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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, 
- ty tuł 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 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 12 czerwca 1995 r. Nr 12 /560/ 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 się za podania o udzielenie patentu lub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 301273 (22)93 1129 6(51) A01B 39/08 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice 

(72) Cianciara Zdzisław, Wawrzyńczak Paweł, 
Sujka Andrzej, Sałuda Ryszard 

(54) Sposób mechanicznego niszczenia chwastów 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że narzędzie robocze wykonuje 
tuż pod powierzchnią gruntu ruch obrotowy w płaszczyźnie 
poziomej, a jednocześnie przesuwa się do przodu, przy czym 
na narzędzie wywiera się docisk pionowy. 

Urządzenie składa się z dwóch zespołów narzędzia 
roboczego (01) w postaci noży pierścieniowych (1) z chwytami 
stojakowymi, belki narzędziowej (02), rolki podporowej (03), 
węzła mocowania (04) do ramy nośnej na ciągniku i układu 
przekazania napędu. 

Zespoły narzędzia roboczego (01) mocowane są do 
kołnierzy, stanowiących zakończenie od dołu wałków ułożysko-
wanych w belce narzędziowej (02), która posiada poprzeczkę 
(7), węzeł mocowania (9) silnika hydraulicznego i koła zębate 
(19), (20) i (21), które wraz z kołem (22) na wałku silnika hydrau
licznego i łańcuchem tworzą przekładnię napędową. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301439 (22) 93 12 09 6(51) A01C 9/00 
A01C5/08 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. 
M.Oczapowskiego, Olsztyn 

(72) Skwarski Bogusław, Adam Lipiński, 
Semczyszyn Mikołaj, Jaszczułt Ryszard, 
Skwarska Olga 

(54) Redlica sadzarki do ziemniaków 
(57) Redlica sadzarki do ziemniaków składa się z części dzio

bowej, trzonka, skrzydeł i elementów usztywniających. Przestrzeń 
ograniczona dziobem (1) i zewnętrznymi skrzydłami (4) podzielo
na jest na trzy komory (6, 7, 9) skrzydłami wewnętrznymi (3). W 
komorach zewnętrznych (6, 7) utworzonych pomiędzy skrzydłami 
wewnętrznymi (3) i zewnętrznymi (4) zamocowane są pierścienie 
(14) dla przewodów nawozowych. Natomiast pomiędzy skrzyd
łami wewnętrznymi (3) znajduje się komora wewnętrzna (9) na 
sadzeniaki, a w jej przedniej części zamontowany jest skrobak 
(12) przymocowany do płaskownika usztywniającego (5). W 
dolnej części skrzydeł zewnętrznych (4) wykonane jest wycięcie 
o szerokości odpowiadającej szerokości komory wewnętrznej 
(9). Skrzydła zewnętrzne (4) są krótsze od skrzydeł wewnętrz
nych (3). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301405 (22) 93 12 09 6(51) A01G 7/00 

(71) Przedsiębiorstwo "Ekotextil", Sp. z o.o., Łódź 
(72) Kaźmierczak Zbigniew, Jeżewska Elżbieta, 

Siedlecki Marek 
(54) Sposób rekultywacji składowisk, zwłaszcza 

drobnoziarnistych lub pylistych odpadów 
przemysłowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rekultywacji skła
dowisk, zwłaszcza drobnoziarnistych lub pylistych odpadów 
przemysłowych, przez swobodne wykładanie na całej wysoko
ści skarp (2) hałdy (1) biowłókniny (4), zawierającej w swej 
strukturze po co najmniej 5% nasion roślin motylokwych oraz 
stokłosy, przy czym biowłókninę (4) mocuje się do powierzchni 
skarp (2) elementami (5, 6), korzystnie tak, by powstała siatka 
zbliżona do romboidalnej. Elementy (5, 6) mogą być ze sobą 
łączone cięgnami (7), osadzonymi pod kątem n/6 - 5JT/6 rad. do 
powierzchni skarp (2). Dodatkowo, dla zabezpieczenia biowłók
niny (4), każdy następny pas układa się na 2 -10% szerokości 
pasa biowłókniny (4) uprzednio położonego, a ponadto, dla 
stworzenia korzystniejszych warunków wegetacji nasion, pod 
biowłókniną (4) bądź w jej struktrurze umieszcza się granulat 
żelu krzemionkowego. Rozpoczęcie rekultywacji hałdy (1) w 
początkach sezonu wegetacyjnego zapewnia już pod koniec 
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tego okresu pełne ustabilizowanie powierzchni hałdy (1) i po
krycie runem traw. 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301383 (22) 93 12 09 6(51) A01J 5/04 

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 
Siedlce 

(72) Gołębiowski Józef 
(54) Kolektor termostymulującego aparatu 

udojowego 
(57) Kolektor termostymulującego aparatu udojowego wy

posażony w komorę powietrzną oraz komorę mleczną chara
kteryzuje się tym, że elektrorezystywne elementy grzewcze (7) 
znajdują się wewnątrz komory powietrznej (2). Komora powie
trzna (2) połączona jest z komorą mleczną (3) wspólną ścianką 
łączącą (6), lub też połączona jest za pomocą trzpienia. Komora 
powietrzna (2) może być podzielona na dwie części, a każda z 
nich stanowi samodzielną komorę powietrzną z elementem 
grzewczym (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306267 (22) 94 12 14 6(51) A01J 15/00 

(75) Bucko Zygmunt, Zambrów 
(54) Sposób wytwarzania masłopodobnych 

produktów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ma

słopodobnych produktów o zmniejszonej zawartości tłuszczu. 
Sposób wytwarzania masłopodobnych produktów polega na 
tym, że śmietankę o zawartości 35-40% tłuszczu sterylizuje się 
momentalnie w temperaturze 100-110°C, schładza do tempera
tury 12-14°C, ukwasza zakwasem wysokomrożonym, częściowo 
krystalizuje, po 10-12 godzinach zmaśla, oddziela maślankę i 

wygniata dodając w przedniej części wygniatacza mieszaninę 
olei: słonecznikowego, palmowego, kokosowego. 

Wynalazek ma zastosowanie w mleczarstwie do wyrobu 
masła o niskiej zawartości tłuszczu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301479 (22) 93 12 11 6(51) A01K 83/06 

(75) Pasiecznik Juliusz, Koszalin 
(54) Element zabezpieczający, zwłaszcza do 

haczyków i kotwic wędkarskich 
(57) Element (1) ma kształt odwróconej pochyłej litery L, 

której ramię górne (2) tworzy kształtowy zaczep (3), a ramię 
dolne (4) znacznie krótsze, jest zagięte w tym samym kierunku 
co ramię górne (2), przy czym ramię górne (2) jest połączone z 
ramieniem dolnym (4) poprzez węzeł sprężysty (5). Kształtowy 
zaczep (3), ma w widoku z góry kształt trójkąta równoramienne
go o zaokrąglonych narożnikach, przy czym w części wierzchoł
kowej ma zagięcie (11) w kierunku ramienia dolnego (4). Tak 
ukształtowany element (1) jest połączony z haczykiem wędkar
skim (6) lub z każdym poszczególnym haczykiem (6) kotwicy 
wędkarskiej w taki sposób, że ramię dolne (4) przymocowane 
jest do części prostej (7), a zaczep kształtowy (3) rozłącznie do 
harpunu (8) haczyka (6). Ponadto linia styczna do wierzchołka 
(9) haczyka (6) i styczna do wierzchołka (10) kształtowego 
zaczepu (3), tworzy w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do 
płaszczyzny, w której leży haczyk (6), kąt ostry. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301398 (22) 93 12 08 6(51) A01K 85/12 

(75) Wiaderny Włodzimierz, Zielona Góra 
(54) Przynęta do połowu ryb drapieżnych 
(57) Przynęta rozwiązuje problem zaczepiania się jej uzbro

jenia hakowego o przeszkody, w czasie wędkowania. Zbudowa
na jest z pary haczyków kolankowych (1), osadzonych przegu
bowo (2), (4) na końcach ramion sprężyny agrafkowej (3). 
Sprężyna (3), nałożona jest oczkiem (5), na poprzeczną oś (6), 
będącą łącznikiem dwóch, równoległych ścianek korpusu (7). 
W ściankach (7) są otwory kanałowe (8), stanowiące prowadnicę 
suwaka (9), przez którego otwór (10) przechodzi para ramion 
sprężyny (3). Suwak (9) ma po bokach naciągowe wypustki (11), 
z których jedna służy do zaczepu haka słupka spustu (12). 
Słupek (12) przytwierdzony jest do jednej z pokryw pary skrzy-, t 

deł (13) od jej spodu i z tyłu. Skrzydła (13) są sprężyste i rozwarte 
ku tyłowi, a z przodu przynęty zbiegają się pod ostrym kątem 
(a) do miejsca mocowania (14) ich z korpusem (7). Ponadto 
skrzydła (13), z tyłu pokryw, ponad grotami haczyków (1), mają 
wnęki hakowe (15) oraz profil, umożliwiający wirowanie przynę
ty w czasie jej holu. Z przodu budowy jest oczko doczepowe 
(16). Według wynalazku można wykonać również wobler. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 307157 (22) 95 02 08 6(51) A01K 97/12 

(75) Talejko Witalis, Warszawa 
(54) Sygnalizator, zwłaszcza wędkarski 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sygnalizator, zwłaszcza 

wędkarski mocowany na wędzisku wędki, sygnalizujący świetl
nie i dźwiękowo wszelkie drgania linki, spowodowane chwyta
niem przez rybę przynęty umieszczonej na lince. 

Sygnalizator charakteryzuje się tym, że zawiera ruchomy 
element magnetyczny (4) współpracujący z ruchomym elemen
tem włączająco-wyłączającym usytuowanym w płaszczyźnie pro
stopadłej do płaszczyzny pola magnetycznego wytwarzanego 
przez ruchomy element magnetyczny (4), związany z obudową 
(3), nieruchomą względem korpusu (1). Korpus (1) składa się z 
dwóch przenikających się walców o różnych średnicach i rów
noległych do siebie wzdłużnych osiach symetrii, przy czym 
walec o większej średnicy, korpusu (1) jest połączony z obudo
wą (3) obrotowo i suwliwie, zaś ruchomy element włączająco-
wyłączający jest usytowany w walcu o mniejszej średnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 306177 (22) 94 12 08 6(51) A01N 43/86 

(31) 93 340714 (32) 9312 09 (33) JP 

(71) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, 
Lyon, FR 

(72) Jikihara Kazuo, Maruyama Toshishiro, 
Morishige Jiro 

(54) Środki chwastobójcze 
(57) Środki chwastobójcze charakteryzują się tym, że zawie

rają (A) co najmniej jedną pochodną 1,3-oksazyn-4-onu o wzo
rze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę metylową lub etylową, 

Y oznacza atom chlorowca, grupę Ci-C6-alkilową ewentualnie 
podstawioną jednym lub większą liczbą atomów chlorowca lub 
grupę Ci-C6-alkoksylową ewentualnie podstawioną jednym lub 
większą liczbą atomów chlorowca, n wynosi 0, 1, 2 lub 3 oraz (B) 
pochodną sulfonylomoczniką korzystnie 1-[[orto(cyklopropylokarbony-
lo)-fenylo]surfamoilo]-3-(4,6-dimetoksy-2-pirymidynylo)-mocznik. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 307728 (22)93 08 25 6(51) A0IN 43/653 
A01N 43/38 

(31) 92 935601 (32) 92 08 26 (33) US 

(86) 93 08 25 PCT/US93/07837 
(87) 94 03 03 WO94/04514 PCT Gazette nr 06/94 
(71) FMC CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) Theodoridis George 
(54) Chwastobójcze 

2-[(4-heterocykliczno-fenoksymetylo)fenoksy] 
alkaniany 

(57) Ujawniono związki chwastobójcze, zawierające je kom
pozycje oraz sposób zwalczania chwastów obejmujący stoso
wanie kompozycji. Związkami chwastobójczymi są2-[( 4 - hete-
rocykliczno - fenoksymetylo) fenoksy] alkaniany o wzorze (I), w 
którym A oznacza R" - C (=0) -C(H)(R')-, Q oznacza grupę 
4-difluorometylo-4,5-dihydro-3-metylo-1,2,4-triazol-5(1 H)-on-1 -
iłową, 3,4,5,6-tetrahydroftalimid-1-ilową, 1-(1-metyloetylo) imi-
dazolidyno-2,4-dion-3-ylową, 1,4-dihydro-4- (3-fluoropropylo)-5H-
tetrazol-5-on-1-ylową, 3-chloro-4,5,6,7 -tetrahydroindazol-2-ilową, 
4-metylo-1,2,4-triazyno-3,5-dion-2-ylową, 8-tia-1,6-diazabicyklo 
[4.3.0] -nonan-7-on -9-yliminową lub 1-metylo-6-trifluorometylo-2,4 
-pirymidynodion-3-ylową, X oznacza atom wodoru, grupę metylową, 
atom fluoru lub atom chloru, Y oznacza atom wodoru, W ozna
cza atom tlenu lub siarki, Z oznacza atom wodoru, fluoru, chloru 
lub bromu, grupę niższoalkilową lub metoksylową, Z' oznacza 
atom wodoru, fluoru lub chloru, a grupa AO- może znajdować 
się w pozycji 2-, 3- lub 4 pierścienia fenylowego. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 306126 (22) 94 12 05 6(51) A01N 47/36 
A01N 43/42 

(31) 93 3658 (32) 9312 08 (33) CH 

(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH 
(72) Glock Jutta, CH; Hudetz Manfred, CH; 

Kerber Elmar, DE 
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(54) Selektywny środek chwastobójczy oraz 
sposób selektywnego zwalczania chwastów i 
traw w uprawach roślin użytkowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest selektywny środek chwa
stobójczy oraz sposób selektywnego zwalczania chwastów i 
traw w uprawach roślin użytkowych, zwłaszcza w uprawach 
zbóż. Środek, oprócz obojętnych materiałów nośnikowych i 
materiałów dodatkowych, jako substancję biologicznie czynną 
zawiera mieszaninę, która składa się z a) skutecznie działającej 
chwastobójczo ilości N-fenylosulfonylo-N' -triazynylomocznika 
o wzorze 1 oraz b) środka zapobiegawczego w ilości skutecznie 
działającej antagonistycznie przeciwko środkowi chwastobój
czemu, w postaci pochodnej chinoliny o wzorze 3, w którym Rio 
oznacza wodór, alkil Ci-Ce lub alkil Ci-Ce podstawiony grupą 
alkoksy C1-C6 lub grupą alkenyloksy C3-C6, aX2 oznacza wodór 
lub chlor, albo w postaci pochodnej kwasu 1-fenylazolo-3-kar-
boksylowego o wzorze 4, w którym E oznacza azot lub grupę 
metinową, Rn oznacza-CCI3, fenyl lub fenyl podstawiony chlo
rowcem, R12 i R13 niezależnie od siebie oznaczają wodór lub 
chlorowiec, zaś Ru oznacza alkil C1-C4. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 301444 (22) 93 12 10 6(51) A22B 5/08 
(75) Głowiński Janusz, Bydgoszcz 
(54) Urządzenie do opalania ubitych świń 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowią je pal

niki (1), z których każdy utworzony jest z dyszy (15) i komory 
mieszania (4) połączonej z rurą powietrzną (2) i rurą gazową (3). 
Palnik (1) wyposażony jest w regulator ilości gazu (9) i regulator 
ilości powietrza (8), oraz w rurkę (17) doprowadzającą gaz do 
wnętrza dyszy (15). Urządzenie ma belkę (20) z listwą zapalają
cą (23). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301445 (22)93 1210 6(51) A22B 5/08 
(75) Głowiński Janusz, Bydgoszcz 
(54) Maszyna do usuwania i opalania szczeciny z 

ubitych świń 
(57) Maszyna charakteryzuje się tym, że między skrobakami 

(4) walców (2, 3) zamocowane są do korpusu łukowe pręty (5), 
a nad nimi umieszczone jest urządzenie do opalania (8) i spry-
skiwacz (11). Maszyna wyposażona jest również w pokrywę (6) 
uruchamianą siłownikiem (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 306042 (22) 94 11 29 6(51) A22C 17/00 

(31) 93 4341606 (32) 93 12 07 (33) DE 

(71) A.Stephan u.Sohne GmbH und Co., 
Hameln, DE 

(72) Otto Friedrich, Eusterbarkey Friedhelm 
(54) Urządzenie do krajania mięsa 
(57) Urządzenie do krajania produktów spożywczych w ka

wałkach, szczególnie kawałków mięsa zamrożonych do około 
-9°C charakteryzuje się tym, że komora tnąca (4) jest wyposażo
na w wirujące noże (3,3a) zamocowane z poosiowym odstępem 
między sobą, zabezpieczone przed obrotem, ale łatwo wymien
ne, na poziomym, albo nachylonym do poziomu czopie wału (2) 
trójfazowego silnika elektrycznego (1), przy czym każdy nóż (3, 
3a) wirując z prędkością od 500 do 3000 obrotów na minutę ma 
powierzchnię nośną wytwarzającą składową siłę, natomiast ko
mora tnąca (4) ma w swoim najniższym obszarze otwarty do 
dołu wylot (6) do ciągłego usuwania drobin mięsa pod działa
niem siły ciężkości, zaś przed komorą tnącą (4) umieszczony 
jest pracujący w sposób ciągły przyrząd (7) podający kawałki 
mięsa. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 306079 (22)9412 02 6(51) A23L 1/0524 
A61K7/00 

(31) 93 161635 (32) 93 12 02 (33) US 

(71) HERCULES INCORPORATED, 
Wilmington, US 

(72) Glahn Poul-Egede 
(54) Kompozycje pektynowe i sposób ich 

wytwarzania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki, roztworu, 

żelu lub zawiesiny wyjściowego materiału pektynowego o sto
pniu estryfikacji ponad około 60%, preparatem zawierającym 
kationy w celu uzyskania co najmniej pierwszej frakcji o wy
ższym stopniu wrażliwości na wapń i drugiej frakcji o stopniu 
wrażliwości na wapń niższym, niż wyjściowy materiał pektyno
wy. Uzyskana kompozycja wykazuje stopień estryfikacji ponad 
około 60% i stosunek pektyny wrażliwej na wapń do sumy 
pektyny wrażliwej na wapń i pektyny niewrażliwej na wapń 
powyżej około 0,60. Kompozycje zawierające pektynę cytruso
wą wykazują stopień estryfikacji poniżej około 80% i stosunek 
pektyny wrażliwej na wapń do sumy pektyny wrażliwej na wapń 
i pektyny niewrażliwej na wapń powyżej około 0,60. Kompozycje 
takie stosowane są np. w mieszaninie ze środkami spożywczy
mi, w środkach higieny osobistej i w kosmetykach. 

(111 zastrzeżeń) 

A1(21) 306080 (22)94 12 02 6(51) A23L 1/0524 
A61K7/00 

(31) 93 161634 (32) 93 12 02 (33) US 

(71) HERCULES INCORPORATED, 
Wilmington, US 

(72) Glahn Poul-Egede 

(54) Kompozycje pektynowe i sposób ich 
wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje pektynowe za
wierające suchy, termostabilny pektynian, który po zawieszeniu 
w wodzie destylowanej pęcznieje tworząc termostabilne cząstki 
o średniej równoważnej średnicy ponad 100 ^ m . Ujawniono 
kompozycje spożywcze, kosmetyczne o bardzo dużej chłonno
ści i w postaci kleju na skórę. 

(67 zastrzeżeń) 

A1 (21) 307419 (22)95 02 21 6(51) A61B 5/00 

(75) Frydrychowski Andrzej Franciszek, Gdańsk 
(54) Ukiad do monitorowania płynowej 

przestrzeni mózgu 
(57) Układ do monitorowania płynowej przestrzeni mózgu, ma 

zastosowanie w medycynie, głównie do monitorowania zmian 
wielkości ochronnej przestrzeni płynowej podpajęczynówkowej 
otaczającej z zewnątrz mózg oraz zmian wielkości tętnienia tej 
przestrzeni wewnątrz czaszki. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że z diody elektrolu
minescencyjnej (1) wysyłane są impulsowe wiązki światła pod
czerwonego w zakresie 650-950 nm w kierunku badanego obie
ktu (2). Wiązka światła padająca i przechodząca przez warstwę 
skóry (a), warstwę kości (b), warstwę płynową (c), oraz warstwę 
mózgu (d) jest odbierana blisko diody nadawczej na wejściu 
fotodiody (3) i w oddaleniu od diody nadawczej na wejściu 
fotodiody (4), których wyjścia połączone są poprzez wzmacnia
cze (5 i 11) z wejściami układów filtrów dolnoprzepustowych (6 
i 12), z których sygnał ulega rozdzieleniu na dwie składowe 
sygnału, które wchodzą na wejście filtrów dolnoprzepustowych 
(7, 14) oraz filtrów górnoprzepustowych (8, 13), dochodzą do 
przetwornika analogowo-cyfrowego (9). Wyjście przetwornika 
połączone jest z wejściem komputera (10). W komputerze syg
nał z fotodiody (4) zostaje podzielony przez sygnał z fotodiody 
(3) i jest poddany dalszej cyfrowej obróbce. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 306020 (22) 94 11 26 6(51) A61F 9/00 
(75) Kawa Piotr, Lublin 
(54) Capsulotom 
(57) Capsulotom do usuwania fragmentu przedniej torebki 

soczewki w trakcie operacji usuwania zaćmy, składa się z obsa
dy (1) o kształcie krążka lub pierścienia i elementu tnącego (2) 
z ostrzem wystającym poza powierzchnię wewnętrzną (3) obsa
dy (1). Krawędź tnąca tego elementu biegnie wzdłuż linii okręgu 
o średnicy (D). Obsada (1) wykonana jest z tworzywa giętkiego, 
a jej powierzchnia wewnętrzna (3) posiada kulistą wklęsłość o 
promieniu (R). Na powierzchni zewnętrznej (4) znajdują się 
zagłębienia (5). Element tnący (2) utworzony jest z jednego lub 
kilku segmentów. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301332 (22) 93 12 03 6(51) A61K 9/10 
(71) Akademia Medyczna, Poznań 
(72) KodymAnna 
(54) Sposób wytwarzania kropli do oczu z 

indometacyną 
(57) Sposób wytwarzania kropli do oczu zawierających indome-

tacynę charakteryzuje się tym, że sporządza się bufor fosforanowy o 
pH 4,9-5,5 mieszając roztwór diwodorofosforanu sodowego z wodo-
rofosforanem sodowym, chlorkiem sodowym i świeżo destylowaną 
wodą. Następnie wprowadza się substancje przeciwutleniające, 
konserwujące, zmikronizowaną indometacynę i uzupełnia się wyja
łowionym, wodnym roztworem hydroksyetylocelulozy. 

Krople znajdują zastosowanie w przebiegu operacji za
ćmy oraz w leczeniu stanów zapalnych oczu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 306181 (22) 94 12 08 6(51) A61K 9/44 
(31) 93 T9303504 (32) 93 12 09 (33) HU 
(71) EGIS GYÓGYSZERGYAR RT., 

Budapeszt, HU 
(72) Fekete Pál, Király née Ignácz Maria, Sipos 

Gábor, Jambor née Hoffmann Zsuzsanna, 
Ujfalussy György, Góra née Hernyes 
Magdolna, Klebovich Imre, Drabant Sándor, 
Mándi Attila, Kiss née Szabó Gizella, 
Bárczay Erzsébet, Krisztián Maria 

(54) Kompozycja farmaceutyczna o 
dyfuzyjno-osmotycznie kontrolowanym 
procesie uwalniania leku oraz sposób jej 
wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy nowej kompozycji farmaceutycznej 
o dyfuzyjnoosmotycznie kontrolowanym procesie uwalniania 
leku, obejmującej rdzeń jednowarstwowej tabletki zawierający 
cienką powłokę polimeru, substancję terapeutycznie czynną i 
hydrofilowy polimer albo jeśli to pożądane, rdzeń tabletki dwu
warstwowej zawierający w pierwszej warstwie substancję czyn

ną i hydrofilowy polimer, a w drugiej warstwie hydrofilowy 
polimer, przynajmniej jeden otwór w części powłoki przylegają
cej do rdzenia lub do warstwy rdzenia zawierającej substancję 
czynną i jeśli to pożądane, jeden lub więcej otworów w części 
powłoki przylegającej do drugiej warstwy zawierającej hydrofi
lowy polimer, która zawiera kopolimer metakrylanu amonowego 
jako tworzywo powlekające i hydroksypropylometylocelulozę 
jako hydrofilowy polimer. Kompozycja ta jest stosowana pod
czas wytwarzania tabletek o kontrolowanym procesie uwalnia
nia leku zawierających jako substancję czynną np. inhibitory 
^-adrenergiczne antagonistów wapnia (np. nifedipina), inhibito
ry ACE- enzymu konwertującego angiotensynę (np. Captopril), 
czynniki aktywne rozszerzające naczynia (np. pentoxyfyllina), 
środki przeciwzapalne niesterydowe (np. naproxene), leki prze
ciwbólowe (np. morfina), leki działające na centralny układ 
nerwowy (np. amitriptiline, buspiron). 

Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania po
wyższych kompozycji farmaceutycznych. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 301249 (22)93 11 30 6(51) A61K31/535 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa; 

' Centrum Badań Molekularnych i 
Makromolekularnych, Łódź; Instytut 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej, 
Wrocław 

(72) Stec Wojciech J., Radzikowski Czesław, 
Szelejewski Wiesław, Kinas Ryszard, Misiura 
Konrad, Grynkiewicz Grzegorz, Kuśnierczyk 
Halina, Kutner Andrzej, Pilichowska 
Sławomira 

(54) Zastosowanie bromoanalogów ifosfamidu 
jako leku o działaniu przeciwnowotworowym 

(57) Zastosowanie bromoanalogów ifosfamidu jako leku o 
działaniu przeciwnowotworowym polega na tym, że podaje się 
bromoanalogi ifosfamidu o wzorze ogólnym przedstawionym 
na rysunku, w którym Xi i X2 są takie same lub różne i oznaczają 
atom bromu i/lub chloru, przy czym Xi i X2 nie oznaczają 
równocześnie atomu chloru, w postaci preparatu racemicznego 
RS i/lub izomeru S(-) drogą doustną. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301296 (22) 93 12 01 6(51) A61K 35/78 
(75) Czarnecki Ryszard, Kraków; Polański 

Marek, Kraków 
(54) Sposób ekstrakcji pszczelego pyłku 

kwiatowego 
(57) Wynalazek charakteryzuje się tym, że do ekstrakcji fra

kcji lipidowej stosowane są rozpuszczalniki organiczne łatwo 
penetrujące celulozową ścianę komórkową, z wyjątkiem benze
nu i jego pochodnych, cykloheksanu, heksanu oraz freonu. 
Frakcję wodną otrzymuje się na drodze ekstrakcji buforem fizjo
logicznym, z wyjątkiem octanowego. Obydwa ekstrakty sązatę-
żane w fizjologicznych warunkach, nie zmieniających aktywności 
ich składników. Ekstrakty te mogą być stosowane do produkcji 
kosmetyków i leków. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 307745 (22)93 08 30 6(51) A61K 39/095 

(31) 92 938367 (32)92 08 31 (33) US 
93 64501 19 05 93 US 

(86) 93 08 30 PCT/US93/08155 
(87) 94 03 17 WO94/05325 PCT Gazette nr 07/94 
(71) NORTH AMERICAN VACCINE, INC., 

Beltsville, US 
(72) Tai Joseph Y., Hronowski Lucjan J., Mates 

Sharon 
(54) Szczepionki przeciwko Neisseria 

Meningitidis grupy C 
(57) Przedmiotem wynalazku jest immunogenny koniugat, 

zawierający zmodyfikowany policukier meningokoków grupy C 
(GCMP) sprzężony z molekułą nośnika. GCMP zmodyfikowany 
jest w różnym stopniu przez O-deacetylowanie. Tak zmodyfiko
wany koniugat GCMP indukuje silną odpowiedź immunogeni-
czną. Surowica odpornościowa, wytworzona przez immunizację 
za pomocą tego koniugatu, wykazuje reaktywność krzyżową z 
natywnym policukrem. Ponadto surowice te wywołują powsta
nie klasy antyciał o wysokiej aktywności bakteriobójczej. 

(26 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306124 (22) 94 12 05 6(51) A61M 1/00 
A61M 39/00 

(31) 93 165137 (32) 93 12 09 (33) US 

(71) CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP., 
Medfield, US 

(72) Venooker Ronald J., Scavitto John A, 
Karkantis Peter N., Healey David T., Travers 
Richard L. 

(54) Urządzenie do dozowania płynu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dozowania 

cieczy z pojemnika, takiego jak butelka, a w szczególności 
urządzenie do doprowadzania płynu do zasysania cieczy z 

butelki i przenoszenia cieczy do instrumentu analitycznego z 
równoczesnym umożliwianiem wchodzenia w butelkę (40) po
wietrza z otoczenia lub gazu, aby zastąpić zasysaną ciecz. 
Otwór (48) butelki jest uszczelniony przez zawór (50). Od zawo
ru odchodzi rurka (61 ) do cieczy w butelce. Element sprzęgający 
(54) jest dołączony rozłączalnie do instrumentu analitycznego i 
do zaworu (50), aby funkcjonalnie łączyć instrument z rurką. 

(51 zastrzeżeń) 

A1(21) 306024 (22) 94 11 28 6(51) A61M 15/00 

(31)93 4340768 (32)93 1130 (33) DE 

(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE 
(72) Herold Heiko, Wollenschläger Axel, Hegazy 

Ahmed, Herboth Matthias, Diederich 
Reiner, Kleissendorf Roland, von 
Schuckmann Alfred 

(54) Urządzenie do inhalacji 
(57) Urządzenie do inhalacji proszkowego środka lecznicze

go czynnego farmakologicznie składa się z zasobnika (3) na 
środek leczniczy (4), uruchamianego ręcznie urządzenia dozu
jącego, przygotowującego wydzieloną ilość materiału do inha
lacji, która przez strumień powietrza, zasysany podczas inhala
cji, zostaje pochwycona i zawirowana oraz składa się z kanału 
wlotowego powietrza (9), komory wirowej (W) i kanału łączące
go (8) znajdującego się pomiędzy komorą wirową i urządzeniem 
dozującym, a także zawiera kanał ustnikowy wychodzący z 
komory wirowej (W). W urządzeniu tym urządzenie dozujące 
składa się z bębna dozującego (D), który w swej przestrzeni 
wewnętrznej zawiera zasobnik (3) na środek leczniczy. Ponadto 
kanał wlotowy powietrza (9) i kanał łączący (8) tak są umiesz
czone, że tworzą zakończenie w kształcie litery V. Podczas 
przebiegu dozowania, w punkcie wierzchołkowym obu kanałów 
powietrznych (8) i (9) zbiegających się w kształcie litery V, 
przygotowana jest wydzielona ilość materiału do inhalacji, w 
postaci kopułki. 

(24 zastrzeżenia) 
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A1(21) 301297 (22) 93 12 03 6(51) A62C 37/08 
(71) Uniwersytet Śląski, Katowice 
(72) Lelątko Józef, Bojarski Zbigniew, Morawiec 

Henryk, Burzyński Marian, Ardanowski 
Wiesław 

(54) Urządzenie tryskaczowe do gaszenia pożarów 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia tryskaczowego otwiera

jącego samoczynnie wypływ wody, z chwilą wystąpienia w 
pomieszczeniu wysokiej temperatury wynikającej z powstałego 
pożaru. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zamek tryska-
cza otwierający zawór wody gaszącej składa się z rozpory 
wykonanej z dwóch rozłącznie opartych o siebie części (5 i 6), 
z których górna część (5) dociska bezpośrednio lub zwalnia 
zaworowy grzybek (3) a dolna (6) jest oparta o regulującą 
docisk śrubę (4). 

Elementem reagującym na powstanie wysokiej tempe
ratury jest usytuowana poprzecznie listwa (7) wygięta na kształt 
łuku, wykonana ze stopu wykazującego jednokierunkowy efekt 
pamięci kształtu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301268 (22) 93 12 01 6(51) A63H 33/04 
(75) Cichoń Henryk, Łomża 
(54) Klocek elektroniczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest klocek elektroniczny, wy

konany w formie małego zamkniętego pudełeczka, wewnątrz 
którego znajduje się element elektroniczny połączony ze sprę
żynkami kontaktowymi umiejscowionymi przy otworach w pod
stawie tego klocka. Klocek elektroniczny jest elementem zaba
wki elektornicznej. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 306064 (22) 94 12 01 6(51) BOID 8/00 
(31)93 161109 (32)93 12 02 (33) US 
(71) The Babcock & Wilcox Company, Nowy 

Orlean, US 
(72) Willliams Paul J. 
(54) Układ płuczki gazowej z kondensacyjnym 

wymiennikiem ciepła 
(57) Układ płuczki gazowej z kondensacyjnym wymiennikiem 

ciepła do odzyskiwania ciepła z gazu spalinowego posiada obu
dowę zawierającą sekcję chłodzenia (14) i sekcję kondensacji 
(12). Wlot (11) przyjmujący gaz spalinowy (3) jest usytuowany przy 
sekcji chłodzenia (14), a wylot (13) odprowadzania oczyszczo
nego gazu spalinowego (4) jest usytuowany przy sekcji konde
nsacji (12). Chłodzący wymiennik ciepła (24) jest umieszczony 
w sekcji chłodzenia (14), a kondensacyjny wymiennik ciepła (22) 
jest umieszczony w sekcji kondensacji (12) dla bezpośredniego 
kontaktu z gazem spalinowym (3). 

Perforowana półka (30) jest umieszczona w sekcji kon
densacji (12), przy kondensacyjnym wymienniku ciepła (22) dla 
ulepszenia dystrybucji gazu i dostarczenia dodatkowej powie
rzchni styku. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 301258 (22) 93 11 29 6(51) B01J 20/30 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 
(72) Leboda Roman; Tertykh Valentin, RU; 

Sidorczuk Vladimir, RU; Łodyga Andrzej 
(54) Sposób otrzymywania aerosilożelu 
(57) Sposób otrzymywania aerosilożelu polega na tym, że 

zdyspergowany w cieczy pirogeniczny dwutlenek krzemu i ufor
mowany w postaci granul poddaje się hydrotermicznej obróbce, 
przy czym obróbce poddaje się taką ilość żelu, która zawiera nie 
więcej wody niż jest to wymagane do uzyskania ciśnienia par 
nasyconych. 

Sposób ten pozwala na otrzymywanie szerokoporowa-
tych nośników dla chromatografii i katalizy heterogenicznej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301264 (22) 93 12 01 6(51) B04B 1/08 
(71) EDA S.A., Poniatowa 
(72) Kokot Eugeniusz 
(54) Układ przeciwwirowy w sokowirówkach do 

gospodarstwa domowego 
(57) Układ przeciwwirowy w sokowirówkach z wirującym 

koszem sitowym (2) i samoczynnym odprowadzaniem przetar
tego miąższu charakteryzuje się tym, że część górna zdejmo-
walnej komory sokowej (1) posiada opuszczoną w przestrzeni 
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misy sokowej (6) użebrowaną przegrodę (3). Przegroda (3) 
ukształtowana jest jako cylinder lub stożek ścięty i jest równo
legła lub nachylona do osi obrotu kosza sitowego (2), korzystnie 
pod kątem 10° - 30°. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 307682 (22)93 0819 6(51) B05D 3/06 
B05D3/12 

(31) 92 9202470 (32)92 08 27 (33) SE 

(86) 93 0819 PCT/SE93/00691 
(87) 94 03 17 WO94/05433 PCT Gazette nr 07/94 
(71) Leighton Holdings Corp S.A., Monako, MC 
(72) KedingBjorn 
(54) Sposób utwardzania płyt lakierowanych 

wiązką elektronową 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania dekoracyjnej 

płyty, spełniającej wyjątkowo wysokie wymagania dotyczące 
odporności na ścieranie, zadrapania i uderzenia i która jest w 
tym celu lakierowana, utwardzana wiązką elektronową do 60 -
95%, następnie poddawana sprasowaniu, a na koniec utwar
dzeniu wiązką elektronową do 100% w celu uzyskania żądane
go wykończenia powierzchni, połysku i odporności na ściera
nie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301385 (22) 93 12 09 6(51) B06B 1/06 

(U') Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Ultradźwiękowe urządzenie udarowe 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że do dwóch pła

skich powierzchni dwóch cylindrycznych elementów piezoele
ktrycznych (1, 1'), złączonych podstawami poprzez płytkę 
przewodzącą (2) tak, że te elementy piezoelektryczne mają 
przeciwne zwroty polaryzacji, są przyłączone dwa gniazda 
(3, 3'), będące siedliskami wymiennych ostrzy udarowych 
(4, 4'). Urządzenie znajduje zastosowanie przy wykończe
niowych pracach rzeźbiarskich, przy znakowaniu samo

chodów, do grawerowania, w pracach w trudno dostępnych 
miejscach. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307739 (22) 93 08 27 6(51) B08B 9/08 

(31) 92 9202496 (32)92 08 31 (33) SE 

(86) 93 08 27 PCT/SE93/00707 
(87) 94 03 17 WO94/05436 PCT Gazette nr 07/94 
(71) ALFA LAVAL AB, Tumba, SE 
(72) LofdalJan 
(54) Urządzenie zaprojektowane do stanowienia 

części wyposażenia do czyszczenia 
rozmaitych obiektów w zakładzie 
przetwórstwa żywności 

(57) Wynalazek dotyczy wyposażenia do czyszczenia roz
maitych obiektów takich jak zbiorniki, układy rurowe itd. w 
fabryce do obróbki żywności, przy czym wyposażenie to stano
wi urządzenie zawierające środek do prowadzenia płynu. Śro
dek ten jest przystosowany do prowadzenia zmiennej kontrolowa
nej ilości płynu ze zmienną kontrolowaną wielkością przepływu. 
Szeregowo z tym środkiem umieszczono środek mierzący obję
tość i/lub wielkość przepływu i środek regulacyjny podłączony 
do środka mierzącego objętość i/lub wielkość przepływu i od
bierający z niego sygnały. Środek regulacyjny jest przystosowa
ny do pobudzania środka do prowadzenia płynu w zależności 
od tego sygnału tak, że jest prowadzona pożądana ilość płynu 
z pożądaną wielkością przepływu. Środek prowadzący wspo
mniany powyżej oraz środek mierzący objętość i/lub wielkość 
przepływu są umieszczone w przewodzie do doprowadzenia 
płynu płuczącego lub czyszczącego do jednego lub kilku obie
któw przeznaczonych do oczyszczenia. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 306156 (22) 94 12 07 6(51) B21D 19/10 
B21D1/08 

(31) 93 4342095 (32) 93 12 09 (33) DE 
94 4400466 110194 DE 

(75) Hasenkopf Christian, Schwarzenfeld, DE 
(54) Urządzenie do wyrównywania pierścieni 

dennych butli do gazów 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w korpusie (6) są 

przewidziane co najmniej dwie części (10), (19), z których co 
najmniej jedna pierwsza część (10) tworzy wewnętrzną część 
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narzędzia z wewnętrzną wypukłą powierzchnią (12') w odniesie
niu do osi (V) urządzenia, a co najmniej jedna druga część (19) 
tworzy zewnętrzną część narzędzia z zewnętrzną wklęsłą powie
rzchnią w odniesieniu do osi (V), która jest zwrócona do wewnę
trznej powierzchni (12') i co najmniej jeden element uruchamia
jący (23), za pomocą którego wewnętrzne i zewnętrzne części 
(10), (19) są poruszalne w rodzaju szczęki zaciskowej względem 
siebie, w celu zamykania i otwierania narzędzia utworzonego z 
części (10), (19) pomiędzy swoimi powierzchniami tworzącymi 
pierścieniową szczelinę roboczą, która jest otwarta do strony 
górnej lub przedniej, w celu wprowadzenia pierścienia dennego 
butli i że posiada środek uruchamiający (22) do poruszania co 
najmniej jednej wewnętrznej części (10) w kierunku osi (V), 
pomiędzy położeniem wyjściowym i położeniem końcowym, 
przy czym co najmniej wewnętrzna część (10) na stronie zewnę
trznej (12), tworzącej wewnętrzną powierzchnię (12') ma wybra
nie (15), które korzystnie jest wykonane w ten sposób, że we
wnętrzna powierzchnia (12') na swojej krawędzi, wybiegającej 
przy ruchu skokowym z położenia wyjściowego do położenia 
końcowego, przechodzi w nosek lub obszar kształtowy (17) w 
postaci noska, w celu dokształcenia wygiętego do wewnątrz 
obszaru krawędziowego pierścienia dennego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307725 (22)93 08 25 6(51) B21F 11/00 
(31) 92 9218247 (32) 92 08 27 (33) GB 
(86) 93 08 25 PCT/GB93/01816 
(87) 94 03 17 WO94/05445 PCT Gazette nr 07/94 
(71) ELLISON CIRCLIPS GROUP LTD., 

Harden Mills, GB 
(72) Ellison Michael Scarth, Hudson Antony 

Gilbert 
(54) Sposób i urządzenie do cięcia pierścieniowo 

zwiniętego drutu 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do wytwarza

nia wielu ustawionych w jednej linii pierścieni z odcinka drutu, 

zawierającego: stanowisko zwijania (3), które ma wlot drutu dla 
pobierania odcinka drutu i które wytwarza uzwojenie wokół 
podłużnej osi, która jest podawana ze stanowiska zwijania tak, 
że swobodny przedni koniec drutu opisuje tor spiralny wokół 
podłużnej osi i w kierunku tej podłużnej osi, oraz stanowisko 
przecinania za stanowiskiem zwijania (3), zawierające ogranicz
nik (5) oddalony od stanowiska zwijania (3), przez co w trakcie 
pracy liczne zwoje uzwojenia leżą pomiędzy stanowiskiem zwi
jania (3), a ogranicznikiem (5), przy czym stanowisko przecina
nia zawiera również wycofywane ostrze (7) ruchome od położe
nia przecinania do położenia nietnącego, w którym następuje 
dalszy ruch swobodnego końca uzwojenia, oraz podporę wy
stającą w kierunku podłużnym od obszaru ogranicznika w kie
runku do przodu, przez co uzwojenie wytworzone przez stano
wisko zwijania (3) przesuwa się naprzód w kierunku podłużnym, 
dopóki swobodny koniec drutu nie oprze się o ogranicznik (5), 
po czym ostrze (7) przesuwa się do położenia przecinania dla 
odcięcia pierścienia, następnie ostrze (7) cofa się do położenia 
nietnącego a nowo odcięty swobodny koniec uzwojenia prze
suwa się do przodu wzdłuż toru spiralnego, popychając odcięty 
pierścień do przodu dla podparcia przez podporę w celu dopro
wadzenia go do dalszego stanowiska obróbczego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 301349 (22) 93 12 07 6(51) B23B 19/02 
B23Q1/25 

(71) DTI Design Technologies International 
Spółka z o.o. O/Warszawa, Pruszków 

(72) Starczewski Paweł, Redel Witold, Siuta 
Waldemar 

(54) Głowica przedłużająca 
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica przedłużająca su

wak suportu tokarki karuzelowej zaopatrzony we wrzeciono 
robocze z mechanizmem do automatycznego mocowania na
rzędzia. 

Głowica ma mechanizm do automatycznego mocowa
nia narzędzia (9) osadzony w wewnętrznym otworze (8) robo
czego wrzeciona (5), sprzężony za pomocą złącza gwintowego 
(10) z dolnym drągiem (11), na którego górnej części osadzony 
jest mechanizm odciążający (12) złożony z wewnętrznej kołnie
rzowej tulei (13) i kołnierzowej tulei zewnętrznej (14) tworzących 
gniazdo łożyskowe dla osadzenia elementów tocznych (15) 
napiętych poprzez oporowy pierścień (16) pakietem sprężyn 
talerzowych (17) zamkniętych od góry na dolnym drągu (11) źa 
pomocą samohamownej sprężystej nakrętki (18), ponadto zew
nętrzna kołnierzowa tuleja (14) mechanizmu odciążającego po
łączona jest z kołnierzem górnego cięgła (20) zaopatrzonego w 
stożkowy element osadczy, sprzężonego za pomocą złącza 
gwintowego z trzpieniem zabierakowym, zaś między dolnym 
drągiem (11), a górnym cięgłem (20) usytuowany jest elastyczny 
przewód przedmuchu wrzeciona. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 305927 (22) 94 11 21 6(51) B23B 39/14 
(31) 93 4341378 (32) 93 12 04 (33) DE 
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH u.Co.KG, 

Waldachtal, DE 
(72) Bohnet Hartmut, Lind Stefan, Haug Willi 
(54) Wiertarka z wychylnym promieniowo 

wrzecionem 
(57) Zaproponowana jest wiertarka umożliwiająca promie

niowe wychylenia główki (5) wiertła. Wychylenia promieniowe 
można uzyskać za pomocą urządzenia wibracyjnego (8), przy 
czym również samowzbudne drgania wału (3) mogą wywoływać 
żądane wychylenia promieniowe w strefie główki (5) wiertła. 
Zamiast promieniowych wychyleń główki (5) wiertła podczas 
operacji wiercenia, można także nadawać drgania promieniowe 
względem osi wiercenia płycie (10), w której należy wykonać 
otwór walcowy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 301378 (22)93 12 07 6(51) B23B 41/00 
(71) Swoboda Halina, Rybnik; Burzyński Jan, 

Chocznia 
(72) Swoboda Jerzy 
(54) Hydrauliczna podpora wiertarki ręcznej 
(57) Hydrauliczna podpora wiertarki ręcznej dwustronnego 

działania do wiercenia otworów strzałowych z dodatkową kon
strukcją płaskiego układu płaskowników i ramion poprzecznych 
rozwiązuje zagadnienie skutecznej ochrony rozdzielacza hy
draulicznego wraz z płytą przyłączeniową przed działaniem sił 
zewnętrznych. 

Hydrauliczna podpora ma na drągu (5) osadzoną w 
stałej odległości (I) tulejkę (12), zabezpieczoną przed obrotem 
wpustem (13). Nadto tulejka (12) ma po stronie rozdzielacza (9) 
wykonany wewnętrzny kołnierz oporowy (12a) ustalający jej 
położenie, zaś na tulejce (12) utwierdzony jest płaskownik, 
połączony na końcach z poprzecznymi ramionami, tworząc 
łącznie płaski układ zamknięty, obejmujący gabarytowo płytę 
przyłączeniową (8) wraz z rozdzielaczem (9). Jedno ramię jest 
wydłużone na zewnątrz układu w postaci końcówki (14d), służą
cej do mocowania wiertarki. Ponadto w płycie (8) końcówka (5a) 
drąga (5) zabezpieczona jest od czoła uszczelką (10), zaś koń
cówka przewodu (6) zabezpieczona jest pierścieniem uszczel
niającym (11). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301301 (22) 93 12 03 6(51) B23B 47/00 
(75) Brym Zygmunt, Łódź; Siedlecki Marek, Łódź 
(54) Przystawka do wiertarki lub szlifierki 

ręcznej, zwłaszcza z napędem elektrycznym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przystawka do wiertarki 

lub szlifierki ręcznej, zwłaszcza z napędem elektrycznym, w 
postaci tarczy (2) zaopatrzonej jednostronnie w nakładkę (1) z 
trzpieniem (3) do mocowania w uchwycie wiertarki lub szlifierki, 
przy czym nakładkę (1) stanowi element pusty wewnątrz, wyko
nany z materiału elastycznego, ewentualnie zaopatrzony w za
wór (4) do wprowadzania i regulacji ciśnienia płynu wewnątrz 
nakładki (1). W drugim wykonaniu nakładkę stanowi element 
wypełniony wewnątrz materiałem gąbczastym lub o własno
ściach sprężystych. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 301446 (22) 93 12 10 6(51) B23C 5/20 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Nieszporek Tadeusz, Piotrowski Andrzej 
(54) Frez krążkowy składany 
(57) Frez ma korpus (1) w kształcie walca zaopatrzonego w 

gniazda (2), w których osadzone są za pomocą kołków (5) ostrza 
(3) freza. Osadzone rozłącznie na powierzchniach czołowych 
korpusu (1) pokrywy (6) mocujące ostrza (3) zaopatrzone są w 
dwa otwory (8, 9) dla każdego z ostrzy (3). Otwory (8, 9) 
rozmieszczone są symetrycznie względem linii łączącej środek 
freza ze środkiem zarysu kołowego gniazda (2) w korpusie (1) 
freza. Otwory (8, 9) w pokrywach (6) umożliwiają osadzenie 
ostrzy (3) w położeniu roboczym lub do ostrzenia freza. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301292 (22) 93 12 01 6(51) B23D 67/06 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz 
(72) BarylskiAdam 
(54) Docierak płaski, zwłaszcza do docierania 

wstępnego 
(57) Docierak charakteryzuje się tym, że w sieci prostopad

łych do siebie rowków (2) od strony powierzchni czynnej tarczy 
(1) ma umieszczone wkładki ścierne (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301293 (22) 93 12 01 6(51) B23D 67/06 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz 
(72) Barylski Adam 
(54) Docierak płaski, zwłaszcza do docierania 

wykończającego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest docierak płaski, podczas 

pracy którego nie doprowadza się ścierniwa z zewnątrz. W 
docieraku tarcza (1) zaopatrzona jest w otwory (2) do umiesz
czania w nich zawiesiny mikroziaren w nośniku, korzystnie 
elastycznym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 306607 (22) 94 12 30 6(51) B23H 7/00 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Tomassi Piotr, Hołownia Janusz 
(54) Sposób wytwarzania warstw kompozytowych 

złożonych z tlenku glinu i metalu 
(57) Sposób, w którym wytwarza się najpierw powłokę tlen

kową, przez elektrochemiczną obróbkę anodową aluminium w 
roztworze kwasu siarkowego i/lub chromowego i/lub szczawio
wego i/lub fosforowego, a następnie poddaje się ją działaniu 
prądu zmiennego o częstotliwości od 1 do 1000 Hz i napięciu 
od 5 do 50 V, w temperaturze od 10 - 60°C, w czasie 0,1 - 30 
minut, w roztworze zawierającym jony Ni i/lub Fe i/lub Co i/lub 
Cu i/lub Ag i/lub Au i/lub Sn i/lub Pt i/lub Pd i/lub Zn i/lub Cd 
i/lub Cr i/lub Mn i/lub Mo i/lub Se, charakteryzuje się tym, że 
elektrochemiczną obróbkę anodową aluminium prądem zmien
nym prowadzi się w roztworze zawierającym dodatkowo sól 
amoniową etylenodwuaminy, hydrazyny, mono-, dwu- lub trój-
etanoloaminy z kwasem fluorowodorowym, w ilości od 0,01 do 
100 g/d m3. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301261 (22) 93 11 29 6(51) B23H 7/02 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Sawicki Antoni 

(54) Urządzenie do poprzecznego przecinania 
tu lei metalowych 

(57) Urządzenie zawiera elektrodę (2) w postaci pierścienia, 
osadzoną w miejscu przecinania tulei (1). 

Elektroda (2) osadzona jest we wzbudniku (4) zaopa
trzonym w cewkę (6) indukcyjną połączoną ze źródłem (8) . 
energii elektrycznej. 

Elektroda (2) oraz tuleja (1) połączone są z innym 
źródłem (9) energii elektrycznej. Końce tulei (1) osadzone są 
w szczękach (11) układu (13) rozciągającego. 

Wynalazek umożliwia stosowanie równocześnie kilku 
elektrod (2, 3), zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz przecinanej 
tulei (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 306128 (22) 94 12 05 6(51) B23K 9/06 

(31) 93 161595 (32) 93 12 06 (33) US 

(71) The Lincoln Electric Company, Cleveland, 
US 

(72) Crouse Edward M., Osowski Denis M. 
(54) Sposób i urządzenie do zasilania spawarki z 

bezszczotkowej prądnicy prądu 
przemiennego 

(57) Sposób, w którym uzyskuje się wiele przesuniętych w 
czasie sygnałów wyzwalających dla prostowników tyrystoro
wych w zasilaczu z prądnicą prądu przemiennego, polega na 
tym, że umieszcza się w prądnicy uzwojenie synchronizują
ce, z którego odbiera się sygnał wyjściowy zależny od pola 
magnetycznego, prostuje się sygnał wyjściowy uzwojenia 
synchronizującego do sygnału mającego część o wartości 
niezerowej, rozszerza się czas trwania części o wartości 
niezerowej dla wytworzenia sygnału rozszerzonego, stosuje 
się sygnał rozszerzony do wytworzenia przełączanego sygnału 
jednobiegunowego, mającego wyraźny punkt przejścia, stosuje 
się sygnały przełączane do wytworzenia sygnałów bramkowych 
tyrystorów dla wymaganego prądu spawania. 

Urządzenie zawiera napędzoną silnikiem (10) wielofa
zową prądnicę prądu przemiennego (14), wiele tyrystorów (31, 
33, 35) do odbioru prądu wyjściowego prądnicy (14) zawierają
cej pojedyncze uzwojenie synchronizujące dołączone do digi-
talizatora (50), który jest dołączony do układu procesora cyfro
wego (130). Spawany przedmiot (43) jest włączany między 
elektrodę spawającą (41) dołączoną do bramek tyrystorów (31, 
33, 35) i uziemioną linię (42) dołączoną do diod (32, 34, 36) 
dołączonych do tyrystorów (31, 33, 35). 

(48 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306129 (22) 94 12 05 6(51) B23K 9/06 

(31) 93 161596 (32) 93 12 06 (33) US 

(71) The Lincoln Electric Company, Cleveland, 
US 

(72) Crouse Edward M. 
(54) Sposób i urządzenie do dostarczania prądu 

spawania z bezszczotkowej prądnicy prądu 
przemiennego 

(57) Sposób polega na tym, że dostarcza się prąd z indu
kcyjnej prądnicy mającej wyjście wielofazowe, z którego dostar
cza się prąd do prostownika mającego wyjście prostowania i 
wiele tyrystorów, wyczuwa się daną wielkość na wyjściu prądnicy 
i zapobiega się przewodzeniu wybranych spośród tych tyrysto
rów, gdy wyczuwa się na wyjściu prądnicy wielkość wskazującą 
stan zwarcia. 

Urządzenie zawiera bezszczotkową prądnicę (14) prą
du przemiennego mającą wielofazowe wyjście (16), mostek 
prostownikowy (30) zawierający tyrystory (31,32,33) i diody (34, 
35,36) odbierające prąd z linii trójfazowych i dostarczające prąd 
do linii wyjściowej (40) energii spawania. Do linii wyjściowej (40) 
jest dołączona poprzez cewkę dławikową (100) elektroda (41) 
do spawania. Do obrabianego elementu (43) jest dołączona 
masa. Bocznik (46) wyczuwa prąd łuku i informacja o tym jest 
przekazywana do cyfrowego układu przetwarzania (130), który 
zapobiega zapłonowi tyrystorów przy stanie zwarcia. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 301294 (22) 93 12 01 6(51) B23P 9/02 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz 
(72) Przybylski Włodzimierz, Czyżewski Jacek 
(54) Narzędzie do nagniatania ślizgowego 
(57) Wynalazek dotyczy narzędzia do nagniatania ślizgowe

go szczególnie przydatnego do obrabiania czopów wałów na 
obrabiarkach sterowanych numerycznie wyposażonych w gło
wice obrotowe. 

Narzędzie charakteryzuje się tym, że głowica robocza 
(1) jest sztywno osadzona w bocznej ścianie suwaka (2). W 
ścianie czołowej głowicy (1) mocowany jest element nagniata-
jący (7) tak, że jego oś tworzy kąt do 20° z sąsiadującą z nim 
ścianą (8) głowicy (1), a sprężyna (9) i suwak (2) umieszczone 
są w części chwytowej (10). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 307743 (22) 93 07 29 6(51) B23P 19/04 
(31) 92 4225282 (32)92 07 31 (33) DE 
(86) 93 07 29 PCT/EP93/02015 
(87) 94 02 17 WO94/03306 PCT Gazette nr 05/94 
(71) MDS Maschinen-und Werkzeugbau GmbH, 

Regensburg, DE 
(72) Schmidt Dieter 
(54) Przyrząd do mocowania elementów w postaci 

kołka 
(57) Przyrząd jest montowany na narzędziu (7, 9,12, 16, 17, 

18) zabudowanym w prasie (1) do mocowania elementów o 
kształcie kołka, zwłaszcza śrub (21) w blasze (19) albo w płycie. 

Ma sztywny podajnik (5) elementów (21) w położeniu 
szeregowym, aż do głowicy tłocznej (3), sztywne połączenie 
między kanałem popychacza głowicy tłocznej (3) i punktem (4) 
uszeregowania (urządzeniem załadowczym) i tuleję załadowczą 
jako urządzenie załadowcze (4). 

Osiąga bezawaryjne i dokładne pod względem położe
nia, doprowadzenie elementów przeznaczonych do mocowa
nia, przy minimalnej wysokości zabudowy głowicy tłocznej (3). 

(53 zastrzeżenia) 

A1(21) 301350 (22) 93 12 07 6(51) B23Q 39/00 
(71) DTI Design Technologies International 

Spółka z o.o. O/Warszawa, Pruszków 
(72) Redel Witold, Siuta Waldemar, Starczewski 

Paweł, Bibik Mariusz 
(54) Obrabiarka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest obrabiarka w szczególno

ści centrum obróbkowe tokarsko - frezarskie o pionowej osi 
wrzeciona roboczego z automatycznym uchwytem przedmiotu 
oraz automatycznej wymianie narzędzi z magazynów narzędzi 
bez dodatkowych urządzeń podających. 

Obrabiarka ma wrzeciono robocze (3) o pionowej osi 
obrotu z automatycznym uchwytem przedmiotu obrabianego 
usytuowane centralnie we wnęce (16) między prowadnicami (2) 
łoża (1) wystającymi ponad przedmiot obrabiany, umożliwiające 
całkowite odprowadzenie wiórów, oraz dwa przesuwne po pro
wadnicach (2) stojaki (3 i 4) z własnymi napędami (14 i 15) wraz 
z przesuwnymi w płaszczyźnie pionowej na pionowych prosto
kątnych prowadnicach (12 i 13) głowicami tokarsko -frezarskimi 
(6 i 7) posiadającymi mechanizm do automatycznej wymiany 
narzędzi bez dodatkowych urządzeń podających z magazynów 
(8 i 9), umieszczonych poniżej poziomej płaszczyzny prowadnic 
(2) poza strefą wiórów w wydzielonych wnękach (17) łoża (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 301358 (22) 93 12 08 6(51) B27B 27/00 

(71) REMA Spółka Akcyjna, Reszel 
(72) Macioszek Longin, Bartkowiak Ryszard, 

Pikała Tomasz 
(54) Prowadnica materiału, zwłaszcza do pilarki 
(57) Prowadnica składa się z korpusu (1), zacisku (2), uchwytu 

(3), liniału (4), śrub i pokręteł zaciskowych (5) oraz dwóch rurowych 
szyn prowadzących, z których jedna (8) przytwierdzona jest do 
przedniego a druga (11) do lewego boku blatu (9) stolika pilarki. 
Korpus (1) posiada pryzmatyczne, zbieżne ku górze, powierzch
nie przylgowe (12) do rurowych szyn prowadzących (8) lub (11). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301359 (22) 93 12 08 6(51) B27B 27/10 

(71) REMA Spółka Akcyjna, Reszel 
(72) Wienskiewicz Władysław, Macioszek Longin, 

Małecki Jerzy 
(54) Mechanizm regulacji położenia zespołu 

obróbczego pilarki 
(57) Mechanizm składa się z trójkątnej płytki (12) osadzonej 

obrotowo górnym rogiem na sworzniu (11) połączonym na stałe 
z boczną ścianą dolnej osłony (3) piły i z cięgła (15) łączącego 
jeden z dolnych rogów płytki (12) z zamocowanym przesuwnie 
do dolnej osłony (3), zespołem obróbczym z piłą. Do drugiego 
dolnego rogu płytki (12) przymocowana jest dźwignia (16) słu
żąca do obracania płytki (12), w której wykonany jest także 
podłużny, łukowy otwór (17), którego podłużna oś symetrii jest 
współśrodkowa ze środkiem sworznia (11), przez który to otwór 
(17) przechodzi połączona na stałe z bokiem dolnej osłony (3) 
piły, śruba blokująca położenie płytki (12). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301407 (22)93 12 10 6(51) B32B 27/38 
E04B 1/92 

(75) Pachowski Andrzej, Warszawa 
(54) Sposób wytwarzania płyt 

izolacyjno-elewacyjnych 
(57) Sposób wytwarzania płyt izolacyjno-elewacyjnych z po

rowatego tworzywa izolacyjnego połączonego z elewacyjną 
warstwą laminowaną charakteryzuje się tym, że powierzchnię 
płyty porowatej gruntuje się kompozycją żywicy epoksydowej z 
utwardzaczem, po wyschnięciu warstwy gruntującej powierzch
nię pokrywa się warstwą szpachli, wykonaną z mieszanki skła
dającej się z żywicy epoksydowej w ilości od 40 do 60 części 
wagowych, utwardzacza w ilości od 4 do 6 części wagowych i 
wypełniacza w ilości od 30 do 60 części wagowych, na tak 
przygotowaną powierzchnię, po utwardzeniu szpachli, nakłada 
się tkaninę wzmacniającą przesyconą kompozycją żywicy i na 
tym wykonuje się laminat lub przykleja się płytę laminowaną, w 
znany sposób. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 306066 (22) 94 12 01 6(51) B41M 3/12 

(31) 93 9324740 (32) 93 12 02 (33) GB 

(71) COOKSON MATTHEY PRINT LIMITED, 
London, GB 

(72) Lawton Keith 
(54) Sposób wytwarzania dekoracyjnego lub 

funkcjonalnego materiału nadrukowego 
zawierającego wzór, materiał nadrukowy 
niosący wzór i sposób tworzenia 
dekoracyjnego lub funkcjonalnego nadruku 
na wyrobie 

(57) Dekoracyjny lub funkcjonalny materiał nadrukowy za
wierający wzór, szczególnie do dekoracji ceramiki, wytwarza się 
przez nadrukowanie wzoru substancją przyczepną lub jej pre
kursorem na papierze transferowym w kontrolowanym elektro
nicznie procesie druku tak, aby wzór odpowiadał wytworzone
mu lub przechowywanemu obrazowi cyfrowemu, przetworzenie 
ewentualnego prekursora w substancję przyczepną i nałożenie 
na substancję przyczepną dekoracyjnej lub funkcjonalnej sub
stancji w postaci rozdrobnionej w celu połączenia z substancją 
przyczepną i utworzenia wzoru na materiale nadrukowym. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 301328 (22) 93 12 03 6(51) B60D 1/06 

(75) Michalak Kazimierz Krzysztof, Rogalin 
(54) Zespół blokujący kulowej końcówki haka 

holowniczego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zepół blokujący kulowej 

końcówki haka holowniczego, mający zastosowanie w urządze
niach sprzęgających z lekkimi przyczepami. 

Zespół zawiera korpus (1), mający wewnętrzną powie
rzchnię o kształcie odpowiadającym kształtowi cylindrycznej 
obsady kulowej końcówki (12), a w swych przeciwległych ścia
nach usytuowany obrotowo sworzeń (5), który w strefie pomię
dzy ścianami korpusu (1) ma w płaszczyźnie przechodzącej w 
pobliżu osi wzdłużnej sworznia (5) ukształtowaną powierzchnię 
płaską, zaś z jednej strony ma zamocowany korpus (7) zespołu 
zamykacza (8), poza tym obsada kulowej końcówki w strefie 
osadzenia sworznia (5) ma wpust o kształcie dna odpowiadają
cym zarysowi zewnętrznemu części cylindrycznej sworznia (5) i 
pokrywających się osiach wzdłużnych, przy czym końcówka ob
sady zakończona jest powierzchnią płaską leżącą w płaszczyźnie 
odpowiadającej płaszczyźnie powierzchni płaskiej sworznia. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 301247 (22) 93 11 30 6(51) B60K 37/02 

(71) MERA-BŁONIE Zakłady 
Mechaniczno-Precyzyjne, Błonie 

(72) Piskorz Janusz 
(54) Zestaw wskaźników 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw wskaźników dla 

pojazdów mechnicznych, zwłaszcza dla samochodów. 
Zestaw wskaźników charakteryzuje się tym, że odcinki 

(4 i 5) ściany tylnej (1), łączące tę ścianę ze ścianami bocznymi, 
są nachylone w kierunku obserwatora (7) pod takim kątem, że 
osie podzielni (10) i (11) oraz wskazówek (12) i (13) mierników 
(8) i (9), umieszczonych na odcinkach (4) i (5) ściany tylnej (1), 
tworzą z osią obserwacji obserwatora (7) kąt zbliżony do kąta 
prostego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307727 (22) 94 06 17 6(51) B60R 21/16 

(31) 93 82471 (32)93 06 28 (33) US 

(86) 94 06 17 PCT/US94/06650 
(87) 95 01 05 WO95/00366 PCT Gazette nr 02/95 
(71) SANDIA CORPORATION, Albuquerque, 

US 
(72) Nelsen James M., Whinery Larry D., Gwinn 

Kenneth W., Mcbride Donald D., Luna 
Daniel A., Holder Joseph P., Bliton Richard 

(54) Nadmuchiwane urządzenie ochronne o 
efektywnej strukturze 

(57) Urządzenie i sposób wytwarzania taniej, samoistnie od
prowadzającej gazy poduszki o prostej i wydajnej strukturze, 

której kształt i wykonanie optymalizują jej zdolność do wytrzy
mywania ciśnienia nadmuchiwania i uderzenia, w czasie gdy 
jest użyta, zawiera płat (20) tkaniny wykonanej z przędzy, ogra
niczony przez przynajmniej jedną linię zagięcia (22) i liczne 
zakładki (23). 

Każda zakładka posiada krawędź podstawy (24) odpo
wiadającą linii zagięcia (22), oraz przynajmniej dwie boczne 
krawędzie (25), z których każda rozciąga się do zewnątrz z 
krawędzi podstawy (24) zbiegając się razem. 

Zakładki (23) są zagięte wzdłuż linii zagięcia i są połą
czone odpowiadającymi sobie krawędziami bocznymi (25) dla 
wyznaczenia nadmuchiwanej komory. 

Nadmuchiwana poduszka ochronna i sposób wykona
nia mogą ponadto wykorzystywać lekką, prezentującą niską 
przenikalność tkaninę, która optymalizuje zdolność poduszki do 
wytrzymywania ciśnień nadmuchiwania i uderzenia, w momen
cie użycia, oraz minimalizuje przestrzeń potrzebną do przecho
wywania poduszki. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 306052 (22) 94 11 30 6(51) B60S 13/00 
B21D1/12 

(31) 93 935371 (32) 9312 01 (33) FI 
94 940791 18 02 94 FI 

(71) AUTOROBOT FINLAND OY, Kuopio, FI 
(72) Venalainen Olavi 

(54) Urządzenie do liniowego ustawiania pojazdu 
oraz sposób liniowego ustawiania pojazdu 

(57) Urządzenie do liniowego ustawiania pojazdu, zawiera
jące stół do ustawiania liniowej pozycji roboczej pojazdu oraz 
elementy mocujące, za pomocą których pojazd jest przytwier
dzany do stołu ustawiającego przez czas ustawiania pozycji 
liniowej, wysięgnik ustawiający, przyłączany do stołu ustawiają
cego, za pomocą którego to wysięgnika można przykładać siłę 
ustawiającą do położenia liniowego ustawienia pojazdu, oraz 
ramę podstawową umieszczoną względem podłogi przestrzeni 
roboczej warsztatu, charakteryzuje się tym, że pomiędzy stołem 
ustawiającym a ramą podstawową znajdują się pionowe pro
wadnice (14ai, 14a2), które są połączone z jednej strony ze 
stołem ustawiającym, a z drugiej strony z ramą podstawową i 
których funkcją jest prowadzenie ruchów podnoszenia i obniża
nia stołu ustawiającego i których dodatkową funkcją jest pod
parcie stołu ustawiającego i utrzymanie go na żądanym pozio
mie roboczym. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 304312 (22) 94 07 13 6(51) B61D 15/00 
(31) 93 2478 (32) 9312 07 (33) AT 
(71) FRANZ PLASSER Bahnbaumaschinen -

Industriegesellschaft m.b.H, Wiedeń, AT 
(72) Theurer Josef, Worgotter Herbert 
(54) Sposób wymiany starych podkładów toru 

kolejowego na nowe oraz pociąg roboczy do 
realizacji tego sposobu 

(57) Wynalazek dotyczy wymiany starych podkładów toru 
kolejowego na nowe podkłady oraz pociągu roboczego do 
realizacji tego sposobu. 

istota sposobu według wynalazku polega na tym, że 
nowe podkłady na końcu roboczego pociągu (1) są układane 
na torze (5) lub obok toru i są chwytane oraz wsuwane pod tor 
przez niezależny od pociągu zespół roboczy. 

Pociąg roboczy do realizacji tego sposobu składa się z 
wielu wagonów załadowczych (3) usytuowanych jeden za dru
gim w kierunku biegu pociągu. 

Wagony są przeznaczone do składowania starych i 
nowych podkładów (12 i 30). 

Pociąg jest wyposażony w urządzenia do wyciągania 
starych podkładów (10) i w dźwig (18) przejezdny w kierunku 
wzdłużnym pociągu, zaopatrzony w chwytak podkładów (19) do 
chwytania i transportu podkładów. 

Zgodnie z wynalazkiem na jednym końcu pociągu ro
boczego (1) znajduje się urządzenie do transportu podkładów 
(32) wyposażone w chwytak podkładów (36), posiadający mo
żliwości przedstawienia pionowego za pomocą napędu (34), do 
odkładania na tor nowych podkładów (30) zgromadzonych na 
wagonach załadowczych (3). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 306785 (22) 95 01 11 6(51) B62K 27/00 
(75) Kurowski Paweł, Poznań 
(54) Przyczepka rowerowa, zwłaszcza do 

przewożenia dzieci 
(57) Przyczepka rowerowa, zwłaszcza do przewożenia dzie

ci charakteryzuje się tym, że ramię przyczepki stanowi pozioma 
belka (1 ) zaopatrzona na swych końcach w widełki (2), w których 
są osadzone koła (3), przy czym z belką (1) związane są poprze
czki, do których jest przymocowany z przodu dyszel (6), z tyłu 
podpórka pod nogi a na poprzeczkach są zamocowane obok 
siebie dwa foteliki (5) zwrócone oparciami w stronę dyszla (6). 

Podpórkę pod nogi stanowi poziomy stopień (8) zamo
cowany na dolnych końcach dwóch w przybliżeniu pionowych 
beleczek (9), których górne końce są związane odpowiednio z 
końcami zewnętrznych poprzeczek. 

Wygięty w pałąk dyszel (6) jest przytwierdzony do obu 
środkowych poprzeczek połączonych wzajemnie poziomą be-
leczką. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 301356 (22) 93 12 06 6(51) B65D 1/02 
(75) Kurtyka Leopold, Toruń 
(54) Pojemnik wielosegmentowy z tworzywa 

sztucznego 
(57) Pojemnik chrakteryzuje się tym, że rozdmuchowo ufor

mowany korpus posiada dolny segment (1) w postaci pobocz-
nicy z denkiem (3) oraz co najmniej jeden segment (2) w postaci 
pobocznicy (5) o równych i/lub dowolnych wysokościach pobo
cznie, nadto pobocznice (3, 5) segmentów (1, 2) korzystnie 
zakończone są gwintami (4, 6) odwróconymi do siebie tworząc 
przewężenie (9) przy czym pobocznica (5) segmentu (2) korzy
stnie na wyprofilowanie (7), na którym osadzona jest końcówka 
wlewowo-wylewowa (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307068 (22) 95 02 01 6(51) B65D 19/08 
(75) Żuralski Zenon, Słupsk 
(54) Pojemnik paletowy 
(57) Pojemnik paletowy ma paletę (1) z wystającymi krawę

dziami, o które opierają się dolne poprzeczki (5) ram (3) części 
wsporczej (2). Do dolnych poprzeczek (5) ram (3) przymocowa
ne są trwale haki (6) zwrócone poziomymi bokami do przeciw
ległych ram (3) i mające pionowy bok odsunięty od poprzeczki 
(5), do której jest przymocowany, o odległość równą w przybli
żeniu grubości krawędzi palety (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 306081 (22) 94 12 02 6(51) B65D 88/12 
(31) 93 4341338 (32) 93 12 04 (33) DE 
(71) Schütz-Werke GmbH und Co. KG, Selters, 

DE 
(72) Schütz Udo 

(54) Zbiornik metalowy do transportowania i 
magazynowania cieczy i sposób wytwarzania 
zbiornika metalowego 

(57) Wynalazek dotyczy zbiornika metalowego do transpo
rtowania i magazynowania cieczy oraz sposobu wytwarzania 
tego zbiornika. 

Blaszany zbiornik (1) stosowany jako zbiornik jedno
krotnego lub wielokrotnego użytku do transportowania i maga
zynowania cieczy posiada zamykalny pokrywką (4) króciec 
załadunkowy (3) i drugi króciec (5) w obszarze dna do podłą
czania kurka wyładunkowego i płuczącego, zewnętrzny płaszcz 
kratowy (6) z metalu jak również ukształtowaną z blachy jak 
płaska wanna denna (10) paletę (9) o zgodnych z normą euro
pejską wymiarach długości i szerokości do przyjmowania jako 
dopasowanego kształtowo blaszanego zbiornika (1), który jest 
wyposażony w dno odpływowe. Blaszany zbiornik (1) składa się 
z płaszcza (11), części dennej (12) i pokrywy (13) zespawanych 
ze sobą. Płaszcz (11), część denna (12) i pokrywa (13) zbiornika 
(1), wykonanego w konstrukcji mieszanej jako zbiornik dwu-
ścienny, składają się z cienkiej blachy wewnętrznej z odpornej 
na korozję stali stopowej i z blachy zewnętrznej ze stali zwykłej, 
której grubość jest większa od grubości blachy wewnętrznej. 

Istnieje możliwość wytwarzania zbiornika (1) z platero
wanej stali z cienką warstwą wewnętrzną ze stali stopowej i 
grubszą warstwą zewnętrzną ze stali zwykłej. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 306083 (22) 94 12 02 6(51) B65D 88/12 
(31) 93 4341539 (32) 93 12 06 (33) DE 
(71) Schutz-Werke GmbH & Co. KG, Selters, DE 
(72) Schutz Udo 
(54) Pojemnik do transportu i magazynowania 

cieczy 
(57) Wykorzystywany jako opakowanie bezzwrotne i zwrot

ne pojemnik (1) do transportu i magazynowania cieczy posiada, 
jako części główne, wykonany w postaci kształtki wydmuchiwać 
nej zbiornik wewnętrzny (2) z tworzywa sztucznego o prostokąt
nym zarysie i zaokrąglonych narożnikach, który wyposażony 
jest w króciec wlewowy (3) zamykany pokrywą gwintowaną (4) 
i w kurek czerpalny połączony w części dennej z króćcem 
wypływowym (5), a także płaszcz (8), z cynkowanej blachy, z 
otworem operacyjnym (9) na kurek czerpalny oraz ukształtowa
ną w postaci płaskiej miski dennej (11) z blachy, paletę (10) o 
znormalizowanej w skali europejskiej długości i szerokości do 
kształtowo zaciskowego zamocowania zbiornika (2) z tworzywa 
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sztucznego. Płaszcz blaszany (8) ma w dolnej strefie obwodowe 
przewężenie do wspierania części dennej zbiornika (2) wraz z 
miską denną (11) palety (10). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 306086 (22) 94 12 02 6(51) B65D 88/12 
(31) 93 4341230 (32) 93 12 03 (33) DE 
(71) GRAAFF GMBH, Elze, DE 
(72) Graaff Wolfgang 

(54) Kontener 
(57) Obszarom ścian bocznych w otwartych do wewnątrz 

zagłębieniach rowków (8) są przyporządkowane nieruchomo 

następujące kolejno w kierunku pionowym środki ustalające 
(13,14), którym są przyporządkowane rozłączne szyny (15,16), 
przebiegające w kierunku pionowym, które zawierają środki 
mocujące (18) dla środków nośnych lub środków zabezpiecza
jących transportowane towary (23). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 301262 (22) 93 11 29 6(51) B65F1/12 
(71) Winnik Lidia, Kraków; Pagacz Marek, 

Kraków 
(72) Winnik Władysław, Pagacz Marek 

(54) Pojemnik na odpadki komunalne 
(57) Pojemnik na odpadki komunalne charakteryzuje się 

tym, że ma komorę (1) wyposażoną w dwustronnie zamykający 
spadowy dach (5), którego jeden z elementów zawiera wsypowe 
otwory (6) z osadzonymi w nich odchylnými pokrywami (7) i tym, 
że uchylne zawiasowe dno (8) ma zawiasowe wsporniki (9), a 
po przeciwnej stronie tych wsporników (9) ma zaczepy (11) 
współpracujące z ryglami (10), osadzonymi trwale na dwóch 
końcach obrotowego wałka (12), na którym trwale osadzona jest 
dźwignia (13). W pobliżu rączki dźwigni (13) przytwierdzony jest 
trwale do boków komory (1) krzywkowy element (14). 

Oś obrotu (15) zawiasowego wspornika (9) oddalona 
jest od płaszczyzny styku (16) o określoną wielkość "D", a 
uchylne dno (8), w pozycji otwarcia, oddalone jest od krawędzi 
podstawy (17) o szczelinę (18), mającą określoną wielkość 'C". 
Ponadto dno (8) tworzy z pionową płaszczyzną ostry kąt zsypu 
"a', a pionowa oś (21) usytuowana jest asymetrycznie w stosun
ku do nośnej ramy (3). Ujawniono też inne postacie pojemnika. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 301435 (22) 93 12 09 6(51) C01B 3/14 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Stolarski Marek, Lesiak Antoni, Gryglewicz 

Stanisław, Rutkowski Marian, Putka Krystyna 
(54) Sposób granulowania węgli kamiennych 

wysokowęglowych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do pyłu węglowego 

dodaje się wodę, w ilości od 2 :1 do 10 : 1 w stosunku do masy 
węgla i do całości wprowadza się smołę pochodzenia węglowe
go, w ilości od 1 : 5 do 1 : 50 w przeliczeniu na masę węgla. Do 
uzyskanej mieszaniny, po jej zdyspergowaniu, wprowadza się 
olej pochodzenia karbochemicznego, w ilości od 1 : 5 do 1 : 50 
w przeliczeniu na masę węgla. 

Całość miesza się, aż do uformowania granul, które 
oddziela się od wody i zdyspergowanego w niej popiołu, suszy 
w temperaturze od 293 do 373 K. Korzystnie jako smołę pocho
dzenia węglowego stosuje się smółki odpadowe lub smołę 
koksowniczą lub smołę pogazową, a jako olej pochodzenia 
karbochemicznego - olej płuczkowy lub olej karbolowy. Korzy
stne jest też, gdy stosuje się pył węglowy o granulacji poniżej 
0,5 mm. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 307681 (22) 93 08 11 6(51) C01B 33/14 
C02F1/52 

(31) 92 9202501 (32)92 08 31 (33) SE 
(86) 93 0811 PCT/SE93/00664 
(87) 94 03 17 WO94/05595 PCT Gazette nr 07/94 
(71) Eka Nobel AB, Bohus, SE 
(72) Andersson Kjell, Johansson Hans, Lindgren 

Erik, Tokarz Marek 
(54) Wodne zawiesiny cząstek koloidalnych, 

sposób wytwarzania i zastosowania tych 
zawiesin 

(57) Przedmiotem wynalazku są wodne zawiesiny cząstek 
koloidalnych, przy czym cząstkami tymi są zarówno anionowe 
cząstki na bazie krzemionki, jak i spęczniałe cząstki glin typu 
smektycznego, zdolne do ekspandowania w wodzie oraz spo
sób wytwarzania tych zawiesin. 

Zawiesiny te są użyteczne jako flokulanty, zwłaszcza 
łącznie z polimerami, przy wytwarzaniu papieru. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 301300 (22) 93 12 03 6(51) C01G 49/14 
(75) Cyrkiewicz Marceli, Łódź; Herling Erwin, 

Nowy Jork, US; Kleszczewski Jacek, Łódź 
(54) Sposób uzdatniania odpadowego siarczanu 

żelazawego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób uzdatniania odpa

dowego siarczanu żelazawego, zwłaszcza z produkcji bieli tyta
nowej, poprzez równoczesne wprowadzanie do wody destylo
wanej świeżego odpadowego siarczanu żelazawego i kwasu 
siarkowego, przy utrzymywaniu pH w granicach 3 - 3,5, nastę
pnie, po oddzieleniu zanieczyszczeń mechanicznych, przez 

potraktowanie roztworu dwuetylenodwutiokarbaminianem so
du w nadmiarze stechiometrycznym około 10% wobec jonów 
Cu 2 + , M n 2 + , Sb 3 + , Co 4 + , B i 2 + , Ni , ewentualnie przy stosowa
niu ultradźwięków o częstotliwości 100 kHz. 

Oczyszczony od strąconych dwuetylenodwutiokarbami-
nianów metali roztwór poddaje się co najwyżej dwukrotnej krysta
lizacji z alkoholu jednowodorotlenowego, zaś otrzymane kryszta
ły suszy w temperaturze 300 - 305 K. Uzyskuje się siedmiowodny 
siarczan żelazawy o zawartości zanieczyszczeń poniżej 0,5% 
masowych, nadający się do wykorzystania w biochemii, chemii, 
farmacji, jak również, po przetworzeniu w procesie plazmowym 
na magnetyt, przydatny w elektronice, zwłaszcza jako nośnik 
informacji. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306197 (22) 94 12 09 6(51) C01G 55/00 
(31) 93 9314844 (32) 93 12 10 (33) FR 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie, 

FR 
(72) Nobel Dominique 
(54) Sposób wytwarzania roztworu na bazie 

irydu, otrzymany roztwór i sposób 
prowadzenia reakcji z użyciem tego roztworu 
jako katalizatora 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu przygotowywania roztwo
ru na bazie irydu, w którym kontaktuje się w fazie ciekłej co 
najmniej jeden uwodniony lub nieuwodniony tlenek lub wodo
rotlenek irydu lub ich mieszaninę, w obecności rozpuszczalnika 
z kwasem jodowodorowym lub związkiem zdolnym do wydzie
lania kwasu jodowodorowego w takiej ilości, aby ilość moli 
kwasu jodowodorowego w stosunku do ilości moli irydu wyno
siła od 1 do 100. 

Wynalazek dotyczy poza tym roztworu na bazie irydu, 
który może być otrzymywany tym sposobem oraz zastosowania 
takich roztworów jako katalizatora. 

(U zastrzeżeń) 

A1 (21) 301433 (22) 93 12 09 6(51) C02F 1/48 
(75) Sadowski Andrzej, Wrocław 
(54) Filtroodmulnik magnetyczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest filtroodmulnik magnetyczny 

przeznaczony do stosowania w torach przesyłowych instalacji 
centralnego ogrzewania, węzłach cieplnych i sieciach ciepłowni
czych dla oczyszczania wody z zanieczyszczeń mechanicznych. 

Filtroodmulnik ma pionowy, cylindryczny zbiornik (1),w 
którego dolnej części jest usytuowany wlotowy króciec (3), a 
wewnętrzna część (4) króćca (3) jest skierowana jednocześnie 
na środkową część pierwszego magnetycznego układu (6) i ku 
dolnej dennicy (7) zbiornika (1). 

Nad pierwszym magnetycznym układem (6) jest osa
dzony w zbiorniku (1), również poziomo, ale prostopadle do 
osi pierwszego magnetycznego układu (6), drugi magnetycz
ny układ (11). Nad obydwoma magnetycznymi układami (6 i 11) 
jest osadzony w otworze (17) siatkowy filtr (12). Otwór (17) jest 
utworzony w zbiorniku (1) współosiowo i naprzeciw wylotowego 
otworu (18), zaś siatkowy filtr (12) jest tak osadzony, że jego 
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otwarty koniec jest suwliwie i szczelnie umieszczony w wyloto
wym króćcu (19) wylotowego otworu (18). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301266 (22) 93 12 01 6(51) C02F1/74 
(75) Kudaś Zbigniew, Warszawa; Rykowski 

Andrzej, Warszawa; Kaźmierczak Tadeusz, 
Opole 

(54) Oczyszczalnia ścieków 
(57) Oczyszczalnia ścieków, w poziomym zbiorniku walco

wym (1), zamkniętym dennicami (2), z otworem montażowym na 
powierzchni walca, wyposażona w urządzenie napowietrzająco-
mieszająco-odbiorcze oraz króćce (12) i (13) charakteryzuje się 
tym, że w zbiorniku (1) zainstalowana jest, równolegle do jego 
osi, ścianka działowa (4), dzieląca zbiornik na dwa kanały, 
pierwszy (5) i drugi (6), przy czym długość tej ścianki jest 
mniejsza od długości zbiornika. 

Oczyszczalnia jest przystosowana do produkcji prze
mysłowej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301377 (22) 93 12 07 6(51) C03C 17/22 
(75) Broszewski Marian, Chrzanów; Broszewski 

Aleksander, Jaworzno; Broszewski Tadeusz, 
Dębica; Obarska Teresa, Chrzanów 

(54) Sposób wytwarzania odpornych na ścieranie, 
erozję i korozję powierzchni na niektórych 
materiałach 

(57) Wynalazek polega na nakładaniu proszków węglika 
boru, węglika krzemu lub elektrokorundu na rozgrzane do tem
peratur mięknienia powierzchnie szkła, tworzyw sztucznych, 
metali i stopów metali. Wskazane jest nakładanie tych proszków 
pod naciskiem. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301279 (22) 93 12 02 6(51) C03C 27/06 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE; Schott Glaswerke, Mainz, 
DE 

(72) von Bonin Wulf, Leroux Roland, Karschti 
Thomas M., Steigenberger Markus 

(54) Szkła przeciwogniowe zawierające szczególne 
żele oraz sposób wytwarzania takich szkieł 
przeciwogniowych 

(57) Szkła przeciwogniowe zawierające żele pozbawione 
organicznych substancji żelujących wytwarza się przy użyciu 
substancji żelujących zawierających a) kwaśne fosforany gli
nu i b) produkty reakcji kwasu borowego z alkanoloaminami, 
przy czym a) i b), w przeliczeniu na substancję stałą, wystę
pują w stosunku wagowym 100 : 55 do 100 : 0,5. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 305937 (22) 94 11 22 6(51) C03C 27/12 
(31) 93 4341017 (32) 93 12 02 (33) DE 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Reul Bernard, Immerschitt Stefan 
(54) Sposób wytwarzania złożonej z kilku warstw 

szyby ze szkła wielowarstwowego z drutami 
ułożonymi wewnątrz termoplastycznej 
warstwy pośredniej oraz szyba 
wielowarstwowa grzewcza 

(57) Sposób wytwarzania szyby ze szkła wielowarstwowego, 
z leżącymi wewnątrz termoplastycznej warstwy pośredniej dru
tami (4), połączonymi elektrycznie z szynami zbiorczymi (3), 
polega na tym, że druty (4), przed ich elektrycznym połączeniem 
z szynami (3), zostają w miejscach połączeń ogrzane przez 
uprzednio określone, lokalnie ograniczone zasilanie energią, w 
takim stopniu, że powoduje to usunięcie przywartych do nich 
warstw powierzchniowych (4A). 

Zasilanie energią odbywa się korzystnie za pomocą 
promieni laserowych, przy czym ognisko (5) wiązki promieni, 
skierowane prostopadle na szyny zbiorcze (3), prowadzone jest 
wzdłuż nich (strzałka F) i ponad nimi. Druty (4) ulegają od razu 
zlutowaniu z szynami zbiorczymi (3). Następne warstwy tworzą
ce szybę wielowarstwową zostają w zwyczajny sposób złożone 
razem i połączone za pomocą ciepła i ciśnienia. 

Szyba wielowarstwowa grzewcza zawiera warstwę po
średnią z tworzywa termoplastycznego, zaopatrzoną w sieć 
grzewczą z cienkich oporowych drutów metalowych, biegną
cych pomiędzy dwiema taśmami zbiorczymi. Druty oporowe są 
zaopatrzone w warstwę powierzchniową absorbującą światło 
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jedynie w strefie widoczności szyby, zaś są pozbawione tej 
warstwy powierzchniowej w strefach połączenia z taśmami 
zbiorczymi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301434 (22) 93 12 09 6(51) C04B 22/00 
C04B 24/00 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Steininger Mieczysław, Rutkowski Marian, 

Czaja Juliusz, Gryglewicz Stanisław 
(54) Środek do regulacji wiązania mas 

budowlanych, zwłaszcza betonów i sposób 
wytwarzania środka do regulacji wiązania 
mas budowlanych, zwłaszcza betonów 

(57) Środek zawiera od 5 do 40% masowych żywicy ropopo
chodnej, od 1 do 50% masowych oleju mineralnego, od 1 do 
15% masowych kwasu naftenowego i jego soli, od 1 do 15% 
masowych asfaltenów, od 5 do 50% masowych alkalicznych 
krzemianów, od 3 do 10% masowych glinianów, od 1 do 10% 
masowych żelazianów i wolnego ługu sodowego, od 1 do 30% 
masowych krzemionki, od 1 do 5% masowych stearynianu 
potasu i/lub sodu, od 1 do 5% masowych pochodnych stosowa
nych składników organicznych mieszaniny. 

Sposób wytwarzania tego środka polega na tym, że 
krzemionkową ziemię zaolejoną, zawierającą od 40 do 70% 
masowych związków organicznych ropopochodnych oraz od 
30 do 60% masowych związków nieorganicznych w postaci 
krzemionki, tlenku glinu, tlenku sodu, tlenku żelaza, poddaje się 
hydrotermalnemu rozkładowi w temperaturze od 353 do 393 K, 
w roztworze wodnym ługu sodowego i/lub potasowego i/lub 
wapna hydratyzowanego o stężeniu 1 : 30% wagowych, stoso
wanym w ilości od 1 :1 do 1 : 3 masy ziemi zaolejonej do masy 
roztworu wodnego, po czym wprowadza się stearynian potasu 
i/lub sodu w ilości od 0,1 do 10% masy ziemi poddanej rozkła
dowi. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306085 (22)9412 02 6(51) C07C 229/00 
C07C 251/00 
A61K 31/21 

(31) 93 3609 (32) 9312 03 (33) CH 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Alig Leo, Hadvary Paul, Hürzeler Müller 

Marianne, Müller Marcel, Steiner Beat, 
Weller Thomas 

(54) Pochodne kwasu octowego, sposób ich 
wytwarzania oraz zawierające je preparaty 
farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne kwasu octowego 
o wzorze 1, ich solwaty i fizjologicznie dopuszczalne sole, 
sposób ich wytwarzania oraz zawierające je środki lecznicze, 

które można stosować do leczenia lub zapobiegania w przypad
ku chorób powodowanych przez wiązanie adhezyjnych protein 
do płytek krwi oraz przez agregację płytek krwi i adhezję komór-
ka-komórka, zwłaszcza w przypadku skrzepów płytek krwi, 
zakrzepicy, udaru mózgu, zawału serca, stanów zapalnych, 
stwardnienia tętnic. 

Związki te służą także do wytwarzania środków leczni
czych przeciwnowotworowych, środków do leczenia ran i środ
ków przeciw osteoporozie. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 306038 (22)941129 6(51) C07C 229/24 
C07C 321/00 
A61K 31/195 

(31) 93 161830 (32) 93 12 03 (33) US 
94 322632 1310 94 US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Heinz Lawrence Joseph, Lunn William 

Henry Walker, Schoepp Darryle Darwin 
(54) Nowe związki i sposób ich wytwarzania oraz 

środek farmaceutyczny 
(57) Nowe związki o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza NR5, 

O lub S, W oznacza CH(3-P), -(Chfcjq-, -(CH2)qCH(*p), -(CH2)qCO-, 
-(CH2)qO-, -(CH2)qCH=CH(CH2)3-, -(CH2)qCH=CH-, -CH=CHCO-, 
-CH=CHCOR6, -(CH2)qCHOHFT, -(Cł-fc^CHOH-, -(CH^qCOR6, -
0(CH2)q-, NR5, O, S, SO lub SO2, n oznacza 0 lub 1, m oznacza 0 
lub 1, p oznacza 0, 1, 2 lub 3, q oznacza 0 - 6, r oznacza 1 lub 
2, s oznacza 0 lub 1, przy czym suma n, m, p i s wynosi co 
najmniej 1, R1 i R2 niezależnie oznaczają aryl, podstawiony aryl, 
heterocyklil lub podstawiony heterocyklil, R oznacza atom wo
doru lub grupę zabezpieczającą karboksyl, R4 oznacza atom 
wodoru lub grupę zabezpieczającą karboksyl, R5 oznacza atom 
wodoru, Ci-Cio-alkil, acyl lub S02(Ci-C4-alkil), R6 oznacza Ci-
Cio-alkil, przy czym gdy n oznacza 0 i s oznacza 1, to wówczas 
R1 oznacza podstawnik wybrany z grupy obejmującej tetrazolil, 
triazolil, pirydazynyl, pirymidyny!, pterydynyl, 1, 2, 4-triazyno-
3,5-dionyl, pirazolonyl, 7H-purynyl, ksantynyl, 3-etylo-5-hydro-
ksy-1, 2, 4-tiadiazolil, 3-hydroksy-1, 2, 4-tiadiazolil, rodaninyl, 
hydantoinyl i pseudotiohydantoinyl, gdy zaś n oznacza 1, m 
oznacza 1 i W oznacza NR5, O, S, SO lub SO2, to wówczas s 
oznacza 1, a gdy n oznacza 0 i s oznacza 0, to wówczas m 
oznacza 1, a W oznacza -(CH2)qCO-, -(CH2)qO-, -CH=CHCO-, 
-CH=CHCOR6, -(CHzJqCHOHR*-, -(CI-fcJqCHOH-, -(CH^qCOR6-, 
-0(CH2)q-, NR , O, S, SO lub S0 2 , a także ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole oddziaływują na receptory pobudzających 
aminokwasów i są użyteczne w leczeniu schorzeń neurologicz
nych. 

(11 zastrzeżeń) 



24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (560) 1995 

A1(21) 306068 (22)9412 01 6(51) C07D 211/08 
A61K 31/445 

(31) 93 164074 (32) 93 12 08 (33) US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Frank Scott Alan, Prather Douglas Edward, 

Ward Jeffrey Alan, Werner John Arnold 
(54) Związki krystaliczne, sposób wytwarzania 

związków krystalicznych i środek 
farmaceutyczny 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pewnych 
3,4,4-tripodstawionych-piperydynylo-N-alkilo-karboksylanó 
w, związków pośrednich do ich wytwarzania i ich pochod
nych, a także nowych 3,4,4-tripodstawionych-piperydynylo 
-N-alkilo-karboksylanów oraz środka farmaceutycznego uży
tecznego zwłaszcza w leczeniu zespołu nadwrażliwości jelita 
grubego, zaparcia samoistnego i niestrawności bezwrzodo-
wej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 306157 (22)94 12 07 6(51) C07D 211/80 
A61K 31/455 

(31)93 4342194 (32)93 12 10 (33) DE 
94 4424677 13 07 94 DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Meier Heinrich, Hartwig Wolfgang, Junge 
Bodo, Schohe-Loop Rudolf, Gao Zhan, 
Schmidt Bernard, de Jonge Maarten, 
Schuurman Teunis 

(54) [3-izopropylo-5-(2-metoksyetylo)] -dikarboksy 
lan 
4-(2-chIoro-3-cyjano-fenylo)-l,4-dihydro-2,6-d 
imetylopirydyny, sposób jego wytwarzania, 
leki go zawierające oraz sposób wytwarzania 
tych leków 

(57) Wynalazek dotyczy nowego związku, stanowiącego ra-
cemiczny [3-izopropylo-5-(2-metoksyetylo)]dikarboksylan 4-(2-
chloro-3-cyjano-fenylo)-1,4-dihydro-2,6 -dimetylopirydyny oraz 
jego czystych enancjomerów, sposobów ich wytwarzania i ich 
zastosowania jako leków, zwłaszcza w leczeniu chorób mózgu 
i systemu nerwowego, jak również dotyczy nowego produktu 
pośredniego do ich wytwarzania. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 306158 (22)9412 07 6(51) C07D 211/80 
A61K 31/455 

(31) 93 4342194 (32) 93 1210 (33) DE 
93 4342196 1012 93 DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Meier Heinrich, Hartwig Wolfgang, Junge 
Bodo, Schohe-Loop Rudolf, Gao Zhan, 
Schmidt Bernard, de Jonge Maarten, 
Schuurman Teunis 

(54) Fenylo-podstawione 1,4-dihydropirydyny, 
sposób ich wytwarzania oraz zawierające je 
środki lecznicze 

(57) Wynalazek dotyczy nowych fenylo-podstawionych 1,4-
dihydropirydyn o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R3 są jednako
we lub różne i oznaczają proste lub rozgałęzione grupy alkilowe 
zawierające do 8 atomów węgla które są ewentualnie podstawio
ne przez proste lub rozgałęzione grupy alkoksylowe zawierają
ce do 6 atomów węgla albo przez grupy hydroksylowe albo 

oznaczają grupy cykloalkilowe o 3 - 7 atomach węgla, a R 
oznacza grupę o wzorze 11, którym R4 i R5 są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy chlorowca, grupy cyjanowe, etynylowe, 
trifluorometoksylowe, metylowe, metylotio, trifluorometylowe al
bo proste lub rozgałęzione grupy alkoksylowe zawierające do 4 
atomów węgla albo R4 albo R5 oznaczają atom wodoru oraz ich 
sole. 

Środki lecznicze zawierające te związki można stoso
wać np. do leczenia schorzeń ośrodkowo-degeneracyjnych, 
zaburzeń sprawności mózgu, depresji oraz do zapobiegania i 
leczenia następstw zakłóceń mózgowego przepływu krwi. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 306155 (22)94 12 07 6(51) C07D 231/20 
C07D 403/12 
A61K 31/415 

(31) 93 4341749 (32) 93 12 08 (33) DE 

(71) Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, DE 
(72) Kehrbach Wolfgang, Mlinaric Michael, 

Ziegler Dieter, Brückner Reinhard, 
Bielenberg Willi 

(54) Związki 
3- (fenyloalkiloaminoalkiloksy) -5-fenylopirazo 
lowe, sposób i półprodukty do ich 
wytwarzania oraz środki lecznicze 
zawierające te związki 

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków 3-(fenyloalkilo-
aminoalkiloksy)-5-fenylopirazolowych o wzorze ogólnym 1, w 
którym n oznacza liczbę 1 do 5, A oznacza grupę o wzorze 
ogólnym a, w którym R1 oznacza wodór albo niższą grupę 
alkilową, zaś Q oznacza grupę (CH2)m, w której m oznacza 2 do 
8 i która ewentualnie w pozycji a do atomu tlenu jest podstawio
na przez 1 do 2 niższe grupy alkilowe albo oznacza łańcuch 
2-hydroksypropylenowy albo A oznacza grupę o wzorze ogól
nym b, w którym p oznacza 4 do 6, a B oznacza grupę (CH2)r, 
w której r oznacza 1 do 3 i która ewentualnie w pozycji a do 
atomu tlenu jest podstawiona przez 1 do 2 niższe grupy alkilo
we, R2 oznacza wodór, chlorowiec, niższy alkil, niższą grupę 
alkoksylową, hydroksy. trifluorometyl albo nitro albo, jeżeli A nie 
zawiera grupy OH, a R , R6 i R7 są różne od grupy hydroksy, R2 

oznacza także niższą grupę alkanoiloksylową, R oznacza wo
dór, chlorowiec, niższy alkil, niższą grupę alkoksylową, hydro
ksy albo, jeżeli A nie zawiera grupy OH, a R2, Re i R7 są różne 
od grupy hydroksy, R3 oznacza także niższą grupę alkanoilo
ksylową albo R2 i R̂  są przyłączone do dwu sąsiednich atomów 
węgla i razem stanowią grupę alkilenodioksy o 1 do 2 atomach 
węgla, R4 oznacza wodór albo niższy alkil, R5 znajduje się w 
pozycji 1 albo 2 i oznacza wodór, niższy alkil albo grupę feny-
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lo-niższą alkilową, R6 oznacza wodór, niższy alkil, niższą grupę 
alkoksylową, hydroksy, chlorowiec, trifluorometyl albo nitro al
bo, jeżeli A nie zawiera grupy OH, a R2, R3 i R7 są różne od grupy 
hydroksy, R6 oznacza także niższą grupę alkanoiloksylową, a 
R oznacza wodór, niższy alkil, niższą grupę alkoksylową, hy
droksy albo chlorowiec albo, jeżeli A nie zawiera grupy OH, a 
R2, R i R6 są różne od grupy hydroksy, R7 oznacza także niższą 
grupę alkanoiloksylową albo R6 i R są przyłączone do dwu 
sąsiednich atomów węgla i razem tworzą grupę alkilenodioksy 
o 1 do 2 atomach węgla oraz ich fizjologicznie tolerowanych soli 
addycyjnych z kwasami. 

Związki te nadają się do stosowania w środkach leczni
czych, zwłaszcza jako substancje czynne obniżające częstość 
uderzeń serca. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 301259 (22)93 11 29 6(51) C07D 251/70 
C08G 12/00 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K.Pułaskiego, 
Radom 

(72) Wirpsza Zygmunt 
(54) Sposób wytwarzania monomerycznych i 

polimerycznych nienasyconych pochodnych 
melaminy i produktów ich polireakcji 

(57) Sposób polega na rozpuszczeniu melaminy i związku 
lub związków nienasyconych zawierających grupy amidowe, 
korzystnie akryloamidu, w hydroksymetylowej pochodnej lub 
mieszaninie hydroksymetylowych pochodnych ketonu, korzyst
nie acetonu, w temperaturze od 80 do 160°C. Na 100 części 
wagowych melaminy stosuje się od 50 do 900 części wagowych 
hydroksymetylowych pochodnych ketonu i od 1 do 70, korzyst
nie od 5 do 50 części wagowych związków nienasyconych 
zawierających grupy amidowe. 

Otrzymane pochodne sieciuje się przez polimeryzację, 
na przykład wobec inicjatorów rodnikowych, na produkty nie
rozpuszczalne i nietopliwe. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301260 (22)93 11 29 6(51) C07D 251/70 
C08G 12/00 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K.Pułaskiego, 
Radom 

(72) Wirpsza Zygmunt 

(54) Sposób otrzymywania monomerycznych i 
polimerycznych pochodnych melaminy 

(57) Sposób polega na roztwarzaniu 100 części wagowych 
melaminy w nie mniej niż 70 częściach wagowych wielohydro-
ksylowej pochodnej lub w mieszaninie takich pochodnych ace
tonu, w zakresie temperatur od 20°C do 160°C i ewentualnym 
wydzielaniu z otrzymanego roztworu pochodnych melaminy lub 
przeprowadzaniu polireakcji otrzymanego roztworu do uzyska
nia produktu o zwiększonej lepkości, aż do zestalenia się i 
utwardzenia na produkt nierozpuszczalny i nietopliwy. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 307741 (22)94 05 26 6(51) C07D 401/06 
C07D 209/34 
A61K 31/40 

(31) 93 9313638 (32) 93 07 01 (33) GB 

(86) 94 05 26 PCT/EP94/01715 
(87) 95 0112 WO95/01349 PCT Gazette nr 03/95 
(71) PHARMACIA S.p.A, Mediolan, IT 
(72) Buzzetti Franco, Longo Antonio, Brasca 

Maria Gabriella, Orzi Fabrizio, Crugnola 
Angelo, Ballinari Dario, Mariáni Mariangela 

(54) Pochodne arylideno- i 
heteroarylideno-oksindolu jako inhibitory 
kinazy tyrozynowej 

(57) Pochodne arylideno- i heteroarylideno-oksindolu o wzo
rze 1, w którym z uwzględnieniem określonych warunków, Y 
oznacza bicykliczny układ pierścieniowy wybrany spośród nafta
lenu, tetraliny, chinoliny i izochinoliny, R oznacza atom wodoru 
albo grupę okso 1=01, gdy Y oznacza tetralinę albo R oznacza 
atom wodoru, gdy Y oznacza naftalen, chinolinę lub izochinoli-
nę, każdy z symboli R1 i R2 niezależnie oznacza atom wodoru, 
grupę Ci-C6-alkilową albo grupę C2-C6-alkanoilową, m oznacza 
zero, 1 albo 2, n oznacza zero, 1, 2 albo 3, każdy z symboli R3 i 
R4 niezależnie oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę cyjano-
wą, Ci-C6-alkilową, karboksylową, nitrową albo grupę -NR6R7, 
w której każdy z symboli R6 i R niezależnie oznacza atom 
wodoru lub grupę Ci-C6-alkilową, R5 oznacza atom wodoru albo 
grupę Ci-Ce-alkilową oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne 
sole znajdują zastosowanie jako inhibitory kinazy tyrozynowej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306198 (22)94 12 09 6(51) C07D 401/10 
C07D471/04 

(31) 93 4342186 (32) 93 1210 (33) DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Zerbes Rudolf, Naab Paul, Franckowiak 
Gerhard, Diehl Herbert 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
3-chinoIonokarboksylowego na drodze 
kolejnych reakcji przeprowadzanych w 
jednym reaktorze 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 7-heterocykli-
lo-podstawionych pochodnych kwasu 3-chinolonokarboksylo-
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wego na drodze kolejnych reakcji przeprowadzanych w jednym 
reaktorze. Pochodne te mają silne działanie bakteriobójcze. 
Zalicza się do nich substancje czynne, takie jak np. ofloksacyna, 
cyprofloksacyna lub enrofloksacyna. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 306067 (22)94 12 01 6(51) C07D 401/12 
A61K 31/395 

(31) 93 9314444 (32) 93 12 02 (33) FR 
94 9408974 20 07 94 FR 

(71) Sanofi, Paryż, FR 
(72) Barth Francis, Casellas Pierre, Gongy 

Christian, Martinez Serge, Rinaldi Murielle, 
Anne-Archard Gilles 

(54) Podstawiony 
N-piperydyno-3-pirazolokarboksyamid 

(57) Przedmiotem wynalazku jest N-piperydyno-5-(4-chlo-
rofenylo) -1 -(2,4-dichlorofenylo)-4-metylopirazolo-3-karboksy-
amid o wzorze 1, jego dopuszczalne farmaceutycznie sole 
addycyjne z kwasami oraz ich solwaty, będące silnymi antagoni
stami ośrodkowych receptorów kannabinoidowych. 

Związek o wzorze 1 otrzymuje siew reakcji pochodnej 
funkcyjnej kwasu 5-(4-chlorofenylo)-1-(2,4-dichlorofenylo)-4-
metylopirazolo -3-karboksylowego z 1-aminopiperydyną, po 
czym ewentualnie przekształca w sól. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 301302 (22)93 12 03 6(51) C07D 417/02 

(71 ) INFARM Spółka z o.o., Warszawa 
(72) Królak Ewa, Załęska Grażyna, Cichocki 

Lech, Sołtysiak Krzysztof, Fraczek Urszula, 
Jahn Wanda, Roszczyński Jacek, 
Kazimierczak Jerzy 

(54) Sposób otrzymywania soli kwasu 
maleinowego zasady 
S/-/-l-/tertbutyloamino/-3-/4-morfolino-l,2,5-t 
iadiazol-3-yl/oksy-2-propanolu, 
chromatograficznie czystej, odpowiadającej 
wymaganiom USP XXI 

(57) Sposób polegający na kondensacji 3-morfolino-1, 2, 
5-tiadiazolu z S/-/-2-fenylo-3-tert-butylo-5-hydroksymetylooksa-
zolidyną i następnie reakcji otrzymanej zasady S/-/-1 -/tert-buty-
lo-amino/-3-/4-morfolino-1,2,5-tiadiazol - 3-yl/oksy-2-propanolu, 
zwanej dalej zasadą timololu, z kwasem maleinowym, charakte
ryzuje się tym, że najpierw roztwór zasady timololu, o stężeniu 
25 do 45% wagowych, w odwodnionym alkoholu alifatycznym 
o C1-C4, poddaje się reakcji z roztworem kwasu winowego, o 
stężeniu od 10 do 35% wagowych, w odwodnionym alkoholu 
alifatycznym o C1-C4. Następnie z mieszaniny poreakcyjnej 
wydziela się osad surowego winianu timololu, który oczyszcza 
się przez krystalizację z odwodnionego alkoholu alifatycznego 
o C1-C4. Oczyszczony winian timololu zawiesza się w wodzie 
demineralizowanej i zobojętnia zasadą nieorganiczną. Z dwufa
zowej mieszaniny ekstrahuje się zasadę timololu chlorowanym 

węglowodorem, po czym z otrzymanego ekstraktu wydziela się 
zasadę timololu, którą przekształca się w maleinian timololu. 

Maleinian timololu jest stosowany do wytwarzania leku 
przeciwko jaskrze. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 306062 (22)9412 01 6(51) C07D 471/04 

(31) 93 3580 (32) 9312 01 (33) CH 

(71) LONZAAG.,Gampel/Wallis,CH 
(72) Kuo David L., Eyer Martin, Roduit 

Jean-Paul, Wellig Alain 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

imidazopirydyny 
(57) Opisano sposób wytwarzania pochodnych imidazopiry

dyny o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza wodór lub grupę 
alkilową, zaś R2, Fta i FU są jednakowe lub różne i oznaczają wodór, 
grupę alkilową, cykloalkilową, arylową, aryloalkilową lub atom 
chlorowca, w którym odpowiednią 2-amino-3-nitropirydynę uwo
dornia się w obecności katalizatora uwodornienia i produkt uwo
dornienia poddaje się kondensacji z kwasem karboksylowym, 
równocześnie występującym w mieszaninie reakcyjnej, otrzymu
jąc pożądany produkt końcowy. 

Pochodne imidazopirydyn są związkami pośrednimi do 
wytwarzania antagonistów angiotensyny II. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 306127 (22)94 12 05 6(51) C07D 471/04 
A61K 31/445 

(31) 93 4341453 (32) 93 12 06 (33) DE 

(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Darmstadt, DE 

(72) Mederski Werner, Dorsch Dieter, Osswald 
Mathias, Beier Norbert, Schelling Pierre, 
Minek Klaus-Otto, Lues Ingeborg 

(54) Nowe pochodne imidazopirydyny, sposób ich 
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i 
sposób jego wytwarzania 

(57) Nowe pochodne oraz ich fizjologicznie dopuszczalne 
sole są objęte ogólnym wzorem 1, w którym R oznacza grupę o 
wzorze 9, R1 oznacza A, alkenyl lub alkinyl o każdorazowo co 
najwyżej 6 atomach węgla, C3-C7-cykloalkilo-CkH2k- lub C1-C6-
alkil, gdzie grupa-Chfe może być zastąpiona przez atom O lub 
S, R2 oznacza H, COOH, COOA, CN, NO2, NH2, NH-COR5, 
NH-SO2R5 lub 1 H-tetrazolil-5, R3 oznacza NR6R7, 0-C3-C7-cy-
kloalkil, OAr albo w przypadku Ar1 stanowiącego naftyl oznacza 
też OH lub OA, R4 oznacza H lub Hal, R5 oznacza alkil o 1 - 5 
atomach węgla, w którym również jeden lub więcej atomów-H 
może być zastąpionych przez F, każdy z symboli R6 i R7 oznacza 
H, A, alkenyl lub alkinyl o każdorazowo co najmniej 6 atomach 
węgla, C3-C7-cykloalikilo-CkH2k, Ar, ArCnH2n- lub Het, R6 także 
oznacza -CH2COOA, -SO2-A lub -SC>2-Ar, R6 i R7 razem też 
tworzą łańcuch alkilenowy o 2 - 5 atomach węgla, który jedno-
lub wielokrotnie może być podstawiony przez karbonylowy tlen, 
A, Ar, Het, -CO-Ar, -COOA, -CO-N(A)2, -CH2OH, -S02-Ar i/lub 



Nr 12 (560) 1995 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 27 

przez -NH-CO-A i/albo przedzielony przez O lub przez -NR -, R 
oznacza H, A, Ar, CHO, COOA, Het lub S02-Ar, X wakuje lub 
oznacza -NH-CO-, -CO-NH-, -O-CH(COOH)-, -NHCH(COOH)-, -
NA-CH(COOH)-, -CH=C(COOH)-, -CH=C(CN)- lub -CH=C(1H-
tetrazolil-5)-, Y oznacza atom O lub S, A oznacza alkil o 1-6 
atomach węgla, każdy z symboli Ar i Ar1 oznacza niepodstawio-
ną albo jedno- lub dwupodstawioną przez R5, OR5, COOH, 
COOA, CN, N0 2 , NH2, NHCOR5, NHS02R5, Hal lub 1H-tetrazo-
Iii-5 grupę fenylową lub naftylową, Het oznacza pięcio- lub 
sześcioczłonowy rodnik heteroaromatyczny o 1 - 3 atomach-N, 
-O i/lub -S, który też może być skondensowany z pierścieniem 
benzenu lub pirydyny i/lub może być jedno- lub dwukrotnie 
podstawiony przez A, Hal oznacza F, Cl, Br lub J, k oznacza 
liczbę 0, 1, 2, 3 lub 4, a n oznacza liczbę 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. 

Związki o wzorze 1 i ich sole wykazują właściwości 
antagonistyczne względem angiotensyny-ll. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 306204 (22)9412 09 6(51) C07D 487/08 
C07D 453/00 

(31) 93 9303506 (32)9312 09 (33) HU 
93 9303507 0912 93 HU 

(71) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., 
Budapeszt, HU 

(72) Szántay Csaba, Balogh née Kardos 
Zsuzsanna, Moldvai István, Temesvári née 
Major Eszter, Szántay Csaba,Jr, Mándi 
Attila, Blaskó Gábor, Simig Gyula, Lax 
Györgyi, Drabant Sándor, Csörgo Margit, 
Somogyi Maria, Lady Blanka, Fekete 
Márton, Szemerédi Katalin, Gyertyán István, 
Gigler Gábor, Szállási Tamás 

(54) Pochodne epi-epibatydyny 
(57) Pochodne epi-epibatydyny o wzorze ogólnym (1), w 

którym R oznacza niższy alkil, niższy alkenyl, niższy alkinyl, 
niższy cykloalkil, aryl, heteroaryl, arylo-niższy alkil lub hetero-
arylo-niższy alkil, gdzie wymienione grupy mogą być ewentual
nie podstawione przez jeden lub więcej niższy alkil, niższy 
alkenyl, niższy alkinyl, niższy cykloalkil, aryl, heteroaryl, arylo-
niższy alkil, heteroarylo-niższy alkil, grupę hydroksylową, niższą 
grupę alkoksylową, grupę fenoksylową, halogen, halogeno-niż-
szy alkil, grupę aminową, mono- lub dipodstawioną grupę ami
nową, amidową i/lub sulfonamidową, a R' oznacza wodór, 
niższy alkil, niższy alkenyl, niższy alkinyl, niższy cykloalkil, 
niższy cykloalkenyl, niższy cykloalkinyl, arylo-niższy alkil, aryl, 
heteroaryl, halogeno-niższy alkil, hydroksy-niższy alkil lub acyl, 
z tym, że jeżeli R' oznacza wodór, R ma znaczenie inne niż grupa 
6-chloro-3-pirydylowa i farmaceutycznie dopuszczalne sole addy
cyjne tych związków z kwasami wykazują bardzo silne działanie 

przeciwbólowe. Związki o wzorze ogólnym (1) są związkami 
nowymi, z tym, że jeżeli R' oznacza wodór, R jest podstawnikiem 
innym niż grupa 6-chloro-3-pirydylowa. 

Wynalazek dotyczy także sposobów wytwarzania w/w 
związków, kompozycji farmaceutycznych zawierających te związ
ki jako substancję czynną oraz związków przejściowych odpo
wiednich do ich wytwarzania. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 306084 (22)94 12 02 6(51) C07D 498/22 
C07D 513/22 
A61K 31/40 

(31) 93 163060 (32) 93 12 07 (33) US 
94 316973 03 10 94 US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Heath William Francis,Jr, Jirousek Michael 

Robert, McDonald III John Hampton, Rito 
Christopher John 

(54) Nowe związki i sposób ich wytwarzania oraz 
środek farmaceutyczny 

(57) Nowe związki o ogólnym wzorze 1, w którym W oznacza 
-O-, -S-, -SO-, -SO2-, -CO-, C2-C6-alkilen, podstawiony alkilen, 
C2-C6-alkenylen, -aryI-, -aryl(CH2)mO-, -heterocyklil-, -heterocy-
klilo(CH2)mO-, -skondensowany bicykli!-, -skondensowany bicy-
klil(CH2)mO-, -NR3, -NOR3, -CONH-, lub -NHCO-, X i Y niezależnie 
oznaczają Ci-C4-alkilen lub podstawiony alkilen, względnie X, Y i 
W razem tworzą -(CH2)n-AA-, symbole Ri niezależnie oznaczają 
atom wodoru, atom chlorowca, Ci-C4-alkil, hydroksyl, Ci-C4-al-
koksyl, chlorowcoalkil, grupę nitrową, NR4R5 lub -NHCO(Ci-
C4-alkil), R2 oznacza atom wodoru, CH3CO-, IMH2 lub hydro
ksyl, R3 oznacza atom wodoru, (CH2)maryl, Ci-C4-alkil, 
-COO(Ci-C4-alkil), -CONR4R5, -(C=NH)NH2, -SO(Ci-C4-alkil), 
-S02(NR4Rs) lub S02(Ci-C4-alkil), R4 i R5 niezależnie oznaczają 
atom wodoru, Ci-C4-alkil, fenyl lub benzyl, względnie razem z 
atomem azotu, z którym są związane tworzą nasycony lub 
nienasycony 5- lub 6-członowy pierścień, AA oznacza ugrupo
wanie aminokwasu, m niezależnie oznacza 0, 1, 2 lub 3, a n 
niezależnie oznacza 1, 2,3, 4 lub 5, a także ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole i solwaty są użyteczne w leczeniu powikłań 
cukrzycowych i nowotworów. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 306154 (22) 94 12 07 6(51) C07H 17/08 
A61K 31/71 

(31) 93 931480 (32)93 12 08 (33) HR 

(71) PLIVA farmaceutska, kemijska, 
prehrambena i kozmetička industrija, 
dioničko društvo, Zagrzeb, HR 

(72) Kujundžic Nedjeljko, Kobrehel Gabrijela, 
Kelnerić Željko 

(54) Nowe pochodne 
9-deokso-9a-aza-9a-homoerytromycyny A, 
sposób ich wytwarzania oraz środek 
farmaceutyczny 

(57) Nowe pochodne 9-deokso-9a-aza-9a-homoerytromycy-
ny A o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza Ci-Ca-alkil, aryl 
lub aralkil, a X oznacza atom tlenu lub siarki oraz ich farmaceu
tycznie dopuszczalne sole addycyjne z kwasami nieorganiczny
mi lub organicznymi są użyteczne jako środki przeciwbakteryj-
ne. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 306065 (22) 94 12 01 6(51) C07J 1/00 
C07J 43/00 

A61K 31/58 
(31) 93 93309663 (32) 93 12 02 (33) EP 

(71) AKZO NOBEL N.V., Brn Arnhem, NL 
(72) Campbell Alexander Cupples 
(54) Podstawione pochodne 2ß 

-morfolino-androstanu, sposób ich 
wytwarzania i kompozycja farmaceutyczna 

(57) Wynalazek dotyczy podstawionych pochodnych 2 ß-
morfolino-androstanu o wzorze 2, w którym R oznacza jeden do 
czterech podstawników, z których każdy jest niezależnie wybra
ny z grupy (1-4C)alkilowej, fenylowej i benzylowej lub dwa 
podstawniki przy tym samym atomie węgla stanowią razem 
grupę -(CH2)n-, w której n oznacza 2-6, Ri, R2 i R3 niezależnie 
oznaczają atom wodoru lub metyl, R4 oznacza H2 (H, OH) lub 
atom tlenu, Z oznacza grupę CN lub COCH2X, X jest wybrany z 
grupy obejmującej atom wodoru, chlorowca, OH, CN, Ň3, SCN, 
grupę (1-6C)alkilową (ewentualnie podstawioną chlorowcem), cy-
kloheksylową, (1-6C)alkoksylową, fenoksylową, fenylo-(1-6C)al-
koksylową, (1-6C)acyloksylową, (1-6C)acylotio, pirolidynylową, 
piperydynylową, morfolinylową, tiomorfolinylową i aminową, 
ewentualnie podstawioną grupą (1-6C)alkilową, Y oznacza atom 
tlenu lub siarki, a linie przerywane oznaczają ewentualne wiąza
nia, przy czym H(5) nie występuje, gdy w pozycji 4,5 lub 5,6 
znajduje się podwójne wiązanie i ich farmaceutycznie dopusz
czalnych soli. 

Sposób wytwarzania takich pochodnych polega na tym, 
że kondensuje się odpowiednio podstawioną morfolinę (lub 
tiomorfolinę) z pozycją 2ß pochodnej androstanu przez związa
nie ze sobą podstawionej grupy morfolinowej lub jej soli i 
2,3-epoksy-androstanu lub pochodnej 2,3-epoksy-19-norandro-
stanu, która w razie potrzeby jest odpowiednio chroniona, po 
czym grupę ochronną, jeśli występuje, usuwa się, a wytworzony 
steroid oddziela się i oczyszcza sposobami znanymi w technice, 
po czym w razie potrzeby wprowadza się podstawnik w pozycji 
21 steroidu. 

Wynalazek dotyczy też kompozycji farmaceutycznej za
wierającej taką pochodną o wzorze 2 jako substancję czynną. 

Związek o wzorze 2 i zawierająca go kompozycja farma
ceutyczna nadają się do stosowania jako środki znieczulające. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307742 (22) 94 06 15 6(51) C07K 14/71 
C12N9/12 

A61K 38/03 
A61K 38/45 

(31) 93 9313528 (32) 93 06 30 (33) GB 
94 9407673 18 04 94 GB 

(86) 94 06 15 PCT/EP94/01943 
(87) 95 0112 WO95/01376 PCT Gazette nr 03/95 
(71) PHARMACIA S.p.A., Mediolan, IT 
(72) Comoglio Paolo, Ponzetto Carola 
(54) Peptydy będące inhibitorami mitogenezy i 

motogenezy 
(57) Dziedziną wiedzy, do której wynalazek należy jest bio

logia komórki. Dotyczy on nowych peptydów zdolnych do inter
akcji z wewnątrzkomórkowymi przekaźnikami sygnałowymi, a 
przez to do zakłócania szlaków przekazywania sygnałów prowa
dzących do proliferacji komórek i nadania im ruchliwości. 

Peptydy te można otrzymać na drodze syntezy chemicz
nej z pojedynczych aminokwasów i/lub wstępnie utworzonych 
peptydów, złożonych z dwu lub większej ilości reszt aminokwa
sów. 

Znajdują one zastosowanie w leczeniu chorób nowo
tworowych. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 307726 (22)94 06 28 6(51) C07K 14/435 
A61K 38/17 

(31)93 93110528 (32)93 07 01 (33) EP 

(86) 94 06 28 PCT/EP94/02087 
(87) 95 0112 WO95/01375 PCT Gazette nr 03/95 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Hemberger Jürgen, Melzer Guido 
(54) Inhibitor stymulowanej kolagenem agregacji 

płytek 
(57) Przedmiotem wynalazku jest białko, które otrzymuje się 

ze śliny pijawki Hirudo medicinalis, o właściwości silnego hamo
wania wiązania płytek krwi z kolagenem i następnej aktywacji 
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płytek prowadzącej do ich agregacji i wytworzenia się skrzepu. 
Białko to zapobiega ponadto wiązaniu czynnika von Willebran-
da z kolagenem. Przedmiotem wynalazku jest również sposób 
izolowania i oczyszczania tego białka oraz jego zastosowanie 
do blokowania stymulowanej kolagenem agregacji płytek. To 
nowe białko, o nazwie Bradynina, posiada masę cząsteczkową 
około 15 kD, wiąże się z kolagenem. 

Białko to ma zastosowanie w profilaktyce, zapobieganiu 
i w leczeniu chorób zakrzepowych oraz do powlekania materia
łów stykających się z krwią, nadając im cechę oporności na 
powstawanie zakrzepów. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307744 (22) 94 06 20 6(51) C08F 220/04 
C08F 299/00 

(31) 93 83896 (32)93 06 28 (33) US 

(86) 94 06 20 PCT/US94/06998 
(87) 95 01 05 WO95/00565 PCT Gazette nr 02/95 
(71) UNION CARBIDE CORPORATION, 

Danbury, US 
(72) Jenkins Richard Duane, Bassett David 

Robinson, Sterlen Ralph Andrew,Jr, Daniels 
Wendy Batts 

(54) Sposób wytwarzania wodnych emulsji 
polimerowych 

(57) Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania emul
sji polimerowych, przydatnych jako środki zagęszczające w 
wodnych kompozycjach, które to sposoby ograniczają powsta
wanie powłok i/lub grudek polimeru. Przedmiotem wynalazku 
są także sposoby ograniczenia powstawania powłok i/lub gru
dek polimeru w procesach wytwarzania wodnych emulsji poli
merów, przydatnych jako środki zagęszczające w kompozy
cjach wodnych. Przedmiotem wynalazku są ponadto polimery 
rozpuszczalne lub pęczniejące w wodnym środowisku zasado
wym i dające zagęszczacze, stosowane w wodnych kompozy
cjach powłokowych, szczególnie farbach lateksowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A3(21) 301376 (22) 93 12 02 6(51) C08G 8/20 

(61) 295240 
(71) ERG Zakłady Tworzyw Sztucznych w 

Pustkowie Spółka Akcyjna, Pustków 
(72) Piotrowska Zofia, Goliszewska Halina 
(54) Sposób wytwarzania żywicy 

dianowo-formaldehydowej 
(57) Sposób wytwarzania żywicy dianowo-formaldehydowej 

typu nowolakowego przez kondensację dianu [2,2-di(p-hydro-
ksyfenylo)propanu], formaldehydu i kwasu szczawiowego, po
lega na wprowadzeniu do reaktora najpierw wody, a następnie 
dianu, kwasu szczawiowego i formaliny, przy czym stężenie 
formaldehydu w roztworze formaliny, po uwzględnieniu doda
nej wody, jest nie niższe od 28%, a stosunek molowy dianu do 
formaldehydu do kwasu wynosi jak 1 do 0,5 + 0,8 do 0,004 + 
0,02. 

Żywica ta ma zastosowanie, zwłaszcza do modyfikacji 
gumy i jako spoiwo w przemyśle poligraficznym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301337 (22) 93 12 06 6(51) C08G 63/08 

(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii 
Polimerów, Zabrze 

(72) Jedliński Zbigniew, Kowalczuk Marek, 
Kurcok Piotr 

(54) Sposób wytwarzania syndiotaktycznego 
polibutyrolaktonu 

(57) Sposób wytwarzania syndiotaktycznego polibutyrola
ktonu na drodze polimeryzacji racemicznego /S-butyrolaktonu, 
polega na tym, że anionową polimeryzację racemicznego ß-
butyrolaktonu prowadzi się w masie lub w homogenicznym 
środowisku rozpuszczalnika organicznego w obecności związ
ków optycznie czynnych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301267 (22) 93 12 01 6(51) C08G 63/52 

(U') Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kicko-Walczak Ewa, Grzywa Edward, Piłat 

Władysław, Wójcik Zbigniew, 
Szczepanowska Maria, Krawczyk Barbara 

(54) Sposób katalitycznego wytwarzania 
nienasyconych żywic poliestrowych, 
zwłaszcza dla przemysłu stoczniowego 

(57) Sposób wytwarzania nienasyconych żywic poliestro
wych, zwłaszcza dla przemysłu stoczniowego przez estryfikację 
kwasów nienasyconych glikolem lub glikolami w obecności 
katalizatora charakteryzuje się tym, że estryfikację kwasu izofta-
lowego i/lub tereftalowego glikolem lubtriolem lub poliglikolem 
lub ich mieszaninią prowadzi się przy zachowaniu stosunku 
molowego kwasu nasyconego do składnika glikolowego jak 1,0 
-1,5 :1,0 - 5,0, w obecności jako katalizatora soli metali okresu 
IV i/lub V układu okresowego pierwiastków w ilości wynoszącej 
0,1 - 1,0 części wagowej, aż do uzyskania liczby kwasowej 
dwuestru 4 -15 mg KOH/g, po czym prowadzi się kondensację 
z bezwodnikiem maleinowym lub kwasem fumarowym w tem
peraturze 205 +/-5°C w atmosferze beztlenowej z oddestylowa
niem wody kondensacyjnej, aż do uzyskania liczby kwasowej 
produktu 20 - 48 mg KOH/g i liczby hydroksylowej 20 - 48 mg 
KOH/g, który następnie rozpuszcza się w styrenie i/lub metakry-
lanie metylu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 306201 (22) 94 12 09 6(51) C08G 77/06 

(31) 93 9325342 (32) 93 12 10 (33) GB 

(71) DOW CORNING S.A., Seneffe, BE 
(72) Gilson Jean-Marc 
(54) Sposób wytwarzania ciekłych polimerów 
(57) Sposób wytwarzania ciekłych polimerów w wyniku kon

densacji monomerów i/lub oligomerów, obejmuje mieszanie 
reagentów z katalizatorem, gdy jest to niezbędne, dyspergowa
nie mieszaniny za pomocą urządzenia rozpylającego z wytworze
niem drobnych kropelek zawieszonych w komorze reakcyjnej i 
polimeryzację. 

Polimeryzacja reagentów przebiega w stanie rozproszo
nym. Proces prowadzi się korzystnie w suszarce rozpyłowej 
stosując urządzenie rozpylające, przy czym jest on szcze
gólnie przydatny do polimeryzacji kondensacyjnej związ
ków krzemoorganicznych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307610 (22) 93 08 24 6(51) C08J 5/18 
C08L 3/00 

(31) 92 4228016 (32) 92 08 24 (33) DE 

(86) 93 08 24 PCT/EP93/02270 
(87) 94 03 03 WO94/04600 PCT Gazette nr 06/94 
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(71) BIOTEC Biologische Naturverpackungen 
GmbH & Co. Forschungs-und Entwicklungs 
KG, Emmerich, DE 

(72) Lörcks Jürgen, Pommeranz Winfried, Heuer 
Joachim, KJenke Kurt, Schmidt Harald 

(54) Sposób wytwarzania folii ulegających 
biodegradacji z surowców roślinnych 

(57) Dostarczono sposób wytwarzania ulegających biode
gradacji folii z materiałów roślinnych, korzystnie w postaci wę
glowodanów, który jest ciągły i wykonywany w jednym etapie. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 307615 (22)95 03 08 6(51) C08J 11/04 
C08L9/00 

(75) Dębosz Waldemar, Bielsko-Biała 
(54) Sposób wytwarzania kostki brukowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kostki 

brukowej, otrzymywanej z granulatu gumowego. 
Sposób polega na tym, że do jednej części wagowej 

granulatu gumowego dodaje się od 0,01 do 0,15 części wago
wych kleju i tak otrzymaną mieszaninę miesza się w czasie od 
5 do 20 min., a następnie pozostawia się ją do odparowania 
rozpuszczalnika zawartego w kleju, w czasie do 60 min. Odpa
rowaną mieszaninę podgrzewa się do osiągnięcia równomier
nej temperatury od 50°C do 70°C w całej jej objętości i napełnia 
się formę, poddając ją w ciągu 2 do 10 min działaniu nacisku od 
5 x 104 do 15 x 10 N, po czym formę opróżnia się. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 306051 (22) 94 11 30 6(51) C08L 27/12 
C08F2/16 

C08F 14/18 
(31) 93 4340943 (32) 93 12 01 (33) DE 

(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 
Frankfurt nad Menem, DE 

(72) Blädel Hermann, DE; Felix Bernd, DE; 
Hintzer Klaus, DE; Löhr Gernot, DE; 
Mitterberger Wolf Dieter, AT 

(54) Wodna dyspersja polimerów fluorowych, 
sposób jej wytwarzania oraz sposób 
nasycania, impregnowania i powlekania 

(57) Wodna dyspersja uzyskanych przez polimeryzację emul
syjną, nie dających się przerabiać ze stopu, przy spiekaniu two
rzących powłokę, polimerów fluorowych, zawierająca polimer 
fluorowy A) o średniej wielkości cząstek (liczbowa średnia) 
wynoszącej 180 do 400 nm i polimer fluorowy B) o średniej 
wielkości cząstek niższej o czynnik około 0,3 do około 0,7, tak 
że cała dyspersja ma niemonomodalny rozkład liczbowy śred
nicy cząstek, nadaje się do nasycania, impregnowania albo 
powlekania powierzchni, na przykład włókien albo materiałów 
porowatych, zwłaszcza do powlekania tkanin z włókna szklane
go oraz układów powłokowych na metalach. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 307182 (22) 95 02 07 6(51) C09J 4/00 

(71) Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Ziemniaczanego S.A., Luboń k/Poznania 

(72) Balcerek Włodzimierz, Wojtaszak Maria, 
Wujek Tadeusz 

(54) Klej węglowodanowy 
(57) Klej węglowodanowy składa się z 60 - 64,0% syropu 

skrobiowego niskoscukrzonego, 12,2 - 13,0% mocznika, 8,0 -
8,5% formaldehydu, 11,0 -11,5% gliceryny jako plastyfikatora, 
1,3 -1,4% karboksymetylocelulozy jako stabilizatora i plastyfika
tora oraz 1,3 - 1,4% glikolu etylenowego. Syrop skrobiowy 
niskoscukrzony ma równoważnik glukozowy DE wynoszący 36 
- 38. Jako syrop skrobiowy stosuje się niskoscukrzony syrop 
ziemniaczany. 

Klej znajduje zastosowanie do klejenia etykiet na opa
kowania z tworzyw sztucznych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301277 (22) 93 11 30 6(51) C09K 17/00 

(71) Instytut Barwników i Produktów 
Organicznych, Zgierz 

(72) Kwiatkowska Ewa, Imbierowicz Mirosław, 
Surowiecka Jolanta, Przedecki Tadeusz, 
Sztromajer Zofia, Sztromajer Stefan 

(54) Sposób utylizacji popiołów lotnych z 
wykorzystaniem gipsów, szczególnie 
odpadów gipsowych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że miesza się gips z 
popiołem, dodaje środek wiążący, korzystnie wapno hydratyzo
wane oraz wodę w ilości zapewniającej uzyskanie odpowiedniej 
konsystencji, po czym pozostawia się mieszaninę do utwardze
nia. 

Otrzymane tym sposobem materiały mogą być stoso
wane np. do utwardzania dróg, budowania nasypów, uszczel
niania podłoży pod wysypiska odpadów, produkcji materiałów 
budowlanych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301333 (22)93 12 03 6(51) C09K17/00 

(75) Fila Andrzej, Płock; Junkiert Krzysztof, 
Płock; Prager Krzysztof, Płock 

(54) Złoże adsorpcyjno-izolacyjne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest złoże adsorpcyjno-izolacyj

ne do ochrony gleby i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
związkami organicznymi, zwłaszcza węglowodorami, stosowane 
do ochrony gruntów w parkach zbiorników, stacjach pomp i 
innych zagrożonych przeciekami i rozlewiskami węglowodorowy
mi. 

Złoże zawiera warstwy adsorpcyjne utworzone z adsor-
benta o strukturze włóknistej i warstwy adsorpcyjne z adsorben-
ta o strukturze ziarnistej, ułożone na przemian, w ten sposób, że 
warstwa górna (1), dolna (3) i warstwy pośrednie (2) rozdziela
jące warstwy adsorpcyjne ziarniste (4), są warstwami włóknisty
mi. 
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Pod warstwami adsorpcyjnymi usytuowana jest war
stwa (5) nieprzepuszczalna dla czynników penetrujących złoże, 
wykonana z folii polimerowej. Na warstwie nieprzepuszczalnej 
rozmieszczone są elementy drenujące (6). 

Warstwy adsorpcyjne włókniste (1, 2, 3) utworzone są z 
włókien syntetycznych poliolefinowych lub poliestrowych, a warstwy 
adsorpcyjne o strukturze ziarnistej z materiałów takich, jak węgiel 
aktywny, kamienny, drzewny, torf, koks, glinki naturalne i inne. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306025 (22) 94 11 28 6(51) C10G 47/00 

(31) 93 159028 (32) 93 1129 (33) US 
94 231559 22 04 94 US 

(71) The BOC Group Inc., Murray Hill, US 
(72) Ramachandran Ramakrishnan, Dao Loc H. 
(54) Sposób katalitycznego krakingii 
(57) Sposób odzyskiwania alkenów wybranych z etylenu, 

propylenu i ich mieszanin ze strumienia skrakowanych węglo
wodorów zawiera etapy: a) oddzielania strumienia gazowego 
od produktu krakingu węglowodorów, b) schładzania strumie
nia gazowego, przez co otrzymuje się skroplony strumień wę
glowodorów i strumień gazowy, składający się głównie z wodo
ru i metanu i zawierający niewielkie ilości alkenu i alkanu, 
wybranych w etanu, propanu i ich mieszanin, c) poddania 
wymienionego strumienia gazu procesowi cyklicznej adsorpcji 
na złożu adsorbentu, który selektywnie adsorbuje alkeny, przez 
co otrzymuje się niezaadsorbowany składnik wzbogacony w 
wodór i alkany oraz składnik zaadsorbowany, wzbogacony w 
alkeny oraz d) desorpcji wymienionego składnika wzbogacone
go w alkeny z wymienionego adsorbentu. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 307318 (22)95 0216 6(51) C10M 169/04 
(U') Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Gierzyńska-Dolna Monika, Dąbrowski Jan 

Ryszard, Walasek Mieczysław 
(54) Smar płynny do obróbki plastycznej metali 

na zimno 
(57) Smar płynny do obróbki plastycznej metali na zimno, 

zwłaszcza do procesów obróbki objętościowej wyrobów stalo
wych metodą wyciskania, zawiera w ilościach wagowych: 70 -
85% oleju mineralnego hydrorafinowanego, 3-10% siarkowa
nego tłuszczu zwierzęcego, 2 - 6% dwualkilodwutiofosforanu 
cynku, 2-10% stearynianu cynku lub wapnia oraz 1 - 3% wosku 
polietylenowego. 

Smar jest zawiesiną stearynianu cynku lub wapnia w 
roztworze olejowym pozostałych komponentów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307421 (22)95 02 21 6(51) C10M 169/04 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Gierzyńska-Dolna Monika, Dąbrowski Jan 

Ryszard, Walasek Mieczysław 
(54) Smar do obróbki plastycznej metali na 

zimno, zwłaszcza do tłoczenia blach ze stali 
nierdzewnych 

(57) Smar zawiera w ilościach wagowych: 5 - 20% mydeł 
rozpuszczalnych w wodzie, 2-10% polimerów rozpuszczalnych 
w wodzie, przykładowo politlenku etylenu, 3-10% polimerów 
tworzących z wodą układ dyspersyjny, przykładowo policztero-
fluoroetylenu lub emulsji polietylenowej, 2 - 5 % molibdenianu 
sodu, 2-6% pirofosforanu cynku, korzystnie o jak najmniejszej 
granulacji, 3 - 5% glikolu etylenowego, 2-5% trójetanoloaminy, 

1 - 3% Na-karboksymetylocelulozy oraz wodę w ilości stanowią
cej uzupełnienie do 100%. 

Smar jest zawiesiną pirofosforanu cynku wwodno-myd-
lanym roztworze pozostałych komponentów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307685 (22) 93 08 09 6(51) C11D 1/83 

(31) 92 9218080 (32) 92 08 25 (33) GB 
92 9223236 051192 GB 

(86) 93 08 09 PCT/EP93/02111 
(87) 94 03 03 WO94/04644 PCT Gazette nr 06/94 
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL 
(72) Instone Terry, Jones David Philip, Roscoe 

David, Sams Philip John, Sharpies Martin 

(54) Ciekłe kompozycje czyszczące zawierające 
siarczan alkoholu pierwszorzędowego i 
niejonowe środki powierzchniowo-czynne 

(57) Wynalazek odnosi się do ciekłych kompozycji o pH od 6 
do 8 zawierających a) 2 - 40% wagowych środka powierzchniowo-
czynnego, który składa się z siarczanu alkoholu pierwszorzędo
wego (1) i niejonowego środka powierzchniowo-czynnego (2), 
który to środek powierzchniowo-czynny zawiera mniej niż 1%, 
w stosunku do środka powierzchniowo-czynnego, środków po-
wierzchniowo-czynnych zawierających azot, b) magnez w sto
sunku molowym co najmniej 0,3 mola Mg na mol siarczanu 
alkoholu pierwszorzędowego. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 307686 (22)93 0816 6(51) C U D 3/18 

(31)92 938734 (32)92 08 31 (33) US 

(86) 93 08 16 PCT/US93/07569 
(87) 94 03 17 WO94/05751 PCT Gazette nr 07/94 
(71) Henkel Corporation, Plymouth Meeting, US 
(72) Urfer Allen D., Lazarowitz Virginia L. 

(54) Kompozycja czyszcząca do twardych 
powierzchni 

(57) Wynalazek dotyczy stężonych kompozycji czyszczą
cych do twardych powierzchni, zawierających olejek sosnowy 
lub olejek sosnowy i terpeny oraz niejonowe i/lub anionowe 
środki powierzchniowo-czynne, które są w postaci klarownych 
cieczy i pozostają klarownymi przy rozcieńczaniu wodą. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 307746 (22) 93 08 30 6(51) C12N 15/12 
C12P 21/08 
C12Q 1/68 

(31) 92 938331 (32) 92 08 28 (33) US 
93 86631 0107 93 US 

(86) 93 08 30 PCT/US93/08174 
(87) 94 03 17 WO94/05789 PCT Gazette nr 07/94 
(71) ZymoGenetics, Inc., Seattle, US 
(72) Kindsvogle Wayne R., Jelinek Laura J., 

Sheppard Paul O., Grant Francis J., Kuijper 
Joseph L., Foster Donald C., Lok Si, O'Hara 
Patrick J. 
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(54) Receptory glukagonu 
(57) Wynalazek dostarcza wyizolowanych cząsteczek DNA 

zawierających segment DNA kodujący receptor glukagonu. 
Dostarczone są również konstrukty DNA zawierające pier

wszy segment kodujący receptor glukagonu połączony operacyj
nie z dodatkowymi segmentami DNA niezbędnymi do ekspresji 
pierwszego segmentu DNA, jak również komórek gospodarzy 
zawierających taki konstrukt DNA. 

Wynalazek dostarcza również sposobu badania obe
cności antagonistów glukagonu obejmującego etapy (a) ekspo
zycji związku w obecności agonistów glukagonu na rekombino-
wany receptor glukagonu związany ze szlakiem odpowiedzi w 
warunkach i w czasie wystarczającym do związania się związku 
z receptorem i wywołania odpowiedzi przez ten szlak i (b) 
badanie zmniejszenia pobudzenia szlaku odpowiedzi wynikają
ce ze związania się związku z receptorem glukagonu, względem 
pobudzenia szlaku odpowiedzi przez samego agonistę gluka
gonu i stąd stwierdzenie obecności antagonisty glukagonu. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306180 (22) 94 12 08 6(51) C22C 38/40 

(31) 93 4342188 (32) 93 12 10 (33) DE 

(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE; 
Krupp VDM GmbH, Werdohl, DE 

(72) Köhler Michael, Heubner Ulrich, 
Eichenhofer Kurt-Wilhelm, Renner Michael 

(54) Stopy austenityczne 
(57) Austenityczne, odporne na korozję stopy chrom-nikiel-

żelazo zawierające 32 - 37% wagowych chromu, 28 - 36% 
wagowych niklu, najwyżej 2% wagowe manganu, najwyżej 0,5% 
wagowych krzemu, najwyżej 0,1% wagowych glinu, najwyżej 
0,03% wagowych węgla, najwyżej 0,025% wagowych fosforu, 
najwyżej 0,01% wagowych siarki, najwyżej 2% wagowe molib
denu, najwyżej 1% wagowy miedzi, jak również typowe uwarun
kowane procesem wytwarzania domieszki i zanieczyszczenia 
oraz, jako resztę, żelazo, dodatkowo zawierają 0,3 - 0,7% wago
wych azotu. 

(25 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301448 (22) 93 12 10 6(51) C23F 11/08 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa - Oddział w 
Gdańsku, Gdańsk 

(72) Stężała Stanisław, Świst Ewa, Klenowicz 
Zbigniew, Wieczorek Stefan, Kobierski 
Mirosław 

(54) Środek do czasowej ochrony, zwłaszcza 
maszyn i urządzeń użytkowanych w 
przemyśle rolno-spożywczym 

(57) Środek zawiera zdyspergowane i rozpuszczone w wo
dzie: lanolinę w ilości 7 -12% wagowych, wosk pszczeli w ilości 
4 - 8% wagowych, kalafonię w ilości 2 - 4% wagowych, węglan 
sodowy bezwodny w ilości 0,5% wagowych oraz fosforan dwu-
sodowy w ilości 0,5% wagowych i benzoesan sodowy w ilości 
0,5% wagowych. Ilość wody demineralizowanej wynosi 74,5 -
85,5% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 306039 (22)94 11 29 6(51) C23F 15/00 

(31) 93 9324655 (32) 93 12 01 (33) GB 

(71) GLAVERBEL, Bruksela, BE 
(72) Zivkovic Alexandre, Meynckens Jean-Pierre, 

Somerhausen Bernard 

(54) Sposób reperowania elementów 
ogniotrwałych na bazie tlenków i kompozycja 
proszkowa 

(57) Ujawniono sposób reperowania elementów ogniotrwa
łych na bazie tlenków przez nanoszenie na powierzchnię ele
mentu, w podwyższonej temperaturze i w obecności tlenu, 
kompozycji proszkowej zawierającej cząstki ogniotrwałych tlen
ków i cząstki paliwa reagujące egzotermicznie z tlenem z utwo
rzeniem ogniotrwałego tlenku, charakteryzujący się tym, że 
stosuje się kompozycję proszkową zawierającą jako cząstki 
paliwa cząstki magnezu, glinu, krzemu lub ich mieszaniny, a 
ponadto zawierającą do 10% wagowych cząstek węglika krze
mu. 

Sposób ten zapewnia utworzenie masy reperującej o 
dopuszczalnej porowatości. 

Ujawniono też kompozycję proszkową do reperowania 
elementów ogniotrwałych na bazie tlenków, zawierającą od 80% 
do 95% wagowych ogniotrwałych cząstek stanowiących ognio
trwały tlenek i od 5% do 20% wagowych cząstek paliwa reagu
jącego egzotermicznie z tlenem z utworzeniem ogniotrwałego 
tlenku, charakteryzującą się tym, że zawiera cząstki paliwa wy
brane spośród cząstek magnezu, glinu, krzemu i ich mieszanin, 
a cząstki ogniotrwałe zawierają do 10% wagowych cząstek 
węglika krzemu. 

(9 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 307724 (22) 94 06 29 6(51) D01F 2/00 

(31) 93 1291 (32)93 07 01 (33) AT 

(86) 94 06 29 PCT/AT94/00083 
(87) 95 0112 WO95/01470 PCT Gazette nr 03/95 
(71) Lenzing Aktiengesellschaft, Lenzing, AT 
(72) Zikeli Stefan, Ecker Friedrich, 

Schwenninger Franz, Jurkovic Raimund, Ruf 
Hartmut 

(54) Sposób wytwarzania włókien celulozowych 
oraz urządzenie do realizacji sposobu 

(57) W celu wytworzenia włókien celulozowych formuje się 
w stanie gorącym roztwór celulozy w trzeciorzędowym aminot-
lenku w filamenty, filamenty chłodzi się i wprowadza do kąpieli 
przędzalniczej aby strącić rozpuszczoną celulozę, przy czym 
uformowany roztwór przed wprowadzeniem do kąpieli przędzal
niczej wystawia się dla ochłodzenia na działanie w zasadzie 
laminarnego strumienia gazu. 
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W urządzeniu doprowadzenie gazu chłodzącego ma 
króciec (8) i talerzyk odbojowy (9) do odchylania strumienia 
gazu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 306202 (22) 94 12 09 6(51) D06F 37/36 

(31) 93 4342274 (32) 93 12 10 (33) DE 

(71) Bosch-Siemens Hausgerate GmbH, 
Monachium, DE 

(72) Boldt Frank, Schulze Ingo, Moschutz 
Harald, Rohl Marianne 

(54) Pralka sterowana automatycznie i sposób 
sterowania pralką 

(57) Przedmiotem wynalazku jest pralka sterowana automa
tycznie i sposób sterowania pralką. 

W celu uniknięcia operacji odwirowywania, w czasie 
obecności w zbiorniku ługu piany hamującej bęben, proponuje 
się doprowadzanie do układu sterującego pralki, podczas ope
racji odwirowywania sygnału, który stanowi miarę niepożąda
nego hamowania bębna do bielizny, na przykład przez 
wytwarzającą się pianę i jest wyznaczany ze stosunku mię
dzy takimi parametrami pracy silnika napędowego jak: 
zadana prędkość obrotowa, rzeczywista prędkość obrotowa 
oraz wielkość elektryczna zależna od obciążenia. 

Umożliwia to pewne rozpoznawanie pienienia i usuwa
nie piany. 

(20 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 306123 (22) 94 12 05 6(51) E01B 25/24 

(31) 93 9318654 (32)93 12 07 (33) DE 

(71) Maschinenfabrik Scharf GmbH, Hamm, DE 
(72) Thiele Gerhard, Pirags Siegfried 
(54) Urządzenie do sprzęgania odcinków 

szynowych toku szynowego 
(57) W urządzeniu do sprzęgania odcinków szynowych toku 

szynowego, dla wiszących, przejezdnych środków transporto
wych, jarzmo zawieszane posiada dwie płytowe tarcze nośne 
(14),które są punktowo połączone między sobą przez spawanie, 
przy czym miejsce do podnoszenia (25) znajduje się powyżej 

szczeliny stykowej (8), w przybliżeniu w obszarze wysokości 
punktowych połączeń spawanych (15) i jest utworzone przez 
trzpień chwytający (23), ułożyskowany rozłączalnie na tarczach 
nośnych (14). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 302567 (22) 94 03 11 6(51) E01C 5/06 

(31) 93EP 9303468 (32) 93 12 09 (33) WO 
94 4405516 22 02 94 DE 

(75) Geiger Peter, Neumarkt, DE 
(54) Płyta nawierzchniowa 
(57) Płyta nawierzchniowa kwadratowa z płaską powierzch

nią i prostopadle do bocznych powierzchni wystającymi wystę
pami w kształcie listew charakteryzuje się tym, że każda bocz
na 
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powierzchnia ma dwa występy, przy czym na przekątnie prze
ciwległych narożach (5) sąsiednich bocznych powierzchni (3) 
umieszczone są po jednym występie (4'), a każdorazowo inny 
występ (4") umieszczony jest w nieco większej odległości niż 
długość występu (4') od obu pozostałych przekątnie przeciwle
głych naroży (6) sąsiednich bocznych powierzchni (3). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 301406 (22) 93 12 09 6(51) E02D 17/20 
(71) Przedsiębiorstwo "Ekotextil", Sp. z o.o., Łódź 
(72) Kaźmierczak Zbigniew, Jeżewska Elżbieta, 

Siedlecki Marek 
(54) Sposób wykonywania wysypisk, zwłaszcza dla 

odpadów komunalnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania wy

sypisk, zwłaszcza dla odpadów komunalnych, poprzez ułożenie 
na uprzednio wyrównanych skarpach (1) i podłożu (2), co naj
mniej jednej warstwy nieprzepuszczalnej folii (3), następnie 
warstwy ziemi (4), a następnie na swobodnym ułożeniu biowłók-
niny (5), zawierającej w swej strukturze nasiona traw i ewentual
nie krzewów, przy czym biowłókninę (5) mocuje się na skarpie 
(1) elementami (6), korzystnie tworząc siatkę zbliżoną do rom
boidalnej. Dla dodatkowego zabezpieczenia biowłókniny (5) 
przed zawijaniem i podwiewaniem, kolejny pas biowłókniny (5) 
nakłada się na 2 -10% szerokości pasa uprzednio wyłożonego, 
jak również elementy (6) łączy się ze sobą cięgnami (7). Dla 
przyspieszenia zadarnienia skarp (1) wykłada się biowłókninę 
(5) z częściowo skiełkowanymi nasionami. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 301325 (22) 93 12 03 6(51) E03C 1/20 
A47K 3/022 

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 
Lublin 

(72) Suski Eugeniusz 
(54) Mini-sauna 
(57) Mini-sauna jest utworzona z zestawu wytwarzającego 

parę wodną oraz z osłony (1). Zestaw wytwarzający parę wodną 
ma pojemnik (3) z przelotowymi otworami, wewnątrz którego 
usytuowany jest podgrzewany zbiornik (4). Osłona (1 ) ma kształt 
peleryny o zamkniętej powierzchni bocznej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 304927 (22)94 09 05 6(51) E03C 1/042 
(31) 93 9303204 (32) 93 12 02 (33) ES 
(71) CASPRO S.A., Vallirana, ES 
(72) Très Casas Daniel 
(54) Podstawa wkładu jednoblokowych kurków 

wodociągowych 
(57) Podstawa wkładu jednoblokowych kurków wodociągo

wych, w których podstawa wkładu, zamontowana w trzonie 
kurka ma dwa nachylone, proste otwory (8, 8') zwrócone do 
wlotów zimnej lub gorącej wody dla dopuszczenia jej przepływu 
w kierunku wkładu i przepuszczania jej rury wylotowej, przy 
czym oś zawarta pomiędzy tymi dwoma nachylonymi otworami 
(8, 8') jest umieszczona ruchomo kątowo względem poziomej 
osi rury, zaś zasięg tego kątowego przesunięcia fazowego jest 
w przybliżeniu równy zasięgowi (10) kątowego przesunięcia 
fazowego, wynoszącego w przybliżeniu połowę stopni zawar
tych między dwoma skrajnymi położeniami uchwytu roboczego 
tak, że oś tego uchwytu jest zgodna z osią rury w położeniu 
maksymalnego przepływu zimnej wody, charakteryzuje się tym, 
że wspomniane nachylone otwory (8, 8') mają wygięcie lub 
zmianę toru pomiędzy wlotowym końcem (8) i wylotowym koń
cem (8') otworu w kierunku wkładu, przy czym wlotowy koniec 
(8) otworu ma kształt okrągły, owalny względnie dowolny inny i 
zwęża się stopniowo aż do osiągnięcia powierzchni wygiętej, w 
której jeden z dwóch odcinków pomiędzy najbliższymi powie
rzchniami tworzącymi zwężenie ma duże pochylenie w kierunku 
wylotowego końca (8'), wyznaczając jego podłużny, wąski i 
łukowaty kształt. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 307208 (22) 95 02 10 6(51) E03D 11/13 
E03B7/09 

(75) Kubit Karol, Nakło n/Notecią 
(54) Kształtka hydrauliczna 
(57) Kształtka hydrauliczna charakteryzuje się tym, że pofał

dowana część walcowa ma postać połączonych ze sobą co 
najmniej dwóch elementów (1) w kształcie dwóch stożków ścię
tych złączonych podstawami, przy czym wysokość jednego ze 
stożków jest mniejsza od wysokości drugiego, a elementy te 
połączone są ze sobą w ten sposób, że stożek ścięty o mniejszej 
wysokości jednego elementu (1) łączy się ze stożkiem ściętym 
o większej wysokości drugiego elementu (1). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 301295 (22) 93 12 01 6(51) E04C 3/29 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Malczyk Andrzej, Właszczuk Marek 
(54) Drewniany pręt konstrukcyjny oraz sposób 

wykonania pręta 
(57) Pręt konstrukcyjny złożony z elementów drewnianych 

charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej trzech jedna
kowych elementów drewnianych (1) przylegających do siebie 
bocznymi ściankami, ułożonych wokół osi pręta i sprężonych 
prostopadle do włókien drewna, przy czym elementy (1 ) na całej 
długości owinięte są taśmą (2) i korzystnie jest, gdy wnętrze 
pręta jest wypełnione lekkim rdzeniem (3). 

Sposób wykonywania drewnianego pręta konstrukcyj
nego polega na tym, że elementy drewniane (1 ) układa się wokół 
osi pręta, skleja pomiędzy sobą i spręża poprzecznie pręt ści
skając go prostopadle do osi, po czym owija się pręt na całej 
długości taśmą (2) o wysokiej wytrzymałości zapewniając utrzy
manie wartości siły sprężającej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301278 (22) 93 12 02 6(51) E04H 12/34 
(71) BGH-RM Spółka z o.o., Lubin; Majchrzak 

Bogumił, Lubin; Maczuga Jakub, Lubin; 
Skrzypczak Jerzy, Lubin; Mehlich Bernard, 
Złotoryja; Wieśniak Stanisław, Lubin 

(72) Majchrzak Bogumił, Maczuga Jakub, 
Skrzypczak Jerzy, Mehlich Bernard, 
Wieśniak Stanisław 

(54) Osprzęt do montażu masztów 
(57) Osprzęt do montażu masztów ma wsporczą konstrukcję 

(1), na której oparty jest górny pomost (2), wyposażony w 
kroczące podnośniki (4). Wsporczą konstrukcja (1), u dołu, ma 
umocowany dolny pomost (6). Na parze wsporników (7) wspo
rczej konstrukcji (1) osadzony jest pomost (8) kół linowych z 
kroczącym podnośnikiem (13). Wsporczą konstrukcja (1), nieco 
poniżej połowy swej wysokości, posiada wbudowany zespół 
(16) pomostów przesuwnych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301386 (22) 93 12 09 6(51) E05C 19/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Latuszkowa Teresa 
(54) Zatrzask magnetyczny 
(57) Zatrzask magnetyczny, zawierający płytki namagneso

wane, posiada dwie odchylane klamry (1, 1'), wykonane z 
materiału magnetycznie miękkiego, z którymi trwale są połączo
ne leżące naprzeciw siebie dwie płytki (2,2') zwrócone ku sobie 
biegunami jednoimiennymi, między którymi umieszczona jest 
przesuwnie zakończona hakowo wsuwka (3), wykonana z ma
teriału magnetycznie miękkiego. 
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Korzystnie klamry (1,1') posiadają trwale złączone dwa 
leżące naprzeciw siebie pierścienie, zwrócone ku sobie biegu
nami jednoimiennymi, między którymi jest umieszczona prze
suwnie wsuwka (3) z dwoma wypustami. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301403 (22) 93 12 09 6(51) E06B 3/72 
(71) BKT-System Sp. z o.o., Łódź 
(72) Isele Kurt, Allmendinger Peter 
(54) Drzwi ptycinowe jedno lub dwuskrzydłowe 
(57) Przedmiotem wynalazku są powszechnie stosowane w 

budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym drzwi płycinowe 
jedno lub dwuskrzydłowe. Drzwi (1) charakteryzują się tym, że 
rama (2) jest wypełniona, pełną lub zaopatrzoną w otwory (3), 
płytą (4) wiórową, na której leżą płyty (5), (6) pilśniowe a na nich 
umieszczone są płyty (7), (8) metalowe lub okleiny (9), (10) 
laminowane. W drugim wykonaniu drzwi rama (2) jest również 
wypełniona, pełną lub zaopatrzoną w otwory (3), płytą (4) wió
rową, na której przyklejone są obustronnie dwie dodatkowe 
płyty pilśniowe a na nich umieszczone są płyty (7), (8) metalowe, 
na których osadzone są płyty (5), (6) pilśniowe, a zewnętrzne 
powierzchnie drzwi (1) pokryte są laminowanymi okleinami (9), 
(10). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 305997 (22)94 11 25 6(51) E06B 3/96 
(31) 93 9314338 (32)93 11 30 (33) FR 
(71) SAINT GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Demars Yves, Poix René 
(54) Zespół połączenia mechanicznego pomiędzy 

elementem zaszklonym a konstrukcją nośną, 
zaszklenie oraz zespół zaszkleń 

(57) Przedmiot wynalazku stanowi zespół połączenia me
chanicznego, zwłaszcza przez zahaczenie wzdłuż płaszczyzny 

w zasadzie pionowej, płyty (4), zwłaszcza elementu zaszklone
go, na konstrukcji nośnej. Wymienione połączenie (6, 9,10,11, 
13) umożliwia ruch ugięcia wymienionej płyty, o regulowanej 
amplitudzie, za pomocą przegubowego układu mocującego, 
pozwalającego na wychylenia płyty dokoła jej punktu podparcia 
na wymienionym układzie. 

Przedmiotem wynalazku jest również zaszklenie (4) wy
posażone w zespół połączenia mechanicznego przeznaczony 
do jego mocowania na konstrukcji nośnej, jak również zespół 
zaszkleń, umieszczonych obok siebie w celu utworzenia powie
rzchni elewacji, w którym zaszklenia są przymocowane przez 
zahaczenie na konstrukcji nośnej za pomocą połączeń mecha
nicznych. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 307678 (22)94 06 24 6(51) E21B 43/18 
(31) 93 93033278 (32) 93 06 25 (33) RU 

93 93033279 25 06 93 RU 
93 93033280 25 06 93 RU 

(86) 94 06 24 PCT/RU94/00136 
(87) 95 01 05 WO95/00741 PCT Gazette nr 02/95 
(71) AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 

ZAKRYTOGO TIPA BIOTEKHINVEST, 
Moskwa, RU 

(72) Belonenko Vladimir 
(54) Sposób wydobywania węglowodorów z 

formacji podziemnych 
(57) Sposób wydobywania węglowodorów z formacji pod

ziemnych obejmuje oddziaływanie na pokład węglowodoronoś-
ny (1) i pobieranie z niego węglowodorów przez odwiert (2). 
Odziaływanie na pokład węglowodoronośny (1) prowadzi się za 
pomocą oddziaływania drganiami sprężystymi na pokład wodo
nośny (3) zalegający niżej pokładu węglowodoronośnego (1). 

(8 zastrzeżeń) 



Nr 12 (560) 1995 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 37 

A1(21) 306037 (22) 94 11 29 6(51) E21C 27/32 

(31) 93 4340859 (32) 93 12 01 (33) DE 

(71) Westfalia Becorit Industrietechnik GmbH, 
Lünen, DE 

(72) Steinkuhl Bernhard 
(54) Urządzenie do nastawiania poziomu cięcia 

podziemnej maszyny urabiającej, zwłaszcza 
struga 

(57) Sterowanie wysięgnikowe jest stosowane do nastawia
nia poziomu cięcia podziemnej maszyny urabiającej, zwłaszcza 
struga, jako jednostka sterująca dźwigni sterującej (8), która jest 
sprzężona na stałe z głowicą drągową (5) zespołu drągów 
wysięgnikowych w płaszczyźnie prostopadłej i która w obszarze 
dolnym jest ułożyskowana wychylnie w przegubie przyłączenio
wym (6) zespołu drągów wysięgnikowych (4), połączonym z 
przenośnikiem (1 ), którego oś przebiega w kierunku wzdłużnym 
przenośnika (1). Do wychylania dźwigni sterującej (8) do nasta
wiania poziomu cięcia jest zastosowane urządzenie nastawcze 
(11), które jest utworzone z hydraulicznego siłownika sterujące
go, który wychyla dźwignię sterującą (8) poprzez prowadnicę 
jarzmową. Urządzenie nastawcze (11) korzystnie jest utworzone 
przez część posuwową (12), zaopatrzoną w szczelinę (16) przy 
czym dźwignia sterująca (8) swoim przedłużeniem (17) wchodzi 
w prowadnicę jarzmową. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306749 (22) 95 01 10 6(51) E21C 41/22 

(71) Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi 
CUPRUM Spółka z o.o., Wrocław 

(72) Bargieł Kajetan, Bryja Zbigniew, Butra Jan, 
Bugajski Witold, Domadzierski Ryszard, 
Kasprzyk Eugeniusz, Kranc Eugeniusz, 
Tomanik Ryszard, Wisłowski Stanisław, 
Zimocha Ryszard, Zimroz Jan 

(54) Sposób prowadzenia robót eksploatacyjnych 
w kopalniach podziemnych w rejonach o 
szczególnie trudnych warunkach 
geologiczno-górniczych 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem prowadzenia robót gór-. 
niczych w szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górni
czych. 

Sposób polega na tym, że w przypadku braku możliwo
ści kontynuowania rozcinki na dotychczasowym kierunku, za
trzymuje się postęp frontu, zabezpieczając skrajne wyrobiska 
przed wpływami ciśnienia górotworu poprzez wykonanie wnęk 
(2) upodatniających caliznę (3), a następnie, z wcześniej wyko
nanych wyrobisk (4) wykonuje się w caliźnie, poza zasięgiem 
maksymalnych ciśnień eksploatacyjnych i tektonicznych strefę 
upodatnioną (5), z której następnie prowadzi się rozcinkę upo-
datniającą wyodrębniony fragment calizny w nowym kierunku. 
Po zakończeniu rozcinki upodatniającej, można rozpocząć ro
boty likwidacyjne na dowolnym kierunku, korzystnie w kierunku 
przeciwnym do kierunku wcześniej wykonanej rozcinki upodat
niającej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 300973 (22) 93 12 08 6(51) E21D 11/14 

(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Szczepaniak Zenon, Głuch Piotr, Ubrańczyk 

Jan 
(54) Sposób wzmocnienia stalowej obudowy 

odrzwiowej metodą stosowania dodatkowych 
łuków w łuku stropnicowym 
czteroelementowych odrzwi stalowych 

(57) Sposób polega na tym, że łuk stropnicowy w każdych 
odrzwiach wzmacnia się dwoma łukami(1) dodatkowymi o pro-
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filach dostosowanych do profilu odrzwi i długościach nie wię
kszych od odległości między górną końcówką łuku (3) ocioso
wego i końcówką łuku (4) stropnicowego przy jego złączu 
stropowym, zamocowanymi między tymi końcówkami do we
wnętrznej i zewnętrznej strony łuku (4) stropnicowego co naj
mniej dwoma strzemionami (6). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 307609 (22) 93 08 24 6(51) E21D 20/02 
(31) 92 4228178 (32)92 08 25 (33) DE 
(86) 93 08 24 PCT/EP93/02266 
(87) 94 03 03 WO94/04588 PCT Gazette nr 06/94 
(71) Bergwerksverband GmbH, Essen, DE 
(72) Mehesch Hans, Cornley Wolfgang, Fischer 

Martin 
(54) Sposób stosowania układu żywic 

syntetycznych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu stosowania układu żywic 

syntetycznych na osnowie poliuretanu. Układ ten składa się ze 
składnika izocyjanianowego a) i ze składnika poliolowego b), a 
do składników a) i/lub b) dołączalnymi są środki pomocnicze i 
dodatkowe c). Składnik poliolowy b) zawiera niedomiarowy 
udział pierwszorzędowych lub drugorzędowych dwu- lub wielo-
amin. Układ ten służy do wprowadzania i wklejania kotwi skle
janych w otworach wiertniczych. Wstępnie sporządza się go 
jako układ dwuskładnikowy, zawierający składniki a) i b), ewen
tualnie razem ze środkami pomocniczymi i dodatkowymi c), 
przy czym na krótko przed wprowadzeniem do otworu wiertni
czego składniki a) i b) poddaje się wymieszaniu, mieszanina 
samorzutnie doznaje podwyższenia swej lepkości do konsy
stencji żelowatej, mocującej kotew sklejaną w otworze wiertni
czym i następnie utwardza się z opóźnieniem. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 301334 (22) 93 12 06 6(51) E21F 1/14 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A. - Kopalnia 

Węgla Kamiennego MARCEL, Wodzisław 
Śląski 

(72) Menżyk Piotr, Materzok Jan, Pawelec Jerzy, 
Bednorz Janusz 

(54) Górnicza tama przesuwna 
(57) Górnicza tama przesuwna wielokrotnego użytku do za

bezpieczenia wyrobiska chodnikowego o większych gabary
tach, zwłaszcza wyrobiska chodnikowego podścianowego za 
wlotem do eksploatowanego wyrobiska ścianowego, charakte
ryzuje się tym, że ma konstrukcję składaną, o profilu zabezpie
czonego wyrobiska chodnikowego (9), złożoną z połączonych 
ze sobą na zawiasach segmentów. 

Rozsuwny w pionie segment środkowy tamy (4), o 
kształcie prostokątnym, jest posadowiony poprzecznie w pio-

nie do osi wyrobiska chodnikowego (9), na płycie nośnej (3), 
zamocowanej w poziomie na dwu równolegle połączonych pło
zach (2) oraz połączony jest z góry, na zawiasach górnych (4a), 
wychylnie w poziomie, z górnym segmentem uchylnym (6) z 
dwoma bocznymi skrzydłami (6a). 

Do obu boków segmentu środkowego tamy (4) są 
przyłączone wychylnie w pionie, na zawiasach bocznych (4b), 
rozsuwne w pionie boczne segmenty drzwi tamy (7), z otwo
rem wielkośrednicowym (7a) dla przełazu lutniowego lub lut
niociągu. Na obwodzie zewnętrznych boków górnego seg
mentu uchylnego (6) z dwoma bocznymi skrzydłami (6a) oraz 
bocznych segmentów drzwi tamy (7) jest przymocowany ela
styczny pierścień (10) z taśmy trudnopalnej, o wymiarach 
zewnętrznych odpowiadających wymiarom zewnętrznym pro
filu obudowy górniczej wyrobiska chodnikowego (9). 

Górny segment uchylny (6) ma dwie, skierowane w dół 
wychylnie, dźwignie (8) z obciążnikami (8a) i łańcuchami (8b) 
do zaczepiania o zaczepy hakowe segmentu środkowego tamy 
(4). Pomiędzy zawiasami bocznymi (4b) segmentu środkowego 
tamy (4) są zamontowane prowadnice (12) z półpierścieniami 
ustalającymi i klinującymi oraz śrubami zabezpieczającymi, dla 
ustalenia i ryglowania bocznych segmentów drzwi tamy (7). 
Obie płozy (2) płyty nośnej (3) mają otwory zaczepowe dla 
przyłączenia lin lub łańcuchów pociągowych urządzeń przesu
wających. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 306053 (22) 94 11 30 6(51) E21F 3/00 
(31) 93 4341024 (32) 93 12 02 (33) DE 
(71) Gesellschaft für Wärmetechnik mbH, 

Mülheim/Ruhr, DE 
(72) HentingHans 
(54) Urządzenie do klimatyzacji podziemnych 

wyrobisk górniczych 
(57) Zaproponowane jest urządzenie do klimatyzacji podzie

mnych wyrobisk górniczych z przynajmniej jedną ochłodzarką 
dołową i jedną maszyną (1) do wytwarzania lodu, która produ
kuje nadającą się do przepompowywania mieszaninę cieczy i 
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drobnych cząstek lodu, przy czym maszyna (1) do wytwarzania 
lodu jest za pośrednictwem przynajmniej jednego, dołączonego 
do niej, transportującego mieszaninę przewodu połączona z 
ochłodzarką dołową. 

Maszyna do wytwarzania lodu posiada zbiornik (2), 
który zawiera wiązkę rozmieszczonych na jego przekroju, usta
wionych poziomo, służących do transportu czynnika chłodni
czego rur (4), które są połączone z chłodziarką do chłodzenia 
czynnika chłodniczego. 

Do wewnętrznej komory (5) zbiornika wprowadzana jest 
ciecz mieszaniny. 

Na wiązkę rur (4) do transportu czynnika chłodniczego 
nasadzona jest przynajmniej jedna płyta do skrobania (8), która 
posiada otwory korespondujące z rurami (4) do transportu czyn
nika chłodniczego. 

Płyta do skrobania (8) jest przy pomocy mechanizmu 
napędowego (10) przemieszczana tam i z powrotem wzdłuż rur 
(4) do transportu czynnika chłodniczego. 

W trakcie tego ruchu płyty do skrobania (8) zeskroby-
wany jest lód, gromadzący się na rurach (4) do transportu 
czynnika chłodniczego. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 307185 (22)95 02 09 6(51) F03B 7/00 

(75) Giec Franciszek, Siedlce 
(54) Sposób wytwarzania siły napędu 

hydroelektrowni pływającej i urządzenie do 
wytwarzania siły napędu hydroelektrowni 
pływającej 

(57) Sposób polega na tym, że urządzenie stawia się i za
trzymuje nieruchomo w osi koryta rzeki w strumieniu wody 
płynącej. 

Urządzenie do wytwarzania siły napędu posiada dwa 
zespoły napędowe, przy czym dzieli je odległe wzajemne poło
żenie w przestrzeni, połączone poprzez łańcuchy (13, 15, 17) 
napędowe w jeden ciąg mechaniczny. Łańcuchy napędowe 
uchwytami ogniw łączązwielokrotnioną ilość łopatek (14,16,18) 
turbiny. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301257 (22) 93 11 29 6(51) F04D 29/08 

(71) Gacek Antoni, Kozy 
(72) Wawak Jan, Rosner Krzysztof 
(54) Uszczelnienie mechaniczne maszyny 

wirnikowej, zwłaszcza pompy dla cieczy 
zanieczyszczonej cząsteczkami stałymi 

(57) Celem wynalazku jest duże zwiększenie żywotności 
uszczelnień mechanicznych naszym wirnikowych, zwłaszcza 
pomp dla cieczy zanieczyszczonych cząsteczkami stałymi, przy 
uproszczeniu wykonawstwa i wymiany elementów uszczelniają
cych. 

Uszczelnienie składa się z zespołu uszczelniania czoło
wego (8) oraz z poprzedzającego ten zespół (8) promieniowego 
uszczelnienia w postaci elastomerowego pierścienia uszczel
niającego (3) sprzężonego ruchowo z wałkiem (1) lub tuleją 
ochronną (2) tego wałka (1). Pierścień uszczelniający (3) ułożo
ny jest w kołnierzu pierścieniowej obejmy (4) osadzonej w 
korpusie (9) maszyny wirnikowej przez pierścień rozprężny (6) 
ze stożkowatym przekrojem, ułożonym z jednej strony na ścię
ciu kątowym obrzeża pierścieniowej obejmy (4), a z drugiej 
strony na ścięciu kątowym obrzeża pierścienia ściągającego (5), 
który przez wkręty (7) połączony jest z korpusem pierścieniowej 
obejmy (4) i łączy ją przez pierścień rozprężny (6) z korpusem 
(9) maszyny wirnikowej. Przy tym, ciśnienie cieczy (p) w strefie 
uszczelnienia czołowego (8) jest większe od ciśnienia (p1) w 
strefie wirnika (10), zaś pierścień uszczelniający (3) ma elasty-
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czną część uszczelniającą ułożoną z dociskiem natulei ochron
nej (2) lub wałku (1) i wygiętą w kierunku do wirnika (10) 
uszczelnianej maszyny. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301379 (22) 93 12 07 6(51) F15B 13/02 
(71) Swoboda Halina, Rybnik; Burzyński Jan, 

Chocznia 
(72) Swoboda Jerzy, Burzyński Jan 
(54) Hydrauliczny rozdzielacz 
(57) Hydrauliczny rozdzielacz rozwiązuje zagadnienie opra

cowania konstrukcji pozwalającej regulować siłę nacisku wiertła 
przy wierceniu otworów strzałowych, na przykład w górnictwie 
w zależności od właściwości geologicznej wierconej ściany 
wydobywczej, bądź szybkość i kierunek ruchu innych odbiorni
ków hydraulicznych. 

Hydrauliczny rozdzielacz zawierający suwak osadzony 
w korpusie, sterujący wlotem i wylotem medium do odbiornika, 
charakteryzuje się tym, że suwak (7), osadzony w dwuczęścio
wym korpusie (1, 2), zakończony jest po jednej stronie płaską 
końcówką (6), umieszczoną w szczelinie (5) kołpaka (3) zamo
cowanego do części (1) korpusu, natomiast w części (2) korpusu 
suwak (7) połączony jest na gwincie (12) ze sworzniem obroto
wym (13). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 307106 (22) 95 02 04 6(51) F16B 39/28 
(75) Janaszek Andrzej, Poznań; Kóńczak 

Zbigniew, Poznań 
(54) Nakrętka samozabezpieczająca i sposób 

zabezpieczania śrub 
(57) Nakrętka samozabezpieczająca charakteryzuje się tym, 

że stanowi jednolity element, w którym można wyróżnić trzy 
formy kształtu: korpus (1), szyjkę (4), łeb (2), przy czym korpus 
(1) posiadający wewnętrzny gwint (3) ma kształt stożka ściętego 
o zewnętrznej średnicy dolnej podstawy, korzystnie zbliżonej do 
zewnętrznej średnicy łba (2), zaś długość gwintu (3) jest równa 
wysokości korpusu (1), korpus (1) przechodzi w szyjkę (4) 
mającą kształt krótkiej walcowatej tulei, gdzie zewnętrzna śred
nica szyjki (4) jest równa zewnętrznej średnicy górnej części 
korpusu (1), a wewnętrzna średnica szyjki (4) jest równa zew
nętrznej średnicy śruby (5), z tym, że szyjka (4) jest pozbawiona 
gwintu, szyjka (4) przechodzi w łeb (2) w ten sposób, że łącznie 
z korpusem (4) tworzą integralną całość. 

Sposób zabezpieczenia śruby przed niepowołanym od
kręceniem według wynalazku charakteryzuje się tym, że zabez
pieczenie śruby (5) następuje poprzez oderwanie-ukręcenie łba 
(2) od korpusu (1 ) w szyjce (4), pod wpływem siły przekazywanej 
przez narzędzie dokręcające nakrętka ulega przerwaniu, przy 
czym moment siły powodującej oderwanie-ukręcenie może być 
regulowany zmienną zewnętrzną średnicą szyjki (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301263 (22) 93 11 30 6(51) F16D 3/26 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Gawrysiak Marek, Czupryński Janusz 
(54) Sprzęgło samonastawne kątowe, 

homokinetyczne 
(57) Sprzęgło jest zbudowane z tulei zewnętrznej (1), w 

której umieszczone są dwie tuleje wewnętrzne (2). Tuleje we
wnętrzne (2) zamocowane są przegubowo na wałku (3), związa
nym sztywno z tuleją zewnętrzną (1). Moment obrotowy przeno
szony jest przez kołki (4) osadzone promieniowo w tulejach 
wewnętrznych (2) i wchodzące w podłużne wycięcia w tulei 
zewnętrznej (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 301331 (22) 93 12 03 6(51) F16H 25/08 

(71) IBIS Ltd International Bakery Industries 
Spomasz Sp.z o.o., Bydgoszcz 

(72) Włodarski Czesław, Kalinowski Czesław 
(54) Zespół do zamiany ruchu obrotowego na 

mimośrodowo-kołowy 
(57) Zespół ma stół (1) podparty na pierścieniu (2) przytwier

dzony do wózka (3) śrubą (6) wkręconą w czop (5) połączony 
nierozłącznie z wózkiem (3). 

Stół (1 ) osadzony jezt na czopie (5) za pomocą elementu 
obrotowego (4). Wózek (3) ma listwy prowadzące i ukośny otwór 
(10), w którym usytuowany jest co najmniej jeden element 
toczny zamocowany w osi obrotu do cięgna (12) przechodzące
go suwliwie przezwał napędowy (14). Na powierzchni czołowej 
wału napędowego (14) zamontowany jest wózek (3) za pomocą 
elementów ślizgowych (15) oraz prowadnic zaopatrzonych w 
elementy toczne. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 307683 (22) 93 08 25 6(51) F16J 15/02 
F16J 15/14 

(31) 92 9218755 (32) 92 09 04 (33) GB 
93 9306855 01 04 93 GB 

(86) 93 08 25 PCT/GB93/01809 
(87) 94 03 17 WO94/05935 PCT Gazette nr 07/94 
(71) N.V. RAYCHEM S.A, Kessel-Lo, BE 
(72) Franckx Joris Isabella 
(54) Uszczelka oraz osłona zawierająca tę 

uszczelkę 
(57) Uszczelka zawiera: (a) materiał uszczelniający o twar

dości odpowiadającej wgnieceniu stożka od 80 do 400 (10-10 

mm) i o wydłużeniu niszczącym przynajmniej 100%, (b) element 
utrzymujący dla materiału uszczelniającego, wykonany z elasto
meru. Osłona zawiera uszczelkę umieszczoną między pierwszą 
i drugą powierzchnią części pierwszej i drugiej. Osłona jest 
skrzynką przyłączy kabli światłowodowych. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 307684 (22)93 08 25 6(51) F16J 15/46 
H02G 15/013 

F16L5/02 
(31) 92 9218755 (32) 92 09 04 (33) GB 

(86) 93 08 25 PCT/GB93/01810 
(87) 94 03 17 WO94/05943 PCT Gazette nr 07/94 
(71) N.V. RAYCHEM S.A, Kessel-Lo, BE 
(72) Wambeke Alain, Willems Joseph 
(54) Uszczelka z poduszką powietrzną 
(57) Elastyczna, pusta w środku uszczelka (1) jest nadmu

chiwana przez otwór w jej ścianie, uszczelniając kanał (3). 
Uszczelka ma materiał uszczelniający na skierowanej do we
wnątrz powierzchni ściany (4), a ten materiał uszczelniający 

odkształca się blokując otwór wskutek działania ciśnienia panu
jącego wewnątrz nadmuchanej uszczelki (1). Uszczelka ma też 
elementy utrzymujące odstęp, które podczas odkształcenia pier
wszego materiału uszczelniającego zapewniają oddzielenie 
kanału (3) od skierowanego na zewnątrz rejonu powierzchni 
ściany (4) bezpośrednio przylegającego do otworu. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 307679 (22) 93 08 16 6(51) F16K 1/54 

(31) 92 4228565 (32) 92 08 27 (33) DE 

(86) 93 0816 PCT/DK93/00266 
(87) 94 03 17 WO94/05937 PCT Gazette nr 07/94 
(71) Danfoss A/S, Nordborg, DK 
(72) Bjerggaard Niels 
(54) Zawór z urządzeniem do wstępnego 

ustawiania 
(57) Zawór z urządzeniem do wstępnego ustawiania ma 

korpus zaworu (1) zobrotowątuleją(12). Aby utworzyć wstępnie 
ustawiany otwór dławiący (35), otwór regulacyjny (33) w podsta
wie (14) tulei współpracujące z otworem regulacyjnym (34) w 
powierzchni czołowej podstawy (8) korpusu zaworu (1). Otwór 
regulacyjny (34) w powierzchni czołowej podstawy (8) jest utwo
rzony przez otwór mimośrodowy (9). Otwór regulacyjny (33) w 
końcowej powierzchni czołowej (15) podstawy (14) jest utworzo
ny przez kanał, który rozciąga się na łuku kołowym mniejszym 
niż 360°, jest połączony na jednym końcu za pośrednictwem 
mimośrodowego otworu z wewnętrzną przestrzenią (21) tulei 
(12) i ma przekrój poprzeczny, który maleje w kierunku drugiego 
końca. Umożliwia to bardzo dokładne ustawianie wstępne i 
tanie wytwarzanie. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301399 (22) 93 12 08 6(51) F16L 9/06 

(75) Nowacki Stefan, Łódź; Radwański Wincenty, 
Łódź 

(54) Rura grzejna 
(57) Rura grzejna wyposażona jest w żebra zewnętrzne (1) i 

żebra wewnętrzne (2). Przekrój poprzeczny rury przybiera kształt 
podwójnego koła zębatego zewnętrznego i koła zębatego wewnę
trznego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 306178 (22) 94 12 08 6(51) F16L 33/02 

(31) 93 163546 (32) 93 12 09 (33) US 

(71) Hans Oetiker AG Maschinen-und 
Apparatefabrik, Horgen, CH 

(72) Oetiker Hans 
(54) Klamra samozaciskowa 
(57) Klamra samozaciskowa zawiera taśmę zaciskającą (11 ) 

z językowym występem (20) na jednym końcu, który ma odgięty 
koniec (21). 

W taśmie zaciskającej (11) jest ukształtowany pierwszy 
szczelinowy otwór (36), w którym jest umieszczony ślizgowo 
językowy występ (20), zaś na drugim końcu taśmy zaciskającej 
(11) jest ukształtowany zespół zapadkowy zawierający drugi 
szczelinowy otwór (35) i przewężenie (35') zwalniające języko
wy występ (20) z drugiego położenia do pierwszego położenia 
za pomocą przyrządu, z wyeliminowaniem iskrzenia taśmy za
ciskającej (11). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 306179 (22) 94 12 08 6(51) F16L 33/02 

(31) 93 163533 (32) 93 12 09 (33) US 

(71) Hans Oetiker AG Maschinen-und 
Apparatefabrik, Horgen, CH 

(72) Oetiker Hans 
(54) Klamra zaciskowa 
(57) Klamra zaciskowa (10) zawiera taśmę zaciskającą (11 ) i 

zespół do zaciskania jej wokół mocowanego przedmiotu oraz 
zespół do utrzymywania taśmy zaciskającej (11) w położeniu 
zaciśniętym. Zespół do utrzymywania taśmy zaciskającej (11) 
stanowi występ (20) w kształcie języka, ukształtowany na jed
nym końcu zaciskającej taśmy (11), mający wystające na zew
nątrz haki (23) oraz szczelinowy otwór (31) usytuowany wzdłuż 
obwodu w obszarze przeciwległego końca (30) zaciskającej 
taśmy (11). Szczelinowy otwór (31 ) ma szerokość (a) co najmniej 
równą szerokości (b) występu (20) w kształcie języka, a przeciw
legły koniec (30) jest odgięty do góry w postać odgiętego 
końcowego segmentu (35), w którym jest ułożona mała część 
szczelinowego otworu (31). 
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Ta mała część szczelinowego otworu (31) ma głębokość 
przynajmniej w przybliżeniu odpowiadającą grubości zaciska
jącej taśmy (11). Promieniowo wewnętrzna krawędź szczelino
wego otworu (31) odgiętego końcowego segmentu (35) ma 
kształt dopasowany do zczepiania z hakami (23). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 306203 (22) 94 12 09 6(51) F16L 33/02 
(31) 93 163530 (32) 93 12 09 (33) US 
(71) Hans Oetiker AG Maschinen- und 

Apparatefabrik, Horgen, CH 
(72) Oetiker Hans 
(54) Opaska zaciskowa 
(57) Opaska zaciskowa zawiera pasek zaciskowy (11) z ma

teriału o w zasadzie stałej grubości, znajdujące się w tym pasku 
elementy zaciskowe (14, 28) do zaciskania paska zaciskowego 
(11) wokół mocowanego w ten sposób obiektu oraz elementy 
do przytrzymywania paska zaciskowego w stanie zaciśniętym, 
przy czym elementami tymi są języczek (30) na jednym końcu 
paska zaciskowego (11), otwór (21) w pobliżu drugiego końca 
paska zaciskowego, komplementarne elementy zębate leżące 
wzdłuż podłużnych powierzchni krawędziowych języczka (30) 
oraz wzdłuż podłużnych powierzchni wewnętrznych otworu (21), 
przy czym na języczku (30) znajdują się elementy do sprężystego 
sprzęgania jego elementów zębatych z elementami zębatymi w 
otworze (21). 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 301402 (22) 93 12 09 6(51) F22B 35/04 
(71) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa 
(72) Wiśniewski Włodzimierz, Szopa Manfred, 

Kuls Jerzy 

(54) Sposób diagnozowania stanu żywotności 
eksploatacyjnej kotła energetycznego w 
warunkach ruchowych 

(57) Sposób polega na tym, że za pomocą układu automa
tycznej regulacji dokonywane jest ograniczenie zakresu i szyb
kości zmian parametrów pracy kotła decydujących o szybkości 
ubytku żywotności elementów kryteriainych, po czym dokonuje 
się obliczenia stopnia utraty żywotności elementów kryteriai
nych bloku wykonuje się dla rzeczywistych, chwilowych warto
ści parametrów pracy, według których wyznacza się rzeczywiste 
zmiany naprężeń będące funkcją złożoną tych parametrów, a 
następnie za pomocą procedury obliczeniowej uzyskuje się 
proste przebiegi naprężeń zredukowanych, o postaci takiej, 
która może być intrepretowana zgodnie z obowiązującymi prze
pisami, a efekty działania naprężeń składowych w postaci utraty 
żywotności są sumowane i oceniane łącznie. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301380 (22) 93 12 07 6(51) F22D 11/00 
C02F5/00 

(71) Elektrownia im.Tadeusza Kościuszki, 
Połaniec 

(72) Artwik Zygmunt, Bownik-Trymucha Halina, 
Wszołek Włodzimierz, Twardowski 
Sławomir, Maciejko Marian, Jerzykiewicz 
Wojciech, Kozupa Marian, Misiurny 
Wojciech 

(54) Sposób korekcji czynnika obiegowego kotłów 
parowych na okres eksploatacji z 
uwzględnieniem postojów 

(57) Sposób polega na wprowadzaniu do czynnika obiego
wego mieszaniny poliaminy tłuszczowej z etanoloaminami, w 
ilości 0,05 do 25 mg/dm3 czynnika, przy czym przed planowa
nym postojem zwiększa się dawkę mieszaniny. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 301329 (22) 93 12 03 6(51) F23D 11/00 
F27D 13/00 

(71) BIPROWUMET Sp. z o.o., Kraków 
(72) Krawczyk Jan, Machlowski Zbigniew 
(54) Palnik gazowy 
(57) Palnik gazowy ma samocentrujący, ze sprężynowym do

ciskiem układ przewodu gazowego (1) wraz z zawirowywaczem 
(8) i wymienną komorą spalania (10) usytuowanym współosiowo 
w wymienniku ciepła (5) z rurą wewnętrzną (12) ograniczającą 
powierzchnię przepływu powietrza. 

Zawirowywacz (8) ma żebra (9) spełniające rolę centru
jącą i dociskową do komory spalania (10), która jest centrowana 
w osi palnika poprzez żebra oporowe (11) i żebra (13) zamoco
wane na stałe do rury (12). 

Wymiennik ciepła (5) stanowi rura pokryta na zewnętrz
nej i wewnętrznej powierzchni stalowymi kołkami wymuszający
mi turbulentny przepływ powietrza, a pomiędzy otworem stożko
wej jej części i zewnętrzną powierzchnią otworu komory spalania 
(10) utworzona jest szczelina (14), przez którą przepływa część 
powietrza chłodząc komorę (10). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 301397 (22) 93 12 08 6(51) F25B 30/02 
(75) Krasiczyński Kazimierz, Wrocław; Żołyniak 

Leszek, Wrocław; Maciałek Jerzy, Wrocław 
(54) Sposób otrzymywania ciepła do ogrzewania 

wody 
(57) Sposób otrzymywania ciepła przeprowadzony jest w 

instalacji składającej się między innymi z rur, parownika, zaworu 
rozprężnego, sprężarki i zbiornika ciepłej wody użytkowej. W 
instalacji tej czynnik roboczy pobiera ciepło w parowniku i 
oddaje to ciepło w skraplaczu-zbiorniku wodnym. 

Sposób polega na tym, że parownik jest umieszczony 
bezpośrednio w strumieniu stanowiących źródło ciepła tych 
odpadowych gazów, cieczy, mieszanin lub zużytego powietrza 
kopalnianego, o temperaturze powyżej dziesięciu stopni Celsju
sza, które nie niszczą zewnętrznej powierzchni parownika albo 
poza strumieniem stanowiących źródło ciepła tych odpadowych 
gazów, cieczy, mieszanin o temperaturze powyżej dziesięciu 
stopni Celsjusza, które mogą niszczyć zewnętrzną powierzchnię 
parownika. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301335 (22) 93 12 06 6(51) F27B 9/06 
H05B3/06 

(71) Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 
(72) Pawłowicz Bohdan, Kurkiewicz Lucjan, 

Gronowski Waldemar, Słomko Aleksander, 
Antkowiak Bogdan 

(54) Przepychowo-rurowy elektryczny piec 
oporowy 

(57) Piec oporowy, przeznaczony do nagrzewania materiału 
wsadowego przy obróbce plastycznej metali, ma rury żarood
porne ogrzewane bezpośrednio metodą oporową. Piec zawiera 
co najmniej dwie żaroodporne rury oporowe (1), których końce 
wylotowe połączone są trwale za pomocą żaroodpornych prze
wodzących prąd łączników (2), natomiast na końcach załado
wanych tych rur oporowych są zainstalowane chłodzone prze
wodzące prąd elektryczny obejmy (5), które są włączone w 
obwód wtórny zasilającego transformatora (6). Dzięki takiemu 

rozwiązaniu końce wylotowe rur (1) mają temperaturę nie niższą 
niż środkowe ich odcinki. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301274 (22) 93 11 30 6(51) F28C 3/08 
(75) Kopiec Henryk, Lublin 
(54) Sposób wprowadzania pary wodnej do wody i 

urządzenie do wprowadzania pary wodnej do 
wody 

(57) Sposób polega na ty m, że strumień pary wodnej kieruje 
się pionowo w dół lub w kierunku zbliżonym do pionu na 
przesłonę, a następnie parę o obniżonej energii kinetycznej 
rozdziela się na szereg strumieni i strumienie te kieruje się 
ponownie na drugą przesłonę ustawioną prostopadle do pier
wszej, po czym zwiększa się ilość strumieni pary i wprowadza 
się parę do wody. 

Urządzenie, zatopione w ogrzewaczu, posiadające cen
tralną rurę doprowadzającą parę i zespół współosiowych rur 
składa się z centralnej rury (1) pionowej otwartej od dołu i z 
przesłony (2) pierwszej ustawionej do rury (1) prostopadle, 
złączonej z dwoma współosiowymi rurami (3, 4) z perforowany
mi pobocznicami, z których rura (4) stanowi przesłonę drugą, 
zamkniętymi od góry. Odległość końca rury (1) doprowadza
jącej parę do przesłony (2) wynosi nie więcej niż 1/2 wysokości 
urządzenia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301443 (22) 93 12 10 6(51) F28F 25/08 
(71) Elektrownia ŁAZISKA Przedsiębiorstwo 

Państwowe, Łaziska Górne; GORPROJEKT 
Zakład Projektowania i Doradztwa 
Technicznego Sp. z o.o., Gliwice 

(72) Szneider Ernest, Tchórz Janusz, Borowczyk 
Stanisław, Tyc Lech Jacek, Michalski 
Zbigniew, Cieluchowski Stefan 

(54) Sposób i urządzenie do zapobiegania 
powstawaniu hałasu w ociekowej chłodni 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do zapobie
gania powstawaniu hałasu w ociekowej chłodni, który to hałas 
wywołują krople wody opadające do misy chłodni. Sposób 
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polega na przegrodzeniu drogi kropel przegrodą utworzoną z 
warstwy elementów, na które opadają krople wody. Krople te 
ociekają następnie z tych elementów do misy. Przegrodę tworzy 
się z elementów w kształcie brył obrotowych, w szczególności 
kul bądź walców. Na powierzchni wody w misie (5) chłodni 
układa się warstwę kul (8), które tworzą przegrodę (7). Kule (8) 
mają masę właściwą mniejszą od masy właściwej wody, a więc 
kule (8) pływają po powierzchni wody. Krople wody (6) opada
jące z ociekowych elementów (4) wpierw uderzają o kule (8), a 
następnie ociekają po ich powierzchni do misy (5). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301243 (22) 93 11 29 6(51) F42B 8/22 
(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 

Warszawa 
(72) Kromka Józef 
(54) Złącze kulkowe 
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że kulki (3) osadzone w 

gniazdach (4) tulei (1) i blokujące przemieszczanie się jej wzglę
dem tulei (2), opierają się o tłoczek (6), przylegający jednym 
swoim czołem do kołka (10), a drugim do szczelnej komory (13). 
W komorze (13), ograniczonej z drugiej strony nakrętką (14) i 
uszczelką (15), jest umieszczony materiał wybuchowy (16) z 
zapalnikiem (17) elektrycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 307608 (22) 93 08 24 6(51) G01F 1/66 
G01P5/18 

(31) 92 1054 (32) 92 08 25 (33) DK 
93 565 14 05 93 DK 

(86) 93 08 24 PCT/DK93/00276 
(87) 94 03 03 WO94/04890 PCT Gazette nr 06/94 
(71) Kamstrup A/S, Ábyhoj, DK 
(72) Brummer Heinz Kurt 

(54) Miernik przepływu 
(57) Dla polepszenia dokładności wyników pomiarowych 

ultradźwiękowych mierników przepływu, każdy indywidualny 
miernik przepływu jest przetestowany i wyregulowany przed 
użytkowaniem. 

Nastawa miernika przepływu obejmuje przepuszczanie 
przez kanał przepływowy (13) przepływu medium według wstę
pnie określonego przebiegu wielkości przepływu, przykładowo 
przy stałej wielkości przepływu, która może wynosić 0, zmianę 
stanu medium w kanale przepływowym (14), przykładowo przez 
zwiększanie lub zmniejszanie temperatury i/lub ciśnienia me
dium, obliczanie lub określanie przez obwód elektroniczny (23) 
wielkości lub wartości przepływu medium w kanale przepływo
wym przy każdej z licznych rozmaitych wartości wspomnianego 
stanu, wyznaczając dla każdej z tych wartości stanu pierwszą 
wartość kompensacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy odpo
wiadającą wartościom wielkości przepływu według wspomnia
nego wstępnie określonego przebiegu, a mierzoną wartością 
przepływu mierzoną lub określoną i zapamiętywanie tego rodza
ju wartości kompensacyjnych poprzez elektroniczny obwód 
(23). 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 301360 (22) 93 12 08 6(51) G01F17/00 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Kozarski Maciej, Krauze Edward 
(54) Urządzenie do pomiaru objętości ciał stałych 
(57) Urządzenie stanowi oscylator harmoniczny zawierający 

sztywną komorę (2) mającą otwór zamknięty poruszającym się 
w nim tłokiem (3) zawieszonym na prostowodzie (5) ułożysko-
wanym sprężyście w korpusie komory (2). Prostowód (5) współ
pracuje z bezkontaktowym czujnikiem prędkości. Wyjście czuj
nika połączone jest z pierwszym wejściem miernika kąta 
fazowego (7), którego wyjście stanowi wyjście całego urządze
nia. Drugie wejście miernika (7) połączone jest z siłownikiem 
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elektromagnetycznym (8) oddziałującym na tłok (3) oraz z wyj
ściem przetwornika prędkości (12') w drugim oscylatorze har
monicznym (11), w którym wyjście przetwornika prędkości do
łączone jest również do wejścia układu pomiaru amplitudy (13) 
i do jednego z wejść analogowego układu mnożącego (15), do 
którego drugiego wejścia dołączone jest wyjście regulatora (14). 
Jedno wejście regulatora (14) połączone jest z wyjściem układu 
pomiaru amplitudy (13), podczas gdy na drugie wejście regula
tora podawany jest sygnał wartości zadanej amplitudy drgań. 
Wyjście układu mnożącego (15) połączone jest z wejściem 
siłownika (8) oddziałującego na tłok w drugim oscylatorze har
monicznym (11). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301361 (22) 93 12 08 6(51) G01F 17/00 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Kozarski Maciej, Krauze Edward 
(54) Urządzenie do pomiaru objętości ciał stałych 
(57) Urządzenie składa się z pierwszego rezonatora Helm-

holtza, którego komora pomiarowa (1) jest połączona z jedną 
stroną sztywnego wzbudnika (4), którego druga strona jest 
połączona z komorą kompensacyjną (2) drugiego rezonatora 
Helmholtza. Każdy z tych rezonatorów ma co najmniej jedną 
rurę rezonansową, odpowiednio (5, 6), której jeden wylot umie
szczony jest w komorze rezonansowej, a drugi w obszarze 
połączonym z atmosferą. Do każdej z komór (1, 2) rezonatorów 
jest podłączony czujnik ciśnienia akustycznego (8, 9). Wyjście 
jednego z czujników ciśnienia (9) połączone jest ze wzmacnia
czem całkującym (16), którego sygnał wyjściowy przesyłany jest 
do pierwszego wejścia czujnika różnicy faz (18), a do drugiego 
wejścia tego czujnika jest podawany sygnał z generatora (11) 
sygnału elektrycznego, korzystnie sinusoidalnego, który to syg
nał podawany jest też do wejścia wzmacniacza mocy (7) steru
jącego ruchem wzbudnika (4). Generator (11) sterowany jest z 
regulatora (15), do którego wejścia dołączone jest wyjście czuj
nika różnicy faz (18). Ponadto wyjście czujnika ciśnienia (9) 
połączone jest z pierwszym wejściem drugiego czujnika prze
sunięcia fazowego (12), a z drugim wejściem tego czujnika (12) 
połączone jest, wyjście elektryczne drugiego czujnika ciśnienia 

(8). Wyjście drugiego czujnika przesunięcia fazowego (12) jest 
połączone z wejściem regulatora (13), korzystnie typu PI, który 
steruje pracą układu wykonawczego sterującego położeniem 
nurnika (19) w komorze kompensacyjnej (2). Przesunięcie nur
nika (19), odpowiadające objętości ciała mierzonego (3) stanowi 
sygnał wyjściowy urządzenia. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 301362 (22) 93 12 08 6(51) G01F17/00 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Kozarski Maciej, Krauze Edward 
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru objętości 

ciał i ciśnienia bezwzględnego 
(57) Sposób pomiaru polega na tym, że w komorze (1) z 

tłokiem (3), w której umieszczony jest obiekt mierzony (2) wzbu
dza się drgania rezonansowe, a następnie wzbudza się drgania 
rezonansowe w komorze odniesienia i z częstotliwości drgań dla 
komory odniesienia wyznacza się wartość ciśnienia bezwzględ
nego, natomiast objętość obiektu mierzonego określa się z 
ilorazu częstotliwości drgań komory pomiarowej i komory od
niesienia. 

Urządzenie zawiera komorę (1) w postaci tłokowego 
akustycznego oscylatora, w którym tłok (3) połączony jest z 
prowadnicą (4) ułożyskowaną sprężyście w korpusie oscylatora 
i współpracującą z czujnikiem prędkości tłoka (6), którego syg
nał elektryczny jest podawany do pierwszego wejścia wzmac
niacza o zmiennym wzmocnieniu (9). Jednocześnie ten sam 
sygnał jest podawany do wejścia układu pomiaru amplitudy (7), 
a wyjście układu pomiaru amplitudy (7) połączone jest z pier
wszym wejściem regulatora (8), do którego drugiego wejścia 
jest podawany sygnał zadany amplitudy drgań. Wyjście regula
tora (8) dołączone jest do drugiego wejścia wzmacniacza o 
zmiennym wzmocnieniu (9), natomiast wyjście wzmacniacza (9) 
połączone jest za pośrednictwem wzmacniacza mocy (10), ko
rzystnie stanowiącego przetwornik napięcie-prąd, z cweką si
łownika elektromagnetycznego (11) oddziałującego natłok (3) 
oscylatora akustycznego. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301363 (22) 93 12 08 6(51) G01F17/00 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Kozarski Maciej, Krauze Edward 
(54) Urządzenie do pomiaru objętości ciał stałych 
(57) Urządzenie jest utworzone z dwóch identycznych rezo

natorów w postaci komór (1,14) z tłokami (3,13) połączonymi z 
dźwigniami (4, 10), współpracującymi z czujnikami prędkości 
lub przesunięcia (8, 9). Wyjścia tych czujników dołączone są do 
pierwszego i drugiego wejścia pierwszego przetwornika (20) 
różnicy faz, którego wyjście dołączone jest do pierwszego wej
ścia pierwszego regulatora (19) korzystnie typu PI. Do drugiego 
wejścia regulatora doprowadzona jest stała wartość zadana. 
Wyjście regulatora (19) połączone jest z wejściem sterownika 
silnika elektrycznego (18) sterującego ruchem nurnika (15) usy
tuowanego w komorze (14) jednego z rezonatorów. W komorze 
(1) drugiego rezonatora znajduje się ciało (2) o objętości mie
rzonej. Ponadto z tłokami (3, 13) rezonatorów współpracują 
przetworniki sygnału elektrycznego na siłę (5, 12), które stero
wane są z generatora (7) sygnałów sinusoidalnych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 301326 (22) 93 12 03 6(51) G01K 13/10 

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Zawadzki Jerzy, Januszewski Stefan 

(54) Sposób i układ do pomiaru temperatury 
struktury PNPN tyrystora GTO 

(57) Sposób polega na tym, że dla znanych temperatur 
struktury PNPN tyrystora (GTO) źródłem napięcia (ZN) o napię
ciu probierczym (UZP) poprzez rezystancję (R) przebija się 
wstecznie złącze bramka-katoda tyrystora GTO i mierzy się 
prądy (IRG/BFV) wstecznego przebicia tego złącza dla tych tem
peratur, napięcia (UZP) i rezystancji (R), a przy pomiarze nie
znanej temperatury źródłem napięcia (ZN) o takim samym jak 
poprzednio napięciu probierczym (UZP) i poprzez taką samą 
rezystancję (R) wymusza się przebicie wsteczne złącza bramka-
katoda i mierzy się prąd (IRG/BFV) przebicia tego złącza i wartość 
prądu (IRG/BR/) wstecznego przebicia złącza bramka-katoda i 
porównuje się z wartościami prądów (IRG/BR/) dla znanych tem
peratur struktury PNPN tyrystora (GTO). 

Układ zawiera blok źródła napięcia probierczego (BZN) 
wstecznego przebicia złącza bramka-katoda tyrystora (GTO) 
oraz blok pomiaru prądu bramkowego (BPI) wstecznego prze
bicia bramka-katoda połączone szeregowo, korzystnie poprzez 
rezystor (R) ze złączem bramka-katoda tyrystora (GTO) poprzez 
bramkę (B) i katodę (K). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 301447 (22) 93 12 10 6(51) GOIP 3/60 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Swędrowski Leon, Referowski Ludwik, 

Świsulski Dariusz 
(54) Sposób i układ do cyfrowego pomiaru 

poślizgu silników asynchronicznych 
(57) Sposób polega na tym, że w dwóch licznikach (L1,L2) 

zlicza się impulsy Ni oraz N2 z generatora (G), przy czym liczba 
impulsów pierwsza Ni, zliczona w liczniku pierwszym (L1), w 
jednym cyklu pomiarowym jest proporcjonalna do okresu sieci 
zasilającej, natomiast liczba impulsów druga N2 zliczona w 
liczniku drugim (L2), jest proporcjonalna do okresu obrotu wału 
kontrolowanego silnika. W tym celu aby liczba impulsów N2 była 
niezależna od liczby par biegunów kontrolowanego silnika oraz 
od liczby impulsów na wyjściu przetwornika obrotowo-impulso-
wego (POI) w trakcie jednego obrotu wału jest ona odpowiednio 
dzielona w liczniku trzecim (L3), po czym w jednostce centralnej 
(JC), na podstawie zależności 

otrzymuje się wartość liczby wynikowej s, będącej miarą 
poślizgu. 

W układzie, wyjście generatora (G) jest dołączone do 
wejść zegarowych liczników pierwszego (L1) i drugiego (L2), 
następne wejście licznika pierwszego (L1) połączone jest z 
wyjściem układu formującego (UF), które jest ponadto połączo
ne z wejściem przerzutnika bistabilnego (PB) oraz wejściem 
układu sprzęgającego (US), z kolei wejście układu formującego 
(UF) jest połączone ze źródłem napięcia zasilającego Us, zaś 
drugie wejście licznika drugiego (L2) jest połączone z wyjściem 
przetwornika obrotowo-impulsowego (POI), do którego jest do-
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prowadzony sygnał o częstotliwości proporcjonalnej do prędko
ści obrotowej <o, a drugie z wejść dołączone jest do wyjścia 
przerzutnika bistabilnego (PB), którego drugie wejście jest do
łączone do jednego z wyjść układu sprzęgającego (US), w 
którym informacyjne szyny danych dołączone są do liczników 
pierwszego (L1), drugiego (L2) i trzeciego (L3) oraz do jednostki 
centralnej (JC), ponadto jedno z wyjść układu sprzęgającego 
(US) dołączone jest do licznika trzeciego (L3), a jedno z wejść 
do wyjścia tego licznika. 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 301441 (22) 93 12 10 6(51) G01R 31/26 
(61) 290016 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Smulko Janusz, Spiralski Ludwik 
(54) Sposób oceny czasu życia 

półprzewodnikowych elementów 
elektronicznych wielkiej częstotliwości 

(57) Sposób polega na tym, że czas życia półprzewodniko
wych elementów elektronicznych wielkiej częstotliwości ocenia 
się na podstawie wartości parametru y, uwzględniającego wła
ściwości częstotliwościowe elementu, uzyskanego przez odję
cie od zmierzonej wartości parametru szumowego x zależnego 
od średniej mocy szumów, składowej naturalnej parametru x 
pochodzącej od fluktuacji ruchliwości nośników mniejszościo
wych i uwzględniającej wartość czasu przepływu TX tych nośni
ków przez obszar, w którym generowany jest szum typu 1/f 
identyfikowany mierzoną wartością parametru szumowego x, 
przy czym poziom szumów naturalnych typu 1/f pochodzących 
od fluktuacji ruchliwości nośników mniejszościowych ładunku 
wyznacza się z próby P sztuk elementów, zgodnie z ustaloną 
zależnością. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301413 . (22) 93 12 10 6(51) G02C 5/00 
(75) Buffet Alain, Varangeville, FR 
(54) Oprawka do okularów na szkła filtrujące 
(57) Oprawka ma każde szkło filtrujące osadzone w pierście

niu profilowym (9) o profilu w kształcie leżącej litery U, którego 
rozwarcie jest skierowane ku środkowi pierścienia. Ten pier
ścień (9) jest wstawiony w pierścień zewnętrzny (8), połączony 
z oprawką okularów. Urządzenie sterujące, zawierające element 

odlany (17), jest umieszczone wewnątrz pierścienia (9) w wykro
ju (2a), wykonanym na obwodzie szkła filtrującego (2). Pierścień 
zewnętrzny (8) ma wykrój półkolisty (24), w celu umożliwienia 
przemieszczeń kątowych drążka ustawczego (21), połączonego 
trwale z tłoczkiem (20), osadzonym przesuwnie w gnieździe (18) 
przeciw działaniu sprężyny (19). Jeden koniec drążka (21) jest 
połączony trwale z uchwytem (22), natomiast drugi koniec jest 
przeznaczony do wstawiania w otwory ustawcze (23), wykonane 
w jednym ramieniu zewnętrznego kształtownika pierścieniowe
go (8). 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306200 (22) 94 12 09 6(51) G05D 23/19 
F23N1/02 

(31) 93 4342334 (32) 93 1211 (33) DE 
(71) Beteiligungen Sorg GmbH and Co.KG., 

Lohr nad Menem, DE 
(72) Wagner Manfred 
(54) Sposób i układ regulacji procesu spalania w 

szklarskim piecu wannowym 
(57) Ujawniono sposób, w którym cyklicznie steruje się zmien

nym zasilaniem komory pieca po obu stronach osi podłużnej 
wanny, paliwem kopalnym i powietrzem do spalania i kontroluje 
się wartość temperatury w komorze pieca oraz reguluje się ilość 
powietrza i paliwa w zależności od temepratury, za pomocą regu
latora oraz nastawników, przy czym uwzględnia się proporcje 
ilości powietrza i paliwa. W pierwszej fazie pracy zapamiętuje 
się zmierzone wartości temperatury i tworzy się z nich wartość 
średnią temperatury, a w następnej fazie pracy prowadzi się 
regulację ilości powietrza i paliwa w zależności od utworzonej 
wartości temperatury. 
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Układ zawiera regulator temperatury (RT) jednostki ope
racyjnej (46) i przełącznik (45), który łączy wybiórczo wyjście 
(42) regulatora temperatury (RT) lub wyjście jednostki operacyj
nej (46) z układem (52) rodzaju pracy, którego pierwsze wyjście 
(53) jest dołączone do regulatora (RML) ilości powietrza i drugie 
wyjście (54) jest dołączone do regulatora (RMB) ilości paliwa. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 306929 (22) 95 01 21 6(51) G06C 1/00 
G06C 17/00 

(75) Bardziński Piotr, Wrocław; Margol 
Romuald, Ziębice; Mendocha Jacek, 
Wrocław; Ziółko Ryszard, Wrocław 

(54) Przyrząd do przeliczania liczb, zwłaszcza 
wskazujących ceny 

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do przeliczania 
liczb, zwłaszcza cen w przypadku denominacji pieniądza. 

Przyrząd do przeliczania liczb, zwłaszcza wskazujących 
ceny, charakteryzuje się tym, że jest utworzony z zestawu pa
sków osadzonych suwliwie w oprawce (2), a oprawka (2) ma 
poprzeczne wycięcie (4) stanowiące pole odczytowe cyfr zapi
sanych na paskach, zaś na oprawkę (2) nałożona jest przesuw
na opaska (7) z poprzecznym wycięciem (8). Poprzeczne wycię
cie (8) przesuwnej opaski (7) jest krótsze od poprzecznego 
wycięcia (4) oprawki (2). 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301299 (22) 93 12 03 6(51) G06F 3/023 

(75) Goławski Paweł, Warszawa 
(54) Klawiatura matrycowa znakowo-numeryczna 
(57) Klawiatura charakteryzuje się tym, że elementy optoele

ktroniczne nadawcze (ON) i odbiorcze (OO) wraz z przesłonami 
(P) zamocowano w płycie czołowej (PC) w ten sposób, że 
promieniowanie podczerwone formowane jest wzajemnie pro
stopadłe, poziome do płyty czołowej (PC) wiązki (W), przecina
jące się nad polami (ZN). Wyjścia elementów (OO) dołączone 
są do układu sterującego (US), na którego wyjściu uzyskiwana 
jest informacja o zasłonięciu odpowiednich wiązek (W) podczas 
dotykania pól (ZN) na płycie czołowej (PC). 

Opisana klawiatura nadaje się szczególnie do publicz
nych aparatów telefonicznych, układów automatyki przemysło
wej, domofonów itp. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301330 (22)93 12 03 6(51) G08B 3/10 
H03F 3/187 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Książek Janusz 
(54) Układ sygnalizatora akustycznego o 

poziomie emisji dźwięku zależnym od 
poziomu hałasu 

(57) Układ ma piezoelektryczny przetwornik (1), którego je
den zacisk jest połączony poprzez diodowy dwójnik (2) z wyj
ściem zespołu (3) wzmacniacza, którego wejście poprzez diodę 
(4) jest połączone z wyjściem akustycznego generatora (5). 
Wymieniony zacisk przetwornika (1) jest jednocześnie połączo
ny poprzez tłumiący rezystor (6) z węzłem utworzonym z połą
czenia nieodwracającego wejścia operacyjnego wzmacniacza 
(7) bloku (8) wzmocnienia sygnału hałasu z pierwszym rezysto
rem (9) i drugim diodowym dwójnikiem (10). Wyjście operacyj
nego wzmacniacza (7) jest połączone poprzez czwarty rezystor 
(19) i czwartą diodę (20) jednocześnie z kondensatorem (21), 
piątym rezystorem (22) i z nieodwracającym wejściem operacyj
nego wzmacniacza (24) zespołu (3) wzmacniacza. Odwracające 
wejście operacyjnego wzmacniacza (7) jest połączone jedno
cześnie poprzez trzeci rezystor (12) z nieodwracającym wej
ściem tego wzmacniacza, poprzez czasowy układ (13) z masą 
całego układu i poprzez drugą diodę (14) z wyjściem taktujące
go układu (16), które jest jednocześnie połączone poprzez trzecią 
diodę (17) z odwracającym wejściem operacyjnego wzmacniacza 
(18) generatora (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 301265 (22) 93 12 01 6(51) H01C 7/04 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Kuźma Eugeniusz Henryk 
(54) Sposób wytwarzania termistorów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania termi

storów o ujemnym współczynniku rezystancji. W sposobie tym 
do tworzywa wyjściowego, będącego mieszaniną pięciotlenku 
wanadu i tlenków szkłotwórczych, dodaje się tlenek metalu o 
promieniu jonowym mniejszym od promienia jonowego wana
du, w ilości w stosunku do atomów wanadu nie mniejszej niż 
25%. Następnie tworzywo wyjściowe spieka się do uzyskania 
struktury szklistej, korzystnie w temperaturze 800 - 950°C, w 
czasie powyżej 10 minut. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 306136 (22) 94 12 06 6(51) H01H 1/20 
H01H 33/20 

(31) 93 9314694 (32) 93 12 06 (33) FR 
(71) Schneider Electric S.A., 

Boulogne-Billancourt, FR 
(72) Duchemin Jean-Pierre, Jacquet Bruno, 

Leglaye Dominique 
(54) Podwójny przerywacz prądu dla urządzenia 

wyłączającego, zwłaszcza dla styczników albo 
przekaźników 
stycznikowych/przeciążeniowych 

(57) Podwójny przerywacz prądu umieszczony w komorze 
przerywacza w obudowie (5) urządzenia wyłączającego jak 
stycznik albo przekaźniki stycznikowe/przeciążeniowe, zawiera 
przynajmniej jeden ruchomy styk współdziałający ze stykiem 
ustalonym. Związany z płytkami rozszczepiającymi deflektor 
(32) łukowy ma na ogół kształt litery U i ma wycięcie w kształcie 
litery V albo Y, w którym umieszczony jest styk ustalony. Styk 
ustalony zawiera ustalone oparcie (10) stykowe i wkładkę (11) 
stykową, a ustalone oparcie (10) stykowe jest stałą płaską czę
ścią, która nie jest zaginana. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 306958 (22) 95 01 24 6(51) H01H 47/24 
(11) Modzelewski Adam, Gdańsk 
(72) Modzelewski Adam, Modzelewska Irena 
(54) Układ łącznika zmierzchowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego 

układu łącznika zmierzchowego beztransformatorowego, wyko
rzystującego fototranzystor jako sondę fotoczułą, pozwalającego 
na znaczące poprawienie stabilizacji nastawy czułości z jedno
czesnym zmniejszeniem wielkości poboru mocy z sieci i wydłuże
niem okresu bezawaryjnej eksploatacji. 

Układ łącznika zmierzchowego charakterystyczny tym, 
że ma fototranzystor (FT), którego emiter poprzez potencjometr 
(P) jest przyłączony do przewodu ujemnego i równolegle dołą
czony do bazy tranzystora (T1), którego emiter jest dołączony 
do przewodu ujemnego, a kolektor jest poprzez rezystor (R1) 
dołączony do przewodu dodatniego i równolegle do kolektora 
fototranzystora (FT) i do anody diody (D1), której katoda jest 
przyłączona poprzez biegun dodatni kondensatora elektrolity
cznego (C2) do przewodu ujemnego i poprzez rezystor (R2) do 
bazy tranzystora (T2). Jego emiter jest poprzez rezystor (R7) 
dołączony do przewodu ujemnego i bezpośrednio do emitera 
tranzystora (T3), a kolektor jest przyłączony poprzez rezystor 
(R4) do przewodu dodatniego oraz bezpośrednio do bazy tran
zystora (T3), którego kolektor jest poprzez rezystor (R3) dołączo
ny do bazy tranzystora (T2) i poprzez rezystor (R5) do przewodu 
dodatniego, a nadto poprzez rezystor (R9) do bazy tyrystora 
(D3). Anoda tyrystora (D3) jest przyłączona do punktu wspólne
go łączącego równolegle ustawione katody diod (D4, D5), przy
łączonych do równolegle zestawionych diod (D6, D7), mających 
anody zwarte wspólnym przewodem do katody tyrystora (D3) 
oraz do przewodu ujemnego. 
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Punkt wspólny łączący anodę diody (D4) z katodą diody 
(D6) jest poprzez rezystor (R8) dołączony do bazy triaka (TR), 
którego jedna anoda jest przyłączona do punktu wspólnego 
łączącego anodę diody (D5) z katodą diody (D7) i do pierwsze
go z zacisków wyjściowych (OD) układu. Anoda diody (D2) jest 
poprzez rezystor (R6) dołączona do pierwszego z zacisków 
zasilających (ZAS) układu i do drugiego zacisku wyjściowego 
(OD), a pierwszy z zacisków wyjściowych (OD) układu jest 
poprzez triak (TR) dołączony do drugiego zacisku zasilającego 
(ZAS) układu. Obydwa przewody dodatni i ujemny są sprzężone 
ze sobą poprzez diodę Zenera, usytuowaną pomiędzy rezysto
rem (R1) na przewodzie dodatnim, a punktem wspólnym łączą
cym emiter tranzystora (T1) z biegunem ujemnym kondensatora 
(C1), którego biegun dodatni jest przyłączony do przewodu 
dodatniego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306041 (22) 94 11 29 6(51) H01Q 3/12 
F16M 11/42 

(31) 93TO 912 (32) 931130 (33) IT 
(71) ROLTRA MORSE S.p.A., Pozzilli, IT 
(72) RizziPiero 
(54) Urządzenie do przemieszczania odbiornika 

fal w antenie satelitarnej 
(57) Urządzenie do przemieszczania odbiornika fal w ante

nie satelitarnej zawiera śrubę (9) połączoną z zespołem napę
dowym (5), na której jest osadzony ruchomo wzdłuż jej osi 
suwak (98). Z suwakiem (98) jest połączony zespół śrubowy z 
kulkami osadzony na śrubie (9) i wspornik, do którego przytwier
dzony jest odbiornik fal (204). Zespół napędowy (5) jest umie
szczony w obudowie (3), zaś śruba (9) i suwak (98) są zamoco
wane wewnątrz rurowego korpusu (7). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 301384 (22) 93 12 09 6(51) H01R 4/54 
H05B 3/06 

Ç71} Nawrocka Grażyna, Warszawa 
(72) Nawrocki Paweł 
(54) Złącze wtykowe do łączenia modułowych 

listew grzejnych 
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej 

jeden łącznik, stanowiący element wtykowy (C) z co najmniej 
jednym obustronnie osadzonym wtykiem (0", 1 " , 2"), przy 
czym każdy z obustronnych wtyków (0", 1 ", 2") stanowi prze
pust elektryczny, natomiast elementy gniazdowe (A, B) z co 
najmniej jednym gniazdem (O', 1 ', 2') są osadzone w moduło
wych listwach grzejnych, tworząc zestyki (0,1,2). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 307642 (22) 95 03 09 6(51) H01S 3/13 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu 

Naukowo - Technicznego LASERTEX Sp. z 
O.O., Wrocław 

(72) Rzepka Janusz, Maltese Paolo 
(54) Układ stabilizacji częstotliwości 

promieniowania laserowego 
(57) W układzie zastosowano laser (1) umieszczony we 

wzdłużnym stałym polu magnetycznym oraz komórkę (4) z 
ciekłym kryształem ferroelektrycznym stabilizowanym powie
rzchniowo, sterowaną przez generator drgań prostokątnych (5). 
Za komórką usytuowany jest polaryzator (6) i detektor promie
niowania (7), przyłączony za pośrednictwem wzmacniacza (8) 
do układu detekcji synchronicznej (9). Regulator proporcjonal-
no-całkujący (10) steruje elementem regulacji długości rezona
tora lasera (11). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 301336 (22) 93 12 06 6(51) H02B 1/00 

(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego 
Napięcia, Warszawa 

(72) Sęsoła Władysław, Pokorska Lidia, Rup 
Mirosław, Rybak Zygmunt, Dzięcioł 
Eugeniusz, Kołakowski Kazimierz, Zgierski 
Bohdan, Mucha Jadwiga, Pogrudka Maria 

(54) Zestaw sprzęgłowy rozdzielnicy dwuczłonowej 
(57) Zestaw sprzęgłowy rozdzielnicy dwuczłonowej chara

kteryzuje się tym, że w polu zwieracza (1) łącznika sprzęgła i 
polu wyłącznikowym (2) wyłącznika sprzęgła zawiera komplety 
pomiarowe (5) składające się z członów stałych i członów rucho
mych, przy czym komplety pomiarowe (5) nadbudowane są nad 
przedziałami szynowymi pola zwieracza (1) i pola wyłączniko-
wego (2) oraz pole zwieracza (1) łącznika sprzęgła wyposażone 
jest w człon ruchomy zwieracza (4) i uziemnik (7), a pole wyłą-
cznikowe (2) wyłącznika sprzęgła w człon ruchomy wyłączniko-
wy (3), przekładniki prądowe (6) i uziemnik (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 306063 (22) 94 12 01 6(51) H02G 7/00 

(31) 93 9314684 (32) 93 12 02 (33) FR 

(71) MALICO, Gieres, FR 
(72) Dellerie Serge 
(54) Wspornik podtrzymujący człon do 

zawieszania lub mocowania napowietrznej 
linii elektrycznej lub telefonicznej 

(57) Wspornik zawiera płytę (3) mocowaną do ściany lub do 
słupa o przekroju kołowym lub wielokątnym. Płyta (3) posiada 
tylną powierzchnię oporową (5) zasadniczo płaską, przynaj
mniej jeden środkowy otwór (7) oraz na swej stronie przedniej 
posiada z jednej strony, przynajmniej jedną ścieżkę przez którą 
przechodzi pierścień mocujący, a z drugiej strony, ramię (9) 
zasadniczo prostopadłe do powierzchni oporowej (5), sztywno 
zamocowane jednym ze swych końców do płyty (3), którego 
drugi swobodny koniec ma postać pierścienia (11) tworzącego 
oko (11'), przy czym płaszczyzna środkowa (12) pierścienia (11) 
tworzącego oko (11') jest jednocześnie pionową płaszczyzną 
środkową ramienia (9). 

Wspornik ma drugi pierścień (17) tworzący drugie oko 
(17'), którego płaszczyzna środkowa (18) jest prostopadła do 
płaszczyzny środkowej (12) pierwszego pierścienia (11) tworzą
cego oko (11'). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301401 (22) 93 12 08 6(51) H02M 7/44 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz, 
Skotniczny Józef 

(54) Sposób i układ do sterowania tranzystorów 
mocy MOS 

(57) Sposób polega na tym, że na bramkę (G) sterowanego 
tranzystora mocy MOS (T) podaje się za pomocą członu steru
jącego (A) sygnał napięcia sterującego odpowiednio dodatni 
względem jego źródła (S) dla tranzystorów z kanałem typu n, a 
ujemny dla tranzystorów z kanałem typu p i równocześnie roz
poczyna się odmierzanie ustalonego okresu czasu za pomocą 
układu czasowego członu sterującego (A), po upływie którego 
kontroluje się równocześnie wartość napięcia bramka-źródło 
(UGS) sterowanego tranzystora mocy MOS (T) za pomocą do
datkowego układu kontroli napięcia bramka-źródło członu ste
rującego (A) i wartość napięcia dren-źródło (Uos) tranzystora 
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mocy MOS (T) za pomocą układu kontroli napięcia dren-źródło 
członu sterującego (A), a gdy wartość napięcia bramka-źrodło 
(UGS) i wartość napięcia dren-źródło (UDS) są jednocześnie 
większe od określonych poziomów ustalonych odpowiednio 
przez człon sterujący (A), wówczas za pomocą elementu logicz
nego członu sterującego (A) blokuje się sygnał napięcia steru
jącego podawanego na bramkę (G) tranzystora mocy MOS (T), 
przy czym poziom napięcia bramka-źródło (UGS) określa war
tość napięcia (UGS), przy którym wartość prądu drenu (D) stero
wanego tranzystora mocy MOS (T) jest równa korzystnie jego 
wartości nominalnej, a poziom napięcia dren-źródło (UDS) okre
ślają dopuszczalne parametry sterowanego tranzystora mocy 
MOS(T). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 305950 (22) 94 11 23 6(51) H04B 3/46 
G01R 31/02 

(31) 93 163951 (32) 93 12 07 (33) US 

(71) The Whitaker Corporation, Wilmington, US 
(72) Wise James Henry 
(54) Układ do zarządzania połączeniami kabli ze 

zdalnym sprawdzaniem linii 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ zarządzania połą

czeniami kabli ze zdalnym sprawdzaniem linii, który steruje 
połączeniami linii serwisowymi (16) z liniami użytkownika (18). 
Każda linia serwisowa wprowadza ten układ do kart zakończeń 
linii serwisowych (22) i zajmuje część matrycy połączeń skroś-
nych. Każda linia użytkownika wprowadza układ do kart zakoń
czenia linii użytkownika (20). 

Karty zakończeń linii serwisowych są zamontowane w 
krawędziowych złączach na pierwszej stronie centralnej matry
cy (24), a karty zakończeń linii użytkownika są zamontowane w 
krawędziowych złączach z drugiej strony centralnej matrycy. 
Złącza wtykowe wychodzące z centralnej matrycy są połączone 
z krawędziowymi złączami po przeciwnej stronie centralnej ma
trycy tak, że każda linia serwisowa może być połączona z każdą 
linią użytkownika. 

Karta kontrolera układu (26) jest zainstalowana na cen
tralnej matrycy i komunikuje się z kartami obwodu przez magi
stralę przesyłową centralnej matrycy. Karta testowa linii (50) jest 
zamontowana w jednym z krawędziowych złączy na pierwszej 
stronie centralnej matrycy. Karta testowa linii zawiera urządzenie 
testujące (54) i matrycowe przełączniki skrośne tak, że po otrzy
maniu odpowiedniego rozkazu może uruchomić test wybranej 
linii użytkownika. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 307740 (22) 94 06 29 6(51) H04B 14/04 

(31) 93 183322 (32) 93 06 30 (33) JP 

(86) 94 06 29 PCT/JP94/01056 
(87) 95 01 02 WO95/01680 PCT Gazette nr 03/95 
(71) SONY CORPORATION, Tokio, JP 
(72) Tsutsui Kyoya, Sonohara Mito 
(54) Urządzenie do kodowania sygnałów 

cyfrowych, urządzenie do dekodowania 
sygnałów cyfrowych oraz dostosowany do 
nich nośnik zapisu 

(57) Urządzenie kodujące sygnały zawiera układ transforma
cji (601) przekształcający wejściowy sygnał akustyczny na skła
dowe częstotliwości, układ oddzielający (602) składowe sygnału 
do dzielenia sygnału wyjściowego z układu transformacji na 
składowe charakterystyki dźwięku i składowe charakterystyki 
szumu, układ kodujący (603) składowe charakterystyki dźwięku 
oraz układ kodujący (604) składowe charakterystyki szumu oraz 
charakteryzuje się tym, że układ kodujący (603) składowe cha
rakterystyki dźwięku koduje odpowiednie sygnały składowych 
charakterystyki dźwięku tak, że mają one kody o odpowiednio 
różnych długościach w celu poprawienia wydajności kodowa
nia bez pogarszania jakości dźwięku związanego z sygnałem 
akustycznym. 

(45 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 306175 (22) 94 12 08 6(51) H04L 12/46 
H04M 11/06 

(31) 93 164514 (32) 93 12 09 (33) US 

(71) AT & T Corp., Nowy Jork, US 
(72) La Porta Thomas F., US; Veeraraghavan 

Malathi, IN 
(54) Sposób realizacji połączeń w sieci 

telekomunikacyjnej i sieć telekomunikacyjna 
(57) W sposobie realizacji połączeń w sieci telekomunikacyj

nej zestawia się połączenia sygnalizacyjne od wywołującego do 
węzła konkretnego realizatora sygnalizacji wybranego przez 
wywołującego, przy czym połączenie jest zestawiane za pośred
nictwem węzła realizatora transmisji, który przekazuje bez zmiany 
te komunikaty sygnalizacyjne wywołującego do węzła realizatora 
sygnalizacji, przetwarza się komunikaty sygnalizacyjne w węźle 
realizatora sygnalizacji, przy określeniu na podstawie tych ko
munikatów przynajmniej jednego typu usługi żądanej przez 
wywołującego oraz przypisanego do niego realizatora tej usługi 
telekomunikacyjnej, po czym zestawia się połączenia między 
realizatorem usługi telekomunikacyjnej i wywołującym, za po
średnictwem węzła realizatora transmisji. 

Sieć telekomunikacyjna zawiera przynajmniej jeden wę
zeł sygnalizacyjny do przekazywania nie przetworzonych komu
nikatów sygnalizacyjnych do urządzenia abonenta, przy czym 
węzeł sygnalizacyjny pracuje pod kontrolą realizatora sygnali
zacji, wybranego wstępnie przez abonenta, przynajmniej jeden 
węzeł obsługowy, służący do zapewnienia przynajmniej jednej 
usługi telekomunikacyjnej dla urządzenia abonenta na żądanie 
z węzła sygnalizacyjnego, przy czym węzeł obsługowy pra
cuje pod kontrolą realizatora usługi wybranego przez abo
nenta oraz układ transmisyjny służący do dostarczania 
komunikatów sygnalizacyjnych z przynajmniej jednego 
węzła sygnalizacyjnego do urządzenia abonenckiego 
oraz przynajmniej jednej usługi telekomunikacyjnej z węz
ła obsługowego do urządzenia abonenckiego, przy czym 
układ transmisyjny pracuje pod kontrolą realizatora trans
misji niezależnego logicznie od realizatora sygnalizacji. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 306176 (22) 94 12 08 6(51) H04L 12/46 
H04M 12/06 

(31) 93 164521 (32) 93 12 09 (33) US 
(71) AT & T Corp., Nowy Jork, US 
(72) La Porta Thomas F., US; Veeraraghavan 

Malathi, IN 
(54) System sygnalizacji bezpośredniej dla 

wąskopasmowych sieci telekomunikacyjnych 
(57) System zawiera elementy umożliwiające odbiór w sieci 

informacji sygnalizacyjnej z przyłączonego do niej urządzenia 
telekomunikacyjnego za pośrednictwem pierwszych elementów 
oraz elementy umożliwiające przetwarzanie informacji sygnali
zacyjnej w celu umożliwienia urządzeniu telekomunikacyjnemu 
nawiązania łączności z drugą siecią za pośrednictwem trasy 
łączy, która obejmuje oddzielne drugie elementy, przyłączone 
do urządzenia telekomunikacyjnego. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301357 (22) 93 12 06 6(51) H04M 15/18 
(71) TELEKOMUNIKACJA POLSKA S. A 

Zakład Usług Technicznych, Łódź 
(72) Szczepański Jerzy, Płochocki Janusz, 

Sienkiewicz Wiktor, Rumiński Ryszard, 
Krawczyk Stanisław, Michalak Wojciech, 
Pakowski Dariusz 

(54) Układ do szczegółowej taryfikacji rozmów w 
elektromechanicznych centralach 
telefonicznych 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma grupę autonomicz
nych jednostek taryfikacyjnych (AJTi4-p), których wyjścia połą
czone są za pośrednictwem koncentratora (C) z centralnym 
komputerem taryfikacyjnym (PC), przy czym pierwsze wejście 
(1i-Mp) autonomicznych jednostek taryfikacyjnych (AJTI-Ť-P) 
połączone są z grupami rejestrowych zespołów (JE) o liczności 
1 do n, drugie wejścia (2i-r-2p) połączone są z grupami abo
nenckich rejestrów (ED) o liczności 1 do m, a trzecie wejścia 
(3i-H3p) połączone są z grupami od 1 do r dołączników prese-
lekcji ( C P I - M ) , natomiast grupa abonenckich bloków (ESLi4-k) 
jest połączona z grupą dołączników preselekcji ( C P I - M ) za 
pośrednictwem grupy układów identyfikatorów (IDi-r-k) i drogi 
sygnałowej preselekcji (FCESLDr). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 307680 (22) 93 08 26 6(51) H04Q 7/20 
H04B7/26 

(31) 92 923824 (32) 92 08 26 (33) FI 
93 933744 26 08 93 FI 

(86) 93 08 26 PCT/FI93/00336 
(87) 94 03 03 WO94/05126 PCT Gazette nr 06/94 
(71) TELECOM FINLAND OY, Helsinki, FI 
(72) Makkonen Matti, Pokka Tapani, Lehto 

Markku 
(54) System telefonii ruchomej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest system do przekazywania 

połączeń telefonów ruchomych między dwoma lub wieloma 
abonentami ruchomymi (10, 11) w systemie telekomunikacyj
nym. 

Według wynalazku, gdy określona wcześniej grupa prze
prowadza wywołanie używając wewnętrznego numeru grupowe
go, to połączenie to jest rejestrowane, gdy abonent wywołujący 
i/lub abonent wywoływany jest abonentem ruchomym, w centrali 
(23) ruchomej w określony wcześniej sposób, aby uczynić możli
wym zaliczanie tych połączeń odmiennie niż połączenia zewnętrz
ne grupy. 

(10 zastrzeżeń) 



Nr 12 (560) 1995 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

A1 (21) 305748 (22) 94 11 08 6(51) H05K 5/00 
(31) 93 9319137 (32) 93 12 08 (33) DE 
(71) DeTeWe-Deutsche Telephonwerke, Berlin, 

DE 
(72) Klingbell Manfred, Massmann Manfred, 

Wedell Jurgen, Kramer Katharina, Putz 
Peter, Krispin Harro, Schultz Horst 

(54) Obudowa urządzeń telekomunikacyjnych o 
konstrukcji modułowej 

(57) Obudowa, której pojedynczy moduł jest rozbudowany, 
składa się z korpusu (10) i osłony (20) ze szczelinami wentyla
cyjnymi (21). 

Na korpusie (10) jest zamocowany nośnik (30), który 
wraz z pokrywą (50) i w połączeniu z korpusem (10) tworzy 
klatkę Faraday'a dla zespołów wtykowych (70). 

Tylna płytka (40) okablowania jest zamocowana na od-
stępnikach (41) na korpusie (10), którego łączniki wtykowe są 
umieszczone w klatce Faraday'a, a boczne łączniki wtykowe 
pod kapturkami ekranującymi (42) wtyku są dołączane do na
stępnego modułu. 

Zasilacz (60) jest zamontowany na korpusie (10) i za 
pomocą dwóch występów (61) wstawiony w dwa wycięcia kor
pusu (10) oraz zabezpieczony śrubami. 

(6 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 99255 (22) 93 12 09 6(51) A21B 1/06 
(75) Mindur Marian, Jankowice Wielkie 
(54) Piec do wypieku pieczywa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest energooszczędny piec do 

wypieku pieczywa. 
Ściana czołowa obudowy pieca (7) posiada izolowane 

termicznie drzwi (4). Komora wypieku (2) zasilana grzałkami (12) 
oddzielona jest od obudowy (7) warstwą izolacyjną (3). Drzwi 
pieca (4) posiadają szybę (9) i rygiel zamykający (10). Drzwi 
pieca umieszczone na jednej z bocznych ścian bryły obudowy 
z udziałem zawiasów, posiadają szybę i zamykane są ryglami. 
Elementy grzejne pieca umieszczone są pod komorą wypieku, 
a sterowanie i sygnalizacja pracy pieca znajduje się pomiędzy 
obrysem drzwi, a krawędzią boczną bryły obudowy pieca. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99174 (22) 93 12 02 6(51) A45F 4/02 
(75) Sokołowski Bogdan, Nowy Tomyśl 

(54) Plecak 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest plecak na stelażu, 

który charakteryzuje się tym, że stelaż ma zamocowane wysta
jące kółka (2) oraz tym, że plecak (3) może być zawieszany 
dwustronnie, co pozwala na wykorzystanie plecaka na stelażu 
jako wózka. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102036 (22) 95 02 07 6(51) A47C 17/36 
(75) Typiak Franciszek, Aleksandrów Łódzki 
(54) Kanapa narożna 
(57) Kanapa narożna, posiadająca pojemnik na pościel, po

duszki, charakteryzuje się tym, że stała część (1) jest w kształcie 
prostokąta, do którego przylega część ruchoma (2), również w 
kształcie prostokąta, mocowana do stałej części (1) sztywnym 
zawiasem, w połowie stałej części (1) usytuowany jest pojemnik 
(4) na pościel, w formie szuflady z uchwytem (5), zaś w drugiej 
połowie stałej części (1) usytuowana jest wysuwnaszuf lado-pół-
ka dla dwóch poduszek (7), przy czym w ruchomej części (2), 
pod elastycznym wyściełającym elementem (8), jest pojemnik 
(11) na pościel, a na stałych ściankach oparte są poduszki (7), 
zaś ruchoma część (2) od spodu ma usytuowane rolki (12). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1 (21) 99199 (22) 93 12 03 6(51) A47C 27/00 

(75) Batko Edward, Malbork 
(54) Materacyk niemowlęcy przystosowany, 

zwłaszcza do kąpieli 
(57) Materacyk charakteryzuje się tym, że w wewnętrznej 

przestrzeni korpusu (1), wykonanego z gąbczastego materiału, 
wyprofilowane jest z zaobleniami poprzecznymi wgłębnie (2) o 
kształcie sylwetki niemowlęcia. Wgłębienie (2) i górna powierz
chnia korpusu (1), w osi wzdłużnej wykonane są pod kątem, ze 
spadkiem w kierunku od główki do nóżek niemowlęcia. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99198 (22)93 12 03 6(51) A47D 13/02 

(75) Batko Edward, Malbork 
(54) Siedzenie niemowlęcia 
(57) Siedzenie zawiera korpus (1) wykonany z gąbczastego 

materiału, w którym wyprofilowane jest z zaobleniem poprze
cznym wgłębienie (2) o kształcie pośladków niemowlęcia. Przy 
podstawie korpusu (1) ukształtowany jest oporowy występ (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101964 (22) 95 01 25 6(51) A47F 3/12 

(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA, 
Chełmno 

(72) Krzywdziński Jacek 
(54) Złącze konstrukcyjne trójścienne, zwłaszcza 

do łączenia płyt szklanych 
(57) Złącze konstrukcyjne trójścienne stanowiące monolity

czny odlew charakteryzuje się tym, że w środkowej części pro
stopadłościanu (1) wykonany jest otwór (3), do którego wprowa
dza się pręt usztywniający konstrukcję, natomiast przylegające 
części stanowią trzy ramiona (2) z uformowanymi szczelinami 
(4), ana powierzchniach czołowych tych szczelin ukształtowane 
są elementy ustalające (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101996 (22) 95 01 30 6(51) A47F 3/12 

(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA, 
Chełmno 

(72) Krzywdziński Jacek 
(54) Złącze konstrukcyjne kątowe, zwłaszcza do 

łączenia płyt szklanych 
(57) Złącze konstrukcyjne kątowe stanowiące monolityczny 

odlew charakteryzuje się tym, że w środkowej części prosto
padłościanu (1) wykonany jest otwór (3), do którego wprowadza 
się pręt usztywniający konstrukcję, natomiast przylegające czę
ści stanowią dwa ramiona (2) z uformowanymi szczelinami (4), 
a na powierzchniach czołowych w tych szczelinach ukształtowa
ne są elementy ustalające (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99220 (22) 93 12 06 6(51) A47H 13/02 

(75) Wielgosz Leon, Żory 
(54) Suszarka do bielizny 
(57) Suszarka do bielizny lub odzieży jest wyposażona w 

dwie belki nośne (1) zakończone uchwytami linki (2), połączone 
ze sobą przez szereg rurkowych elementów (3), zakończonych 
łapkami (4) oraz linki (8), które z tulejki uchwytu linki (2) prowa
dzone są pionowo w górę przez krążki (5), po czym poziomo 
przez dodatkowy krążek, przez który przechodzą wszystkie linki 
(8) i poniżej są połączone przez zawiązane na nich węzły, na 
których osadzone są elementy ustalające (6). Wysokość suszarki 
osiąga się przez umieszczenie odpowiedniego elementu ustalają
cego (6) w uchwycie stałym (7). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99256 (22) 93 12 10 6(51) A47L 23/22 
(71) GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. Zakłady 

Gumowe w Partyni, Radomyśl Wielki 
(72) Hosaja Andrzej 
(54) Wycieraczka do obuwia 
(57) Wycieraczka do obuwia, wykonana z mieszanki gumo

wej jest monolitycznym kształtem, składa się z płyty (7), na której 
w siatce kwadratowej rozmieszczone są pojemniki cylindryczne 
(1) i pojemniki kwadratowe (2), połączone z otworami wysypo-
wymi (6) powierzchniami skośnymi. Pojemnik cylindryczny (1) 
otoczony jest cylindrycznym elementem czyszczącym (3), który 
z kolei jest otoczony ośmiokątnym elementem czyszczącym (4). 
Powierzchnia dolna płyty (7) posiada kołki półkoliste, otaczające 
każdy otwór wysypowy (6). Wycieraczka w trakcie eksploatacji 
jest czysta na górnej płaszczyźnie, a brud gromadzi się pod 
wycieraczką, w przestrzeni między powierzchnią dolną płyty (7), 
a posadzką. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 101532 (22) 94 11 17 6(51) A61G 5/02 
(75) Mokosa Dariusz, Warszawa 
(54) Wózek rehabilitacyjno-inwalidzki 
(57) Istotą wózka jest zaopatrzenie każdego widelca (21) 

mocującego małe koło jezdne w uchwyt (23) zaopatrzony w 

automat wyczepny (24) oraz w mimośrodowy przełącznik (25) 
zmiany pochylenia uchwytu. Do każdego pionowego wspornika 
(6) łączącego pobocznice dolne z pobocznicami górnymi oraz 
do pobocznicy dolnej na jej odcinku (17) podgiętym ku pobo-
cznicy górnej przymocowany jest jednostronnie adapter pozy
cyjny (22) z przegubami typu "camber-winkiel". Adapter ten 
posiada niezależne przeguby (26) oraz szczelinę (16) do prze
suwania i zamocowania w niej osi dużego koła. Przednia część 
pobocznie jest zagięta zarówno ku pobocznicom dolnym jak i 
ku sobie. 

Wózek znajduje główne zastosowanie do rehabilitacji 
osób z niesprawnością kończyn dolnych. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99231 (22) 93 12 07 6(51) A62B 37/00 
(75) Koczy-Kabot Elżbieta, Katowice; Goczyla 

Paweł, Siemianowice; Błachno Lucjan, 
Siemianowice; Poremski Bogusław, 
Katowice; Rogoziński Piotr, Siemianowice 

(54) Zestaw ratowniczy 
(57) Zestaw składa się z uchwytu narzędziowego (5), który 

poprzez szybkozłącze (4) połączony jest za pomocą węża ciś
nieniowego (3) i reduktora (2) z butlami (1) ze sprężonym 
powietrzem. Ponadto butle ze sprężonym powietrzem (1) dodat
kowo są wyposażone w szelki (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99185 (22) 93 12 03 6(51) A62C 17/00 
(71) POSTEOR Przedsiębiorstwo Wdrażania i 

Upowszechniania Postępu Technicznego i 
Organizacyjnego Sp. z o.o., Wrocław 

(72) Szarski Piotr, Zieliński Waldemar 
(54) Gaśnica proszkowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest gaśnica proszko

wa, która ma szczególne zastosowanie w samochodach osobo
wych. 

Gaśnica jest utworzona z walcowego zbiornika (1) i 
zaworu (5) osadzonego w zbiorniku (1) od czoła. Zbiornik (1), 
od strony zaworu (5), ma płaszcz zaokrąglony, zaś po przeciw
nej stronie ma wklęsłą dennicę (2), a zawór (5) jest osadzony w 
zaokrągleniu zbiornika (1) za pośrednictwem króćca (3) z koł
nierzem (4). Zawór (5) ma zamykający grzybek (7) z trzpieniem 
(8) zaopatrzonym w talerz (10) usytuowany na zewnątrz zaworu 
(5). Talerz (10) jest oparty o sprężynę (12) umieszczoną na 
zewnątrz zaworu (5). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99223 (22)93 12 07 6(51) A63B 23/16 
(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 

Zielona Góra 
(72) Patora Paweł, Volkommen Krzysztof, 

Szymańska-Dolata Bożena 
(54) Przebijak 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przebijak wspo

magający proces rehabilitacji silnego chwytu rąk i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 

Przebijak ma przebijane elementy (4) umieszczone w 
otworach (3) w poziomym elemencie (2), przy czym otwory (3) 
mają średnicę nieco większą od elementu przebijanego i w swej 
osi mają umieszczone dwie sprężyny w kształcie litery B. Prze
bijane elementy (4) zakończone są klockami (6) o kształcie 
dowolnej figury. 

Przebijak ten spełnia znacznie więcej funkcji, bo oprócz 
zabawowej, przede wszystkim wspomaga proces rehabilitacji, 
a jego konstrukcja przedłuża mu żywotność. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99224 (22) 93 12 07 6(51) A63B 23/16 
(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 

Zielona Góra 
(72) Gdakowicz Wojciech, Smykowski Andrzej, 

Szymańska-Dolata Bożena 
(54) Zabawka rehabilitacyjna w postaci choinki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabawka rehabili

tacyjna w postaci choinki, składana według inwencji dziecka, 
wspomagająca proces rehabilitacji koordynacji ruchowo-wzro-
kowej, która jednocześnie spełnia funkcję zabawową. 

Zabawka ma składany trzon (1), mocowany w podsta
wie (2), złączonymi w nim poziomymi elementami (3) będącymi 
gałązkami. Elementy (3) mają na swej długości przelotowe 
otwory (4) do umieszczania w nich klocków (5) z kołkami (6), 
które stanowią ozdoby choinkowe. Trzon (1) i elementy (3) 
łączone są ze sobą za pomocą łączników. 

Zabawka ta spełnia funkcje dydaktyczne i rehabilitacyj
ne. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 99226 (22) 93 12 07 6(51) A63B 23/16 
(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 

Zielona Góra 
(72) Patora Paweł, Volkommen Krzysztof, 

Szymańska-Dolata Bożena 
(54) Zabawka w postaci pajaca 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabawka w posta

ci pajaca z elementami służącymi rehabilitacji dzieci niepełno
sprawnych. 

Zabawka ta zbudowana jest z elementu (1) będącego 
tułowiem i głową, do którego mocowane są ruchomo elementy 
(2, 3). Na elemencie (1) mocowany jest obrotowo walcowy 
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element (4) stanowiący pompon, przycisk (5) będący nosem i 
na tułowiu obrotowa tarcza (6). Na elementach (3) mocowany 
jest poziomy walcowy element (7) z głębokimi nacięciami i 
obrotowy element (8) oraz wykonane są w nim dwa rzędy 
równoległych do siebie otworów (9). 

Zabawka ta zawiera wszystkie niezbędne elementy do 
rehabilitacji chorego dziecka, przy czym proces ten odbywa się 
na atrakcyjnym sprzęcie. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99228 (22) 93 12 07 6(51) A63B 23/16 

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 
Zielona Góra 

(72) Gdakowicz Wojciech, Smykowski Andrzej, 
Szymańska-Dolata Bożena 

(54) Zabawka rehabilitacyjna do koordynacji 
ruchowo-wzrokowej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabawka rehabili
tacyjna do koordynacji ruchowo-wzrokowej w postaci planszy z 
klockami, u dzieci z porażeniem mózgowym. 

Zabawka ma planszę (1) z otworami (2) ułożonymi w 
kształcie krzyża, w które wchodzą klocki (3) z kołkami (5) i trzon 
(4). Na trzon (4) nakładane są klocki (6) z otworami przelotowy
mi. Plansza (1) jest jednocześnie ścianą skrzyni (7), która jest 
zamykana płytą (8). 

Daje ona większe możliwości rehabilitacji dziecka i 
uczestnictwa w niej więcej niż jednego dziecka. Poza tym, 
zabawka ta poprzez większą ilość elementów jest atrakcyjniej
sza. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 102218 (22) 95 03 07 6(51) B01D 39/16 

(71) MORATEX Instytut Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych, Łódź 

(72) Wierzbowska Teresa, Witek Barbara, 
Nowicki Bolesław, Błaszczyk Wojciech 

(54) Przegroda filtracyjna do odpylania 
zasiarczonych spalin kotłowych 

(57) Przegroda filtracyjna do odpylania i odsiarczania 
spalin kotłowych w formie worka jest wykonana z materiału 
warstwowego składającego się z pięciu warstw (1, 2, 3, 4 i 
5). 

Warstwy (2), (3) i (4) połączone są przez igłowanie, 
a warstwa (1) z warstwą (2) i warstwa (4) z warstwą (5) 
połączone są siłami adhezji. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99166 (22) 93 11 29 6(51) B05C 1/08 

(75) Jurkowski Lech, Kraków 
(54) Wałek malarski 
(57) Wałek malarski składa się z walca (1) z nośną częścią 

perforowaną (8), pokrytą powłoką nasączalną (9) i powłoką 
malującą (10). Boczne części walca zakończone są dwoma 
łożyskami zewnętrznymi (3), z których jedno posiada otwór 
wlewowy (11) z korkiem (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99208 (22) 93 12 06 6(51) B23B 27/06 

(71) Turski Leszek, Wrocław 
(72) Turski Leszek, Pilch Andrzej 
(54) Element skrawający noża 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element skrawają

cy noża przeznaczony szczególnie dla kombajnów górniczych. 
Element skrawający noża ma postać walca (1) z jedną 

ścianą czołową o kształcie stożka (2), a przeciwległa ściana 
czołowa (3) walca (1) jest płaska. Pobocznica walca (1) ma dwa 
przeciwległe ścięcia. Płaska ściana czołowa (3) ma wgłębienie 
(4) o kształcie czaszy. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99209 (22) 93 12 06 6(51) B23B 27/06 

(71) Turski Leszek, Wrocław 
(72) Turski Leszek, Pilch Andrzej 
(54) Element skrawający noża 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element skrawają

cy noża przeznaczony szczególnie dla kombajnów górniczych. 
Element skrawający noża ma postać walca (1) z jedną 

ścianą czołową o kształcie stożka (2), a przeciwległa ściana 
czołowa (3) walca (1) jest płaska. Pobocznica walca (1) ma dwa 
przeciwległe ścięcia. Płaska ściana czołowa (3) ma wgłębienie 
(4) o kształcie czaszy. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 102047 (22) 95 02 09 6(51) B23C 1/20 

(75) Walter Jerzy, Mogilno; Joszko Stanisław, 
Mogilno 

(54) Urządzenie przenośne do frezowania 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie regeneracji i 

wykonawstwa gniazd wyczystkowych w sekcjach kotłów sekcyj-
no-rurowych. 

Urządzenie ma podstawę (1), na której umieszczony jest 
suport wzdłużny (2), a na nim suport poprzeczny (6), w którym 
osadzona jest przesuwnie obudowa (13) wrzeciona (10) umoco
wana do korpusu (11) przekładni (12). 

( 6 zastrzeżeń) 

U1(21) 99243 (22) 93 12 10 6(51) B25B 27/073 

(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 
Warszawa 

(72) Rogalski Zdzisław 
(54) Przyrząd do naciągania rury polietylenowej 

na końcówkę stalowego trójnika do wcinek 
(57) Przyrząd ma dwa ramiona (1,2), które są wycinkami rury 

(3). Przez górny element łączący przechodzi śruba (6), na której 
dolnym końcu znajduje się stopka (7) z klinowym symetrycznym 
wybraniem (8), a nad nią płytka (9) zapewniająca poosiowe 
przesuwanie stopki (7). Dolny element łączący (5) jest niepeł
nym pierścieniem. Łeb śruby (6) wyposażony jest w przetyczkę 
(13). 

Przyrząd znajduje zastosowanie w gazownictwie. 
(1 zastrzeżenie) 



62 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (560) 1995 

U1(21) 99217 (22) 93 12 08 6(51) B27B 9/02 
(71) REMA SA, Reszel 
(72) Macioszek Longin, Koniuszek Janusz, 

Nagórny Krzysztof 
(54) Pilarka 
(57) Pilarka, w której piła (3) osadzona jest na wale elektry

cznego silnika napędowego (1) za pośrednictwem kołnierzy 
zaciskowych, charakteryzuje się tym, że kołnierze zaciskowe: 
zewnętrzny (6) i wewnętrzny (7) mają wewnątrz piast podłużne 
rowki na wpust i są dociskane do siebie śrubą wkręcaną w 
wykonany osiowo od czoła, nagwintowany otwór w wale silnika 
(1), a zewnętrzna powierzchnia obwodowa piasty wewnętrzne
go kołnierza zaciskowego ma od strony silnika (1) kształt sze
ściokątny. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99244 (22) 93 12 10 6(51) B27N 3/00 
(75) Szemetyłło Stanisław, Warszawa; Szemetyłło 

Marta, Warszawa 
(54) Suszarnia tunelowo-akumulacyjna, 

zwłaszcza do suszenia drewna 
(57) Suszarnia według wzoru charakteryzuje się tym, że ma 

konstrukcję szklarniową, w której są oszklone powierzchnie 

ściany (1) południowej i dachu (2) jednospadowego, opartego 
na tej ścianie, natomiast ściana północna jest izolowana termi
cznie. W budynku suszarni, wzdłuż oszklonych powierzchni 
usytuowane są rurowe kolektory (9) ciepła, wypełnione wodą, 
które połączone są z rurami (10) zbiorczymi, usytuowanymi 
wzdłuż korytarza tunelu, tworząc zamknięty obieg wody. Osz
klone ściany i dach mają po zewnętrznej stronie zasłony (6) 
izolacyjne z płyt, odchylane do poziomu i pionu, tworzące 
powierzchnie odbijające promienie słoneczne. Suszarnia we
dług wzoru jest ogrzewana wyłącznie energią słoneczną. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 102118 (22) 95 02 22 6(51) B60B 3/08 
(75) Malinowski Marian, Oława 
(54) Obręcz dla koła jezdnego, zwłaszcza dla 

pojazdów jednośladowych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obręcz dla koła 

jezdnego przeznaczona szczególnie dla pojazdów jednoślado
wych gospodarczych. Obręcz jest utworzona z dwu symetrycz
nych tarcz (1) złączonych ze sobą, a w otworach tarcz (1) 
osadzona jest tuleja (6), zaś zewnętrzne obrzeża tarcz (1) są 
zagięte do wewnątrz stycznie do profilu obrzeża. Obręcz chara
kteryzuje się tym, że tuleja (6) jest osadzona w cylindrycznych 
króćcach (8) utworzonych z zagięcia na zewnątrz skrajnej we
wnętrznej części (2) tarcz (1), a szerokość (S) obręczy w miejscu 
połączenia z tuleją (6) wynosi 0,8-1 długości (L) tulei (6), zaś 
tarcze (1) są złączone ze sobą nitami (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99239 (22) 93 12 08 6(51) B60C 27/06 
(75) Panek Julian, Wrocław 
(54) Łańcuch przeciwślizgowy 
(57) Łańcuch przeciwślizgowy charakteryzuje się tym, że 

poprzeczne łańcuchy (3) połączone są z wewnętrznym elemen
tem (1) i zewnętrznym elementem (2) trwale za pomocą zespa-
wanych końcowych ogniw (4) poprzecznych łańcuchów (3), 
które są usytuowane skośnie względem osi wewnętrznego ele
mentu (1) i zewnętrznego elementu (2), tworząc wraz z tymi 
elementami konstrukcję choinkową, a napinający element (5) 
ma wycięcia końców ramion, mających kształt litery C. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99200 (22) 93 12 03 6(51) B60T17/00 
B61H3/00 

F16D 65/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Sobaś Marek, Sajdak Tadeusz 
(54) Trójkąt hamulcowy 
(57) Trójkąt hamulcowy utworzony z ramion i podstawy cha

rakteryzuje się tym, że podstawę trójkąta tworzą odcinek prosty 
rury (1) z przymocowanymi do niej powierzchniami czołowymi 
wstawki (2). Do powierzchni czołowych wstawek (2), leżących 
na zewnątrz rury (1) są przytwierdzone powierzchnie czołowe 
czopów (3) mających kształt cylindrów. Osie symetrii wzdłużnej 
czopów (3) leżą na prostej równoległej do osi symetrii wzdłużnej 
rury (1). Do powierzchni bocznych wstawek (2) są przymocowa
ne końce ramion (4) tworzących wierzchołek trójkąta leżący w 
osi symetrii poprzecznej podstawy. Cięgło (5) jest przytwierdzo
ne do ramion (4). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99184 (22) 93 12 01 6(51) B61D 17/06 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. 

Obrońców Bydgoszczy, Bydgoszcz 
(72) Karwasz Andrzej, Sień Aleksander, 

Duszyński Zenon, Żurowski Zygfryd, Berg 
Jerzy, Budziak Jan, Jończyk Marek, 
Lewandowski Roman, Jaranowski Krzysztof, 
Cukras Aleksander, Ludwig Zygfryd 

(54) Wagon z odchylnými ścianami czołowymi 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wagon-węglarka 

z odchylnými ścianami czołowymi. 
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Wagon charakteryzuje się tym, że górne końce słupków 
narożnych (1) połączone są belką (2) z płatem uszczelniającym 
(3), którego dolna krawędź leży poniżej górnej krawędzi odchyl-
nej ściany (7). Szerokość ściany (7) jest większa od odległości 
między słupkami (1), natomiast odległość krawędzi dolnej ścia
ny (7) od osi obrotu czopów (5) jest większa niż odległość tej osi 
od progu (12) wagonu. Ściana (7) wyposażona jest w boczne 
(9) i dolny (8) elementy uszczelniające. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99179 (22) 93 12 01 6(51) B65D 6/18 
(75) Miarka Maria, Andrychów 
(54) Opakowanie na żywność 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie na 

żywność wykonane z tworzywa sztucznego i przeznaczone do 
przechowywania artykułów żywnościowych, szczególnie słody
czy. 

Opakowanie zawiera pojemnik (1) i pokrywę (2), która 
posiada odpowiednio ukształtowaną planszę (9). Obrzeże plan
szy (9) ma postać wywiniętego kołnierza (12). Czołowe części 
płaskie planszy (9) stykają się z częścią płaską czołowej ścianki 
(6) pokrywy (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99211 (22)93 12 06 6(51) B65D 41/30 
(75) Więckowski Włodzimierz, Wejherowo 
(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego 
(57) Pojemnik odznacza się tym, że jego korpus (1) i przy

krywka (2) są wyposażone w kołnierze, przy czym kołnierz 
korpusu (1) składa się z podstawy (4) i ramienia (5), zaś kołnierz 
przykrywki (2) składa się z pobocznicy (6) ściętego stożka i z 
pierścieniowego nadlewu w kształcie odwróconej litery U połą
czonej jednym swym ramieniem z płaszczyzną przykrywki (2), 
a drugim z pobocznicą (6) zakończoną pierścieniowym nadle-
wem (7). Na kołnierzu korpusu (1) jest wyprofilowany element 
zatrzaskowy składający się z wycinka podstawy (4) i wycinka 
(10) ramienia (5), który jest zaopatrzony w wypust (8), podparty 
wspornikami (13) połączonymi też z wycinkiem podstawy i 
wycinkiem (10) oraz punktowo z pobocznicą korpusu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101750 (22) 94 12 16 6(51) B65D 85/62 
(75) Rozwadowski Paweł, Poznań 
(54) Pojemnik do bilonu 
(57) Pojemnik jest wykonany z arkusza papieru zwiniętego 

w rurkę (1), przypominającą kształtem stożek ścięty o niewielkiej 
zbieżności. Denko jest wykonane w formie koła, przy czym 
podwinięte obrzeże (3) koła denka jest przyklejone do powierz
chni wewnętrznej węższego końca rurki (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101496 (22) 94 11 05 6(51) B65F 1/00 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji 

Zwierzęcej MEPROZET, Kościan 
(72) Przywecki Władysław, Cieślak Andrzej, Woś 

Kazimierz 
(54) Urządzenie wrzutowe kontenera, zwłaszcza 

kontenera na materiały wtórne 
(57) Urządzenie wrzutowe umieszczone jest w otworze wrzu

towym (1) kontenera (2) i składa się z podzespołu ruchomego 
zawierającego kosz (3) przymocowany do ramienia (4) oraz 
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podzespołu stałego w postaci podstawy (5) zamocowanej do 
ścian wewnętrznych (6) połączonych z obudową kontenera (2). 
Podzespół ruchomy poprzez słupki (13) ramienia (4) zamoco
wany jest obrotowo na wspornikach (15), które przytwierdzone 
są do ścian wewnętrznych (6) i obudowy kontenera (2). 

Do kosza (3) przymocowany jest uchwyt (12) skierowa
ny w dół i wystający poza kontener (2), a w ścianach wewnętrz
nych (6) osadzone są zderzaki (18). 

(6 zastrzeżeń) 

U1(21) 99207 (22) 93 12 06 6(51) B65F1/02 

(75) Krysiak Eugeniusz, Leszno; Krysiak Maria, 
Leszno; Krysiak Sławomir, Leszno; Krysiak 
Elżbieta, Leszno 

(54) Kosz na śmieci 
(57) Kosz składa się z podstawy (1), stelaża (2) i zasobnika 

(3) umieszczonego w stelażu (2). 
Podstawa (1) wyposażona jest w dwa wsporniki (5) i 

położone poziomo prowadnice zewnętrzne (6). Stelaż (2) zbu
dowany jest z obręczy górnej (10), dolnej i ramki dna połączo
nych ze sobą za pomocą pionowych profilowanych ramek (13). 
Stelaż (2) poprzez poziome łączniki przymocowany jest do 
prowadnic wewnętrznych i umieszczony przesuwnie w prowad
nicach zewnętrznych (6) podstawy (1). 

Od części bocznych obręczy górnej (10) odstają półki 
(16), a w części przedniej utworzony jest uchwyt (18). 

Ramka dna jest w przodzie zagięta do góry tworząc 
gniazdo. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGU 

U1(21) 99232 (22) 93 12 07 6(51) C05F 3/06 

(75) Doman Waldemar, Kurnos; Jurkiewicz 
Mirosław, Łódź 

(54) Pojemnik ekologiczny z dżdżownicami 
kalifornijskimi do utylizacji odpadków 
gospodarczych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem utylizacji odpadków 
gospodarczych pochodzenia organicznego i odpadków prze
mysłowych pochodzenia niechemicznego w bezpośredniej bli
skości miejsca ich powstawania tzn. przy domach, w obejściach 
domków jednorodzinnych, obejściach przyzagrodowych, czy 
punktach obiektów zbiorowego żywienia. 

Utylizacja odpadków gospodarczych odbywa się w po
jemnikach ekologicznych, w których umieszczone są dżdżow
nice kalifornijskie. Dżdżownice kalifornijskie (1) umieszczone w 
pojemniku ekologicznym (2), nawarstwię obornika bydlęcego 
(4), dokarmiane są odpadkami gospodarczymi (5), w których 
żerują i po ich przetrawieniu wydzielają odchody w postaci 
humusu biologicznego (6). Produkt końcowy utylizacji od
padków gospodarczych w pojemniku ekologicznym przy 
zastosowaniu dżdżownic kalifornijskich jest wysokowarto-
ściowym nawozem naturalnym, mającym zastosowanie w 
rolnictwie, ogrodnictwie, ogrodach przydomowych i pra
cowniczych ogródkach działkowych, jak również innych 
terenach zielonych. 

(1 zastrzeżenie) 



66 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (560) 1995 

U1(21) 99257 (22) 93 12 10 6(51) C23F 13/00 
(75) Ciarka Włodzimierz, Włocławek; 

Tyszkiewicz Mariusz, Włocławek 

(54) Elektroda pomiarowa 
(57) Elektroda do pomiaru potencjału konstrukcji stalowej 

zakopanej w gruncie, składająca się z naczynia ceramicznego, 
w którym znajduje się spirala miedziana zanurzona w stałym 
elektrolicie, składającym się z krystalicznego siarczanu miedzi i 
bentonitu, z wyprowadzonym na zewnątrz przewodem pomia
rowym, przykryta warstwą izolacyjną, charakteryzuje się tym, że 
naczynie ceramiczne (6) w części dolnej wyposażone jest w 
próbkę (9) z materiału identycznego jak mierzona konstrukcja, 
połączoną przewodem pomiarowym (2) z mierzoną konstrukcją, 
a wewnątrz naczynia (6) znajdują się wkładki buforowe, dolna 
(7) i górna (4), skierowane do siebie powierzchniami wypukłymi, 
ograniczające elektrolit. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 99237 (22)9312 03 6(51) E0IB 2/00 
(75) Kowalski Wojciech, Knurów; Cybulski Jerzy, 

Knurów; Marciniak Andrzej, Chorzów; 
Zielińska Anna, Kędzierzyn-Koźle 

(54) Nasyp kolejowy 
(57) Przedmiot wzoru użytkowego stanowi kształt nasypu 

kolejowego, zwłaszcza przeznaczonego do terenów objętych 

szkodami górniczymi. Kształt nasypu ma postać warstw złożo
nych z piasku, przekładanych warstwami kamienia popłuczko-
wego. Warstwę podtorza stanowi tłuczeń ułożony na warstwie 
piasku. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102067 (22) 95 02 14 6(51) E01B 19/00 
(71) Kaczmarek Roman, Poznań; OPTIMA-PRK 

Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane, 
Suchy Las 

(72) Kaczmarek Roman 
(54) Segment płyty zabezpieczającej podłoże toru 

kolejowego przed zanieczyszczeniem 
(57) Segment płyty zabezpieczającej podłoże toru kolejowe

go przed zanieczyszczeniem ma kształt prostokąta, którego 
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górną powierzchnię tworzą dwie płaszczyzny pochylone wzglę
dem poziomu ku podłużnej osi symetrii segmentu, przy czym 
segment posiada obrzeża (1) wystające ponad jego górną po
wierzchnię i jest zaopatrzony w kanały odpływowe (3, 4), a na 
jego górnej powierzchni znajdują się klocki podporowe (2) dla 
ułożenia szyn. 

Segment charakteryzuje się tym, że długość segmentu 
mierzona wzdłuż osi toru w przybliżeniu dwa razy większa od 
jego wymiaru poprzecznego, a wymiar poprzeczny jest równy 
w przybliżeniu 1,7 szerokości toru. Krawędzie górne wszystkich 
obrzeży (1) znajdują się na wysokości górnych powierzchni 
klocków podporowych (2). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 101007 (22) 94 08 05 6(51) E02D 27/44 
H02B 13/08 

(75) Kunda Tadeusz, Gniewino 
(54) Fundament prefabrykowny pod szafki 

energetyczne i telekomunikacyjne 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji funda

mentu prefabrykowanego, który zawiera poziome fundamento
we belki (1) połączone rozłącznie z bocznymi pionowymi noś
nymi płytami (2), w których ukształtowane są poziome występy 
(3) pod osadzane na nich czołowe osłonowe płyty (4) z kształto
wym połączeniem stykających się ze sobą pionowych powierz
chni, złączone sztywno mocującymi elementami (5) tworząc 
cienkościeną konstrukcję skrzynkową. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99165 (22)93 1129 6(51) E03B 9/02 
(75) Lubieniecki Marek, Gdańsk; Warywoda 

Wojciech, Sopot 

(54) Zespół sterowania zasuwy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy budowy zespołu sterowania 

zasuwy, mającego sztywne cięgno zaopatrzone w gniazdo we
wnętrzne i wielokąt, przeznaczonego do wysterowywania podzie
mnych zasuw wodno-kanalizacyjnych, niewrażliwego na zmianę 
głębokości pogrążania. 

Zespół sterowania zasuwy charakteryzuje się tym, że 
trzpień pociągowy (1) o przekroju kwadratowym, ma na zewnę
trznym końcu osadzony uchwyt (3) z wewnętrznym gniazdem o 
przekroju kwadratowym, którego wylot (4) rozszerza się na 
zewnątrz w postać ostrosłupa. Drugi koniec trzpienia (1) jest 
osadzony suwiiwie w czworokątnym gnieździe (5), ukształtowa
nym na końcu cylindrycznej suwliwejtulei pociągowej (6), której 
przeciwny koniec jest ukształtowany w postać kwadratowego 
gniazda (7), z osadzonym w nim sworzniem kołnierzowym (8), 
zaopatrzonym w czop pokrętła (9) w kształcie ostrosłupa o 
przekroju kwadratowym. Jego kołnierz (10) spoczywa obrotowo 
na czole oporowej tarczy (11), sprzężonej z górną częścią (12) 
nieruchomej cylindrycznej pochwy dwudzielnej, osadzoną suw
iiwie w części dolnej (13), mającej oporowe przewężenie (14) z 
jednej strony i zakończonej z drugiej strony kielichowym dzwo
nem (15). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101958 (22) 95 01 24 6(51) E03B 9/04 
(71) INTER-BEFA Sp. z o.o., Bielsko-Biała 
(72) Sadlik Piotr, Loranc Stanisław, Kubica Józef 
(54) Hydrant 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest hydrant, zwłasz

cza nadziemny hydrant uliczny służący do pobierania wody z 
podziemnej sieci wodociągowej, do której jest podłączony. Roz
wiązanie może ponadto znaleźć zastosowanie w innych podo
bnych urządzeniach. 

Hydrant, wyposażony jest w grzyb (2), którego dolna 
powierzchnia (3) i boczna powierzchnia (4) pokryte są monoli
tyczną powłoką (5) o kształcie odpowiadającym obrysowi tych 
części. Boczna powierzchnia (4) powłoki (5) grzyba (2) styka się 
z wlotem odwadniającego zaworu (6), który ma postać cylindry
cznej tulei osadzonej nierozłącznie w ściance korpusu (1). Po
włoka (5) grzyba (2) wykonana jest z elastycznego materiału i 
połączona jest z powierzchniami (3, 4) nierozłącznie. 

(3 zastrzeżenia) 



68 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (560) 1995 

U1(21) 99183 (22) 93 12 01 6(51) E03D 5/00 
E03D7/00 

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. 
Obrońców Bydgoszczy, Bydgoszcz 

(72) Ciupa Andrzej, Duszyński Zenon, Kaszowski 
Aleksander, Korbik Jerzy, Nawrot Cezary, 
Nowakowski Roman, Paszkowski Bohdan, 
Sień Aleksander, Żurawski Zygfryd 

(54) Kabina ustępowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kabina ustępowa 

stosowana w wagonach kolejowych. Kabina charakteryzuje się 
tym, że obudowa (6) muszli ustępowej (5) i ściany kabiny 
umieszczone są wewnątrz wanny podłogowej (1), a wyposaże
nie łazienkowe zabudowane jest w ścianach naprzeciwko i po 
prawej stronie drzwi (4). Między pobocznicą wanny podłogowej 
(1) i ścianami oraz obudową (6), a także między lustrem i ścianą, 
jak również między elementami kabiny łączonymi na zakładkę 
umieszczona jest uszczelka. Miejsca łączenia elementów skła
dowych kabiny na styk zakryte są taśmą maskującą. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101653 (22) 94 12 02 6(51) E05C 5/00 
H02B1/00 

(75) Kunda Tadeusz, Gniewino 
(54) Modułowy zespół blokady drzwi celek 

rozdzielnicy elektrycznej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji zespołu 

blokady drzwi zawierającego blokujący krzywkowy element (1) 

osadzony rozłącznie nawale napędu łącznika (2) z możliwością 
regulacji kąta położenia oraz dźwigniowy element (3) blokujący 
wał napędu łącznika (2). Blokujący krzywkowy element (1) i 
dźwigniowy blokujący element (3) współpracują z drzwiami (4) 
lub ochronną barierką (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99241 (22) 93 12 09 6(51) E06B 1/12 
(71) BKT-System Sp. z o.o., Łódź 
(72) Isele Kurt, Allmendinger Peter 
(54) Ościeżnica metalowa 
(57) Ościeżnica (1) według wzoru użytkowego rozwiązuje 

zagadnienie mocowania jej do wolno stojących, pionowych 
słupów (18). Ościeżnica (1) jest dyfuzyjnie ocynkowana i ma na 
swym obwodzie wręgę (5) do osadzenia w niej elastycznego, 
odejmowanego uszczelniania (6), ma również nastawną wkład
kę kątową do regulacji docisku skrzydła drzwi (14) do ościeżnicy 
(1) oraz zaopatrzona jest w kabłąk (19) metalowy umożliwiający 
zamocowanie jej do słupa (18). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99242 (22) 93 12 09 6(51) E06B 1/12 
(71) BKT-System Sp. z o.o., Łódź 
(72) Isele Kurt, Allmendinger Peter 
(54) Ościeżnica metalowa składana 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie dostosowania 

ościeżnicy do różnych grubości ścian, w których są osadzone 
drzwi. 

Wzór użytkowy charakteryzuje się tym, że ościeżnica 
jest dyfuzyjnie ocynkowana i zaopatrzona jest w co najmniej 
dwie widełkowe kształtki (2) połączone nierozłącznie z częścią 
(6) nośną stanowiącą kształtownik o asymetrycznym przekroju 
poprzecznym, którego jedno ramię (7) zakończone jest zacze
pem (8) i ma wnękę (9) do zamocowania w niej nastawnej 
wkładki (10) kątowej regulującej docisk skrzydła drzwi (11) do 
ościeżnicy, a drugie ramię (16) tego kształtownika jest podwój
nie wygięte tworząc wręgę (17) do osadzenia w niej elastyczne
go, odejmowanego uszczelnienia (18) oraz zakończone jest 

wydłużoną listwą (23) wchodzącą między dwie płyty (24) części 
(25) maskującej, będącej również kształtownikiem o asymetry
cznym przekroju poprzecznym, którego jedne ramię (26) zakoń
czone jest zaczepem (27), a drugie ramię (28) tego kształtownika 
jest podwójnie wygięte w postaci dwóch równoległych do siebie 
płyt (24), które przesuwnie zachodzą na listwę (23). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99157 (22) 93 11 29 6(51) E21D 20/00 
(IIs) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Biliński Alfred, Kidybiński Antoni, 

Nierobisz Andrzej, Grim Arkadiusz 
(54) Kotwiowa podkładka upodatniająca 
(57) Podkładka składa się z dwóch elastycznych krążków (1, 

2) z powierzchniami bocznymi (3) w falistym kształcie i central
nym otworem (4) na kotew. Zewnętrzne i środkowe powierzch
nie czołowe (5, 6) elastycznych krążków (1, 2) są uzbrojone 
sztywnymi krążkami (7, 8). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 99176 (22) 93 12 01 6(51) F03D 1/00 
(75) Urynowicz Jerzy, Szczecin; Gadermann Hans 

Otto, Langwedel, DE 

(54) Silnik zwłaszcza wiatrowy 
(57) Silnik składa się z dwóch wirników (1) osadzonych na 

wspólnym fundamencie (17). 
Każdy wirnik (1) ma po osiem obwodowo rozmieszczo

nych płatów (5) osadzonych na osiach (4). 
Płaszczyzny płatów (5) znajdujących się w przestrzeni 

między wirnikami (1), a usytuowanych na poziomej średnicy 
wirników (1), są usytuowane prostopadle do kierunku wiatru. 

Kolejne płaty (5) są skręcone o kąt 22,5° za pośrednic
twem przekładni planetarnych (12) i (12'), kół zębatych (6) i (7) 
oraz wałków sterujących (8). 

Sąsiednie kierownice (11) i (11') płatów (5) parami są 
sprzężone za pomocą prostowodów (10). 

Zespół kół zębatych (13) i (14) oraz wał (15) przekazują 
moment obrotowy wirników (1) na generator (16). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99221 (22) 93 12 07 6(51) F16H 57/02 

(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, Warszawa 

(72) Przychodzień Piotr 
(54) Skrzynia biegów 
(57) Skrzynia biegów ma korpus (1 ), wewnątrz którego umie

szczone są w różnych płaszczyznach cztery uzębione wały (2, 
3, 4,5) z nasadzonymi (7, 8, 9 10) i przesuwnymi (11, 12) kołami 
zębatymi. Koło zębate (13) osadzone jest na obudowie mecha
nizmu różnicowego (17), będącej jednocześnie wałem ułoży-
skowanym w korpusie skrzyni. Zmiana położenia kół zębatych 
(11, 12) realizowana jest przy wykorzystaniu dźwigni (14) stero
wanych za pomocą sterownika. W wałach (5, 3, 4) oraz kołach 
zębatych (8, 9, 11, 12, 13) zastosowano uzębienie o zębach 
prostych, w wale (2) oraz kole zębatym (7) uzębienie o zębach 
skośnych. Przekładnię kątową o zębach kołowo-łukowych two
rzą koło zębate stożkowe talerzowe (10) współpracujące z zęb
nikiem (6). Mechanizm różnicowy składa się z satelitów (15) oraz 
kół koronowych (16) współpracujących z półosiami napędowy
mi (18, 19). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99216 (22) 93 12 08 6(51) F16L 3/16 

(71) Kaszyński Janusz, Gdynia 
(72) Onuszkiewicz Zenon, Kaszyński Janusz 
(54) Zawieszenie obrotowe przewodów rurowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji zawie

szenia o prostej i bardziej funkcjonalnej budowie od tradycyj
nych rozwiązań. 

Zawieszenie zawiera obrotową tuleję (1) o średnicy 
wewnętrznej odpowiadającej wielkości przekroju przewodu (2) 
połączonego z nią kołnierzem (3), której zewnętrzna powierzch
nia walcowa jest równocześnie bieżnią dla górnego i dolnego 
zespołu łożysk (4), mających po trzy łożyska w zespole. Para 
łożysk leżących w jednej osi pionowej jest przemieszczalna 
dzięki obrotowemu osadzeniu w płytach korpusu (5) mimośro-
dowych tulei z osadzonym w nich wałkiem (7), na którym umie
szczone są łożyska. Pozostałe łożyska zespołów łożysk (4) są 
nieruchome na skutek osadzenia ich na nieruchomych wałkach 
(7) bezpośrednio w płytach korpusu (5). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99164 (22) 93 11 29 6(51) F16L 41/02 

(71) SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o., Mikołów 
Paniowy 

(72) Spyra Czesław 
(54) Złączka do rur, zwłaszcza z tworzyw 

sztucznych 
(57) Złączka do rur, zwłaszcza z tworzyw sztucznych wyko

nana w postaci tulei wyposażonej w wewnętrznej części w 
pierścienie uszczelniające i zakleszczające oraz element ustala
jący, charakteryzuje się tym, że wewnętrzny występ ustalający 
(6) stanowi jednorodną całość z tuleją (1) złączki rurowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99201 (22) 93 12 03 6(51) F16L 41/02 

(75) Foks Kazimierz, Wilamowice; Popko 
Roman, Bielsko-Biała 

(54) Złączka rurowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złączka rurowa 

przeznaczona, zwłaszcza do łączenia przesyłowych rur z two
rzyw sztucznych rurociągów gazowych i innych mediów płyn
nych. 

Złączkę rurową tworzą zestawione ze sobą czołami wa
lec (1) i walec (2) o zróżnicowanej średnicy zewnętrznej, których 
zróżnicowane średnice przelotowych otworów połączone są ze 
sobą. W powierzchniach otworów wtopione są uzwojenia (4) 
połączone ze sobą i z bolcami (5) osadzonymi w rurowych 
występach (6) znajdujących się na powierzchniach zewnętrz
nych walców (1) i (2). Wszystkie części złączki tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99202 (22) 93 12 03 6(51) F16L 41/02 
(75) Foks Kazimierz, Wilamowice; Popko 

Roman, Bielsko-Biała 
(54) Element rozgałęźnika złącza rurowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element rozgałęźnika 

złącza rurowego, przeznaczony, zwłaszcza do łączenia tworzywo-
wych rur przesyłowych gazu i innych mediów płynnych. 

Element rozgałęźnika złącza rurowego stanowi kształtka 
w postaci wycinka koła, na której powierzchni zewnętrznej w osi 
wycinka koła osadzono walcowy występ mający przelotowy 
otwór (4), a symetrycznie do niego na powierzchni zewnętrznej 
kształtki osadzono występy rurowe (5) z osadzonymi w ich 
osiach bolcami, z którymi połączone są końce uzwojenia (7) 
wtopione w kształtowy występ (8) znajdujący się na wewnętrznej 
powierzchni (9) kształtki. Wszystkie części elementu stanowią 
monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99203 (22) 93 12 03 6(51) F16L 41/02 
(75) Foks Kazimierz, Wilamowice; Popko 

Roman, Bielsko-Biała 
(54) Złączka rurowa 
(57) Złączkę rurową stanowi kształtka w formie walca mająca 

przelotowy otwór (2), na którego końcach w powierzchnię otwo
ru (2) wtopione są uzwojenia (3) połączone ze sobą i z bolcami 
(4) osadzonymi w rurowych występach (5) znajdującymi się na 
zewnętrznej powierzchni kształtki. Wszystkie części złączki two
rzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99212 (22) 93 12 06 6(51) F16L 41/02 
(71) Odlewnia Żeliwa Zakład 

Produkcyjno-Handlowy, Radomsko 
(72) Matýska Adam 
(54) Trójnik żeliwny jednokołnierzowy 
(57) Trójnik posiada jeden króciec (1) z kołnierzem (2) oraz 

dwa króćce bose (3, 4). Jeden króciec bosy (3) ma obrobioną 
walcową powierzchnię zewnętrzną przystosowaną do wejścia w 
kielich rury, a drugi króciec bosy (4) ma pierścieniowe wgłębie
nie (5) na powierzchni wewnętrznej. Po obu stronach wgłębienia 

(5) powierzchnia wewnętrzna króćca (4) jest obrobiona mecha
nicznie i przystosowana do wejścia gładkiej końcówki rury. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99240 (22) 93 12 08 6(51) F21Q 5/00 
(71) Przedsiębiorstwo TIM Sp. z o.o., Wrocław 
(72) Walulik Jan, Gottfried Jerzy 
(54) Lampa sygnalizacyjna 
(57) Lampa jest utworzona z korpusu mocującego (1) i za

mocowanej do niego wychylnej osłony (2). Wewnątrz osłony (2) 
znajdują się elektroluminescencyjne diody stanowiące źródło 
światła. Diody mają kolorystykę odpowiednią do położenia w 
sygnalizatorze. Diody osadzone są w płycie przytwierdzonej do 
wychylnej osłony (2). Płyta ma obwód drukowany po przeciwnej 
stronie diody, a powierzchnia płyty, od strony diod, jest zaczer-
niona. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99204 (22) 93 12 04 6(51) F21S 13/04 
(75) Fugiel Marian, Krosno 
(54) Żarnik do lampki na paliwo płynne 
(57) Żarnik charakteryzuje się ty m, że jest w kształcie od góry 

ściętego wycinka kuli (3), który przechodzi ku dołowi w część 
walcową (4), a naczynie w pobliżu otworu (7) ma ściankę (1) o 
powierzchni zewnętrznej (6) w kształcie powierzchni stożka 
ściętego o wierzchołku usytuowanym poniżej otworu (7), przy 
czym żarnik (2) jest wykonany ze szkła żaroodpornego i styka 
się z powierzchnią (6) największym obwodem wycinka kuli (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 102169 (22) 95 03 01 6(51) F21V 3/00 
(75) Rękosiewicz Roman, Gdynia 
(54) Oprawa oświetleniowa, zwłaszcza do plansz 

reklamowych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa oświetle

niowa, zwłaszcza do plansz reklamowych umieszczanych na 
ścianach obiektów budowlanych. Oprawa oświetleniowa składa 
się z obudowy w postaci plastykowej rynny cylindrycznej (1) 
wzmocnionej konstrukcją usztywniającą odbłyśnika (4) i prze
zroczystej płyty ochronnej (5) o kształcie prostokąta. Usztywnia
jącą konstrukcję rynny (1) stanowią obejmy (2) zamocowane po 
stronie zewnętrznej i wyprofilowana blacha ocynkowana (3) 
znajdująca się po stronie wewnętrznej. Górna krawędź blachy 
ocynkowanej (3) jets płasko wygięta i wraz z poziomym ramie
niem kątownika (7) stanowi prowadnicę, w której jest umiesz
czona przezroczysta płyta ochronna (5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99229 (22) 93 12 07 6(51) F21V 19/00 
(71) ABB Zwus Signal Sp. z o.o., Katowice 
(72) Błaszczyk Jerzy 
(54) Oprawka żarówki 
(57) Oprawka żarówki ma dwuczęściową podstawę (1 ) z pod

łużnymi otworami regulacyjnymi wykonanymi wzdłuż dwóch rów
noległych boków. W górnej części podstawa (1) ma pierścień 

(17), na którym osadzony jest pierścień obrotowy (18). Oprawka 
wyposażona jest w dwa bolce stykowe (3) osadzone suwliwie 
oraz w sprężynę stykową (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99172 (22) 93 11 30 6(51) F21V 21/10 
(71) KROMISS Przedsiębiorstwo 

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

(72) Drożdż Michał 
(54) Zespół mocujący lampy oświetleniowej 
(57) Zespół posiada część (1) mocującą w postaci dwóch 

odcinków kształtownika (3, 4). Każdy z kształtowników (3, 4) 
posiada dwa trójkątne występy (5) oraz przelotowo zamocowa
ne jarzmo (6). Do spodnich ścianek kształtowników (3, 4) zamo
cowane są tuleje (7, 8) zaciskowe, w których osadzony jest 
wysięgnik (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99173 (22) 93 11 30 6(51) F21V 21/10 
(71) KROMISS Przedsiębiorstwo 

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

(72) Drożdż Michał 
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(54) Zespół mocujący lampy oświetleniowej 
(57) Zespół składa sie z części (1) mocującej w postaci 

kształtownika (3) z zamocowanymi dwoma trójkątnymi występa
mi (4) i przelotowo zamocowanym kabłąkowym jarzmem (5) 
oraz z wysięgnika (2), osadzonego w tulei (6) zaciskowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99195 (22) 93 12 03 6(51) F23D 11/00 
(75) Starosta Waldemar, Gdynia 
(54) Palnik paliwa ciekłego 
(57) Palnik paliwa ciekłego ma dodatkowy zbiorniczek ole

jowy (7) z układem wyłącznika poziomu paliwa (8), regulacją 
pływaka (26) i grzałką (3), z którego podgrzane paliwo przewo
dem paliwowym (24) z syfonem ssawnym (9) zasysane jest do 
zbiorniczka (27) dyszy (10). Zbiorniczek (27) dyszy (10) połączo
ny jest przewodem zasilania powietrzem (30) ze sprężarką (20). 
Dysza (10) obudowana jest cylindryczną obudową płomieniów-
kową (29), przez którą wtłaczane jest dmuchawą (17) wtórne 
powietrze poprzez regulator (19). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99213 (22) 93 12 06 6(51) F23G 7/12 
(75) Malicki Władysław, Kiekrz 
(54) Piec do spalania opon samochodowych 
(57) Piec ma komorę dopalania (5) połączoną z komorą 

wstępnego spalania (1). Komora dopalania (5) wyposażona jest 
w zamykany otwór (6) oraz drzwi (7). 

Pojemnik (9) znajdujący się nad komorą wstępnego 
spalania (1) połączony jest z tunelem załadowczym (10) mają
cym na końcach zamknięcia (11,12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99215 (22) 93 12 06 6(51) F23J 11/02 
(75) Kaszyński Janusz, Gdynia 
(54) Odsysacz spalin 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji odsysa-

cza spalin o prostej i funkcjonalnej budowie. 
Odsysacz zawiera obrotowy bęben (1) zaopatrzony z 

jednej strony włożyskowy czop (2) przenoszący również napęd, 
zaś z drugiej strony w rurowy króciec (3) ułożyskowany w 
zespole łożysk tocznych (4) i połączony z otworem ssawnym 
wyciągowego wentylatora (5). Na powierzchni obrotowego bęb
na (1) znajduje się drugi króciec (6), do którego podłączony jest 
nawijany na obrotowy bęben (1) elastyczny przewód (7) z ssaw
ną końcówką (8) i mocującymi elementami (9). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 101945 (22) 95 01 24 6(51) F23Q 2/36 
(75) Brąglewicz Tomasz, Wrocław 
(54) Pojemnik dla zapalniczki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik dla za

palniczki przeznaczony do umieszczania w nim zapalniczki 
służącej do zapalania papierosów. 
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Pojemnik dla zapalniczki jest utworzony ze spłaszczo
nego walca (1) z dnem (2) stanowiącego odwzorowanie zewnę
trznej powierzchni zapalniczki. Charakteryzuje się on tym, że ma 
od wewnątrz podłużną wnękę a jego ścianka od strony wnęki 
jest rozcięta, zaś w rozcięciu osadzony jest suwak (3) z podłuż
nym metalowym prętem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99258 (22) 93 12 10 6(51) F24F 6/14 
(75) Pichlińska Janina, Ostrów Wlkp. 
(54) Fontanna pokojowa 
(57) Fontanna pokojowa składa się z przezroczystej, wodnej 

rurki (1), której górny koniec osadzony jest w gnieździe (4) kranu 
(5). Na rurce (1) znajduje sie króciec (2) zaopatrzony w uszczel
kę (12) i zamocowany do kranu (5) za pomocą nakrętki (3). 
Króciec (2) posiada wewnętrzne, cylindryczne wybranie (9) z 
wyżłobieniami (10). W górnej części rurka (1) posiada otwory 
(15). Dolna część rurki (1) osadzona jest we wklęsłej pokrywie 
(6) z otworami (13), która spoczywa na bocznych ściankach 
zbiornika (7). Koniec rurki (1) połączony jest z pompką (14) 
usytuowaną pod pokrywą (6). Do pokrywy (6) zamocowane jest 
źródło oświetlenia (8). Na rurce (1) osadzony jest suwliwie 
rozbryzgowy pierścień (11). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 102157 (22) 95 03 01 6(51) F24H 1/10 
(75) Przybylski Marek, Szubin; Przybylska 

Marlena, Szubin 

(54) Kocioł ogrzewczy do centralnego ogrzewania 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kocioł ogrzewczy 

do centralnego ogrzewania, w którym istotą rozwiązania jest to, 
że zawiera dwie pionowe przegrody wodne (31), z których druga 
od czoła łączy się z poziomą przegrodą wodną (32), ogranicza
jąc od góry komorę spalania (1), nad którą usytuowana jest 
następna pozioma przegroda wodna (32), przy czym obie te 
przegrody wodne łączą się z zewnętrznym płaszczem wodnym 
(2), a w powstałym między nimi oraz pionowymi przegrodami 
wodnymi, meandrycznym kanale przepływu spalin (4), w jego 
dwóch dolnych częściach zamocowane sąturbulatory (5), nato
miast pod i nad komorą spalania (1) doprowadzony jest kanał 
powietrza (8, 9) połączony z wentylatorem, który zamocowany 
jest na bocznej ścianie kotła. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99167 (22) 93 11 30 6(51) F24H 3/00 
(75) Tilgner Jerzy, Pleszew; Śliwa Mirosław, 

Pleszew; Grobelny Rafał, Pleszew 
(54) Kocioł wodny do instalacji centralnego 

ogrzewania 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kocioł wodny do 

instalacji centralnego ogrzewania, przeznaczony do zasilania 
instalacji grzewczych małych i średnich obiektów. 

W kotle rury opłomkowe (7) usytuowane są między 
bocznymi ścianami płaszcza wodnego (2), w ich górnej strefie 
nad paleniskiem (3) oraz między ścianami bocznymi płaszcza 
wodnego (2) w co najmniej jednym kanale konwekcyjnym (6), 
zaś układ napowietrzania stanowi wentylator (9), usytuowany w 
strefie poniżej rusztu wodnego (4) i sterowany termoelementem 
(10) poprzez układ automatyki (11), a także śruba regulacyjna 
(13) uchylnie osadzonej pokrywy (19) drzwiczek zasypowych 
(12). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99197 (22) 93 12 03 6(51) F24H 3/00 
(75) Starosta Waldemar, Gdynia 
(54) Grzejnik olejowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest grzejnik olejowy, 

zwłaszcza na zużyty olej, utworzony z korpusu (6) w kształcie 
prostopadłościanu o podstawie wielokąta. W części dolnej ma 
cylindryczny pojemnik (7), na obwodzie którego znajdują się 
otwory napowietrzające (12) oraz powyżej otworów obwodowy 
występ (9), na którym spoczywa pokrywa żaroodporna (8), 
mająca centralny otwór oraz rozmieszczone po obwodzie otwo
ry. Na dnie cylindrycznego pojemnika (7) umieszczony jest 
zbiornik rozpalający (11) z wycięciem (10). Korpus (6) w części 
górnej przykryty jest żaroodporną pokrywą (5), zaś z boku ma 
zbiornik olejowy (4) z wyprowadzoną końcówką wypływową (2), 
skierowaną do zbiornika rozpalającego (11). Całość obudowa
na jest perforowaną blachą w kształcie prostopadłościanu z 
wyprowadzeniem kominowym i zakończoną w górnej części 
dmuchawą. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99196 (22) 93 12 03 6(51) F24H 3/02 
(75) Starosta Waldemar, Gdynia 
(54) Urządzenie grzewczo-wentylacyjne 
(57) Urządzenie utworzone jest z poziomo usytuowanej cylin

drycznej komory spalania (3) z czołowo ukształtowanym otworem 
(4) stanowiącym gniazdo pod palnik. Nad komorą spalania (3) 
znajduje się wymiennik ciepła (5) połączony z nią kanałem (10), 
zaś pod komorą spalania (3) znajduje się wentylator (1). Całość 
obudowana jest prostopadłościenną obudową (7) z perforacją 
(6) w części górnej oraz perforacją (2) w części dolnej. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99170 (22) 93 11 30 6(51) F41C 33/02 
(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych, 

Tomaszów Mazowiecki 
(72) Kołodziej Bogdan 

(54) Kabura na pistolet mocowana na pasek 
(57) Kabura charakteryzuje się tym, że górna i dolna ścianka 

(1, 2) są niezabudowane, natomiast jedną ściankę boczną sta
nowi element konstrukcyjny rozłączny (3), a druga ścianka 
boczna (4) wyposażona jest od wewnątrz w podłużną elastyczną 
prowadnicę z rowkiem. W górnej części kolumny znajduje się 
zapięcie zabezpieczające w postaci dwóch pasków miękkiego 
i sztywnego (7, 8) przymocowanych do powierzchni czołowej 
przedniej i tylnej (9, 10) łączonych zatrzaskami czynnymi i 
biernymi (11, 12). Do powierzchni ścianki czołowej tylnej (10) 
przymocowany jest zaczep (13) wykonany ze sprężystej taśmy. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99171 (22) 93 11 30 6(51) F41C 33/02 
(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych, 

Tomaszów Mazowiecki 
(72) Kołodziej Bagdan 
(54) Kabura na pistolet mocowana do szelek 
(57) Kabura charakteryzuje się tym, że górna i dolna ścianka 

(1, 2) są niezabudowane, natomiast jedną ściankę boczną sta
nowi element konstrukcyjny rozłączny (3), a druga ścianka 
boczna (4) wyposażona jest od wewnątrz w podłużną elastyczną 
prowadnicę z rowkiem. W górnej części kabury znajduje się 
zapięcie zabezpieczające w postaci dwóch pasków miękkiego 
i sztywnego (7, 8) połączonych z powierzchnią czołową prze
dnią i tylną (9, 10), łączonych zatrzaskami czynnymi i biernymi 
(11,12). 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 99159 (22) 93 11 30 6(51) G01R 15/12 
(71) PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów Oddział Badań i Rozwoju 
Aparatury Pomiarowej, Warszawa 

(72) Gawryszewski Stanisław, Kupczyk 
Waldemar, Olszewski Aleksander 

(54) Walizka pomiarowa do pomiarów i badania 
układów pneumatyczno-elektrycznych 

(57) Walizka pomiarowa ma zadajnik ciśnienia składający 
się z pompki (9) pneumatycznej o ruchu liniowym oraz pompki 
(10) pneumatycznej o ruchu obrotowym, których wyjścia są 
dołączone do końcówki (8) przyłączeniowej badanego przyrzą
du, przy czym wyjście (13) pompki (9) jest połączone z końców
ką (8) przewodem (14) z zaworem zwrotnym (15) oraz z atmo
sferą przewodem (16) z zaworem zwrotnym (17). 

(1 zastrzeżenie) 

U 1(21) 99263 (22) 93 12 11 6(51) G07D 7/00 
(75) Zdrojewski Stanisław, Łódź 

(54) Obudowa testera do wykrywania fałszywych 
banknotów 

(57) Obudowa ma postać graniastosłupa, którego długość 
jest znacznie większa od wysokości, zaś boki mają kształt pię
ciokątów, z których cztery krawędzie łączą się z innymi bokami 
obudowy: podstawą (2), ścianą przednią (3), ścianą tylną (4) 
oraz połączoną z nią przesłoną (5), zaś piąte krawędzie tworzą 
z przodu wnękę w górnej części obudowy. 

Tylna ściana (4) obudowy jest usytuowanna w stosunku 
do podstawy (2) pod kątem i wystaje poza przylegającą do niej 
krawędź ściany bocznej, przy czym jej górna krawędź jest 
zagięta łukowato w kierunku wnętrza obudowy. 

Nadto na tylnej ścianie (4), wewnątrz obudowy, jest 
zamocowana wzdłuż całej jej długości poprzeczna listwa (6), 
stanowiąca próg oporowy dla badanych banknotów. 

Przesłona (5) jest połączona z tylną ścianą (4) pod 
kątem i ma tylną krawędź zagiętą łukowato do wnętrza obudo
wy, tworząc z zagiętą krawędzią ściany tylnej (4) szczelinę, 
stanowiącą prowadnicę do wsuwania banknotów 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99225 (22) 93 12 07 6(51) G09B 1/10 
(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 

Zielona Góra 
(72) Kokoszka Radosław, Kostański Radosław, 

Szymańska-Dolata Bożena 
(54) Szafka z wymiennymi tablicami do nauki 

kształtów 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szafka z wymien

nymi tablicami do nauki kształtów wspomagająca proces reha
bilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. 

Szafka ma wymienne tablice (3) z otworami (8) o zróż
nicowanym stopniu trudności dopasowania do nich klocków, 
które umieszczone są w prowadnicach (2) na ścianach bocz
nych (1) oraz parę szuflad (4) połączonych linką (5) przechodzą
cą przez oczko (6) w dolnej części tylnej ściany szafki i przez 
wgłębienie (7) pośrodku tylnej części szuflady (4). 

Szafka wspomaga proces rehabilitacji dzieci niepełno
sprawnych ucząc kształtów oraz uczy koordynacji wzrokowo-ru-
ch owej. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99227 (22) 93 12 07 6(51) G09B 1/10 
A63H 33/04 

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 
Zielona Góra 

(72) Patora Paweł, Volkommen Krzysztof, 
Szymańska-Dolata Bożena 

(54) Zabawka do nauki i rozróżniania kształtów 
figur 

(57) Zabawka jest kostką (1) z planszą (3) i stemplami (5). 
Kostka (1) ma w ścianach wykonane wgłębienia (2) odpowiada
jące kształtom dowolnej figury. 

Identyczny kształt jest zarysowany na planszy (3) kołe
czkami (4). Taka konstrukcja pozwala ma intensywniejszy pro
ces rehabilitacji i zapamiętywania kształtów. Każdy ruch tą za
bawką wymusza i przypomina dziecku kształt identyczny do 
tego, którego ma się nauczyć. 

(1 zastrzeżenie) 

U 1(21) 99187 (22) 93 12 02 6(51) G09F 13/04 

(71) ATUT Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. 
o., Katowice 

(72) Szebesta Krystian 

(54) Tablica świetlna 
(57) Tablica ma obudowę (1) o prostopadłościennym kształ

cie z otworem z przodu, przysłoniętym szczelnie płytą czołową 
z napisem (2), za którą zamocowana jest płyta matówki (3) oraz 
obwód drukowany (4) z diodami elektroluminenscencyjnymi 
(5), pokryty od spodu zalewą uszczelniającą (6), tworząc szczel
ną przegrodę obudowy (1). Wewnątrz obudowy (1), zamkniętej 
od tyłu pokrywą (9), zamontowana jest listwa zaciskowa (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 102180 (22) 95 03 02 6(51) G09F 19/00 

(75) Janik Krzysztof, Poznań 
(54) Zawieszka do eksponowania, zwłaszcza 

samochodowych przewodów zapłonowych 
(57) Zawieszka do eksponowania, zwłaszcza samochodo

wych przewodów zapłonowych charakteryzuje się tym, że na 
powierzchni czołowej (1) zawieszki rozmieszczone są obok 
siebie owalne otwory (2). Na powierzchni czołowej (1) zawieszki 
usytuowane są dwie linie bigowania (3 i 4). Powyżej owalnych 
otworów (2) i na linii osi symetrii (6) zawieszki usytuowany jest 
otwór (7) wieszaka. Owalne otwory (2) są tak usytuowane, że ich 
dłuższe średnice (8) położone są równolegle do osi symetrii (6) 
zawieszki. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 99192 (22) 93 12 03 6(51) H01B 9/00 

(71) ENERGOPROJEKT Biuro Studiów i 
Projektów Energetycznych SA, Kraków 

(72) Hasz Jerzy, Kandora Rajmund, Łęcki 
Zdzisław, Marczewski Jerzy, Rajwa Piotr, 
Szymański Lech, Wyszogrodzki Zbigniew 

(54) Elektroenergetyczny przewód napowietrzny 
(57) Elektroenergetyczny przewód napowietrzny stalowo -

aluminiowy ma rdzeń (1) z drutów okrągłych, na który przeciw-
skrętnie są nawinięte trzy warstwy oplotu (2, 3, 4). Warstwa 
zewnętrzna (4) i środkowa (3) oplotu są wykonane z drutów 
trapezoidalnych, natomiast wewnętrzna warstwa (2) oplotu jest 
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wykonana z drutów o nieregularnym kształcie, powstałym przez 
plastyczne odkształcenie drutów okrągłych, nawiniętych uprze
dnio na rdzeń (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99193 (22) 93 12 03 6(51) H01B 9/00 
(71) ENERGOPROJEKT Biuro Studiów i 

Projektów Energetycznych SA, Kraków 
(72) Hasz Jerzy, Kandora Rajmund, Łęcki 

Zdzisław, Marczewski Jerzy, Rajwa Piotr, 
Szymański Lech, Wyszogrodzki Zbigniew 

(54) Napowietrzny przewód elektroenergetyczny 
(57) Napowietrzny przewód elektroenergetyczny stalowo-alu-

miniowy ma rdzeń (1) skręcony z drutów okrągłych i przeciwskręt-
ną warstwę oplotu (2) z drutów aluminiowych o kształcie trapezoi-
dalnym. Druty oplotu (2) przylegają do siebie bokami, a ich 
zewnętrzne ściany są wypukłe i wyznaczają kołowy obrys prze
wodu. Wewnętrzne ściany drutów oplotu (2) mają nieregularny 
kształt, odpowiadający częściowo wypukłościom (3) drutów rdze
nia (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102194 (22) 95 03 02 6(51) H01R 4/28 
H01M2/20 

(75) Mencfel Jarosław, Gliwice; Bulik Stanisław, 
Oświęcim 

(54) Łącznik międzyogniwowy 
(57) Łącznik międzyogniwowy służy do łączenia ogniw tra

dycyjnych w bateriach akumulatorowych różnych typów. Łącz
nik międzyogniwowy posiada giętki przewód elektryczny (1), na 
którego odizolowanych końcach (2) zamocowane są ołowiane 
końcówki (3), stanowiące jednolite odlewy o kształcie pierście
nia z tuleją usytuowaną promieniowo do osi części końcówki (3) 
o kształcie pierścienia. Odizolowane końce (2) przewodu ele

ktrycznego (1) zalane są na trwale wewnątrz tulejowej części 
końcówki (3). Miejsce styku tulejowej części końcówki (3) z 
przewodem elektrycznym (1) uszczelnione jest materiałem kwa-
soodpornym (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99238 (22) 93 12 07 6(51) H01R 41/66 
H01R 11/11 

(71) WAEL Sp. z o.o. Wytwórnia Aparatury 
Elektrycznej, Kraków 

(72) Grzybowska Barbara, Jędrzejczyk Sławomir 
(54) Zacisk fazowy do uziemiacza przenośnego 

niskiego napięcia 
(57) Zacisk fazowy do uziemiacza przenośnego niskiego 

napięcia jest złożony z uchwytu (1) przemysłowej wkładki topi-
kowej niskiego napięcia i połączonego z nią płaskiego noża (5) 
uziemiającego. 

Przy ostrzu (6) nóż ma dwa kołki ustalające (7), zaś 
przeciwległe do ostrza (6) ma dwa zaczepy (3) przemysłowej 
wkładki topikowej niskiego napięcia. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 99182 (22) 93 12 01 6(51) H02G 3/00 
(71) WIREMOLD Sp. z o.o., Gdynia 
(72) Nowakowski Krzysztof 
(54) Ozdobna listwa elektroinstalacyjna 
(57) Listwa składa się z podstawy (1) i pokrywy (2) połączo

nych w sposób nierozłączny za pomocą zawiasy (3). Podstawa 
(1) ma kształt rynny z płaskim dnem (8) i dwoma bokami (4, 5). 
Bok (5) ma wzdłuż górnej krawędzi rowek (6) współpracujący z 
zatrzaskiem (7) umieszczonym w pokrywie po przeciwległej 
stronie zawiasy. Zawiasa (3) znajduje się wzdłuż górnej krawę-
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dzi boku (4). Dno (8) ma od strony przylegania do ściany 
warstwę adhezyjną (9). Po zatrzaśnięciu pokrywy do podstawy 
tworzy się zwarta obudowa o przekroju zbliżonym do prosto
padłościanu z lekko ściętymi i zaokrąglonymi krawędziami. 
Całość listwy wykonana jest z twardego PCW natomist zawiasa 
wykonana jest z elastycznego PCW otrzymanych metodą koe-
kstruzji. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99261 (22) 93 12 11 6(51) H02G 3/00 
(75) Gruchot Norbert, Wrocław; Latacz Andrzej, 

Wrocław 
(54) Pokrywa do listwy ochronnej, zwłaszcza dla 

przewodów elektrycznych 
(57) Pokrywa utworzona jest z płytki (1) z zagiętymi brzegami 

(2) na kształt litery C, przy czym sama płytka (1) może mieć 
kształt litery T i stanowić rozgałęźnik, lub może mieć wycięcie i 
stanowić narożnik. Charakteryzuje się ona tym, że do zagiętych 
brzegów (2) przymocowane są parami zaczepy (3). Zaczep (3) 
ma postać krótkiej listwy o trójkątnym przekroju poprzecznym. 
Zaczepy (3) są przymocowane jednym z boków trójkąta do 
zagiętych brzegów (2). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99262 (22) 93 12 11 6(51) H02G 3/00 
(75) Gruchot Norbert, Wrocław; Latacz Andrzej, 

Wrocław 
(54) Pokrywa do listwy ochronnej zwłaszcza dla 

przewodów elektrycznych 
(57) Pokrywa utworzona jest z płytki (1) zzagiętymi brzegami 

(2) na kształt litery C, przy czym sama płytka (1) może mieć 
kształt litery T i stanowić rozgałęźnik lub może mieć wycięcie i 

stanowić narożnik. Pokrywa charakteryzuje się tym, że do zagię
tych brzegów (2) przymocowane są parami zaczepy (3). Zaczep 
(3) ma postać płaskownika z brzuszkiem po jednej stronie przy 
jego wystającym końcu. Zaczepy (3) są obrócone zagięciami ku 
zagiętym brzegom (2), zaś płaskimi bokami ku sobie. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99175 (22) 93 12 02 6(51) H05B 3/68 
(71) ELCAL Łódzkie Zakłady Termo techniczne, 

Łódź 
(72) Gruszczelak Ryszard, Gajek Sławomir, 

Czajka Kazimierz 
(54) Elektryczny opiekacz promiennikowy 
(57) Elektryczny opiekacz promiennikowy przeznaczony do 

przygotowywania pizzy od stanu zamrożenia do stanu nadają
cego się do spożycia, składa się z komory grzejnej (3), w której 
umieszczone są dwa rurkowe elementy grzejne (2) nachylone 
względem siebie ku przodowi pod kątem a, rusztowej szuflady 
(4) oraz szuflady dolnej (5). W przedniej ścianie opiekacza (1) 
umieszczony jest wyłącznik czasowy i lampka kontrolna. Komo
ra grzejna opiekacza (1) jest izolowana od obudowy warstwą 
izolacji (6). Opiekacz (1) spoczywa na czterech nóżkach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 101957 (22) 95 01 24 6(51) H05K 5/00 
(71) Modzelewski Adam, Gdańsk 
(72) Modzelewski Adam, Modzelewska Irena 
(54) Obudowa urządzenia elektronicznego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

nowej konstrukcji obudowy, nadającej się do pomieszczenia w 
jej wnętrzu kompletnego układu elektronicznego na płytce dru
kowanej wraz z czujnikiem fotoczułym. 

Obudowę urządzenia elektronicznego stanowi cylindry
czny korpus, mający w części wewnętrznej stożkowo-cylindry-
czną komorę (1) i w części zewnętrznej wydłużoną komorę (2), 
zaopatrzoną w zewnętrzny gwint (3), usytuowany na całej dłu
gości oraz zakończoną od czoła kulisto-wypukłą soczewką (4). 
Na gwincie (3) komory (2) jest nakręcona pierścieniowa nakręt
ka (11), zaopatrzona w jeden zwój (5) gwintu, mająca dociskowy 
kołnierz (6) i zewnętrzne moletowanie (7). W części przedniej 
komory (2) jest osadzony na wcisk cienkościenny pierścień 
osłonowy (8), mający ukośnie ściętą część przednią (9) i od 
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strony tylnej wykonane wypukłe garby listwowe (10). Korpus jest 
wykonany z przezroczystego materiału dielektrycznego, a pier
ścień osłonowy (9) z materiału nieprzezroczystego. 

(8 zastrzeżeń) 

U1(21) 99158 (22) 93 11 29 6(51) H05K 7/10 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Kowalczyk Jacek, Malicka Arieta, Cichocki 

Andrzej 

(54) Kaseta układów elektronicznych 
(57) Kaseta mająca korpus (1) w postaci prostopadłościanu 

o podstawie prostokątnej, charakteryzuje się tym, że jedna osło
na boczna korpusu (1) kasety ma postać skrzynki (10) prosto-
padłościennej zawierającej zasilacz, połączonej z korpusem (1 ) za 
pomocą śrub przechodzących przez skrzynkę (10) i wkręconych 
w nagwintowane otwory umieszczone w ramce znajdującej się na 
krawędzi korpusu (1) przylegającej do skrzynki (10) zasilacza. 
Połączenie elektryczne między układami znajdującymi się w 
korpusie (1) kasety i zasilaczem umieszczonym w skrzynce (10) 
jest realizowane za pomocą złącza szufladowego, którego wtyk 
znajduje się na ściance bocznej skrzynki (10) zasilacza przyle
gającej do korpusu (1) kasety, a gniazdo na wsporniku umiesz
czonym na ramce. 

(1 zastrzeżenie) 
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GB 9402031 
AU 9400569 
CN 9400073 
AU 9400563 
AU 9400566 
US 9308811 
NL 9400229 
US 9409874 
EP 9402597 
US 9409007 
EP 9403115 
JP 9401535 
GB 9402025 
EP 9403147 
GB 9400995 
AU 9400565 
GB 9402003 
GB 9401301 
US 9410100 
US 9410688 
CA 9400521 
GB 9402079 
US 9407792 
US 9410793 
EP 9403176 
JP 9401568 
US 9409904 
US 9409905 
US 9410038 
US 9410093 
US 9410727 
CA 9400532 
CA 9400525 

940915 
940921 
931206 
940919 
940908 
940919 
940504 
940920 
940912 
940908 
930924 
940924 
940916 
940921 
940908 
940902 
940922 
940316 
930924 
940922 
940920 
940919 
940914 
940919 
940922 
940919 
940922 
940920 
930920 
940921 
940901 
940804 
940810 
940916 
940916 
940916 
940920 
940509 
940921 
940914 
940616 
940914 
940921 
940920 
940923 
940711 
940922 
940922 
940922 
940906 
940906 
940908 
940909 
940922 
940921 
940922 

3 

C22B 11/08 
C22B 34/12 
C22C 27/04 
D01F 08/06 
D04B 01/14 
D04H 01/42 
D04H 13/00 
D06B 03/28 
D21C 09/04 
D21F 01/00 
D21H 27/40 
E01B 07/00 
E02D 07/14 
E02D 07/14 
E02D 29/14 
E04B 01/64 
E04B 01/68 
E04D 13/06 
E04H 12/02 
E05B 29/00 
E06B 01/04 
E21B 04/06 
E21B 44/00 
E21D 21/00 
F01B 01/06 
F01C 01/20 
F01C 01/34 
F01N 03/36 
F02B 75/32 
F02D 19/06 
F04C 18/02 
F15D 01/00 
F16C 11/06 
F16C 33/04 
F16D 13/02 
F16G 11/02 
F16K 01/44 
F16L 55/16 
F23G 07/06 
F24C 03/08 
F24D 13/02 
F25C 01/00 
F26B 21/06 
F42B 12/74 
F42D 05/04 
G01N 29/22 
G01N 33/56 
G02B 07/18 
G03B 31/02 
G06F 09/31 
G06F 09/31 
G06F 09/31 
G06F 17/30 
G06F 159/00 
G06T 03/40 
G06T 05/20 
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WO 9508817 
WO 9508822 
WO 9508838 
WO 9508841 
WO 9508848 
WO 9508854 
WO 9508857 
WO 9508859 
WO 9508860 
WO 9508861 
WO 9508867 
WO 9508872 
WO 9508888 
WO 9508889 
WO 9508891 
WO 9508894 
WO 9508896 
WO 9508905 
WO 9508908 

1 

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

950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 
950330 

2 

FR 9401038 
US 9410458 
US 9410365 
IB 9400330 
US 9408475 
CH 9400188 
DE 9401077 
GB 9402061 
US 9410232 
FI 9400427 
CA 9400531 
US 9410566 
US 9410774 
US 9410662 
US 9410340 
US 9409554 
AU 9400561 
Fl 9400412 
US 9409538 

940905 
940915 
940914 
940920 
940725 
940922 
940917 
940922 
940907 
940923 
940921 
940920 
940923 
940919 
940920 
940822 
940921 
940919 
940823 

3 

G07D 01/00 
G11B 00/00 
H01J 05/16 
H01L 21/48 
H01M 02/10 
H0IR 04/24 
H02H 01/00 
H02H 07/08 
H02K 07/06 
H02K 09/00 
H03H 17/02 
H03K 19/09 
H04L 25/02 
H04L 27/10 
H04M 01/00 
H04M 11/00 
H04Q 07/22 
H04R 01/32 
H05B 06/80 

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 12/1995 

Nr 
zgłoszenia 

1 
300973 
301243 
301247 
301249 
301257 
301258 
301259 
301260 
301261 
301262 
301263 
301264 
301265 
301266 
301267 
301268 
301273 
301274 
301277 
301278 
301279 
301292 
301293 
301294 
301295 
301296 
301297 
301299 
301300 
301301 
301302 
301325 
301326 
301328 
301329 
301330 
301331 
301332 
301333 
301334 
301335 
301336 
301337 
301349 
301350 
301356 
301357 
301358 
301359 
301360 

Int.Cl6 

2 
E21D 
F42B 
B60K 
A61K 
F04D 
B01J 
C07D 
C07D 
B23H 
B65F 
F16D 
B04B 
H01C 
C02F 
C08G 
A63H 
A01B 
F28C 
C09K 
E04H 
C03C 
B23D 
B23D 
B23P 
E04C 
A61K 
A62C 
G06F 
C01G 
B23B 
C07D 
E03C 
G01K 
B60D 
F23D 
G08B 
F16H 
A61K 
C09K 
E21F 
F27B 
H02B 
C08G 
B23B 
B23Q 
B65D 
H04M 
B27B 
B27B 
G01F 

Strona 

3 
37 
45 
17 
7 

39 
9 

25 
25 
13 
20 
40 

9 
50 
22 
29 

9 
2 

44 
30 
35 
22 
13 
13 
15 
35 

7 
9 

49 
21 
12 
26 
34 
47 
16 
43 
49 
41 

7 
30 
38 
44 
52 
29 
11 
15 
19 
54 
16 
16 
45 

Nr 
zgłoszenia 

1 

306051 
306052 
306053 
306062 
306063 
306064 
306065 
306066 
306067 
306068 
306079 
306080 
306081 
306083 
306084 
306085 
306086 
306123 
306124 
306126 
306127 
306128 
306129 
306136 
306154 
306155 
306156 
306157 
306158 
306175 
306176 
306177 
306178 
306179 
306180 
306181 
306197 
306198 
306200 
306201 
306202 
306203 
306204 
306267 
306607 
306749 
306785 
306929 
306958 
307068 

Int.Cl6 

2 

C08L 
B60S 
E21F 
C07D 
H02G 
B01D 
C07J 

B41M 
C07D 
C07D 
A23L 
A23L 
B65D 
B65D 
C07D 
C07C 
B65D 
E01B 
A61M 
A01N 
C07D 
B23K 
B23K 
H01H 
C07H 
C07D 
B21D 
C07D 
C07D 
H04L 
H04L 
A01N 
F16L 
F16L 
C22C 
A61K 
C01G 
C07D 
G05D 
C08G 
D06F 
F16L 
C07D 
A01J 
B23H 
E21C 
B62K 
G06C 
H01H 
B65D 

Strona 

3 

30 
17 
38 
26 
52 

9 
28 
16 
26 
24 

6 
6 

19 
19 
27 
23 
20 
33 

8 
4 

26 
14 
14 
50 
28 
24 
10 
24 
24 
54 
54 

4 
42 
42 
32 

7 
21 
25 
48 
29 
33 
43 
27 

3 
13 
37 
18 
49 
50 
19 

Nr 
zgłoszenia 

1 

301361 
301362 
301363 
301376 
301377 
301378 
301379 
301380 
301383 
301384 
301385 
301386 
301397 
301398 
301399 
301401 
301402 
301403 
301405 
301406 
301407 
301413 
301433 
301434 
301435 
301439 
301441 
301443 
301444 
301445 
301446 
301447 
301448 
301479 
302567 
304312 
304927 
305748 
305927 
305937 
305950 
305997 
306020 
306024 
306025 
306037 
306038 
306039 
306041 
306042 

Int.Cl6 

2 

G01F 
G01F 
G01F 
C08G 
C03C 
B23B 
F15B 
F22D 
A01J 
HOIR 
B06B 
E05C 
F25B 
A01K 
F16L 

H02M 
F22B 
E06B 
A01G 
E02D 
B32B 
G02C 
C02F 
C04B 
C01B 
A01C 
G01R 
F28F 
A22B 
A22B 
B23C 
G01P 
C23F 
A01K 
E01C 
B61D 
E03C 
H05K 
B23B 
C03C 
H04B 
E06B 
A61F 
A61M 
C10G 
E21C 
C07C 
C23F 
H01Q 
A22C 

Strona 

3 

46 
46 
47 
29 
22 
12 
40 
43 

3 
51 
10 
35 
44 

3 
42 
52 
43 
36 

2 
34 
16 
48 
21 
23 
21 

2 
48 
44 

5 
5 

13 
47 
32 

3 
33 
18 
34 
55 
12 
22 
53 
36 

7 
8 

31 
37 
23 
32 
51 

6 



Nr 12 (560) 1995 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 95 

1 

307642 
307678 
307679 
307680 
307681 
307682 
307683 
307684 
307685 
307686 
307724 
307725 

2 

H01S 
E21B 
F16K 
H04Q 
C01B 
B05D 
F16J 
F16J 
C11D 
C11D 
D01F 
B21F 

3 

51 
36 
41 
54 
21 
10 
41 
41 
31 
31 
32 
11 

1 

307726 
307727 
307728 
307739 
307740 
307741 
307742 
307743 
307744 
307745 
307746 

2 

C07K 
B60R 
A01N 
B08B 
H04B 
C07D 
C07K 
B23P 
C08F 
A61K 
C12N 

3 

28 
17 
4 

10 
53 
25 
28 
15 
29 

8 
31 

1 

307106 
307157 
307182 
307185 
307208 
307318 
307419 
307421 
307608 
307609 
307610 
307615 

2 

F16B 
A01K 
C09J 
F03B 
E03D 
C10M 
A61B 
C10M 
G01F 
E21D 
C08J 
C08J 

3 

40 
4 

30 
39 
35 
31 

6 
31 
45 
38 
29 
30 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 12/1995 

Nr 
zgłoszenia 

1 

99243 
99244 
99255 
99256 
99257 
99258 
99261 
99262 
99263 
101007 
101496 
101532 
101653 
101750 
101945 
101957 
101958 
101964 
101996 
102036 
102047 
102067 
102118 
102157 
102169 
102180 
102194 
102218 

Int.Cl6 

2 

B25B 
B27N 
A21B 
A47L 
C23F 
F24F 
H02G 
H02G 
G07D 
E02D 
B65F 
A61G 
E05C 
B65D 
F23Q 
H05K 
E03B 
A47F 
A47F 
A47C 
B23C 
E01B 
B60B 
F24H 
F21V 
G09F 
H01R 
B01D 

Strona 

3 

61 
62 
56 
58 
66 
74 
79 
79 
76 
67 
64 
58 
68 
64 
73 
79 
67 
57 
57 
56 
61 
66 
62 
74 
72 
77 
78 
60 

Nr 
zgłoszenia 

1 

99202 
99203 
99204 
99207 
99208 
99209 
99211 
99212 
99213 
99215 
99216 
99217 
99220 
99221 
99223 
99224 
99225 
99226 
99227 
99228 
99229 
99231 
99232 
99237 
99238 
99239 
99240 
99241 
99242 

IM.C16 

2 

F16L 
F16L 
F21S 
B65F 
B23B 
B23B 
B65D 
F16L 
F23G 
F23J 
F16L 
B27B 
A47H 
F16H 
A63B 
A63B 
G09B 
A63B 
G09B 
A63B 
F21V 
A62B 
C05F 
E01B 
HOIR 
B60C 
F21Q 
E06B 
E06B 

Strona 

3 

71 
71 
71 
65 
61 
61 
64 
71 
73 
73 
70 
62 
57 
70 
59 
59 
76 
59 
77 
60 
72 
58 
65 
66 
78 
63 
71 
68 
69 

Nr 
zgłoszenia 

1 
99157 
99158 
99159 
99164 
99165 
99166 
99167 
99170 
99171 
99172 
99173 
99174 
99175 
99176 
99179 
99182 
99183 
99184 
99185 
99187 
99192 
99193 
99195 
99196 
99197 
99198 
99199 
99200 
99201 

Int.CI6 

2 
E21D 
H05K 
G01R 
F16L 
E03B 
B05C 
F24H 
F41C 
F41C 
F21V 
F21V 
A45F 
H05B 
F03D 
B65D 
H02G 
E03D 
B61D 
A62C 
G09F 
H01B 
H01B 
F23D 
F24H 
F24H 
A47D 
A47C 
B60T 
F16L 

Strona 

3 
69 
80 
76 
70 
67 
61 
74 
75 
75 
72 
72 
56 
79 
69 
64 
78 
68 
63 
59 
77 
77 
78 
73 
75 
75 
57 
57 
63 
70 
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O G Ł O S Z E N I E 

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych ROCZNY WY
KAZ PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELONYCH PRZEZ UP RP 
W 1993 R. ukaże się z opóźnieniem. Przewidujemy jego wydanie w III 
kwartale b.r. - równocześnie z Wykazem za 1994 r. 

Jednocześnie informujemy, że aktualnie istnieje możliwość otrzyma
nia ROCZNEGO WYKAZU PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELO
NYCH PRZEZ UPRPW1993 R. na dyskietce. 
W przypadku zainteresowania taką formą wydania, prosimy o przysłanie 
dyskietki 3,5" (z ponownym zamówieniem). 

Koszt ROCZNEGO WYKAZU PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELONYCH 
PRZEZ UPRPW 1993 R. na dyskietce wynosi 45,00 zł. 

Koszt ROCZNEGO WYKAZU WZORÓW UŻYTKOWYCH NA KTÓRE UP RP 
UDZIELIŁ PRA WA OCHRONNEGO W1993 R. na dyskietce wynosi 16,00 zł. 

(Ewentualne dodatkowe informacje związane z wydawnictwami na dyskietkach 
można uzyskać pod nr tel.: 25-64-99). 



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 
BI UPRP - 1,00 zł 
Opis - 1,00 zł 

Koszt prenumeraty w 1995 r. wynosi: 

BUP - 104,00 zł 
WUP - 54,00 zł 
BI UPRP - 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. 


