) i (4) na promieniu współpracy z 
wirnikiem lub w obwodowych rowkach (14) na czołach wirnika 
(6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 305708 (22) 94 11 05 6(51) F16B 11/00 
(75) Kotliński Krzysztof, Warszawa; Dębski 

Marek, Warszawa 
(54) Połączenia konstrukcyjne 
(57) Połączenie stanowi oplot (1 ) korzystnie z materiału włók

nistego lub tkanego przesyconego utwardzalnym tworzywem 
sztucznym pomiędzy występami (2,3,4) korzystnie sworzni i 
osadzonymi w elementach łączonych (5, 6,7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 306310 (22) 93 07 07 6(51) F16B 37/06 
(31) 92 9209059 (32)92 07 07 (33) DE 

92 9211342 24 08 92 DE 
(86) 93 07 07 PCT/DE93/00602 
(87) 94 01 20 WO94/01688 PCT Gazette nr 3/94 
(71) RICHARD BERGNER GMBH & CO., 

Schwabach, DE 
(72) Schneider Wilhelm 
(54) Część wciskana jako element łączący do 

odpornych na wciskanie i obracanie złączy 
łączących 

(57) Jest zaproponowana jednoczęściowa część wciskana 
(1) ukształtowana jako trzpień, śruba lub nakrętka dla odporne

go na wyciskanie i obracanie złącza łączącego z materiałem 
płaskim. Część wciskana (1) ma część główkową (3) o większej 
średnicy, współosiową do jej osi wzdłużnej (2). W obszarze 
przejściowym pomiędzy częścią główkową, a częścią trzonko-
wą jest umieszczone przewężenie, otwarte promieniowo na 
zewnątrz jako przestrzeń pierścieniowa (6), dla przyjęcia mate
riału płaskiego. Przestrzeń pierścieniowa (6) sięga od strony 
trzonka z obszaru nieotoczonego przez część główkową (3) w 
osiowym kierunku aż do powierzchni przylegania łba (4). Poza 
średnicą trzonka i rozdzielnie na obwodzie łba wystają z powie
rzchni przylegania łba występy kształtowe jako zabezpieczenie 
przed obrotem wobec materiału płaskiego. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 300426 (22) 93 09 16 6(51) F16F 9/30 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum 

Techniki Morskiej, Gdańsk 
(72) Chodkiewicz Henryk, Swędrak Stanisław, 

Henclik Sławomir 
(54) Amortyzator, zwłaszcza do urządzeń 

mocowanych na okręcie 
(57) Amortyzator ma udarowy tłumik (4) o regulowanej dłu

gości. Udarowy tłumik (4) składa się z podstawy (16) i wkręco
nego do niej cylindra (18), w którym umieszczone są denny tłok 
(21) oraz tłok (22). Przestrzeń między tłokami (21,22) wypełnio
na jest elastycznym materiałem (24) wybranym z grupy elasto
merów. Między dnem podstawy (16), a dennym tłokiem (21) 
umieszczony jest regulacyjny krążek (25). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300378 (22) 93 09 11 6(51) F16K 3/06 
B06B 1/20 

(75) Szumowski Andrzej, Warszawa; Selerowicz 
Witold, Warszawa; Piechna Janusz, 
Warszawa; Sobieraj Grzegorz, Warszawa; 
Umiński Jacek, Sosnowiec; Skiba Antoni, 
Będzin; Niewczas Bogdan, Kraków; Felis 
Józef, Kraków; Gancarzewicz Andrzej, 
Kraków 

(54) Samosynchronizujący się zawór obrotowy do 
generatora silnych impulsów ciśnieniowych 

(57) Zawór obrotowy, doprowadzający cyklicznie »prażony 
gaz do rury rezonansowej (6), mający tarczę obrotową (4) napę
dzaną pneumatycznie i zbiornik wyrównawczy (10) charakte
ryzuje sie tym, że tarcza (4) posiada co najmniej jedno wycięcie 
(7) łączące przestrzeń rury rezonansowej (6) ze zbiornikiem 
wyrównawczym (10), przy czym przy wycięciu (7) umieszczone 
są łopatki płaskie skośnie ustawione względem osi tarczy (4). 
Napęd pneumatyczny tarczy stanowią łopatki zakrzywione (11) 
umieszczone w otworze (5) tarczy (4) przepuszczającym sprę
żony gaz do wnętrza rury rezonansowej (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301400 (22) 93 12 08 6(51) F16K 17/04 
E21D 15/51 

(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry 
(72) Zajkowski Krzysztof, Cygankiewicz Tadeusz, 

Potempa Józef 
(54) Stojakowy blok zaworowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest stojakowy blok zaworowy, 

stosowany w układach podpornoéciowych zmechanizowanej 
obudowy górniczej, zwłaszcza w stojakach hydraulicznych. Sto
jakowy blok zaworowy ma w korpusie (1) jedno centralne, 
wielostopniowe wybranie (13) z tłoczkowym zespołem zaworo
wym (14), zamkniętym jednostronnie pokrywą (2). W pokrywie 
(2) jest umieszczony zespół (33) przełącznika obiegu cieczy. 
Korpus (1) ma jednocześnie równoległe do wybrania (13), wy
branie (29), zawierające zespół (30) pomiaru ciśnienia. W stoja
kowym bloku zaworowym zapewniono jednocześnie funkcję 
zaworu zwrotnego i zaworu przelewowego, a także ciągły po
miar ciśnienia cieczy. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300419 (22) 93 09 17 6(51) F16K 21/04 
(75) Bielecki Maciej S., Kraków 
(54) Zawór do pojemników z napojami 

gazowanymi 
(57) Zawór ma korpus (1), w którym umieszczony jest grzy

bek (2) uszczelniony elementami uszczelniającymi (3,4). Grzy
bek (2) dociskany jest do korpusu (1) za pomocą elementu 
sprężystego (5), który opiera się o denko (6) zaciśnięte w kor
pusie (1). Trzpień grzybka (2) styka się z ramieniem dźwigni (7) 
osadzonym w górnej części korpusu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300382 (22) 93 09 14 6(51) F16K 47/16 
(75) Winiecki Jan, Warszawa 
(54) Zawór przeciążeniowo-regulacyjny 
(57) Zawór charakteryzuje się tym, że ma stożkową iglicę (3) 

służącą do regulacji intensywności przepływu, która utrzymywa
na jest w położeniu spoczynkowym przez sprężynę (4), o tak 
dobranym naciągu wstępnym, aby nastąpiło jej samoczynne 
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uniesienie, jeżeli różnice ciśnień Pi • Po przekroczy wartość 
dopuszczalną. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 305770 (22) 94 11 07 6(51) F22B 37/26 
(75) Owczarek Iwona, Gliwice; Owczarek Janusz, 

Gliwice 
(54) Układ połączeń instalacji obiegu czynnika 

grzejnego dla procesu termicznego 
odgazowania wody zmiękczonej w 
kotłowniach i ciepłowniach : wodnych oraz 
wysokoprężnych parowych 

(57) Instalacja obiegu czynnika grzejnego została oparta na 
kotle parowym obiegu odgazowania termicznego (KPO), który 
dostarcza parę do odgazowywacza oraz innych obiegów wypo
sażenia źródła ciepła. 

Kocioł parowy (KPO) jest zasilany wodą ze zbiornika 
wody zasilającej (ZWZ) rurociągiem (1) zapewniającym nie
zbędne ciinlenie do produkcji pary, wykorzystując różnice po
ziomów (H) usytuowania (KPO) względem (ZWZ) oraz ciśnienie 
pracy prowadzonego procesu odgazowania. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 305022 (22)94 0913 6(51) F23C 9/06 

(71) PRAXAIR TECHNOLOGY INC, 
Danbury, US; OWENS-BROCKWAY 
GLASS CONTAINER INC., Toledo, US 

(72) Leblanc John Robert, Danken Thomas 
Kevin, Tuson Geoffrey Bruce 

(54) Sposób spalania 
(57) Sposób spalania polega na tym, że do pieca połączonego 

przepływowo z układem spalinowym i zawierającego wsad dopro
wadza się paliwo i środek utleniający, następnie spala się to paliwo 
i środek utleniający wewnątrz pieca dla wytworzenia reakcyjnych 
gazów spalinowych, zawierających tlenek węgla i dla wytworze
nia ciepła do ogrzewania wsadu, przepuszcza się reakcyjne 
gazy spalinowe z pieca do układu spalinowego, wtryskuje się 
wtórny środek utleniający do układu spalinowego w miejscu, w 
którym temperatura reakcyjnych gazów spalinowych wynosi 
przynajmniej 1600°F, i powoduje się reagowanie tego wtórnego 
środka utleniającego z tlenkiem węgla zawartym w reakcyjnych 
gazach spalinowych wewnątrz układu spalinowego dla wytwa
rzania dwutlenku węgla. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300416 (22)93 0917 6(51) F24H 9/14 
(75) Piechnik Józef Jan, Olkusz 
(54) Ekologiczny system grzewczy 
(57) Ekologiczny system grzewczy złożony z obudowy i umie

szczonych w niej przegród (1,2), przesłony (3) oraz segmentów 
grzewczych, ma wlot podgrzewanego czynnika położony poniżej 
wylotu produktów spalania gazu. Przepływ podgrzewanego czyn
nika od bywa się przeciwbieżnie do przepływu produktów spalania 
gazów. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300314 (22)93 09 06 6(51) F42B 30/10 
(71) SKARŻYSKO Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy, Skarżysko-Kamienna 
(72) Łojek Witold, Kuczyński Andrzej, Szczygieł 

Sławomir, Młynarczyk Marek 
(54) Pocisk moździerzowy 
(57) Pocisk moździerzowy ma zwiększoną donośnosć przy 

zachowanej objętości ładunku prochowego wypełniającego za
sadniczy ładunek startowy. 

W tylnej części korpusu (1) pocisku osadzona jest tuleja 
dodatkowa (3) ze stożkiem mocującym (8), która połączona jest 
teleskopowo z tuleją (5) z brzechwami (6) stabilizatora zawiera
jącą stożek osadczy (9). Na obwodzie tuiei dodatkowej (3), 
wykonane są otwory (12) ogniowe. 

Tuleja (5) względem tuiei dodatkowej (3) ustalona jest 
kołkiem blokującym (7). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 300333 (22)93 09 09 6(51) G01G 11/02 
(7n ZAM Zakłady Urządzeń Hutniczych, Kęty 
(72) Wolny Władysław, Bander Jerzy 
(54) Waga przenośnikowa dwurolkowa 
(57) Waga zawiera wagowe przetworniki (1), ramę (3) i belki 

(4), na których osadzone są wsporniki (6) utrzymujące we wła
ściwym położeniu zestawy krążnikowe (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300361 (22) 93 09 09 6(51) G01L 1/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K.Pułaskiego, 

Radom 
(72) Sadowski Jan, Ciecieląg Jan 

(54) Sposób regulacji oporów tarcia 
(57) Opory tarcia reguluje się dokonując ciągłej regulacji 

stopnia oczyszczania powierzchni tarcia z produktów zużycia 
elementów trących, a regulacji tej dokonuje się poprzez zmianę 
wartości siły (P) dociskającej element oczyszczający (4) do 
powierzchni elementu oczyszczanego (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 305045 (22) 94 09 14 6(51) G01N 1/10 
(31) 93 4331203 (32) 93 0914 (33) DE 
(71) Bio-Melktechnik Hoefelmayr und Co., 

Niederteufen, CH 
(72) Hoefelmayr Tilman 
(54) Sposób pobierania ilościowo 

proporcjonalnych próbek do analizy ze 
strumienia doju i urządzenie do pobierania 
ilościowo proporcjonalnych próbek do 
analizy ze strumienia doju 

(57) Opracowano sposób i urządzenie, przy pomocy których 
ze strumienia doju można pobierać ilościowo proporcjonalne 
próbki do analizy, mniejsze niż 50 ml, nawet w przypadku krów 
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o oczekiwanej całkowitej ilości mleka do 30 kg oraz oczekiwa
nych maksymalnych natężeniach przepływu mleka do 12 kg ma 
minutę. 

Sposób charakteryzuje się tym, że przy użyciu sterowa
nego cyklicznie zaworu, przy czym każdy cykl obejmuje czas 
otwarcia i czas zamknięcia zaworu, określa się, w celu pobrania 
tylko jednej, nie przekraczającej zadanej maksymalnej ilości 50 
ml, próbki do analizy, na podstawie otrzymanej doświadczalnie, 
oczekiwanej całkowitej ilości mleka od danej krowy, czas trwa
nia cyklu i czas otwarcia zaworu, przy czym czas trwania cyklu 
i czas otwarcia zaworu są tak dobrane, że leżą w zadanym na 
wstępie przedziale wartości, że czas otwarcia zaworu lub czas 
trwania cyklu są sterowane, w zależności od strumienia mleka i, 
że w celu wyeliminowania leżących poza przedziałami wartości 
czasu otwarcia zaworu lub czasu trwania cyklu, spowodowa
nych zmianą strumienia mleka, czas otwarcia zaworu i czas 
trwania cyklu są zmieniane proporcjonalnie do wartości leżą
cych wewnątrz przedziałów. Urządzenie, przy pomocy którego 
można realizować taki sposób pobierania próbek mleka, zawie
ra miernik strumienia mleka (20), jednostkę procesorową oraz 
urządzenie (30) do pobierania próbek mleka, które obejmuje w 
zasadzie sterowaną elektrycznie cewkę magnetyczną, przy po
mocy której element zamykający jest przemieszczany w pier
wsze położenie, zamykające otwór przepływowy dla oddziela
nego strumienia próbek oraz drugie położenie, otwierające ten 
otwór. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 300418 (22)93 0917 6(51) G01N 3/56 
G01M 13/02 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Klekot Grzegorz, Dąbrowski Zbigniew, 

Radkowski Stanisław, Dziurdż Jacek, 
Mączak Jędrzej, Rudziński Andrzej 

(54) Sposób oceny dokładności wykonania i stanu 
zużycia eksploatacyjnego przekładni zębatych 

(57) Sposób według wynalazku, w którym rejestruje się cechy 
sygnału wibroakustycznego i porównuje z wartościami wzorcowy

mi, wynika ze związku między średnią sztywnością zazębienia, 
a poprawnością wykonania i montażu przekładni zębatej, zuży
ciem eksploatacyjnym elementów oraz zmianami parametrów 
regulacyjnych w trakcie eksploatacji. 

Według sposobu mierzy się częstość składowej spo
wodowanej drganiami własnymi zazębienia, odzwierciedlają
cą efektywną sztywność współpracujących zębów rozumianą 
jako parametr sztywności pary zębów wzdłuż odcinka przy po
ru oraz porównuje się jej przesunięcie w dziedzinie częstości 
z odnośną składową w widmie wzorcowym. 

Na bazie uzyskanych różnic, w sensie miary zdefiniowa
nej na podstawie częstości drgań własnych, określa się błędy 
wykonania bądź zużycia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300374 (22)93 0910 6(51) G01N 21/00 
A61B 5/1172 

(75) Arciszewski Robert, Siedlce 
(54) Żelatynowa folia, zwłaszcza do 

zabezpieczania śladów z powierzchni 
wypukłych i wklęsłych 

(57) Istota wynalazku polega na tym, że warstwa żelatyny 
znajduje się między dwoma elastycznymi, przezroczystymi i 
nierozciągliwymi pokrywkami, przy czym obie pokrywki mogą 
być zdejmowane podczas zabezpieczania śladów, a same śla
dy mogą być zabezpieczone na obie strony warstwy żelatyno
wej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305069 (22) 94 09 16 6(51) G01N 21/55 
(31) 93 122843 (32) 93 0916 (33) US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) Nicks Timothy J., Ringlien James A. 
(54) Urządzenie do badania półprzezroczystych 

pojemników i sposób badania 
półprzezroczystych pojemników 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do badania 
półprzezroczystych pojemników i sposób badania półprzezro
czystych pojemników, zwłaszcza do wykrywania pionowych rys 
i rozszczepieniowych pęknięć powierzchniowych w ściankach 
bocznych półprzezroczystych pojemników. 

Urządzenie do wykrywania rys w ściance bocznej pół
przezroczystego pojemnika (22), które zawiera źródło (24) światła 
do oświetfania wydłużonego pasma na ściance bocznej pojemni
ka równoległego do centralnej oei pojemnika, charakteryzuje się 
tym, że promienie oświetlenia są skierowane na dowolny punkt 
pasma pod wieloma różnymi kątami. 

Kamera (50) do odbierania światła odbitego przez rysy 
w oświetlonym paśmie ustawiona jest na zewnątrz pojemnika. 
Z kamerą (50) połączony jest układ elektroniczny (52) do wykry
wania rys w pojemniku jako funkcji tak odbitego światła. 

Sposób polega na tym, że wydłużone pasmo na ściance 
bocznej pojemnika oświetla się tak, że promienie oświetlenia 
padają na dowolny punkt tego pasma pod wieloma różnymi 
kątami, kieruje się na elementy światłoczułe energię świetlną 
odbitą przez rysy w oświetlonym paśmie i wykrywa się rysy w 
ściance bocznej pojemnika jako funkcję tak odbitej energii. 
Ponieważ promienie światła w dowolnym punkcie wydłużonego 
oświetlonego pasma na ściance bocznej pojemnika padają pod 
wieloma różnymi kątami, płaskie rysy i rozszczepieniowe pęk
nięcia powierzchniowe w ściance bocznej pojemnika, które nie 
są dokładnie pionowe w swej orientacji, mają większą szansę 
odbicia energii świetlnej ze źródła do kamery. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 304988 (22)94 09 09 6(51) G01N 33/50 
(31) 93 121806 (32) 93 0915 (33) US 
(71) CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP., 

Medfield, US 
(72) Piran Uri, Livshin Laurie Ann, Riordan 

William J. 
(54) Sposób testowania wiązania 

niekom petycyjnego 
(57) Wynalazek dotyczy nowej techniki niekompetycyjnego 

testu immunologicznego. Jest ona kompatybilna z istniejącym 
oprzyrządowaniem i może być przeprowadzana w jednej pro
bówce testowej. 

Zgodnie z wynalazkiem substancję badaną doprowa
dza się do reakcji z wyznakowanym czynnikiem specyficznie 
wiążącym, a następnie mieszaninę poddaje się reakcji z mate
riałem nierozpuszczalnym przyłączonym do pochodnej sub
stancji badanej I fazą stałą niosącą czynnik wiążący. Fazę stałą 
następnie oddziela się, a znacznik przyłączony do fazy stałej 
poddaje się pomiarowi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 302538 (22) 94 03 08 6(51) G01R 27/20 
(23) MTP SIMMEX 93 13 09 93 
(11) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kubański Ryszard, Ładysz Mirosław, 

Sudolski Marek, Kwiatek Ireneusz 
(54) Sposób i układ do pomiaru rezystancji 

uziemienia i prądów błądzących 
(57) Sposób pomiaru polega na tym, że dokonuje się pomia

ru chwilowych wartości dwóch napięć, z których pierwsze na
pięcie (Up) mierzone jest na wyjściu przetwornika pomiarowego 

(T) do pomiarów prądów błądzących, zaś drugie napięcie (Uu) 
mierzone jest jako suma dwóch napięć, napięcia na rezystancji 
uziemienia (Ru) i napięcia (Uv) na diodzie kontrolnej (V) silnika 
(M). 

Urządzenie pomiarowe (1) dokonuje obliczenia warto
ści prądu błądzącego (Ib) oraz rezystancji uziemienia (Ru) we
dług określonych wzorów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300332 (22) 93 09 07 6(51) G06F 1/32 
H04Q 9/02 

(75) Krukowski Dariusz, Lidzbark Warmiński; 
Kryszk Piotr, Olsztyn; Kusiuk Andrzej, 
Gdańsk 

(54) Sposób i układ do zdalnego włączania i 
wyłączania zasilania urządzeń, zwłaszcza 
komputera z dołączonym modemem 

(57) Sposób polega na tym, że w miejscu instalacji urządzeń 
zasilanych sieciowo dokonuje się ciągłej, bieżącej analizy sta
nów pętli abonenckiej linii telefonicznej przy pomocy dołączo
nego do niej programowalnego układu mikroprocesorowego. 
W przypadku pojawienia się prądu dzwonienia, po ustalonej 
liczbie dzwonków generuje się automatycznie sygnał włączenia, 
którym steruje się przekaźnik podający napięcie do gniazd 
zasilających urządzenia. Po ustalonym okresie czasu od wykry
cia rozłączenia pętli abonenckiej, a także po wykryciu zaniku 
prądu dzwonienia bez zamknięcia pętli abonenckiej, generuje 
się sygnał odłączenia i podaje go na przekaźnik, powodując 
zdjęcie napięcia z gniazd zasilających. 

Układ charakteryzuje się tym, że zawiera blok wejściowy 
(A) dołączony do linii telefonicznej (LT) oraz modemu (X1) i 
połączony za pośrednictwem bloku wzmacniająco-dopasowu-
jącego (B) z blokiem analizy i sterowania (C). Do bloku analizy 
i sterowania (C) dołączony jest blok włączania i wyłączania 
napięcia (E), który połączony jest z gniazdami zasilającymi (10) 
i poprzez filtr przeciwzakłóceniowy (9) ze źródłem zasilania, przy 
czym blok analizy i sterowania (E) zawiera układ ręcznego 
ustawiania parametrów (D). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300360 (22) 93 09 09 6(51) G09F 5/02 
A47F7/02 

(75) Winter Przemysław, Ustroń; Winter Rafał, 
Ustroń 

(54) Uchwyt do ekspozycji opraw okularowych 
(57) Uchwyt do ekspozycji opraw okularowych wykonany 

jest w kształcie płytki prostopadłościennej (1) z wydrążonymi 
dwiema wąskimi szczelinami (2), nachylonymi do dolnej pod
stawy płytki (1) pod kątem ostrym. 

W drugim wykonaniu uchwyt ma kształt walca z wydrą
żonymi dwiema wąskimi, «fazowanymi szczelinami o głęboko
ści równej promieniowi podstawy walca. W uchwycie wykona-

nym w kształcie walca posiadającego centryczne wydrążenie, 
głębokość szczelin jest równa grubości ścianki walca. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 300383 (22)93 0914 6(51) H01B 3/00 
(71) Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych, Warszawa 
(72) Achmatowicz Selim; Jakubowska 

Małgorzata; Primovich Michaił, U A; 
Sapowska Galina, UA; Zwierkowska Elżbieta 

(54) Pasta rezystywna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta rezystywna do wy

twarzania warstw rezystywnych na podłożach ceramicznych. 
Pasta ta ma zastosowanie w elektronice, zwłaszcza w mikroukła
dach otrzymywanych technologią grubowarstwową. Pasta skła
da się 45-75% wagowych proszku szkliwa, 0,5-35% wagowych 
proszku lub mieszaniny proszków czynnika redukującego oraz 
10-30% wagowych nośnika organicznego. W skład prc.KU 
szkliwa wchodzą amfoteryczne tlenki metali grupy VB i/lub 
kwasowe tlenki metali grupy VIB układu okresowego pierwia
stków, niskotopliwe tlenki metali, tlenki półmetali z grupy III A i 
IV A układu okresowego pierwiastków oraz korzystnie tlenki 
metali inicjujące krystalizację szkliwa i/lub tlenki modyfikujące 
własności szkliwa. Proszek czynnika redukującego stanowi 
proszek boru i/lub krzemu i/lub glinu i/lub ich związków z 
trudnotopliwymi metalami i/lub ich związków z metalami z 
grupy lantanowców. Nośnik organiczny stanowi roztwór ży
wicy w rozpuszczalnikach organicznych z ewentualnymi 
dodatkami tiksotropującymi i/lub stabilizującymi. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300409 (22) 93 09 16 6(51) H01B 13/00 
H02G 11/02 

(75) Jankowski Jerzy, Warszawa 
(54) Sposób i urządzenie do skręcania 

podružných elementów w wiązkę ze skrętem 
przemiennym 

(57) Sposób skręcania podłużnych elementów w wiązkę ze 
skrętem przemiennym polega na tym, zawiązkę elementów wpro
wadza się do ramienia nawilżającego (7), nadającego wiązce 
pierwszy skręt i nawijającego ją na bęben (9) pełniący funkcję 
akumulatora i jednocześnie odwija się wiązkę z bębna (9) za 
pomocą ramienia odwijającego (13), nadającego wiązce drugi 
skręt. Następnie, wiązkę wyprowadza się z ramienia odwijające
go (13). Oba ramiona (7,13) i bęben (9) mają wspólną oś obrotu 
(0) i obracają się w tym samym kierunku. Powtarzający się okres 
skręcania wiązki elementów składa się z co najmniej dwóch 
kolejnych faz skręcania. Odcinek wiązki skręcony w jednej fazie 

przez ramię nawijające (7) jest następnie skręcany w innej fazie 
przez ramię odwijające (13). Skręt wiązki jest sumą algebraiczną 
kolejnych skrętów w poszczególnych fazach skręcania. Korzy
stnie jest gdy operację skręcania powtarza się. Urządzenie do 
skręcania elementów składa się z dwóch ramion (7 i 13) umie
szczonych po obu stronach bębna (9), pełniącego funkcję aku
mulatora. Ramiona i bęben obracają się z okresowo zmniejsza
jącą się prędkością wokół wspólnej osi obrotu (0). Skręcanie 
przemienne można uzyskać przy niewielkich zmianach prędko
ści obrotowych, a skręcarki wykorzystujące metodę mogą być 
krótkie. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 304976 (22) 94 09 08 6(51) H01M 10/48 
(31) 93 001959 (32) 93 0910 (33) IT 
(71) DE NORA PERMELEC S.p.A., Mediolan, 

IT 
(72) Latella Aurelio 
(54) Sposób bocznikowania co najmniej jednego 

elektrolizera i układ zwarciowy do 
bocznikowania co najmniej jednego 
elektrolizera 

(57) Sposób bocznikowania elektrolizera w obwodzie elektro
lizy polega natym, że włącza się selektor (22) dla osiągnięcia stanu 
prądu zerowego. Przerywa się impulsy zapłonu tyrystorów (6,7) 
i przesyła się sygnał do elementu (23) logicznego I. Steruje się 
stanem prądu zerowego przez transformator (3) oraz przez obwód 
pomiarowy (16). Przesyła się sygnał prądu zerowego do elemen
tu (23) logicznego I oraz sygnał rozruchowy do obwodu (20) 
rozkazów. Zamyka się przełącznik (19) dla bocznikowania ele
ktrolizera. Wyczuwa się położenia przełącznika (19) przez 
wyłącznik (21) krańcowy i ponownie włącza się z małym 
opóźnieniem impulsy zapłonu tyrystorów. 



Nr 6 (554) 1995 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 37 

Układ zawiera zasilacz wyposażony w linie zasilania (2), 
prostownik (5) z tyrystorami (6, 7), transformator (3), obwód 
sterujący (12) dołączony do sterownika (13) dołączonego do 
obwodu pomiarowego (16) oraz obwód połączeniowy (18) z 
przełącznikiem (19) do bocznikowania elektrolizęra (1 Oc). Układ 
zawiera selektor (22) sygnału rozruchowego dołączony do ob
wodu sterującego (12) i do elementu (23) logicznego I, które są 
dołączone do sterownika (13) oraz obwód rozkazów (20), który 
jest dołączony do elementu (23) logicznego I I do obwodu 
połączeniowego (18). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300436 (22) 93 09 17 6(51) H01Q 3/08 
G05D 3/12 

(75) Bujok Tadeusz, Skoczów 
(54) Mikroprocesorowy pozycjoner do sterowania 

położeniem czaszy anteny satelitarnej 
(57) Mikroprocesorowy pozycjoner posiada wejście prze

rwania zewnętrznego (P3.2 • INTO) mikroprocesora połączone 
z wyjściem układu przekształcającego (2) połówki napięcia sinu
soidalnego na impulsy prostokątne, którego wejście jest połą
czone z wyjściem prostownika (3) dołączonego do układu 
zasilającego napięcia przemiennego (4). 

Linie portu szeregowego (RXD - P3.0, TXD - P3.1) są 
połączone z pierwszym rejestrem przesuwnym (9) w układzie 
sterowania wyświetlaczem (5). Do wyjścia pierwszego rejestru 
przesuwnego (9) dołączone są obwody włączania anod (10) 
poszczególnych wskaźników wyświetlacza (11 a, 11 b, 11 c, 11 d) 
I wejście drugiego rejestru przesuwnego (12), do którego wyjść 
dołączone są elementy poszczególnych wskaźników (11 a, 11 b, 
I I c, 11 d) wyświetlacza. 

Do linii portu szeregowego dołączony jest również układ 
przetwornika cyfrowo-analogowego (7) poprzez bramkę (6) w 
linii zegarowej, której wejście sterujące jest połączone z wyj
ściem sygnału strobującego portu szeregowego (TD - P3.4). 

Wyjście układu przetwornika cyfrowo-analogowego (7) 
stanowi źródło napięcia sterującego (8) źródłem prądowym 
polaryzatora magnetycznego anteny satelitarnej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 304444 (22)94 07 25 6(51) HOIR 9/00 
HOIR 23/00 

(31) 93 4331143 (32) 93 09 14 (33) DE 
(71) Telegaertner Karl Gartner GmbH, 

Steinenbronn, DE 
(72) Philipp Gerd 
(54) Gniazdo przyłączeniowe z kablem do 

urządzenia przyłączeniowego sieci transmisji 
danych 

(57) Gniazdo przyłączeniowe (15) pełniące funkcję urządze
nia przyłączeniowego sieci transmisji danych, zaopatrzone jest 
w płytkę z obwodami, dwoma gniazdami BNC i co najmniej 
jedną roboczą tuleją stykową (18). Aby w miarę możliwości nie 
zakłócać koncentrycznego układu sieci transmisji danych w 
obszarze gniazda przyłączeniowego (15), płytka z obwodami 
ukształtowana jest jako wielowarstwowa, tak że przechodzące 
ścieżki (43) przebiegają, podobnie jak w kablu koncentrycznym, 
między dwiema powierzchniami przewodzącymi (41,42). Robo
cza tuleja stykowa (18) w tym samym celu zamknięta jest w 
ciasno przylegającym do niej ekranie (44). W odpowiednim 
kablu przyłączeniowym, jego część czynna (24) wtyku robocze
go (23) również osłonięta jest ekranem blaszanym (46), tak że 
również w tym przypadku przewody są prowadzone w sposób 
zbliżony do koncentrycznego. Urządzenie przyłączeniowe speł
nia dopuszczalne normy transmisji danych dotyczące na przy
kład zabezpieczenia przed promieniowaniem zakłóceń i ograni
czenia zniekształceń sygnałów. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 304786 (22)94 08 24 6(51) H01R 13/24 
H01R4/30 

(31) 93 118106 (32)93 0908 (33) US 
(71) The Whitaker Corporation, Delaware, US 
(72) Johnson Barry J. 
(54) Złącze elektryczne 
(57) Złącze elektryczne (50) ma korpus (52) w kształcie litery 

C z przeciwległymi zaokrąglonymi uszami (60) wyprofilowanymi 
poprzecznie klinowo i klin (72) wchodzący w korpus od strony 
jego szerszego końca. Przeciwległe powierzchnie boczne (80) 
klina (72) są odpowiednio wyprofilowane i wraz z zaokrąglonymi 
uszami (60) wyznaczają kanary dla nieizolowanych przewodów, 
które są zaciskane pomiędzy klinem i uszami korpusu poprzez 
dociągnięcie śruby ściągającej (44). Korpus (52) ma osiową 
wypukłość (64) na całej szerokości i umieszczony na jego końcu 
(67) poprzeczny człon, w który wkręcana jest śruba wchodząca 
w wyżłobienie (65) korpusu będące po przeciwnej stronie osio
wej wypukłości. Otwór do wkręcania Śruby jest wykonany w 
kołnierzu (66), a jego oś jest symetryczna do wyżłobienia (65). 
Trzpień śruby (46) jest wpuszczony poniżej płaszczyzny wyzna
czonej przez przybliżone płaszczyzny klina co zmniejsza odstęp 
pomiędzy osią śruby (44) i osią klina (72) i eliminuje chybotanie 
klina podczas montażu złącza. Klin ma wewnętrzne wyżłobienie 
umożliwiające jego swobodne przesuwanie wzdłuż kołnierza 
(66). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306014 (22) 94 11 25 6(51) HOIR 13/73 
HOIR 15/08 

(71) Ciaciura Marian, Wrocław; Sobków Jerzy, 
Wrocław 

(72) Janiszewski Marek, Sobków Jerzy 
(54) Złącze elektryczne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest złącze elektryczne prze

znaczone do doprowadzenia prądu od jednego elementu zasi
lanego w prąd do drugiego elementu stanowiącego odbiornik. 

Złącze elektryczne jest utworzone z kołka (1 a) osadzo
nego pomiędzy brzegami dwu listków (2a) blachy, których 
brzegi są oddalone na odległość mniejszą od grubości kołka 
(1 a), przy czym listki (2a) blachy są elementami łącznika. Listki 

(2b) mają postać prostokątnych płatków blachy o jednym boku 
połączonym z pozostałą częścią łącznika, a odległość między 
krawędziami listków wynosi 0,5 - 0,95 grubości (G) kołka (1 b). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 306023 (22) 94 11 28 6(51) HOIR 13/73 
HOIR 15/08 

(71) Ciaciura Marian, Wrocław; Sobków Jerzy, 
Wrocław 

(72) Janiszewski Marek, Sobków Jerzy 
(54) Wtyk zewnętrznego zasilania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wtyk zewnętrznego zasila

nia przeznaczony dla elektronicznego sprzętu powszechnego 
użytku, zwłaszcza dla zasilania prądem o napięciu 220V. 

Wtyk zewnętrznego zasilania jest utworzony z sieciowe
go kołka (1) osadzonego w izolacyjnej obudowie (2). Charakte
ryzuje się on tym, że kołek (1), korzystnie cylindryczny, ma 
rowkowany koniec (5) z osadzonym na rowkowanym końcu (5) 
łącznikiem (6). Kołek (1), przed częścią rowkowaną (5), ma 
część stożkową (4) skierowaną mniejszą średnicą ku części 
rowkowanej (5). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 304882 (22) 94 09 02 6(51) H01T 4/00 
(31)93 02640 (32)93 09 06 (33) CH 
(71) ABB Management AG, Baden, CH 
(72) Schmidt Walter, Schupbach Christoph 
(54) Ochronnik przepięciowy 
(57) Ujawniony jest ochronnik przepięciowy, który zawiera co 

najmniej dwie, utrzymywane przez ramę (1) końcówki przyłącze
niowe, z co najmniej jednym, zamocowanym między końcówkami 
przyłączeniowymi, blokiem (9) z materiału warystorowego. Rama 
(1), co najmniej jeden blok (9) oraz częściowo końcówki przyłą
czeniowe są przy tym zalane izolacyjnym tworzywem sztucz
nym, tworząc monolityczny korpus. 

Rama (1) stanowi jedną część i jest wykonana z mate
riału izolacyjnego. Ponadto przewidziane zostały środki, które 
utrzymują siłę styku między końcówkami przyłączeniowymi i 
przynajmniej jednym blokiem (9). 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 304943 (22) 94 09 06 6(51) H02G 3/28 
(31) 93 9313608 (32) 93 09 09 (33) DE 
(71) REHAU AG + Co, Rehau, DE 
(72) Peetz Matthias 
(54) Kanał instalacyjny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kanał instalacyjny (3) do 

układania przewodów elektrycznych z dnem (32) i dwoma ścia
nami bocznymi (33, 34), połączonymi z nim w jedną całość, 
ściany boczne (33, 34) mają na swych wolnych krawędziach, 
przebiegające wzdłużnie, skierowane pod kątem prostym do 
wnętrza kanału (31) obszary ścian (1,2), które są ukształtowane 
jako miejsca podparcia dla mostków instalacyjnych, uchwytów 
przewodów lub podobnych pomocniczych elementów instala
cyjnych. Obszary ścian (1,2) mają na swych wolnych końcach 
zagięcia kątowe (11, 12), przebiegające w wewnętrznej prze
strzeni kanału (31), zbieinie względem siebie. Klamry instalacyj
ne (4) mają natomiast na swych wolnych końcach, skierowane 
wzajemnie rozbieżnie, widlaste odsądzenia (41,42). Te widlaste 
odsądzenia (41,42) swymi widlastymi otwarciami są skierowane 
ku zagięciom kątowym (11, 12) i odpowiadają rozpiętością w 
świetle, wymiarom przekrojów zagięć kątowych (11,12). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 304945 (22)94 09 06 6(51) H02G 3/28 
(31) 93 9313607 (32) 93 09 09 (33) DE 
(71) REHAU AG + Co, Rehau, DE 
(72) Peetz Matthias 
(54) Kanał instalacyjny 
(57) Kanał instalacyjny do układania przewodów elektrycz

nych ma dno i dwie ściany boczne, połączone z nim w jedną 
całość i co najmniej jedną ścianę działową, umieszczoną w 
kierunku wzdłużnym kanału. 

ściana działowa może być umocowana na dnie kanału. 
Sam kanał jest zamknięty pokrywą zamykającą. Kanał charakte
ryzuje się tym, że w określonych odstępach wzajemnych, w dnie 
(31) kanału instalacyjnego (3), są wytłoczone, skierowane do 
wnętrza kanału, płaskie podwyższenia (311). W tych płaskich 
podwyższeniach (311) są wykonane w osi kanału, podłużne 
otwory. Ściana działowa (1 ) jest ukształtowana w formie litery L, 
z krótszym ramieniem (12) skierowanym w stronę dna kanału 
instalacyjnego (3). W ramieniu (12) są przemoczone, uformowa
ne z ramieniem (12) w jedną całość, łączniki mocujące, osadzal-
ne w podłużnych otworach kanału instalacyjnego (3), a przez 
ich przesunięcie pod płaskimi podwyższeniami (311), ściana 
działowa (1 ) zostaje zamocowana. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 302535 (22) 94 03 08 6(51) H02H 3/16 
(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
Ç71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kubański Ryszard, Ładysz Mirosław, 

Sudolski Marek 
(54) Układ zabezpieczenia upływowego 
(57) W układzie, zawierającym urządzenie pomiarowe (UP), 

gwiazdę pomiarową (A) i stycznik (K) do załączania/wyłączania 
obwodów pomiarowych, zacisk (1) urządzenia pomiarowego 
(UP) połączony jest z ziemią, a zacisk (2) urządzenia pomiaro
wego (UP) połączony jest poprzez zestyk bierny (a) stycznika 
(K), gwiazdę pomiarową (A), sieć kontrolowaną i rezystancję 
izolacji (Ri) tej sieci z ziemią. Pomiędzy zestyk bierny (a) stycz
nika (K), a gwiazdę pomiarową (A) lub z dowolną fazą sieci 
kontrolowanej połączony jest poprzez rezystor kontrolny (Rk) i 
zestyk bierny (b) stycznika (K) z ziemią. 

W układzie centralnego zabezpieczenia upływowego, 
zawierającym urządzenie pomiarowe (UP) i filtr sieciowy (F), 
zacisk (1) urządzenia pomiarowego (UP) jest połączony z zie
mią, zaś zacisk (2) urządzenia pomiarowego (UP) połączony jest 
poprzez filtr sieciowy (F), sieć kontrolowaną i rezystancję izolacji 
(Ri) tej sieci z ziemią. Z dowolną fazą sieci kontrolowanej sieci 
połączony jest pierwszy zacisk rezystora kontrolnego (Rk), któ
rego drugi zacisk połączony jest z ziemią. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 302534 (22) 94 03 08 6(51) H02H 7/22 
H02P 1/10 

(23) MTP SIMMEX - 93 13 09 93 
(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kubański Ryszard, Krasucki Florian, 

Kwiatkowski Wojciech, Nowak Jan, Ładysz 
Mirosław, Kwiatek Ireneusz 

(54) Rozrusznik programowalny, zwłaszcza 
silników maszyn górniczych 

(57) Rozrusznik ma obwody główne i pomocnicze (OS), 
obwody pomiarowe wewnętrzne, korzystnie, napięcia (U), prą
dów (0 i rezystancji izolacji (RÍ, FW Rib), komorę elektroniki (1), 
komorę sterownika (2), korzystnie iskrobezpieczną, komorę przy
łączową (3) zawierającą obwody wyjściowe główne, pomocnicze 
I pomiarowe, korzystnie rezystancji, uziemienia (Ru), temperaturą 
(Rt) i prądów błądzących (Ib). 

Sterowanie, pomiary i sygnalizacje dokonywane są za po
mocą jednego (CPU) łub dwóch sterowników programowalnych, 
zaś separacja obwodów, korzystnie iskro- i nieiskrobezpiecznych 
dokonywana jest za pomocą separatorów, obwodów sterowniczych 
(S1), blokad zewnętrznych (S2) i separatorów przekaźnikowych 
(SP1, SP2), zaś połączenie obwodów zewnętrznych odbywa się do 
zacieków przyłączeniowych (X1, X2). 

Sterownik programowalny znajdujący się w komorze 
sterownika (1) obsługuje łącze szeregowe (RS), klawiaturę (KL), 
wyświetlacz ałfa-numeryczny (W A) I korzystnie wyświetlacz cy
frowy (WC). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 302537 (22)94 03 08 6(51) H02H 7/22 
H02P 1/10 

(23) MTP SIMMEX 93 13 09 93 
(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Bartoszyński Jan 
(54) Układ elektryczny iskrobezpiecznego 

sterowania, zwłaszcza kopalnianym 
rozrusznikiem manewrowym 

(57) Układ ma zespół sterownika (2) przyłączony do zespołu 
listew (LZ), do którego przyłączono także wejście sterujące 
przekaźników sterowniczych (3,4,5,6) i zaciski transformatorów 
iskrobezpiecznych (7, 8, 9,10) oraz styki pomocnicze (3.2, 4.2, 
5.2) przekaźników sterowniczych (3,4,5), których wysterowanie 
z zespołu sterownika (2) powoduje zamknięcie styków pomoc
niczych (3.1) lub rozwarcie innych styków pomocniczych. Po
woduje to zamknięcie lub rozwarcie pomocniczych obwodów 
przyłączonych do zacisków pomocniczych tyrystorowego ze
społu rozruchowego zapewniając jego start, stop, przeciążanie 
lub blokowanie. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 302536 (22) 94 03 08 6(51) H02H 9/00 
G05B 11/42 

(23) MTP SIMMEX9313 09 93 
(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kwiatek Ireneusz, Kwiatkowski Wojciech, 

Kubański Ryszard, Ładysz Mirosław 
(54) Układ regulatorów prądu i napięcia, 

zwłaszcza w zasilaczu iskrobezpiecznym, dla 
systemu mikroprocesorowego 

(57) Układ zawiera trzy posobnie połączone regulatory ele
ktroniczne, z których każdy posiada w swej strukturze tranzystor 
regulacyjny (V), włączony szeregowo między rezystorem prób
kującym (Rp), a dodatnim zaciskiem wyjściowym. Bramką tran
zystora regulacyjnego (V) sterują jednocześnie dwa sygnały, 
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pochodzące z dwóch wzmacniaczy całkujących (W1, W2) Wyj
ście pierwszego wzmacniacza całkującego (W1) jest sprzężone 
z bramką tranzystora (V) poprzez pierwszy rezystor ogranicza
jący (R2) oraz rezystor dopasowujący (R1), natomiast sygnał z 
wyjścia drugiego wzmacniacza całkującego (W2), steruje prą
dem kolektora tranzystora (V1), którego kolektor jest jednocześ
nie przyłączony do pierwszego rezystora ograniczającego (R2) 
i rezystora dopasowującego (R1). Baza tranzystora (V1) jest 
sterowana z wyjścia drugiego wzmacniacza całkującego (W2) 
poprzez diodę Zenera (V2) oraz drugi rezystor ograniczający 
(R9), zbocznikowany kondensatorem (C4). Pierwszy wzmac
niacz całkujący (W1) kontroluje przepływ prądu, porównując 
napięcie na dzielniku wejściowym (R4, R5) oraz dzielniku po
miarowym (R6, R7), włączonym za rezystorem próbkującym 
(Rp). Drugi wzmacniacz całkujący (W2) kontroluje napięcie wyj
ściowe, porównując je z napięciem referencyjnym (Uràr), pocho
dzącym z wyjścia wzmacniacza dyskryminującego (WD). Wejście 
wzmacniacza dyskryminującego (WD) jest z kolei przyłączone do 
dodatniego zacisku wejściowego. Każdy z regulatorów zawiera 
korzystnie dobrany wzmacniacz dyskryminujący (WD), zapew
niający iskrobezpieczną transmitancję mocy, realizując jedno
cześnie wymagania dynamiczne dla zasilaczy do systemów 
mikroprocesorowych. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300427 (22)93 0916 6(51) H02J 3/38 
(71) POSTEOR Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Wdrażania i Upowszechniania Postępu 
Technicznego i Organizacyjnego, Wrocław 

(72) Iwanowski Jarosław, Kubalewski Jan 
(54) Przetwornica napięcia stałego 
(57) Przetwornica charakteryzuje się tym, że jej człon mocy 

(M) składa się z co najmniej dwóch równolegle połączonych 
modułów, złożonych z kluczującego tranzystora (Ki, K2), dławi
ka (U, U) i diody zwrotnej (Di, D2). Wyjście członu mocy (M) 
połączone jest z jednym ze sterujących wejść generatora impul
sów (G) o stałej częstotliwości i wypełnieniu. 

Inne sterujące wejście generatora impulsów (G) połą
czone jest z członem startu (S), który jest jednym wejściem 
przyłączony do wejścia członu mocy (M), a drugim wejściem do 
wyjścia tegoż członu (M). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 304954 (22)94 09 07 6(51) H02K 9/02 
(31) 93 4331243 (32) 93 09 15 (33) DE 
(71) ABB Management AG, Baden, CH 
(72) Zimmermann Hans 
(54) Sposób chłodzenia maszyny elektrycznej, 

wirującej, chłodzonej powietrzem oraz 
maszyna elektryczna, wirująca chłodzona 
powietrzem 

(57) Do chłodzenia wirującej maszyny elektrycznej z otwarty m 
obiegiem chłodzenia wykorzystuje się mechanicznie filtrowane 
powietrze z otoczenia tłoczone wentylatorami (15) umieszczonymi 
po obu stronach na wale wirnika i przepływające przez kanały 
chłodzenia w stojanie i wirniku oraz przez szczelinę powietrzną 
maszyny (22). 

Jeżeli powietrze pobierane z otoczenia jest skażone 
substancjami szkodliwymi, to proponuje się doprowadzanie 
wstępnie filtrowanego powietrza wprost do stojana i szczeliny 
powietrznej maszyny, a tylko powietrze chłodzące doprowadza
ne do wirnika ma być poddawane dodatkowej filtracji w filtrze z 
węglem aktywnym (30). Przy tym mechanicznie filtrowane po
wietrze chłodzące doprowadzane do stojana i ewentualnie do 
szczeliny powietrznej maszyny jest tłoczone wentylatorami, na
tomiast dodatkowo filtrowane powietrze chłodzące doprowa
dzane do wirnika jest kierowane do niego inną drogą. Tłoczenie 
powietrza chłodzącego w kierunku wirnika odbywa się przy tym 
korzystnie dzięki samoistnej wentylacji wirnika. 

W ten sposób obniża się koszty inwestycyjne filtrów 
dodatkowych, ponieważ trzeba dodatkowo filtrować tylko część 
potrzebnego powietrza chłodzącego. 

Maszyna charakteryzuje się tym, że komory są podzie
lone pierwszą osłoną wewnętrzną (3), przy czym filtrowane 
dodatkowo powietrze chłodzące znajdujące się w pierwszej 
komorze (31) utworzonej w zasadzie przez osłonę zewnętrzną 
(2) i pierwszą osłonę wewnętrzną (3) jest doprowadzane z 
pominięciem wentylatora (15) wprost do wirnika, zaś do drugiej 
komory (21) utworzonej w zasadzie przez 
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pierwszą (3) I drugą (4) osłonę wewnętrzną jest doprowadzane 
tylko wstępnie filtrowane powietrze chłodzące, przy czym zasto
sowano pierwszą osłonę cylindryczną do oddzielenia strefy 
wylotowej (23) wentylatora (15) od strefy wirnikowej. 

(7 zastrzeżeń) 

Al (21) 304977 (22) 94 09 08 6(51) H02K 13/00 
H01R 39/14 

(31) 93 118129 (32)93 09 08 (33) US 
(71) Electrolux Corporation, Marietta, US 
(72) Mancl Dennis J., Johnson Donald C, 

Havens Paul W. 
(54) Silnik elektryczny, bocznik szczotkowy 

przeznaczony dla niego i sposób łączenia go z 
nim 

(57) Przedstawiono układ szczotkowy/bocznikowy dla silni
ka (10) elektrycznego. Bocznik (36) układu jest bocznikiem z 
przewodem splatanym z łączonym (np. stapianym) końcem, 
który może być łatwo wsunięty do zacisku szczelinowego. Dla 
zmniejszenia siły potrzebnej do wsuwania można zastosować 
smar. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 305068 (22) 94 09 16 6(51) H02K 21/00 
(31) 93 230162 (32) 93 0916 (33) JP 
(75) Minato Kohei, Tokio, JP 
(54) Urządzenie obrotowe magnetyczne 
(57) Urządzenie obrotowe magnetyczne zawiera co najmniej 

jeden wirnik (6, 8) osadzony na obrotowym wale (4) i mający 
trwałe magnesy (20A-20H) ułożone ich jednoimiennymi biegu
nami magnetycznymi wzdłuż zewnętrznej powierzchni obroto
wej wirnika (6, 8). Na wirniku (6, 8) są umieszczone bloki 
wyrównujące. 

Każdy z magnesów trwałych (20A-20H) jest usytuowany 
ukośnie względem linii promienia wirnika (6, 8). Przy zewnętrz
nym obrzeżu wirnika (6, 8) umieszczony jest elektromagnes (12, 
14) zwrócony czołowo do tego wirnika (6, 8), który jest połączo

ny z zespołem zasilającym poprzez detektor położenia wirnika 
(6.8). 

(26 zastrzeżeń) 

Al (21) 302532 (22) 94 03 08 6(51) H02M 7/00 
H05R 5/04 

(23) MTP SIMMEX -93 13 09 93 
(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kwiatek Ireneusz, Kwiatkowski Wojciech, 

Kubański Ryszard, Sudolski Marek 

(54) Zasilacz iskrobezpieczny, zwłaszcza dla 
automatyki górniczej z systemem 
mikroprocesorowym 

(57) Zasilacz charakteryzuje się tym, że metalowa obudowa 
nieognioszczelna (1) ma co najmniej dwie ścianki (2) i (3) 
posiadające na zewnątrz płaszczyzny radiacyjne (2a) i (3a), do 
których od wewnątrz są przymocowane moduły elektroniczne 
zasilacza hermetyzowane kompozycją chemiczną (9) o dobrym 
przewodnictwie cieplnym. 

Przetwornica (4), stabilizatory napięć pomiarowych (5), 
ograniczniki - limitery (6) oraz regulatory napięć pomocniczych 
(7) posiadają co najmniej jeden radiator plaski (8) odprowadza
jący ciepło na nieognioszczelna obudowę zasilacza (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302533 (22) 94 03 08 6(51) H02P 1/26 
H02H 3/00 

(23) MTGEiM SIMMEX 93 13 09 93 
(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Bartoszyński Jan, Jędruś Tadeusz, 

Strzyżewski Włodzimierz, Krauze Piotr, Kute 
Jacek, Czajkowski Krzysztof 
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(54) Rozrusznik manewrowy, zwłaszcza dla 
urządzeń górniczych 

(57) Rozrusznik zawiera bezpieczniki-ograniczniki (F), któ
rych odpływy połączone są z dopływem zespołu stycznika próż
niowego (K) i dopływem tyrystorowego zespołu rozruchowego 
(A) oraz z uzwojeniem pierwotnym transformatora pomocnicze
go (Ts) zabezpieczonego bezpiecznikiem (6), a uzwojenie wtór
ne transformatora (Ts) zabezpieczone jest trzecim bezpiecznikiem 
(16), którego wyjście jest połączone do wejścia (a.2) tyrystorowego 
zespołu rozruchowego (A), przy czym drugi zacisk uzwojenia 
wtórnego transformatora pomocniczego (Ts) połączony jest do 
wejścia (a.1) tyrystorowego zespołu rozruchowego (A). Odpływ 
zespołu stycznika próżniowego (K) połączony jest poprzez prze-
kładniki (T) z odpływem tyrystorowego zespołu rozruchowego, 
do którego przyłączony jest układ kompensacji napięć (8). Styki 
zespołu stycznika próżniowego (K) I styki tyrystorowego zespołu 
rozruchowego (A) są włączone w obwody pomocnicze, w któ
rych znajdują się także zaciski spinacza programowego (Sp). 
Spinacz programowy (Sp) ma co najmniej dwa położenia, za
pewniające po pewnym czasie, korzystnie nastawialnym lub 
programowalnym, załączenie zespołu stycznika (K) przez tyry
storowy zespół rozruchowy (A). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 302514 (22) 94 03 08 6(51) H02P 7/06 
G08C 19/36 

(23) MTP SIMMEX - 93 13 09 93 
(71) APATOR - Spółka Akcyjna, Toruń 
(72) Kubański Ryszard, Krasucki Florian, Jędruś 

Tadeusz, Łysek Krzysztof, Ładysz Mirosław, 
Kwiatek Ireneusz 

(54) Układ połączeń sterowania 
programowalnego, zwłaszcza rozruszników 
kopalnianych silników maszyn górniczych 

(57) Układ ma sterownik (CPU) programowalny połączony 
swoimi wejściami (a, b) z blokiem (3) wejść potwierdzających 
załączenie i blokiem (4) wejść-wyjść sterowania sekwencyjne
go. 

Wyjścia (c, d) sterownika (CPU) programowalnego są 
połączone z blokiem (4) wejść-wyjść sterowania sekwencyjnego 
i blokiem (5) wyjść sterowania obwodów głównych, który połą
czony jest z blokiem (2) sterowania, połączonego z kolei z 
blokami, przycisków (1) sterowniczych, blokiem (3) wejść po
twierdzających załączenie i blokiem (4) wejść-wyjść sterowania 
sekwencyjnego, który jest połączony z blokiem (5) wyjść stero
wania obwodów głównych połączonego z blokiem (3) wejść 
potwierdzających załączenie. 

Blok (4) wejść-wyjść sterowania sekwencyjnego jest 
wspólny dla wszystkich odmian układowych rozrusznika kopal
nianego, zaś pozostałe bloki zawierają po trzy odmiany układo
we, z których odmiana pierwsza dotyczy układu dla rozrusznika 
stycznikowego sterującego jednym lub dwoma silnikami jedno-
biegowymi, odmiana druga dotyczy układu dla rozrusznika dwu-
stycznikowego sterującego rewersyjnie jednym lub dwoma silni
kami jednobiegowymi oraz dla rozrusznika dwustycznikowego 
sterującego jednym lub dwoma silnikami dwubiegowymi, nato
miast trzecia odmiana dotyczy układu rozrusznika sterostycz-
nikowego sterującego rewersyjnie jednym lub dwoma silnikami 
dwubiegowymi. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300316 (22)93 09 07 6(51) H02P 7/36 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Kuncewicz Wiktor, Lesiński Jan 
(54) Skompensowany temperaturowo układ do 

podciśnieniowego sterowania silnikiem 
(57) Układ, wykorzystujący rezystory i potencjometry typu A 

o zbliżonym do zera temperaturowym współczynniku rezystan
cji i typu B o ujemnym temperaturowym współczynniku rezy
stancji charakteryzuje się tym, że układ stabilizacji punktu pracy 
czujnika ciśnienia (UPOL) połączony jest z wejściem wspólnym 
(Cl) wzmacniacza (WZ) za pośrednictwem dzielnika napięcia 
złożonego z rezystora (R2) typu B i potencjometra (P2) typu A, 
zaś wzmacniacz (WZ), którego wejścia różnicowe (Id1, Id2) 
połączone są z różnicowymi wyjściami (Od1, Od2) czujnika 
ciśnienia posiada układ sprzężenia zwrotnego, w którym rezy
stor (R3) jest typu A i połączony jest z wyprowadzeniami (F1, F2) 
wzmacniacza, rezystor (R4) jest typu B i połączony jest z wypro
wadzeniami (F2, F3) wzmacniacza, rezystor (R5) jest typu B i jest 
połączony z wyprowadzeniami (F3, F4) wzmacniacza, rezystor 
(R6) jest typu A i jest połączony z wyprowadzeniami (F4, F5) 
wzmacniacza, zaś rezystor regulacyjny (P3) połączony jest z 
wyprowadzeniami (F2, F4) wzmacniacza (WZ), którego wyjście 
(CO) połączone jest z wejściem (IC) układu fazowego sterowa
nia silnikiem (USTF). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 300417 (22)93 0917 6(51) H03F1/08 
H04B 15/00 

(71} Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Owczarek Andrzej, Puczko Krzysztof 
(54) Sposób obniżania strat komutacyjnych i 

emisji zakłóceń rezonansowego wzmacniacza 
klasy D 

(57) Sposób polega na tym, że w przypadku wzmacniacza 
rezonansowego klasy D szeregowym obwodem rezonansowym 
eliminuje się skoki napięcia na kluczu przez wprowadzenie kąta 
martwego kluczy i odstrojenie obwodu rezonansowego. Elimi
nuje sie skok prądu (11, 12) w chwili wtaczania kluczy, a zacho
wuje się jedynie jeden skok prądu (11,12) w momencie wyłączania 
kluczy przez zachowanie zależności między kątem martwym klu
czy zależnym od unormowanej pojemności C = C1 + C2 na 
zaciskach kluczy oraz od kąta fazowego impedancji (Lr, Cr, Ro). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300371 (22)93 0910 6(51) H05B 41/14 
(71) HYBRES Elektroniczny Zakład 

Innowacyjno-Wdrożeniowy Sp. z o.o., 
Rzeszów, ELGO Zakłady Sprzętu 
Oświetleniowego, Gostynin 

(72) Zając Kazimierz, Kalita Włodzimierz, 
Gotfryd Marek, Niedziałek Tadeusz, Zupka 
Jan, Pieniążek Stanisław 

(54) Układ zapłonowy do lamp wyładowczych 
(57) Układ zapłonowy do lamp wyładowczych zasilanych z 

sieci prądu przemiennego przez statecznik indukcyjny (ST) 
zawiera transformator (TR), którego uzwojenie wtórne (22) po
łączone jest szeregowo z lampą (L), do którego równolegle 
włączona jest szeregowa gałąź, składająca się z rezystora (R), 
kondensatora (C1) i diody (D) oraz układ sterująco -blokujący 
(USB), natomiast równolegle do diody D dołączony jest obwód 
złożony z szeregowo połączonego uzwojenia pierwotnego (Z1 ) 
transformatora (TR) i tyrystora (T), którego katoda połączona jest 
z anodą diody (D) i z siecią zasilającą, a równolegle do gałęzi 
złożonej z rezystora (R), kondensatora (C1 ) i diody (D) dołączo
ny jest kondensator (Ć2). 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 98680 (22)93 0917 6(51) A01B 39/14 
(75) Kienis Henryk, Głowno 

(54) Urządzenie do odchwaszczania oraz 
spulchniania gleby w uprawach sadowniczych 

(57) Urządzenie stanowi belka (1) z poprzeczką (2) z tym, że 
w pobliżu końca belki (1) oraz do końców poprzeczki (2) są 
zamocowane wysuwnie płużyce (4) o kształcie grota strzały, w 
przedniej zaś części belki (1) jest zamocowana przesuwnie 
tuleja (6) z odcinkiem rurki (7) i osadzonymi w niej wysuwnie i 
wychylnie oraz zagiętymi do dołu prętami, wyposażonymi w 
kółka (10). 

Na belce (1) są usytuowane obciążniki (12). Belka (1) 
zawiera osadczą tuleję (15) z zamocowanym rozłącznie wysięg
nikiem (16), zaopatrzonym w ukośne ramię (17), połączone 
wychylnie z zaczepem (18) oraz w drugi zaczep, który jest 
połączony z dźwignią (25) zawierającą tulejki (26) i (27). 

Na pierścieniu (14) śruby mocującej tuleję (15) na belce 
(1) jest osadzony zastrzał (28). 

Urządzenie jest przystosowane do mocowania z przodu 
ciągnika rolniczego. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98614 (22)93 09 09 6(51) A01C 7/20 
(71) ROLMASZ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Kutno 
(72) Błażyński Grzegorz, Jankowski Stanisław, 

Maciaszek Henryk, Sobkowiak Bolesław 
(54) Redlica siewnika do nasion 
(57) Redlica siewnika do nasion składająca się z ramienia 

(1), redliczki (5), palca (6) i skrzydełek prawego (3) i lewego z 
usytuowanym w ich górnej tylnej części otworem (8) do czysz
czenia redlicy, charakteryzuje się tym, że kształty skrzydełek 
redlicy prawego (3) i lewego stanowią wzajemne lustrzane od
bicia, a w górnej części, między obsadą (2) ramienia (1), a 
kołnierzem (7) otworu wlotowego nasion, ma dodatkowy otwór 
(9) do czyszczenia redlicy. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 98616 (22)93 09 08 6(51) A01J 5/00 
(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Lipiński Marian 
(54) Urządzenie do stymulacji refleksu 

oddawania mleka 
(57) Urządzenie do stymulacji refleksu oddawania mleka 

zawiera sterowany podciśnieniowe) element masujący współ
pracujący ze sprężyną oraz układ zasilania elektrycznego. Ele
ment masujący (10), w postaci elastycznego miecha z umiesz
czoną w nim sprężyną (11), nasadzony jest na rękojeść (12) 
zaopatrzoną w elektryczny przycisk (13) i rozpylacz (14). W 
ściance rękojeści wykonane są 2 otwory: otwór dla osadzania 
przewodu (5) łączącego rozpylacz z pompą (4) i otwór dla 
osadzania węża (9) łączącego miech (10) z pulsatorem (7). 
Pompa (4) zasilająca rozpylacz jest zamknięta we wspólnej 
obudowie (1) z zasilaczem elektrycznym (2) oraz zbiornikiem (3) 
z cieczą dezynfekującą, na obudowie (1) zamocowany jest 
pulsator (7) i uchwyt (17), a w obudowie (1) jest otwór (6) dla 
przewodu (5). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 98694 (22) 93 09 18 6(51) A01K 97/05 
(75) Sikora Andrzej, Bielsko-Biała 
(54) Pojemnik zanęty, zwłaszcza do wędki 
(57) Pojemnik składający się z rurki, sprężyny stożkowej i 

obciążnika charakteryzuje się tym, że rurka (1) zakończona jest 
na obydwu końcach kielichem (2), a obciążnik (3) ma kształt 
płaskiej ramki (4) zbieżnej w kierunku końca rurki (1), która 
osadzona jest w otworze podłużnym położonym w osi symetrii 
(5) ramki (4), ponadto ramka (4) posiada otwór centralny (6) 
przelotowy położony w obrysie tej ramki (4), poza tym zwoje 
spężyny stożkowej (7) znajdujące się w pobliżu ramki (4) mają 
kształt elipsy, a dłuższa oś symetrii elipsy jest równoległa do osi 
symetrii boku dłuższego (8) ramki (4). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98629 (22)93 0910 6(51) A43D 35/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. 

Pułaskiego, Radom 
(72) Olszewski Aleksander 
(54) Forma do odlewania obcasów 
(57) Forma składa się z połączonych w całość elementów 

kształtujących dolną część obcasa, powierzchnię boczną obca
sa oraz wgłębienie miski obcasa, stanowiące górną część ob
casa. Element kształtujący powierzchnię boczną obcasa składa 
się z co najmniej dwóch płyt (6) z wybraniami wewnętrznymi (7) 

kształtującymi tył obcasa oraz z wkładki (8) kształtującej front 
obcasa. Do regulowania wysokości obcasa służy płytka umiesz
czana między dwiema spośród płyt (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 98630 (22) 93 09 10 6(51) A47C 1/10 
(71} Fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin 
(72) Konieczny Zenon, Lackowska Grażyna, 

Leśnicki Stanisław 
(54) Krzesło 
(57) Krzesło właściwe (1) wyposażone jest w pulpit (2). Pulpit 

(2) ma płytę stołu (3) i wspornik kompletny, przy czym płyta stołu 
(3) jest przymocowana do wspornika górnego wspornika kom
pletnego, który jednocześnie jest połączony z konstrukcją noś
ną (7) krzesła właściwego (1). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 98669 (22) 93 09 16 6(51) A47C 7/16 
(71) POSTEOR Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Wdrażania i upowszechniania Postępu 
Technicznego i Organizacyjnego, Wrocław 

(72) Szarski Piotr, Piwowarek Mieczysław, 
Szczygieł Andrzej, Kołodyfiski Zbigniew 

(54) Siedzenie 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest siedzenie prze

znaczone do zamocowania na stelażu lub ramie. 
Siedzenie jest utworzone z części (1) zbliżonej do po

ziomu i stanowiącej podparcie dla ud, która jednocześnie ma 
wklęsłą część środkową (2). Boki części mają zagięte brzegi (3, 
4). Podparcie (1) dla ud ma wzdłużny rowek o głębokości 
zwiększającej się ku brzegowi. Wszystkie elementy siedzenia 
tworzą jednolitą całość o jednakowej grubości i są łączone 
łukami o promieniu większym od grubości siedzenia. 

(5 zastrzeżeń) 
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U1(21) 98678 (22)93 0917 6(51) A47F1/14 
A47F10/02 

(71) GASTOPOL J.Iwanowski, W.Karpisiak, Sp. 
z co., Gdynia 

(72) Karpisiak Wiesław, Iwanowski Janusz 
(54) Podajnik do kubków jednorazowego użycia 
(57) Podajnik do kubków jednorazowego użycia jest prze

znaczony do podawania napojów chłodzących, szczególnie 
coca - coli i może być zainstalowany na stałe w barach i na 
wózkach ulicznych. 

Podajnik charakteryzuje się tym, że w dolnej części 
cylindrycznej rury (1) znajdują się trzy występy (7) o kształcie 
trójkąta, równomiernie wtopione na obwodzie wewnątrz rury (1) 
na wysokości jednej trzeciej wysokości kubka (8) w stosunku do 
krawędzi wylotu (9) rury (1). Do opaski zaciskowej (4) jest 
zgrzana krótka i płaska listwa (5) umieszczona w prowadnicy 
(11) uchwytu (10) zamocowanego do obudowy (3) dozownika 
napojów. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 101763 (22) 94 12 19 6(51) A47G 9/02 
(75) Starzyk Krzysztof, Dzierżoniów 
(54) Powłoka pościelowa 
(57) Powłoka pościelowa wykorzystywana jest zarówno do 

pokrycia poduszek jak i kołder względnie podróżnych pledów. 
Odkład materiałowy (5) czynnej powierzchni powłoki (4) 

połączony jest z jej drugą czynną powierzchnią (3), obok szwów 
krawędziowych (7,7'), na znacznej często zróżnicowanej odle
głości od każdego bocznego obrzeża (8, 8') szwem prostym (9, 
9') o zarysie dwóch przeciwstawnie usytuowanych w pozycji 
odwrotnej dużych liter "F", przy czym zarys ten nie stanowi 
konkretnego rodzaju liternictwa. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98652 (22)93 0915 6(51) A47G 27/06 
(75) Niewiński Cezary, Białystok 
(54) Uchwyt pręta chodnikowego 
(57) Uchwyt »kładą się z dwóch części (1,2) wykonanych z 

kształtowo wykrojonych ceowników, które w stanie złożonym 
tworzą płaszczyznę boczną uchwytu w kształcie trójkąta prosto
kątnego z okrągłym otworem (3) w środku, przy czym dolna 
część (1) uchwytu, na stałe zamocowana do płaszczyzny pozio
mej stopnia schodów jest za pomocą rurkowego nitu (4) połą
czona obrotowo z drugą, górną częścią (2) uchwytu, natomiast 
na płaszczyznach bocznych uchwytu, po przeciwnej stronie 
kąta prostego w stosunku do rurkowego nitu (4), umieszczone 
są zatrzaski (5), służące do unieruchamiania względem siebie 
części (1, 2) uchwytu. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98650 (22) 93 09 15 6(51) A47K 10/22 
(71) EKAPLASTIC Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Kujawski Edward 
(54) Pojemnik na rolkę papieru toaletowego 
(57) Pojemnik na rolkę papieru toaletowego jest wyposażo

ny w pięcioramienny uchwyt (5) składający się z dwóch trójra-
miennych elementów (7) i (8), których górne ramiona są połą
czone ze sobą suwliwie i stanowią czop zawiasów (6), przy czym 
górne ramię elementu (7) jest prowadnicą (9) zaopatrzoną w 
zatrzaski (11), zaś górne ramię elementu (8) jest prowadnikiem 
(10) zaopatrzonym w podłużne wyprofilowane wybranie (13), 
będące otworem zatrzasków (11). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98663 (22)93 0917 6(51) A61B 5/14 
(75) Urbanik Józefa, Strzyżów 
(54) Urządzenie do pobierania krwi 
(57) Urządzenie do pobierania krwi ma we wgłębieniu (10) 

zakrętki (2) cylindryczny otwór przelotowy (5), a na dolnej po
wierzchni dolnej krawędzi osłony (4) jest cylindryczny kołek (6) 
odpowiadający otworowi przelotowemu (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 98668 (22) 93 09 16 6(51) A61F13/56 
(75) Czerniak Stanisław, Głubczyce 
(54) Biokompres 
(57) Biokompres wykonany jest w kształcie prostokąta, a 

jego osnowa (1) w dolnej części ma kieszenie (2), otwarte od 
góry dla wkładek leczniczych (3). Górna część osnowy (1) ma 
zapięcie (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98667 (22) 93 09 16 6(51) A62C13/76 
(71) Grodkowskie Zakłady Wyrobów 

Metalowych, Grodków 
(72) Milczarski Józef, Grzeszek Aleksander, 

Klimiuk Zbigniew, Minkowski Władysław 

(54) Głowica gaśnicy proszkowej 
(57) Głowica utworzona przez korpus i umieszczoną na nim 

dźwignię charakteryzuje się tym, że w górnej części korpusu (1) 
zaworu w jego lewej krawędzi umieszczono otwór (2) pod swo-
rzeń, za pomocą którego połączono z korpusem (1) zaworu, 
dźwignię (4) głowicy i chwyt (5) głowicy. 

W korpusie (1) zaworu, w jego węższym przekroju umiej
scowiono otwór (6) napełniania i opróżniania gaśnicy. W szerszym 
przekroju bryły korpusu poprzecznie do jego osi symetrii umiej
scowiono od strony otworu (6) napełniania i opróżniania gaśnicy, 
gwintowany wewnętrznie otwór, manometru ciśnienia wewnętrz
nego gaśnicy. 

Oś otworu manometru i oś otworu (6) napełniania i 
opróżniania gaśnicy leżą w różnych płaszczyznach. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98673 (22) 93 09 16 6(51) A63B 27/02 
(71) Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa 

Telekomunikacyjnego, Radom 
(72) Adamski Henryk 
(54) Słupołaz do słupów 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest słupołaz do słu

pów drewnianych z połączeniem ruchowym sierpa (1) wzglę
dem strzemienia (4). 

Połączenie ruchowe uzyskano poprzez zastosowanie 
łukowego wycięcia (3) w strzemieniu (4), w które wchodzi wy
stęp (2) sierpa (1). Niepożądane przemieszczanie się sierpa (1) 
względem strzemienia (4) ogranicza zatyczka (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 98633 (22)93 0910 6(51) B01F 7/06 
(71) REDOR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Motoreduktorów i Reduktorów, 
Bielsko-Biała 

(72) Trojanowski Mirosław, Kempny Zygmunt, 
Stanaszek Adam, Górecki Piotr 

(54) Urządzenie do wywoływania ruchu cieczy 
(57) Urządzenie do wywoływania ruchu cieczy przeznaczo

ne jest do mieszania, homogenizacji oraz tworzenia prądów 
cieczy w zbiornikach, a zwłaszcza w biologicznych oczyszczal
niach ścieków. 

Urządzenie ma konstrukcję nośną w postaci słupa (1) 
obrotowo zamocowanego w dnie zbiornika, przechodzącego 
przez pomost (2) umieszczony na zbiorniku. Część słupa (1) 
znajdująca się w cieczy jest prowadnicą pracującego w zanu
rzeniu w cieczy zespołu mieszadła zawierającego motoreduktor 
(7) w zamocowanym na wale wyjściowym śmigłem (8). Zespół 
mieszadła może być przemieszczany w górę i w dół, a cały słup 
(1) wraz z zespołem mieszadła może wykonywać obrót wokół 
swej osi pionowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98634 (22) 93 09 10 6(51) B01F 7/06 
(71) REDOR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Motoreduktorów i Reduktorów, 
Bielsko-Biała 

(72) Trojanowski Mirosław, Kempny Zygmunt, 
Stanaszek Adam, Górecki Piotr 

(54) Urządzenie do wywoływania ruchu cieczy 
(57) Urządzenie do wywoływania ruchu cieczy rozwiązuje 

zagadnienie mieszania i tworzenia prądów cieczy w zbiorni
kach, a zwłaszcza w biologicznych oczyszczalniach ścieków. 

Urządzenie ma konstrukcję nośną w postaci dwóch 
równoległych słupów zamocowanych w dnie zbiornika i połą
czonych sztywno z pomostem (3) umieszczonym na zbiorniku. 
Słupy stanowią prowadnice pracującego w zanurzeniu w cieczy 
zespołu mieszadła, który zawiera motoreduktor z umieszczo

nym nawale wyjściowym śmigłem (8). Zespół mieszadła może 
być przemieszczany w górę lub w dół za pomocą wiągarki 
linowej (5) usytuowanej na pomoście (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98637 (22) 93 09 13 6(51) B07B 1/00 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa SA Kopalnia 

Węgla Kamiennego ANNA, Wodzisław 
Śląski 

(72) Kopczyk Rudolf, Stanek Hanryk, Pawlus 
Tadeusz 

(54) Urządzenie rozdzielczo-przesypowe kopalin 
użytecznych 

(57) Urządzenie służy do rozdziału zwartej strugi mokrego 
węgla w klasie 0-150 mm mającego nadmierną ilość podziarna. 

Urządzenie zaopatrzone jest w odbiorczej zsuwni (3) 
pod wysypem podstawowego stałego rusztu (1) w pomocniczy 
stały ruszt zawieszony zawiasowo pod regulowanym nastawnie 
kątem pochylenia na górnej krawędzi konstrukcji nośnej zsuwni 
(3). Ruszt utworzony jest z zespołu rusztowin, ułożonych prosto
padle do podstawowego rusztu (1), którego swobodny koniec 
wsparty jest na mimośrodzie wału (5), zaopatrzonego w amor
tyzujące nakładki, ułożyskowanego na wierzchołku konstrukcji 
rozdzielającej zsuwnię (3) na boczne zsypy, przy czym ruszto-
winy obu rusztów zamocowane są w takich samych równych 
odległościach. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 98682 (22)93 0917 6(51) B07B 1/28 
(71) IBIS Ltd International Bakery Industries 

SPOMASZ Sp. z co., Bydgoszcz 
(72) Miławski Wiesław, Miławski Romuald 
(54) Przesiewacz artykułów sypkich, zwłaszcza 

mąki 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia uproszczenia 

budowy przesiewacza artykułów sypkich przy zachowaniu wa
runku nieprzecierania zanieczyszczeń przez sito. 

Rozwiązanie polega na tym, że przesiewacz utworzony 
jest z podajnika wibracyjnego (7) w kształcie rynny zakończonego 
z jednej strony rynną (8), z drugiej zaś wspornikiem (6) z osadzo
nym wibratorem (5) napędzanym przez silnik (10) I sprzęgło (2). 
Podajnik ma w swej górnej części sito (3). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98693 (22)93 0917 6(51) B21D 9/08 
(75) Koza Tadeusz, Głogów 
(54) Giętarka 
(57) Giętarka do rur metalowych i z tworzyw sztucznych o 

średnicach do 30 mm, złożona z podstawy (1), wzornika (2), rolki 
(5) gnącej, rolki (3) oporowej, dźwigni (4) ręcznej, ma listwę (6) 
gnącą z podłużnym rowkiem, usytuowaną między wzornikiem 
(2) a rolką (5) gnącą. Rowek listwy (6) gnącej ma kształt półko
listy o promieniu dostosowanym do średnicy zewnętrznej zgi
nanej rury. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98640 (22) 93 0913 6(51) B23P 19/04 
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

Sp. z o.o., Kraków 
(72) Lepiarz Zenon 
(54) Urządzenie do ściągania kół jezdnych 

wagonów tramwajowych ze stożkowego czopa 
osi 

(57) Urządzenie służy do demontażu tramwajowych kół jezd
nych ze stożkowego czopa osi. Jest to urządzenie hydrauliczne, 
którego konstrukcja zapewnia przy małym uskoku zsunięcie się 
piasty koła ze stożkowego czopa osi. 

Urządzenie ma siłownik hydrauliczny (5) zainstalowany 
pomiędzy tarczą (1) z wkręconą w nią śrubą dociskową (3) a 
płaszczyzną czołową stożkowego czopa osi (6). Siłownik hy
drauliczny (5) połączony jest rozłącznie z tarczą (1) za pośred
nictwem sześciu śrub łączących (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 98659 (22) 93 09 15 6(51) B24D 11/02 
(71) ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy, Poznań 
(72) Wiśniewski Przemysław, Tomaszewski 

Janusz, Palacz Marian, Sobolewski Wiesław 
(54) Taśma ścierna bębna szlifierki do płaszczyzn 

drewnianych mającego warstwę 
amortyzujące-napinającą 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest taśma ścierna bęb
na szlifierki do płaszczyzn drewnianych, mającego warstwę amor
tyzujące* - napinającą. Taśma ścierna (4) ma wewnętrzną średnicę 
większą niż zewnętrzna średnica warstwy amortyzujące- - napina
jącej (3) bębna (1) mającego prędkość obrotową równą zero, a 
mniejszą niż zewnętrzna średnica warstwy amortyzująco • napina
jącej (3) bębna (1) mającego roboczą prędkość obrotową 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 98646 (22) 93 0914 6(51) B25B 13/00 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz, Wójcik Marian 

(54) Klucz trzpieniowy, zwłaszcza do prac pod 
napięciem elektrycznym 

(57) Klucz trzpieniowy ma śrubą blokującą (6) z gwintom (3) 
umieszczoną w otworze (4) o osi pionowej z gwintem (5) w 
górnej części korpusu (11) umiejscowionym osiowo centrycznie 
w głowicy (1), przetyczce (2), korpusie (11) i trzpieniu (7) przy 
czym otwór (4) posiada zatyczkę (17) w głowicy i zamkniecie w 
trzpieniu (7), poza tym końcówka śruby blokującej (6) posiada 
wyprofilowany kształt w postaci stykających się ściętymi wierz
chołkami stoików przy czym powierzchnie boczne stożków 
końcówki stykają się z kulkami blokującymi (9) umieszczonymi 
w symetrycznych przeciwległych otworach poprzecznych (16) 
trzpienia (7), między którymi jest umieszczona dociskowo sprę
żyna (10) osadzona w otworze śruby blokującej (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98645 (22) 93 09 14 6(51) B25B 13/08 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz, Wójcik Marian 

(54) Klucz płaski jednostronny, zwłaszcza do 
prac pod napięciem elektrycznym 

(57) Klucz płaski jednostronny, ma płaską część chwytną (1 ), 
której przedłużenie stanowi końcówka robocza (2) w kształcie 
sierpa, na które nałożona jest warstwowo nasadka elektroizola-
cyjna (3, 4) posiadająca dwie części, z których pierwsza część 
nasadki (3) przylega ściśle do części chwytnej (1) i jej końcówki 
roboczej (2) dochodząc do krawędzi zewnętrznej końcówki 
roboczej (2), przy czym powierzchnia zewnętrzna pierwszej 
części (3) nasadki styka się z powierzchnią wewnętrzną drugiej 
części (4) nasadki elektroizolacyjnej dochodzącej do krawędzi 
wewnętrznej końcówki roboczej (2) i tworzy zgrubienie wzdłuż 
obwodu klucza (5); ponadto w części chwytnej (1) znajduje się 
otwór (6) usytuowany w jej osi symetrii, o średnicy mniejszej od 
grubości części chwytnej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 98647 (22) 93 09 14 6(51) B25B 15/00 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz, Wójcik Marian 
(54) Śrubokręt monterski, zwłaszcza do prac pod 

napięciem elektrycznym 
(57) Śrubokręt monterski, posiada część chwytną (1), w któ

rej obsadzony jest pręt manipulacyjny (2) zakończony końców
ką roboczą (3), oraz nasadkę elektroizolacyjną zbudowaną z 
dwu części (5) i (6) przy czym powierzchnia wewnętrzna pier
wszej części nasadki (5) przylega ściśle do powierzchni zewnę
trznej części chwytnej (1) śrubokręta i jej przedłużenia (2) styka
jąc się z krawędzią powierzchni bocznej końcówki roboczej (3) 
natomiast druga cześć nasadki elektroizolacyjnej (6) ściśle przy
lega wewnętrzną powierzchnią do zewnętrznej powierzchni pier
wszej części nasadki (5) stanowiąc wyprofilowane przedłużenie 
części chwytnej (1), w której znajduje się otwór (7) usytuowany w 
poziomej osi symetii śrubokręta korzystnie w środku części chwyt
nej (1) i w płaszczyźnie powierzchni bocznej końcówki roboczej 
(3). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 98612 (22)93 0907 6(51) B26B 3/00 
(75) Skrobarczyk Mieczysław, Koziegłowy, 

Skrobarczyk Emil, Koziegłowy 
(54) Nożyk wielofunkcyjny 
(57) Nożyk wielofunkcyjny «kład« się z tworzywowej, odpo

wiednio uformowanej obudowy (1) oraz zamocowanego w niej 
metalowego nożyka (2). Obudowa (1) zakończona jest z jednej 
strony ostrzem (3) w kształcie skośnej, ostrej rynienki z krawę
dziami zakończonymi drobnymi ząbkami (4), a następnie prze
chodzi w korytko (5), w którym zamocowany jest metalowy 
nożyk (2). Dół korytka (5) uformowany jest w kształcie trójkąt
nych zębów (9). Dalej obudowa (1) tworzy uchwyt (10), posia
dający na całej swej długości wydrążenie (11) zakończone 
walcem (12). Obrzeże walca (12) posiada ostre stażowanie (13) 
oraz obudowę nad lewy (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 98648 (22) 93 09 14 6(51) B26B 3/00 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz, Wójcik Marian 
(54) Nóż monterski, zwłaszcza do prac pod 

napięciem elektrycznym 
(57) Nóż monterski charakteryzuje się tym, że nasadka ele-

ktroizolacyjna (4, 5) posiada dwie części z których pierwsza 
część (4) przylega powierzchnią wewnętrzną do zewnętrznej 
powierzchni części chwytnej (1) i polowy powierzchni roboczej 
(2) powyżej osi symetrii, a powierzchnia wewnętrzna drugiej 
części nasadki (5) przylega ściśle do powierzchni zewnętrznej 
pierwszej części (4) nasadki dochodząc do ostrza (3) zgrubie
niem (7) na obwodzie z jednej strony a z drugiej swej strony 
przedłuża część chwytną (1), przy czym powierzchnia zewnętrz
na drugiej części nasadki (5) ma kształt profilowany dostosowa
ny do kształtu dłoni operatora i posiada otwór (6) usytuowany w 
osi symetrii części chwytnej (1) i w płaszczyźnie ostrza (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98654 (22) 93 09 14 6(51) B29C 35/00 
(71) STOMIL SA Sanockie Zakłady Przemysłu 

Gumowego, Sanok 
(72) Kucharski Adam, Biega Józef 

(54) Gniazdo formująco-zaciskowe do 
wulkanizacji wyrobów gumowo-metalowych 

(57) Gniazdo formująco-zaclskowe umożliwia zastosowanie 
wtrysku do wulkanizacji wyrobów gumowo • metalowych w 
formach wielognlazdowych. Fragmenty (5) powierzchni gniaz
da (4), zamykające gumowane powierzchnie (7) wkładek meta
lowych (8), są nachylone pod kątem ostrym w stosunku do 
zamykanych powierzchni (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101574 (22) 94 11 23 6(51) B41K 1/56 
(75) Popławski Lucjan, Warszawa; Popławski 

Krzysztof, Warszawa 
(54) Oprawa do pieczęci 
(57) Oprawa do pieczęci ma pokrywki (3) z obejmami (7), a 

na boku wąskim części górnej znajduje się suwak (4) o ruchu 
poprzecznym do boku wąskiego. Na części dolnej wewnętrznej 
(2) są w prowadnicach zaczepy (5), a ponadto w szerszych 
bokach części górnej są wycięcia odpowiadające obejmom (7) 
pokrywki (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98664 (22) 93 09 17 6(51) B43K 19/14 
(75) Babic Stanisa, Warszawa 
(54) Uchwyt do kredy 
(57) Uchwyt do kredy złożony jest z pojemnika (1) w postaci 

rurki, zakończonej u góry denkiem (2), u dołu zaś stożkową 
częścią zaciskową (3) z podłużnymi rozcięciami (4) oraz z osa
dzonej na nim przesuwnie tulei zaciskowej (6). Między wystę
pem (12) pojemnika (1) i występem (10), utworzonym przez 
rozszerzoną część (9) tulei zaciskowej (6) jest osadzona w tej 
części rozszerzonej (9) sprężyna rozporowa (11). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 98649 (22) 93 09 15 6(51) B60K17/22 
F16F7/12 

(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 
(72) Mroczkowski Lech, Zieliński Wiesław 
(54) Dynamiczny tłumik drgań rur wałów 

napędowych, zwłaszcza do pojazdów 
samochodowych 

(57) Celem wzoru użytkowego jest tłumienie drgań i hałasu 
wywoływanego przez pracujący wał napędowy i współpracują
ce z nim elementy, zwłaszcza w pojazdach samochodowych. 
Rozwiązanie polega na tym, że dynamiczny tłumik drgań rur 
wału napędowego składa się z elementu (1) podatnego w po
staci opaski oraz z nałożonej na niego tulei (2). Części tulei 
metalowej są połączone między sobą przy zachowaniu symetrii 
tulei względem jej osi oraz nieprzesuwnoécí osadzenia tulei 
wraz z elementem podatnym na rurze wału napędowego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 101698 (22) 94 12 09 6(51) B61D 5/06 
(75) Kobierecki Zbigniew, Oleśnica; Koczerski 

Ireneusz, Oleśnica; Moskal Władysław, 
Oleśnica; Sarzyński Piotr, Oleśnica 

(54) Zespół nośny zbiorników w wagonie do 
przewozu materiałów sproszkowanych 

(57) Zespół nośny zbiorników w wagonie do przewozu ma
teriałów sproszkowanych według wzoru zaopatrzony jest poni
żej krańcowo rozmieszczonych zbiorników (2, 2'") w łączące 
belki rozporowe (8, 8') ostojnicy (5) z ramą nośną (4), poprze
cznie usytuowane wsporniki (10,10') i (10", 10'") oraz środko
wo umieszczoną wzdłużnicę (7) ostojnicy (5) z poprzecznie 
rozmieszczonymi belkami rozporowymi (9, 9'"") ramy nośnej 
(4) i wzdłużne wsporniki (11, 11'). Każdy z zastosowanych 
wsporników (10,10', 10", 10'", 11,11') wykonany jest w posta
ci, mocowanej do właściwej dolnej podstawy, pod kątem usy
tuowanej czołowej blachy lub z centralnym prostokątnym wyję
ciem. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98656 (22)93 0916 6(51) B62D 33/04 
(75) Wadas Karol, Olsztyn 
(54) Nadbudówka skrzyni ładunkowej pojazdu 

samochodowego 
(57) Nadbudówka posiadająca korpus zamykany drzwiami 

charakteryzuje się tym, że korpus (1) nadbudówki ma dwa 
otwory drzwiowe. Pierwszy otwór (2) usytuowany jest na ścianie 
tylnej, a drugi (3) w prawej ścianie bocznej korpusu (1) nadbu
dówki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98643 (22)93 0913 6(51) B63B 5/24 
(71) KROSNO SA Krośnieńskie Huty Szkła, 

Krosno 
(72) Skórski Witold 
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(54) Kadłub łodzi 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kadłub łodzi wyko

nany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 
przeznaczony na łódź wiosłową, canoe, łódź żaglową lub wind
surfing. 

Kadłub łodzi charakteryzuje sie tym, że ma stosunek 
długości do szerokości równy 2,48, dziób (5) w kształcie ostrym 
z niewielkim promieniem (6), ławeczkę (1) przymocowaną roz
łącznie do pokładu (8), wykonaną z laminatu wypełnionego 
wewnątrz pianką polleuretanową i posiadającą w osi kadłuba 
otwór (3) stanowiący opętnlk masztu a na obu końcach zakoń
czenia, a poszycie zewnętrzne ma od strony dziobu (5) szerszy 
pokład (8) zwiększający grubość części dziobowej (9), kokpłt 
(11) na całej długości i szerokości z płaskim dnem i gniazdem 
na piętę masztu oraz wgłębienia w pokładzie (8) po obu stro
nach łodzi o kształcie odpowiadającym zakończeniom i o takich 
wymiarach, że płaska część ławeczki (1) jest na wysokości 
pokładu (8), natomiast uchwyty (18) pasów balastowych ma 
zamocowane w osi kadłuba przed i za skrzynką mieczową (14). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98660 (22) 93 09 15 6(51) B65D 8/00 
(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis 

Robert, Świdwin 
(54) Pojemnik 
(57) Pojemnik (1) utworzony jest z dwóch wydrążonych i 

zamkniętych z jednej strony stożków ściętych: stożka zewnętrz
nego (2) tworzącego pojemnik właściwy (3) i stożka wewnętrz
nego (4) tworzącego dno (5). Stożki (2) i (4) są połączone ze 
sobą w taki sposób, że płaszczyzna podstawy (6) stożka wewnę
trznego (4) pokrywa się z płaszczyzną wierzchołka (7) stożka 
zewnętrznego (2). Stożek zewnętrzny (2) w płaszczyźnie pod
stawy (9) przechodzi poprzez uskok (11) w walcowy pierścień 
(10), przy czym pierścień (10) ma występ (12). Ponadto stosunek 
wysokości (hi) stożka wewnętrznego (4) do całkowitej wysoko
ści (h2) pojemnika (1) wynosi (od 0,15 do 0,25). 

Ukształtowany w powyższy sposób pojemnik posiada 
wysoką wytrzymałość mechaniczną, daje się swobodnie nakła
dać, może być szeroko stosowany w przemyśle przetwórstwa 
spożywczego. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98661 (22) 93 09 15 6(51) B65D 43/00 
(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis 

Robert, Świdwin 
(54) Pokrywka 
(57) Pokrywka ma kształt wydrążonego stożka ściętego (1) 

zamkniętego od strony wierzchołka, przy czym krawędź dolna 
(3) stożka (1) przechodzi w pierścień ustalając o • mocujący (2). 
Dodatkowo pierścień (2) Jest połączony ze stożkiem (1) żebrami 
(4). Pierścień ustalający (2) ma kształt dużej odwróconej litery 
U, której ścianka zewnętrzna (6) ma od strony wewnętrznej kształ
towy występ (7) a jej krawędź znajduje się powyżej płaszczyzny 
podstawy stożka (1). Ponadto stożek (1) ma w płaszczyźnie wie
rzchołka wgłębienie (5). 

Ukształtowana w powyższy sposób pokrywka jest wy
trzymała mechanicznie, zapewnia trwałe i szczelne zamknięcie 
pojemnika. Może być szeroko stosowana w przemyśle przetwór
stwa spożywczego. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98677 (22) 93 09 17 6(51) B65D 83/14 
(75) Grzonkowska Teresa, Lubiszewo 
(54) Pojemnik do płynów czyszcząco-myjących 
(57) Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego charakte

ryzuje się tym, że zbiornik (1) przestrzennie ukształtowany jest 
w postaci graniastosłupa o podstawie ośmiokątnej, przechodzą
cego w części górnej pryzmatycznie do podstawy cylindrycznej 
wylotowej końcówki (2) współpracującej z wlewowym korkiem 
(3), połączonych ze sobą poprzez połączenie gwintowe. Zarys 
ośmiokąta podstawy zbiornika (1) wpisany jest w elipsę, a na 
jednej z czołowych powierzchni znajduje się podłużny usztyw
niający występ (4). Na bocznych powierzchniach zbiornika (1) 
ukształtowane są wzdłuż całej wysokości graniastosłupa chwyt
no występy (5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98653 (22) 93 09 15 6(51) B65D 85/50 
(75) Pilarski Eugeniusz, Kluczbork 
(54) Pojemnik 
(57) Pojemnik z pokrywą w kształcie prostopadłościanu z 

zaokrąglonymi narożami, posiada zewnętrzną warstwę (Z) po-
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je m nika (1) i pokrywy (2) z twardego tworzywa sztucznego, 
korzystnie z polietylenu lub PCW a wewnętrzna, warstwę (W) z 
tworzywa spienionego, korzystnie ze styropianu lub poliureta
nu, przy czym w ściankach bocznych pojemnika (1), równolegle 
do jego górnej krawędzi znajdują się podłużne wycięcia w 
zewnętrznej warstwie (Z), a pod nimi zaokrąglone zagłębienia 
w wewnętrznej warstwie (W) tworząc uchwyt do przenoszenia 
pojemnika (1), natomiast od wewnętrznej strony (W) pokrywy 
(2), wzdłuż całego jej obwodu znajduje się prostokątne wycięoie 
(5), którego szerokość jest równa grubości ścianki bocznej 
pojemnika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98610 (22)93 09 06 6(51) B65F 7/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Jakubowski Tadeusz, Medwid Marian, 

Nowicki Gabriel, Pohl Kazimierz 
(54) Pojazd do czyszczenia wnętrz kolejowych 

wagonów towarowych 
(57) Pojazd charakteryzuje się tym, że do osi przedniej i 

tylnej pojazdu drogowego (1) są przymocowane znane układy 

jezdne (2) umożliwiające poruszanie się pojazdu po torach 
kolejowych. 

Na ramie nośnej (3) jest zamontowane urządzenie pod
ciśnieniowe (4) połączone poprzez zbiornik separatora (11) ze 
zbiornikiem głównym (5). Zbiornik główny (5) jest zamontowany 
wahlłwle na powierzchni platformy pojazdu drogowego (1). 
Siłownik (7) umożliwia opróżnienie zbiornika głównego (5) po
przez otwór zamknięty ścianą uchylną (13) ryglowaną dźwignią 
(15). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 101546 (22) 94 1116 6(51) E01F13/00 
(75) Gemza Marian, Gliwice; Masłowski Andrzej, 

Gliwice 
(54) Bariera drogowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest bariera drogowa, 

znajdująca zastosowanie podczas prac remontowych prowa
dzonych na drogach publicznych, w szczególności do odgra
dzania remontowanych pasów jezdni. 

Bariera ma prostokątną ramę (1) zaopatrzoną w dwie 
stopki (2a, 2b). W przelotowych otworach (3c) wykonanych w 
krótkich bokach ramy (1) jest osadzony rygiel (4), którego wolny 
koniec współpracuje z wcięciem wykonanym od wewnętrznej 
strony zaczepu (3b) przytwierdzonego trwale do jednego z 
krótkich boków ramy (1). Poprzeczne-oczko (4a) stanowiące 
drugi koniec rygla (4), jest połączone uchylnie z drugim z 
zaczepowych elementów (3a) wykonanym również w kształcie 
oczka i zespolonego z drugim, krótkim bokiem ramy (1). 

(3 zastrzeżenia) 
U1(21) 98628 (22)93 0909 6(51) E03F1/00 

(75) Prokop Aleksander, Ostrów Wlkp 
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(54) Instalacja odbierająca wody opadowe 
(57) Instalacja składa się ze zbiornika (1) z wziernikiem (2), 

którego górna część połączona jest przewodem (3) z rynną (4) 
zaopatrzoną w sitko (5). Na przewodzie (3) zainstalowany jest 
filtr (6), urządzenie uzdatniające (7) oraz zwrotny zawór (8). 
Dolna część zbiornika (1) połączona jest przewodem (9) z prze
pływowym podgrzewaczem wody (10), który jednym przewo
dem łączy się z czerpalnym zaworem (12), a drugim poprzez 
pompę (14) z odcinającym zaworem (15). Dodatkowo zbiornik 
(1) połączony jest przewodem (16) z instalacją wodociągową 
poprzez przelotowy zawór (17) i zwrotny zawór (18). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98683 (22) 93 09 17 6(51) E04B 5/06 
(75) Bednarek Jerzy Piotr, Łódź 
(54) Element stropowy prefabrykowany żelbetowy 
(57) Element stropowy prefabrykowany żelbetowy ma prze

krój dwuteowy, w którego górnych półkach (1 a) są pary wycięć 
umożliwiających wlewanie masy betonowej z góry do uformo
wania żeber rozdzielczych. W środniku tego elementu są otwory 
służące do transportu i przeciągania prętów zbrojenia żeber 
rozdzielczych. Środnik elementu jest cieńszy przy dolnych pół
kach. W miejscach styku półek (1) ze środnikiem są zaokrągle
nia (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98639 (22) 93 09 13 6(51) E04F 19/02 
(75) Niewiński Cezary, Białystok 
(54) Listwa ozdobna do glazury 
(57) Listwa ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do 

cyfry "1", którą tworzy prosta listwa (1) z otworami i rowkami (3) 
umieszczonymi na obu jej powierzchniach zewnętrznych rów
nolegle do jej krawędzi, oraz połączona z nią pod kątem około 
45° wygięta łukowo listwa (4), której szerokość jest 2 + 4 razy 
mniejsza od szerokości prostej listwy (1), przy czym na wewnę
trznej powierzchni wygiętej łukowo listwy (4) znajdują się rowki 
(5) usytuowane równolegle do jej krawędzi, a w miejscu połą
czenia listew (1) I (4); listwa (4) wystaje po drugiej stronie listwy 
(1) tworząc niewielki oporowy występ (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101622 (22) 94 11 28 6(51) E05D 1/06 
(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA, 

Chełmno 
(72) Dyjak Eugeniusz 
(54) Zawiasa meblowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawiasa meblowa 

przeznaczona do zawieszenia drzwi meblowych oraz utrzyma
nia drzwi w pozycji zamkniętej z maksymalną siłą docisku do 
powierzchni czołowej skrzyni meblowej. Zawiasa meblowa skła
da się z ramienia stałego (1) i ramienia ruchomego (2) połączo
nych przegubowymi dźwigniami (3, 4). Zawiasa meblowa wy
posażona jest w płaską sprężynę (9), która swą siłą sprężystości 
oddziaływuje na cały układ kinematyczny przegubu czworobo
cznego zawiasy i stanowi element zamykający i utrzymujący 
drzwi meblowe w pozycji zamkniętej. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 98627 (22) 93 09 09 6(51) E05D 15/16 
(71) METALPLAST Fabryka Elementów 

Wyposażenia Budownictwa, Złotów 
(72) Bihun Zdzisław 
(54) Zawiasa pośrednia pionowa 
(57) Zawiasa charakteryzuje się tym, że z kątownikiem (4) 

zawiasy równolegle do osi sworznia (3) za pomocą dwu prowa
dzących kołnierzowych trzpieni walcowych (9,10) i osadzonego 
między nimi kołka ustalającego (11) połączona jest jedną stroną 
przegięta listwa (12) z wykonanymi wokół kołnierzowych trzpieni 
walcowych (9, 10) wzdłużnymi fasolkowymi otworami (13, 14). 
Druga częić przegiętej listwy (12) sprzężona jest kołnierzowym 
kołkiem walcowym (15) i sworzniem (16) z odsądzoną mimosro-
dowo tarczą (17) mającą kołnierz (18) z listwą czołową (5). 
Odsądzona mimośrodowo tarcza (17) sworznia (16) wchodzi w 
podłużny fasolkowy otwór (19) drugiej części przegiętej listwy 
(12). W kołnierzu (18) odsądzonej mimośrodowo tarczy (17) 
sworznia (16) wykonane jest wielokątne gniazdo (20) pod klucz. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101608 (22)941125 6(51) E06B 5/14 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Elementów Wyposażenia 
Budownictwa METALPLAST, Poznań 

(72) Kujawski Wojciech, Szubert Jan 
(54) Drzwi gazoszczelne 
(57) Drzwi gazoszczelne składające się z ościeżnicy i skrzydła 

drzwiowego połączonego z ościeżnicą zawiasami i zaopatrzone
go w rowek obwodowy wypełniony uszczelką oraz z elementów 
dociskających skrzydło drzwiowe do ościeżnicy charakteryzują 
się tym, że ościeżnica (1) od strony czoła jest zaopatrzona w listwę 
dociskającą (7) wystającą ponad czoło, usytuowaną naprzeciwko 
rowka obwodowego (5) a uszczelka (6) wypełniająca rowek ob
wodowy (5) jest usytuowana poniżej czoła rowka obwodowego 
(5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101601 (22) 94 11 25 6(51) E06B 5/18 
(71) Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze 
(72) Milewski Leszek, Karpiński Czesław, Zych 

Romuald 
(54) Drzwi do pomieszczeń ekranowanych 
(57) Wzór rozwiązuje problem konstrukcji drzwi do pomiesz

czeń ekranowych. 
Drzwi posiadają zestaw styków nożowych współpracu

jących z uszczelkami umieszczonymi w futrynie. Osadzone są 
na dwuosiowych zawiasach obrotowych i ryglowane w futrynie 
ryglami (8), napędzanymi od klamek poprzez mechanizm skła
dający się z zębatki poziomej (12), zestawu kół zębatych (11), 
zębatek pionowych (13) i cięgien (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98662 (22)93 0915 6(51) E21B 33/00 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, Kraków 
(72) Opałka Stanisław 
(54) Urządzenie do obróbki i likwidacji otworów 

eksploatacyjnych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na konstrukcji 

nośnej (1) na dolnej podstawie (1 a) zamontowane są siłowniki 
hydrauliczne (2) połączone belkami (3) w środkach, których 
osadzone są głowice mocujące (4a, 4b). Na górnej podstawie 
(16) konstrukcji nośnej (1) przegubowo osadzona jest prowad
nica teleskopowa (5) wraz z siłownikami teleskopowymi (6). 
Prowadnica teleskopowa (5) w dolnej części ma głowicę obro
tową (8) a na całej długości rozmieszczone rolki (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 98635 (22) 93 09 10 6(51) E21C 35/12 
B65G 19/28 

(71) PROMAG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Produkcyino-Usługowo-Handlowe, Morąg 

(72) Chrobak Włodzimierz, Banacki Tadeusz 
(54) Prowadnica kabla kombajnu węglowego 
(57) Prowadnica, wchodząca w «kład zastawki przenośni 

zgrzebłowego, ekłada sie z pionowej blachy czołowej (1), dwóch 
równoległych półek (2, 3) wzmocnionych żebrami (4, 5). Do 
górnej półki (2) mocowane są korytka (6) połączone w swojej 
górnej części rurą prowadzącą (7). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98998 (22) 93 11 04 6(51) E21D 23/08 
(23) 93 0913MTPSIMMEX93 
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry 
(72) Rymer Andrzej, Zajkowski Krzysztof, 

Sośnica Joachim, Rurański Jerzy, Rymer 
Grzegorz, Trembaczewski Henryk, Drewniak 
Adolf 

(54) Łącznik siłownika układu przesuwnego 
obudowy górniczej 

(57) Łącznik ma płaski człon z gwintowaną końcówką zabez
pieczoną nakrętką. W środkowej części człon ma otwór (8), 
przez który jest przełknięty sworzeń (9), przełożony przez górny 
otwór (10) końcówki (6) siłownika (7), a wkręcony do dolnego, 
gwintowanego otworu (11) końcówki (6). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 98642 (22) 93 09 13 6(51) F16B 13/12 
(75) Smok Jacek, Częstochowa 
(54) Śruba rozporowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest śruba rozporowa, 

metalowa, stosowana do mocowania ciężkich elementów ta
kich, jak różnego rodzaju urządzenia techniczne, maszyny, 
zadaszenia, anteny itp. Składa się ona z dwustronnie nagwinto
wanej śruby zasadniczej (1), na której wewnętrznym gwincie (5) 
umiejscowiona jest stożkowa nakrętka (4) z obwodowymi zęba
mi (6). Nakrętka (4) swą stożkową powierzchnią współpracuje z 
rozporowymi nacięciami (7) nasuniętej na śrubę (1) tulejki (2), 
która z drugiej strony zakończona jest stożkowym stażowaniem 
(8). Na śrubę (1) nasunięta jest również druga tulejka (3) mająca 

rozporowe nacięcia (9) współpracujące ze stożkowym stażowa
niem (8) tulejki (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 101488 (22) 941104 6(51) F16B 13/12 
(75) Sendor Ewa, Myślenice 
(54) Łącznik pośredni dystansowy do kołków 

rozporowych 
(57) Łącznik pośredni dystansowy do kołków rozporowych 

charakteryzuje sie; tym, że w części końcowej rozporowego 
kołka znajduje sie; walcowy czop z pierścieniowym prostokąt
nym wybraniem na teleskopowe osadzenie w nich dystansowej 
tulejki (1) zakończonej z jednej strony profilowaną końcówką 
(2), mającą kształt powierzchni delikatnie stożkowy (3), zaopa
trzoną w półkoliste spręży nujące zaczepy (4) wystające ponad 
powierzchnię stożkową (3) końcówki (2) współpracujące z pier
ścieniowym wybraniem, a drugi koniec dystansowej tulejki (1) 
posiada wewnętrzne walcowe gniazdo (8) z pierścieniowym 
prostokątnym wyżłobieniem (9), których kształt i wymiary odpo
wiadają kształtowi i wymiarom walcowego czopa, podczas gdy 
wewnętrzna średnica przelotowego otworu (10) dystansowej 
tulejki (1) odpowiada swoją wielkością początkowej średnicy 
podłużnego otworu znajdującego się w rozporowym kołku, przy 
czym walcowe gniazdo (8) w dystansowej tulejce (1) służy do 
osadzenia w nim kolejno przedłużającej tulejki dystansowej lub 
końcowej wkładki przedłużającej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101489 (22) 94 11 04 6(51) F16B 13/12 
(75) Sendor Ewa, Myślenice 
(54) Wkładka przedłużająca do kołków 

rozporowych 
(57) Wkładka przedłużająca do kołków rozporowych chara

kteryzuje się tym, że w części końcowej rozporowego kołka 
znajduje się walcowy czop z pierścieniowym prostokątnym wy
braniem na teleskopowe osadzenie w nim przedłużającej tulejki 
zakończonej z jednej strony profilowaną końcówką (2), mającą 
kształt powierzchni delikatnie stożkowy (3), zaopatrzoną w pół
kul iste sprężynujące zaczepy (4), które wystają ponad powierz
chnię stożkową (3) końcówki (2), współpracujące z pierścienio
wym wybraniem. 

Z drugiej strony przedłużającej tulejki znajduje się kie
lichowe zakończenie (8), mające w przekroju osiowym kształt 
ściętego stożka z równoległymi podstawami. Rozwarcie ramion 
tworzących wewnętrzną powierzchnię kielichowego zakończe
nia (8) odpowiada rozwarciu stożkowej powierzchni główki 
wkrętów, podczas gdy zwężająca się część powierzchni stoż
kowej kielichowego zakończenia (8) przechodzi w walcową 
szyjkę (9) o średnicy nieco mniejszej od średnicy zewnętrznej 
przedłużającej tulejki, zaś wewnętrzna średnica przelotowego 
otworu (10) przedłużającej tulejki (1) odpowiada swoją wielko
ścią początkowej średnicy podłużnego otworu znajdującego 
się w rozporowym kołku. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98671 (22) 93 0916 6(51) F16L 33/02 
(75) Kędzierski Zygmunt, Radom 
(54) Obudowa ściskacza ślimakowego 
( 5 7 ) Obudowa (1) wycięta z blachy posiada otwór podłużny 

(2) i naprzeciw język (3) oraz dwa naprzeciw siebie leżące wąsy 
(4) i dwa również naprzeciw siebie leżące wycięcia (5). Po 
operacji krępowania obudowa przybiera kształt figury zamknię
tej tworzącej u góry powierzchnię pół walca połączonego z 
korytkiem o płaskim dnie, przy czym trwałość tego kształtu 
uzyskiwana jest poprzez przewleczenie języka (3) przez otwór 
podłużny (2) i zagięcie języka, wąsy (4) podtrzymują ślimak (7), 
a wycięcia (5) służą do nierozłącznego połączenia obudowy (1) 
z obejmą (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101778 (22) 94 12 21 6(51) F21V 37/00 
(75) Sowa Piotr, Krosno; Korona Jacek, Krosno 
(54) Zbiornik lampy oliwnej 
(57) Zbiornik lampy oliwnej charakteryzuje się tym.że jego 

zbiornik (1) z szyjką (2) stanowi rurka szklana (5), której jeden 
koniec jest krawędzią szyjki (2) prostopadłą do osi (3) a drugi 
ukształtowany jest w denko (4) w postaci wydrążonego stożka 
przy czym cała l/lub część powierzchni zewnętrznej (6) jest 
gładka i/lub chropowata. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 101779 (22) 94 12 21 6(51) F21V 37/00 
(75) Sowa Piotr, Krosno; Korona Jacek, Krosno 
(54) Lampa oliwna 
(57) Lampa charakteryzuje sie tym, że ma dwie szyjki (1,2), 

dwa żarniki (3) szklane, dwa knoty (4) i ma zbiornik (5) i szyjki 
(1,2) ukształtowane z jednej rurki szklanej, której części końco
we stanowią szyjki (1, 2) o osiach (6, 7) umieszczonych w 
pobliżu lub w płaszczyźnie pionowej a cześć środkowa rurki 
ukształtowana jest w płaszczyźnie poziomej lub zbliżonej do 
poziomej w stabilną podstawę stanowiącą zbiornik (5), przy 
czym szyjka (1) i/lub szyjka (2) i/lub zbiornik (5) mają powierz
chnię zewnętrzną gładką i/lub chropowatą. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98607 (22) 93 09 06 6(51) F24F 13/20 
(71) KOSS Sp. z o.o. Polsko-Amerykańskie 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 
Nadarzyn 

(72) Kaczorowski Walter 
(54) Narożnik elementów wentylacyjnych 
(57) Narożnik według wzoru jest stosowany jako łącznik 

elementów wentylacyjnych, zwłaszcza kanałów i kształtek o 
przekroju prostokątnym. 

Narożnik ma zaokrąglone współosiowo dwoma promie
niami naroże zewnętrzne (1) i naroże wewnętrzne (2) oraz po
siada na całej długości ramion (3) zagięte ku górze brzegi 
połączone krawędzią ściętą pod kątem rozwartym. Brzeg (5) ma, 
w miejscu zaokrąglenia ramion (3) na narożu wewnętrznym (2), 
płytkie przetoczenia wgłębne, zaś ramiona (3) mają wypukłe 
przetoczenia wzmacniające (8). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁG 

FIZYKA 

U1(21) 98615 (22) 93 09 09 6(51) G01N 3/08 
(75) Zglinicki Ireneusz, Warszawa 
(54) Urządzenie do pomiaru twardości powłok 

lakierniczych 
(57) Urządzenie zawiera obciążnik (1) z przelotowym otwo

rem (4), w którym jest umieszczony ołówek (3) oraz jezdne koła 
(8) zamocowane na wsporniku (7). 

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że wspornik (7) 
jezdnych kół (8) zamocowany jest przesuwnie na dyszlu (6), 
który jest połączony z obciążnikiem (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98611 (22)93 09 06 6(51) G01N 3/18 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz, 

Kiełbiński Jerzy 
(54) Urządzenie do badań zmęczenia cieplnego 

próbek materiałów 
(57) Urządzenie do badań zmęczenia cieplnego próbek ma

teriałów składa się z czterech pionowych kolumn (1) na wspólnej 
podstawie, zwieńczonych poziomą poprzeczką (2), na których 
zamocowana jest płyta (3). 

Pomiędzy środkiem płyty (3) i środkiem poprzeczki (2) 
zamocowane są uchwyty górny (6a) i dolny (6b) do mocowania 
badanej próbki (7) rurowej. Badana próbka (7) rurowa mocowa
na jest do uchwytów (6a) i (6b), włączonych w układ wodny 
cNodzenia uchwytów, izolowanych elektrycznie od konstrukcji 
urządzenia, zasilana prądem grzewczym na swoich końcach, 
dotyka obustronnie końcami w uchwytach do pierścieniowych 
podkładek miedzianych i włączona jest w układ cNodzenia 
próbki z trzema źródłami mediów chłodzących, korzystnie wo
dy, sprężonego powietrza i par ciekłego azotu, a intensywności 
przepływu są uzależnione od temperatury badanej próbki. Dol
ny zespół mocujący napędzany jest poprzez przekładnię ślima
kową (4) od elektrycznego silnika skokowego (5), a na końcach 
odcinka pomiarowego próbki (7) oparte są ramiona ekstenso-
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metru (11), którego obudowa jest sztywnie związana z pionową 
płytą zamocowaną na kolumnach (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98657 (22)93 0916 6(51) G01N 33/34 
(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 

Siedlce 
(72) Gołębiowski Józef, Turowski Jan, Zdun 

Kazimierz 
(54) Urządzenie do pomiaru zużycia gum 

strzykowych aparatów udojowych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że utworzone jest z 

aparatu podciśnienia (1) połączonego poprzez zawór odcinają
cy (2) ze zbiornikiem podcienienia (3), który poprzez zawór 
regulacyjny (4) połączony jest z wakuometrem (5) i kubkiem 
udojowym (7). Kubek udojowy (7) połączony jest przewodem 
zasysającym ciecz (9) z cylindrem pomiarowym (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 97721 (22)93 0916 6(51) G09B 19/02 
(75) Bałut Anita, Bielsko-Biała 
(54) Kolorowa tabliczka mnożenia 
(57) Zestaw tabliczki mnożenia stanowią zestawione ze sobą 

kwadraciki (1), których powierzchnia (2, 3) podzielona jest na 
trójkąty (4). Na powierzchni (2) naniesione są cyfry odpowiada
jące danemu wynikowi mnożenia, natomiast powierzchnia (3) 
ma jedynie powierzchnię podzieloną na kolorowe trójkąty (4), 
które to kolory mają swoje odpowiedniki na powierzchni (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98613 (22) 93 09 07 6(51) G09F 3/18 
(75) Giża Wojciech, Złoty Stok 
(54) Uchwyt do mocowania, zwłaszcza etykiety z 

ceną 
(57) Uchwyt jest utworzony z płaskownika wygiętego na 

kształt ceownika, którego dolna półka (3) jest powtórnie zagięta 
na zewnątrz wzdłuż dolnej półki (3) i środnika (1). Górna półka 
(2) jest usytuowana pod kątem ostrym (a) w stosunku do dolnej 
półki (3). Zagięcie (5) wzdłuż śród nika (1) tworzy z nim kąt ostry 
(ß). Pomiędzy zagięcie (5), a środnik (1) wkłada się etykietę. 

(5 zastrzeżeń") 

U1(21) 98623 (22)93 09 09 6(51) G09F 5/02 
A47F7/02 

(75) Winter Przemysław, Ustroń; Winter Rafał, 
Ustroń 

(54) Stojak do ekspozycji opraw okularowych 
(57) Stojak wykonany jest w postaci wieszaka (1), którego 

górna część (3) wygięta jest w kształcie odwróconej litery "U", z 
zamocowaną podpórką (4) w kształcie prostopadłościanu, po
siadającą w jednej osi, równoległej do dłuższej krawędzi pod
pórki (4), dwie wąskie szczeliny (5), wydrążone do krawędzi 
podpórki (4). Odległość pomiędzy szczelinami (5) odpowiada 
przeciętnej szerokości ludzkiego nosa. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 98624 (22) 93 09 09 6(51) G09F 5/02 
A47F7/02 

(75) Winter Przemysław, Ustroń; Winter Rafał, 
Ustroń 

(54) Stojak do ekspozycji opraw okularowych 
(57) Stojak wykonany jest w postaci wieszaka (1), którego 

górna część (3) wygięta jest w kształcie odwróconej litery 'U', z 
zamocowaną podpórką (4) w kształcie tulei posiadającej wydrą
żone w jednej płaszczyźnie, na końcach tworzącej i wzdłuż pro
mienia podstawy podpórki (4), dwie wąskie, sfazowane szczeliny 
(5). Odległość pomiędzy szczelinami (5) odpowiada przeciętnej 
szerokości ludzkiego nosa. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 98625 (22) 93 09 09 6(51) G09F 5/02 
A47F7/02 

(75) Winter Przemysław, Ustroń; Winter Rafał, 
Ustroń 

(54) Stojak do ekspozycji opraw okularowych 
(57) Stojak wykonany jest w postaci wieszaka (1), którego 

górna część (3) jest wygięta w kształcie odwróconej litery 'U' z 

zamocowaną podpórką (4) w kształcie walca posiadającego wydrą-
żone w jednej płaszczyźnie, na końcach tworzącej i wzdłuż promie
nia podstawy podpórki (4), dwie wąskie, sfazowane szczeliny (5). 
Odległość pomiędzy szczelinami (5) odpowiada przeciętnej sze
rokości ludzkiego nosa, 

(4 zastrzelenia) 

U1(21) 101417 (22) 94 10 19 6(51) G09F 11/02 
(75) Banio Marian, Wrocław 
(54) Tablica reklamowa ze zmiennymi obrazami 

reklamowymi 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tablica rek lamowa 

ze zmiennymi obrazami reklamowymi, przeznaczona do wy
świetlania wielu obrazów lub napisów reklamowych. 

Tablica reklamowa jest utworzona z obudowy w postaci 
ramy (1), wewnątrz której osadzone są obrotowe ekspozycyjne 
elementy (2) o kształcie granlastosłupów a Ich przekrój poprze
czny ma kształt wielokąta foremnego, korzystnie trójkąta rów
nobocznego. Tablica charakteryzuje się tym, że ekspozycyjny 
element (1) o kształcie grani astosłupa ma tylko pojednej stronie 
podstawę (3) lub podstawy (3, 4), zaś po drugiej stronie, we
wnątrz ekspozycyjnego elementu (2), umieszczone są elektro
magnesy (6) lub ich rdzenie a na wewnętrznej stronie podstawy 
(4) zamocowane są magnesy (5), zaś elementy ekspozycyjne 
(2) mają poszczególne zewnętrzne ściany o jednolitej kolorysty
ce, przy czym w każdym ekspozycyjnym elemencie (2) ściany 
mają różną kolorystykę. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 98631 (22)93 0910 6(51) H01Q 19/30 
H01Q 19/17 

(75) Żak Jacek, Andrychów; Paprocki Ryszard, 
Andrychów 

(54) Antena telewizyjna 
(57) Anten* zawiera mocowany na maazela wspornik, na 

którym osadzone są zespoły konstrukcyjne czynne w postaci 
zespołu dipole (2) niskich częstotliwości i zespołu dipole (3) 
wysokich częstotliwości orez zespoły konstrukcyjne bierne w 
postaci zespołu prętowych di rektorów (4), zespołu dwuczęścio
wych dire kto rów (5) i powierzchniowego reflektora (6). 

Zespół dipola (2) zawiera środkowy segment i boczne 
segmenty. 

Zespół dipola (3) zawiera dwa ramiona składające się z 
zamkniętej pętli i otwartego elementu, które są przymocowane 
do dielektrycznej kształtki osadzonej na wsporniku. 

Zespół prętowych direktorów (4) zawiera direktory za
mocowane bezpośrednio do wspornika oraz direktor nie styka
jący się ze wspornikiem. 

Dwuczęściowe direktory osadzone są na wsporniku (1) 
przy pomocy dielektrycznych kształtek. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 98621 (22)93 09 09 6(51) HOIR 9/22 
HOIR 4/24 

(71) MIKROSTYK Zakłady Podzespołów 
Elektroniki, Gniew 

(72) Staniszewski Ryszard, Łysko Edward 

(54) Nasadka elektryczna 
(57) Nasadka elektryczna składa się z obudowy (1) w kształ

cie prostopadłościanu, która ma na wydłużonym boku przeloto
we otwory (2), zaś w podstawie dolnej cylindryczne otwory (3), 
przechodzące w dalszej części w prostokątne otwory (7), w które 
wprowadzone są styki zacinające (6). 

Na mniejszych bokach obudowa (1) ma występy zatrza
skowe (4, 5) współpracujące z ramionami (8, 11) listwy zacina
jącej (9), która ma poprzeczne przelotowe otwory cylindryczne 
(10). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99922 (22) 94 03 08 6(51) H02B 1/26 
H05K5/00 

(23) 93 09 13 MTP SIMMEX - 93 
(71) APATOR SA, Toruń 
(72) Lemański Tadeusz, Roguszczak Jan 

(54) Osłona przeciwwybuchowa z rozdziałem 
komór ognioszczelnych, zwłaszcza dla 
elektrycznych urządzeń kopalnianych 

(57) Osłona przeciwwybuchowa posiada oddzielne komory 
ognioszczelne, dla elementów układu elektrycznego urządze
nia, usytuowane po lewej i prawej stronie komory głównej o 
kształcie walczaka. Oba zespoły komór ognioszczelnych, prawy 
(3) I lewy (4) składają się z dwóch usytuowanych pionowo jedna 
nad drugą komór, odpowiednio (5) I (6) oraz (17) I (18). W 
ściankach komór umiejecowione eą otwory dla zabudowania 
izolatorów przepustowych obwodów głównych I pomocniczych 
umożliwiających wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy 
elementami wyposażenia rozmieszczonymi w poszczególnych 
komorach ognioszczelnych. 

W ściankach przednich górnych komór (5) i (17) znaj
dują się otwory (10) dla obserwacji wskaźników sygnalizacyj
nych i (11) dla napędów łączników manipulacyjnych oraz otwory 
dla obserwacji zestyków odłącznika, otwory (22) dla wałków 
napędu odłącznika i otwory (23) blokady mechanicznej. 

W ściankach tylnych dolnych komór (6) i (18) znajdują 
się otwory dla wpustów kablowych odpływowych i dopływo
wych oraz dla wpustów obwodów sterowniczych i pomocni
czych. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 99923 (22)9403 08 6(51) H02B1/26 
(23) 93 09 13 MTP SIMMEX 93 
(71) APATOR SA, Toruń 
(72) Kubański Ryszard, Ładysz Mirosław, 

Sudolski Marek, Roguszczak Jan 
(54) Blok sterownika, zwłaszcza 

programowalnego rozruszników 
kopalnianych 

(57) Blok sterownika zawiera skrzynkę sterowniczą (1) połą
czoną za pomocą zawiasów (2) z pokrywą (3). W górnej części 
pokrywa ma otwór (4) szyby, z lewej strony zamek (5), a w 
środkowej • pokrętła łączników. W dolnej części skrzynki sterow
niczej (1) wkręcone są przepusty (6) przewodowe. Wewnątrz 
skrzynki na wspornikach usytuowane są listwy zaciskowe i 
zespoły przekaźnikowe. Sterownik posiada wyświetlacz alfa • 
numeryczny, diody świecące i klawiaturę do programowania. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98672 (22)93 0916 6(51)110209/0* 
E02D 29/14 

(71) POLITEL Zakład Wykonawstwa 
Elektrycznego, Częstochowa 

(72) Górniak Piotr, Górniak Włodzimierz 
(54) Pokrywa zamykana studni kablowej 
(57) Pokrywa charakteryzuje się tym, że od dołu kratki odpo

wietrzającej (2) za pomocą śrub (3) zamocowany jest wspornik 
(4), w którym osadzona jest obrotowo oś (5) zamka, do której 
przytwierdzona jest równoramienna dźwignia (6), do końców 
której za pomocą sworzni połączone są obrotowo rygle (8), 
których drugie końce znajdują się w prowadnicach (9), a nad 
dźwignią (6) i ryglami (8) na osi (5) zamka osadzona jest obro
towo osłona (10). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98675 (22) 93 09 16 6(51) H02G 9/04 
E02D 29/12 

(71) Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa 
Telekomunikacyjnego, Radom 

(72) Adamski Henryk 

(54) Oprawa do studni kablowych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa do studni 

kablowych składająca się z ramy (1) z zamocowanymi dwoma 
ryglami (2) i zamkiem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98674 (22) 93 09 16 6(51) H02G 15/06 
H02G 15/115 

(71) Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa 
Telekomunikacyjnego, Radom 

(72) Adamski Henryk 
(54) Skrzynka kablowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzynka kablowa 

mająca ramę (1) zamykaną drzwiami (2) zaopatrzonymi w za
mek (4) i zamocowanymi na zawiasach (3). Rama (1) ma we
wnątrz w narożach zaczepy (5) z otworami o takim samym 
rozstawie, co sworznie gwintowane (7) umieszczone w narożach 
dna (6). Skrzynka zabezpiecza dostęp osobom postronnym do 
głowicy kablowej wcześniej zainstalowanej lub instalowanej 
wraz ze skrzynką i stąd dno (6) założone pod głowicą kablową 
(9) zostaje na stałe zamocowane do ściany za pomocą śrub (8) 
i na dno (6) następnie nakładana jest skrzynka zamocowana 
poprzez nakręcenie nakrętek na sworznie (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98676 (22) 93 0916 6(51) H04M 1/02 
H04M 1/21 

(71) DGTSp. z o.o, Gdańsk 
(72) Adler Andrzej 
(54) Obudowa cyfrowego telefonicznego aparatu 

systemowego 
(57) Obudowa charakteryzuje się tym, że jej słuchawka tele

foniczna (1) jest osadzona po lewej stronie w płaszczyźnie (2), 
w dwu odrębnych zagłębionych komorach (3) pod słuchawkę i 
(4) pod mikrotelefon i zajmuje sobą całą wysokość obudowy. 
Płaski pulpit (5) pochylony pod kątem ostrym do poziomu, jest 
podzielony na trzy strefy operacyjne, z których strefa największa 
umieszczona po prawej stronie, ma w płytkim prostokątnym 
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rocesie (6) usytuowane 35 jednakowych klawiszy operacyjnych 
funkcyjnych (7), rozmieszczonych w siedmiu rzędach i pięciu 
szeregach pionowych. Każdy z klawiszy (7) ma po lewej stronie 
usytuowany sygnalizator optyczny (8) stanu klawisza oraz nad 
klawiszem wydzielone pole informacyjne. 

Strefa druga usytuowana na lewo od największej strefy 
pierwszej, w dolnej części pulpitu, ma w płaszczyźnie pulpitu 
usytuowane dwanaście jednakowych największych prostokąt
nych klawiszy alfanumerycznych (9), rozmieszczonych w czte
rech rzędach poziomych i trzech szeregach pionowych, a nad 
nią usytuowana jest strefa trzecia górna, mająca w wydzielonym 
prostokątnym płytkim receeie (10) usytuowane dodatkowe kla
wisze operacyjne (11) w liczbie siedmiu, rozmieszczone po trzy 
w lewym szeregu pionowym I po cztery w prawym szeregu 
pionowym, spośród których pierwszy klawisz górny w szeregu 
lewym I wszystkie oztery klawisze szeregu prawego są zaopa
trzone w sygnalizatory optyczne (12). 

Na płaszczyźnie pulpitu (5), nad opisanymi strefami 
wydzielonymi klawiszy (7, 9, 11) są usytuowane w jednym 
rzędzie poziomym klawisze (13) funkcji programowalnych w 
liczbie pięciu, a nad nimi w wydzielonej bryle (16) uniesionej ku 
górze pod kątem ostrym, jest usytuowany ruchomy wahlłwy 
ekran wyświetlacza ciekłokrystalicznego (14). Klawisze funkcji 
zadanych (13) są usytuowane na całej szerokości ekranu wy
świetlacza ciekłokrystalicznego (14) i stanowią je wąskie długie 
prostokąty w kolorze skontrastowanym z kolorem pozostałych 
partii obudowy. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98651 (22)93 0915 6(51) H05B 3/06 
(75) Budzyński Tadeusz, Warszawa 
(54) Grzałka 
(57) Grzałka charakteryzuje się tym, źe ma wewnątrz obudo

wy (1) żarówkę (2) zaopatrzoną w spiralę (3) i styki (4). Żarówka 
(2) zasilana jest z akumulatora (5) lub transformatora. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98626 (22)93 0909 6(51) H05K 5/00 
(71) FAMED-1 Fabryka Aparatury 

Elektromedycznej, Łódź 
(72) Jano Józef, fcancler Maciej, Tomaszewski 

Wiesław 
(54) Obudowa zasilacza, zwłaszcza medycznych 

lamp operacyjnych 
(57) Obudowa zasilacza mająca skrzynkę i pokrywę chara

kteryzuje się tym, że pokrywa (2) w części środkowej ma zagłę
bienie (3), w którym znajduje się Instrukcja obsługi (4), a w 
części dolnej ma podcięcie (5), w którym są usytuowane dwa 
wyłączniki (6) oraz lampki sygnalizacyjne (7) i jest połączona ze 
skrzynką (1) za pomocą zawiasów, których gwintowane części 
nieruchome (8) znajdują się w gwintowanych otworach listwy 
metalowej (10), przymocowanej do ścianki bocznej skrzynki (1), 
natomiast części ruchome (13) zawiasów są połączone z pokry
wą (2) za pomocą wkrętów. 

(1 zastrzeżenie) 
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941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 

2 

EP 9401640 
US 9405019 
HU 9400011 
US 9405300 
US 9405354 
IT 9400047 
US 9404932 
FR 9400598 
US 9405303 
DE 9400534 
SE 9400455 
FR 9400523 
GB 9401017 
US 9405091 
AU 9400241 
US 9405429 
US 9405248 
US 9405237 
NO 9400083 
US 9405267 
US 9404911 
GB 9400956 
EP 9401544 
GB 9401004 
DE 9400557 
US 9404581 
US 9404738 
US 9405350 
US 9404711 
EP 9401526 
EP 9401438 
FI 9400175 
FI 9400198 
GB 9401084 
AU 9400252 
GB 9401049 
US 9405058 
FR 9300459 
AU 9300220 
FI 9400200 
DE 9400556 
DE 9400559 
SE 9400386 
AT 9400067 
CN 9400034 
FI 9400183 
AU 9400242 
RU 9400117 
NO 9400085 
US 9404647 
SE 9400405 
US 9404357 
GB 9401001 
AU 9400183 
GB 9400961 
DK 9400188 

940516 
940506 
940506 
940513 
940513 
940419 
940504 
940519 
940511 
940507 
940516 
940505 
940512 
940506 
940509 
940516 
940511 
940511 
940504 
940512 
940504 
940504 
940513 
940510 
940511 
940426 
940429 
940509 
940429 
940511 
940506 
940506 
940517 
940519 
940517 
940517 
940506 
930512 
930513 
940519 
940511 
940510 
940429 
940517 
940506 
940510 
940509 
940511 
940506 
940428 
940504 
940421 
940509 
940413 
940505 
940511 

3 

C12P 
C12P 
C12P 
C12P 
C12P 
C12P 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C14C 
C21C 
C21C 
C22B 
C22B 
C22B 
C22C 
C23C 
C23C 
C25B 
C25D 
D01F 
D01F 
D06F 
D06F 
D06M 
D21F 
D21H 
D21H 
D21H 
E01B 
E01B 
E01B 
E01C 
E01C 
E02B 
E02D 
E02D 
E02F 
E04B 
E04B 
E04B 
E04D 
E04F 
E04H 
E04H 
E04H 
E05B 
E05B 
E05D 
E05D 
E21B 
E21B 
E21B 
E21C 
E21D 
F01B 

11/00 
17/06 
19/04 
21/02 
21/02 
21/08 
00/00 
01/68 
01/70 
15/00 
05/30 
05/52 
09/18 
13/00 
34/12 
09/04 
14/00 
16/26 
11/03 
05/54 
06/12 
11/02 
43/00 
71/34 
15/00 
05/04 
17/15 
17/69 
21/24 
01/00 
07/12 
29/02 
23/16 
23/16 
11/00 
03/02 
27/00 
03/14 
01/19 
01/68 
01/78 
01/36 
15/14 
15/00 
15/40 
17/14 
45/08 
47/00 
15/10 
15/24 
04/18 
17/00 
17/10 
35/18 
15/32 
09/04 
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WO 9427031 
WO 9427034 
WO 9427036 
WO 9427037 
WO 9427039 
WO 9427040 
WO 9427041 
WO 9427043 
WO 9427044 
WO 9427048 
WO 9427049 
WO 9427053 
WO 9427054 
WO 9427060 
WO 9427064 
WO 9427071 
WO 9427072 
WO 9427075 
WO 9427076 
WO 9427079 
WO 9427080 
WO 9427081 
WO 9427082 
WO 9427086 
WO 9427087 
WO 9427093 
WO 9427094 
WO 9427095 
WO 9427096 
WO 9427097 
WO 9427098 
WO 9427102 
WO 9427105 
WO 9427108 
WO 9427111 
WO 9427114 
WO 9427119 
WO 9427120 
WO 9427121 
WO 9427125 
WO 9427131 
WO 9427133 
WO 9427135 
WO 9427136 
WO 9427137 
WO 9427141 
WO 9427144 
WO 9427149 
WO 9427152 
WO 9427153 
WO 9427154 
WO 9427156 
WO 9427157 
WO 9427160 
WO 9427161 
WO 9427162 

1 

A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 

A1 941124 
A2 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A2 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A2 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 

A2 941124 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A2 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 

2 

US 9405464 
GB 9401013 
EP 9401374 
AU 9400240 
US 9405107 
US 9405106 
US 9405108 
DE 9400449 
IB 9400100 
HU 9400013 
DE 9400477 
CH 9400030 
NO 9400091 
US 9404934 
NZ 9400038 
NL 9400109 
GB 9401027 
US 9405317 
US 9405507 
US 9404039 
CA 9400217 
SE 9400429 
FR 9400568 
US 9402827 
US 9304715 
IE 9400028 
EP 9401468 
SE 9400458 
IB 9400099 
EP 9401458 
US 9404343 
FI 9400190 
NO 9400094 
GB 9401010 
EP 9401595 
FR 9400546 
AU 9400239 
US 9304306 
SE 9300419 
US 9305052 
US 9405485 
US 9404269 
US 9304712 
US 9405208 
US 9405567 
US 9405101 
US 9405511 
GB 9401060 
CA 9400267 
US 9405151 
AT 9400066 
US 9405468 
FI 9400184 
US 9400816 
US 9404661 
US 9310101 

940513 
940511 
940429 
940510 
940506 
940506 
940506 
940422 
940509 
940510 
940428 
940214 
940510 
940509 
940505 
940511 
940512 
940513 
940513 
940413 
940512 
940509 
940511 
940317 
930517 
940513 
940507 
940517 
940509 
940506 
940420 
940513 
940519 
940511 
940517 
940509 
940510 
930506 
930512 
930527 
940516 
940419 
930517 
940510 
940518 
940506 
940518 
940518 
940513 
940509 
940513 
940516 
940510 
940119 
940428 
931019 

F01C 
F01K 
F01N 
F02F 
F02M 
F02M 
F02M 
F02P 
F03D 
F04B 
F04C 
F16B 
F16B 
F16F 
F16H 
F16K 
F16K 
F16L 
F16L 
F16L 
F16L 
F16L 
F16L 
F23C 
F23C 
F24D 
F24F 
F24H 
F24J 
F24J 
F25B 
F26B 
F28F 
F41G 
F41J 
G01B 
G01F 
G01G 
G01G 
G01L 

3 

01/00 
23/10 
07/10 
01/22 
07/00 
41/00 
41/00 
17/00 
01/04 
43/14 
02/16 
12/02 
19/10 
07/00 
23/00 
17/16 
17/38 
21/06 
35/00 
55/00 
55/10 
55/12 
59/02 
05/32 
11/04 
19/06 
13/14 
09/12 
02/06 
03/00 
17/08 
03/02 
01/32 
03/32 
01/12 
07/28 
23/36 
00/00 
03/12 
01/16 

G01M 03/32 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01R 
G01S 
G01S 
G01S 

01/00 
21/35 
21/47 
21/64 
27/66 
31/22 
33/53 
33/57 
33/57 
33/58 
33/68 
15/02 
01/24 
01/24 
05/03 



Nr 6 (554) 1995 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 71 

WO 9427164 
WO 9427165 
WO 9427166 
WO 9427175 
WO 9427178 
WO 9427180 
WO 9427184 
WO 9427185 
WO 9427187 
WO 9427189 
WO 9427190 
WO 9427204 
WO 9427206 
WO 9427207 
WO 9427208 
WO 9427209 
WO 9427210 
WO 9427211 
WO 9427213 
WO 9427214 
WO 9427215 
WO 9427218 
WO 9427219 
WO 9427220 
WO 9427223 
WO 9427227 
WO 9427228 
WO 9427229 
WO 9427231 
WO 9427232 
WO 9427233 
WO 9427234 
WO 9427235 
WO 9427236 
WO 9427237 
WO 9427238 
WO 9427239 
WO 9427240 
WO 9427245 
WO 9427246 
WO 9427248 
WO 9427249 
WO 9427258 
WO 9427259 
WO 9427260 
WO 9427264 
WO 9427266 
WO 9427267 
WO 9427268 
WO 9427271 
WO 9427272 
WO 9427273 
WO 9427274 
WO 9427276 
WO 9427278 
WO 9427282 
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A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
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941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
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EP 9401412 
EP 9401437 
NO 9400090 
GB 9401041 
FI 9400178 
SE 9400427 
US 9404048 
US 9405069 
GB 9400974 
IB 9400101 
IB 9400102 
US 9404614 
US 9405184 
AU 9400256 
CN 9400031 
US 9400270 
US 9403897 
US 9405116 
US 9405182 
US 9403862 
US 9403911 
EP 9401496 
US 9404995 
US 9404994 
US 9404222 
US 9405026 
US 9405027 
US 9405028 
US 9405605 
US 9405346 
US 9400079 
US 9400141 
US 9400260 
US 9400271 
US 9404991 
CA 9400216 
US 9404989 
US 9404993 
US 9404811 
US 9405000 
US 9405086 
US 9405176 
US 9405379 
GB 9401033 
NL 9400100 
US 9310100 
KR 9300042 
GB 9401029 
GB 9401067 
US 9405048 
US 9405049 
US 9405352 
US 9405422 
US 9403921 
US 9404988 
KR 9400050 

940504 
940506 
940513 
940516 
940506 
940509 
940414 
940510 
940505 
940510 
940510 
940428 
940510 
940517 
940428 
940110 
940408 
940509 
940510 
940408 
940408 
940507 
940506 
940506 
940418 
940504 
940504 
940504 
940519 
940512 
940103 
940106 
940106 
940110 
940506 
940419 
940505 
940506 
940509 
940506 
940509 
940510 
940512 
940513 
940506 
931019 
930518 
940512 
940518 
940509 
940509 
940509 
940516 
940411 
940505 
940519 

G01S 
G01S 
G01S 
G02B 
G02C 
G02F 
G03B 
G03B 
G03F 
G03F 
G03F 
G05F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06K 
G06K 
G06K 
G06K 
G07F 
G07F 
G07F 
G08G 
G09B 
G09B 
G09B 
G09F 
G09F 
G09F 
G09G 
G09G 
G09G 
G10H 

3 

07/48 
15/10 
17/88 
06/44 
07/04 
01/13 
21/28 
21/28 
07/00 
07/16 
07/16 
03/24 
03/00 
03/03 
03/03 
03/03 
07/00 
07/00 
09/22 
09/31 
09/31 
09/44 
09/44 
09/45 
13/38 
15/20 
15/20 
15/20 
15/20 
15/40 
15/40 
15/40 
15/40 
15/40 
15/41 
15/42 
15/62 
15/72 
07/10 
07/10 
07/10 
07/10 
07/08 
07/12 
17/12 
01/12 
05/06 
13/04 
29/10 
17/00 
17/00 
17/00 
03/02 
03/36 
05/14 
01/36 
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WO 9427291 
WO 9427293 
WO 9427294 
WO 9427298 
WO 9427307 
WO 9427311 
WO 9427312 
WO 9427313 
WO 9427316 
WO 9427329 
WO 9427334 
WO 9427335 
WO 9427336 
WO 9427341 
WO 9427347 
WO 9427350 
WO 9427351 
WO 9427352 
WO 9427356 
WO 9427357 
WO 9427361 
WO 9427374 
WO 9427383 
WO 9427386 
WO 9427390 
WO 9427393 
WO 9427395 

1 

A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

941124 
941124 
941124 
941124 
941124 

A2 941124 
A1 
A1 

941124 
941124 

A1 941124 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 
941124 

2 

EP 9401558 
CA 9400251 
US 9403826 
GB 9401042 
US 9405160 
CA 9400247 
US 9405099 
US 9404863 
US 9405315 
CA 9400236 
NL 9400116 
EP 9401366 
US 9404960 
AU 9400232 
GB 9400751 
AU 9400249 
CA 9400259 
SI 9400008 
CA 9400178 
NZ 9400044 
US 9404675 
US 9405320 
FR 9400561 
FI 9400195 
US 9404110 
US 9404224 
US 9310099 

940513 
940503 
940407 
940516 
940509 
940504 
940506 
940503 
940513 
940513 
940519 
940429 
940505 
940505 
940408 
940513 
940509 
940519 
940407 
940511 
940428 
940513 
940511 
940517 
940414 
940418 
931019 

G11B 
G11B 
G11B 
H01B 
H01G 
H01J 
H01J 
H01L 
H01L 
H01L 

3 

09/08 
17/22 
20/10 
03/46 
09/00 
49/04 
65/04 
21/28 
21/31 
39/24 

H01M 08/24 
H01M 
H01M 
HOIR 
H01T 
H02H 
H02J 
H02J 
H02M 
H02M 
H02P 
H03M 
H04B 
H04J 
H04L 
H04L 
H04M 

10/40 
10/48 
04/50 
13/06 
09/04 
03/06 
07/10 
03/33 
07/02 
09/42 
07/30 
07/26 
03/06 
05/12 
29/10 
11/00 

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

zgłoszenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 6/1995 

Nr 
zgłoszenia 

1 

304943 
304944 
304945 
304946 
304947 
304953 
304954 
304955 
304956 
304957 
304976 
304977 
304978 
304979 
304987 
304988 
304989 
305008 
305009 
305010 
305011 
305021 
305022 
305045 
305046 
305047 
305057 
305058 
305066 
305067 
305068 
305069 
305070 
305708 
305728 
305770 
305843 
305988 
306014 
306023 
306034 
306110 
306185 
306295 
306300 
306310 
306371 
306374 
306375 
306376 

Int.Cl6 

2 

H02G 
B61D 
H02G 
C07D 
C07C 
B60F 
H02K 
B29B 
A47L 
C01B 
H01M 
H02K 
B65G 
B65G 
C08F 
G01N 
C07D 
D04D 
A61K 
C08G 
C10L 
A63B 
F23C 
G01N 
E06B 
C07D 
B61L 
C09J 
C07D 
C07D 
H02K 
G01N 
C03C 
F16B 
B60S 
F22B 
C10L 
C22C 
HOIR 
HOIR 
C23F 
B63C 
B01J 
E02D 
A61K 
F16B 
C07D 
C04B 
C08G 
C25B 

Strona 

3 

39 
11 
39 
18 
17 
10 
41 
9 
2 
15 
36 
42 
13 
13 
20 
35 
19 
24 
4 
21 
22 
5 
32 
33 
25 
19 
11 
21 
19 
20 
42 
34 
16 
30 
10 
32 
22 
23 
38 
38 
23 
11 
5 
24 
4 
30 
20 
17 
21 
23 

Nr 
zgłoszenia 

1 

300034 
300314 
300316 
300317 
300318 
300321 
300322 
300323 
300325 
300326 
300332 
300333 
300336 
300339 
300341 
300358 
300359 
300360 
300361 
300363 
300365 
300366 
300367 
300369 
300370 
300371 
300372 
300373 
300374 
300375 
300376 
300377 
300378 
300382 
300383 
300384 
300392 
300393 
300394 
300395 
300396 
300397 
300398 
300402 
300403 
300404 
300405 
300406 
300407 
300409 

IntC 6 

2 

B60G 
F42B 
H02P 
C07D 
C07D 
C04B 
E21D 
B65G 
C10G 
B29D 
G06F 
G01G 
B28D 
C22B 
B21D 
B23K 
B23K 
G09F 
G01L 
B01J 
A61B 
C22B 
C09J 
F03G 
B02C 
H05B 
B65G 
F04B 
G01N 
A61F 
E21C 
B08B 
F16K 
F16K 
H01B 
C01G 
F02N 
B29C 
B25D 
B25D 
E21C 
A61L 
E01C 
A61J 
A61J 
A61M 
A61M 
C01B 
B65G 
H01B 

Strona 

3 

10 
33 
43 
18 
19 
16 
27 
12 
21 
9 
35 
33 
8 
23 
6 
7 
7 
36 
33 
5 
2 
23 
21 
29 
6 
44 
12 
29 
34 
2 
25 
6 
31 
31 
36 
15 
29 
9 
8 
8 
26 
4 
24 
3 
3 
5 
4 
15 
14 
36 

Nr 
zgłoszenia 

1 

300412 
300413 
300414 
300415 
300416 
300417 
300418 
300419 
300426 
300427 
300428 
300429 
300431 
300432 
300434 
300435 
300436 
300437 
300441 
300661 
301124 
301239 
301400 
301777 
302230 
302484 
302514 
302532 
302533 
302534 
302535 
302536 
302537 
302538 
302539 
302552 
302601 
303321 
304444 
304786 
304834 
304851 
304861 
304879 
304881 
304882 
304925 
304926 
304928 
304941 

IntC6 

2 

C02F 
B65G 
C02F 
C10K 
F24H 
H03F 
G01N 
F16K 
F16F 
H02J 
A23L 
A21D 
B21K 
C10G 
C07D 
E21B 
H01Q 
C08F 
B60R 
E21D 
B65G 
B65G 
F16K 
C07D 
B65G 
E21D 
H02P 
H02M 
H02P 
H02H 
H02H 
H02H 
H02H 
G01R 
E21D 
E21D 
E21D 
B23K 
HOIR 
HOIR 
C03B 
B28D 
C07C 
B65D 
FŐID 
H01T 
B32B 
E21D 
A61K 
A61K 

Strona 

3 

15 
14 
16 
22 
32 
44 
34 
31 
30 
41 
2 
2 
7 
21 
17 
25 
37 
20 
10 
28 
15 
13 
31 
18 
14 
27 
43 
42 
42 
40 
39 
40 
40 
35 
26 
28 
27 
7 
37 
38 
16 
9 
17 
12 
28 
38 
10 
27 
3 
4 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 6/1995 

Nr 
zgłoszenia 

1 
98675 
98676 
98677 
98678 
98680 
98682 
98683 
98693 
98694 
98998 
99922 
99923 
101417 
101488 
101489 
101546 
101574 
101601 
101608 
101622 
101698 
101763 
101778 
101779 

Int.Cl6 

2 
H02G 
H04M 
B65D 
A47F 
A01B 
B07B 
E04B 
B21D 
A01K 
E21D 
H02B 
H02B 
G09F 
F16B 
F16B 
E01F 
B41K 
E06B 
E06B 
E05D 
B61D 
A47G 
F21V 
F21V 

Strona 

3 
64 
64 
54 
47 
45 
50 
56 
50 
46 
58 
63 
64 
62 
59 
59 
55 
52 
57 
57 
56 
53 
47 
59 
60 

Nr 
zgłoszenia 

1 
98643 
98645 
98646 
98647 
98648 
98649 
98650 
98651 
98652 
98653 
98654 
98656 
98657 
98659 
98660 
98661 
98662 
98663 
98664 
98667 
98668 
98669 
98671 
98672 
98673 
98674 

int.a6 

2 
B63B 
B25B 
B25B 
B25B 
B26B 
B60K 
A47K 
H05B 
A47G 
B65D 
B29C 
B62D 
G01N 
B24D 
B65D 
B65D 
E21B 
A61B 
B43K 
A62C 
A61F 
A47C 
F16L 
H02G 
A63B 
H02G 

Strona 

3 
53 
51 
51 
51 
52 
53 
47 
65 
47 
54 
52 
53 
61 
50 
54 
54 
57 
47 
52 
48 
48 
46 
59 
64 
48 
64 

Nr 
zgłoszenia 

1 
97721 
98607 
98610 
98611 
98612 
98613 
98614 
98615 
98616 
98621 
98623 
98624 
98625 
98626 
98627 
98628 
98629 
98630 
98631 
98633 
98634 
98635 
98637 
98639 
98640 
98642 

Int.Cl6 

2 
G09B 
F24F 
B65F 
G01N 
B26B 
G09F 
A01C 
G01N 
A01J 
H01R 
G09F 
G09F 
G09F 
H05K 
E05D 
E03F 
A43D 
A47C 
H01Q 
B01F 
B01F 
E21C 
B07B 
E04F 
B23P 
F16B 

Strona 

3 
61 
60 
55 
60 
52 
61 
45 
60 
45 
63 
61 
62 
62 
65 
57 
55 
46 
46 
63 
49 
49 
58 
49 
56 
50 
58 
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KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
informuje, ze są w sprzedaży nowe: 

"ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI 
WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH 

ZGŁASZANYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM" 

Cena 1 egzemplarza wynosi 5,00 zł. 

KOMUNIKAT 

Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw informuje, że w 1995 roku 
ukażą się drukiem niżej wymienione wydawnictwa: 

1. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - VI edycja 
2. Roczne Wykazy Patentów za 1993 rok 
3. Roczne Wykazy Wzorów za 1993 rok. 

Prosimy o składanie zamówień. 



KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o cenach swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO', 
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO", 

Polskich Opisów Patentowych. 
Cena poszczególnych wydawnictw wynosi: 

BUP - 4,00 zł 
WUP - 4,50 zł 
BIUPRP - 1,00 zł 
Opis - 1,00 zł 

Koszt prenumeraty w 1995 r. wynosi: 

BUP - 104,00 zł 
WUP - 54,00 zł 
BIUPRP - 12,00 zł 

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
(NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1-99-1000 § 92). 

Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach. 

Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych. 

Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji 
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224. 


