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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,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 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), ogłoszenia o
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92
- opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt.
203, 00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk.10,0. Nakład 970 egz.
Cena 4,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 201/95
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Nr 14 /562/ 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)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(62)
(71)
(72)
(75)
(86)
(87)

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
- data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- skrót opisu
- nr zgłoszenia głównego
- numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego)
- nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
- nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
- data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16):

Al
* A2
A3
* A4
Ul
U3

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

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
Al (21) 301809 (22) 94 01 07 6(51) A01B 39/16
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice
(72) Salamon Zdzisław, Cianciara Zdzisław,
Wawrzyńczak Paweł
(54) Chwastownik rotacyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest chwastownik rotacyjny,
mający zastosowanie przy mechanicznym niszczeniu chwa
stów w sadach. Chwastownik składa się z ramy nośnej, belek
(3) i (10) oraz tarcz wirujących (6) i (13) z oprzyrządowaniem.
Tarcze (6) i (13) mają mocowane od spodu, wzdłuż promieni,
co 120°, noże (7) i (14) oraz cylindryczne płozy (8) i (15).
Tarcze (6) i (13) są łożyskowane za pośrednictwem swoich
czopów (5) i (12) w obudowach łożyskowych (4) i (11), moco
wanych do belek (3) i (10), które między sobą połączone są
wahliwie, przy pomocy uchwytu (9), obrotowo mocowanego
na obudowie łożyskowej (4).

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 301810 (22) 94 01 07
6(51) AOIG 3/08
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice
(72) Salamon Zdzisław, Wawrzyńczak Paweł
(54) Kosiarka do krzewów
(57) Przedmiotem wynalazku jest kosiarka do krzewów, ma
jąca w szczególności zastosowanie na plantacjach porzeczek
przy wycinaniu dolnych pędów.
Kosiarka składa się z ramy transportowej (1) zawieszo
nej na ciągniku (2), zespołu tnącego, złożonego z ramy nośnej
(10), tarczy tnącej (14), długiej tulei (12) i ułożyskowanego w
niej wałka (13). Rama nośna (10) połączona jest przegubowo,
za pomocą sztywnych wieszaków (8) i (9), z ramą uchylną (3),
która z kolei połączona jest ruchomo, za pośrednictwem czo
pa (4), z ramą transportową (1). Tarcza tnąca (14) osłonięta
jest od góry i dołu zębami ochronnymi, połączonymi sztywno
z ramą nośną (10).

(5 zastrzeżeń)
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Al(21) 301765

(22) 93 12 30

6(51) A01G 13/00
A01N 59/06
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice
(72) Słowik Kazimierz, Fabianowski Wojciech,
Żuraw Apolinary
(54) Biel do drzew i krzewów i sposób stosowania
bieli

(57) Przedmiotem wynalazku jest biel do drzew i krzewów i
sposób stosowania bieli, mające zastosowanie przy bieleniu
drzew w sadach i krzewów na plantacjach, w celu opóźnienia
ich rozwoju wegetatywnego i generatywnego.
Biel jest ciekłą substancją złożoną ze środka bielącego,
środka tworzącego polimeryczny film wiążący środek bielący w
postaci naturalnego lub syntetycznego polimeru rozpuszczal
nego w wodzie, środka plastyfikującego otrzymany film wiążący
i środka sieciującego, przy czym jako środek bielący stosuje się
węglan wapnia, jako środek wiążący stosuje się poli /alkohol
winylowy zmieszany z krochmalem/ lub poli/octan winylu/ w
postaci emulsji, jako środek plastyfikujący stosuje się sorbitol i
jako środek sieciujący stosuje się kwas borowy. Sposób stoso
wania bieli polega na tym, że pokrywa się nią całkowicie drzewa
i krzewy.

(6 zastrzeżeń)
Al(21) 301722

(22) 93 12 30

6(51) A01G 13/06

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Komosa Andrzej, Breś Włodzimierz, Górski
Romuald
(54) Środek do zamgławiania roślin
(57) Środek do zamgławiania roślin w pomieszczeniach za
mkniętych składa się z nośnika olejowego, nawozów mineral
nych oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 306589

(22) 94 12 29

(31) 94 941G0208

6(51) A23C 9/154

(32) 94 01 08

(33) EP

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLES.A,
Vevey, CH
(72) Kuehner Holger
(54) Sposób wytwarzania sterylnego kleiku
mlecznego i wytworzony produkt
(57) Sposób wytwarzania sterylnego kleiku mlecznego do
bezpośredniego spożycia, metodą ciągłą, polega na tym, że
ogrzewa się mleko, miesza się je z co najmniej jednym produ
ktem zbożowym, wytworzoną mieszaninę poddaje się drugiemu
ogrzewaniu, ogrzaną mieszaninę odgazowuje się, poddaje ob
róbce UHT i w końcu ochładza.

(13 zastrzeżeń)

Al (21) 306828 (22) 95 0114 6(51) A23J 3/00
(75) Pyrzyński Kajetan Wojciech, Śrem
(54) Granulat białkowy
(57) Granulat białkowy według wynalazku zawiera 50-99,9%
białka jaja kurzego, 0-50% elementów białka rybnego i/lub bez
kręgowców morskich, 0,5-50% mięsa i/lub wyrobów mięsnych
lub 0-15% żółtka jaja kurzego oraz 1-7% soli i/lub cukru.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301742

(22) 93 12 30

3
6(51) A47C17/86

(75) Korchow Jerzy, Warszawa; Korchow Janusz,
Gdynia; Bartosz Wiesław, Gdynia
(54) Rama meblowego stelaża metalowego
(57) Rama meblowego stelaża metalowego przeznaczona
do budowy kanap i podobnych mebli, złożona z wyprofilowa
nych metalowych elementów (ramiaków) rurowych podłużnych
(1) i poprzecznych (4), połączonych ze sobą trwale "na gorąco",
charakteryzuje się tym, że obydwie końcowe części (2) elemen
tu podłużnego (1) zagięte są do wewnątrz i połączone z odcin
kiem środkowym (1a) tego elementu (1) bezpośrednio lub za
pośrednictwem elementów pośredniczących, łącząco-wzmacniających.

(6 zastrzeżeń)
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Al(21) 306576

(22) 94 12 29

(31) 93 9315864

6(51) A61K 7/00

(32)9312 30

(33) FR

(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry,
Nadaud Jean-François, Le Royer Isabelle
(54) Kompozycja nawilżająca działająca
równocześnie na powierzchniowe i głębokie
warstwy skóry i zastosowanie tej kompozycji
(57) Kompozycja obejmuje pierwszą dyspersję pęcherzy
ków lipidowych zdolnych do wnikania w głębokie warstwy skó
ry, zawierających co najmniej jedną substancję czynną wybraną
spośród poiioli, cukrów, protydów, witamin i ich pochodnych,
ceramidów, podstawowych kwasów tłuszczowych i steroli, zdol
ną do działania na te warstwy głębokie oraz drugą dyspersję
pęcherzyków lipidowych zdolnych do wnikaniaw powierzchnio
we warstwy skóry, zawierających co najmniej jedną substancję
czynną wybraną spośród poiioli, pochodnych kwasów karboksylowych zawierających azot, środków keratolitycznych, soli
nieorganicznych i lipoaminokwasów, zdolną do działania na te
warstwy powierzchniowe.

(17 zastrzeżeń)

Al(21) 306583

(22) 94 12 29

(31) 93 9315868

6(51) A61K 7/00
A61K7/40
(32)9312 30
(33) FR

(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry, Picard
Elisabeth, Griat Jaqueline
(54) Kompozycja ochronna, odżywcza i/lub
uelastyczniająca, działająca równocześnie na
powierzchniowe i głębokie warstwy skóry
oraz zastosowanie tej kompozycji
(57) Kompozycja ochronna, odżywcza i/lub uelastyczniają
ca obejmuje pierwszą dyspersję pęcherzyków lipidowych zdol
nych do wnikania w głębokie warstwy skóry, zawierających co
najmniej jedną substancję czynną wybraną spośród środków
przeciw utlenionym wolnym rodnikom, protydów, cukrów, enzy
mów, witamin, nukleotydów i ich sekwencji, pierwiastków ślado
wych, koenzymów, fosfolipidów bogatych w nienasycone kwasy
tłuszczowe, pochodnych krzemowych i ekstraktów roślinnych,
działającą na te warstwy głębokie oraz drugą dyspersję pęcherzyków lipidowych zdolnych do wnikania w powierzchniowe warstwy
skóry, zawierających co najmniej jedną substancję czynną wy
braną spośród środków ekranujących, środków przeciw utlenio
nym wolnym rodnikom, cukrów, aminokwasów, witamin, cera
midów, nie ulegających zmydlaniu produktów pochodzących z
olejów roślinnych i składników potu, działającą na te warstwy
powierzchniowe. Ujawniono również kompozycję odżywczą i
kompozycję ochronną, które działają równocześnie na powie
rzchniowe i głębokie warstwy skóry.

(17 zastrzeżeń)

Al(21) 306581

(22) 94 12 29

(31)93 9315869

6(51) A61K 7/40
A61K 31/445
(32)9312 30
(33) FR

(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Ribier Alain, Nguyen Quang Lan, Simonnet
Jean-Thierry, Boussouira Boudiaf
(54) Środek do traktowania skóry oraz
kompozycja kosmetyczna iub
dermatologiczna zawierająca ten środek
(57) Wynalazek dotyczy środka zawierającego związki bę
dące pułapką spinową, stosowane dotychczas jako sonda w
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pomiarach metodą rezonansu elektronowego paramagnetyczne
go, zastosowanego w kompozycji kosmetycznej lub dermatologicz
nej, chroniącej skórę przed działaniem światła, przeciwstarzeniowej
i/lub przeciwtrądzikowej. W szczególności związek stanowiący
pułapkę spinową zamknięty jest w pęcherzykach lipidowych
zdolnych do wnikania w głębokie warstwy skóry.
Ujawniono również m.in. kompozycję kosmetyczną lub
dermatologiczną do stosowania miejscowego, która obejmuje
pierwszą dyspersję kuleczek lipidowych wnikających w głębo
kie warstwy skóry, która to dyspersja zawiera związek będący
pułapką spinową, stosowaną jako sonda w pomiarach metodą
rezonansu elektronowego paramagnetycznego, ponadto drugą
dyspersję kuleczek lipidowych działających na powierzchni skóry,
zawierającą środek chroniący przed promieniowaniem słonecz
nym oraz obejmuje kosmetycznie lub dermatologicznie dopusz
czalny nośnik.

(34 zastrzeżenia)

Al (21) 306577 (22) 94 12 29 6(51) A61K 7/48
A61K7/42
(31) 93 9315870
(32) 93 12 30
(33) FR
(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry,
Fanchon Chantal, Arnaud-Sebillotte
Laurence, Segot Evelyne
(54) Kompozycja odbarwiająca, działająca
równocześnie na powierzchniowe i głębokie
warstwy skóry oraz zastosowanie tej
kompozycji
(57) Kompozycja obejmuje pierwszą dyspersję pęcherzy
ków lipidowych zdolnych do wnikania w głębokie warstwy skó
ry, zawierających co najmniej jedną substancję czynną wybraną
spośród środków zapobiegających barwieniu się skóry, środ
ków odbarwiających i inhibitorów tyrozynazy, działającą na te
warstwy głębokie oraz drugą dyspersję pęcherzyków lipido
wych zdolnych do wnikania w powierzchniowe warstwy skóry,
zawierających co najmniej jedną substancję czynną wybraną
spośród keratynizujących, nawilżających i ochronnych, działa
jącą na te warstwy powierzchniowe.

(18 zastrzeżeń)

Al (21) 306579 (22) 94 12 29 6(51) A61K 7/48
(31)93 9315863

(32)9312 30

(33) FR

(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry
(54) Kompozycja kosmetyczna działająca
równocześnie na powierzchniowe i głębokie
warstwy skóry i zastosowanie tej kompozycji
(57) Kompozycja obejmuje pierwszą dyspersję pęcherzyków
lipidowych zdolnych do wnikania w głębokie warstwy skóry, za
wierających co najmniej jedną substancję czynną działającą na te
warstwy głębokie oraz drugą dyspersję pęcherzyków lipidowych
zdolnych do wnikania w powierzchniowe warstwy skóry, zawiera
jących co najmniej jedną substancję czynną zdolną do działania
na te warstwy powierzchniowe.
Kompozycja jest stosowana, zwłaszcza do przeciwstarzeniowego, przeciwzmarszczkowego, odbarwiającego, odżyw
czego, odchudzającego, hydratyzującego, przeciwtrądzikowego,
przeciwgrzybiczego, przeciwzapalnego i przeciwłuszczycowego
traktowania skóry.

(20 zastrzeżeń)
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Al (21) 306580 (22)9412 29 6(51) A61K 7/48
A61K 9/107
(31) 93 9315862
(32) 93 12 30 (33) HR
(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Collin Nathalie, Quemin Eric
(54) Emulsja typu woda w oleju zawierająca
retinol, sposób jej wytwarzania, jej
zastosowanie i opakowanie
(57) Ujawniono emulsję typu woda w oleju zawierającą reti
nol, fazę tłuszczową, fazę wodną i środek do emulgowania fazy
wodnej w fazie tłuszczowej, przy czym faza tłuszczowa zawiera
co najmniej jeden organiczny rozpuszczalnik retinolu, ciekły w
temperaturze pokojowej, a pH fazy wodnej znajduje się w zakre
sie zasadowym tak, że retinol zachowuje swą trwałość w ciągu
co najmniej 2 miesięcy w temperaturze 45°C.
Emulsja ta przeznaczona jest do stosowania w kosme
tyce lub dermatologii.
Ujawniono również sposób wytwarzania emulsji pole
gający na tym, że fazę tłuszczową i fazę wodną wytwarza się
niezależnie od siebie, po czym fazę wodną wprowadza się do
fazy tłuszczowj, a następnie dodaje się fazę zawierającą retinoi
i jego rozpuszczalnik. Proces ten prowadzi się w atmosferze
obojętnej, nie zawierającej jakiejkolwiek ilości tlenu i przy dostę
pie promieniowania nieaktynicznego.
Ujawniono ponadto opakowanie do emulsji charaktery
zujące się tym, że zaopatrzone jest w urządzenie dozujące,
działające tak, że uniemożliwia kontaktowanie się emulsji z
otoczeniem oraz tym, że jego ściany są nieprzepuszczalne dla
gazów i promieniowania widzialnego, nadfioletowego, przy czym
powierzchnia tych ścian jest niemetaliczna, a także tym, że dodat
kowo wyposażone jest w urządzenie wychwytujące tlen,.

(33 zastrzeżenia)

Al(21) 306582
(31)
(71)
(72;
(54)

(22) 94 12 29

6(51) A61K7/48
A61K 31/445
93 9315866
(32)9312 30
(33) FR
L'OREAL, Paryż, FR
Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry,
Fanchon Chantal, Segot Evelyne, Cantin
Hervé
Kompozycja wyszczuplająca do stosowania
miejscowego zawierająca dwa typy
lipozomów i jej zastosowanie

(57) Kompozycja obejmuje pierwszą dyspersję pęcherzy
ków lipidowych zdolnych do wnikania w głębokie warstwy skó
ry, zawierających co najmniej jedną substancję czynną wybraną
spośród środków lipolitycznych, środków wchłaniających i środ
ków zwiększających jędrność ciała, działającą na te warstwy głę
bokie oraz drugą dyspersję pęcherzyków lipidowych zdolnych do
wnikania w powierzchniowe warstwy skóry, zawierających co
najmniej jedną substancję czynną wybraną spośród środków
działających na powierzchnię skóry, środków złuszczających,
środków wygładzających i środków zmiękczających skórę, dzia
łającą na te warstwy powierzchniowe.

(1S zastrzeżeń)

Al(21) 306584

(22) 94 12 29

(31)93 9315867

6(51) A61K 7/48
A61K7/00
(32)9312 30
(33) FR

(71) UOREAL, Paryż, FR
(72) Ribier Alain, Simonnet Jean-Thierry, Girerd
Florence, Gagnebien-Cabanne François
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(54) Kompozycja zwalczająca starzenie,
działająca równocześnie na powierzchniowe i
głębokie warstwy skóry i zastosowanie tej
kompozycji
(57) Kompozycja obejmuje pierwszą dyspersję pęcherzy
ków lipidowych zdolnych do wnikania w głębokie warstwy skó
ry, zawierających co najmniej jedną substancję czynną wybraną
spośród środków nawilżających, środków przeciw wolnym rod
nikom, środków keratolitycznych, protydów, enzymów, środków
przeciwelastazowych i środków przeciwkolagenazowych oraz
pochodnych kwasów tłuszczowych, działających na te warstwy
głębokie oraz drugą dyspersję pęcherzyków lipidowych zdol
nych do wnikania w powierzchniowe warstwy skóry, zawierają
cych co najmniej jedną substancję czynną wybraną spośród
środków keratolitycznych, środków napinających, środków na
wilżających, środków restrukturyzujących powierzchnię i środ
ków przeciw wolnym rodnikom, działających na te warstwy
powierzchniowe.

(17 zastrzeżeń)
Al (21) 306586 (22) 94 12 29 6(51) A61K 7/48
A61K 31/445
(31) 93 9315865
(32) 93 12 30 (33) FR
(71) UOREAL, Paryż, FR
(72) Fanchon Chantai, Ribier Alain, Simonnet
Jean-Thierry, Segot Evelyne
(54) Kompozycja przeciwtrądzikowa działająca
równocześnie na powierzchniowe i głębokie
warstwy skóry i zastosowanie tej kompozycji
(57) Kompozycja przeciwtrądzikowa działająca równocześ
nie na powierzchniowe i głębokie warstwy skóry, obejmuje
pierwszą dyspersję pęcherzyków lipidowych zdolnych do wni
kania w głębokie warstwy skóry, zawierających co najmniej
jedną substancję czynną wybraną spośród środków przeciwbakteryjnych, środków antyseptycznych, antybiotyków, środków
przeciwzapalnych, środków przeciwłojotokowych, retinolu i je
go pochodnych, działających na te warstwy głębokie oraz drugą
dyspersję pęcherzyków lipidowych zdolnych do wnikania w
powierzchniowe warstwy skóry, zawierających co najmniej jed
ną substancję czynną wybraną spośród środków keratolitycz
nych, środków ochronnych, środków nawilżających i antyutleniaczy, działających na te warstwy powierzchniowe.

(18 zastrzeżeń)

Al(21) 301698

(22) 93 12 29

6(51) A61K 49/00

(71) Akademia Medyczna, Łódź; Państwowy
Szpital Kliniczny, Łódź
(72) Bialobrzeska Barbara, Brykalski Dariusz,
Młodkowska Ewa, Różalski Marek,
Kapuściński Janusz
(54) Sposób wytwarzania suchych zestawów
immunoglobuliny G
(57) Suchy zestaw immunoglobuliny G służy do otrzymywa
nia radiofarmaceutyku, stosowanego w diagnostyce stanów
zapalnych u ludzi. Zestaw wytwarza się redukując mostki dwusiarczkowe immunoglobuliny G 2-merkaptoetanoiem. Tak otrzy
maną zmodyfikowaną immunoglobulin^ G łączy się ze związ
kiem chelatującym-kwasem metylenodwufosfonowym, po czym
znakuje się ją 99 mTc.

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 301668 (22) 93 12 27 6(51) A61M 15/00
(75) Szymański Wojciech, Leszno
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(54) I n h a l a t o r

(57) Inhalator zbudowany jest z tuby (1) i naczynia (2). W
dolnej części tuby (1) znajdują się wybrzuszenia (3) do osadza
nia tuby (1) na kołnierzu (17) naczynia (2). Ustnik tuby (1) ma
obrzeże (5) oraz może być zakończony nakładką o kształcie
dopasowanym do anatomii części twarzy. W obrębie ustnika
tuby (1) znajdują się linie do utworzenia obrzeży (5) i ich wywi
nięcia.

(8 zastrzeżeń)

Nr 14 (562) 1995

(54) Końcówka kija golfowego i sposób
wytwarzania końcówki kija golfowego
(57) Końcówka (14) kija gotowego (10), zawiera skorupę,
mającą czubek (32) i piętę (30), przednią ściankę stanowiącą
powierzchnię odbijającą piłkę, ustawioną pod kątem względem
pionu oraz ścianki górną i dolną.
Dolna ścianka ma ukształtowany grzbiet środkowy (60),
a po jego obu stronach dwa nieckowate, podobne do siebie,
płytkie wgłębienia (162, 164), ułożone w pewnej odległości za
przednią ścianką. Pierwsze wgłębienie (164) jest ułożone mię
dzy grzbietem środkowym (60) i piętą (30) i ma łukową część
(164c) krawędzi obwodowej wypukłą w stronę pięty (30), a
drugie wgłębienie (162) jest ułożone między grzbietem środko
wym (60) i czubkiem (32) i ma łukową część (162c) krawędzi
obwodowej wypukłą w stronę czubka (32).
Sposób wytwarzania końcówki kija golfowego, obejmu
jący kształtowanie skorupy ze ściankami górną, dolną, przednią,
tylną, czubkiem i piętą, polega na tym, że kształtuje się ściankę
dolną w postaci obszaru nieckowato wygiętego ku górze, a
następnie w ukształtowanym nieckowato do góry obszarze for
muje się zwróconą do dołu powierzchnię nachyloną do przodu
w kierunku do góry względem toru ruchu końcówki podczas
wymachu.
Potem kształtuje się ściankę przednią końcówki nachy
loną pod wybranym kątem względem pionu.

(45 zastrzeżeń)

Al(21) 301782 (22) 94 01 05 6(51) A63B 53/00
(71) CALLAWAY GOLF COMPANY,
Carlsbad, US
(72) Schmidt Glenn H., Helmstetter Richard C.
(54) Końcówka kija golfowego
(57) Końcówka kija golfowego ma korpus (11) posiadający
piętę (12), czubek (13), górną ściankę (14) i stopkę (15) oraz
przednią ściankę z pochyloną do tyłu, w kierunku ku górze,
przednią czołową powierzchnią. Korpus (11) posiada sięgające
ku przodowi główne wybranie, usytuowane z tyłu przedniej
ścianki oraz podcięte wybranie, usytuowane bezpośrednio z
tyłu przedniej ścianki i wystające poza główne wybranie, w
kierunku co najmniej trzech z następujących elementów: górnej
ścianki (14), stopki (15), czubka (13) i pięty (12).

(24 zastrzeżenia)

Al(21) 301990

(22) 94 01 21

6(51) A63B 53/04

(31) 94 173389
(32) 94 0106
(33) US
(71) CALLAWAY GOLF COMPANY,
Carlsbad, US
(72) Schmidt Glenn H., Helmstetter Richard C.

Al (21) 306688 (22) 95 01 06 6(51) A63B 53/04
(31) 94 173389
(32) 94 0106
(33) US
94 263970
29 06 94
US
(71) CALLAWAY GOLF COMPANY,
Carlsbad, US
(72) Schmidt Glenn H., Helmstetter Richard C.
(54) Główka kija golfowego
(57) Główka kija golfowego ma czubek (32) i piętę (30), tylną
ścianę (26), uderzającą piłkę przednią ścianę (28) oraz ściany
górną i dolną.
Ściana dolna ma środkowe żebro (60) oraz dwa wgłę
bienia (162,164), z których pierwsze jest usytuowane pomiędzy
środkowym żebrem (60) i czubkiem (32), a drugie pomiędzy
środkowym żebrem (60) i piętą (30).
Wgłębienia (162, 164) są ułożone symetrycznie wzglę
dem ustawionej do przodu płaszczyzny dzielącej na pół środko
we żebro (60).
Pomiędzy sąsiadującym z czubkiem (32) odcinkiem
(162b) oraz sąsiadującym z tylną ścianą (26) odcinkiem (162a)
obrzeża pierwszego wgłębienia (162) i największym zarysem
(300) skorupy, równoległym do dolnej płaszczyzny podłoża, są
znaczne odstępy większe niż w innych obszarach.
Stosunek powierzchni A objętej zarysem (300) skorupy
do powierzchni B zajmowanej przez wgłębienia (162, 164),
środkowe żebro (60) i skośną powierzchnię (56) jest większy niż
1,6. Wewnątrz giówki są rozmieszczone dwa zespoły żeber.

(33 zastrzeżenia)
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(54) Gra zręcznościowa
(57) Istotą gry jest zaopatrzenie jej dwóch elementów tj.
tarczy (2) i lotki (1) w wiotkie zaczepy, przy czym jeden z tych
elementów ma wiotkie haczyki, zaś drugi wiotkie pętelki.
Wynalazek znajduje główne zastosowanie podczas ćwi
czeń rzutu piłeczką do celu.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 301695

(22) 93 12 30

6(51) A63F 9/02

(75) Kilimnik Marek, Warszawa

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
Al(21) 306531

(22) 94 12 28

(31) 93 4344983

6(51) B01D 35/30

(32) 93 12 30

(33) DE

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Gübitz Franz, Reitzel Günther
(54) Filtr do cieczy i sposób wytwarzania filtru do
cieczy
(57) Filtr do oczyszczania oleju mineralnego, którego ele
menty konstrukcyjne wykonane sąztermoplastycznego polime
ru korzystnie z poliacetalu, wytworzony jest przez zgrzewanie
jego poszczególnych części.
Ponieważ filtr nie zawiera żadnych innych materiałów,
można go poddać recyklingowi.

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 306673

(22) 95 01 04

(31) 94 4400197

6(51) B01D 53/04

(32) 94 01 05

(33) DE

(71) Linde Aktiengellschaft, Wiesbaden, DE
(72) Schweigert Karl, Wendland Christian
(54) Sposób adsorpcyjnego rozdzielania
(57) Wynalazek dotyczy sposobu adsorpcyjnego rozdziela
nia składającej się z co najmniej dwóch różnych składników
mieszaniny gazu wsadowego drogą cyklicznego obsadzania i
opróżniania adsorbenta, w którym mieszanina gazu wsadowe
go przepływa przez adsorbent z utworzeniem strumienia gazu
zasadniczo składającego się albo z gazowego składnika A albo
z gazowego składnika B i albo ten w gazowy składnik A lub B
obfity strumień gazu albo ten podczas fazy regeneracji adsor
benta otrzymany, w gazowy składnik A lub B obfity strumień
gazu stanowi uzyskiwany produkt i przy czym adsorbent umie
szczony jest wewnątrz pojemnika adsorbera, który poprzez

przewód doprowadzający zasila się mieszaniną gazu wsadowe
go i który dalej wykazuje współprądowy i przeciwprądowy prze
wód odprowadzający.
Cechą sposobu jest to, że a) podczas fazy adsorpcji
nieprzerwanie mierzy się stężenie gazowego składnika A we
współprądowym przewodzie odprowadzającym, b) po przekro
czeniu górnej granicy lub po zejściu poniżej dolnej granicy
uprzednio nastawionego stężenia składnika gazowego A koń
czy się fazę adsorpcyjną adsorbera poddanego przepływowi
mieszaniny gazu wsadowego i rozpoczyna się fazę regenera
cyjną w tym adsorberze, c) podczas fazy regeneracji nieprze
rwanie mierzy się stężenie gazowego składnika A w przeciwprądowym przewodzie odprowadzającym i d) po przekroczeniu
górnej granicy lub po zejściu poniżej dolnej granicy uprzednio
nastawionego stężenia składnika gazowego A kończy się fazę
regeneracyjną.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301836

(22) 94 01 06

6(51) B01D 53/32

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Janowski Tadeusz, Stryczewska Henryka
(54) Zasilacz plazmoironu do prowadzenia
reakcji chemicznych
(57) Zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicz
nych, zwłaszcza do utylizacji toksycznych gazów, składa się z
czterech transformatorów jednofazowych, z których trzy (1 ) jed- .
nakowe o rdzeniach nasyconych mają uzwojenia pierwotne
połączone w gwiazdę i przyłączone do symetrycznej trójfazowej
sieci (R, S, Vh a uzwojenia wtórne połączone w gwiazdę i
połączone z elektrodami plazmotronu (3), przy czym uzwojenie
pierwotne czwartego transformatora (2) przyłączone jest do
punktu neutralnego sieci (O) zasilającej i punktu neutralnego
(Ni) gwiazdy uzwojeń pierwotnych trzech transformatorów, a
jego uzwojenie wtórne przyłączone jest do punktu neutralnego
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(N2) gwiazdy uzwojeń wtórnych trzech transformatorów i do
elektrody (Z) zapłonowej plazmotronu (3).

(1 zastrzeżenie)

Nr 14 (562) 1995

ukształtowanej poprzecznie do kierunku ruchu materiału, przy
czym pokład sitowy (1) zawiera co najmniej jedno koryto sitowe
(2), korzystnie w kształcie litery V.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301735 (22) 93 12 30
6(51) B03B 5/32
(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź
(72) Ciemnoczuiûwski Jerzy
(54) Odpylacz cyklonowy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odpylania gazów o
przewadze drobnych frakcji pyłu i sadzy. Odpylacz cyklonowy
ma dwie lub więcej komór wirowych (2), które stykają się ze sobą
i w miejscach styku są połączone otworami szczelinowymi (5).
W górnej części komór wirowych (2) odpylacza znajdują się
zawirowywacze (6), które powodują współbieżne zawirowanie
strumieni gazu w obszarze otworów szczelinowych (5).
W odpylaczu wykorzystuje się zjawisko koagulacji zde
rzeniowej cząstek pyłu, dzięki czemu wzrasta skuteczność od
pylania.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301657 (22) 93 12 28
6(51) B04B 1/00
(71) MECHANIKA PRECYZYJNA
Spółdzielnia Pracy, Warszawa
(72) Gaszczyński Tadeusz, Różycki Paweł,
Bednarczyk Dariusz, Pakszys Waldemar
(54) Urządzenie do uzyskiwania osadu i nadsączu
z ubogokomórkowych biologicznych płynów
ustrojowych poprzez oddziaływanie sił
odśrodkowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do uzyskiwania
osadu i nadsączu z ubogokomórkowych biologicznych płynów
ustrojowych poprzez oddziaływanie sił odśrodkowych, stosowane
szczególnie do morfotycznych płynów mózgowo-rdzeniowych.
Korpus zawiera monolityczną górną część (1) z robo
czym kanałem (2) połączonym w dolnej części (3) z przelewo
wym kanałem (7), których osie symetrii tworzą kąta = 15 do 30°,
zaś ich przewężone końce mają zamknięcia (14), a w dolnej
części uszczelkę (25) oraz monolityczną dolną część (15) z
wybraniem (16 i 27), których obrzeża stanowią oparcie dolnej
powierzchni mikroskopowego szkiełka (6).

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 301703 (22) 93 12 29
6(51) B03B 5/70
Ç71Ï Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Blaszczyński Stanisław
(54) Urządzenie do odwadniania i przesiewania
drobnouziarnionych ciał stałych
zmieszanych z wodą
(57) Urządzenie do odwadniania i przesiewania drobnou
ziarnionych ciał stałych zmieszanych z wodą składające się z
pokładu sitowego, rzeszota i napędu, charakteryzuje się tym, że
ma co najmniej jeden pokład sitowy (1) w postaci linii łamanej

Nr 14 (562) 1995
Al(21) 301716
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6(51) B06B 3/04

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Koncentrator fal powierzchniowych
(57) Koncentrator przeznaczony do koncentracji frontu aku
stycznych fal powierzchniowych wzdłuż linii, składa się z obro
towej bryły (2, 2') o wypukłej tworzącej i ściętych symetrycznie
podstawach, wykonanej z ceramiki piezoelektrycznej oraz z
przetwornika międzypalcowego, który stanowi siatka elektrod
metalowych (3) naniesiona pomiędzy podstawami na wycinku
powierzchni obrotowej bryły (2,2'). Inny koncentrator składa się
z obrotowej bryły o wypukłej tworzącej i ściętych symetrycznie
podstawach, wykonanej z dowolnego ciała stałego.
Bryła zaopatrzona jest w przetworniki piezoelektryczne
przytwierdzone pomiędzy podstawami na wycinku powierzchni
obrotowej.

(8 zastrzeżeń)

Al(21) 301754

(22) 93 12 31

6(51) B23K 9/18

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Skrzypczyk Andrzej
(54) Sposób spawania dwułukowego metali o
dużej grubości

Al(21) 301705

(22) 93 12 29

6(51) B22D 7/10

(71J Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Lipiarz Zdzisław, Kudliński Zdzisław
(54) Nadstawka monolityczna

(57) Sposób polega na tym, że głowica (A) porusza się
cyklicznie ruchem postępowo-zwrotnym, z jednoczesną progra
mową zmianą parametrów prądowych, na odległość h = (15-30)
d elektrody do przodu i na odległość I2 = 0,5 h do tyłu wzdłuż
spawanych brzegów, a przemieszczenie głowicy (B) odbywa się
ze średnią prędkością spawania.

(1 zastrzeżenie)

(57) Nadstawka monolityczna z korpusem przeznaczona do
odlewania stali uspokojonych do wlewnic zbieżnych ku dołowi,
charakteryzuje się tym, że korpus ma wykonany z materiału
ceramicznego o składzie zawierającym: 45 - 60% wagowych
SÍO2, 27 - 45% wagowych AI2O3, 4 - 7% wagowych topnika.

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 301718 (22) 93 12 31 6(51) B23H 9/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Przecinak ultradźwiękowy
(57) Przecinak zawiera płytkę piezoelektryczną, do której w
dwóch przeciwnych narożach co najmniej jednej przekątnej
zamocowane są swymi podstawami cztery krótkie, oddzielone
od siebie ostrza (2, 2', 2", 2'").
Dwa ostrza (2', 2) zamocowane są do górnej powierz
chni płytki, a dwa pozostałe (2", 2'") zamocowane są do dolnej
powierzchni płytki piezoelektrycznej (1).
Linie ostrzy równoległe są do przekątnej płytki piezoele
ktrycznej (1). W środku geometrycznym tej płytki piezoelektry
cznej (1) zamocowany jest uchwyt (3).

(2 zastrzeżenia)

Al (21) 301712 (22) 93 12 31 6(51) B23Q 7/03
(71) DTI Design Technologies International Sp. z
O.O., Pruszków
(72) Siuta Waldemar, Bibik Mariusz
(54) Magazyn łańcuchowy narzędzi
(57) Przedmiotem wynalazku jest magazyn łańcuchowy na
rzędzi ze stożkiem ISO zbudowany na dwurzędowym łańcuchu
rolkowym GaiSa napędzanym kołem zębatym łańcuchowym.
Magazyn łańcuchowy narzędzi charakteryzuje się tym,
że jego koła zębate łańcuchowe, sterujące (2) i napędowe (3)
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mają parzystą ilość zębów przy parzystej ilości gniazd magazy
nu (4) stanowiących ogniwa łańcucha (1) usytuowanych tak, że
dwa sąsiednie gniazda (4) magazynu są oddzielone od siebie
o dwie podziałki łańcucha (1) równe dwóm podziałkom koła
zębatego łańcuchowego sterującego (2), w obrębie którego
następuje wymiana narzędzi, a pozycja wymiany dla każdego z
gniazd (4) jest taka, że jego oś (6) oraz osie dwóch przeciwle
głych zębów koła zębatego łańcuchowego sterującego (2) znaj
dują się w jednej płaszczyźnie, zaś jeden z zębów jest elemen
tem pobudzającym bezstykowy inicjator indukcyjny (17) dla
pozycjonowania gniazd (4) magazynu podczas jego obrotu,
ponadto każde gniazdo (4) magazynu zaopatrzone jest w usy
tuowany w pierścieniowym kanale sprężynowy zatrzask (10)
osadzony na bolcu (11) zaopatrzony w dwa sprężyste ramiona
(13) blokujące oprawkę w gnieździe, a ponadto gniazdo (4)
zaopatrzone jest w kołek pobudzający inicjator bezstykowy (16)
dla określenia początku liczenia pozycji wymiany.

(3 zastrzeżenia)
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(54) Urządzenie do usuwania górnej odpadowej
warstwy powstającej przy cięciu plastycznych
bloków porowatego betonu
(57) Urządzenie do usuwania górnej odpadowej warstwy
powstającej przy cięciu plastycznych bloków porowatego beto
nu ma podnoszoną i opuszczaną poprzeczną belkę (1) umiesz
czoną powyżej porowatego betonu w jego wzdłużnym kierunku
oraz ma co najmniej dwie ułożyskowane przy niej poziome ramy
nośne (2, 2'), które są przesuwne w pionie i umieszczone pod
poprzeczną belką (1) parami naprzeciw siebie po obu stronach
pionowej, wzdłużnej płaszczyzny środkowej (M). Na dolnej stro
nie każdej ramy nośnej (2, 2') jest duża liczba gwoździ (5, 5'),
które swymi ostrzami skierowane są skośnie do dołu i wbijane
są w odpadową warstwę. Wszystkie gwoździe (5) pierwszej
ramy nośnej (2) pan/ ram są do siebie równoległe i nachylone
pod ostrym kątem (w) względem wzdłużnej płaszczyzny środko
wej (M), äwszystkie gwoździe (5') przeciwległej, drugiej ramy
nośnej (2') są równoległe względem siebie i nachylone pod
przeciwnym, ostrym kątem («1) względem wzdłużnej płaszczy
zny środkowej (M). Każda rama nośna (2, 2') jest przesuwna w
kierunku (B) względnie (C) swych gwoździ (5, 5') względem
poprzecznej belki.

(17 zastrzeżeń)

Al (21) 301719 (22) 93 12 31 6(51) B44D 3/16
B08B 7/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Skrobak, zwłaszcza do warstw lakierów i farb

Al (21) 306446 (22) 94 12 21 6(51) B28B 11/12
(31) 93 4345042

(32) 93 12 31

(33) DE

(71) Hebel Aktiengesellschaft, Emmering, DE
(72) Hartmann Wilfried, Ansorge Eberhard

(57) Skrobak zawiera płytkę piezoelektryczną (1) drgań ści
nania w kształcie prostokątnym, która w dwóch przeciwnych
narożach na co najmniej jednej przekątnej płytki piezoelektry
cznej (1) ma zamocowane podstawami, prostopadle do tej
przekątnej cztery krótkie ostrza (2, 2', 2", 2'"). Dwa ostrza (2,
2') zamocowane są do górnej powierzchni płytki, a dwa pozo
stałe (2", 2'") zamocowane są do dolnej powierzchni płytki
piezoelektrycznej (1). W środku geometrycznym płytki piezoele
ktrycznej (1) zamocowany jest uchwyt (3).
(2 zastrzeżenia)
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(54) Sposób pakowania produktów w opakowania
wykonane z arkusza materiału oraz
urządzenie do pakowania produktów w
opakowania wykonane z arkusza materiału
(57) Sposób pakowania polega na tym, że ściśle dopasowa
ne opakowanie dla produktu (P) jest wykonane z dwu arkuszy
(1, 2), z których pierwszy jest uformowany w kształcie naczynia
tak, aby obejmował większą część produktu (P). Drugi arkusz
(2) jest położony na pozostałej części produktu (P) tak, aby
przyjąć kształt komplementarny do kształtu produktu.
Po tym, jak oba arkusze (1, 2) są łączone ze sobą
brzegami dając uszczelnienie opakowania, zaś brzegi, które
wystają poza rejon połączenia są przycięte, opakowanie jest
poddawane formowaniu, w którym pierwszy arkusz (1) przykry
wa praktycznie cały produkt (P), zakrywając drugi arkusz. Urzą
dzenie obejmuje: środki formujące do formowania pierwszego
arkusza (1), środki łączące, dalsze środki formujące (10) dla
formowania pierwszego arkusza (1) wokół produktu (P).

(28 zastrzeżeń)

Al(21) 306529
(31) 93TO

(22) 94 12 28
285

6(51) B60K 15/01

(32)9312 28

(33) IT

(71) DAYCO EUROPE S.p.A, Turyn, IT
(72) Fiorio Luigino
(54) Prowadnica do przewodów
(57) Prowadnica (1) do przewodów, posiadająca co naj
mniej dwa kanały, pierwszy (12) i drugi (13) ma odpowiednio,
pierwszą (15) i drugą (17), sekcję pośrednią co najmniej jedne
go przewodu (2) oraz zwalniany element zatrzaskowy (19) umo
żliwiający stałe sprzężenie wspomnianych sekcji przewodu (15,
17) z odpowiednimi kanałami (12,13). Wspomniane kanały (12,
13) biegną równolegle, odpowiednio do pierwszego kierunku
(16) i drugiego kierunku (18) tworzących ze sobą dowolny kąt.
Ponadto zespół zawiera element zabezpieczający (21) oddzie
lający przewód (2) od sąsiadującej z nim konstrukcji stałej.

(14 zastrzeżeń)

Al (21) 301838 (22) 94 01 07 6(51) B65G 19/18
(71) Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA,
Rybnik
(72) Dolipski Marian, Sobota Piotr, Osadnik Jan,
Cyprys Józef, Blechert Jerzy, Łabędzki
Mirosław, Bulenda Andrzej, Spyra Ewald
(54) Bęben łańcuchowy, zwłaszcza do górniczych
przenośników zgrzebłowych, wielopasmowych

Al(21) 301773

(22) 94 01 03

6(51) B65B 11/54

(71) SOREMARTEC SA, Schoppach-Arlon, BE
(72) Bertalero Roberto

(57) Istota wynalazku usprawnia konstrukcję zębatego wień
ca bębna w zakresie jego współpracy z cięgnem łańcuchowym.
Bęben ma tuleję (1) z osadzonym trwale zębatym wień
cem, jaki tworzą zęby (2) utworzone z segmentów, zestawionych
w rzędach (A, B, C, D) rozmieszczonych stosownie do liczby i
rozstawu pasem (3a, 3b) łańcuchowego cięgna (3). Każdy z
zębów (2) ma najwyżej jedną parę zabierakowych segmentów
(4), o które zaczepia najwyżej jedno poziome ogniwo (8) jedne
go z pasm (3a, 3b) cięgna (3) zamocowanych do tego samego
zgrzebła. Pozostałe z nich stanowią prowadzące segmenty (5),
w których mieszczą się poziome ogniwa (8) pozostałych pasm
(3a, 3b) tego cięgna (3) tak, że mają w płaszczyźnie (P) równole
głej do wzdłużnej osi (0i) tego bębna dodatkowy stopień swobody
w kierunku zgodnym z kierunkiem tej osi (0i), a pionowe ogniwa
(9) mieszczą się pomiędzy rzędami (A i B, C i D) segmentów
każdego zęba (2). Zbierakowe segmenty (4) mogą być rozmie
szczone w wieńcu jednostronnie względem poprzecznej osi (O2)
bębna lub też nierównomiernie, po obydwu stronach tej osi (O2).
Ponadto, prowadzące segmenty (5) korzystnym jest zaopatrzeć
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w ograniczniki. Zęby (2) mogą mieć prowadzące segmenty (5)
o kształcie poszerzonego dna gniazd.

(5 zastrzeżeń)
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Al(21) 301688 (22) 93 12 28 6(51) B65G 65/10
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. JJ.
Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Bochat Andrzej
(54) Zespół roboczy urządzenia do rozładunku
silosów wieżowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół roboczy urządzenia
do rozładunku metodą od dołu, silosów wieżowych wypełnio
nych materiałem zakiszonym.
Zespół roboczy ma płytę nośną (4), do której zamoco
wane są rozłącznie wyprofilowane w kształcie trapezu prowad
nice ślizgowe (5) oraz noże frezujące (3), zamocowane rozłącz
nie do łańcucha (2) i przesuwne po prowadnicach ślizgowych
(5).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301704 (22) 93 12 29 6(51) B65G 53/22
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Błaszczyński Stanisław
(54) Sposób i urządzenie do dozowania
drobnouziarnionych ciał stałych
(57) Sposób polega na tym, że dozowany materiał wprowa
dza się do wnętrza kolumny, w której zatrzymuje się na sicie na
skutek upakowania ziaren, po czym oddziaływuje się wieloma
strumieniami wody z natrysku i odbywa się wymywanie ziaren
oraz przepadanie ich pod sito, a powstająca mieszanina wody
z dozowanym materiałem odpływa do urządzenia.
Urządzenie stanowiące kolumnę, charakteryzuje się tym,
że w dolnej części kolumny (2), która ma pionowe gładkie ściany,
osadzone jest wymienne sito (3), pod którym umieszczony jest
natrysk wody (4), przy czym dolną część kolumny (2) stanowi lej
(5) odprowadzający mieszaninę ciała stałego z wodą.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301694 (22) 93 12 30
6(51) B66C 9/10
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka
(72) Duchliński Stanisław, Machniewski Andrzej,
Osiński Stanisław
(54) Rama obrotowego nadwozia samojezdnego
urządzenia dźwigowego
(57) Rama obrotowego nadwozia samojezdnego urządze
nia dźwigowego, składająca się z korpusu głównego ramy (1)
oraz pierwszego segmentu tylnego (2) mocowanego rozłącznie
do korpusu głównego, służącego do montowania na nim jednej
wciągarki, zawiera również drugi segment tylny (3) usytuowany
obok pierwszego segmentu tylnego (2) i stanowiący jego prze
dłużenie w kierunku, w przybliżeniu, prostopadłym do osi obrotu
nadwozia (Z).
Powierzchnie podziału pomiędzy korpusem głównym
(1) ramy i pierwszym segmentem tylnym (2) i/lub pomiędzy
segmentami tylnymi pierwszym (2) i drugim (3) są równoległe
do osi obrotu nadwozia lub nachylone do niej, odpowiednio,
pod kątem (a) i (ß).

(4 zastrzeżenia)

Al (21) 301693 (22) 93 12 30 6(51) B66C13/12
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka
(72) Pogłód Mariusz, Dublanka Stanisław
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(54) Układ synchronizacji ruchów wysięgnika
teleskopowego, zwłaszcza żurawia
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kołnierz oprawy (7) bez potrzeby demontażu całości ułożyskowania zawartego w oprawie (7).

(5 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ synchronizacji ru
chów wysięgnika teleskopowego, zwłaszcza żurawia, mającego
co najmniej trzy człony wysuwne (2, 3, 4} uruchamiane za
pomocą siłowników hydraulicznych (5, 6), w którym ruch co
najmniej dwóch członów wysuwnych, oddzielonych od członu
stałego (1) co najmniej jednym członem wysuwnym, jest syn
chronizowany za pomocą zamocowanego nieruchomo na czło
nie stałym wysięgnika suwakowego zaworu rozdzielczego (7)
regulującego dopływ medium do komór roboczych siłowników
poruszających synchronizowane człony wysięgnika. Suwak za
woru (7) związany jest mechanicznie z ruchomym krążkiem (10),
przez który przewinięta jest linka (8), która przewinięta jest
ponadto przez układ krążków związany z członami wysięgnika
w taki sposób, że rozsynchronizowanie ruchów członów wysięg
nika powoduje odpowiedni ruch postępowy ruchomego krążka
(10) względem członu stałego wzdłuż prowadnicy zamontowa
nej na członie stałym (1) wysięgnika. Na końcach prowadnicy,
po której przemieszcza się za pośrednictwem złączonego z nim
mechanicznie elementu suwakowego ruchomy krążek (10), w
obu skrajnych położeniach elementu suwakowego, umieszczo
ne są elektryczne wyłączniki krańcowe, które wyłączane są
przez zderzak przymocowany do elementu suwakowego i które
połączone są elektrycznie z układem sterowania żurawia.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301736

(22) 93 12 30

6(51) B67B 3/10

(71) POLMOS Zakład Badawczo-Rozwojowy
P.P., Konin
(72) Robak Jerzy
(54) Głowica do zamykania butelek kapslami
(57) Głowica do zamykania butelek kapslami z obrotowym
korpusem głowicy oraz dźwigniami z zespołami rolki gwintują
cej i zespołami rolki plombującej, zawiera dociskacz z zabezpie
czeniem przed zgniotem szyjki butelki, zawierający zamocowa
ny gwintem na trzpieniu dociskacza (1) korpus dociskacza (2),
pierścień pływający (3), ze sworzniem dociskacza (4) usytuowa
nym w rowku cylindrycznym wykonanym w pierścieniu pływa
jącym (3) oraz w rowku pionowym osiowym wykonanym w
korpusie dociskacza (4), przy czym sworzeń dociskacza (4)
zabezpieczony jest przed wypadnięciem z dociskacza śrubą (6)
usytuowaną w osi tłoczka dociskacza (7), a korpus dociskacza
w dolnej części zakończony jest powierzchnią dociskającą.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301676

(22) 93 12 29

6(51) B66D 1/14

(71) TRANSLIFT Warszawska Fabryka
Dźwigów, Warszawa
(72) Kisielewski Karoi
(54) Wciągarka, zwłaszcza do dźwigów osobowych
(57) Wciągarka do dźwigów osobowych składająca się z
kołnierzowego silnika elektrycznego, reduktora ze ślimakiem,
koła ciernego i hamulca ma wał (5) ślimacznicy ułożyskowany
w gniazdach korpusu mimośrodowo za pomocą opraw (7), w
których oś otworu na łożyska toczne wału (5) jest przesunięta
względem osi gniazda, wwyniku czego przy pokręcaniu oprawy
(7) zmienia się odległość między osiami ślimaka i ślimacznicy
(6), co pozwala na regulację luzu osiowego. Jednocześnie
ostateczną regulację luzu poosiowego wału (5) dokonuje się
przez wymianę podkładek dystansowych (15) przypominają
cych wycinek pierścienia kołowego, które podkłada się pod
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
Al(21) 301647 (22) 93 12 27 6(51) C01B 31/08
B01J 20/20
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin
(72) Leboda Roman, Skubiszewska-Zięba
Jadwiga, Grzegorczyk Wiesław, Łodyga
Andrzej
(54) Sposób wytwarzania adsorbentów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ad
sorbentów na drodze modyfikacji parametrów struktury porowa
tej mikroporowatych węgli aktywnych w kierunku zmniejszenia
objętości układu mikroporowatego oraz powierzchni właściwej.
Sposób charakteryzuje się tym, że substancję organicz
ną w postaci gazowej wprowadza się do przestrzeni reakcyjnej
zawierającej nośnik w strumieniu gazu nieutleniającego, a po
wstałe produkty uboczne usuwa się równocześnie z nadmiarem
gazu, przy czym temperatura reakcji nie przekracza 600°C, a gaz
nieutleniający stanowi do 50% objętościowych strumienia, zaś
uzyskany produkt korzystnie wygrzewa się w strumieniu czyste
go gazu nieutleniającego.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301723 (22) 93 12 30 6(51) C01G 37/00
Ç71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Krawiecki Czesław
(54) Sposób regeneracji chromu (III) ze zużytych
roztworów garbujących
(57) Sposób regeneracji chromu (III) ze zużytych roztworów
garbujących polega na tym, że związki chromu (III) zawarte w
zużytych roztworach garbujących poddaje się adsorpcji na zło
żu białkowym z białka odpadowego, korzystnie na złożu ze
strużyn skór chromowych, aktywowanym na drodze obróbki
substancjami zasadowymi, korzystnie wapnem, węglanem so
du iub tlenkiem magnezu, przy czym proces aktywacji złoża
białkowego oraz proces adsorpcji związków chromu wykonuje
się co najmniej dwukrotnie, a nstępnie odzyskuje się chrom (!ll)
w postaci soli w wyniku działania na złoże roztworem kwasu,
korzystnie siarkowego.

rzania, umieszczonych w ustalonych znanych położeniach, w
którym każdy nadajnik-odbiornik nadaje cyfrowy sygnał namie
rzania w przybliżeniu zsynchronizowany, w położeniu znanym
względem położeń nadajników-odbiorników namierzania od
biera się sygnały namierzania przez odbiornik pierwotny, okre
śla się odchyłki każdego sygnału namierzania względem
sygnału synchronizacji systemu i wysyła się sygnały błędu
do pierwotnych nadajników-odbiorników namierzania tak,
aby zsynchronizować możliwie ściśle nadawane'sygnały
namierzania. Następnie w położeniu jednostki ruchomej
odbiera się wysyłane sygnały namierzania i oblicza się, na
zasadzie różnicy czasu przybycia odebranych sygnałów
namierzania, współrzędne określające położenie jednostki
ruchomej.
Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do okre
ślania położenia jednostki ruchomej.

(31 zastrzeżeń)

A3(21) 301655

(22) 93 12 28

6(51) C04B 11/06

(61) 286741
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
(72) Skrzypek Jan, Kwiatkowska Małgorzata,
Syska Włodzimierz, Sowa Jerzy
(54) Sposób wytwarzania anhydrytu
(57) Sposób wytwarzania anhydrytu z dwuhydratu zawarte
go w fosfogipsie, poddanego przekrystalizowaniu i oczyszcze
niu w roztworze kwasu siarkowego o stężeniu od 18 do 80%
wagowych, w temperaturze od 50 do 120°C i przemytego wodą
do pH 6-7, charakteryzuje się tym, że uzyskany wilgotny mate
riał, zawierający do 35% wody H2O fiz., poddawany jest reakcji
hydratacji i utwardzania w obecności siarczanu potasowego,
tworzącego z anhydrytem syntetycznym korzystne dla wytrzy
małości, wodoodporności i mrozoodporności układy heteroge
niczne K2SO4 - CaS04 - H2O o specyficznej budowie krystalo
graficznej.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 306687 (22) 95 01 06 6(51) C01S 5/02
H04B7/26
(31)94 178954
(32)94 0107
(33) US
(71) USWESTInc.,Englewood,US
(72) Dunn Michael Jeffrey, Atherly Don Harold,
Reudink Douglas Ottojohn, Foerster
Ronald Ernest, Sutherland Robert Gary,
Feuerstein Martin Jay
(54) Sposób i urządzenie do określania położenia
jednostki ruchomej
(57) W sposobie określania położenia jednostki ruchomej
względem położenia grupy nadajników-odbiorników namie

Al (21) 301707 (22) 93 12 29 6(51) C04B 35/48
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Haberko Krzysztof, Piekarczyk Jan, Pędzich
Zbigniew, Suchanek Wojciech
(54) Kompozyt ziarnisty na bazie częściowo
stabilizowanego Zr02
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia twar
dości tworzyw na bazie stabilizowanego Zr02.
Kompozyt, o osnowie z Zr02 częściowo stabilizowane
go tlenkami Y2O3, CaO, MgO lub mieszaninami Y203-CaO,
Y2O3-TÍO2 lub Y203-MgO, zawiera cząstki węglików WC lub
W2C lub TiC lub SiC lub ich mieszaniny, w ilości 5-50% objęto
ściowych.

(2 zastrzeżenia)
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Al(21) 306674
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(22) 95 01 04

(31) 94 9400081

6(51) C07C 31/34
C07D 301/26
(32)94 0105 (33) GB

(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, US
(72) Pech Günther Armin, Witzl Werner Josef
(54) Sposób wytwarzania chlorohydryny i sposób
wytwarzania tlenku
(57) Sposób wytwarzania chlorohydryny polega na reakcji
olefinowo nienasyconego związku z chlorem w obecności wo
dy, którą wprowadza się w postaci filmu na stałe podłoże w
strefie reakcyjnej i/lub kropelki wody rozprasza się w strefie
reakcyjnej. Reakcję prowadzi się pod ciśnieniem do 10 barów.
Tak wytworzoną chlorohydrynę można przekształcać w
odpowiedni tlenek.

(11 zastrzeżeń)
Al(21) 301717

(22) 93 12 31 6(51) C07C 43/215

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Brzozowski Zbigniew, Zadrożna Irmina,
Krupa Jolanta
(54) AHilobisfenolowe oligohydroksyetery
(57) Nowe allilobisfenolowe oligohydroksyetery przedsta
wione są wzorem 1 lub 10, w którym Z oznacza grupę >
C(CH3)2 lub grupę -CH2-, Y oznacza H, Cl lub grupę -C(CH3)3,
R oznacza H, Brlub-CH2-CH=CH 2 , Ri oznacza-CH2-CHNCH2
lub Br, X oznacza H, Cl, -C(CH3)3 lub grupy o wzorach od 2 do
7, R2 oznacza grupę o wzorze 8 lub grupę o wzorze 9, a m
oznacza całkowitą liczbę dodatnią.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 306666

(22) 95 01 02 6(51) C07C 217/54

(31) 94EP 9400001

(32) 94 01 03

(33) WO

(71) Klinge Pharma GmbH, Monachium, DE
(72) Grill Helmut, Woschina Axel
(54) Sposób wytwarzania
E-I- [4'-(2-dwumetyloaminoetoksy)
fenylo] -1- (3'-hydroksyfenylo) -2-fenylobutenu1
(57) Sposób wytwarzania E-1-[4'-(2-dwumetyloaminoetoksy)
fenylo]-1-(3'-hydroksyfenylo)-2-fenylobutenu-1, o wzorze 1, pole
ga na tym, że związek o wzorze 2, w którym R oznacza grupę
zabezpieczającą łatwo ulegającą hydrolizie, ogrzewa się w obe
cności rozpuszczalnika organicznego i gazowego HCl, nastę
pnie ochładza się mieszaninę reakcyjną, otrzymany związek
ogrzewa się w obecności kwasu siarkowego albo kwasu solne
go i mieszaninę reakcyjną alkalizuje się.
Związek o wzorze 1 wykazuje działanie przeciwestrogenowe i jest przydatny do leczenia nowotworów sutka.

(13 zastrzeżeń)
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Al(21) 301752
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(22) 93 12 31 6(51) C07D 249/14

(71) Akademia Medyczna, Gdańsk
(72) Brzozowski Zdzisław
(54) Sposób otrzymywania pochodnych
2-merkapto-N-(5-amino-l,2,4-triazol-3-ylo)be
nzenosulfonamidu
(57) Sposób otrzymywania pochodnych 2-merkapto-N-{5amino-1,2,4 -trazol-3-ylo)benzenosulfonamidu o wzorze ogól
nym 1, w którym R1 oznacza chlor lub wodór, R2 oznacza grupę
metylową, metoksykarbonylową lub karbamoilową, R3 jest wo
dorem lub arylem takim jak naftyl, fenyl lub podstawiony fenyl,
który zawiera atom chloru, grupę metylową, metoksylową w
pozycjach 3 lub 4, względnie trzy grupy metoksylowe w pozy
cjach 3, 4, 5 charakteryzuje się tym, że N-(1,1-diokso-1,4,2-benzoditiazyn-3-ylo) guanidyny o wzorze ogólnym 2, w którym R1
jest chlorem lub wodorem, R2 oznacza grupę metylową, meto
ksykarbonylową lub karbamoilową taką jak na przykład 4-chiorofenylokarbamoilową, a R3 ma wyżej podane znaczenie poddaje
się reakcji z nadmiarem pochodnych hydrazyny o wzorze ogól
nym 3, w którym R4 jest wodorem, grupą H3O iub metylową,
korzystnie w temperaturze 18-25°C i w środowisku bezwodnego
metanolu.

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 306590 (22)9412 29 6(51) C07D 213/04
C07D 237/06
C07D 215/16
(31) 93 4344958
(32) 93 12 30 (33) DE
94 4439935
09.1194
DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Weidmann Klaus, DE; Baringhaus
Karl-Heinz, DE; Tschank Georg, AT; Bickel
Martin, DE
(54) Podstawione heterocykliczne amidy kwasów
karboksylowych, ich wytwarzanie oraz ich
zastosowanie jako środki lecznicze

Al(21) 301751

(22)9312 31 6(51) C07D 285/15

(57) Wynalazek dotyczy podstawionych heterocyklicznych
amidów kwasów karboksylowych o wzorze 1, sposobu ich wy
twarzania oraz ich zastosowania jako inhibitory prolilo-4-hydroksylazy i jako substancje hamujące biosyntezę kolagenu, jako
środki lecznicze przeciw schorzeniom zwłóknieniowym wątro
by, płuc i skóry.

(71) Akademia Medyczna, Gdańsk
(72) Brzozowski Zdzisław
(54) Sposób otrzymywania pochodnych
N-(l,l-diokso-l,4,2-benzoditiazyn-3-ylo)guani
dyny

(17 zastrzeżeń)

(57) Sposób otrzymywania pochodnych N-(1,1 -diokso-1,4,2
-benzoditiazyn-3-ylo)guanidyny o wzorze ogólnym 1, w którym
R1 jest chlorem lub wodorem, R2 oznacza grupę metylową,
metoksykarbonylową lub karbamoilową, a R jest wodorem,
butylem, benzylem, naftylem, fenylem lub podstawionym feny
lem, który zawiera atom chloru, grupę metylową, metoksylową
w pozycjach 4 lub 3 albo trzy grupy metoksylowe w pozycjach
3, 4, 5, względnie R3NH jest ugrupowaniem pochodzącym od
drugorzędowej aminy, takim jak piperydynowe lub 2-pirazolinowe charakteryzuje się tym, że 1,1 -ditlenki 3-metylotio-1,4,2 -benzoditiazyny, o wzorze ogólnym 2, w którym R i R2 mają wyżej
podane znaczenie poddaje się reakcji z guanidynami o wzorze
ogólnym 3, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie względnie
R NH jest ugrupowaniem pochodzącym od drugorzędowej ami
ny, takim jak piperydynowe lub 2-pirazolinowe, korzystnie w śro
dowisku wrzącego toluenu.

(1 zastrzeżenie)
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którym X oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze 3, w którym Z, Ri i R2 oraz n mają wyżej podane
znaczenie, wobec zasady w rozpuszczalniku organicznym, po
czym ewentualnie związek o wzorze 1 przeprowadza się w sól
addycyjną z kwasem.
Przedmiotem wynalazku jest również środek farmaceutycz
ny zawierający jako substancję czynną nową pochodną2-[4-[4-(2-chinolino)-1-piperazynylo]butylo]-1 H-izoindolo -1,3^H)-dionu o wzorze
ogólnym 1 zdefiniowanym powyżej lub jej dopuszczalną farmaceu
tycznie sól addycyjną z kwasem.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 301781

(22)94 0104 6(51) C07D 307/08

(71) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Polskiej Akademii Nauk, Kraków
(72) Zażigalow Walery A., UA; Haber Jerzy;
Stoch Jerzy; Komaszko Halina A, UA;
Piatnickaja Alla L, UA; Baczerikowa Irena
W.,UA
(54) Sposób wytwarzania tetrahydrofuranu
(57) Sposób wytwarzania tetrahydrofuranu przez utlenienie
n-butanu polega na tym, że mieszaninę n-butanu, tlenu i gazu
obojętnego przepuszcza się w temperaturze 300-450°C przez
złoże katalityczne zawierające katalizator tlenkowy o fazie aktyw
nej określonej wzorem ogólnym V-P-Me-X-O, gdzie Me jest co
najmniej jednym z metali obejmujących Sn, Sb, Pb, Bi, Mo, Ni,
W oraz grupę 3d układu okresowego, zaś X jest co najmniej
jednym pierwiastkiem z grupy lantanowców i/lub irydowców.

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 301677

(22)93 12 29 6(51) C07D 401/14
A 6 1 K 31/435
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Cybulski Jacek, Woźniakowska Agnieszka,
Chilmończyk Zdzisław, Bogdal Maria,
Przegaliński Edmund, Klimek Wioletta,
Maćkowiak Marzena
(54) Nowe pochodne
2-/4-/4-/2-chinolino/-l-piperazynyIo/butylo/-lH
-izoindolo-l,3/2H/-dionu, sposób ich
otrzymywania oraz zawierający je środek
farmaceutyczny

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 2-[4-[4-(2-chinolino) -1-piperazynylo]butylo]-1 H-izoindolo-1,3(2H)-dionu o wzorze ogólnym 1, w którym Z oznacza grupę
etylenową lub grupę winylenową, Ri i R2 niezależnie od
siebie oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową o łańcu
chu prostym lub rozgałęzionym, mającą od 1 dp 3 atomów
węgla, a n jest równe 1 lub 2 oraz ich dopuszczalnych
farmaceutycznie soli addycyjnych z kwasami. Związki te
wykazują powinowactwo do receptorów serotoninowych i
mogą znaleźć zastosowanie do leczenia chorób ośrodko
wego układu nerwowego.
Sposób otrzymywania tych nowych związków polega
na tym, że w pierwszym etapie 1-(2-chinolino)piperazynę pod
daje się reakcji z 1,4-dichlorowcobutanem wobec zasady w
rozpuszczalniku organicznym, a następnie, w drugim etapie, tak
otrzymany czwartorzędowy halogenek amoniowy o wzorze 2, w

Al(21) 306575

(22) 94 12 29

(31) 93 93810920

6(51) C07H15/16

(32) 93 12 31

(33) EP

(71) Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK, Berno, CH
(72) Lerch Peter, Hodler Gerhard, Förtsch Vreni
(54) Sposób wytwarzania rekonstytuowanych
lipoprotein
(57) Wynalazek dotyczy sposobu przemysłowego wytwarza
nia preparatu zawierającego rekonstytuowane cząstki lipoproteinowe o wysokiej gęstości (rHDL) i przy zawartości protein
równej 20 ± 2 g/l wykazującego w temperaturze 20°C ± 2°C
mętność mniejszą od 40 NTU, z apoiipoprotein i lipidów, atakże
dotyczy sposobu przemysłowego wytwarzania stabilnego liofilizatu, zawierającego rekonstytuowane cząstki lipoproteinowe,
z apoiipoprotein i lipidów. .
Cechą sposobu wytwarzania preparatu jest to, że wod
ny roztwór apolipoproteinowy o stężeniu 1-40 g protein/l miesza
się z wodnym roztworem lipid-detergent, przy czym stosunek
molowy lipidu do detergentu mieści się w zakresie od 1:0,5 do
1:4,0, a stosunek wagowy apolipoproteiny do lipidu mieści się
w zakresie od 1:1,5 do 1:5,0, otrzymaną mieszaninę apolipoproteina-lipid-detergent inkubuje się następnie w wodzie w tempe
raturze z zakresu obejmującego temperaturę przemiany fazowej
lipidu ± 10°C, detergent oddziela się drogą zatrzymywania
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cząstek według wielkości lub drogą adsorpcji na adsorbencie
na tyle, żeby tworzyły się cząstki proteina-lipid o średnicy 5-50
nm i o masie cząsteczkowej 50000-1000000, w których bez
dalszych etapów oczyszczania związało się zarówno więcej niż
95% wprowadzonej proteiny jak i więcej niż 90% całego lipidu.
Cechą sposobu wytwarzania stabilnego liofilizatu jest
to, że postępuje się analogicznie do wytwarzania preparatu,
przy czym otrzymuje się ciekły produkt, który przy zawartości
protein równej 20 ± 2 g/l i w temperaturze 20°C ± 2°C wykazuje
mętność mniejszą od 40 NTU i ten zawarty produkt stabilizuje
się na drodze liofilizacji w obecności stabilizatora wybranego ze
zbioru węglowodanów.
Rekonstytuowane lipoproteiny o wysokiej gęstości (rHDL)
są przydatne w profilaktyce i terapii chorób związanych z lipidami
i substancjami lipidopodobnymi.

(20 zastrzeżeń)

Al (21) 306671 (22) 95 01 03 6(51) C07K 1/00
(31) 94 177832

(32)94 0105

(33) US

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Prouty Walter Francis, Secnik Josephine
(54) Sposób minimalizowania degradacji
aktywowanego białka C i środek
farmaceutyczny
(57) Wynalazek dotyczy sposobu zapobiegania lub mini
malizowania autodegradacji aktywowanego białka C.
Sposób polega na tym, że dojrzewanie, oczyszczanie
i/lub przechowywanie aktywowanego białka C przeprowadza
się przy niskim pH, na przykład przy pH około 6,3 do około 7,0.
Autodegradacja aPC (aktywowanego ludzkiego białka C) może
być również zminimalizowana przez inkubację aPC w 3M mo
czniku (całkowite odzyskanie aktywności aPC uzyskuje się po
usunięciu środka denaturującego) lub przez inkubację aPC w
obecności ekstremalnych stężeń soli.
Wynalazek obejmuje również środek farmaceutyczny,
w którym aPC jest przetrzymywane przy niskim pH, wobec
środka denaturującego lub wobec ekstremalnych stężeń soli.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 301689

Nr 14 (562) 1995

(22) 93 12 30

6(51) C08F12/08
C08F2/18
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Grzywa Edward; Grickowa Inessa, RU;
Grzywa Niksińska Irena; Legocki Marian;
Gusiew Siergiej, RU; Bakijewa Irina, RU
(54) Sposób otrzymywania suspensji
polistyrenowych o wąskim rozrzucie
wielkości cząstek stosowanych w diagnostyce
medycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania su
spensji polistyrenowych charakteryzujących się małym rozrzu
tem wielkości cząstek polimerowych w zakresie 0,07-0,72 ^ m ,
znajdujących zastosowanie do produkcji diagnostycznych pre
paratów medycznych.
Proces polega na prowadzeniu polimeryzacji suspensyjnej styrenu z dodatkiem dekstranu jako aktywatora powierzchni.
Stosuje się dekstran o masie cząsteczkowej 40.000-500.000, przy
czym przed polimeryzacją rozprowadza się go w monomerze.

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 306481 (22)9412 22 6(51) C08F114/06
C08F2/00
(31) 93 332397
(32) 9312 27
(33) JP
(71) Mitsui Toatsu Chemicalsjncorporated,
Tokio, JP
(72) Masuko Seiichi, Umeda Yoshihiro,
Kohketsu Katsuhito, Nakamura Ichisaburo,
Takahashi Akihiko
(54) Sposób polimeryzacji chlorku winylu
(57) Ujawniono sposób polimeryzacji chlorku winylu w ukła
dzie zamkniętym. Zgodnie ze sposobem zapewnia się obecność
tlenu w polimeryzatorze pokrytym środkiem przeciwporostowym,
w czasie powtarzania polimeryzacji. Sposób umożliwia pełne
wykorzystanie działania przeciwporostowego. Umożliwiało z kolei
prowadzenie polimeryzacji chlorku winylu w układzie zamknię
tym, co zapewnia poprawę zdolności produkcyjnej.

(13 zastrzeżeń)
Al(21) 301690

(22) 93 12 30

6(51) C08F 2/18
C08F 20/06
C08F 36/18
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Grickowa Inessa, RU; Grzywa Edward;
Legocki Marian; Żdanow Aleksander;
Czirikowa Olga, RU; Grzywa Niksińska Irena
(54) Sposób otrzymywania trwałych suspensji
polimerowych do badań biochemicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania trwa
łych suspensji polimerowych na drodze suspensyjnej polimeryzacji
lub kopolimeryzacji polarnych monomerów, takich jak metakrylan
metylu, akrylan butylu, octan etylu, chloropren i ich mieszaniny.
Suspensje takie mają zastosowanie do wytwarzania nośników
immunologicznych w medycynie i w biochemii.
Sposób polega na użyciu w procesie polimeryzacji, jako
stabilizatora, a-(karboksyetylo)-w-(trójmetylosiloksy) polidwumetylosiloksanu o wzorze ogólnym: HOOCCH2CH2Si(CH3)2
[-OSi(CH3)2]n-OSi(CHa)3, w którym n wynosi 7-15, przy czym
stabilizator stosuje się w ilości 1-4% wagowych w stosunku do
monomeru.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301762 (22) 93 12 31 6(51) C08F 283/10
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin
(72) Gawdzik Barbara, Matynia Tadeusz
(54) Sposób wytwarzania chemoodpornych
usieciowanych polimerów porowatych
(57) Sposób wytwarzania chemoodpornych polimerów po
rowatych w reakcji wolnorodnikowej polimeryzacji prowadzonej
w środowisku czystych rozpuszczalników lub w mieszaninie
rozpuszczalników organicznych i wody oraz przy użyciu zna
nych czynników inicjujących reakcję i powierzchniowo czyn
nych charakteryzuje się tym, że kopolimeryzacji poddaje się
związki o wzorze ogólnym 1 ze związkami o wzorze ogólnym 2,
przy czym A oznacza związek aromatyczny, R atom wodoru lub
grupę metylową, Ar oznacza resztę związków aromatycznych
jednopierścieniowych lub wielopierścieniowych o pierścieniach
skondensowanych, zaś n wynosi od 1 do 3 a n" od 1 do 4.

(5 zastrzeżeń)
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(54) Pastowy kalafoniowy klej papierniczy o
obniżonej lepkości
(57) Istotą wynalazku jest pastowy kalafoniowy klej papierni
czy, który stanowi zmydiona kaiafonia zawierająca od 0,1 do 2%
poliakrylanu sodowego;

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 301699

(22) 93 12 29

6(51) C10L 9/00

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Błaszczyński Stanisław
(54) Sposób odzysku węgla z produktu
pośredniego przeróbki węgla

Al (21) 301743 (22) 93 12 30 6(51) C08G 18/40
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Balas Adolf, Płomińska-Michalak Bożena,
Lisowska Regina, Nickel Maria, Nowacka
Ewa, Nowak Andrzej, Masiukiewicz
Włodzimierz, Nawracała Bożena, Kalińska
Urszula
(54) Sposób wytwarzania mikroporowatych
elastomerów uretanowych
(57) Do wytwarzania mikroporowatych elastomerów uretano
wych w reakcji quasiprepolimerów z mieszaninami poliolowymi
stosuje się quasiprepolimery i/lub mieszaniny poliolowe otrzyma
ne z oligoeteroli i/lub oligoestroli o strukturze rozgałęzionej, korzy
stnie w mieszaninie z oligoeteroiami i/lub oligoestrolami o struktu
rze liniowej.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 301761

(22) 93 12 31

6(51) C09C1/32

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Kowalak Stanisław
(54) Sposób otrzymywania ultramaryny
(57) Sposób otrzymywania ultramaryny, w którym mieszani
nę zawierającą kaolin, sodę lub inne alkalia, czynnik sprzyjający
wbudowaniu anionorodników S3- do struktury sodalitowej oraz
czynnik redukujący, poddaje się prażeniu w temperaturze po
wyżej 1023 K i następnemu dopalaniu w niższych temperatu
rach, rzędu 828 K, polega na tym, że jako czynnik sprzyjający
wbudowaniu anionorodników S3- do struktury sodalitowej sto
suje się siarczki metali alkalicznych, korzystnie siarczek sodu,
lub w odmianie wynalazku - wielosiarczki metali alkalicznych,
korzystnie sodu.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301837

(22) 94 01 06

6(51) C09J 193/04

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i
Tworzyw Winylowych, Oświęcim
(72) Miara Zbigniew, Wójcik Jerzy, Koprzywa
Jerzy, Franek Jerzy, Mucha Józef, Lesisz
Marek

(57) Sposób odzysku węgla z produktu pośredniego polega
na tym, że produkt pośredni z procesu wzbogacania poddaje
się przesiewaniu, a klasę powyżej 8 mm kruszy na ziarno poniżej
6 mm, łączy z klasą 8-0 wydzieloną na przesiewaczu i kieruje do
separatora wibrofluidalnego pierwszego stopnia, gdzie wydzie
la się odpady jako produkt ostateczny, a koncentrat ze znaczną
ilością drobnouziarnionej skały płonej poddaje się odwodnie
niu, przy czym odwodniony koncentrat stanowi produkt ostate
czny, a wydzieloną wodę z ziarnami poniżej 1 mm zagęszcza
się, po czym silnie zagęszczony produkt podaje się na drugi
stopień separacji wibrofludialnej, a odpady z pierwszego i dru
giego stopnia wibrofluidyzacji łączy się, podobnie jak i koncen
trat, natomiast zawiesinę wodną z odwodnienia koncentratu
drugiego stopnia zagęszcza się i poddaje odwodnianiu, a pro
dukt odwodniony stanowi półprodukt.

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 301700

(22) 93 12 29

6(51) C10L 9/00

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Błaszczyński Stanisław
(54) Sposób wzbogacania drobnouziarnionych
węgli
(57) Sposób wzbogacania drobnouziarnionych węgli w sze
rokiej klasie ziarnej polega na tym, że wzbogacanieprowadzi
się dwustopniowo w separatorze wibrofluidalnym, przy czym w
separatorze wibrofluidalnym pierwszego stopnia przeprowadza
się niedokładne wzbogacenie ziarn poniżej 1 mm, które nastę
pnie wydzielają się przez odwodnienie i uzyskuje się koncentrat
w klasie ziarnowej 10 do 1, a oddzieloną wodę wraz z ziarnami
1 mm zagęszcza się, po czym produkt zagęszczony poddaje się
powtórnemu wzbogaceniu w separatorze wibrofluidalnym dru
giego stopnia, a wydzielony koncentrat poddaje się odwodnie
niu i łączy się z koncentratem pierwszego stopnia, uzyskując
gotowy produkt, natomiast wodę z najdrobniejszymi ziarnami
poniżej 0,2 mm zagęszcza się z dodatkiem flokulanta, produkt
zagęszczony odwadnia się i uzyskuje się odwodniony osad
stanowiący półprodukt.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301701

(22) 93 12 29

6(51) C10L 9/00

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Błaszczyński Stanisław
(54) Sposób klasyfikacji i odwadniania
drobnouziarnionych ciał stałych, zwłaszcza
węgła
(57) Sposób klasyfikacji i odwadniania drobnouziarnionych
ciał stałych, zwłaszcza węgli polega na tym, że strugę zawiesiny
różnie uziarnionych ciał stałych w wodzie, w postaci porcji
kieruje sie do zbiornika z dnem w postaci przegrody porowatej,
pod którą znajduje się komora połączona z dopływem wody i
próżnią oraz równocześnie wprowadza się wodę pod porowate
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dno, na którym osadzają się ziarna grube w postaci warstwy,
ponad którą wznoszą się drobne ziarna zawieszone w słupie
wody, następnie włącza się próżnię i wysysa się wodę z komory
i częściowo z warstwy osadzonych ziarn grubych, przy czym
równocześnie odbywa się przyssanie niewielkiej ilości ziarn
drobnych ze słupa wody do powierzchniowej warstwy ziarn
grubych i uszczelnia się powierzchnię tej warstwy, przez co
uzyskuje się gwałtowne spowolnienie procesu filtracji, po czym
odprowadza się słup wody wraz z zawieszonymi w nim drobny
mi ziarnami i osusza się pod wpływem próżni warstwę ziarn
grubych.

(2 zastrzeżenia)
Al(21) 301702

(22) 93 12 29

Al(21) 301757

(22) 93 12 31

Nr 14 (562) 1995
6(51) C23C16/10

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Sułko Kazimierz
(54) Kąpiel do chromianowania powłok
cynkowych
(57) Kąpiel zawierająca 5,0-50,0 g/dm3 jonów chromianowych
/VI/, 1,0-75,0 g/dm3 kwasów mineralnych i/lub organicznych i/lub
soli, 1,0-5,0 g/dm3 związków powierzchniowo czynnych charakte
ryzuje się tym, że zawiera 1,0-10,0 g/dm3 katalizatora w postaci
p-benzochinonu, o-benzochinonu lub ich mieszaniny.

(3 zastrzeżenia)

6(51) C10L 9/00

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Błaszczynski Stanisław
(54) Urządzenie do wzbogacania i klasyfikacji
drobnouziarnionych kopalin, zwłaszcza węgla
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma cylindryczną
komorę roboczą (1) z usytuowaną w górnej części dyszą wloto
wą (2) wprowadzoną stycznie, a w dolnej części ma dno poro
wate (3), pod którym znajduje się komora wodna (4) z doprowa
dzeniem wody, przy czym w dnie (3) osadzona jest dysza
wylewowa (5), a w górnej części dysza przelewowa (6), której
wylot umieszczony jest w rynnie przelewowej (7), a komora
robocza (1) jest podparta sprężyście i poddawana wibracji o
wysokiej częstotliwości i małej amplitudzie.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 306847

(22) 95 0117

6(51) C25D 21/00

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Ciećko Paweł, Kieszkowski Marek,
Cichowski Dariusz, Foremski Lech
(54) Sposób prowadzenia zamkniętego obiegu
galwanicznej kąpieli egzotermicznej do
osadzania powłok
(57) Sposób, w którym kąpiel ze strefy galwanicznej (G)
podaje się do strefy odparowania (O) w celu odparowania z niej
wody, po czym zatężoną w strefie (O) kąpiel ponownie wprowa
dza się do strefy (G), a odparowaną wodę w postaci mieszaniny
powietrza i pary wodnej wprowadza się do strefy płukania (P),
przy czym spowodowane tymi czynnościami ubytki wody w
strefie (G) uzupełnia się popłuczynami ze sterfy (P), a strefę (O)
zasila się powietrzem wspomagającym proces odparowania,
polega na tym, że przez strefę wentylacyjno-separacyjną (WS),
przeprowadza się mgłę (M) z nad strefy galwanicznej, w której
to strefie (WS) odseparowuje się ciekłe cząstki kąpieli galwani
cznej od powietrza i jednocześnie do tejże strefy (WS) doprowa
dza się część mieszaniny pary wodnej i ciepłego powietrza
opuszczającą strefę odparowania (O), za pomocą której to mie
szaniny wymywa się odseparowane cząstki kąpieli galwanicz
nej w strefie (WS) i wprowadza się je do strefy płukania (P),
natomiast powietrze dla wspomagania procesu odparowania
pobiera się ze strefy (WS).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301725

(22)9312 30 6(51) C10M 169/06

(71) Instytut Technologii Nafty im.Profesora
Stanisława Piłata, Kraków; Przedsiębiorstwo
Doświadczalno-Produkcyjne
NAFTOCHEM, Kraków
(72) Steinmec Franciszek, Szczurek Tomasz
(54) Sposób wytwarzania siarkowego dodatku
smarnego
(57) Sposób wytwarzania siarkowego dodatku smarnego
polega na tym, że proces ogrzewania związków nienasyconych
prowadzi się w obecności 0,05-1,5% masowych 1,2,3 benzotriazolu i jego pochodnych alkilowych zawierających do 10 atomów
węgla w rodniku alkilowym, w temperaturze poniżej 220°C,
korzystnie 150-200°C.

(1 zastrzeżenie)

Nr 14 (562) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

21

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Al(21) 301675

(22) 93 12 29

6(51) E01B 19/00

(75) Budziewski Wojciech, Zamość
(54) Sposób zabezpieczenia nawierzchni drogi
kolejowej, gruntu, wód gruntowych i wód
podziemnych przed skażeniem środkami
chemicznymi w tym produktami
ropopochodnymi
(57) Wediug sposobu po zastabilizowaniu, oczyszczeniu to
ru i konserwacji wykonuje się specjalne studzienki ściekowe (9)
z wpustami ściekowymi (12) oraz profiluje się podłoże pod
przegrodą.

Wyprofilowanie w kierunku wpustów (12) podłoże przy
krywa się przegrodą (1) obustronnie zabezpieczoną geowłókniną (2) i (3) przed uszkodzeniami mechanicznymi. Następnie do
oczyszczonej komory szyny (4), wpustu (12) i krawężnika (15) w
sposób trwały przez zgrzewanie lub klejenie przytwierdza się prze
grodę (1). Całość przykrywa się warstwą pospółki (14) ochraniają
cą ekran przed uszkodzeniami mechanicznymi, która przefiltrowuje zanieczyszczone wody opadowe do przegrody izolującej.
Geowłóknina (2) z uwagi na swą znikomą nasiąkliwość ułatwia
sprowadzenie zanieczyszczonych, wód opadowych po przegro
dzie (1) do studzienek ściekowych (9).

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301756

(22) 93 12 31

6(51) E02D 5/34
E02D 5/72
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Kowal Zbigniew, Malec Maciej
(54) Pal fundamentowy

(57) Pal posiada pobocznicę w postaci powłoki (1) korzyst
nie metalowej, zbieżnej wwierzchołku, połączonąze słupem (4).
Do powłoki głównej (1) dołączona jest dodatkowa powłoka (3)
zwiększająca nośność pala, przy czym kąt dodatkowej powłoki
(3) korzystnie jest większy od kąta wierzchołkowego powłoki
głównej (1). Powłoka (1, 3) może być wypełniona betonem lub
betonem zbrojonym.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 306689

(22) 95 01 06

(31) 94 9400176

6(51) E03C 1/24

(32) 94 0107

(33) DE

(71) Franz Scheffer OHG, Menden, DE
(72) Westermann Christoph, Mols Helmut
(54) Armatura nalewowa i przelewowa dla wanny
kąpielowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia montażu
armatury nalewowej i przelewowej z głowicą przelewową. W
rozwiązaniu według wynalazku głowica przelewowa (2) i rura
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odpływowa (3) składająca się z różnych materiałów i są połączo
ne ze sobą rozłącznie, przy czym koniec rury odpływowej jest
wykonany jako część elastyczna (4) i zaopatrzony w gwint.

(10 zastrzeżeń)

Nr 14 (562) 1995

(54) Sposób otworowej eksploatacji siarki
(57) Sposób polega na prowadzeniu eksploatacji otworowej
w rejonie wygrzewania złoża, ograniczonym do rejonu wytopu i
jego obrębu.
Obieg wód złożonych jest zamknięty i wymuszony. Roz
wój eksploatacji następuje według zasad eksploatacji nadążnej.
Wykorzystuje się przemienną funkcję otworów eksploatacyj
nych i odprężających.
Otwory rozmieszczone są w regularnej siatce trójkątnej w
sposób przemienny.
Zewnętrznie rozmieszczone otwory odprężające ogra
niczają zasięg hydrotermicznego oddziaływania eksploatacji do
bezpośredniego rejonu wytopu siarki.
Intensywny odbiór ze złoża wody gorącej i jej zawrót do
procesu eliminuje zrzut wody i związane z tym skażenie środo
wiska.

(7 zastrzeżeń)

Al(21) 301731 (22) 93 12 30
6(51) E21D 7/02
(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Kraków
(72) Błasiak Tadeusz, Kozarski Leszek, Molik
Józef

Al (21) 301692 (22) 93 12 30 6(51) E04F15/02
(75) Ignaczak Ireneusz, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania i układania parkietów,
zwłaszcza w budownictwie
(57) Sposób polega na przeniesieniu dowolnego obrazu
wizualnego na układany parkiet w dowolnej gamie kolorów z
zachowaniem odpowiedniej proporcji i w dowolnej konfiguracji.
Obraz - wzór jest przetworzony poprzez program komputera do
określonej wielkości i wkomponowany w zarys pomieszczenia,
w którym będzie układany parkiet. Następnie całość jest dzielo
na na kwadraty.
Prostokątne płytki są drukowane w odpowiedniej kolej
ności z zaznaczeniem pól numerem kodowym odpowiadającym
określonej barwie. Formatki są wyklejane w oparciu o wydruk
komputera matryc graficznych z zaznaczonymi kodami kolorów
odpowiadającymi takim samym znajdującym się w pojemni
kach.
Wy klejona odpowiednimi płytkami drewnianymi format
ka z numerem na części spodniej stanowi element i fragment
podłogi układany zgodnie z tą numeracją i wydrukowaną w
pierwszej kolejności tabelą rozkładu całego pomieszczenia z
podziałem na prostokąty.

(2 zastrzeżenia)
Al(21) 301769 (22) 94 01 03 6(51) E21B 43/28
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków; Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki SIARKOPOL w
Grzybowie, Staszów; Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Siarkowego SIARKOPOL, Tarnobrzeg
(72) Gutman Eugeniusz, Klich Jerzy, Hajdo
Stanisław, Macias Feliks, Stachowicz Robert,
Krzyżanowski Marian, Matliński Tadeusz,
Kirejczyk Józef, Gorylewski Edward

(54) Sposób przeprowadzania kontroli oraz
napraw obudowy i wyposażenia szybów
górniczych przy zastosowaniu obrotowej
klatki z pomostami rozkładanymi
(57) Sposób polega na zastosowaniu do tego celu specjal
nego naczynia wyciągowego składającego się z ramy (1) pro
wadzonej po prowadnikach linowych lub sztywnych, w której
obrotowo osadzona jest klatka (3) z pomostami roboczymi (5)
stanowiącymi w czasie jazdy ściany klatki (3), a po dojeździe do
miejsca kontroli lub naprawy rozkładanymi do pozycji poziomej
dla umożliwienia dojścia ludzi do obmurza lub wyposażenia
szybu.

(1 zastrzeżenie)

Nr 14 (562) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

23

Al (21) 301648 (22) 93 12 27 6(51) E21F13/02
(71) KWK ANNA Rybnicka Spółka Węglowa
S.A., Pszów
(72) Juzek Grzegorz, Tytko Stanisław, Zimerman
Joachim, Sosna Stanisław, Marciniak
Zbigniew
(54) Sposób transportu ciężkich elementów
maszyn i urządzeń górniczych w
podziemnych wyrobiskach korytarzowych
(57) Sposób transportu za pomocą szynowej kolejki linowej
podwieszonej do obudowy i toru kopalnianego charakteryzuje
się tym, że stosuje się nośny zestaw (2) zabezpieczony podłuż
nym cięgłem (3), załadowuje elementami składowymi obudowy
i dociąża osie zewnętrzne jego krańcowych platform.
Te jeszcze łączy się asymetrycznie z nośnymi wózkami,
na skraju jezdnego zestawu (4) zamieszczonego nad nimi, przy
pomocy cięgieł (6, 7).
Nachylenie ciągnącego cięgła (6) zaczepionego z przo
du, nie przekracza 28°, a podtrzymującego cięgła (7), zamoco
wanego z tyłu, dochodzi do 40° w stosunku do płaszczyzny toru
kopalnianego.
Rozwiązanie nadaje się do stosowania, nawet w wyro
biskach narażonych na wzmożone oddziaływanie ciśnienia gó
rotworu znacznie ograniczające ich przekrój.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
Al(21) 301760

(22) 93 12 31

6(51) F02B 23/00

(75) Blusiewicz Julian, Poznań; Bręczewski
Bronisław, Poznań
(54) Silnik wielokomorowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest silnik wielokomorowy,
zwłaszcza 4 - komorowy spalinowy.
Według wynalazku dwa tłoki (1) osadzone są sztywno
natłoczysku (2). Tłoczysko (2) ma promieniowo wystający sworzeń z toczną rolką. Palec wodzący zagłębiony jest w rowku
śrubowym bez końca. Rowek śrubowy frezowany jest na zew
nętrznej powierzchni walcowej bębna obrotowego albo na po
wierzchni wewnętrznej bębna.

(12 zastrzeżeń)

Al (21) 301740 (22) 93 12 30 6(51) F15B 20/00
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
Gliwice
(72) Reich Karol, Orlacz Jan, Chmura Czesław,
Pretor Wincenty
(54) Powłoka gładzi roboczych siłowników
hydraulicznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest powłoka gładzi roboczych
tłoczysk bądź rdzenników i cylindrów siłowników hydraulicz
nych, klejona do ich podłoża.
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Powłokę stanowi cylindryczna koszulka (1) z cienkiej
folii metalowej bądź tworzywa sztucznego, nasuniętej natłoczysko (3) bądź rdzennik lub wsuniętej do cylindra. Cylindryczna
koszulka (1) z folii ma na jednym końcu kołnierzowy występ (2a),
a na drugim kołnierzowe stożkowe zakończenie (2c).

(5 zastrzeżeń)

A3(21) 301771

(22) 94 01 03

6(51) F15B 20/00

(61) 160896
(75) Gwiazda Jan Bogusław, Sosnowiec; Gwiazda
Aleksander Stanisław, Sosnowiec
(54) Blok zaworowy do zabezpieczania układów
hydraulicznych
(57) Blok zaworowy do zabezpieczania układów hydraulicz
nych jest utworzony z modułu podstawowego i modułów skła
dowych, przy czym moduł podstawowy, będący zaworem zwrot
nym sterowanym otwieranym ciśnieniem, składa się z kadłuba
(1) wyposażonego w przyłącza (A, B, C, D), tłoka sterującego (4)
z trzpieniem (6) i popychaczem (7), kuli (15) osadzonej na
gnieździe (16) i cylindra (8) zaopatrzonego w kołnierz zewnętrz
ny (8a) i kołnierz wewnętrzny (8b).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301671

(22) 93 12 27

6(51) F16K 47/08

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Niewczas Bogdan, Brzyski Bogdan, Migalski
Franciszek, Prus Czesław
(54) Zawór do rozprężania pary wodnej
(57) Zawór do rozprężania pary wodnej składający się z
korpusu wypełnionego materiałem dławiącym przepływ pary, a
wy posażonego we wrzeciono z grzybkiem i w gniazdo z perforo
wanymi ściankami charakteryzuje się tym, że ma lancę utworzo
ną przez rurkę (11) połączoną z perforowanym torusem (12)
usytuowanym w materiale dławiącym na zewnątrz ścianek gniaz
da (1) zaworu, zaś korpus (4) zaworu od strony odlotowej jest
wyposażony w króciec (9) z tłoczkiem (10).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301770

(22)94 01 03

6(51) F16F 9/10

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Dembiński Mariusz, Łańczak Władysław
(54) Wibroizolator sprężynowy zespolony z
tłumikiem lepkościowym o charakterystyce
nieliniowej
(57) Wibroizolator sprężynowy zespolony z tłumikiem
lepkościowym o charakterystyce nieliniowej, charakteryzu
je się tym, że do tłoka (4) zamontowane są ograniczniki
(14), pomiędzy którymi osadzona jest swobodnie co naj
mniej korzystnie pierścieniowa i perforowana tarcza oporo
wa (15).

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 306528 (22) 94 12 28 6(51) F16L 31/00
(31) 93TO

284

(32) 9312 28

(33) IT

(71) DAYCO EUROPE S.p.A., Turyn, IT
(72) Fiorio Luigino
(54) Zespół wzmacniający odkształcalne elementy
cylindryczne
(57) Element wzmacniający (1) utworzony jest przez wydrą
żony wałek (13) przystosowany do wsuwania w końcówkę (2)
odkształcalnego elementu cylindrycznego (3), z co najmniej
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jednym występem (20), umożliwiającym sprzęganie wałka (13)
z końcówką (2), oraz z cylindryczną główką (15), przystosowaną
do przylegania do czołowej powierzchni (17) końcówki (2) i
posiadającą zaokrągloną krawędź (18), znajdującą się po prze
ciwległej stronie niż krawędź sąsiadująca z wałkiem (13).
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korpusu łączącego (4) połączonego z rurką sztywną (2), na który
nakłada się końcową sekcję (8) rurki (3). Złączka (1) posiada
ponadto elastyczny cylindryczny korpus (10) nakładany na se
kcję końcową (8) i na sekcję (9) elastycznej rurki (3) sąsiadującą
z sekcją końcową (8).

(6 zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)

Al (21) 301780 (22) 94 01 04 6(51) F16L 59/10
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Stachowiak-Nogacka Marianna, Tarkowska
Sylwia, Witczak Elżbieta, Jakubowska Maria,
Zając Stanisława
(54) Sposób wytwarzania taśm izolacyjnych do
izolowania gazociągów
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania taśm izolacyj
nych do izolowania gazociągów.
Taśmy z folii polietylenowej uaktywnia się na powierz
chni wewnętrznej, a następnie nakłada się 22,0 - 36,0 g/m2
kauczuku butylowego, a potem suszy w temperaturze około
80°C.

(1 zastrzeżenie)
Al (21) 306521 (22) 94 12 27 6(51) F22G 5/18
Al(21) 306527 (22) 94 12 28 6(51) F16L 33/00
(31) 93TO 283

(32) 9312 28

(33) IT

(71) DAYCO EUROPE S.p.A, Turyn, IT
(72) Fiorio Luigino
(54) Złączka do łączenia dwóch rurek
(57) Złączka (1) do łączenia dwóch rurek (2, 3), z których
jedna (2) jest sztywna, a druga (3) elastyczna, składa się z

(31) 93

173563

(32) 93 12 27

(33) US

(71) COMBUSTION ENGINEERING INC.,
Windsor, US
(72) Wilhelm Bruce W.
(54) Sposób zabezpieczenia przegrzewacza w
instalacji do spalania z obiegowym złożem
fluidalnym
(57) Sposób zabezpieczenia instalacji do spalania z obiego
wym złożem fluidalnym składającej się z obwodu przegrzewa
cza i przegrzewaczem międzystopniowym polega na tym, że
przegrzewacz końcowy w instalacji do spalania z obiegowym
złożem fluidalnym, usytuowany w oddzielnym fluidalnym wy
mienniku ciepła, na którego działają gorące cząstki stałe nie
chłodzone w żaden sposób po awarii lub wyłączeniu turbiny,
jest chłodzony przez część pary upustowej z wylotu przegrze
wacza, spuszczonej za pomocą zaworu rozwiernego o dużym
spadku ciśnienia i doprowadzanej do przegrzewacza końcowe
go. Zawór znajdujący się za przegrzewaczem końcowym jest
również otwierany, co umożliwia przepływ płynu.

(3 zastrzeżenia)
Al (21) 306532 (22) 94 12 28 6(51) F23N 1/02
(31) 93 4344906

(32) 93 12 29

(33) DE

(71) Martin GmbH für Umwelt-und
Energietechnik, Monachium, DE
(72) Martin Johannes Josef Edmund, Horn
Joachim, Rampp Franz
(54) Sposób regulacji poszczególnych lub
wszystkich czynników, wpływających na
spalanie na ruszcie paleniskowym
(57) Do przeprowadzenia sposobu regulacji poszczególnych
lub wszystkich czynników, wpływających na spalanie na ruszcie
paleniskowym przewidziano w pierwszym rzędzie radarowe urzą
dzenie pomiarowe (22), które służy do wykrywania trójwymia
rowego rozdzielenia masy paliwa na co najmniej korzystnym
obszarze rusztu paleniskowego. Ponadto przewidziano kamerę
na promienie poaczerwone (23), która informuje o stopniu wy
palania paliwa, znajdującego się na ruszcie paleniskowym. Za
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pomocą wielkości pomiarowych z obydwu urządzeń, w zespole
regulacyjnym można wyprowadzić wielkości nastawcze do wy
wierania wpływu na prędkość rusztu, urządzenie wsadowe, ilość
powietrza pierwotnego, skład powietrza pierwotnego, ilość po
wietrza wtórnego, skład powietrza wtórnego, prędkość obroto
wą wałka żużlowego i temperaturę urządzenia podgrzewające
go powietrze, w celu dopasowania wydajności paleniska do
wzmogów co do wydajności pary.
Przy tym poza polepszeniem wypalania materiałów sta
łych na ruszcie możliwy jest pozytywny wpływ na gazy spalino
we, przykładowo pod względem tworzenia nie spalonych skład
ników gazu i tlenków azotu,

(17 zastrzeżeń)

Al (21) 301729 (22) 93 12 30 6(51) F26B 17/00
(71) SUPROL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Suszarnictwa Płodów Rolnych, Rogoźno
Wlkp.
(72) Domagalski Tadeusz, Feder Stefan,
Kaźmierczak Hieronim, Górecki Mieczysław,
Polcyn Witalis, Rachwalski Jan, Ziółkowski
Konstanty
(54) Kanał powietrzny wlotowy suszarni
komorowej
(57) Kanał powietrzny wlotowy suszarni komorowej transpo
rtujący doprowadzany czynnik suszący charakteryzuje się tym,
żewpołożeniu roboczym jego szczytowa krawędź (1) przebiega
w płaszczyźnie poziomej a boczne ściany (2) są przegięte
rozwarcie ku dołowi, zaś dolne krawędzie (3,3') biegną zbieżnie
w kierunku (K) przepływu czynnika suszącego.
Boczne ściany (2) mają przy tym wtórne przegięcia o
krawędziach (4) równoległych do szczytowej krawędzi (1) i
rozciągające się na odległość do połowy długości kanału w
kierunku (K) przypływu czynnika suszącego.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301728

(22) 93 12 30

6(51) F26B 17/00

(71) SUPROL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Suszarnictwa Płodów Rolnych, Rogoźno
Wlkp.
(72) Domagalski Tadeusz, Feder Stefan,
Kaźmierczak Hieronim, Górecki Mieczysław,
Polcyn Witalis, Rachwalski Jan, Ziółkowski
Konstanty
(54) Suszarnia do materiałów sypkich, zwłaszcza
zbóż
(57) Suszarnia do materiałów sypkich, zwłaszcza zbóż cha
rakteryzuje się tym, że kanały (15) doprowadzające czynnik
suszący mają górne krawędzie ulokowane w płaszczyźnie po
ziomej, a ich dolne krawędzie są zbieżne w kierunku (K) prze
pływu czynnika.
Kanały (16) odprowadzające czynnik mają dolne krawę
dzie ulokowane w płaszczyźnie poziomej, a górne krawędzie
mają przebieg rozbieżny w kierunku (K) równoległy do krawędzi
dolnej kanału (15).

(5 zastrzeżeń)
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Al(21) 301730

(22) 93 12 30

6(51) F26B 17/00

(71) SUPROL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Suszarnictwa Płodów Rolnych, Rogoźno
Wlkp.
(72) Domagalski Tadeusz, Feder Stefan,
Kaźmierczak Hieronim, Górecki Mieczysław,
Polcyn Witalis, Rachwalski Jan, Ziółkowski
Konstanty
(54) Kanał powietrzny wylotowy suszarni
komorowej
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płaszczyźnie poziomej, przy czym ma przegięte pochyło ku
dołowi boczne ściany (2), a szczytowa krawędź (4) ma przebieg
rozbieżny w kierunku (K) przepływu czynnika suszącego.
Boczne ściany (2) mają wtórne przegięcia o krawę
dziach (3) rozciągające się od połowy ku końcowi kanału w
płaszczyźnie równoległej do szczytowej krawędzi (4).

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 301767

(22) 94 01 03

6(51) F41F1/06

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Habaj Bronisław
(54) Moździerz lekki

(57) Kanał powietrzny wylotowy suszarni komorowej odpro
wadzający czynnik suszący charakteryzuje się tym, że w robo
czym położeniu jego dolne krawędzie (1,1 ') przebiegają w

(57) Przedmiotem wynalazku jest moździerz lekki, w którym
mechanizm podniesieniowy jest dwustopniowy typu teleskopo
wego z czteropołożeniową blokadą teleskopu, a osłabiacz od
rzutu posiada zderzak elastomerowo - gumowy.
Mechanizm podniesieniowy posiada rurę teleskopową
z korzystnie, czterema wycięciami umożliwiającymi zgrubne
nastawienie kąta podniesienia. W wycięcia te wchodzą rygle.
Rura teleskopu prowadzona jest w rurze zewnętrznej, a w jej
wnętrzu umieszczona jest śruba połączona z pokrętłem dla
dokładnego nastawiania kąta podniesienia.
Wewnątrz śruby umieszczony jest trzpień, sprężyna odciążacza lewo i prawoskrętna ułatwiająca zgrubne nastawienie
kąta podniesieniowego. Lufa (1) ma dno z częścią gwintowaną,
w którą wkręcony jest trzon (2) z zespołem iglicowym i piętą
kulistą, przy czym pięta kulista w płycie oporowej (3) dodatkowo
jest unieruchamiana za pomocą mechanizmu blokady typu
tarciowego.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
Al (21) 301768 (22) 94 01 03 6(51) G01B 5/08
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Karp Wojciech

(54) Sposób i. przyrząd do pomiaru średnic
(57) Sposób i przyrząd do pomiaru średnic wewnętrznych
oparte są na zasadzie pomiaru zmian indukcyjności cewki gło
wicy pomiarowo-indukcyjnej (3) podczas pomiaru średnicy w
stosunku do indukcyjności wzorcowej podczas pomiaru średni-
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cy wzorca średnicy (7) umiejscowionej w głowicy pomiarowoindukcyjnej (3) przyrządu.
Przyrząd do pomiaru średnic wewnętrznych zawiera
kadłub (1), w którym znajduje się mechanizm różnicowy (2),
głowice pomiarowo-indukcyjne (3). Kadłub (1) osadzony jest na
drążkach wydłużających (4) wyposażonych w mechanizm przełączająco-wydłużający. Na kadłubie (1) zamocowane są dwa
krążki prowadzące (6). Przyrząd wyposażony jest we wzorce
średnic (7) oraz przetwornik indukcyjny (8). Mechanizm różni
cowy (2) sprzęga ruch trzpieni pomiarowych (9,10) ślizgających
się po mierzonych powierzchniach otworów z ruchem końcówki
pomiarowej (14) w cewce głowicy pomiarowo-indukcyjnej (3)
wywołującym zmiany sygnału indukcyjnego. Głowica pomiarowo-indukcyjna (3) przetwarza liniowo i proporcjonalnie do wiel
kości sygnał indukcyjny na sygnał elektryczny i porównuje
sygnał mierzonej średnicy z sygnałem średnicy wzorcowej.
Mechanizm przełączająco-wydłużający (5) reguluje ruch trzpie
ni pomiarowych (9,10) oraz zakres penetracji głowicy pomiaro
wo-indukcyjnej (3) w mierzonym otworze. Wynalazek umożliwia
kompleksowy pomiar średnicy wewnętrznej, co daje pełny ob
raz zmian średnicy kontrolowanego otworu.
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Al (21) 301753 (22) 93 12 31 6(51) G01B 5/20
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Adamczak Stanisław, Jaros Hieronim
(54) Przyrząd do uzyskiwania wzorców zarysów
okrągłości
(57) Przyrząd do uzyskiwania wzorców zarysów okrągłości
walcowych powierzchni części maszyn, stosowanych do wzor
cowania przyrządów pomiarowych ma tuleję (2) z umieszczo
nym w niej stożkowym trzpieniem przesuwnym (1).
Na kulkach (4) umieszczonych w otworach tulei (2)
osadzony jest pierścień zewnętrzny łożyska tocznego (5). Z
tuleją połączona jest nakrętka (3).

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301772

(22) 94 01 03 6(51) G01D 3/028

(71) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
ITAM, Zabrze
(72) Siudy Zygmunt
(54) Mechanizm rejestratora z linijką termiczną
(57) Mechanizm rejestratora z linijką termiczną, w którego
korpusie znajduje się pojemnik na papier, przykryty pokrywą
osadzoną na osi, charakteryzuje się tym, że linijka termiczna (9),
przymocowana jest do korpusu (1) za pośrednictwem wsporni
ka (10) wykonanego w kształcie kątownika, którego górne ra
miona (23) zakończone są krzywkami (19). W pionowej powie
rzchni umocowane są zderzaki (12) przechodzące przez otwory
(24) wykonane w korpusie (1) a pozioma powierzchnia mieści
się w szczelinie (22) korpusu (1) i ma otwór (21) na pomieszcze
nie mocującego sworznia (13) i oparta jest od dołu na spręży
nach (16), do których dociskana jest wkrętami (15) przechodzą
cymi przez gwintowane otwory (14) wykonane w korpusie (1).
Na pionową powierzchnię wypornika (10) naciskają sprężyny
(18) umieszczone w otworach (17) korpusu (1).

(1 zastrzżenie)
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(54) Metoda i układ do badania własności
polaryzacyjnych elementów światłowodowych
(57) Metoda polega na wykorzystaniu do badań elementów
światłowodowych interferometru Sagnaca o odpowiednio zmo
dyfikowanej konfiguracji pętli czujnikowej (eliminacja efektu
Sagnaca). Badany element (7) należy umieścić blisko jednego
końca pętii (3) światłowodowej tworzącej interferometr Sagnaca
(przy sprzęgaczu), zaś wprowadzone do układu przez sprzę
gacz 2x2 promieniowanie z lasera (1) półprzewodnikowego
detekowane jest na drugim wejściu sprzęgacza. Układ oprócz
badanego elementu (7) światłowodowego powinien zawierać w
pętli czujnikowej modulator (5) fazowy umożliwiający detekcję
synchroniczną oraz nastawnik (6) polaryzacji służący do kom
pensacji własności polaryzacyjnych całego interferometru świa
tłowodowego. Ponadto w celu zmian stanu polaryzacji wiązki
wchodzącej na badany element (7) należy zastosować układ
drugiego nastawnika polaryzacji.
Metoda badawcza według wynalazku polega na okre
śleniu macierzy Jonesa badanego elementu co jednoznacznie
określa jego własności polaryzacyjne.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301711

(22) 93 12 31

6(51) G01J 1/02
G01J1/42
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
(72) Trzęsowski Zdzisław, Pietrzak Jan, Noga
Janusz, Wrona Robert, Natkański Stanisław,
Borowy Grzegorz
(54) Głowica fotodetekcyjna

(57) Głowicafotodetekcyjna rozwiązuje zagadnienie wykrywa
nia impulsowego opromieniowania promieniowaniem laserowym
oraz określania kierunku, z którego nastąpiło opromieniowanie.
W tym celu wewnątrz pierścienia zewnętrznego z otwo
rami stożkowymi (1) umocowany jest koncentrycznie pierścień
wewnętrzny (2), w którym umieszczony jest blok elektroniki (3).
Do pierścienia wewnętrznego (2) zamocowane są fotodetektory
(4) o różnym położeniu kątowym oraz osłony tłumiące (5). Gło
wica fotodetekcyjna zapewnia szeroki zakres widmowy odbie
ranych impulsów laserowych oraz dużą rozdzielczość kątową
przy określaniu kierunku opromieniowania.

(5 zastrzeżeń)

Al (21) 306530 (22) 94 12 28 6(51) G01J 4/00
(31) 93 4344855

(32) 93 12 29

(33) DE

(71) ABB Research Ltd., Zurych, CH
(72) Meier Markus
(54) Sposób analizy polarymetrycznej sygnału
świetlnego modulowanego przez polaryzację
(57) Sposób polega na tym, że światło (L) o danym
kierunku polaryzacji (P) względem płaszczyzny polaryzacji
poddaje się podziałowi w rozdzielaczu (ST) promienia na
dwa promienie składowe. Następnie każdy promień skła
dowy przesyła się przez filtr polaryzacyjny (P1, P2) do
fotodetektora (D1, D2). Przez foto dęte który (D1, D2) dostar
cza się sygnały (S1, S2) wydajności świetlnej, które po
przekształceniu w sygnały napięciowe i proporcjonalne do
nich sygnały cyfrowe doprowadza się do komputera (1).
Komputer (1) dostarcza na wyjściu sygnał modulowany (S)
niezależny od położenia płaszczyzny polaryzacji do urzą
dzenia wyjściowego lub wskazującego (2).

(3 zastrzeżenia)

Al (21) 301746 (22) 93 12 31 6(51) G01J 4/00
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
(72) Jaroszewicz Leszek Roman, Kieżun
Aleksander, Szustakowski Mieczysław
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Al(21) 306592 (22) 94 12 29 6(51) G01K17/06
(31) 93 4344981
(32)9312 30
(33) DE
(71) Techem AG, Frankfurt nad Menem, DE
(72) Klein Joachim
(54) Urządzenie do pomiaru ilości ciepła
oddawanego przez element grzejny
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru
ilości ciepła, która jest oddawana przez element grzejny, przez
który przepływa czynnik grzewczy, przy czym zgodnie z wyna
lazkiem, w jednej obudowie znajdują się co najmniej dwa czuj
niki (7, 8) termometryczne, będące w bezpośrednim kontakcie
z powierzchnią elementu grzejnego. Z danych pomiarowych
zostaje ekstrapolowana obliczeniowo krzywa, która odpowiada
oczekiwanemu profilowi temperatury elementu grzejnego. Wy
nika stąd duża dokładność pomiaru, związana ze zwartą budo
wą przyrządu, a tym samym dla różnych typów elementów
grzejnych. Jeżeli się znajdują co najmniej trzy czujniki pomiaro
we, wtedy występująca redundancja może zostać wykorzystana
do zwiększenia pewności pomiaru, jako środek przeciwko ma
nipulacjom lub podobnym.

(6 zastrzeżeń)
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położenie przedłużacza mechanicznego względem rury rdzen
nika, przy czym element pomiarowy (1) na wewnętrznej powie
rzchni ma rowek (4), w którym są umieszczone tensometry
czynne (5) i kompensacyjne (6).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301734

(22) 93 12 30

6(51) G01L 9/00
G05D 16/20
(71) Zakłady Automatyki Przemysłowej - Spółka
Akcyjna - Jednoosobowa Spółka Skarbu
Państwa - ZAP OSTRÓW
WIELKOPOLSKI - S.A., Ostrów
Wielkopolski
(72) Orłowski Zbigniew, Leśniak Jacek
(54) Układ przetwornika ciśnienia

(57) Układ przetwornika ciśnienia z mostkowym czujnikiem
tensorezystancyjnym, przetwarzający zmianę rezystancji na syg
nał elektryczny, ma wzmacniacze (B), źródło prądowe lub napię
ciowe (D) zasilające mostek pomiarowy (A) i źródło napięcia
odniesienia (Ę oraz blok stałej czasowej (F) i konwerter (G)
napięcie/prąd.
Układ znajduje zastosowanie jako końcowy wzmac
niacz czujników ciśnienia, przetwarzający wejściowy sygnał na
pięciowy na wyjściowy sygnał prądowy z realizacją tłumienia
elektrycznego.

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 301738 (22) 93 12 30 6(51) G01L 1/22
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Fober Stanisław, Markowicz Józef, Szweda
Stanisław
(54) Czujnik siły przenoszonej przez podporę
hydrauliczną
(57) Czujnik siły przenoszonej przez podporę hydrauliczną
wyposażoną w przedłużacz mechaniczny mocowany w rurze
rdzennika przy pomocy elementów ustalających charakteryzuje
się tym, że elementem pomiarowym (1) jest element ustalający

Nr 14 (562) 1995
Al(21) 301807

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 94 01 05

6(51) G01N 19/04

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Kupczyk Maciej, Wieczorowski Kazimierz
(54) Zespół do pomiaru przyczepności do podłoża
warstw przeciwzużyciowych, zwłaszcza
osadzonych na powierzchniach narzędzi
skrawających
(57) Zespół do pomiaru przyczepności do podłoża warstw
przeciwzużyciowych, zwłaszcza osadzonych na powierzchniach
narzędzi skrawających, w postaci przesuwnej obsady i obciążo
nego wgłębnika Rockwella, zamocowanych we wspólnym korpu
sie, charakteryzuje się tym, że wymienną obsadę (3) próbki (4)
stanowi stolik obrotowy (1) osadzony na elemencie przesuw
nym (2) stolika (1), zaś wgłębnik Rockwella (5) zamocowany jest
na ruchomej dźwigni (6), o którą oparty jest obciążnik (7),
usytuowany przesuwnie na elemencie przesuwowym (8) ob
ciążnika (7), przy czym element przesuwowy (2) stolika (1) i
element przesuwowy (8) obciążnika (7) połączone są poprzez
układ przekładni (9) z silnikiem (10), zaś w strefie współpracy
wgłębnika Rockwella (5) z próbką (4) usytuowany jest czujnik
(11) miernika sygnału (12) połączonego z rejestratorem (13).

(4 zastrzeżenia)
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mu punktowi siatki o dowolnych, w ramach doskonałości me
chaniki goniometru, rozmiarach kątowych.
W pierwszym wykonaniu wynalazku zastosowano
sprzężenie zwrotne pomiędzy wartością rejestrowanego
sygnału, a krokami kątowymi siatki pomiarowej, której zróż
nicowanie dokonuje się w trakcie trwania pomiaru na sku
tek dokonanego sprzężenia zwrotnego.
W drugim wykonaniu wynalazku wprowadzone jest gro
madzenie, porządkowanie i ekstrakcja danych cyfrowych doty
czących zarejestrowanej, chwilowej, średniej lub scałkowanej
ich wartości dla ograniczonego obszaru figury biegunowej,
także niezależnie od kroku w jakim dokonywana jest rejestracja.
W trzecim i czwartym wykonaniu wynalazku zastosowa
na jest łączna wizualizacja i/lub analiza zarejestrowanych wyni
ków, niezależnie od stosowanej w poszczególnych zakresach
kątów rotacji, wielkości siatki pomiarowej.

(5 zastrzeżeń)

Al (21) 306449 (22) 94 12 21 6(51) G01N 21/59
G01J4/00
(31)93 4344856
(32)9312 29
(33) DE
(71) ABB Research Ltd., Zürich, CH
(72) Meier Markus
(54) Światłowodowy czujnik transmisyjny z
modulatorem
(57) Czujniki światłowodowe stosuje się we wszystkich nie
mal dziedzinach techniki pomiarowej w systemie odbiciowym
lub transmisyjnym, m.in. do kontroli urządzeń przemysłowych,
w diagnostyce lekarskiej, a także w lotnictwie i kosmonautyce.
Wykorzystuje się przy tym oddziaływania sygnałów mechanicz
nych, elektrycznych, magnetycznych, akustycznych, cieplnych
i chemicznych.
Aby umożliwić prostszą ocenę sygnału wsprzęga się
światło laserowe ze źródła światła (1) w światłowód doprowadza
jący (2) równolegle do jednej z jego obu osi głównych. W
pierwszym miejscu splotu (3) wprowadza się światło w pierwszy
światłowód odniesienia (4), którego osie główne są obrócone o
45° względem osi głównych światłowodu doprowadzającego
(2). W drugim miejscu splotu (5) światło dochodzi do drugiego
światłowodu odniesienia (6), równie długiego jak pierwszy świa
tłowód odniesienia (4) i obróconego swymi osiami głównymi o
90° względem pierwszego światłowodu odniesienia (4). W trze
cim miejscu splotu (7) światło wsprzęga się w światłowód (8) o
słabym załamaniu podwójnym, który tworzy najpierw ćwierćfalową pętlę światłowodową (9), a następnie czujnik optyczny
(10).
Za pomocą modulatora fazowego (M) w połączeniu z
pierwszym światłowodem odniesienia (4) można wpływać staty
cznie lub dynamicznie na przesunięcie fazowe światła.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 301748

(22) 93 12 31

6(51) G01N 21/55

(75) Czapnik Paweł, Kraków; Włodarczyk
Władysław, Kraków
(54) Sposób prowadzenia pomiaru w
dyfraktometrycznym badaniu tekstury
(57) Sposób prowadzenia pomiaru w dyfraktometrycznym
badaniu tekstury oparty na kątowej rotacji próbki przy pomocy
goniometru teksturowego względem stałego położenia źródła
promieniowania i sondy polega na tym, że intensywność dyfra
kcji jest rejestrowana w trakcie przemieszczania się położenia
goniometru teksturowego, po dowolnej drodze, a średnia lub
też scałkowana wartość intensywności jest przypisywana jedne

Al(21) 301739

(22) 93 12 30 6(51) G01N 23/203

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Pańta Antoni, Chruściel Krzysztof
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(54) Urządzenie do pomiaru twardości i
wytrzymałości na rozciąganie metali i stopów
metali oraz do pomiaru zawartości austenitu
szczątkowego w stalach
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera podawacz
(2) ustalający automatycznie położenie badanego elementu (4) w
osi goniometru (3). Licznik promieniowania rentgenowskiego (5)
rejestrujący promienie odbite od powierzchni kolejno przesuwają
cych się badanych elementów (4) jest licznikiem czułym na zmianę
położenia.

(1 zastrzeżenie)

Nr 14 (562) 1995

(54) Sposób wyznaczania i pomiaru przyrostu
warstwy zakrzepłej w odlewach
(57) Sposób, polega na tym, że ciekły metal wlewa się do
formy i wczasie jego krzepnięcia, liczonym od momentu prze
kroczenia przez ciekły metal wybranego poziomu wysokości
wnęki formy, włącza się działanie wirującego lub wirującego
rewersyjnego pola magnetycznego o indukcji B = 0,02 - 0,1 [T]
mierzonej w powietrzu na wewnętrznej ściance formy, przy czym
czas włączenia poia magnetycznego równoznaczny jest z wyzna
czeniem w makrostrukturze odlewu charakterystycznego miejsca,
objawiającego się zmianą kierunku wzrostu kryształów kolumno
wych, względem którego dokonuje się pomiaru grubości war
stwy zakrzepłej. Odlew po całkowitym zakrzepnięciu przecina
się w miejscu pomiaru i ujawnia makrostrukture. Grubość war
stwy zakrzepłej mierzy się na zgładzie metalograficznym.

(1 zastrzeżenie)
Al (21) 301755 (22) 93 12 31 6(51) G01N 33/24
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Przybyłowicz Wiktor, Łagowski Grzegorz
(54) Sposób i urządzenie do badania zmian
anizotropii gruntu

Al(21) 301715

(22) 93 12 31

6(51) G01N 33/00

(57) Sposób polega na tym, że próbkę badanego gruntu
poddaje się zmiennemu obciążeniu i jednocześnie mierzy się i
rejestruje zmiany współczynnika przewodnictwa cieplnego, któ
re to zmiany są miarą zmian anizotropii obciążanego gruntu.
Urządzenie, zawierające dwudzielną pierścieniową skrzynkę
charakteryzuje się tym, że skrzynka (2, 3) umieszczona jest w
pierścieniowym zbiorniku (10) wypełnionym cieczą o stałej tem
peraturze t i , a z wewnętrzną powierzchnią skrzynki styka się
powłoka (5), w którą wbudowane są termistory (6), połączone
przewodami z rejestratorem. Urządzenie posiada rurkę (8) do
prowadzającą powietrze o stałej temperaturze T2 do wnętrza
powłoki (5) i rurkę (9) odprowadzającą powietrze oraz rurkę (11)
doprowadzającą ciecz do zbiornika (10) i rurkę (12) odprowa
dzającą ciecz. Całe urządzenie znajduje się w obudowie ter
moizolacyjnej (13).

(4 zastrzeżenia)

(71) Instytut Technologii Elektronowej,
Warszawa
(72) Piotrowski Tadeusz; Czerniachowskij
Witalij, RU; Malutenko Władymir, RU
(54) Sposób określania koncentracji i
niejednorodności rozkładu koncentracji
tlenu międzywęzłowego w półprzewodnikach
(57) Zgodnie ze sposobem, po wywołaniu mierzalnej emisji
cieplnego promieniowania badanej płytki półprzewodnikowej,
promieniowanie to mierzy się w dwóch wybranych przedziałach
spektralnych, z których tylko jeden zawiera zawsze pasmo absorbcji tlenu międzywęzłowego. Następnie porównuje się te
pomiary, uzyskując niezależny od rozkładu temperatury, grubo
ści i rozproszenia współczynnik emisyjności, który otrzymuje się
dla różnych miejsc płytki i tworzy mapę rozkładu zmian emisyj
ności badanej płytki. Mapę tę przekształca się, porównując
uzyskane współczynniki emisyjności ze współczynnikami płytek
wzorcowych, o znanych koncentracjach tlenu, zmierzonymi w
tych samych warunkach i przedziałach spektralnych, w mapę
rozkładu koncentracji tlenu międzywęzłowego w badanej płyt
ce.

(3 zastrzeżenia)
Al (21) 301779 (22) 94 01 04 6(51) G01N 33/20
B22D 46/00
G01B 7/02
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Szajnar Jan, Gawroński Józef

Al(21) 301708

(22) 93 12 30

6(51) G01R 29/24

(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Kozłowski Maciej, Jezierski Wacław, Dałek
Jarosław, Dymowski Stanisław, Arcab
Marcin, Wróbel Ryszard
(54) Sposób i układ do pomiaru wyładowań
niezupełnych z eliminacją zakłóceń
(57) Sposób polega na tym, że pomiar wyładowań i zakłóceń
inicjuje się narastającym zboczem impulsu napięcia sieci, w
momencie gdy napięcia sieci zmienia znak z ujemnego na
dodatni, po czym dokonuje się pomiaru napięcia pochodzące
go od wyładowań zupełnych i od zakłóceń we wszystkich kolej
nych okresach napięcia sieci, jednocześnie w dołączanej do
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badanego obiektu gałęzi podstawowej i gałęzi porównawczej w
zakresie wartości od kilkuset tysięcy pC do kilku pC po czym
analizuje się otrzymane przebiegi napięć porównując w gałęzi
podstawowej oraz gałęzi porównawczej takie ich cechy fizyczne
jak stosunek wartości amplitud napięć, biegunowość mierzo
nych napięć, powtarzalność w tych samych przedziałach czaso
wych, związek z wysokością napięcia na obiekcie badanym za
pomocą programu komputerowego, a następnie dokonuje się
eliminacji zakłóceń według zadanych wartości parametrów po
czym wyniki są uśredniane okresowo korzystnie co kilka sekund
i przedstawiane graficznie na monitorze komputera lub wyświet
lane i drukowane w postaci zapisu cyfrowego.
Układ do pomiaru wyładowań niezupełnych zawiera
gałąź podstawową połączoną z ziemią stanowiącą szeregowe
połączenie pierwszego kondensatora (C1) i pierwszego prze
twornika detekcji szczytowej (P1) przy czym obiekt badany (O)
bocznikuje równolegle pierwszy kondensator sprzęgający (C1).
Ponadto układ posiada dodatkową równoległą gałąź pomiarów
porównawczych połączoną z ziemią stanowiącą szeregowe po
łączenie drugiego kondensatora sprzęgającego (C2) z dodatko
wym przetwornikiem detekcji szczytowej (P2) załączoną po
stronie wtórnej transformatora napięcia doprowadzonego (IP)
przy czym między gałąź podstawową i pomiarową jest załączo
na indukcyjność (L) a wyjście pierwszego przetwornika detekcji
szczytowej (P1) i wyjście dodatkowego przetwornika detekcji
szczytowej (P2) są połączone z wejściem komputera (K).
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przetwornika analogowo-cyfrowego (14), którego wyjście jest
połączone przez złącze światłowodowe (15) z wejściem prze
twornika cyfrowo-analogowego (16), którego wyjście jest połączo
ne z wejściem dodatkowej pamięci operacyjnej (17) połączonej z
drugim wejściem komputera (22), przy czym wyjście impulsów
synchronizujących komputera (22) jest połączone z wejściem nadaj
nika światłowodowego (18), którego wyjście jest połączone z
wejściem odbiornika światłowodowego (20), przy czym wyjście
odbiornika światłowodowego (20) jest połączone z wejściem
układu synchronizacji (21), którego dwa wyjścia sterujące są
połączone z wejściami, zapisu głównej pamięci operacyjnej (5)
toru pomiarowego (T1) i pamięci operacyjnej głównej (13) toru
pomiarowego (T2), a którego wyjście kasujące jest połączone z
dodatkowym wejściem układu detekcji szczytowej (4) toru po
miarowego (T1) oraz z dodatkowym wejściem bipolarnego ukła
du detekcji szczytowej (12) toru pomiarowego (T2).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 301709

(22) 93 12 30

6(51) G01R 29/24

(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Arcab Marcin, Dalek Jarosław, Dymowski
Stanisław, Jezierski Wacław, Kozłowski
Maciej, Wróbel Ryszard
(54) Urządzenie do pomiaru wyładowań
niezupełnych
(57) Urządzenie z eliminacją zakłóceń charakteryzuje się
tym, że wyjście układu przekształcającego ładunek (1) jest po
łączone z pierwszym torem pomiarowym (T1) o podwyższonej
czułości i charakterystyce linearnej, zawierającym szeregowo
połączone ze sobą wzmacniacze szerokopasmowe, różnicowe
(2,3) przy czym wyjście drugiego wzmacniacza (3) jest połączo
ne z wejściem układu detekcji szczytowej (4), którego wyjście
jest połączone z wejściem zapisu głównej pamięci operacyjnej
(5), przy czym wyjście głównej pamięci operacyjnej (5) jest
połączone z wejściem przetwornika analogowo-cyfrowego (6),
którego wyjście jest połączone poprzez złącze światłowodowe
(7) z wejściem przetwornika cyfrowo-analogowego (8), którego
wyjście jest połączone z wejściem dodatkowej pamięci opera
cyjnej (9) połączonej z pierwszym wejściem komputera (22).
Ponadto wyjście układu przekształcającego ładunek na napię
cie (1) jest połączone z drugim torem pomiarowym (T2) o
charakterystyce logarytmicznej posiadającym na wejściu układ
logarytmujący (10) połączony z wejściem wzmacniacza szero
kopasmowego (11), przy czym wyjście wzmacniacza szero
kopasmowego (11) jest połączone z wejściem bipolarnego ukła
du detekcji szczytowej (12), której wyjście jest połączone z
wejściem zapisującym głównej pamięci operacyjnej (13), Wyj
ście głównej pamięci operacyjnej (13) jest połączone z wejściem

Al(21) 301678

(22) 93 12 29

6(51) G01V 3/08

(71) Pawelak Marian, Jastrzębie Zdrój
(72) Sikora Robert, Gałęski Andrzej, Pawelak
Marian, Urbanek Jan, Siarzewski Leszek,
Galisz Tadeusz
(54) Rura magnetyczna
(57) Rura magnetyczna z tworzyw, charakteryzuje się tym,
że ma nałożone na ściankę zewnętrzną rury (1) liniowo, czyli
równolegle do osi wzdłużnej rury (1) i równolegle względem
siebie lub faliście wzgiędem osi wzdłużnej rury (1) i faliście
względem siebie, dwa paski (2, 3) magnetyczne położone w
przekroju poprzecznym rury (1) względem siebie pod kątem a
w przedziale od 10 stopni do 150 stopni, najkorzystniej pod
kątem 90 stopni, przy czym paski wystają nad powierzchnię rury
(1) na swoją grubość lub są wpuszczone w tworzywo rury
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korzystnie aż do tworzenia wspólnej powierzchni z powierzch
nią rury. Paski magnetyczne (2, 3) są magnesowane poprze
cznie, przy czym co najmniej jeden pasek jest kodowany
magnetycznie,

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301747

Nr 14 (562) 1995

(22) 93 12 31

6(51) G02B 26/06
G01C19/64
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
(72) Szustakowski Mieczysław, Jaroszewicz
Leszek Roman, Kieżun Aleksander, Świłło
Marcin
(54) Sposób wyróżnienia kierunku zmian fazy
optycznej mierzonej przy pomocy
interferometru światłowodowego

(57) Sposób polega na tym, że do określenia kierunku zmian
fazy zastosowano sprzęgacz światłowodowy 3x3 zespalający
źródło światła i dwa detektory z jednej strony z dwoma ramiona
mi interferometru światłowodowego - z drugiej strony (jeden
koniec sprzęgacza po stronie interferometru światłowodowego
jest niewykorzystany).
W układzie według wynalazku wykorzystuje się nie
symetryczne właściwości sprzęgacza 3x3. Zaletą rozwiązania
jest możliwość wyróżnienia kierunku zmian zaburzenia fazy A 4> w układzie interferometru światłowodowego (np. Sagnaca)
bez konieczności stosowania aktywnej modulacji fazowej.

(3 zastrzeżenia)
Al(21) 301758

Al (21) 301679 (22) 93 12 29 6(51) G01V 3/08
(71) Instytut Naukowo-Techniczny, Lublin
(72) Sikora Robert, Gałęski Andrzej, Urbanek Jan
(54) Rura magnetyczna
(57) Rura magnetyczna, wykonana z tworzyw sztucznych,
charakteryzuje się tym, że na zewnętrzną ściankę rury (1) ma
nałożone równolegle do osi wzdłużnej rury (1) i równolegle
względem siebie lub faliście względem osi wzdłużnej rury (1) i
faliście względem siebie dwa paski magnetyczne (2, 3) położo
ne naprzeciw siebie, najkorzystniej bezpośrednio naprzeciw
siebie przy czym paski magnetyczne (2, 3) wystają nad powie
rzchnię zewnętrzną rury (1) na swoją grubość lub są wpuszczo
ne w tworzywo rury aż do tworzenia wspólnej powierzchni z
powierzchnią rury (1). Paski magnetyczne (2,3) są magnesowa
ne poprzecznie, przy czym co najmniej jeden pasek jest kodo
wany magnetycznie.

(2 zastrzeżenia)

(22) 93 12 31

6(51) G04F 8/00

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
(72) Kalisz Józef
(54) Urządzenie do pomiaru odstępu czasu
(57) Urządzenie służy do precyzyjnego pomiaru odstępów
czasu pikosekund. Zawiera ono linię opóźniającą w postaci
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łańcucha zatrzaskowych przerzutników D wyzwalanych zbo
czem (1,2,3,...,N) połączonych z matrycą ROM, służącą do prze
miany kodu "1 z N" na inny kod dwójkowy. Linia opóźniająca
posiada właściwość autozerowania przed pomiarem. Układ kalibracyjno-interpoalcyjny zawiera trzy przerzutniki D (11,16, 20)
oraz zespół bramek logicznych (12, 13, 14, 15, 17, 18). Układ
posiada możliwość wyboru funkcji kalibracji ( dokładnej i szyb
kiej) lub interpolacji.
Urządzenie ma szczególnie korzystne zastosowa
nie w technologii półprzewodników do testowania układów
scalonych, w dalmetrii laserowej, telekomunikacji, technice
jądrowej oraz w technologii wytwarzania napędów dysków
komputerowych.

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 301656

(22) 93 12 28

6(51) G06F 3/00

(75) Dyro Artur, Olsztyn; Kotarski Jacek,
Olsztyn; Kucharski Waldemar, Bydgoszcz;
Mróz Piotr, Gdańsk
(54) Układ do przekazywania informacji cyfrowej
(57) Układ przekazuje informacje cyfrową między pamięcią
buforującą a portem równoległym komputera.
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Pamięć buforująca (PB) jest kolejno poprzez pierwszą
ośmiobitową szynę danych (SD1), poprzez dwukierunkową
bramę szyny (DBS) i przez drugą ośmiobitową szynę danych
(SD2) dołączona do portu równoległego (PR), do którego
pierwsza ośmiobitową szyna danych (SD1) jest też dołączona
poprzez jednokierunkową bramę szyny (JBS). Przełącznik
napięcia (PN) umożliwia przekazywanie informacji cyfrowej
poprzez jednokierunkową bramę szyny (JBS) lub poprzez
dwukierunkową bramę szyny (DBS).

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 301737

(22) 93 12 30

6(51) G07C 3/14
E21F17/18
(71) WSPÓŁPRACA Spółdzielnia Inwalidów,
Tarnowskie Góry
(72) Siwiec Tadeusz, Gacki Tadeusz, Węglorz
Jerzy
(54) Sposób sprawdzania nadajników osobistych
iamp górniczych i urządzenie do stosowania
tego sposobu

(57) Sposób polega na tym, że mechaniczna bariera przej
ścia umieszczona pomiędzy iampownią, a nadszybiem zwal
niana jest detektorem sygnału pochodzącego z nadajnika
lampy górniczej.
Urządzenie ma mechaniczną barierę przejścia i odbior
nik sygnałów. Bariera umieszczona jest pomiędzy Iampownią,
a nadszybiem i połączona jest elektrycznie z odbiornikiem syg
nałów nadajnika lampy górniczej.

(2 zastrzeżenia)
Al (21) 301766 (22) 93 12 31 6(51) G09F 3/00
(75) Świętalski Leszek, Opole; Meszko Tadeusz,
Opole
(54) Wizytownik
(57) Wizytownik składa się z szeregu kartek (1) i charakte
ryzuje się tym, że poszczególne strony kartek (1) podzielone
są, zwłaszcza na pola (2), na których umieszczone są bilety
wizytowe (3).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Al(21) 301672 (22) 93 12 27
6(51) H01B 9/00
(71) Bydgoska Fabryka Kabli Spółka Akcyjna,
Bydgoszcz
(72) Wieluński Jan, Cichewicz Józef, Kwasek
Elżbieta, Staworko Henryk
(54) Elektroenergetyczny przewód samonośny
(57) Elektroenergetyczny przewód samonośny zawierający
izolację (5) z tworzywa sztucznego charakteryzuje się tym, że
rna żyłę roboczą (1) złożoną z rdzenia z drutów stalowych (2) i
nałożoną współosiowo częścią przewodzącą (3) oraz wypełnie
nie proszkiem uszczelniającym (4), przy czym stosunek przekro
ju znamionowego rdzenia z drutów stalowych (2) do przekroju
części przewodzącej (3) wynowi 1 : 8.

(1 zastrzeżenie)

Na ekranie (4) nawinięta jest taśma półprzewodząca (5)
a następnie żyła powrotna (6). Na żyłę powrotną (6) nałożony
jest obwój (7) oraz powłoka zewnętrzna (8).

(1 zastrzeżenie)
Al (21) 301741 (22) 93 12 30 6(51) H01H 3/42
H01H 21/82
(75) Pastuszko Jacek, Lębork
(54) Łącznik pomocniczy do łączników wysokiego
napięcia
(57) Łącznik pomocniczy, zbudowany z pakietu mikrołączników sterowanych krzywkami zamocowanymi nawałku charakte
ryzuje się tym, że podstawę łącznika, w której osadzone są
mikrołączniki (1), stanowi belka nośna (2) o przekroju odpowia
dającym kształtowi podstaw mikrołączników (1) i długości odpo
wiadającej długości pakietu, osadzona w nieprzelotowych szcze
linach o kształcie odpowiadającym przekrojowi belki nośnej (2),
usytuowanych w dolnych częściach wewnętrznych powierzchni
ścianek bocznych (3). Z kolei krzywki (6) są oddzielone od obu
ścianek bocznych (3) okrągłymi podkładkami ślizgowymi (7),
osadzonymi również nawałku (5) na obydwóch końcach pakie
tu, ponadto otwór okrągły każdej krzywki (6), przeznaczony do
osadzenia krzywki (6) na wałku (5) posiada usytuowane równo
miernie na swym obwodzie wypustki lub nacięcia.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301673 (22) 93 12 27
6(51) H01B 9/00
(71) Bydgoska Fabryka Kabli Spółka Akcyjna,
Bydgoszcz
(72) Wieluński Jan, Cichewicz Józef, Kwasek
Elżbieta, Staworko Henryk, Grobicki Jan
(54) Kabel elektroenergetyczny do elektrofiltrów
(57) Kabel zawiera żyłę roboczą (1), na którą nałożony jest
ekran (2), a następnie izolacja (3) oraz ekran (4).

A3(21) 301696

(22) 93 12 30 6(51) H01Q 13/26

(61) 162471
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Łukasiewicz Zbigniew, Tyrowicz Andrzej,
Stasiuk Mikołaj
(54) Moduł antenowy
(57) Patent rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego
modułu antenowego przeznaczonego do realizacji mikrofalo
wych układów anten.
Płyta środkowa (1) umieszczona jest w osłonie złożonej
z dwóch laminatowych płyt bocznych (2) pokrytych od strony
wnętrza folią metalową (3). Płyty boczne (2) wzmocnione są
przyłożonymi z zewnątrz płaskimi płytami (9) wykonanymi ko
rzystnie z kompozytów komórkowych. Przednia część płyty
środkowej (1) i płyt bocznych (2) z dipolami promieniującymi
(11) osłonięte są półkoliście zakończoną osłoną (13) wykonaną
korzystnie z kompozytów komórkowych.

(1 zastrzeżenie)
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Układ charakteryzuje się tym, że ma bloki mnożące (3,
4, 5, 6, 7) oraz bloki przeliczające funkcje (sin, cos) i sumatory
(S2, S3) w bloku korekty fazowej.

(2 zastrzeżenia)
Al(21) 301786

6(51) H03F 3/20
H03F 3/189
H03F3/24
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Mikołajewski Mirosław, Modzelewski Juliusz
(54) Wzmacniacz rezonansowy klasy E

Al(21) 301724

(22) 93 12 30

6(51) H01T 19/00

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Karwat Czesław, Kozak Mariusz
(54) Beziskiernikowy generator udarów
napięciowych

(22) 94 01 06

(57) Wzmacniacz charakteryzuje się tym, że zaciski zasilania
(AG, AZ) inwerterów (li...lj...ln) są połączone szeregowo dla skła
dowej stałej, natomiast dla składowej wielkiej częstotliwości,
zaciski zasilania (AG, AZ) oraz zaciski wejściowe (AWE) i zaciski
wyjściowe (AWY) tych inwerterów (li...li...ln) są połączone rów
nolegle.

(2 zast?"zeżeiua)

(57) Beziskiernikowy generator udarów napięciowych, zwła
szcza jednostopniowy posiadający pojemność główną (1) oraz
układ (2) do kształtowania czoła i grzbietu udaru, charakteryzuje
się tym, że elementem włączającym układ (2) jest łącznik (3) z
zestykiem rtęciowym.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301720

(22) 93 12 31

6(51) H02J 3/00

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Nowak Mieczysław
(54) Sposób i układ do fazowej orientacji w
systemach trójfazowych z korektą uchybu
dynamicznego
(57) Sposób polega na tym, że za pomocą sygnału uchybu
(e) równocześnie przesuwa się fazowo sygnały wyjściowe gen
eratora (G) o przestrzennej częstotliwości.

Al(21) 301687

(22) 93 12 28

6(51) H04M 3/30

(71) Telekomunikacja Polska S.A.-Zakład
Telekomunikacji, Rzeszów
(72) Foltman Jan, Król Jan
(54) Symulator sygnałów aparatu telefonicznego
abonenta
(57) Symulator sygnałów abonenta przeznaczony do symulo
wania podniesienia mikrotelefonu aparatu telefonicznego przez
abonenta składa się z dwóch prostowników (P1, P2), których
pierwsze wejścia zasilające połączone są ze sobą oraz z linią
telefoniczną (L1). Drugie wejście zasilające prostownika (P1) jest
połączone poprzez kondensator (C1) i rozwierny styk przekaźnika
(P) z liniątelefoniczną (U), a drugie wejście zasilające prostownika
(P2) poprzez zwiemy styk przekaźnika (P) jest połączone z linią
telefoniczną (La). 2 kolei wyjście prostownika (P1) połączone jest
równolegle z kondensatorem (C2) i poprzez przekaźnik (P) z

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

38

Nr 14 (562) 1995

układem tyrystor (T) i dioda Zenera (Dz), natomiast wyjście
prostownika (P2) połączone jest równolegle z generatorem
akustycznym (G).
fi

-rrtctyrroýpviin

\

Al (21) 301775 (22) 94 01 04 6(51) H05B 41/14
(71) Yue Zheng, Singapur, SG; Chang Brian,
Singapur, SG; Khoon Lau Kim, Singapur, SG
(72) Yue Zheng
(54) Sposób zapalania lampy z przewodnikiem
gazowym oraz lampa do przeprowadzania
tego sposobu
Al(21) 301685

(22) 93 12 28

6(51) H04Q 3/545
H04M3/28
(71) Telekomunikacja Polska S.A-Zakład
Telekomunikacji, Rzeszów
(72) Foltman Jan, Król Jan, Działo Andrzej
(54) Interfejs rejestratora uszkodzeń w
centralach telefonicznych

(57) Interfejs współpracujący z drukarką komputerową ma
pamięć (EPROM) i blok generatora (G).
Pamięć (EPROM) swoimi wejściami adresowymi połą
czona jest z wyjściami (Wy1) zespołu przekaźników podstawia
nia danych zabudowanych w centrali, a swoim wejściem (We2)
z wyjściem dekodera cyfr i liter (DCL).
Z kolei wyjścia adresowe (Wy2) pamięci (EPROM) są
połączone z wejściami drukarki komputerowej (D), do której
kolejnego wejścia jest dołączone wyjście (Wy3) generatora
(G), którego drugie wyjście (Wy4) połączone jest z wejściem
zespołu przekaźników podstawiania danych, a jego wejście
(We3) połączone jest z jednym z wyjść wspomnianego zespo
łu przekaźników.

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedstawiono sposób zapalania lampy z przewodni
kiem gazowym, według którego lampa z przewodnikiem gazo
wym jest zapalana bezpośrednio przez wysokie napięcie bez
podgrzania żarnika. Wysokie napięcie uzyskiwane jest w ob
wodzie rezonansowym cewka - kondensator (obwód rezonan
sowy LC) albo na zacisku cewki. Opracowano również lampę
z przewodnikiem gazowym dla przeprowadzenia wyżej wspo
mnianego sposobu.
Sposób jest prosty i wydajny oraz przeznaczony do
wykorzystania w lampie z przewodnikiem gazowym bez żarnika
albo z pękniętym lub zniszczonym żarnikiem.

(16 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
Ul (21) 102049 (22) 95 02 09 6(51) A41D 1/04
A41D 13/00
(75) Świgost Zbigniew, Gliwice; Kogut Zbigniew,
Gliwice
(54) Kamizelka ostrzegawcza
(57) Kamizelka ostrzegawcza przeznaczona jest dla pracow
ników wykonujących pracę wymagającą widoczności pracow
nika w atmosferze metanu, zwłaszcza w górnictwie.
Kamizelka wykonana jest z tkaniny poliestrowej fluoro
scencyjnej wykończonej apreturami antyelektrostatycznymi. Na
obu częściach przodu (1) i tyłu (2) ma naszyte w kolorze kontra
stowym pasy odblaskowe (5).

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 99398 (22) 93 12 30 6(51) A41D 13/10
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Redlich Grażyna, Witczak Elżbieta,
Łuczyński Witold, Kokoszko Maria
(54) Rękawice ochronne

Ul(21) 99377

(22) 93 12 30

6(51) A41D 13/10

CV\ INGROM Spółdzielnia Inwalidów, Warszawa
(72) Kapuściak Stanisław, Sobczak Włodzimierz
Kazimierz, Czyżkowski Mieczysław, Trębacz
Romuald
(54) Rękawice ochronne
(57) Rękawice ochronne tekstylne, posiadające wzmocnie
nia na powierzchni chwytnej palców oraz dłoni, charakteryzuje
się tym, że wzmocnienia, w postaci trwale połączonych z mate
riałem elastycznych nakładek z tworzywa sztucznego, korzyst
nie z utwardzonego PCV, mają kształt pasków o zaokrąglonych
końcach, usytuowanych w ten sposób, że na wewnętrznej czę
ści palców tworzą kolumny poziomych pasków (1), (2), (3), (4)
(5) wzdłuż osi palców, natomiast na wewnętrznej części dłoni
tworzą dwa rzędy pionowych pasków (6) i (7). Paski na wewnę
trznej części dłoni, w dolnym rzędzie (7) są co najmniej 1,5 raza
dłuższe niż w rzędzie górnym (6) oraz rząd pasków dolnych (7)
jest krótszy od rzędu pasków górnych (6).

(2 zastrzeżenia)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy ręka
wic ochronnych, które mają warstwę zewnętrzną (2) z przędzy
aramidowej i warstwę wewnętrzną z przędzy bawełnianej.

(1 zastrzeżenie)
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Ul(21) 99384

(22) 93 12 31

6(51) A47B 96/00

(75) Doros Teodora, Rzeszów
(54) Łącznik meblowy trójramienny
(57) Łącznik meblowy trójramienny, mający kształt sześcia
nu, posiada dwa nieprzelotowe kanałki (1 i 2) usytuowane w
pobliżu jego bocznych ścian (3 i 4) i prostopadle względem
siebie oraz jeden kanálek (5) usytuowany w pobliżu jego ściany
(6) i w płaszczyźnie prostopadłej do kanałków (1 i 2).
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lotowe kanałki (1), usytuowane względem siebie co 90°, oddzie
lone od siebie słupkiem (3).
W dolnej części, w pobliżu podstawy, ma cztery nieprze
lotowe narożne kanałki (4) o czworokątnych powierzchniach (5),
usytuowane w płaszczyźnie równoległej do podstawy i oddzie
lone od siebie czterema słupkami (6). Na powierzchniach słup
ków (6) wykonane są wybrania technologiczne.

(2 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99452
Ul(21) 99385

(22) 93 12 31

6(51) A47B 96/00

(75) Doros Teodora, Rzeszów
(54) Łącznik meblowy pięcioramienny
(57) Łącznik meblowy pięcioramienny, w kształcie równoległościanu, na dwóch dłuższych prostopadłych do siebie ścia
nach (1 i 2) ma wykonane kanałki (3, 4, 5, 6 i 7), oddzielone od
siebie słupkami (8 i 9). Kanałki (3 i 4) ściany (1) są usytuowane
w płaszczyźnie równoległej do bezkanałowej ściany (10), a
kanałki (5 i 6) ściany (2), w płaszczyźnie równoległej do drugiej
bezkanałkowej ściany (11), natomiast wspólny dla ścian (1 i 2)
kanałek (7) jest usytuowany w osi symetrii łącznika i prostopadle
do bezkanałkowych ścian (10 i 11).

(1 zastrzeżenie)

(22) 94 01 08

6(51) A47J 27/14

(71) Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych
HUTA SILESIA, Rybnik
(72) Krzos Krzysztof, Modzelewski Franciszek,
Wieczorek Inocenty
(54) Garnek
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji dużego garnka z przeznaczeniem do użytku domo
wego, a także do wyposażenia kuchni zakładów zbiorowego
żywienia.
Duży garnek charakteryzuje się tym, że na bocznych
ścianach stanowiących jego korpus (1) ma dwa obwodowe
wzmocnienia (4) w postaci półokrągłych rowków, pomiędzy
którymi ma zamocowane uchwyty (2). Korpus (1) z dnem (5)
połączony jest do wewnątrz, łagodnym promieniowym przej
ściem. Garnek ma obrzeże proste (3) moletowane.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99386
(22) 93 12 31 6(51) A47B 96/00
(75) Doros Teodora, Rzeszów
(54) Łącznik meblowy ośmioramienny
(57) Łącznik meblowy ośmioramienny, mający kształt równoległościanu, w osiach jego symetrii ma wykonane cztery nieprze-

U1(21) 99420

(22) 94 01 04

(75) Twaróg Dariusz, Kraków

6(51) A47J 37/00
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(54) Brytfanna do pieczenia dietetycznego
(57) Brytfannę stanowi ceramiczny monolit, wykształcony w
misę (1), która w części centralnej przechodzi w pionowy trzpień
(5) o kształcie zbiiżonym cio pustego wewnątrz i otwartego od
dołu stożka ściętego, zakończonego otwartą od góry niecką.
Wszystkie ściany mają budowę co najmniej 2-warstwową,
utworzoną ze stosunkowo grubej warstwy zasadniczej (3) z
wypalonego tworzywa ceramicznego i pokrywającej ją szczel
nie cienkiej, nienasiąkliwej powłoki (4), utworzonej ze szkliwa
ceramicznego.
Brytfanna przeznaczona jest zwłaszcza do beztłuszczo
wego pieczenia drobiu i płatów mięsa.

(7 zastrzeżeń)
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Ul (21) 102374 (22) 95 03 29 6(51) A61H 1/02
(75) Boroński Janusz, Wisznia Mała
(54) Ogólno rozwojowy przyrząd rehabilitacyjny
(57) Ogólnorozwojowy przyrząd rehabilitacyjny składa się z
podstawy i dźwigniowego układu kinematycznego wyposażo
nego w siodło (5), uchwyty do rąk (16,16') i płytowe podnóżki
(8,8'). Podstawę przyrządu tworzą równolegle do siebie usytuo
wane prowadnice (1) krańcowo powiązane usytuowanymi do
nich pod kątem prostym ogranicznikami (2,2') o zróżnicowanej
długości. Każda z przedmiotowych prowadnic (1), od strony osi
wzdłużnej przyrządu na określonej długości posiada wykonane
wyjęcia w ich profilowych ściankach dla usytuowania sworznia
pochwy (10) teleskopowej belki (11), którego końce zaopatrzo
ne są każdy w łożyska toczne, a dolne ścianki prowadnic (1) od
wewnątrz wyposażone są w tworzywowe wkładki.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99404

(22) 93 12 31

6(51) A47K 3/16

(75) Panasiuk Ewa, Końskie; Panasiuk Krzysztof,
Końskie
(54) Osłona, zwłaszcza na uchwyt nogi wanny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
osłony, zwłaszcza na uchwyt nogi wanny, zabezpieczającej
wannę w czasie magazynowania i transportu.
Osłona wykonana jest z elastycznego tworzywa, w po
staci jednolitej konstrukcji przestrzennej i składa się z prostokąt
nej podstawy (1) z bokami (5) i (6) podwiniętymi do góry,
połączonej w części tylnej z pionową ścianką (2), która nastę
pnie łączy się z poziomym trójkątnym wspornikiem (3) zaopa
trzonym od spodu i w części końcowej w zaczep (4).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99364

(22) 93 12 28

6(51) A61J 1/05

(71) GERPOL Przedsiębiorstwo Zagraniczne,
Łomianki k/Warszawy
(72) Rutkowski Janusz
(54) Worek do pobierania i przechowywania krwi
(57) Worek wykonany jest ze zgrzanej na obrzeżach folii,
ukształtowanej w formie regularnej figury geometrycznej, za
okrąglonej na narożach i zaopatrzonej w zespół rurek i zaworków. Folia worka (1) od wewnątrz jest porowata, a zaworki (3)
mają w swych podłużnych otworach membranową przegrodę
(4) i zaopatrzone są w ramiona (5), korzystnie motylkowe. Jedna
z rurek połączona jest z drenem (7) zakończonym igłą (8), zaś
co najmniej druga połączona jest z drenem (10) za pomocą tulei
(12). Wewnątrz tulei (12) osadzony jest klinujący króciec (13)
wyposażony w zniszczalną przeponę (14).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
Ul(21) 99410

(22) 94 01 03

6(51) B01D 46/04

(75) Dyżewski Roman, Bielsko-Biała; Lachowski
Zygmunt, Bielsko-Biała; Capek Zbigniew,
Brzeszcze
(54) Urządzenie sterujące przepływem powietrza,
zwłaszcza dla filtra tkaninowego
czterokomorowego
(57) Urządzenie zaopatrzone jest w wychylne płyty zaworo
we (14) trwaie mocowane do wałka (13) osadzone każda w
jednym kanale (25) każdego z dwóch kominków dwukanało
wych (1). Każdy wałek (13) połączony jest poprzez dźwignię (16)
z oddzielnym drążkiem tłokowym (18) siłownika pneumatyczne
go (19) dwustronnego działania. Każdy kanał (25) posiada otwór
wlotowy (9) w ściance zewnętrznej czołowej (3).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99368

(22) 93 12 27

6(51) B28C 5/20

(71) FUMISBUMAR Fabryka Urządzeń
Mechanicznych i Sprężyn, Wadowice
(72) Romański Andrzej, Rozbiewski Adam,
Łabędź Józef, Kowalówka Zdzisław
(54) Betoniarka nawrotna
(57) Betoniarka ma mieszalnik (1) z zamocowanym na zew
nątrz wieńcem (7) zębatym, którego boczne powierzchnie mają
dwie bieżnie podparte na dwóch dolnych rolkach (22) podpo
rowych i trzeciej górnej rolce (10) regulowanej. Zasilacz (39)
hydrauliczny na pompę (42) dwustrumieniową z oddzielnym
zasilaniem zespołu (35) napędu mieszalnika (1) oraz siłownika
(37) kosza (38) zasypowego.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99372

(22) 93 12 28

6(51) B01F 7/08

(71) Filimon Dominik, Rogoźno Wlkp
(72) Filimon Dominik, Piątnica Jan
(54) Mieszarka pozioma do materiałów sypkich i
półpłynnych, zwłaszcza do przygotowania
pasz
(57) Mieszarka pozioma do materiałów sypkich i półpłyn
nych, zwłaszcza do przygotowania pasz charakteryzuje się tym,
że zawiera w obudowie mieszadło utworzone z napędowego
wału (1), do którego przytwierdzone są za pomocą dystanso
wych prętów ulokowane koncentrycznie i przesunięte w fazie
śrubowe wstęgi (2) i (3).

(8 zastrzeżeń)
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Ul(21) 99447

(22) 94 01 07

6(51) B29C 73/00

(71) STOMIL Poznań SA, Poznań
(72) Ochowiak Tadeusz, Kozanecki Ryszard,
Karpiński Tadeusz, Karalus Ryszard,
Slaboszewski Tomasz, Liszkowski Zbigniew
(54) Stabilizator opon
(57) Stabilizator charakteryzuje się tym, że ma dwa przesuw
ne, spychające mechanizmy (9) zamocowane do górnej belki
(3) ramy (1) wraz z mechanizmem blokady dysków (6,10), który
zbudowany jest z obrotowego, bagnetowego klucza (7) stero
wanego siłownikiem (8). Ponadto, z rolkowym transporterem (2)
połączony jest przegubowo wychylny człon (15).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 102179

(22) 95 03 02

43
6(51) B42F19/00

(75) Dutkiewicz Tomasz, Szczecin
(54) Karta do wpisywania wyników pomiarów,
stosowana w badaniach, zwłaszcza w
badaniach diagnostycznych
(57) Karta zawiera oznaczenie badanych parametrów (7) i
ich jednostek pomiarowych (8) oraz pole do wpisywania warto
ści zmierzonych, składające się z trzech części (2,4,6), z których
część środkowa (4) jest oddzielona od części lewej (2) polem
(3), zaś od części prawej (6) polem (5), przy czym pola (3) i (5)
zawierają oznaczenia, jedno minimalnych, a drugierhaksymalnych, dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określo
nych normą, bądź przyjętych do badań, zaś pole środkowe (4)
służy do wpisywania wartości zmierzonych zawartych w grani
cach normy, a pola skrajne lewe (2) i prawe (6), służą odpowie
dnio do wpisywania wartości zmierzonych, położonych poza
dopuszczalnymi minimalnymi lub maksymalnymi wartościami
parametrów badanych.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99448

(22) 94 01 07

6(51) B29C 73/00

(71) STOMIL Poznań SA, Poznań
(72) Ochowiak Tadeusz, Karpiński Tadeusz,
Kaczmarek Marian, Dejwor Marian,
Kozanecki Ryszard, Liszkowski Zbigniew,
Paplicki Andrzej
(54) Stabilizator opon
(57) Stabilizator charakteryzuje się tym, że oba dyski: lewy
(5) i prawy (6) mocujące oponę (16) zamocowane są pionowo i
przesuwnie na poziomych prowadnicach (2) wraz z mocującymi
ramionami (4), których położenie sterowane jest siłownikiem
ruchu poziomego (7). Dodatkowo, dyski (5, 6) dociskane są
dopychającymi siłownikami (8) i blokowane zamykającym me
chanizmem (9).

Ul(21) 99444

(22) 94 01 07

6(51) B60R 25/04

(75) Jungowski Marek, Lublin
(54) Blokada zabezpieczająca pojazd
samochodowy przed kradzieżą
(57) Blokada zabezpieczająca charakteryzuje się tym, że ma
pokrywę (1) wyposażoną w zamek ryglujący (2), połączony z
zatyczką blokującą (4).

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99426

(22) 94 01 05

6(51) B65D 19/10

(75) Siekiera Wanda, Rybno
(54) Paleta transportowa
(57) Paleta wyposażona jestw nośną płytę (1) z obwodowym
obrzeżem (2), wspartą na wsporczych nóżkach (3). Powierzeń-
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nia nośnej płyty (1) ukształtowana jest w formie kratownicy,
utworzonej z różnorodnych figur geometrycznych. Przestrzeń
pomiędzy żebrami, w górnej części nośnej płyty (1), wypełniona
jest cienką, sztywną i zespoloną z nimi powłoką. Wsporcze nóżki
(3) u dołu połączone są ze sobą wzdłużnymi belkami.

Nr 14 (562) 1995

są listwy (9). W górnych częściach występów (8) i listew (9)
znajdują sie przelotowe otwory (11), otoczone kołnierzami. Kor
pus (1) zamknięty jest od góry pokrywą (2), o kształcie wycinka
czaszy sferycznej, z umieszczonym na jej wierzchołku uchwy
tem (4), zaś od dołu walcową podstawą (3).

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99442
(22) 94 01 06 6(51) B65D 23/08
(75) Zajdecki^Bogusław, Świdwin; Szwabis
Robert, Świdwin
(54) Koszyczek, zwłaszcza do słoików

Ul(21) 99392
(22) 93 12 30 6(51) B65G 15/60
(71) RYBNIK Elektrownia, Rybnik
(72) Karnaś Kazimierz, Bołoz Franciszek
(54) Mechanizm podnoszenia

(57) Koszyczek (1) ma kształt odwróconego i wydrążonego
stożka (2), o bardzo małej zbieżności, i w którym stosunek
wysokości do podstawy wynosi (od 0,2 do 0,4). Powierzchnia
stożkowa (3) i dno (4) stożka (2) są ażurowe, przy czym ażur
utworzony jest z prętów (5) i pierścieni łączących (6). Jeden z
pierścieni łączących (6) leżący w płaszczyźnie wierzchołka stoż
ka (2) ma w przekroju poprzecznym kształt kątownika i jest
wspólny dla powierzchni stożkowej (3) i dna (4).
Ukształtowany w powyższy sposób koszyczek może
być szeroko stosowany w przedsiębiorstwach, zwłaszcza prze
twórstwa owocowo-warzywnego jako element stabilizująco-dociskowy masy wypełniającej słoiki.

(57) Mechanizm podnoszenia prowadnic przenośnika ta
śmowego wyposażony jest w siłownik pneumatyczny (1), które
go tłoczysko (3) poprzez cięgno małe (4) połączone z dwuramiennym cięgnem (5) osadzonym na stałe na wałku obrotowym
(9) współpracuje równolegle z dwoma układami cięgien. Cięgno
(7) pierwszego układu połączone jest sztywno z prowadnicą (8),
a cięgno (12) drugiego układu połączone jest sztywno z prowad
nicą (13). Położenie prowadnic (8, 13) regulowane jest przez
pozycje tłoczyska (3) siłownika pneumatycznego (1).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99451
(22) 94 01. 07
6(51) B65F 1/16
(75) Sychut Jerzy, Rissnavägen, SE
(54) Pojemnik miejski na surowce wtórne
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) ma
kształt cylindra z wzdłużnymi występami (8), na które nałożone

(2 zastrzeżenia)
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Ul(21) 99409
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(22) 94 01 03

6(51) B65G 19/28

(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Marketingowe OVERMARK
Sp. z O.O., Sztum
(72) Zieliński Lech, Tchórz Bogdan, Piskorski
Jacek, Jankowski Andrzej, Pietras Antoni,
Szczepanek Stanisław, Polok Stanisław
(54) Nakładka zastawki przenośnika zgrzebłowego
(57) Nakładka zastawki przenośnika zgrzebłowego chara
kteryzuje się tym, że wykonana jest z gumy (1), która ma zbro
jenie, a w wewnętrznej części wyposażona jest w kołki (3), przy
czym kołki (3) mają kształt walca jednostronnie ściętego stożkowo na kierunku zakładania.

(1 zastrzeżenie)
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przez którą przechodzi tor przenośnika (C) zawieszek (3), przy
czym tor ten znajduje się na najniższym poziomie, a tory jezdne
wózków (1) z wózkami zawieszek (2) znajdują się na poziomie
najwyższym, natomiast tory jezdne wózków z zawieszkami (2)
znajdują się na poziomie pośrednim.

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 99379

(22) 93 12 29

6(51) B66D 1/08

(71) KOMAG Centrum Machanizacji Górnictwa,
Gliwice
(72) Korpás Stefan, Kostka Stanisław, Fedyszak
Jan
(54) Hydrauliczny wciągnik łańcuchowy
(57) Wciągnik hydrauliczny składa się z łańcuchowego koła
(3), obiegowej przekładni (1), hamulca wraz z luzownikiem
umieszczonym w kadłubie (13) oraz hydraulicznego silnika (8)
o zmiennym kierunku obrotów.
Wciągnik charakteryzuje się tym, że obrotowe płytki (5)
współpracujące z nieobrotowymi płytkami (4) zamocowanymi
do kadłuba (13) są usytuowane pomiędzy różnicowym tłokiem
(6), a ścianą (14) kadłuba (13) od strony łańcuchowego koła (3).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99445

(22) 94 01 07

6(51) B65G 47/60

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji
Inwestycji i Wdrażania Robotyzacji
BISPOMASZ, Bydgoszcz
(72) Reszkowski Franciszek, Wulkowicz
Stanisław, Tubiszewski Bolesław,
Ormanowski Ryszard, Cyprys Piotr,
Domagała Włodzimierz, Czub Stanisław,
Baturo Piotr
(54) Przenośnik podwieszany do transportu
elementów w malarni
(57) Przenośnik charakteryzuje się tym, że tory jezdne uło
żone są w kształcie prostokąta wokół komory malarskiej (5),

Ul(21) 99387

(22) 93 12 31

6(51) B67B 3/10

(71) POLMOS P.P. Zakład
Badawczo-Rozwojowy, Konin
(72) Robak Jerzy
(54) Dźwignia rolki profilującej głowicy do
zamykania butelek kapslami
(57) Dźwignia rolki proiilującej głowicy do zamykania bute
lek kapslami zawiera na ramieniu (1) dźwigni rolki prowadzącej
gniazdo (2) z otworem cylindrycznym (3) położenie w pionowej
płaszczyźnie symetrii dźwigni roiki profilującej. Ramię (1) zawie
ra otwór cylindryczny i otwór gwintowany (5) prostopadły do
otworu cylindrycznego (4). Ramię (6) dźwigni zawiera otwór
gwintowany (7) korpus rolki proiilującej i dwa prostopadłe do
niego otwory gwintowane (8), powierzchnię oporową (9), okien-
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ko (10) sprężyny rolki profilującej, otwór (12) pod sworzeń rolki
profilującej oraz dwa otwory (11) pod odpychacze sprężynowe.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99408

6(51) B67C 3/34
B27H5/10
(75) Olszewski Mieczysław, Poznań; Magda
Janusz, Poznań; Romanowski Marek, Poznań
(54) Rolka do zamykania zawijaniem den naczyń
blaszanych, zwłaszcza beczek

Ul(21) 99443
(22) 94 01 07
6(51) B67B 3/10
(71) Zaklad Badawczo-Rozwojowy POLMOS,
Konin
(72) Robak Jerzy

(22) 93 12 31

(57) Rolka przeznaczona do zamykania zawijaniem den na
czyń blaszanych, zwłaszcza beczek, tym odróżnia się od zna
nych rolek służących do tego celu, że ograniczający płynięcie
blachy w kierunku osiowym zamykanego naczynia kołnierz (1)
jest usytuowany w środkowej części pobocznicy rolki i są mu
przyporządkowane dwa symetrycznie rozmieszczone profile ro
bocze (4 i 5). Dzięki temu żywotność rolki zostaje podwojona,
gdyż po zużyciu jednego profilu roboczego (4) rolka może być
odwrócona o 180 stopni, co włącza do pracy drugi profil
roboczy (5).

(1 zastrzeżenie)

(54) Dźwignia rolki sterującej głowicy do
zamykania butelek kapslami
(57) Dźwignia rolki sterującej głowicy do zamykania bute
lek kapslami, zawierająca ramiona robocze oraz wybranie pod
sprężynę dociskającą rolkę kształtującą kapsel na butelce, ma
ramiona (1) i (2), których ściany boczne wykonane są w
kształcie trójkąta z zaokrąglonymi wierzchołkami przy otwo
rach roboczych (3) i (4), przy czym ramiona (1) i (2) połączone
są płytką poprzeczną (5), zawierającą osiowo usytuowany
rowek (6) oraz gniazdo sprężyny (7).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
Ul (21) 99363 (22) 93 12 28 6(51) C03B 9/42
(75) Rabiczko Stanisław, Kętrzyn
(54) Urządzenie do wytwarzania fiolek szklanych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do wy
twarzania fiolek szklanych, zwłaszcza do zapachów do ciast,
płynnych kosmetyków i innych podobnych produktów.
Urządzenie ma ramę, w której zamontowane są:
rolki nośne (11) szklanych rurek (10), z których wytwarzane
są fiolki, rolki dociskowe (18) rurek do rolek nośnych,
podajnik rurek (12), zespoły formujące szyjki fiolek, palniki
gazowe (13), (14) i (15), kolektory powietrzny i gazowy,
sterujące krzywki (22) podajnika (12) oraz sterujące krzywki

(23) i (24) rolek dociskowych (18). Zespół formujący szyjki fiolek
składa się z: promieniowo-osiowej krzywki (36) sterującej, umie
szczonego w centrującej tulei (29) korpusu (31), w którym
ułoźyskowany jest wałek (32), zakończony z jednej strony
kalibrującym trzpieniem (33), a z drugiej strony śrubą regu
lacyjną, z wykorbionego wałka (35) formującej rolki (34),
przesuwacza (37) wałków (32) i (35), nożycowej dźwigni
(38) na której ramieniu, osadzonym obrotowo na wałku
rolki formującej, znajduje się rolka toczna, a na ramieniu
związanym na stałe z wałkiem (35) rolki formującej (34),
znajduje się śruba regulacyjna (39) oraz ze sprężyny
(40) i z nakrętek regulacyjnych (41).

(2 zastrzeżenia)
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DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Ul(21) 102172

(22) 95 03 02

6(51) E01C 5/06

(75) Kolmas Marek, Częstochowa; Wietecha
Andrzej, Częstochowa; Karski Andrzej,
Częstochowa
(54) Ochrona pachołków drogowych

(54) Ochrona podłoża wokół słupów
(57) Ochrona zapobiega wyrastaniu trawy i niepożądanej
roślinności wokół słupów latarń i słupków znaków drogowych.
Ochrona wykonana jest korzystnie w kształcie kwadra
towej płyty (1) mającej centrycznie umieszczony przelotowy
otwór (2) korzystnie w kształcie koła.

(1 zastrzeżenie)

(57) Ochrona uniemożliwia wyrastanie niepożądanej roślin
ności wokół pachołków drogowych.
Ochrona wykonana jest korzystnie w kształcie kwadra
towej płyty (1) mającej centrycznie umieszczony przelotowy
otwór (2) korzystnie w kształcie stożka ściętego o zaokrąglonych
narożach.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 102257

Ul(21) 102173

(22) 95 03 02

6(51) E01C 5/06

(75) Koimas Marek, Częstochowa; Wietecha
Andrzej, Częstochowa; Karski Andrzej,
Częstochowa

(22) 95 03 14

6(51) E01F 8/00

(75) Makarewicz Rufin, Poznań; Jeske Krzysztof,
Przeźmierowo
(54) Moduł absorpeyjno-rezonansowy ekranu
akustycznego

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji uniwersalne
go i taniego modułu do tłumienia wszelkiego rodzaju hałasów,
powstających przy ciągach komunikacyjnych zarówno drogo-
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wych, kolejowych i tramwajowych o dużym nasileniu pojazdów
emitujących dźwięki różnej częstotliwości.
Moduł absorpcyjno-rezonansowy ekranu akustycz
nego składający się z obudowy wypełnionej materiałem
dźwiękochłonnym charakteryzuje się tym, że blaszana obu
dowa (1) ma kształt prostopadłościanu, w którym ściana czo
łowa (2) jest perforowana, a wewnątrz obudowy (1) znajduje się
pakiet połówek opon (3) samochodowych przecinanych wzdłuż
średnic i zwróconych wewnętrznymi płaszczyznami w kierunku
ściany czołowej (2).

(2 zastrzeżenia)
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Sprężyny (12) są zamocowane jednym końcem do kor
pusu (1 ) zapory, a drugim końcem do wsporników (7), przytwier
dzonych do wałka (5). Na wałku (5) osadzone są samonastawne
kulkowe łożyska. Do końców wałka (5) jest zamocowany nośny
element (14) drąga (3). Wsporniki (7) są połączone ceownikiem
(8), a do jednego z nich jest przymocowane ucho (13), przecho
dzące przez otwór w korpusie (1). Drąg (3) na wolnym końcu ma
korekcyjny ciężarek (18) oraz ma obejmę (16) z rękojeściami
(17). Do korpusu (1) jest przymocowany gumowy zderzak (9), w
który uderza ceownik (8), kiedy drąg (3) przyjmuje położenie
pionowe. Mechanizm wyważający drąg (3) umieszczony jest
pod osłoną (4).

(2 zastrzeżenia)
Ul(21) 99400
(22) 93 12 30 6(51) E02D 29/12
(71) Telekomunikacja Polska SA Zakład Usług
Technicznych, Lublin
(72) Koliński Jan, Lewandowski Andrzej,
Tchorzewski Mariusz, Caboń Zenon, Miksza
Janusz
(54) Pokrywa studzienki kanalizacji

Ul(21) 99405

(22) 93 12 31

6(51) E01F13/00

(57) Pokrywę studzienki kanalizacji telekomunikacyjnej sta
nowi stalowa rama (1) zaopatrzona w zbrojenia (2) i wypełniona
betonem (3). Jeden z boków pokrywy zaopatrzony jest w zamek
(4) oraz stopy (5) o wysokości większej od zamka (4), natomiast
naroża przy tej krawędzi mają uchwyty (6), zaś przeciwległy bok
zaopatrzony jest w zaczepy (7).

(2 zastrzeżenia)

(71) POLMATEX-CENARO Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych, Łódź
(72) Jałmużna Janusz, Niwicki Marian, Szymański
Grzegorz
(54) Zapora ręczna
(57) Zapora ręczna, przeznaczona do ograniczania ruchu
drogowego w systemach parkingowych i komunikacyjnych po
siada gazowe sprężyny (12) stanowiące część mechanizmu
wyważającego drąg (3).

Ul(21) 102125

(22)95 02 24 6(51) E04F11/038

(75) Michurski Zbigniew, Wałbrzych
(54) Schody przemienne o systemie modułowym
(57) Schody przemienne o systemie modułowym charakte
ryzują się tym, że na kolejne podstopnie (13) zamontowane są
przemiennie raz stopień lewy (6), raz stopień prawy (7).
Stopień lewy (6) po swojej prawej stronie wykonane
ma wycięcie i wybranie a stopień prawy (7) po swojej lewej
stronie wykonane ma wycięcie i wybranie. Mocowanie sto
pni (6, 7) i podstopni (13) realizowane jest przez śrubę (9),
która swoim łbem opiera się o płytę mocująco - usztywnia
jącą (8) stopnia prawego (7) i przechodzi przez otwór
przelotowy w podstopniu (13), otwór w płycie mocująco usztywniającej (3) stopnia lewego (6) i otwór nieprzelotowy
następnego podstopnia (13) i jest wkręcona w poprzeczny
otwór z gwintem sworznia (12) znajdującego się w otworze
okrągłym podstopnia (13).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Podpórka nośna półki, zwłaszcza do szyb
(57) Podpórka utworzona ze sprzęgniętych ze sobą rucho
wo elementu zaczepowego, osadzonego we wpuście konstru
kcji nośnej i elementu zaciskowego charakteryzuje się tym, że
element zaczepowy półki stanowi łeb (1) gwintowego trzpienia
(2), zaś element zaciskowy stanowi tulejka (3) z gwintem wewnę
trznym nakręcona na trzpień (2) mająca czołowy obwodowy
kołnierz (4) równoległy do spodniej płaskiej powierzchni łba (1)
trzpienia (2), wyposażona z drugiej strony w gniazdo (5) dla
klucza.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99397

(22) 93 12 30

6(51) E04F13/14

(75) Stanulewicz Szczepan, Gdańsk
(54) Płyta wykończeniowa lica murów
(57) Płyta stanowi monolityczny element (4) z gładką fakturą
przedstawiającą obrysy w jednym rzędzie pełnych cegiełek (2),
a w drugim rzędzie cegiełkę pełną (2) umieszczoną pomiędzy
połówkami (1) i (3). Pomiędzy cegieikami płyta ma równą szero
kość rowka (5), zaś na skrajach rowek (7) stanowi 1/2 szerokości
rowka (5).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99424

(22) 94 01 04

6(51) E04F 21/28

(75) Kampe Alina, Poznań
(54) Podpora nośna półki
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podpora nośna
półki, przeznaczona do mocowania na wpustach ksżtałtownikowych elementów konstrukcyjnych. Podpora ma część zaczepową, którą stanowią symetrycznie względem siebie wygięte i
rozchylone, trójścienne w linii łamanej zaczepy (1), sytuowane
na wypuście kształtownika nośnego dwuściennymi częściami
przednimi, których trzecie ścianki tylne (2) mocowane są z
luzem, za pomocą poprzecznej osi (3), do boków wąskiego,
czołowego wypustu (4) trzpienia zaciskowego (5), osadzonego
przesuwnie w korpusie (6) podpory, który to trzpień zaciskowy
(5) ma w części tylnej stożkowe gniazdo (7), w które wprowa
dzona jest stożkowa końcówka blokownika napinającego (8), o
osi prostopadłej do osi trzpienia zaciskowego (5), wkręcanego
w otwór gwintowy (10) korpusu (6) od strony przeciwnej do
powierzchni spoczynkowej dla półki.

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99423

(22) 94 01 04

(75) Kampe Alina, Poznań

6(51) E04F 21/28
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Ul(21) 99389

(22) 93 12 30

6(51) E04G 1/02

(75) Biały Krzysztof, Płock
(54) Rusztowanie
(57) Rusztowanie do prac budowlanych lub montażowych,
szczególnie przydatne do prac na dużych wysokościach, składa
się z pionowych, równoległych ścian utworzonych z ram noś
nych (1), osadzonych rozłącznie jedna na drugiej i z krzyżaków
(7) łączących ramy nośne (1) w płaszczyznach pionowych,
prostopadłych do płaszczyzny ram. Ramy (1) wykonane są z
dwóch słupków (2) i poprzeczek poziomych oraz słupka wzmac
niającego. Krzyżaki (7) wykonane są z dwóch krzyżujących się
ukośnie prętów połączonych obrotowo w miejscu skrzyżowania,
a końce prętów połączone są rozłącznie z słupkami (2) ram
nośnych (1).

(3 zastrzeżenia)
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Ramy (1) wykonane są z dwóch słupków (2) i łączących
je poprzeczek oraz z dwóch wsporników połączonych u góry z
poprzeczkami poziomymi, a dolnymi końcami, odgiętymi w
stronę słupka (2), połączonych z tymi słupkami.
W płaszczyznach ram, pomiędzy poprzeczkami i wspo
rnikami znajdują się prześwity tworzące przejścia na każdym
poziomie rusztowania. Krzyżaki (7) wykonane są z dwóch krzy
żujących się ukośnie prętów, połączonych obrotowo w miejscu
skrzyżowania, a końce prętów połączone są rozłącznie ze słup
kami (2) ram nośnych (1).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99422

(22) 94 01 04

6(51) E04G 1/28

(75) Kukiełka Zygmunt, Żory-Rowień
(54) Kozioł murarski
(57) Kozioł murarski, składający się ze statywu i belki chara
kteryzuje się tym, że na wierzchołku (1) trójkątnego statywu (2)
znajduje się profilowany otwór (3) z poprzecznym otworem i
bolcem (4). Do otworu (4) wchodzi prowadnica (5) z regulujący
mi otworami (6), przy czym drugi koniec prowadnicy (5) umoco
wany jest do belki (7), na którą nakłada się bolec (8). Nogi
trójkątnego statywu (2) posiadają wysuwane końce (9) z pod
stawami (10).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99390
(22) 93 12 30
(75) Biafy Krzysztof, Płock
(54) Rusztowanie

6(51) E04G 1/14

(57) Rusztowanie do prac budowlanych lub montażowych,
szczególnie przydatne do prac na dużych wysokościach, składa
się z pionowych, równoległych ścian, utworzonych z ram noś
nych (1) osadzonych rozłącznie jedna na drugiej i z krzyżaków
(7) łączących ramy nośne (1) w płaszczyznach pionowych,
prostopadłych do płaszczyzny ram.

Ul(21) 99429

(22) 94 01 05

6(51) E04G 1/28

(75) Kukiełka Zygmunt, Żory-Rowień
(54) Kozioł murarski
(57) Kozioł murarski ma zastosowanie w budownictwie oraz
wszędzie tam, gdzie wykonuje się prace nazmiennej wysokości.
Dwa profilowane ramiona, korzystnie rury (1), są wygięte w tym
samym kierunku i połączone elementem łączącym (2) na koń
cach wygięcia (3) oraz elementem łączącym (4) na wysokości
wygięcia (5).
Drugie końce rur (6) posiadające otwory (7) wchodzą
równolegle do otworów profilowanych (8) statywu (10), w którym
znajduje się otwór wraz z bolcem (9).
Nogi statywu (10) posiadają wysuwane końce (11).
Belka rusztowania (12} przechodzi między elementarni
łączącymi.

(1 zastrzeżenie)

Nr 14 (562) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

51

Ul(21) 99435
(22) 94 01 05 6(51) E04H15/18
(75) Zywert Marian, Poznań; Przybył Dariusz,
Poznań
(54) Namiot

Ul(21) 99421
(22) 94 01 04 6(51) E04G 11/54
(75) Kukiełka Zygmunt, Żory-Rowień
(54) Belka szalunkowa
(57) Belka składająca się z kratownic, charakteryzuje się tym,
że trapezowa kratownica mniejsza (1) umieszczona jest prze
suwnie w trapezowej kratownicy większej (2), W części wsuwa
nej (3) trapezowa kratownica większa (2) posiada w pionie
nastawną śrubę (4) z podkładką (6) przechodzącą przez pod
stawę obu kratownic (1,2).

(1 zastrzeżenie)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest namiot z rozbieral
nym, wieiobocznym szkieletem rurowym, szczególnie przydat
ny jako obiekt handlowy, usługowy lub wystawowy.
Namiot posiada sześć narożnych słupów (1) związa
nych ze sobą poprzecznie za pomocą poziomych belek (9),
które tworzą sześcioboczną ramę wspierającą obrzeża elastycz
nej powłoki dachowej (11), przy czym końce tych belek są
osadzone na kątowych łącznikach (7) narożnych słupów. Ra
miona (8) tych łączników są rozwarte pod kątem 120°. Na
górnych końcach narożnych słupów jest zamocowany zespół
pochyłych krokwi o zarysie ostrosłupa, a środkowa część powło
ki dachowej jest podtrzymywana przez centralną podporę usy
tuowaną nad zwornikiem krokwi w jego osi. Obrzeża powłoki
dachowej są przytwierdzone do poziomych belek za pomocą
rozłącznych zaczepów.

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99434
(22) 94 01 05 6(51) E04H 15/18
(75) Zywert Marian, Poznań; Przybył Dariusz,
Poznań
(54) Namiot
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest namiot z rozbieral
nym, wieiobocznym szkieletem rurowym, szczególnie przydat
ny jako obiekt handlowy, usługowy iub wystawowy.
Namiot posiada osiem narożnych słupów (1) związa
nych ze sobą poprzecznie za pomocą poziomych belek (9),
które tworzą ośmioboczną ramę wspierającą obrzeża elastycz
nej powłoki dachowej (11), przy czym końce tych belek są
osadzone na kątowych łącznikach narożnych słupów. Ramiona
tych łączników są rozwarte pod kątem 135°. Na górnych koń
cach narożnych słupów jest zamocowany zespół pochyłych
krokwi (4) o zarysie ostrosłupa, a środkowa część powłoki
dachowej jest podtrzymywana przez centralną podporę (12),
usytuowaną nad zwornikiem (5) krokwi w jego osi. Obrzeża
powłoki dachowej są przytwierdzone do poziomych belek za
pomocą rozłącznych zaczepów.

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99436

(22) 94 01 05

6(51) E04H 15/60

(75) Zywert Marian, Poznań; Przybył Dariusz,
Poznań
(54) Narożny słup szkieletu namiotowego
(57) Słup zakończony jest u góry dwoma umieszczonymi
obok siebie, pochyłymi króćcami (3) i posiada z boku co naj
mniej jedną parę umieszczonych obok siebie, poziomych wspo
rników (6), z których każdy jest zakończony dwuramiennym
łącznikiem (7) kątowym. Osie geometryczne każdego króćca (3)
i usytuowanego pod nim wspornika (6) znajdują się w jednej
płaszczyźnie pionowej, a każdy króciec (3) jest połączony z
dolnym końcem pochyłej krokwi, związanej swym górnym koń-
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cem z pozostałymi krokwiami szkieletu, zaś ramiona każdego
łącznika (7) są zespolone z poziomymi belkami szkieletu.
Słup charakteryzuje się tym, że osie obu króćców (3) i
przynależnych wsporników (6) znajdują się w dwóch pionowych
płaszczyznach, przecinających się pod kątem 120°, przy czym
ramiona (8) każdego kątowego łącznika (7) są rozwarte pod
kątem 120°.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Klucz do studzienki kanalizacji kablowej
(57) Klucz stanowi korpus (1) w postaci rury zaopatrzonej w
rękojeść (2). W korpusie (1) umieszczony jest popychacz (3)
zaopatrzony w górnej części w przycisk (4), zaś w doinej części
odgięty od osi i połączony przegubowo ze skrzydłem (5) zamo
cowanym obrotowo w obudowie (6). Obudowa (6) zamocowana
jest do dolnej części korpusu (1) i posiada wycięcie (8) na
skrzydło (5).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99437

(22) 94 01 05

6(51) E04H 15/60

(75) Zywert Marian, Poznań; Przybył Dariusz,
Poznań
(54) Narożny słup szkieletu namiotowego
(57) Słup zakończony jest u góry trzema umieszczonymi
obok siebie, pochyłymi króćcami i posiada z boku co najmniej
trzy umieszczone obok siebie, poziome wsporniki, z których
każdy jest zakończony dwuramiennym łącznikiem kątowym.
Osie geometryczne każdego króćca i usytuowanego pod nim
wspornika znajdują się w jednej płaszczyźnie pionowej, a każdy
króciec jest połączony z dolnym końcem pochyłej krokwi, zwią
zanej swym górnym końcem z pozostałymi krokwiami szkieletu,
zaś ramiona każdego łącznika są zespolone z poziomymi bel
kami szkieletu.
Słup charakteryzuje się tym, że osie trzech króćców (3)
i przynależnych wsporników (6) znajdują się w trzech piono
wych płaszczyznach (N, S, W), przecinających się pod kątem
120°, przy czym ramiona (8) każdego kątowego łącznika (7) są
rozwarte pod kątem 120°.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99374

(22) 93 12 28

6(51) E06B 1/70

(75) Juryk Roman, Kraków
(54) Parapet okienny
(57) Parapet ma kształt schodkowy składający się z części
(1) o dużej powierzchni i dwóch części (2, 3) o mniejszych
powierzchniach. Części (2, 3) usytuowane są pionowo, a część
(1) łącząca je nachylona jest do nich pod kątem.

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99401

(22) 93 12 30

6(51) E05B 19/02

(71) Telekomunikacja Polska SA Zakład Usług
Technicznych, Lublin
(72) Tchorzewski Mariusz, Rybkowski Stanisław,
Koliński Jan, Lewandowski Andrzej, Caboń
Zenon, Miksza Janusz

Ul(21) 102106

(22) 95 02 21

6(51) E21B 19/00

(71) Gliwicka Spółka Węglowa SA w Gliwicach
Kopalnia Węgla Kamiennego
SZCZYGŁOWICE, Knurów
(72) Honisz Norbert, Witosz Rafał, Luks Damian
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(54) Przyrząd roboczy
(57) Przyrząd roboczy służący do odkręcania raczka (5)
żerdzi wiertniczej ma uchwyt w postaci trzonka korzystnie ruro
wego (2) zakończonego albo łbem prostopadiościennym (3)
albo łbem płaskim (6) z otworem (7) o kształcie dopasowanym
do obrysu zewnętrznego raczka (5).

(2 zastrzeżenia)
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Ul(21) 99380
(22) 93 12 29 6(51) E21D 21/00
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego,
Sztum
(72) Matlewski Marian, Tomaszewski Wiesław,
Niedlich Henryk, Bondek Stanisław, Ławnik
Brunon
(54) Uchwyt, zwłaszcza do łączenia wyposażenia
przodka z obudową kotwiową
(57) Uchwyt ma obejmę (1) w postaci złączonych łukiem (1 a)
ramion zakończonych nagwintowanymi końcówkami (1b i 1c).
Końcówki (1 b i 1 c) mieszczą się w otworach płytki (3), zaopa
trzonej w parę takich otworów rozmieszczonych na wspólnym
okręgu oraz przelotowy, centralny otwór umieszczony w osi (0)
tej płytki (3) a także w otworach (2a) nakładki (5), zaopatrzonej
w taki sam centralny otwór współosiowy z otworem płytki (3).
Końcówki (1 b i 1 c) z płytką (3) i nakładką (5) łączą osadzone na
nich nakrętki (6).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
Ul(21) 102347

(22) 95 03 24

6(51) F04F 5/00
A61B 19/00

(75) Korgiel Henryk, Wrocław
(54) Zespół do zasysania powietrza
zanieczyszczonego, zwłaszcza
zanieczyszczonego krwią

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do zasysa
nia powietrza zanieczyszczonego, zwłaszcza powietrza zanie
czyszczonego krwią odsysaną z pola operacyjnego.
Zespół do zasysania powietrza charakteryzuje się tym,
że jest utworzony z korpusu (1), w którym osadzony jest doloto
wy króciec zamknięty iglicowym zaworem (3) z komorą połączo
ną kanałem ze strumienicą (6), przy czym ssąca komora (7)
strumienicy (6) jest połączona z króćcem dolotowym (8) powie
trza zanieczyszczonego, natomiast króciec dolotowy (8) powie
trza zanieczyszczonego jest usytuowany prostopadle do króćca
dolotowego i połączony kanałem (9) z manometrem (10), przy

czym łączący kanał (9) jest usytuowany pod kątem ostrym w
stosunku do osi podłużnej korpusu (1).

(1 zastrzeżenie)
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Ul (21) 99373 (22) 93 12 28 6(51) F15B 1/00
F16K 27/00
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
Gliwice
(72) Korpás Stefan, Kostka Stanisław, Fedyszak
Jan
(54) Urządzenie zaworowe

Zaletą tej linki jest to, że jej konstrukcja zabezpiecza
podstawowe parametry funkckjonalne, wytrzymałościowe i
estetyczne zwiększone przez dodatkowe zastosowanie w niej
koszulki tworzywowej. Linka może być stosowana jako linka
nośna, poręczowa, zagradzająca lub ochronna.

(57) Urządzenie zaworowe przeznaczone jest do zasilania
silników i luzowników hamulców wciągników hydraulicznych.
Urządzenie składa się z dwóch równoległych wzdłuż
nych kadłubów (1) z kanałami (2) oraz poprzecznego kadłuba
(3) z kanałem (4) osadzonego trwale we wzdłużnych kadłubach
(1). Urządzenie zawierające dławiące zawory (9), zwrotne zawo
ry (10) i przełącznik (5) obiegu jest mocowane sztywno do silnika
hydraulicznego za pośrednictwem wzdłużnych kadłubów (1).

Ul(21) 99412

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

(22) 94 01 03

6(51) F16G 11/00

(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA
Sp. z O.O., Lubawa
(72) Kosecki Andrzej, Mrozek Andrzej, Zrobek
Zygmunt, Baszczyński Krzysztof
(54) Linka pomocnicza
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest linka pomocnicza,
poliamidowa, w oplocie konopnym, impregnowana niepalnie,
wykorzystywana, zwłaszcza jako linka bezpieczeństwa i lina
nośna.
Zawiera ona obustronnie utworzone poprzez zapioty (2)
pętle (1), z których jedna zawiera kauszę (4), na której mocowa
ny jest zatrzaśnik (5) duralowy z nakrętką (6).
Linka pomocnicza może być stosowana jako linka noś
na współpracująca z zespołem łącząco-amortyzującym. Ponad
to można ją stosować jako linkę poręczową, ochronną, zagra
dzającą oraz stosowaną przy pracach "gorących".

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99411

(22) 94 01 03

6(51) F16G 11/00

(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA
Sp. z O.O., Lubawa
(72) Kosecki Andrzej, Mrozek Andrzej, Zrobek
Zygmunt, Baszczyński Krzysztof
(54) Linka pomocnicza
(57) Linka charakteryzuje się tym, że stanowi układ, w którym
jedna strona zawiera poprzez zaplot (2) pętlę (1) a druga strona
pętlę w koszulce (4) z tworzywa do mocowania metalowego
zatrzaśnika (5).

Ul(21) 99413

(22) 94 01 03

6(51) F16G 11/00

(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA
Sp. z o.o., Lubawa
(72) Kosecki Andrzej, Mrozek Andrzej, Zrobek
Zygmunt, Baszczyński Krzysztof
(54) Linka bezpieczeństwa
(57) Linka bezpieczeństwa, poliamidowa w oplocie kono
pnym, impregnowana niepalnie, z jednej strony ma klamrę (5)
regulacyjną długości, dla zamocowania pętli w koszulce (4) z
tworzywa, dla przesuwnego zatrzaśnika (1) stalowego, z drugiej
strony zatrzaśnik (6) stały, który mocowany jest w pętli z koszul
ką (4) z tworzywa.
Linka ma zastosowanie jako element podzespołu łącząco-amortyzującego, jest linką opasującą podczas pracy na wy
sokości "w oparciu" oraz przy wchodzeniu na słup. Można ją
używać również przy pracach "gorących", jak spawanie, lutowa
nie i nitowanie.

(1 zastrzeżenie)
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Linkę należy stosować wraz z amortyzatorem włókien
niczym i szelkami bezpieczeństwa celem zabezpieczenia użyt
kownika przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa
poliamidowej nie należy stosować przy pracach "gorących".

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99415

(22) 94 01 03

6(51) F16G 11/00

(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA
Sp. z O.O., Lubawa
(72) Kosecki Andrzej, Mrozek Andrzej, Zrobek
Zygmunt, Baszczyński Krzysztof
(54) Linka bezpieczeństwa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest linka bezpieczeń
stwa, poliamidowa. Posiada ona obustronnie zatrzaśniki (1)
metalowe, mocowane poprzez zaploty (2) w pętlach z koszulka
mi (4) z tworzywa. Linkę bezpieczeństwa należy stosować wraz
z amortyzatorem włókienniczym i szelkami bezpieczeństwa,
celem zabezpieczenia użytkownika przed upadkiem z wysoko
ści. Linki bezpieczeństwa poliamidowej nie należy stosować
przy pracach "gorących".

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99414
(22) 94 01 03 6(51) F16G 11/00
(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA
Sp. z co., Lubawa
(72) Kosecki Andrzej, Mrozek Andrzej, Zrobek
Zygmunt, Baszczyński Krzysztof
(54) Linka bezpieczeństwa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest linka bezpieczeń
stwa, poliamidowa.
Linka posiada obustronnie zatrzaśniki (1) duralowe z
nakrętkami (2), mocowane poprzez zaploty (4) w pętlach (6)
zawierających kausze (3).

Ul(21) 99416

(22) 94 01 03

6(51) F16G 11/00

(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA
Sp. z O.O., Lubawa
(72) Kosecki Andrzej, Mrozek Andrzej, Zrobek
Zygmunt, Baszczyński Krzysztof
(54) Linka bezpieczeństwa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest linka bezpieczeń
stwa, poliamidowa w oplocie konopnym, impregnowana niepal
nie. Linka posiada klamrę (6) regulacyjną długości, na której«
mocowana jest pętla z koszulką (7). Linka wyposażona jest
obustronnie w zatrzaśniki duralowe (1) i (9) przy czym zatrzaśnik
(1) jest przesuwny, a zatrzaśnik (9) stały. Może być ona użytko
wana jako element podzespołu łącząco-amortyzującego, linka
opasująca podczas pracy na wysokości "w oparciu" oraz przy
wchodzeniu na siup. Linki tego typu mogą być używane również
przy pracach "gorących8, jak spawanie, lutowanie, nitowanie.

(1 zastrzeżenie)
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6(51) F16L 3/08

(71) SANITERM Sp. z o.o. Instalacje
Techniczne, Wrocław
(72) Salamon Jan Zbigniew, Salamon Marek
(54) Obejma do rur
(57) Obejma zawiera opaskę metalową (1) z dwoma koń
cówkami (2, 3), z których jedna zawiera otwór przelotowy, a
druga gniazdo gwintowane, w które jest wkręcana śruba (4) do
zaciskania obejmy na rurze. Opaska (1) ma na obwodzie prze
moczenia, do których jest trwale zamocowane gniazdo gwinto
wane (5). W pobocznicy opaski (1) naprzeciwko końcówek (2,
3) znajduje się wycięcie stanowiące miejsce gięcia obejmy.
Opaska (1) jest wyłożona wewnątrz elastyczną wkładką (7)
izolacji dźwiękochłonnej.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 102241

(22) 95 03 12

6(51) F16K 47/16

(75) Korgiel Henryk, Wrocław
(54) Zespół regulacyjny do regulacji przepływu
powietrza o ciśnieniu mniejszym od
atmosferycznego
(57) Zespół regulacyjny do regulacji przepływu powietrza o
ciśnieniu mniejszym od atmosferycznego, charakteryzuje się
tym, że stanowią go dwa zawory iglicowe (1, 2) osadzone w
jednym korpusie (3), których komory przepływu (8,11) są połą
czone kanałami (12), a jeden z zaworów (1) jest połączony z
wylotem, zaś drugi (2) z wlotem powietrza.
Zawór iglicowy (1) połączony z wylotem ma komorę (8)
połączoną z manometrem (10).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99450

(22) 94 01 07

6(51) F16L 3/08

(71) SANITERM Sp. z o.o. Instalacje
Techniczne, Wrocław
(72) Salamon Jan Zbigniew, Salamon Marek
(54) Obejma do rur
(57) Obejma zawiera listwę metalową (1), która na końcach
ma wytłoczenia (1 a), do których są trwale zamocowane opaski
metalowe (2, 3) wyłożone elastycznymi wkładkami (8,9) izolacji
dźwiękochłonnej. Opaski metalowe (2, 3) mają wycięcia, które
zmniejszają powierzchnię przekroju i stanowią miejsca gięcia
opasek (2, 3) w czasie ich rozchylania i zwierania podczas
montażu obejmy.

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 99391 (22) 93 12 30 6(51) F21S 3/00
(75) Piecha Edward, Rybnik; Pszczołiński
Andrzej, Rybnik
(54) Obudowa świetlówki
(57) Obudowa świetlówki przeznaczona do oświetlenia
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych, sklepo
wych, ha! itp charakteryzuje się tym, że składa się z części
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górnej i dolonej, przy czym część górną stanowi korpus (1),
który ma wewnątrz umieszczoną płytę montażową (2), na której
po obu końcach korpusu (1) w panelach zamocowany jest
osprzęt elektryczny i osadzona jest przysłona (3) światła, a część
dolną stanowią osadzone rozdzielnie na obu końcach korpusu
(1) kołpaki (4) osłaniające osprzęt elektryczny wraz z umocowa
ną pomiędzy nimi osłoną (5) świetlówki.
Korpus (1) ma w przekroju kształt półokrągły i z nasa
dzonymi kołpakami (4) oraz osłoną (5) tworzy w całości profil
okrągły.

57

w osi których po wewnętrznej stronie ścianki (1) ukształtowane
są również dwa łukowe występy (3). W łukowych występach (3)
znajdują się otwory (4) z przelotowymi wycięciami (5) wykona
nymi do wewnątrz pod kątem a = 60°.

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99438
(22) 94 01 07 6(51) F23D 14/62
(71) Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego
PERUN, Warszawa
(72) Rzeźnik Ryszard
(54) Dysza palnika propanowego
(57) Dysza palnika propanowego charakteryzuje się tym, że
szczeliny powietrzne ukształtowane w formie wycinków koła
umieszczone są w spodzie osłony dyszy (1).
Dysza palnika propanowego ma też zastosowanie w
palnikach jednopłomieniowych, dwupłomieniowych i palnikach
szeregowych oraz przy podgrzewaniu, opalaniu farb i powierz
chni skorodowanych, a także przy lutowaniu rurociągów mie
dzianych.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99366

(22) 93 12 27

6(51) F24F13/08
F16S 1/02
(71) VITROSERVICE CLIMA Sp. z o.o.,
Kosakowo
(72) Stoppa Edward
(54) Kształtownik poziomy ramy przepustnicy

(57) Kształtownik stanowi ściankę (1) wyprofilowaną na całej
szerokości o kształcie litery C z prostopadłymi końcówkami (2)
skierowanymi do wewnątrz.
W części środkowej ścianki (1) ukształtowany jest po
wewnętrznej stronie występ (3), w którym od zewnętrznej strony
wyprofilowane są dwa identyczne prostokątne wycięcia prze
chodzące w trapez i prostokątną szczelinę tworząc otwarte
kształtowe wybrania (4).
Jedno z otwartych kształtowych wybrań (4) znajduje się
w osi symetrii kształtownika.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99367

Ul(21) 99365

(22) 93 12 27

6(51) F24F 13/08
F16S 1/02
(71) VITROSERVICECLIMASp.zo.o.,
Kosakowo
(72) Stoppa Edward
(54) Kształtownik pionowy ramy przepustnicy

(57) Kształtownik stanowi ścianka (1) wyprofilowana na całej
szerokości w kształcie litery C z końcówkami (2) skierowanymi
prostopadle do środka i zakończonymi łukowymi występami (3),

(22) 93 12 27

6(51) F24F 13/08
F16S1/02
(71) VITROSERVICECLIMASp.zo.o.,
Kosakowo
(72) Stoppa Edward
(54) Kształtownik łopaty przepustnicy
wielopłaszczyznowej

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje konstrukcję łopaty przepust
nicy zawierającej korpus (1), mający w przekroju poprzecznym
zamknięty profil równoległoboku z ukształtowanym w osiach
symetrii z prostopadłych ścianek (2) zarysem kwadratu.
W przeciwległych narożach (3) podstawy górnej i pod
stawy doinej korpusu (1) wyprofilowane są dwa identyczne
prostokątne wycięcia przechodzące w trapez i prostokątną
szczelinę tworząc otwarte kształtowe wybranie (4).

(2 zastrzeżenia)
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rurkami grzewczymi, na których znajdują się lamelowe żebra
tworzące otwarte od góry i dołu kominy ułatwiające przemie
szczanie się strumieni ciepłego powietrza charakteryzuje się
tym. że na poziomych odcinkach rurki grzewczej (1) są umie
szczone lamelowe żebra (2) mające w przekroju poziomym
kształt litery L Lamelowe żebra (2) są naciśnięte na grzewczą
rurkę (1) otworami z wywiniętą cylindrycznie wargą (3) przy
legającą do tej rurki, a do siebie są dociskane między osło
nami czołowymi (4) za pomocą płaskowniczków (5) przenizanych przez szczelinowe otwory znajdujące się w tych
żebrach i osłonach czołowych.

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99361

(22) 93 12 27

6(51) F24H 3/04

(75) Witkowski Krzysztof, Warszawa; Siwczyk
Jerzy, Warszawa; Walczak Witold,
Konstancin-Jeziorna
(54) Aparat ogrzewczo-wentylacyjny
(57) Aparat ogrzewczo-wentylacyjny charakteryzuje się tym,
że jest wyposażony w wentylator osiowy (2) o dużej wydajności,
a obudowa (1) aparatu zakończona jest konfuzorem wylotowym
(4) z układem kierownic (5) dla regulacji kierunku, zasięgu i
kształtu strumienia nawiewanego powietrza.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99406
(22)9312 31
6(51) F28F1/30
(75) Szabat Jan, Biłgoraj
(54) Grzejnik centralnego ogrzewania
(57) Grzejnik centralnego ogrzewania ma część grzewczą
posiadającą rurę (3) wygiętą w kształcie litery U ułożoną pozio
mo do podłoża z osadzonymi na niej płytkami grzewczymi (2)
w kształcie prostokąta oraz obudowę zaopatrzoną w dwie ściany
boczne (7) i pokrywę, przy czym płytki grzewcze (2) są wypraskami z dwoma tulejami (6), o średnicy wewnętrznej równej
średnicy zewnętrznej rury (3) powiększonej o dwie grubości
płytki grzewczej (2), przechodzącymi poprzez uskok w tuleje
stożkowe (9) o malejącej średnicy wewnętrznej osiągającej na
swym końcu wielkość średnicy zewnętrznej rury (3), przy czym
tuleje stożkowe (9) zakończone są otworami do osadzenia na
rurze (3), ponadto dwie ściany boczne (7) mają swe dolne
krawędzie (8) wyoblonetak, że kierują zimne powietrze bezpo
średnio na płytki grzewcze (2), a ponadto górna przykrywa (1)
obudowy osadzona jest uchylnie.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 102414

(22) 95 04 04

6(51) F28D 1/047
F28F9/00

(75) Bzduch Jan, Sopot
(54) Konwekcyjny grzejnik centralnego
ogrzewania

(57) Konwekcyjny grzejnik centralnego ogrzewania posia
dający układ grzewczy, do którego doprowadzony jest króćcami
czynnik grzewczy w postaci pary lub wody i rozprowadzany
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Ul(21) 99407
(22) 93 12 31
6(51) F28F1/30
(75) Szabat Jan, Biłgoraj
(54) Grzejnik centralnego ogrzewania
(57) Grzejnik centralnego ogrzewania zawiera część grzew
czą posiadającą rurę (1) z osadzonymi na niej płytkami grzew
czymi (2) w kształcie prostokąta oraz obudowę zaopatrzoną w
dwie ściany boczne (7) i pokrywę (9), przy czym płytki grzewcze
(2) są wypraskami z tuleją (3) o średnicy wewnętrznej równej
średnicy zewnętrznej rury (1) powiększonej o dwie grubości
płytki grzewczej (2) przechodzącą poprzez uskok w tuleję stoż
kową (4) o malejącej średnicy wewnętrznej osiągającej na swym
końcu wielkość średnicy zewnętrznej rury (1), przy czym tuleja
stożkowa (4) zakończona jest otworem do osadzania na rurze
(1), ponadto dwie ściany boczne (7) obudowy mają swe dolne
krawędzie (8) wyoblone tak, że kierują zimne powietrze bezpo
średnio na płytki grzewcze (2), zaś górna przykrywa (9) obudo
wy osadzona jest uchylnie.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
Ul(21) 99369

(22) 93 12 29

6(51) G01L 13/06
G01L19/06
(75) Żurawski Adam, Warszawa; Dawidonis
Mirosław, Warszawa; Szewczyk Janusz,
Podkowa Leśna; Kobiałka Andrzej,
Warszawa; Zubków Piotr, Warszawa;
Karczmarczyk Mirosław, Warszawa
(54) Czujnik różnicy ciśnień

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest czujnik odwzorowujący
wartość różnicy ciśnień w postaci proporcjonalnego sygnału
elektrycznego.
Czujnik posiada dwie membrany (7,8) chroniące krze
mową strukturę przetwarzającą (3) przed niszczącym działa
niem agresywnych mediów.

(54) Sygnalizator bezruchu
(57) Sygnalizator bezruchu sygnalizuje brak ruchu osób pra
cujących w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia w akcjach
ratowniczych wszelkiego rodzaju.
Sygnalizator charakteryzuje się tym, że ma komorę za
silania (8) oddzieloną od układu elektronicznego (7) przez pyłoi bryzgo-szczelną przegrodę (14) i dostosowaną zarówno do
zasilania przez baterie jak i akumulator podłączony do gniazdka
(10) umieszczonego w pokrywie (16) obudowy, a ponadto wy
posażona w na zewnątrz wystającą lampkę kontrolną (9) stanu
rozładowania zasilania (8). Pokrywa (16) obudowy połączona
jest z jej podstawą (15) przez wkręty mające nietypowe główki
np. z dwoma zróżnicowanymi średnicowo otworami, dla zabez
pieczenia przed ich niepożądanym odkręceniem.

(3 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99430

(22) 94 01 05

6(51) G09B 23/18

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Bończak Bazyli, Bednarek Stanisław
(54) Przyrząd do pokazu powstawania linii sił
pola magnetycznego
Ul(21) 99378

(22) 93 12 30

6(51) G08B 3/00
G10K9/12
(71) Thermex Sp. z o,o., Warszawa
(72) Wójcik Józef, Balcerzak Paweł, Wojtasik
Jerzy, Januszewski Tomasz, Żendzian
Eligiusz

(57) Przyrząd składa się z dwóch walcowych korpusów (1,
2), z których korpus (2) o mniejszej średnicy zewnętrznej jest
wkręcany w korpus (1) o większej średnicy zewnętrznej. We
wzdłużnych poosiowych otworach wewnętrznych korpusów (1,
2) są umieszczone rnagnasy w postaci krążków (3).

(1 zastrzeżenie)
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6(51) G09F13/04

(75) Michorzewski Marian, Włocławek
(54) Gablota reklamowa
(57) Gablota reklamowa w formie obudowy z zamontowa
nym wewnątrz oświetleniem charakteryzuje się tym, że obudo
wa (3) spoczywa na rurach nośnych (6) stojących na płycie
podstawy (11), do której przymocowany jest pręt (8), przecho
dzący przez rurę (6) i obudowę (3), zakończony zatyczką (7),
zaś nad wklęsłym spodem (4) obudowy (3) znajduje się oświet
lenie (9, 10).

(1 zastrzeżenie)
Ul (21) 99453 (22) 94 01 08 6(51) GUB 33/02
(75) Bebłociński Tomasz, Częstochowa
(54) Stojak do kaset magnetowidowych
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że stanowi go poziomy
układ jednakowych płaskich ramek (1) wykonanych w kształcie
prostokąta, którego przedni dłuższy bok ma postać łuku (2), a
po jego przeciwległej stronie ma pionowy ogranicznik (3), nato
miast na krótszych bokach ma rozmieszczone symetrycznie
względem siebie cylindryczne łączniki (4). Łączniki (4) u góry
mają otwory (6), a u dołu czopy (7), przy czym łącznikTprzednie
(4) są krótsze od pozostałych łączników. Stojak na przednich
czopach (7) ma osadzone wyrównawcze podkładki (8).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99388

(22) 93 12 31

6(51) G09F13/12

(75) Ciach Franciszek, Mielec
(54) Kaseton reklamowy

Ul(21) 99454

(57) Kaseton reklamowy składa się ze sztywnej ramy (8) z
osadzonymi w niej równolegle do siebie dwoma lustrami (1,2),
przy czym lustro (2) jest lustrem z całkowitym odbiciem, a lustro
(1) jest lustrem półprzepuszczalnym. Za lustrem (2) umieszczo
ne jest źródło światła (6) zamocowane w tylnej ścianie (7)
kasetonu, przy czym w centralnej części lustra (2) znajduje się
pole o dowolnym kształcie zewnętrznego zarysu, przepuszcza
jące promienie świetlne, na tle którego od strony źródła światła
(6) umieszczona jest klisza (4) z kolorowym obrazem przesło
nięta matówką (5).

(1 zastrzeżenie)

(22) 94 01 08

6(51) GUB 33/02

(75) Bebłociński Tomasz, Częstochowa
(54) Stojak na kasety magnetofonowe
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że stanowi go poziomy
układ jednakowych segmentów (1) wykonanych w kształcie
dużej litery D, a każdy segment (1) ma z tyłu pionowy ogranicz
nik (2) oraz cztery cylindryczne łączniki (4) mające u góry otwory
(5), a u dołu czopy (6). Stojak ma tylne łączniki dłuższe od
przednich łączników (4), a na przednich czopach (6) ma osa
dzone wyrównawcze podkładki (7).

(3 zastrzeżenia)
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kwadratu, którego przedni bok ma postać łuku (2), a po jego
przeciwległej stronie ma pionowy ogranicznik (3), natomiast po
obu bokach ma symetrycznie względem siebie rozmieszczone
cylindryczne łączniki (4). Łączniki (4) u góry mają otwory (6), a
u dołu czopy (7), przy czym łączniki przednie (4) mają krótsze
od pozostałych łączników (5). Stojak na przednich czopach (7)
ma wyrównawcze podkładki (8).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99455

(22) 94 01 08

6(51) GUB 33/02

(75) Bebłociński Tomasz, Częstochowa
(54) Stojak do przechowywania kaset typu
kompakt
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że stanowi go poziomy
układ jednakowych płaskich ramek (1) wykonanych w kształcie

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Ul(21) 102064

(22) 95 02 14

6(51) H01Q 1/32
H01Q 3/04
(71) Zakład Zespołów Elektronicznych
UNICON, Białogard
(72) Mudryk Zbigniew, Madejski Jarosław
(54) Zespół mocujący do anteny samochodowej

(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że korpus
anteny (1) ma ukształtowany w części dolnej występ (10), który
osadzony jest w wybraniu kształtowym kołnierza grzybka, nato
miast końcówka przewodu uformowany ma centryczny kształto
wy otwórz czterema symetrycznie rozmieszczonymi kształtowy
mi wycięciami, z których każde dopasowane jest kształtem do
występu na trzonie grzybka, przy czym na obrzeżach centrycznego kształtowego otworu uformowane są ząbki, a część dolna
izolatora osadzony ma pierścień stykowy połączony obrotowo
z nakrętką mocującą.

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99402

(22) 93 12 30

6(51) H01T 4/02

(75) Kopacz Wojciech, Kalisz; Kotowski Andrzej,
Kielce; Niewolak Jan, Jedlina Zdrój; Słowik
Jerzy, Jedlina Zdrój
(54) Izolator stojący pniowy linii średnich napięć
(57) Izolator ma klosz (1), w którego główce (3) jest utworzo
na głęboka rynienkowa wnęka (4). Stosunek głębokości (H) do
szerokości (D) wnęki (4) wynosi od 0,7 do 1,2. Półkoliste dno (5)
wnęki (4) jest ukształtowane wzdłuż długości wnęki (4) łukowo,
opadająco ku powierzchni cylindrycznej klosza (1) tworząc siod
łową powierzchnię (6).

(1 zastrzeżenie)
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Ul(21) 99403
(22) 93 12 30
6(51) H01T 4/02
(75) Kopacz Wojciech, Kalisz; Kotowski Andrzej,
Kielce; Niewolak Jan, Jedlina Zdrój; Słowik
Jerzy, Jedlina Zdrój
(54) izolator linii średnich napięć
(57) Izolator ma klosz (1), w którego główce (3) jest utworzo
na głęboka, rynienkowa wnęka (4), której stosunek głębokości
(H) do szerokości (D) wynosi od 0,7 do 1,2.
Półkoliste dno (5) wnęki (4) jest ukształtowane wzdłuż
długości wnęki (4) łukowo, opadająco ku powierzchni cylindry
cznej klosza (1) tworząc siodłową powierzchnię (6). Wnęka (4)
od połowy swojej długości, w kierunku obydwu jej końców
rozszerza się tak, że każda ze wzdłużnych krawędzi będących
tworzącymi wewnętrznych bocznych ścian tej wnęki (4) jest
utworzona z dwóch odcinków tworzących względem osi syme
trii kąt wynoszący około 4°.
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Ul (21) 99381 (22) 93 12 29 6(51) H05K 5/00
(75) Dec Józef, Olsztyn; Jarus Bogdan, Olsztyn
(54) Obudowa urządzeń elektrycznych gazowych i
telekomunikacyjnych
(57) Obudowa urządzeń elektrycznych, gazowych i tele
komunikacyjnych ma postać prostopadłościanu, którego
ścianka górna (1), dolna (2) i boczne (3, 4) zakończone są
zrębnicą (5) w kształcie litery U. Drzwiczki (6) dopasowane
są do zrębnicy (5) i mają występy boczne (7), przez które
przechodzą pręty zamocowane w zrębnicy (5).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 99399 (22) 93 12 30 6(51) H05K 5/00
E01F 9/011
(71) Telekomunikacja Polska SA Zakład Usług
Technicznych, Lublin
(72) Koliński Jan, Lewandowski Andrzej, Caboń
Zenon, Miksza Janusz
(54) Telekomunikacyjny słupek kablowy
Ul(21) 101807
(31) 93

0628

(22) 94 12 27

6(51) H02B 1/26

(32) 9312 29

(33) FI

nV\ OYSAHKOVARUSTEAB,Mikkeli,FI
(72) Reponen Kari Esko Juhani
(54) Obudowa podstacji elektrycznej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa podsta
cji elektrycznej, zawierająca ramę (1) z płytami bocznymi (1a,
1 b, 1 c, 1 d) i płytą tylną, wykonanymi jako jedna całość, w której
linie gięcia (4a, 4b, 4c, 4d) między płytą tylną i płytami bocznymi
są celowo osłabione.

(1 zastrzeżenie)

(57) Telekomunikacyjny słupek kablowy wykonany jest w
postaci żelbetowego postumentu (1), na którym posadowiona
jest metalowa szafka (2) zaopatrzona w daszek (3). W dolnej
części postumentu (1) znajduje się rurowe kolano (4), zaś w
górnej części za pomocą metalowego wieńca (6) i kołków usta
lających (7) zamocowana jest szafka (2) z drzwiczkami (5)
zamocowanymi w dolnej części szafki (2).

(2 zastrzeżenia)
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Ul(21) 99382
(22) 93 12 29
6(51) H05K 7/02
(71) Politechnika Rzeszowska, Rzeszów;
HYBRYS Elektroniczny Zakład
Innowacyjno-Wdrożeniowy, Rzeszów;
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA,
Rzeszów
(72) Gotfryd Marek, Kalita Włodzmierz, Zając
Kazimierz, Maślanka Piotr, Ungeneuer
Cezary, Wilczkiewcz Andrzej
(54) Małogabarytowa przetwornica napięcia
(57) Przetwornica napięcia charakteryzuje sie tym, że
do dna jej obudowy (1) przymocowany jest układ grubo
warstwowy (3), a powyżej niego z końcem obudowy (1)
połączona jest rozłącznie płytka obwodu drukowanego
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(2), naprzeciw której umieszczony jest transformator (4), połą
czony rozłącznie z obudową (1).

(2 zastrzeżenia)
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941018
941012
941019
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941022
941014
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941018
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941021
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941018
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941024
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931018
941018
941014
940909
941018
941021
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A24D
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A47C
A47F
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A61B
A61B
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B01D
B01D
B01D
B01J

03/30
01/00
03/04
05/04
05/00
03/04
19/22
19/22
33/12
01/02
07/06
07/00
01/30
05/00
05/00
08/12
19/00
19/08
19/04
13/15
13/15
13/15
13/15
13/46
01/02
07/00
07/02
07/42
09/22
31/00
31/00
31/13
31/19
31/33
31/44
31/44
31/52
31/52
31/66
31/70
33/24
33/24
35/78
38/08
39/00
51/08
17/00
25/02
25/06
05/06
03/06
03/20
27/00
29/01
33/11
04/02
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940926
940924
941018
941018
941020
941021
941020
941019
941006
941018
941019
941018
941019
941024
941019
941006
941020
940906
941003
941020
941020
941013
941014
941017
940915
941021
941005
931022
941019
941017
941018
941018
941019
941020
940825
941019
941018
941020
941018
931018
941024
941021
941017
941017
941021
941020
941019
941019
941019
941017
941024
941020
941011
941020
941005
941021

B01J
B02C
B02C
B02C
B02C
B03B
B05B
B05B
B07B
B07B
B21C
B21D
B23B
B23K
B23K
B24B
B24B
B24D
B27C
B28B
B28C
B29C
B29C
B29C
B29D
B29D
B32B
B32B
B32B
B42D
B42F
B60B
B60P
B60P
B60R
B60T
B62M
B63B
B63B
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65G
B66F
B66F
B67D
C01B
C02F
C02F
C02F
C03B
C05D

27/18
18/22
18/40
19/00
19/12
05/34
05/00
07/32
01/14
13/11
09/00
05/08
45/14
26/02
35/02
03/00
19/12
03/28
05/08
07/06
05/16
45/02
47/58
65/20
00/00
22/00
03/12
07/12
07/12
15/04
13/12
07/20
01/43
01/64
09/05
08/24
09/04
01/22
21/00
17/34
19/32
47/30
73/00
77/28
81/34
88/16
15/02
07/20
07/20
01/08
25/12
01/48
01/52
03/34
23/03
09/02
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9511312
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9511331
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9511337

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
A2
Al
Al
Al
Al
Al
A2
Al
Al
A2
Al
A2
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427
950427

AU 9400635
US 9407907
AU 9400645
US 9411852
SE 9400982
US 9410768
SE 9400964
US 9412117
JP 9401711
JP 9401700
GB 9402280
US 9411832
US 9411484
US 9410571
EP 9403331
EP 9403425
EP 9403358
FR 9401210
US 9411847
GB 9402295
US 9411333
FR 9401196
EP 9403434
AU 9400631
US 9412071
US 9411696
GB 9402331
FR 9401197
AT 9400138
US 9401502
US 9411560
EP 9403490
US 9411842
EP 9403351
EP 9403472
EP 9403431
GB 9402277
EP 9403362
EP 9403420
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EP 9403444
SE 9400980
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FI 9400466
CA 9400579
SE 9400883
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941020
940714
941021
941017
941019
940923
941014
941021
941013
941011
941019
941020
941011
940921
941010
941018
941011
941019
941017
941020
941005
941017
941019
941018
941021
941014
941021
941017
940928
940214
941013
941024
941017
941012
941021
941017
941018
941012
941017
941024
941019
941019
941018
941020
941024
941017
941021
941019
941012
941020
941018
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941018
941017
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940926
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940831
941012
941017
941017
941017
941017
941019
941018
941018
941019
941012
941018
941021
941021
941020
941017
941003
940711
940927
941021
941021
941021
941011
941018
941018
941020
931020
941019
941007
941019
941025
941018
941018
941012
940830
941020
931019
941024
941006
940920
941019
931018
941018
941018
931022
931022
941020
941018
940603
940603
941013
941013
941020
941018
941021
941012

D21F 09/00
D21F 09/00
D21H 17/22
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E01C 23/08
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E02D 03/12
E02D 29/02
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E04B 01/34
E04C 02/04
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F25D 17/06
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F42B 03/12
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9511503
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DE 9301000
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GB 9402276
AU 9400596
GB 9402301
GB 9402304
US 9411940
US 9412129
US 9309993
US 9400132
US 9400137
US 9400139
US 9310170
US 9411803
US 9403983
US 9411738
FI 9400475
NL 9400258
NZ 9400112
US 9411611
GB 9302521
DE 9401248
GB 9402234
EP 9403334
GB 9402323
GB 9402324
US 9411789
US 9412602
EP 9403461
EP 9403462
EP 9403463
EP 9403471
US 9412065
US 9411490
NZ 9400114
NZ 9400115
NZ 9400113
US 9410280
US 9411788
US 9410968
US 9412030
US 9412031
CA 9400581
US 9411722
GB 9402225
US 9411906
US 9411658
US 9412114
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941019
931020
931022
941018
941003
941020
941020
941020
941020
931018
940106
940106
940106
931022
941017
940411
941014
941021
941024
941018
941013
931209
941022
941012
941010
941021
941021
941018
941020
941021
941021
941021
941021
941020
941012
941020
941020
941018
940913
941018
940928
941020
941020
941020
941018
941012
941019
941021
941021

3
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01T
G01V
G02B
G03B
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06K
G07C
G08G
G09B
G09F
G09F
G10H
H01B
H01F
H01H
H01H
H01L
H01M
H02B
H02B
H02B
H02B
H02G
H02G
H02J
H02J
H03K
H03M
H04J
H04N
H04N
H04N
H04N
H04N
H04Q
H04Q
H05K
H05K

21/76
21/85
21/85
27/33
33/34
01/28
03/10
05/12
27/32
03/00
03/03
03/03
03/03
15/46
15/80
17/50
07/10
01/30
01/01
03/02
01/10
03/10
03/18
01/08
30/16
37/00
37/00
23/02
06/18
01/30
01/30
01/30
01/30
07/22
15/18
05/00
17/00
04/00
01/14
03/14
05/23
05/76
05/76
07/08
07/14
03/00
07/34
03/46
07/20

Al - 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 14/1995

Nr
zgłoszenia

IntCl

1

2

301647
301648
301655
301656
301657
301668
301671
301672
301673
301675
301676
301677
301678
301679
301685
301687
301688
301689
301690
301692
301693
301694
301695
301696
301698
301699
301700
301701
301702
301703
301704
301705
301707
301708
301709
301711
301712
301715
301716
301717
301718
301719
301720
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C01B
E21F
C04B
G06F
B04B
A61M
F16K
H01B
H01B
E01B
B66D
C07D
G01V
G01V
H04Q
H04M
B65G
C08F
C08F
E04F
B66C
B66C
A63F
H01Q
A61K
C10L
C10L
C10L
C10L
B03B
B65G
B22D
C04B
G01R
G01R
G01J
B23Q
G01N
B06B
C07C
B23H
B44D
H02J

Strona

3
14
23
14
35
8
5
24
36
36
21
13
17
33
34
38
37
12
18
18
22
12
12
7
36
5
19
19
19
20
8
12
9
14
32
33
29
9
32
9
15
9
10
37

Nr
zgłoszenia

1
301722
301723
301724
301725
301728
301729
301730
301731
301734
301735
301736
301737
301738
301739
301740
301741
301742
301743
301746
301747
301748
301751
301752
301753
301754
301755
301756
301757
301758
301760
301761
301762
301765
301766
301767
301768
301769
301770
301771
301772
301773
301775
301779

IntCl 6

Strona

2

3
3
14
37
20
26
26
27
22
30
8
13
35
30
31
23
36
3
19
29
34
31
16
16
28
9
32
21
20
34
23
19
18
3
35
27
27
22
24
24
28
11
38
32

A01G
C01G
H01T
C10M
F26B
F26B
F26B
E21D
G01L
B03B
B67B
G07C
G01L
G01N
F15B
H01H
A47C
C08G
G01J
G02B
G01N
C07D
C07D
G01B
B23K
G01N
E02D
C23C
G04F
F02B
C09C
C08F
A01G
G09F
F41F
G01B
E21B
F16F
F15B
G01D
B65B
H05B
G01N

Nr
zgłoszenia

1
301780
301781
301782
301786
301807
301809
301810
301836
301837
301838
301990
306446
306449
306481
306521
306527
306528
306529
306530
306531
306532
306575
306576
306577
306579
306580
306581
306582
306583
306584
306586
306589
306590
306592
306666
306671
306673
306674
306687
306688
306689
306828
306847

Int.Cl6

Strona

2

3
25
17
6
37
31
2
2
7
19
11
6
10
31
18
25
25
24
11
29
7
25
17
4
4
4
5
4
5
4
5
5
3
16
30
15
18
7
15
14
6
21
3
20

F16L
C07D
A63B
H03F
G01N
A01B
A01G
B01D
C09J
B65G
A63B
B28B
G01N
C08F
F22G
F16L
F16L
B60K
G01J
B01D
F23N
C07H
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A23C
C07D
G01K
C07C
C07K
B01D
C07C
C01S
A63B
E03C
A23J
C25D

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 14/1995

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

IntCl 6

Strona

1

2

3

1

'2

3

1

2

3

99361
99363
99364
99365
99366
99367
99368
99369
99372
99373
99374
99377
99378
99379
99380
99381
99382
99384
99385
99386
99387
99388
99389
99390
99391
99392
99397
99398
99399

F24H
C03B
A61J
F24F
F24F
F24F
B28C
G01L
B01F
F15B
E06B
A41D
G08B
B66D
E21D
H05K
H05K
A47B
A47B
A47B
B67B
G09F
E04G
E04G
F21S
B65G
E04F
A41D
H05K

58
46
41
57
57
57
42
59
42
54
52
39
59
45
53
62
63
40
40
40
45
60
50
50
56
44
49
39
62

99400
99401
99402
99403
99404
99405
99406
99407
99408
99409
99410
99411
99412
99413
99414
99415
99416
99420
99421
99422
99423
99424
99426
99429
99430
99433
99434
99435
99436

E02D
E05B
H01T
H01T
A47K
E01F
F28F
F28F
B67C
B65G
B01D
F16G
F16G
F16G
F16G
F16G
F16G
A47J
E04G
E04G
E04F
E04F
B65D
E04G
G09B
G09F
E04H
E04H
E04H

48
52
61
62
41
48
58
59
46
45
42
54
54
54
55
55
55
40
51
50
49
49
43
50
59
60
51
51
51

99437
99438
99442
99443
99444
99445
99447
99448
99449
99450
99451
99452
99453
99454
99455
101807
102049
102064
102106
102125
102172
102173
102179
102241
102257
102347
102374
102414

E04H
F23D
B65D
B67B
B60R
B65G
B29C
B29C
F16L
F16L
B65F
A47J
GUB
GUB
GUB
H02B
A41D
H01Q
E21B
E04F
E01C
E01C
B42F
F16K
E01F
F04F
A61H
F28D

52
57
44
46
43
45
43
43
56
56
44
40
60
60
61
62
39
61
52
48
47
47
43
56
47
53
41
58

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁB
DZIAŁC
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

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

2
7
14
21
23
27
36
76

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁB
DZIAŁC
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

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

39
42
46
47
53
59
61
77

INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE

64

OGŁOSZENIE
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 30,00 zł.
Koszt ROCZNEGO WYKAZU WZORÓW UŻYTKOWYCH NA KTÓRE UPRP
UDZIELIŁ PRA WA OCHRONNEGO W1993 R. na dyskietce wynosi 10,00 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
WUP
BI UPRP
Opis

-

4,00 zł
4,50 zł
1,00 zł
1,00 zł

Koszt prenumeraty w 1995 r. wynosi:
BUP
WUP
BI UPRP

-

104,00 zł
54,00 zł
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.

