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

wystawy, 
-nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
-miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
-nazwisko i imię wynalazcy, 
- ty tuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skró 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 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 4 września 1995 r. Nr 18/566/ Rok XXIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

* 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 307464 (22) 95 02 27 6(51) A01C1/08 
(31) 94 9403941 (32)94 03 01 (33) GB 
(71) SANDOZ AG., Bazyleja,CH 
(72) Schipper Job, Van der Toorn Peter, 

Bruggink Tonko 
(54) Sposób traktowania nasion i traktowane 

nasiona 
(57) Przedmiotem wynalazku są traktowane zaprawione na

siona posiadające dłuższy maksymalny czas przechowywania, 
niż tradycyjnie zaprawiane nasiona, sposób otrzymywania tych 
nasion i roślin z nich pochodzących. 

Sposób traktowania zaprawianych nasion charakte
ryzuje się tym, że zaprawiane nasiona poddaje się szokowi 
wodnemu, traktowaniu ciepłem lub ich kombinacji i następnie 
ewentualnie suszy z powrotem do podanej zawartości wilgoci. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 307417 (22) 95 02 22 6(51) A01G 9/00 
(31)94 9400284 (32)94 02 22 (33) NL 
(71) DAMSIGT B.V., Roosendaal, NL 
(72) Valstar Jacob 
(54) Sposób i urządzenie do uprawy roślin 
(57) Sposób uprawy roślin, polega na tym, że a/ umieszcza 

się pojemnik; korzeniowe (2) z roślinami na uprawowej taśmie 
przenośnikowej (4), b/ umożliwia się wzrost uprawianym rośli
nom na uprawowej taśmie przenośnikowej, przy czym taśma ta 
pozostaje nieruchoma, c/wykorzystuje się uprawową taśmę 
przenośnikową do transportu pojemników korzeniowych znaj
dujących się na uprawowej taśmie przenośnikowej do punktu 
rozdzielczego, na przykład po osiągnięciu przez rośliny odpo
wiedniego etapu wzrostu, lub w razie konieczności poddania 
ich obróbce pośredniej. 

Przy stosowaniu sposobu korzystne jest, jeżeli upra
wowa taśma przenośnikowa (4) ułożona jest w rynnie z piono
wymi ściankami bocznymi (5), co w etapie b/ umożliwia poda
wanie do rynny wody, bez jej samorzutnego wypływania na 
zewnątrz. 

Urządzenie do stosowania sposobu, które posiada co 
najmniej jeden rowek z podstawą i stromymi ściankami ze 
wszystkich stron, co najmniej jedną uprawową taśmą, przenoś
nikową (4), ułożoną, co najmniej częściowo na podstawie ro
wka, elementy prowadzące rozstawione na odległość umożli
wiającą umieszczenie między nimi pojemników korzeniowych, 
umieszczanych na każdym z końców tej części taśmy przenoś
nikowej (4) oraz środki napędowe umożliwiające odtransporto
wanie taśmy przenośnikowej (4) do punktu rozdzielczego. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 302440 (22) 94 02 28 6(51) A01J 27/00 
(71) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 

Białogard 
(72) Żbikowski Czesław 
(54) Zestaw, zwłaszcza do technologicznej 

obróbki serów 
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że pojemniki (1) zestawu 

stanowią wanny (2), które mają przewód centralny (5), podzie
lony na odcinki (8), a każdy odcinek (8) usytuowany jest w 
oddzielnej wannie (2), najlepiej w osi wanny (2). Wanny (2) mają 
przewody (11 i 12) spływowe i rynny (10). Zestaw znajduje 
zastosowanie w zakładach mleczarskich przy soleniu serów w 
solance, może być również stosowany przy technologicznej 
obróbce innych artykułów spożywczych. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 302337 (22) 94 02 23 6(51) A01M 1/14 
(75) Kulik Sylwester, Warszawa 
(54) Sposób wykorzystania lepów na muchy i 

kleju długotrwale nieschnącego do likwidacji 
szkodliwych owadów biegających, a 
zwłaszcza prusaków 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie lepów na 
muchy, w postaci pasków z naniesionym na nie jednostronnie 
klejem długotrwale nieschnącym. Klej powinien być bezzapa-
chowy lub swoim zapachem nie odstraszający zwalczanych 
owadów. Paski rozkłada się w miejscach gromadzenia się i 
wędrówek owadów, a szczególnie nocną porą na krawędziach 
zlewozmywaków i wanien. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307434 (22) 95 02 24 6(51) A01M 13/00 
(31) 94 94200465 (32)940224 (33) EP 
(71) Sara Lee/De N.V., Utrecht, NL 
(72) Duterloo Caroline Gertrude 
(54) Urządzenie do odparowywania substancji 

aktywnej 
(57) Urządzenie do odparowywania substancji aktywnej ta

kiej, jak środek owadobójczy lub kompozycja zapachowa, skła
da się ze zbiornika z co najmniej jedną kompozycją cieczy 
zawierającą wymienioną substancję aktywną. W zbiorniku znaj
dują się środki służące do odparowywania wymienionej kompo
zycji oraz środki do podawania wymienionej kompozycji do 
środków służących do jej odparowywania, przy czym wydaj
ność podawania środków do podawania jest mniejsza niż wy
dajność odparowywania środków do odparowywania. 

(8 zastrzeżeń) 

A3(21) 307763 (22) 95 03 17 6(51) A21C 5/00 
(61) 304164 
(71) IBIS Ltd International Bakery Industries 

SPOMASZ Sp.z co., Bydgoszcz 
(72) Włodarski Czesław, Kalinowski Czesław 

(54) Urządzenie do prasowania, dzielenia i 
zaokrąglania, zwłaszcza ciasta piekarniczego 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na płycie mocu
jącej (8) ma zamocowany ogranicznik (18) w postaci pręta z 
gwintowanymi końcami, przy czym jednym końcem ogranicznik 
(18) wkręcony jest w płytę mocującą (8), a na drugim końcu ma 
umieszczoną nasadkę regulacyjną (17). Na jednym z gwintowa
nych końców zamocowana jest nakrętka kontrująca. Nasadka 
regulacyjna (17) ma kształt tulejki z wewnętrznym gwintem, a 
nakrętka kontrująca nakręcona jest na tym samym końcu co 
nasadka regulacyjna (17). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 307753 (22) 95 03 16 6(51) A23G 3/32 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL 

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

Legawiec Elżbieta 
(54) Karmelki twarde bezcukrowe i sposób 

wytwarzania karmelków twardych 
bezcukrowych 

(57) Karmelki twarde bezcukrowe charakteryzują się tym, że 
zawierają 60-70% wagowych laktitolu oraz 30-40% wagowych 
maltitolu jako środki słodzące i wypełniacz oraz słodzik w ilości 
0,12-0,17% wagowych. 

Sposób polega na sporządzaniu syropu karmelowego 
w temperaturze 115-122°C, częściowym odparowaniu z niego 
wody, gotowaniu masy karmelowej w temperaturze 155-180°C 
i jej schodzeniu do temperatury 125-135°C oraz doprawieniu 
tej masy esencją zapachowo-smakową, kwasem cytrynowym, 
barwnikiem i słodzikiem. Wyrobioną masę karmelową o tempe
raturze 85-90°C poddaje się procesowi zagniatania, a następnie 
operacji formowania karmelków i ich szybkiego schładzania do 
temperatury około 40°C. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 308904 (22) 93 10 21 6(51) A23L 1/314 
(31) 92 92310223 (32) 92 11 09 (33) EP 
(86) 9310 21 PCT/EP93/02906 
(87) 94 05 26 WO94/10859 PCT Gazette nr 12/94 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Baumanis Paul Jänis, Norton Ian Timothy, 

Brown Charles Rupert Telford, Underdown 
Jeffrey 
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(54) Produkt mięsny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest produkt mięsny zawierają

cy fazę mięsną i fazę wodną przy czym faza wodna zawiera co 
najmniej dwa środki żelujące, z których każdy ma temperaturę 
topnienia żelu co najmniej 40°C, ale niższą od 150°C. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307416 (22) 95 02 22 6(51) A43B 13/02 
(31) 94 94500036 (32) 94 02 23 (33) EP 
(71) MICROLITE SX., Crevillente (Alicante), ES 
(72) Candela Jose Vives, Candela Luis Ramon 
(54) Podeszwa do obuwia 
(57) Podeszwa do obuwia zaprojektowana jako podeszwa 

podtrzymująca stopę, charakteryzuje się tym, że jest utworzona 
przez dwa tekstylne arkusze podstawowe (1,2) połączone środ
kiem spoiwowym (3), tworząc jednostkę złożoną, przy czym 
każdy arkusz jest utworzony przez wątek (4) i osnowę (5), przy 
czym wątek (4) jest wykonany z włókna roślinnego, a osnowa 
(5) jest wykonana z włókna o dużej wytrzymałości na rozciąga
nie, zaś środek spoiwowy (3) pomiędzy arkuszami (1, 2) jest 
również wykonany z tych materiałów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 308955 (22) 93 1111 6(51) A61F13/15 
(31) 92 9203372 (32) 921111 (33) SE 
(86) 93 1111 PCT/SE93/00963 
(87) 94 05 26 WO94/10951 PCT Gazette nr 12/94 
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Rönnberg Peter, Carlbark Olle 
(54) Wyrób wchłaniający i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy wyrobu wchłaniającego, takiego jak 

pielucha, środek zabezpieczający dla osób nie potrafiących 
powstrzymać wydalania, podpaska higieniczna lub podobne
go, który jest wytwarzany z ogólnie prostokątnego półwyrobu, 
zawierającego wewnętrzny arkusz osłonowy (1), leżący bliżej 
użytkownika podczas używania, zewnętrzny arkusz osłonowy 
(2), leżący dalej od użytkownika podczas używania i rdzeń 
chłonny (3), który jest zamknięty pomiędzy tymi dwoma arku
szami osłonowymi (1, 2). Półwyrób jest zaginany wzdłuż jednej 
lub więcej linii zaginania, przy czym każde takie zagięcie zostało 
uzyskane przez złączenie razem dwóch linii łączenia, które 
przed zagięciem rozciągały się po odpowiednich stronach linii 
zaginania tak, aby utworzyć linię podstawową (12), wzdłuż 
której zagięty materiał został razem złączony, przynajmniej w 
sposób punktowy, aby utworzyć jedno lub więcej zagięć (8), 
usytuowanych na wewnętrznej stronie wyrobu. Droga, po której 
poprowadzone są linie łączenia względem związanej z nimi linii 
zagięcia jest tak dobrana, aby uzyskać pożądaną zmianę wy
miaru wyrobu poprzecznie do linii zaginania wzdłuż jego długo
ści przy formowaniu zagięcia (8) i zagięcie lub zagięcia (8), po 
podniesieniu, po wewnętrznej stronie wyrobu tworzy/tworzą 
barierę zapobiegającą przeciekaniu, której wysokość jest okre
ślona przez drogę, po której prowadzone są linie łączenia. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 308956 (22) 93 1111 6(51) A61F 13/15 
(31) 92 9203372 (32) 921111 (33) SE 
(86) 93 1111 PCT/SE93/00964 
(87) 94 05 26 WO94/10952 PCT Gazette nr 12/94 
(71) MÓLNLYCKEAB,Góteborg,SE 
(72) Ronnberg Peter 
(54) Wyrób wchłaniający mający osobno 

mocowane boczne klapki i sposób 
wytwarzania takiego wyrobu 

(57) Wyrób chłonny, zwłaszcza pielucha, ma centralny ze
spół chłonny (1), który składa się z podłużnego rdzenia chłon
nego (2) zamkniętego pomiędzy przepuszczalnym dla cieczy 
wewnętrznym arkuszem osłonowym (3), który leży blisko użyt
kownika podczas używania i nieprzepuszczalnym dla cieczy 
zewnętrznym arkuszem osłonowym (4), który znajduje się dalej 
od użytkownika podczas używania. Zespół chłonny jest zaopa
trzony wzdłuż jego wzdłużnych brzegów (9) w nieprzepuszczal
ne dla cieczy zagięcia (6), które wystają pionowo z wewnętrzne
go arkusza osłonowego i które stanowią bariery zapobiegające 
bocznym przeciekom. Wyrób ma boczną klapkę (18) na każdym 
boku zespołu chłonnego (1). Wzdłużnie rozciągające się części 
brzegowe (13) każdego pasa (10) są odpowiednio zaginane 
podwójnie i zagięta w kierunku powrotnym część (19) jest łączo
na z zewnętrznym arkuszem osłonowym (3a lub 4) zespołu 
cWonnego (1) wzdłuż zakrzywionej linii mocowania (21). Gdy 
pielucha ma być używana, boczne klapki (18) są rozciągane na 
boki, a długość tego rozciągnięcia i stąd uzyskana szerokość 
bocznych klapek (18), zależy od zakrzywionego kształtu linii 
mocowania (21). W związku z tym możliwe jest utworzenie 
zakrzywionego zewnętrznego konturu (16). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 302457 (22) 94 03 01 6(51) A61G 7/10 
(75) Kozłowski Czesław, Kuźnia Raciborska 
(54) Przyrząd do podnoszenia pacjenta 
(57) Przyrząd wyposażony jest w dwie podstawy (1) z uchwy

tami (2) zamontowane naprzeciwległe do bocznych krawędzi 
łóżka i zabezpieczone prętami. Na podstawach wspierają się 
kątowniki (8) mocowane trwale do tulejek (7) prowadzących 
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dźwignie (6). Na materacu (16) ułożony jest przewiewny materiał 
podtrzymująco-unoszący, korzystnie płótno lniane o kształcie 
prostokąta o węższych bokach zakończonych wsuwkami (11) 
do wsuwania prętów (4) prowadzących, które wprowadza się w 
uchwyty (5) obejm (14) końcówek dźwigni (6). Przyrząd ma 
zastosowanie dla obłożnie chorych, o ograniczonej możliwości 
poruszania się, zwłaszcza z uszkodzeniami kręgosłupa. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 307462 (22)95 02 27 6(51) A61K 7/021 
(31) 94 9402254 (32)94 02 28 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Ascione Jean-Marc, Allard Delphine, 

Hansenne Isabelle 
(54) Kosmetyczne kompozycje samoopalające 

oparte na dihydroksyacetonie, sposób ich 
wytwarzania i zastosowania 

(57) Wynalazek dotyczy nowych kompozycji kosmetycz
nych do stosowania miejscowego, a bardziej szczegółowo, 
kompozycji przeznaczonych do nadawania skórze sztucz
nej opalenizny, zawierających dihydroksyaceton, jako śro
dek samoopalający, w kosmetycznie dopuszczalnej zaróbce 
w postaci emulsji typu olej w wodzie i nie zawierających pęche
rzyków lipidowych, charakteryzujących się tym, że przeciętna 
wielkość kulek stanowiących fazę olejową wspomnianej emulsji 
mieści się w zakresie od 100 nm do 1000 nm, korzystnie od 100 
nm do 500 nm. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania 
tych kompozycji i ich użycia we wspomnianym powyżej zasto
sowaniu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 307493 (22) 95 03 01 6(51) A61K 7/135 
(31)94 9402392 (32)94 03 02 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Tricaud Caroline, Millequant Jean-Marie, 

Sebag Henri 
(54) Kompozycja kosmetyczna przeznaczona do 

rozjaśniania włosów, sposób jej wytwarzania 
i jej zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy bezwodnej kompozycji kosmetycz
nej w postaci proszku, przeznaczonej do rozjaśniania włosów, 
utworzonej na podstawie związków nadtlenowych jako czynni
ków utleniających, charakteryzującej się tym, że zawiera w ilości 
około od 10 do 27% wag., przynajmniej jeden polimer wybrany 
spośród glikoli polietylenowych, glikoli polipropylenowych lub 
ich pochodnych, które są bezwodne i w temperaturze pokojo
wej, zarówno ciekłe jak i rozpuszczalne w wodzie. 

Ponadto ujawniono sposób wytwarzania takiej kompo
zycji polegający na tym, że miesza się, w środowisku nie stano
wiącym rozpuszczalnika i w temperaturze pokojowej, suchy 
proszek rozjaśniający, utworzony na podstawie stałych związ

ków nadtlenowych, z polimerem, w proporcji od 10 do 27% 
wag., korzystnie od 10 do 25% wag., jeszcze bardziej korzystnie 
od 10 do 20% wag. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307469 (22) 95 02 28 6(51) A61K 9/20 
(31) 94 203424 (32) 94 03 01 (33) US 
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Sweetana Stephanie A. 
(54) Preparat do podawania doustnie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat do podawania 

doustnie środków farmaceutycznych i związków o działaniu 
farmaceutycznym, zasadniczo bezwodny, zawierający związek 
o działaniu farmaceutycznym, zasadniczo nierozpuszczalny w 
wodzie i zasadniczo niewodny nośnik, w którym ten związek lub 
środek jest rozpuszczony, przy czym nośnik stanowi środek 
rozpuszczający będący kwasem tłuszczowym o długim łańcu
chu, farmaceutycznie dopuszczalny olej i środek powierzchnic-
wo-czynny. Preparat pozwala na dobrą biodostępność substan
cji czynnej. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 307463 (22) 95 02 27 6(51) A61K31/38 
(31) 94 205012 (32) 94 03 02 (33) US 
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Draper Michael William 
(54) Środek farmaceutyczny przeznaczony 

zwłaszcza do hamowania zaniku kości i 
obniżania poziomu cholesterolu w surowicy 

(57) Wynalazek dotyczy środka farmaceutycznego w postaci 
dawki jednostkowej zawierającego około 50-150 mg związku o 
wzorze 1 lub jego farmaceutycznie dopuszczalnej soli albo 
solwatu. 

Wynalazek dotyczy również zastosowania tego środka 
do hamowania zaniku lub resorpcji kości i obniżania choleste
rolu w surowicy. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 307491 (22) 95 03 01 6(51) A61K 31/38 
(31)94 204915 (32)94 03 02 (33) US 
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Gibson Lowell Lee, US; Hanauer Kerry 

John, US; Stowers Julian Larry, US; 
Sweetana Stephanie Ann, US; Thakkar 
Arvind Lavji, IN 

(54) Środki farmaceutyczne do podawania 
doustnego 

(57) Wynalazek dotyczy środków farmaceutycznych do po
dawania doustnego, zawierających jako substancję czynną ra-
loksyfen, o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, jego 
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estry lub etery albo farmakologicznie dopuszczalną sól tego 
związku w połączeniu ze środkiem powierzchniowo-czynnym i 
rozpuszczalnym w wodzie rozcieńczalnikiem oraz ewentualnie 
dodatkowo hydrofilowy środek wiążący, środek poślizgowy i 
środek rozdrabniający. Raioksyien wykazuje m.in. działanie ania-
gonistyczne do estrogenu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 308902 (22)931108 6(51) A61K 31/335 
(31) 92 9213525 (32) 921110 (33) FR 
(86) 931108 PCT/FR93/01096 
(87) 94 05 26 WO94/10995 PCT Gazette nr 12/94 
(71) Rhône-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR 
(72) Bissery Marie-Christine 
(54) Środki przeciwnowotworowe zawierające 

pochodne taksanu 
(57) Wynalazek dotyczy środków przeciwnowotworowych 

utworzonych z taksolu lub środka o nazwie Taxotère albo ich 
analogów połączonych z co najmniej jedną substancją terapeu
tycznie przydatną do leczenia chorób nowotworowych. 

Taksol, Taksotère i ich analogi wykazują właściwości 
przeciwnowotworowe i przecłwbiałaczkowe. Ich skuteczność 
zwiększa się w w/w połączeniach. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 307428 (22)9502 23 6(51) A61K 48/00 
(31) 94 94102839 (32) 94 02 24 (33) EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am 
Rheim, DE 

(72) Taniguchi Tadatsugu, Harada Hisashi 
(54) Sposób diagnozowania raka, stanu 

przedrakowego lub podatności na inne 
postaci chorób i oligonukleotydy 

(57) Wynalazek dotyczy metody diagnozowania raka, stanu 
przedrakowego i podatności na inne postaci chorób przez uży
cie markera molekularnego, czynnika regulacyjnego interferonu 
typu 1 (IRF-1). Metoda polega na analizie RNA specyficznego 
dla IRF-1 w próbkach uzyskanych z krwi lub materiału z biopsji, 
najkorzystniej przez odwrotną transkrypcję/reakcję łańcuchową 
polimerazy. 

Wynalazek opiera się na odkryciu, że nowoodkryty me
chanizm inaktywacji genu hamującego transformację nowotwo
rową IRF-1 wydaje się odgrywać kluczową rolę w np. chorobach 
nowotworowych układu krwiotwórczego. Niezwykłe opuszcza
nie egzonu prowadzi do powstania cząsteczek RNA, w których 
brak egzonu 2 lub 2 i 3. Względna ilość RNA pełnej długości 
oraz skróconych cząsteczek RNA jest znacząco różna w prób
kach uzyskanych od pacjentów cierpiących na nowotwory, w 
porównaniu ze zdrowymi dawcami. 

Ujawniono także metodę diagnozowania raka, stanu 
przedrakowego lub podatności na inne postaci chorób, w której 

analizuje się ilość biologicznie czynnego polipeptydu IRF-1 w 
próbce uzyskanej z krwi lub materiale z biopsji. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 302459 (22) 94 03 01 6(51) A61L 2/18 
(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy POSTĘP, 

Sopot 
(72) Dubowik Barbara, Mikłosz Elżbieta 
(54) Środek dezynfekcyjny, zwłaszcza do 

dezynfekcji czystych powierzchni w 
obiektach powszechnego użytku 

(57) Środek zawiera 50-80 części wagowych etanolu, korzy
stnie skażonego 3-6 częściami wagowymi butanolu, 0,20-0,50 
części wagowych mieszaniny izomerów orto i para fenylofeno-
lanu sodowego, w której ortofenylofenolanu sodowego jest nie 
mniej niż 65% wagowych oraz 20-40 części wagowych wody. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307472 (22)9502 28 6(51) A61M 11/04 
(31) 94UD 29 (32) 94 02 28 (33) IT 
(71) MEDICAL JET Sri, Romans D'Isonzo (Go), 

IT 
(72) Del Zotto Giorgio 
(54) Urządzenie aerosolowe do obsługi 

środowiska 
(57) Urządzenie aerosolowe do obsługi środowiska, które to 

urządzenie jest przydatne do rozpraszania w otaczającym śro
dowisku powietrzno-płynnej mieszaniny aerosolowej, w której 
płyn może mieć charakter sterylizujący, dezynfekcyjny, balsami
czny, dezodoryzujący, bakteriobójczy řtd., charakteryzuje się 
tym, że składa się z zamkniętego pojemnika (11), który zawiera 
liczne otwory wlotowe powietrza (19) i przynajmniej jeden otwór 
wylotowy (18) do wyprowadzania mieszaniny aerosolowej, sil
nik (21) umieszczony wewnątrz pojemnika (11), zasadniczo w 
jego części środkowej, przy czym wewnątrz pojemnika (11), a 
korzystnie wewnątrz jego dolnej części znajduje się komora (26) 
do pomieszczenia płynu tworzącego aerosol, przy czym silnik 
(21) napędza skoordynowanym ruchem posuwisto-zwrtonym 
współpracujące środki mechaniczne (35,41) dla powodowania 
zasysania (35) i odśrodkowego przepływu laminamego (41) 
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płynu, a także napędza środki mechaniczne (38,39) do zasysa
nia i prowadzenia powietrza, przy czym środek (41) do prowa
dzenia odśrodkowego przepływu laminarnego płynu i środki 
(38,39) do zasysania i prowadzenia powietrza prowadzą płyn 
i odpowiednio powietrze poprzez kanał utworzony pomiędzy 
krążkiem (41) wywołującym odśrodkowy przepływ laminarny 
i pierścieniową ścianą zamykającą (24), filtr (44) do progresyw
nego selekcjonowania miceli pod względem wielkości, oraz 
środek (45) do odchylania i prowadzenia mieszaniny aerosolo-
wej wzdłuż toru ku górze w kierunku otworu wylotowego (18), 
przy którym umieszczone są współpracujące środki (48, 
49) ładujące elektrostatycznie otrzymywaną mieszaninę ae-
rosolową. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 302481 (22)94 03 03 6(51) A63F 9/00 
A63H 33/30 

(75) Kosonocka-Taber Lidia, Katowice 
(54) Zabawka 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zabawka. Składa się ona 

z metalowej skrzynki przypominającej mini-sejf, zamykanej za
mkiem kodowym. 

W skrzynce jest umieszczona nagroda ufundowana 
przez producenta zabawki. Użytkownik zabawki ma za zada
nie odgadnięcie kodu metodą cierpliwych prób i otworzenie 
mini-sejfu bez użycia siły, za co uzyskuje nagrodę. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 307692 (22) 95 03 13 6(51) B01D 29/00 
(75) Sadowski Jacek, Wrocław 
(54) Cylindryczny pojemnik 
(57) Przedmiotem wynalazku jest cylindryczny pojemnik prze

znaczony do pomieszczenia w nim zespołów roboczych do oczy
szczania wody. 

Cylindryczny pojemnik z co najmniej dwoma dnami, 
między którymi umieszczone są podzespoły robocze, charakte
ryzuje się tym, że ma co najmniej jedno odejmowalne dno (1) 
umieszczone wewnątrz cylindra (4) pojemnika i oparte z jednej 
strony o pierścień wzmacniający (7) a z drugiej o pierścień 
osadczy (8), przy czym pierścień wzmacniający (7) jest umiesz
czony wewnątrz cylindra (4), zaś pierścień osadczy (8) jest 
osadzony w ściance cylindra (4). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 308909 (22) 93 11 09 6(51) B01D 37/03 
(31) 92 924338 (32) 92 11 11 (33) NO 
(86) 93 1109 PCT/NO93/00165 
(87) 94 05 26 WO94/11085 PCT Gazette nr 12/94 

(71) NORSK HYDRO AS., Oslo, NO 
(72) Kowallik Wolfgang, Maaz Hans Jürgen, 

Schmitz Thomas 
(54) Filtracja zawiesin sadzy/popiołu w wodzie i 

ulepszony proces częściowego utleniania, 
przeznaczony do węglowodorowych 
materiałów wsadowych 

(57) Wynalazek dotyczy procesu gazyfikacji z częściowym 
utlenieniem, wykorzystującego materiał wsadowy w postaci ni
skiej klasy węglowodorów, obejmującego etapy gazyfikacji, 
odzyskiwania ciepła odpadkowego i usuwanie węgla przy for
mowaniu wodnego szlamu sadzy, zawierającego niespalony 
węgiel i popiół. 

Wodny szlam sadzy jest filtrowany dla utworzenia masy 
filtratu w postaci węgla i popiołu, która to masa jest usuwana z 
procesu. W ten sposób jest ustanawiany bezpośredni, jedno-
przebiegowy proces częściowego utleniania, w którym unika się 
zawracania niespalonego węgla i popiołu. 

Wynalazek obejmuje również sposób filtracji szlamów 
sadzy - popiołu, zawierających 0,5 - 3% niespalonego węgla i 
0,1 - 2% popiołu, mającego znaczne ilości Fe, Ni IV. Szlam jest 
chłodzony do temperatury poniżej 80°C i filtrowany przez ogra
niczenie pomiędzy ruchomymi pasami zamkniętymi, utrzymu
jącymi stałe ciśnienie względem obkurczającej się masy czą
stek węgla/popiołu, dopóki zawartość wilgoci nie zostanie 
zredukowana do poniżej 80% wagowych. Do szlamu przed 
filtracją dodaje się czynniki kłaczkujące, jeden w postaci ka
tionowego, a drugi w postaci anionowego czynnika kłaczku-
jącego. Otrzymuje się płatkową lub granulatową masę filtratu, 
nadającą się do dalszej obróbki. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 308899 (22) 93 11 15 6(51) B01D 63/02 
(31) 92 977601 (32) 921117 (33) US 
(86) 93 1115 PCT/CA93/00473 
(87) 94 05 26 WO94/11094 PCT Gazette nr 12/94 
(71) ZENON ENVIRONMENTAL INC., 

Burlington, CA 
(72) Cote Pierre Lucien, Smith Bradley Michael, 

Deutschmann Ake Adolf, Rodrigues Carlos 
Fernando Fernandes, Pedersen Steven 
Kristián 
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(54) Bezramowa struktura membrany z 
wydrążonych włókien i sposób utrzymywania 
czystych powierzchni włókien przy 
filtrowaniu substrátu w celu odprowadzania 
fazy przenikającej 

(57) Urządzenie membranowe (40) do odprowadzania fazy 
przechodzącej z wieloskładnikowego ciekłego substrátu, zawie
ra: -bezramowa strukturę z wielu membran z wydrążonych włó
kien (42) lub z włókien do działania bez podparcia za wyjątkiem 
wymienionego substrátu i bez zamknięcia w skorupie modułu, 
przy czym wymienione włókna (42) mają razem pole powierzch
ni > 1 m2, a włókna są sprężyście przechylne w wymienionym 
substracie, przy czym włókna (42) mają różnicę ciśnień na 
membranie w zakresie od około 0,7 kPa (0,1 psi) do około 345 
kPa (50 psi), a każde z nich ma długość > 0,5 m; -parę główek 
(41 ', 41) (pierwsza i druga) umieszczonych w odstępie od siebie 
w wymienionym substracie tak, że wymienione włókna (42), 
kiedy są wykorzystywane, tworzą łukową konfigurację nad po
ziomą płaszczyzną przebiegającą przez poziomą linię środkową 
główki. Pierwsza główka (41 ') ma zamocowaną w niej część 
końcową każdego włókna, a druga główka (41) ma zamocowa
ną w niej przeciwległą część końcową Każdego włókna (42). 
Wszystkie wymienione włókna (42) przebiegają od powierzchni 
czołowej każdej wymienionej główki (41 ', 41) i zasadniczo wszy
stkie są otwarte przy swych końcach, tak aby wyprowadzać 
wymienioną fazę przechodzącą przez każdą z wymienionych 
główek przy czym wymienione włókna (42) są szczelnie zamo
cowane z otwartymi końcami włókien przymocowanymi cieczo-
szczelnie razem w każdej z wymienionych główek; 

-środki (43, 43') zbierania cieczy przeznaczone do 
gromadzenia wymienionej fazy przechodzącej, połączone w 
otwartej komunikacji płynowej z wymienioną dolną powierzchnią 
czołową każdej z wymienionych główek; 

-środki (45, 45') do odprowadzania wymienionej fazy 
przechodzącej. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 307662 (22) 95 03 13 6(51) B01J 2/28 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Borysewicz Janina, Bereś Janusz, Powierza 

Wanda 
(54) Sposób wytwarzania środka do wiązania 

rozdrobnionych materiałów 
(57) Sposób polega na tym, że wodny roztwór, zawierający 

5 - 30% wagowych kwasu akrylowego, 0,1 - 2% wagowych 
siarczanu glinu oraz 0,002 - 0,02% wagowych N,N'-metyleno-
bis-ąkryloamidu, poddaje się polimeryzacji przy użyciu inicjato
rów redoksowych, zwłaszcza nadsiarczanu amonu i pirosiarczy-
nu sodu, w ilościach po 0,1 - 0,25% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307661 (22) 95 03 13 6(51) B01J 20/22 
C05G1/00 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźie 

(72) Bereś Janusz, Kałędkowska Małgorzata, 
Komosińska Małgorzata, Powierza Wanda 

(54) Sposób wytwarzania supersorbentów 
rolniczych 

(57) Sposób polega na tym, że do wodnego roztworu, zawie
rającego 50-90% wagowych kwasu akrylowego, wprowadza 
się tlenki, wodorotlenki lub węglany amonu lub metali wchodzą
cych w «kład nawozów mineralnych, zobojętniając go do pH 
rzędu 4,0 - 6,5. Uzyskany produkt poddaje się polimeryzacji, 
traktując zestawem inicjatorów redoksowych z dodatkiem 1 -
10% wagowych węglanów amonu, wapnia lub magnezu, bądź 
ich mieszaniny i pirosiarczynu sodu w stosunku 9 : 1 oraz 
ewentualnie mieszając z nawozami mineralnymi i innymi napeł-
niaczami. Otrzymany polimer poddaje się suszeniu i rozdrab
nianiu. Akrylany właściwych metali lub amonu można również 
wytwarzać oddzielnie i mieszać przed polimeryzacją w odpo
wiednich proporcjach, utrzymując wymagane pH. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302449 (22)9403 02 6(51) B04C 5/00 
(75) Śmieja Jerzy, Zduńska Wola; Warych Jerzy, 

Warszawa 
(54) Odpylacz inercyjny 
(57) Odpylacz charakteryzuje się tym, że przewód wlotowy 

gazów umieszczony we wspólnej obudowie, tworzącej komorę 
odpylania (1), zawierającą strefę ssącą i strefę opadową, stano
wi kolektor zbiorczy (2) podzielony na szereg o różnych długo
ściach równoległych kanałów dla przepływu gazów, z których 
co najmniej jeden jest zakończony elementem cyklonowo -
dyfuzorowym (3), natomiast pod kolektorem zbiorczym (2) w 
strefie opadowej,.,umieszczony jest podajnik ślimakowy, zaś 
strefa ssąca ograniczona jest na swym wylocie przegrodą per
forowaną (5) wyrównującą profil prędkości w komorze odpyla
nia (1). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 307325 (22) 95 02 17 6(51) B23K 9/133 
B23K9/32 

(31)94 200388 (32)94 02 23 (33) US 
(71) The Lincoln Electric Company, Cleveland, 

US 
(72) Bobeczko James D. 
(54) Osłona szpuli z przewodem spawalniczym 
(57) Osłona szpuli z przewodem spawalniczym, która to 

szpula zawiera piastę (12) mającą oś (2) i rozstawione osiowo 
pierwszy i drugi kołnierz (16,18), każdy wystający promieniowo 
na zewnątrz od tej piasty (12) i mający promieniowo zewnętrzny 
obwód, przy czym piasta (12) i kołnierze (16, 18) tworzą prze-
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strzeń do nawijania przewodu wokół tej piasty (12) pomiędzy 
kołnierzami (16, 18), charakteryzuje się tym, że zawiera ścianę 
(20) przechodzącą obwodowo i osiowo poprzez zewnętrzne 
obrzeże pierwszego i drugiego kołnierza (16, 18), przy czym 
ściana (20) zawiera środki (22,24) do uszczelnienia utworzonej 
przestrzeni przed dostępem do niej powietrza otoczenia. 

(70 zastrzeżeń) 

A1(21) 302407 (22)94 02 24 6(51) B23P 17/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 

(72) Jura Stanisław, Kilarski Jerzy, Studnicki 
Andrzej, Sadowski Krzysztof, Suchoń Jacek 

(54) Sposób wykonania odlewów warstwowych 
(57) Sposób wykonania odlewu warstwowego przez nagrze

wanie płyty stalowej ciekłym metalem, polega na tym, że na 
obrzeżu warstwy nagrzewającej (5) wykonuje się pogrubienie w 
postaci kołnierza (6) gromadzące ciekły metal, za pomocą któ
rego nagrzewa się równomiernie obrzeże płyty stalowej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 302317 (22) 94 02 21 6(51) B23P 19/06 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw 

Technologii i Konstrukcji Maszyn 
TEKOMA, Warszawa 

(72) Łunarski Jerzy, Szabajkowicz Wiktor 
(54) Urządzenie elektromechaniczne do montażu 

połączeń gwintowych 
(57) Urządzenie służy do montażu różnorodnych łączników 

gwintowych w budowie maszyn. Jest to uniwersalny wkrętak z 
dowolnym napędem o dużym jednostkowym momencie skręt
nym ze zwiększonym zakresem regulacji. 

Urządzenie zawiera wariator elektromechaniczny (2) wy
posażony w mechanizm różnicowy (24) zabudowany pomiędzy 
głowicą roboczą (1) a jednostką napędową (3). Lewa obejma (25) 
wariatora zakończona wałkiem zdawczym (29) ma dwa indukto-
ry pola magnetycznego, których magnesy stałe (26) z uzwoje
niami prądowymi są połączone z kołem stożkowym (23) mecha
nizmu różnicowego. Prawa obejma (15) zakończona wałkiem 
odbiorczym (12) ma bieguny (16) uzwojeń (17) zasilanych regu
lowanym prądem przez pierścienie (19) i szczotki stykowe (20). 
W oporach pokryw łożyskowany jest żłobkowany wirnik (35) z 
wieloselekcyjnym zamkniętym uzwojeniem (36). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 302444 (22)94 03 02 6(51) B25C1/10 
(71) Łagodzinska Bogusława, Łódź; Łagodzinski 

Marek, Łódź 
(72) Rogowski Zbigniew 
(54) Osadzak napędzany siłą wybuchu ładunku 

prochowego z regulacją siły i głębokości 
osadzania elementów mocujących 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji osadzaka wybuchowego umożliwiającego szybką i bez
problemową zmianę siły i głębokości osadzania elementów 
mocujących w twardych podłożach. 
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Zagadnienie to rozwiązano stosując zapadkę (16) o 
regulowanym położeniu wzdłużnym, sterowaną sprężynami 
(25) i współdziałającą z tłokiem (12) poprzez zaczep (14). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302445 (22)94 03 02 6(51) B25C1/10 
(71) Łagodzinska Bogusława, Łódź; Łagodziński 

Marek, Łódź 
(72) Rogowski Zbigniew 
(54) Osadzak wybuchowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon

strukcji osadzaka wybuchowego przystosowanego do wbijania 
elementów kotwiących w twarde podłoże.Osadzak charakte
ryzuje się tym, że posiada magazynek (13) połączony z korpu
sem (1) osadzaka mechanizmem zatrzaskowym (14). W górnej 
części magazynka (13) przebiega kilkusegmentowy prowadnik 
(6) elementów kotwiących (7). Pomiędzy segmentem przednim 
(9) i prowadnicą (4) umiejscowiony jest element blokujący (20). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 302446 (22)9403 02 6(51) B25C1/10 
(71) Łagodzińska Bogusława, Łódź; Łagodziński 

Marek, Łódź 
(72) Rogowski Zbigniew 
(54) Zasobnik elementów kotwiących 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon

strukcji zasobnika elementów kotwiących, który może być za
stosowany w dowolnego typu osadzakach z tfokiem, 

W rozwiązaniu według wynalazku elementy kotwiące 
(11) zaopatrzone w oddzielne części prowadzące (6) umiesz
czone są w zasobniku (1). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 302448 (22) 94 03 02 6(51) B27B 33/08 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Piła tarczowa 
(57) Piła tarczowa złożona z tarcz złączonych sztywno płasz

czyznami, zawierająca pierścień zewnętrzny z zębami na obwo
dzie, które wygięte są na zewnątrz i usytuowane są parami 
symetrycznie oraz zawierająca tarczę z materiału o dużej wytrzy
małości mechanicznej i dużym współczynniku tłumienia drgań 
akustycznych charakteryzuje się tym, że ma dwa pierścienie (1) 
z zębami (2,2') na obwodzie, które pomiędzy parami wygiętymi 
na zewnątrz (2) mają pary zębów wygiętych do wewnątrz (2'), 
przy czym wszystkie zęby (2, 2') mają ostrza w obu płaszczy
znach, zaś między pierścieniami (1) zamocowana jest cienka 
tarcza (3) z materiału o dużym współczynniku wytrzymałości 
mechanicznej, a wewnątrz pierścieni (1) jest wypełnienie (4) w 
postaci tarczy z materiału o dużym współczynniku tłumienia i 
dużej wytrzymałości mechanicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302332 (22) 94 02 21 6(51) B27K 3/16 
(75) Książarek Dariusz, Waleńczów-Złochowice 
(54) Środek do ognioochronnej impregnacji 

drewna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do ognioochronnej 

impregnacji drewna, który stosowany może być także do im
pregnacji ognioochronnej innych drewnopochodnych materia
łów np. płyt pilśniowych, tektury, papieru, tkanin. Stanowi go 
roztwór krzemianu sodu w ilości około 95 części wagowych oraz 
bejcy wodnej w ilości około 5 części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 302381 (22) 94 02 23 6(51) B28B 3/00 
C04B 33/02 

(75) Białas Jerzy, Ruda Śląska; Ryncarz Alojzy, 
Wisła; Kania Bogdan, Giiwice; Janik Piotr, 
Rybnik 

(54) Sposób wytwarzania wyrobów ceramiki 
czerwonej, zwłaszcza cegieł, z odpadów 
kopalń węgla kamiennego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wyroby wytwarza się 
z odpadów powstających w procesie wzbogacania węgla sta
nowiących 100% części stałych masy o uziarnieniu poniżej 2 
mm, które poddaje się procesowi nawilżania wodą, a z otrzyma
nej jednorodnej masy formuje się wyroby, suszy, wypala i studzi. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 308895 (22) 94 07 27 6(51) B29C 47/00 
A22C13/00 
B29C 47/88 

(31) 93 1845 (32)93 0913 (33) AT 
(86) 94 0727 PCT/AT94/00099 
(87) 95 03 23 WO95/07811 PCT Gazette nr 13/95 
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Lenzing, AT 
(72) Zikeli Stefan, Ecker Friedrich, Rauch Ernst, 

Renner Klaus, Schönberg Anton 
(54) Urządzenie i sposób wytwarzania folii 

celulozowych 
(57) Urządzenie do wytwarzania folii celulozowych drogą 

wytłaczania ogrzanego roztworu celulozy w trzeciorzędowym 
aminotlenku, zawierające dyszę wytłaczającą (1 b) ze szczeliną 
wytłaczającą (5), charakteryzuje się tym, że bezpośrednio pod 
szczeliną wytłaczającą przewidziane jest doprowadzenie (2c) 
dla gazu chłodzącego do chłodzenia wytłaczanej folii (3a, 3b). 
Urządzenie to nadaje się, zwłaszcza do wytwarzania celulozo
wych folii rękawowych. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 308961 (22) 93 11 05 6(51) B29C 65/34 
B29C 73/10 

(31) 92 9224416 (32) 92 11 20 (33) GB 
92 9224636 241192 GB 
92 9225603 0812 92 GB 
93 9309666 1105 93 GB 
93 9311460 03 06 93 GB 

(86) 93 11 05 PCT/GB93/02285 
(87) 94 06 09 W094/12338 PCT Gazette nr 13/94 
(71) N.V.RAYCHEMS.A,Kessel-Io,BE 
(72) Cordia Johannes Maria, Baert Dirk 

Raymond Jozef, Cristens Marcel Paul, 
Heylighen Karl, Doucet Jozef Albert 
Gustaaf, Vansant Jan Lodewijk Maria Frans 
Ghislain 

(54) Sposób pokrywania otworu w podłożu z 
polimeru oraz elektrycznie spajalna łata do 
pokrycia tego otworu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu pokrywania otworu w pod
łożu z polimeru, korzystnie podłożu rurowym, stanowiącym rurę 
lub osłonę, który obejmuje następujące czynności: -pozycjono
wanie łaty z polimeru warstwowego, składającej się z warstwy 
podkładowej, aktywizowanej ciepłem warstwy spajającej, war
stwy rozgrzewalnej elektrycznie, warstwy dodatkowej z polimeru, 
umieszczonej w określonej odległości od warstwy podkładowej, 
przy czym warstwa ta jest umieszczona nad otworem w podłożu z 
polimeru tak, że znajduje się w obrębie tego otworu, zaś co 
najmniej część warstwy spajającej styka się z powierzchnią 
podłoża, -spowodowanie przepływu prądu elektrycznego w 
określonym czasie przez warstwę elektrycznie rozgrzewalną, 
przy czym dostarczona moc prądu jest wystarczająca do 
ogrzania warstwy spajającej w stopniu niezbędnym do jej 
spojenia z podłożem. 

Opisano także sposób uszczelnienia złącza dwu izolo
wanych rur, sposób instalowania łaty w otworze z wykorzysta
niem odpowiedniego narzędzia, oprzyrządowanie do formowa
nia cylindrycznej osłony o zamkniętym przekroju oraz różne 
rozwiązania łat 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 308961 (22) 93 11 05 6(51) B29C 65/34 
B29C 73/10 

(31) 92 9224416 (32) 92 11 20 (33) GB 
92 9224636 2 4 1 1 9 2 GB 
92 9225603 0812 92 GB 
93 9309666 1105 93 GB 
93 9311460 03 06 93 GB 

(71) N.V.RAYCHEMS.A.,Kessel-Io,BE 
(72) Cordia Johannes Maria, Baert Dirk 

Raymond Jozef, Cristens Marcel Paul, 
Heylighen Karl, Doucet Jozef Albert 
Gustaaf, Vansant Jan Lodewijk Maria Frans 
Ghislain 

(54) Sposób pokrywania otworu w podłożu z 
polimeru oraz elektrycznie spajalna łata do 
pokrycia tego otworu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu pokrywania otworu w pod
łożu z polimeru, korzystnie podłożu rurowym, stanowiącym rurę 
lub osłonę, który obejmuje następujące czynności: -pozycjono
wanie łaty z polimeru warstwowego, składającej się z warstwy 
podkładowej, aktywizowanej ciepłem warstwy spajającej, war
stwy rozgrzewalnej elektrycznie, warstwy dodatkowej z poli
meru, umieszczonej w określonej odległości od warstwy 
podkładowej, przy czym warstwa ta jest umieszczona nad 
otworem w podłożu z polimeru tak, że znajduje się w obrębie 
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tego otworu, zaś co najmniej część warstwy spajającej styka się 
z powierzchnią podłoża, -spowodowanie przepływu prądu ele
ktrycznego w określonym czasie przez warstwę elektrycznie 
rozgrzewalną, przy czym dostarczona móc prądu jest wystar
czająca do ogrzania warstwy spajającej w stopniu niezbędnym 
do jej spojenia z podłożem. 

Opisano także sposób uszczelnienia złącza dwu izolo
wanych rur, sposób instalowania łaty w otworze z wykorzysta
niem odpowiedniego narzędzia, oprzyrządowanie do formowa
nia cylindrycznej osłony o zamkniętym przekroju oraz różne 
rozwiązania łat. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 308843 (22)93 07 09 6(51) B43K 1/06 
B43K8/02 
B43K8/18 

(31) 92 9217540 (32)9212 22 (33) DE 
(86) 93 07 09 PCT/EP93/01796 
(87) 94 07 07 W094/14623 PCT Gazette nr 15/94 
(71) Herman Böhler GmbH, Schwetzingen, DE 
(72) Kiel Volker, Menrath Albert 
(54) Końcówka pisząca do przyrządów piszących i 

wykonany do niej przyrząd piszący 
(57) Końcówka pisząca (10) do przyrządu piszącego napeł

nionego cieczą składa się z podłużnego, prętowego korpusu 
ceramicznego ze stożkową, ostro zakończoną częścią końcową 
(101), z zaokrąglonym z przodu ostrym końcem (101 a), do 
którego przylega pierwsza część walcowa (102) z przylegają
cym do niej odcinkiem tallowy m (103) i druga walcowa część 
chwytowa (104), przy czym pierwsza część walcowa (102) ma 
na swoim obwodzie pewną ilość rowków kapilarnych (11), bieg
nących w kierunku wzdłużnym korpusu ceramicznego i ciągną
cych się od ostrego końca (101 a) przez pierwszą część walcową 
(102) aż do taiiowego odcinka (103), które połączone są z co 
najmniej jednym kanałem cieczowym przyrządu piszącego i 
uchodzą do powierzchni toroidalnej (102a) utworzonej w obsza
rze przejściowym od pierwszej części walcowej (102) do odcin
ka taiiowego (103). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 303936 (22)94 06 21 6(51) B60N 2/48 
(31) 94 94830086 (32) 94 02 25 (33) EP 
(71) GESTIND-M.B. Manifatíura di Bruzoio 

S.p.A., Bruzoio, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Drążkowa podpora podgłówka 
(57) Drążkowa podpora podgłówka dla siedzeń pojazdu 

mechanicznego zawierająca drążki górny (2) i dolny (3) złączo
ne ze sobą za pomocą przegubu (4), z którym skojarzony jest 
element ochronny połączony z drążkową podporą podgłówka, 
charakteryzuje się tym, że element ochronny stanowi stosunko
wo sztywny, pusty, monolityczny korpus (11) zakończony na 
jednym jego końcu sprężystą częścią rurową (13) do osiowego 
mocowania do drążka górnego (2), a z przeciwległego jego 

końca powiększoną podstawą mającą gniazdo, przez które 
swobodnie wystaje dolny drążek (3). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 302417 (22) 94 02 28 6(51) B61L 29/00 
(75) Bienias Marek, Katowice; Cygoń Piotr, 

Cieszyn; Sienkiewicz Heronim, Katowice 
(54) Urządzenie sygnalizacji przejazdowej 
(57) Urządzenie sygnalizacji przejazdowej charakteryzuje 

się tym, że ma dwa sterowniki (14, 15), przekazujące między 
sobą informacje za pomocą transmisji szeregowej (16), przy 
czym każdy z nich zasilany jest z oddzielnego źródła, podczas 
gdy na obwodach wejściowych i wyjściowych do sterowników 
(14,15) przyłączony jest co najmniej jeden zespół sprzęgający 
(17) oraz korzystnie elektroniczne zespoły pośredniczące (18, 
19) i układy zabezpieczające przed przepięciami (20), które z 
kolei połączone są z urządzeniami zewnętrznymi albo obwody 
wejściowe i wyjściowe sterowników (14, 15) połączone są bez
pośrednio z urządzeniami zewnętrznymi, przy czym poszcze
gólne elementy urządzenia oraz również układ zabezpieczenia 
przed przepięciami (20) są połączone dogodnie w jednym pun
kcie z obudową szafy aparatowej i uziemione. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 308894 (22) 94 01 12 6(51) B62D 53/08 
(31) 93 9300734 (32)93 0121 (33) DE 
(86) 94 0112 PCT/EP94/00070 
(87) 94 08 04 W094/16933 PCT Gazette nr 18/94 
(71) Feldbinder & Beckmann oHG, 

Winsen/Luhe, DE 
(72) Beckmann Jan-Dirk, Feldbinder Otto 
(54) Urządzenie do pomiaru i wskazywania stanu 

załadowania naczepy siodłowej 
(57) Urządzenie do pomiaru i wskazywania stanu załadowa

nia naczepy siodłowej stanowi proste w obsłudze i niezależne 
od ciągnika urządzenie pomiarowe, które możliwie dokładnie 
przekazuje informacje o siłach obciążeniowych działających na 
ciągnik, przy czym urządzenie to zawiera pneumatyczny lub 
siłowy czujnik pomiarowy, który jest usytuowany przy sprzęże
niu naczepowym (12) ciągnika (10) z naczepą siodłową (11). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302416 (22) 94 02 26 6(51) B62L1/04 
B62L3/02 

(75) Topolski Jerzy, Łęg Witoszyn 
(54) Hamulec szczękowy do roweru 
(57) W zgłoszeniu rozwiązano zagadnienie regulacji położe

nia klocka hamulcowego względem obręczy koła rowerowego. 
Do widełek (1) roweru umocowane są dwie dźwignie 

(2) jednoramienne. Każda z tych dźwigni posiada równoległy 
względem osi (7) otwór, w którym z promieniowym luzem 
umieszczona jest śruba (10) z łbem walcowym wyposażonym 
w promieniowy, przelotowy otwór. 

W otworze osadzony jest pręt (11) połączony z klockiem 
hamulcowym. Na śrubie (10) między prętem (11) a dźwignią (2) 
umieszczona jest podkładka (15). Powierzchnia czołowa pod
kładki (15) od strony dźwigni jest owalna i jest umieszczona w 
owalnym podtoczeniu otaczającym otwór dźwigni. Na przeciw
ległej stronie dźwigni, wokół otworu wykonane są rowki. Do tej 
części powierzchni dźwigni (2) dociśnięta jest nakrętką (16) 
umieszczona z małym luzem promieniowym na śrubie (10) 
płytka (17) regulacyjna, której powierzchnia od strony dźwigni 
ma rowki o zarysie identycznym jak rowki wykonane na powie
rzchni dźwigni. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 308911 (22) 94 09 20 6(51) B64C 39/02 
(31)93 2842 (32)93 0921 (33) CH 
(86) 94 09 20 PCT/CH94/00185 

(87) 95 03 30 WO95/08472 PCT Gazette nr 14/95 
(71) BIL-INNOVATIONS-STIFTUNG, Vaduz, 

(72) Frick Alexander 
(54) Latający przyrząd 
(57) Latający przyrząd nasadzany na ładunek i mocowany, 

w którym ładunek stanowi osoba pilotująca (P), lub zdalnie 
kierowane urządzenie sterujące, obejmuje urządzenie nośne 
mocowane na ładunku, urządzenie napędowe (100) z silnikiem 
tłokowym, które poprzez obracający się wał napędowy (108) jest 
bezpośrednio sprzężone z wirnikiem łopatkowym sprężarki śmi
głowej (200) w celu wytworzenia strumienia powietrza, oraz co 
najmniej dwie rury pędne (300), które uchodzą w umieszczone 
z boków obok ładunku, względnie obok osoby pilotującej (P), 
na końcach wylotowych powietrza, dysze wyjściowe (304), które 
są nastawne dla zmiany kierunku wychodzącego strumienia 
powietrza. 

Sprężarka śmigłowa (200) ma lej zasysający sprężarki 
(202), który w normalnej pozycji lotu znajduje się zasadniczo w 
położeniu poziomym ponad osobą pilotującą (P), lub ponad 
ładunkiem. 

Obracający się wał napędowy (108) dla napędu 
sprężarki śmigłowej (200) znajduje się wówczas zasadni
czo pionowo, a dysze wyjściowe (304) są wówczas umiesz
czone zasadniczo w płaszczyźnie zawierającej oś punktu 
ciężkości (X). 

Strumień powietrza, który wytwarza wirnik łopatkowy 
sprężarki śmigłowej (200) jest wyrzucany przez rury pędne (300) 
z prędkością poddźwiękową. 

(22 zastrzeżenia) 
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A1(21) 308960 (22) 94 08 25 6(51) B65D 79/00 
(31)93 9319362 (32)93 0918 (33) GB 

93 9325228 0912 93 GB 
94 9405945 25 03 94 GB 

(86) 94 0825 PCT/GB94/01860 
(87) 95 03 30 WO95/08493 PCT Gazette nr 14/95 
(71) Bass pic, Burton-on-Trent, GB 
(72) Baxter William Ronald Stuart, Edgson 

Raymond Anthony, Anderson Iain Wallace 
(54) Zbiornik na napoje gazowane i sposób jego 

przygotowania 
(57) Zamykany i otwierany zbiornik na ciecz np. na napoje 

typu piwa, składa się ze zbiornika (10) częściowo wypełnianego 
cieczą (24) w celu wytworzenia pierwszej przestrzeniu gazowej 
(26). Wkładka (14) stanowiąca pojemnik (18) jest mocowana do 
głównej ściany zbiornika (10) za pomocą spoiwa (16) i posiada 
ona górny otwór ograniczający (20) i dolny otwór ograniczający 
(22). Pojemnik (18) jest częściowo wypełniony cieczą pochodzą
cą z głównej objętości zbiornika (10) iw ten sposób powstaje 
druga przestrzeń gazowa (23). Górny otwór ograniczający (20) 
łączy się z przestrzenią Í23), a dolny otwór ograniczający (22) 
jest zanurzony w cieczy. Średnica górnego otworu (20) jest taka. 
że efekt powstawania pęcherzyków zapobiega przedostawaniu 
się gazu z przestrzeni (23) do cieczy (24) zanim pojawi się w 
otworze (20) duża różnica ciśnień, gdy zbiornik (10) jest otwie
rany za pomocą pokrywy (30). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 302331 (22) 94 02 21 6(51) B65G 13/04 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice; Fabryka Maszyn GLINIK SA, 
Gorlice 

(72) Skolik Wojciech, Szkudlarek Zbigniew, 
Turejko Wiesław, Kotlarz Ignacy, Mocarski 
Jarosław, Olszański Marek 

(54) Węzeł łożyskowy wału 
(57) Wynalazek dotyczy węzła łożyskowego wału przeno

szącego moment obrotowy z urządzenia napędowego na urzą
dzenia robocze zamocowane na wale. 

Wał (1), ułożyskowany na końcach w kadłubie (4) napę
du ma pomiędzy łożyskami (3) i roboczym urządzeniem (2) 
obrotowy, uszczelniający zespół (7), umieszczony w oprawach 
(8) i (9). Oprawa (8), obrotowa względem kadłuba (4) napędu 

jest ustalona osiowo na wale (1) z wewnętrznym pierścieniem 
(14) łożyska (3), a oprawa (9) stała względem kadłuba (4) 
napędu jest ustalona na zewnętrznym pierścieniu (13) łożyska 
(3). Wał (1) jest jednostronnie ustalony za pomocą dystansowe
go pierścienia (i 2) usytuowanego pomiędzy łożyskiem (3) a 
pośrednią tuleją (5), a pomiędzy oprawami (8) i (9) jest zacho
wany stały luz (L) przy zmiennym luzie (K) występującym pomię
dzy łożyskiem (3) i pośrednią tuleją (5), z przeciwnej strony wału 
(1) niż dystansowy pierścień (12). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 308913 (22)93 11 09 6(51) B65G 53/16 
F23C11/02 

(31) 92 973396 (32) 921110 (33) US 
93 66277 26 05 93 US 

(86) 93 11 09 PCT/FI93/Q0464 
(87) 94 05 26 W094/11284 PCT Gazette nr 12/94 
(71) AAHLSTROM CORPORATION, 

Noormarkku, FT 
(72) HyppänenTimo 
(54) Sposób i urządzenie do transportowania 

cząstek stałych zjednej komory do drugiej 
komory 

(57) Cząstki stałe są transportowane z pierwszej komory (30) 
(np. komory spalania reaktora ze złożem fluidalnym) do sąsied
niej drugiej komory (np. komory transportującej i/lub obróbczej) 
przez utworzenie uszczelnienia przepływu stałego, kontrolowa
nego zaworu przepływu stałego lub obydwu w przegrodzie (20) 
pomiędzy tymi komorami. Do pierwszej komory (30) jest wpro
wadzany gaz transportujący dla przenoszenia cząstek stałych w 
postaci wielokrotnych przepływów stałych z pierwszej komory 
(30) do drugiej komory. W ścianie przegrodowej (20) znajdują 
się liczne wąskie kanały (42a - 42f) umieszczone jeden na 
szczycie drugiego, i mające stosunek wysokości do długości 
mniejszy niż 0,5, wysokość mniejszą niż 50 mm, które pełnią 
funkcję uszczelnienia przepływu stałego i kontrolowanego za
woru przepływu stałego w przegrodzie (26). Gaz transportujący 
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może być wprowadzany poprzez spód pierwszej komory (30), 
ścianę boczną przeciwległą ściany przegrodowej (30) lub po
przez obydwa te elementy, zaś ściana przegrodowa (30) może 
być wyłożona ogniotrwałe w sąsiedztwie pierwszej komory, z 
kanałami w wykładzinie ogniotrwałej wykonanymi z materiału 
wypalanego, który jest wypalany podczas ogrzewania wykładzi
ny ogniotrwałej. Kanały (42a- 42f) mogą również być nachylone 
lekko w górę od pierwszej komory (30) do drugiej, np. pod 
kątem około 15 stopni. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 302393 (22) 94 02 25 6(51) B65G 67/12 
(71) East Coast Terminal Associates, Ltd, 

Savannah, US 
(72) Peeples Frank IC, Raith David, Donnelly 

Charles E. 

(54) Sposób i urządzenie do nakierowywania i 
rozprowadzania materiału typu wirowatego 
w przestrzeni ładowni 

(57) Mające postać wiórów lub płytek kawałki takie jak drew
niane okrawki są ściśle pakowane w ładowni statku lub innej 
ładowni poprzez wprowadzanie materiału przez rurę i umożli
wienie mu opadania pod wpływem grawitacji, przy czym rura 
naprowadza materiał na obrotowe łopatki. Łopatki (28) oddzia
łują na kawałki materiału i odrzucają go po poziomym torze. 
Kawałki są rozpraszane na dużym obszarze, oraz płasko opa
dają przez co leżące kawałki mogą być ciasno pakowane. 
Łopatki (28) są połączone ze środkowym wałem (21) i są odchy
lone na zewnątrz pod kątem i łączą się ze wspierającym pier
ścieniem (29). Materiał jest wrzucany do środka wspierającego 
pierścienia (29), następnie oddziałują na niego łopatki (28) 
obracającego się zestawu. Materiał może mieć ograniczaną 
możliwość opadania do górnych, szybszych części łapatek (28) 
poprzez mający postać ściętego stożka tłumik umieszczony 
centralnie względem łopatek. Zespół tłumiący może być zasto
sowany w celu dostarczenia gęstego strumienia kawałków do 
łopatek (28) oraz zespół tłumiący może powodować przesuwa
nie strumienia z położenia środkowego w celu nierównomierne
go rozprowadzenia. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 307752 (22) 95 03 16 6(51) C02F3/02 
(71) TOP-EKO Sp. z O.O., Szczecin; Bogusławski 

Wojciech, Szczecin 
(72) Bogusławski Wojciech 
(54) Zblokowana oczyszczalnia ścieków 

sanitarnych i jej osadnik wstępny 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem skonstruowania przy

domowej oczyszczalni ścieków sanitarnych. 
Oczyszczalnia ta zawiera w swoim wnętrzu zintegrowa

ny blok osadnika wstępnego (4), zaś w przestrzeni między 

płaszczem tego osadnika, a wewnętrzną powierzchnią zbiornika 
(1) oczyszczalni umieszczone jest na perforowanej przegrodzie 
(II) złoże biologiczne (10). Z komory dolnej (5) osadnika odpro- ' 
wadzone są przewody rurowe (17) zakończone stożkowymi 
czaszami (18), których wyloty umieszczone są powyżej powie
rzchni złoża biologicznego, a poniżej poziomu ścieków w osad
niku. Przestrzeń pod przegrodą perforowaną (11) jest podzielo
na przegrodą skośną (12) na komorę ścieków z domieszką 
osadu i przestrzeń śołeków sklarowanych, które rurą odpływową 
(14) są odprowadzane na zewnątrz. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 308903 (22)94 08 23 6(51) C03B 7/07 
(31) 93 4330797 (32)93 0910 (33) DE 
(86) 94 0823 PCT/EP94/02786 
(87) 95 0316 WO95/07242 PCT Gazette nr 12/95 
(71) ISOVER Saint-Gobain, Courbevoie, FR 

(72) Meilern Joachim 
(54) Urządzenie i sposób rozwłókniania optycznie 

gęstych stopów szklanych 
(57) Urządzenie do rozwłókniania optycznie gęstych stopów 

szklanych, takich jak stop szklany z bazaltu poddawany proce
sowi z użyciem dysz, jest wyposażone w część zasilającą (1) 

stopem i agregaty rozwłókniające (2), przy czym część zasila
jąca (1) ma kanał zasilający (3) i usytuowany za nim kanał 
rozdzielczy (4), z otworami wylotowymi (5) do agregatów 
rozwłókniających (2). W celu ujednorodniania temperatury 
szkła w obszarze przed agregatami rozwłókniającymi (2) 
kanał zasilający (3) ma na stronie dennej, co najmniej w 
obszarze przylegającym do kanału rozdzielczego (4), co 
najmniej jeden ogrzewacz (8) służący jako bariera cieplna, 
czyli aktywna izolacja, korzystnie wykonany jako elektrycz
ny oporowy element grzejny. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 308901 (22) 93 11 10 6(51) C06C 5/04 
(31) 92 9203459 (32) 921117 (33) SE 
(86) 93 11 10 PCT/SE93/Ö0954 
(87) 94 05 26 W094/11324 PCT Gazette nr 12/94 
(71) NITRO NOBEL AB, Nora, SE 
(72) Andersson Lars, Danertz Karl-Erik, Jidestig 

Goran 
(54) Lont niskoenergetyczny i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Niskoenergetyczny lont, stanowiący rurkę z tworzywa 

sztucznego z kanałem, w którym to kanale znajduje się materiał 
reaktywny zdolny po zapaleniu do podtrzymania fali uderzenio
wej wewnątrz kanału, przy czym ta rurka składa się z co najmniej 
dwu warstw materiałów z tworzyw sztucznych, z tym, że ta 
pierwsza warstwa z tworzywa sztucznego znajduje się bliżej 
kanału, a druga warstwa z tworzywa sztucznego znajduje się na 
zewnątrz pierwszej warstwy i co najmniej ta druga warstwa 
zawiera w przeważającej ilości polimeryczną żywicę dającą się 
orientować w kierunku ciągnienia. Polimer w drugiej warstwie 
jest zorientowany osiowo i ma stopień orientacji (według defini
cji) powyżej 20%, a poniżej 90%, a polimer pierwszej warstwy 
ma stopień orientacji osiowej nie przewyższający stopnia 
orientacji drugiej warstwy o więcej niż 10% jednostek sto
pnia orientacji. 

Sposób wytwarzania tego lontu obejmuje etapy: a) for
mowania, drogą wytłaczania, pierwszej warstwy z tworzywa 
sztucznego, która ma postać rurki, b) wprowadzania materiału 
reaktywnego do kanału rurki, c) ograniczania orientowania pier
wszej warstwy przez rozciąganie, dla uzyskania niskiego sto
pnia orientacji, nie przewyższającego 10% (według definicji), d) 
formowania, drogą wytłaczania, drugiej warstwy z tworzywa 
sztucznego wokół pierwszej rurki, przy czym ta pierwsza war
stwa ma wyżej podany niski stopień orientacji i e) orientowania 
przez rozciąganie na zimno pierwszej i drugiej warstwy razem. 

(72 zastrzeżenia) 

A1(21) 302420 (22)94 02 28 6(51) C07C 213/04 
C07C 215/06 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora 
ŁMościckiego, Warszawa 

(72) Kwiatkowski Jacek, Pepłoński Ryszard, 
Jarosz Małgorzata, Tęcza Witold, Górniak 
Lesław, Goś Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania alkanoloamin 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania alkanolo

amin przez poddawanie tlenku alkenu reakcji z amoniakiem, w 
środowisku alkoholu alifatycznego o ilości węgli w cząsteczce 
od 1 do 5, w temperaturze 290 - 470 K, pod ciśnieniem 0,02 - 20 
MPa, w czasie do 4 godzin. Z mieszaniny reakcyjnej, po rozprę
żeniu, wydziela się mieszaninę alkanoloamin, którą rozdziela się 
znanymi sposobami. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 307393 (22)95 02 21 6(51) C07D 211/38 
(31)94 9402222 (32)94 02 22 (33) FR 
(71) RHONE-POULENC AGROCHMIE 

Lion,FR 
(72) Casado Michel, Le Roy Pierre, Pevere 

Virginie 

(54) Sposób sulfínylowania związków 
heterocyklicznych 

(57) Wynalazek dotyczy nowego sposobu sulfinylowa-
nia związków heterocyklicznych, polegającego na tym, że 
poddaje się reakcji pochodną o o wzorze RS(0)X, w któ
rym R oznacza liniową lub rozgałęzioną grupę alkilową 
zawierającą 1 - 4 atomy węgla, podstawioną jednym lub 
więcej takimi samymi lub różnymi atomami chlorowca, a X 
oznacza atom chlorowca, grupę hydroksylową lub jedną z 
jej soli, grupę dialkiloaminową o wzorze NR2R3, w którym 
R2 i R3 oznaczają grupy alkilowe lub chlorowcoalkilowe o 
1 - 4 atomach węgla albo grupę aryloksylową, w której 
część aryiowa korzystnie odpowiada grupie fenylowej, któ
ra jest ewentualnie podstawiona jednym lub więcej atomami 
chlorowca lub grupami alkilowymi albo chlorowcoalkilowymi 
o 1 - 4 atomach węgla, ze związkiem heterocyklicznym Het 
wybranym z grupy obejmującej pirole, pirazole, imidazole, 
oksazole, izoksazole, tiazole, izotiazole i triazole, przy czym 
wszystkie te związki heterocykliczne Het są ewentualnie 
podstawione jednym iub więcej atomami albo grupami 
wybranymi spośród atomów chlorowca, grup aminowych 
niepodstawionych lub podstawionych jedną lub dwoma 
grupami alkilowymi o 1 - 4 atomach węgla, grup nitrylo-
wych, grup arylowych, grup arylowych podstawionych 
jednym lub więcej atomami chiorowca i/lub jedną iub 
więcej grupami alkilowymi, grup chlorowcoalkilowych 
lub grup SF5. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 307717 (22)95 0316 6(51) C07D 221/04 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Morzycki Jacek W., Chilmończyk Zdzisław, 

Cybulski Jacek, Zaworska Alicja, Szelejewski 
Wiesław, Dzikowska Jadwiga 

(54) Sposób otrzymywania 17/?-podstawionych 
pochodnych 3-okso-4-aza-5 a-androstanu 

(57) Sposób otrzymywania 17 ̂ -podstawionych pochodnych 
3-okso-4-aza-5a-androstanu o wzorze ogólnym 1, w którym R 
oznacza grupę alkilową Ci-Ce o łańcuchu prostym lub rozgałęzio
nym, ewentualnie podstawioną grupą alkilową C1-C3, grupę 
hydroksylową, grupą alkoksylową C1-C3, grupą karboksylową, 
grupą alkoksykarbonylową lub oznacza grupę N-mono- lub 
N,N-diaikilokarbamoilową, w której podstawnik alkilowy jest 
prosty lub rozgałęziony i ma 1 do 4 atomów węgla, polega na 
tym, że odpowiednią 17 /?-podstawioną pochodną 3-okso-4-
azaandrost-5-enu o wzorze ogólnym 2, w którym R ma znacze
nie podane powyżej, poddaje się redukcji borowodorkiem sodu 
lub cyjanoborowodorkiem sodu, w obecności silnego kwasu 
mineralnego lub organicznego, w polarnym rozpuszczalniku 
organicznym, wybranym z alkoholi alifatycznych C1-C3, eterów 
liniowych i cyklicznych lub amidów. 

Sposób znajduje zastosowanie między innymi do wy
twarzania finasterydu, to jest N-t-butylo-3-okso-4-aza-5a-an-
dros -1-eno-17/3-karboksyamidu, stosowanego do leczenia 
przerostu prostaty. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 302318 (22)94 02 22 6(51) C07D 261/04 
(71)Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zadrożna Irmina, Kornacka Elżbieta 
(54) Sposób otrzymywania optycznie czynnych 

/trans/-3-alkilo-4-karboksy-5-arylo-4,5-dihy-
droizoksazoii 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania op
tycznie czynnych (trans) -3-alkilo-4-karboksy-5-arylo-4,5- dihy-
droizoksazoli o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza CH3 lub 
C2H5, X oznacza H, NO2, CH3 lub CH3O. 

Sposób charakteryzuje się tym, że odpowiedni ester 
4,5-dihydroizoksazolu poddaje się hydrolizie enzymatycznej 
z udziałem c-chymotrypsyny, w temperaturze 20 - 30°C, przy 
pH = 7 - 9. 

4,5-dihydroizoksazole z grupą karboksylową znajdują 
zastosowanie w dziedzinie biochemii oraz w syntezie szeregu 
ważnych grup związków organicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302319 (22)94 02 22 6(51) C07D 261/04 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zadrożna Irmina, Kornacka Elżbieta 
(54) Optycznie czynne 

/trans/-3-aIkiIo-4-karboksy-5-arylo-4,5-dihy-
droizoksazole 

(57) Przedmiotem wynalazku są optycznie czynne (trans) -3-aJ-
kilo4-karboksy-5-arylo-4,5-dihydroizoksazole o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza grupę CH3 lub C2H5, a X oznacza H, NO2, CH3 
lub CH3O. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 308908 (22)931105 6(51) C07D 263/44 
C07D 233/60 
C07D 249/08 

(31) 92 976130 (32) 921113 (33) US 
92 988574 1012 92 US 
93 23239 25 02 93 US 

(86) 93 1105 PCT/US93/10435 
(87) 94 05 26 W094/11359 PCT Gazette nr 12/94 
(71) E.Ldu Pont de Nemours and Company, 

Wilmington, US 
(72) Sternberg Jeffrey Arthur, US; Sun King-Mo, 

GB; Toji Masuo, US; Witterholt Vincent 
Gerard, US 

(54) Sposób wytwarzania 2,4-oksazolidynodionów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 2,4-oksazoli

dynodionów o wzorze I, w którym: R1 oznacza grupę fenylową 
ewentualnie podstawioną 1-2 atomami chlorowca lub grupę 4-fe-
noksylową, 4-(1-fenetylooksylową) aibo 4-benzyiooksyiową, przy 
czym każda z tych grup może zawierać podstawnik R2 w pier
ścieniu fenylowym oraz R2 oznacza atom chlorowca albo grupę 
metylową lub etylową, który polega na tym, że (1) ester kwasu 
2-hydrokarboksylowego o wzorze li, w którym R1 i R2 mają 
znaczenie podane uprzednio dla wzoru i, a R3 oznacza grupę 
Ci 4-aikilową, poddaje się w obecności zasady reakcji ze związ
kiem o wzorze Y-C(=0)-Y, w którym Y oznacza grupę 1-imidazo-
lilową lub 1,2,4-triazolilową i otrzymuje się przejściowy związek, 
który poddaje się reakcji zfenylohydrazynąw obecności kwasu. 

Związki o wzorze I mają własności grzybobójcze. 
(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307385 (22)95 02 20 6(51) C07D 321/00 
(31) 94 9401124 (32)94 02 21 (33) HR 
(71) PLIVA farmaceutska, kemijska, 

prehrambena i kozmetička mdustrija, 
dioničko druStvo, Zagrzeb, HR 

(72) Dumić Miljenko, Filić Darko, Vinkovic 
Mladen, Jamnicky Blanka 

(54) Nowe sulfonamidodioksepany, sposoby ich 
otrzymywania, związki pośrednie do ich 
otrzymywania, ich sole oraz ich zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze ogólnym 1, w 
którym R1 i R2 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową mającą 
1 - 4 atomy węgla lub grupę fenylową łub R1 + R̂  razem 
oznaczają grupę alkiiidenową mającą 4 - 6 atomów węgla, R3 

oznacza grupę alkilową mającą 1 - 4 atomy węgla, grupę mono» 
do perfluoroalkilową mającą 1 - 4 atomy węgla lub o-, m- lub 
p-podstawioną grupę fenylową o wzorze 2, w którym X oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową mającą 1 -4 atomy węgla, grupę 
trifluorometylową, atom chlorowca o liczbie atomowej 9 - 5 3 , 
grupę hydroksylową, alkoksylową, aminową, alkilo- lub dialkila-
minową, acyioaminową lub hydroksyloaminową, a Y oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową mającą 1 - 4 atomy węgla, grupę 
benzylową !ub grupę sulfonylową-SC^R3, w której R ma wyżej 
podane znaczenia lub oznacza grupę acylową -CO-R4, w której 
R ' oznacza grupę alkilową mającą 1 - 4 atomy węgla iub grupę 
benzylową oraz ich dopuszczalnych farmaceutycznie soli. 

Związki te wykazują m.in. czynność hipoglikemiczną, 
niezależnie od drogi ich podania 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 308905 (22)931102 6(51) C07D 403/06 
C07D 249/18 

(31) 92 92203443 (32) 921110 (33) EP 
(86) 93 11 02 PCT/EP93/03066 
(87) 94 05 26 W094/11364 PCT Gazette nr 12/94 
(71^ Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE 
(72) Wilłemsens Albert Louis Anna, BE; 

Versiappen Waiter Louis Antoine, BE; 
Copmans Alex Herman, BE; 
Vandendriessche Anna Maria Jozefa, BE; 
De Knaep Alfons Gaston Maria, BE; Venet 
Marc Gaston, FR 

(54) Sposób wytwarzania enancjomerycznie 
czystego 6-[(4-chlorofenyIo) 
(lH-l,2,4-triazol-l-iło)- metylo] 
-1-metylo-lH-benzotriazolu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania enancjomery
cznie czystego &-[(4-chtorofenylo)(1H-1,2,4-triazol-1-ilo) metylo] -
1-metylo-1H-benzotriazolu o wzorze I, obejmującego rozdzielenie 
mieszaniny racemicznej związku pośredniego o wzorze II i prze
kształcenie odpowiedniego, enancjomerycznie czystego związ
ku pośredniego typu hydrazyny w enancjomerycznie czystą 
postać związku o wzorze I i ewentualnie dalsze przekształcenie 
otrzymanego związku o wzorze I w jego farmaceutycznie dopu
szczalną kwaśną sól addycyjną. 

Związek o wzorze I, zwłaszcza jego prawoskrętny enan-
cjomer (S), jest silnym i wybiórczo działającym inhibitorem 
aromatazy ludzkiej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 307503 (22)95 03 02 6(51) C07D 405/02 
C07D 413/02 
C07D 401/02 
A61K 31/42 

(31) 94 4407047 (32)94 03 03 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Gottschlich Rudolf, Ackermann 

Karl-August, Seyfried Christoph, Barber 
Andrew, Bartosźyk Gerd, Gremer Hartmut 
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(54) Nowe acetamidy i sposób ich wytwarzania 
oraz preparat farmaceutyczny i sposób jego 
wytwarzania 

(57) Nowe acetamidy i ich fizjologicznie dopuszczalne soie 
obejmuje ogólny wzór 1, w którym Q oznacza R -CH(CH2Z)-NA-, 
grupę owzorze4,5,6 lub 7, R oznacza H, A lub Ar, każdy z symboli 
X i Y niezależnie od siebie oznacza -O-, -NH-, -NA-, -Cł-fe-O-, 
-CHs-NH- lub -Cł-fe-NA-, R1 oznacza A lub Ar, A oznacza alkil o 
1 - 6 atomach węgla, B oznacza-O-, -NH-, -NA-, -CHz-, -N-COA-, 
-N-COOA- lub wiązanie, C oznacza dokondensowany układ 
pierścieniowy o 3 - 5 atomach węgla, przy czym ewentualnie 
jeden atom węgla może być zastąpiony przez S, N lub O i który 
to układ ewentualnie może być jedno- lub dwukrotnie podsta
wiony przez F, Cl, Br, J, OH, OA, NH2, NHA, NA2, NH-COA, 
NA-COA lub NH-CONH2, Z oznacza pirolidynyH lub 3-hydro-
ksypirolidynyl-1, Ar oznacza niepodstawiony albo jedno-lub 
dwukrotnie przez A, OA lub Hai podstawiony fenyl, Hal oznacza 
F, Cl, Br lub J, n oznacza liczbę 1 lub 2, 

Nowe substancje wykazują m.in. właściwości przeciw
bólowe, neuroochronne i z wysokim powinowactwem wiążą się 
z receptorami-Kappa, 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 302380 (22)94 02 23 6(51) C07D 487/04 
ÇV\ Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Długosz Anna 
(54) Nowa pochodna pirymidobenzodiazepiny 
(57) Nowa pochodna o wzorze przedstawionym na 

rysunku, ma nazwę 2-[di/2-hydroksyetylo/amino] -4-me-
tylo-5-okso-6, 11- dihydropirymido [4,5-b][1,5] benzo-
diazepina. 

Nowa pochodna pirymidobenzodiazepiny wykazuje 
aktywność immunosupresyjną przewyższającą działanie cy-
kiosporyny A. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307386 (22)95 02 20 6(51) C07D 491/00 
(31) 94 9401123 (32) 94 02 21 (33) HR 
(71) PLIVA fânnsc&utskâ} kemiiska, 

prehrambena i kozmetička índustrija, 
dioničko društvo, Zagrzeb, HR 

(72) Dumić Miljenko, Filić Darko, Vinkovic 
Mladen, Jamnicky Blanka, Eśkinja Mirela 

(54) Nowe hydroksyloaminy o czynności 
hipogłikemicznej 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze ogólnym 1, w 
którym R1 i R2 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o łańcu
chu prostym lub rozgałęzionym mającą 1 -4 atomy węgla lub 
grupę fenylową lub R1 + R2 razem oznaczają grupę alkilideno-
wą mającą 4 - 6 atomów węgla, a R3 oznacza grupę o-, m- lub 
p-hydroksyloaminofenylową. 

Związki te wykazują m.in. czynność hipoglikemiczną, 
niezależnie od drogi ich podania. Ujawniono sposób ich otrzy
mywania i zastosowanie. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 302330 (22) 94 02 21 6(51) C08G 12/12 
C08J9/00 

(71) Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHEM, Katowice 

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

(54) Żywica do wytwarzania spienionych tworzyw 
izolacyjnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest żywica przeznaczona do 
wytwarzania spienionych tworzyw izolacyjnych stosowanych w 
podziemiach kopalń głębinowych. 

Istotą tej żywicy jest to, że oprócz żywicy mocznikowo-
formaldehydowej, detergentów i środków zwiększających ela
styczność, w swoim składzie zawiera również środki hydrofobi-
zujące, antyelektrostatyki oraz środki zwiększające sztywność 
powłoki zewnętrznej. Jako środki hydrofobizujące stosuje się 
sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych, a 
jako antyelektrostatyki stosuje się czwartorzędowe sole amonio
we oraz betainy. Natomiast jako środki hydrofobizujące i zwię
kszające sztywność powłoki zewnętrznej stosuje się związki 
krzemoorganiczne. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 307391 (22) 95 02 21 6(51) C08L 71/02 
(31)94 9402048 (32)94 0223 (33) FR 
CI') Saint-Gobain Vitrage, Courbevoie, FR 
(72) Padoy Christian, Le Couviour Didier 
(54) Protonowa przewodząca substancja 

wielkocząsteczkowa i sposób jej obróbki 
(57) Przedmiotem wynalazku jest protonowa, przewodząca 

wielkocząsteczkowa substancja, tworzona przez stały kompleks 
bezwodnego kwasu fosforowego z polioksyetylenem i zawiera
jąca przechvutieniací. i/îub środek tiksotropowy. 
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Substancję stosuje się jako elektrolit w układach 
elektrochromatycznych, szczególnie umieszczanych w po
zycji pionowej. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 308906 (22) 93 1110 6(51) C09K17/00 
(31) 92 4237836 (32) 921110 (33) DE 
(86) 93 1110 PCT/EP93/03142 
(87) 94 05 26 W094/11461 PCT Gazette nr 12/94 
(71) Bergwerksverband GmbH, Essen, DE 
(72) Mehesch Hans Ernst, Cornely Wolfgang, 

Wobig Dieter, Fischer Martin, Czysollek 
Oliver 

(54) Sposób uszczelniania przed dopływami wody 
z geologicznych formacji skalnych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu uszczelniania za pomocą 
poliuretanu przed dopływami wody z geologicznych formacji 
skalnych do podziemnych wolnych przestrzeni i luźnej skały 
klastycznej i do wykopów budowlanych, w którym składnik 
izocyjanianowy a) i składnik poliolowy b),!przy czym do a) i/iub 
b) dołącza się substancje pomocnicze i dodatkowe, starannie 
miesza się w statycznym mieszalniku i tak otrzymaną mieszani
nę, poprzez odwiert lub za pomocą lancy zastrzykowej, wpro
wadza się pod ciśnieniem do formacji skalnej. 

Sposób charakteryzuje się tym, źe do składnika polio-
lowego b) dodaje się niedomiarową ilość pierwszorzędowych 
lub drugorzędowych dwu- lub wieloamin. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302421 (22) 94 02 28 6(51) C10K1/22 
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

Warszawa 
(72) Zimek Zbigniew, Jackowski Zbigniew, 

Chmielewski Andrzej G. 
(54) Sposób i urządzenie do usuwania 

niepożądanych składników z przemysłowych 
gazów odlotowych 

(57) Sposób polega na tym, że gazy odlotowe wprowadza 
się do pierścieniowej komory reakcyjnej (3) ruchem wirowym po 
torze spiralnym wokół rury odprowadzającej gazy (4.1), usytuo
wanej współosiowo wewnątrz komory (3), gdzie napromieniane 
są co najmniej dwoma wiązkami przyspieszonych elektronów, 
ze źródeł (6) zainstalowanych poza pierścieniową komorą re
akcyjną (3). Następnie gazy kieruje się do komory wylotowej (4), 
gdzie zmienia się ich kierunek i poprzez rurę (4.1) usuwa się je 
na zewnątrz. Część wytrąconych w komorze wylotowej (4) pro
duktów reakcji, poprzez kraty stabilizujące (7), leje (8) i odpro
wadzenia (8.1) usuwa się poza urządzenie. 

Urządzenie stanowi pierścieniową komorę reakcyjną 
(3), która od zewnątrz ograniczona jest płaszczem cylindrycz
nym (3.1), w którym znajdują się okna (5) przepuszczające 
wiązki przyspieszonych elektronów ze źródeł (6) zainstalowa
nych poza pierścieniową komorą reakcyjną (3), a od wewnątrz 
ścianą rury odprowadzającej gazy (4.1), usytuowanej współ
osiowo wewnątrz komory reakcyjnej (3). Z jednej strony pier
ścieniowa komora reakcyjna (3) zaopatrzona jest w przewód 
doprowadzający gazy (1) do komory wlotowej (11), układ (2) 
nadający ruch wirowy gazom i końcowy odcinek rury odprowa
dzającej gazy (4.1), z drugiej natomiast połączona jest z komorą 
wylotową (4), w której znajduje się początkowy odcinek rury 
odprowadzającej gazy (4.1), a także kraty stabilizujące (7), leje 
(8) i odprowadzenia (8.1) części wytrąconych produktów reakcji. 

Urządzenie przeznaczone jest głównie do usuwania 
SO2 i NOx z przemysłowych gazów odlotowych elektrowni i 
elektrociepłowni. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 308910 (22) 93 11 11 6(51) C11C 3/12 
(31) 92 924356 (32) 92 11 12 (33) NO 
(86) 93 1111 PCT/NO93/00167 
(87) 94 05 26 W094/11472 PCT Gazette nr 12/94 
(71) NORSK HYDRO AS., Oslo, NO 
(72) Henriksen Norolf 
(54) Sposób i aparatura do utwardzania oleju, 

tłuszczu i kwasów tłuszczowych 
(57) Ujawniono sposób i urządzenie do uwodornienia oleju, 

tłuszczu i kwasów tłuszczowych za pomocą wodoru, przy użyciu 
katalizatora. Proces prowadzi się w sposób półciągły lub ciągły, 
przy czym katalizator miesza się ze wstępnie ogrzanym tłusz
czem lub olejem w urządzeniu mieszającym, mieszaninę prze
prowadza się przez pionową zmontowaną pętlę rur, korzystnie 
typu wężownicy albo przez jeden lub większą ilość mieszalni
ków statycznych, do których wprowadza się wodór oraz ewen
tualnie gaz obojętny tak, że uzyskuje się turbuletny przepływ 
współprądowy, przy czym mieszaninę podczas uwodorniania 
chłodzi się i ewentualnie olej, katalizator, gaz obojętny i nadmiar 
gazowego wodoru zawraca się do obiegu po doprowadzeniu 
procesu utwardzania do końca. Aparatura produkcyjna składa 
się z urządzenia zasilającego i urządzenia mieszającego (A), 
przeznaczonych do dostarczania! mieszania oleju i katalizatora, 
pionowo zmontowanej pętli rur, korzystnie typu wężownicy albo 
jednego lub większej ilości mieszalników statycznych, urządzeń 
chłodzących wraz z urządzeniami do zasilania wodorem gazo
wym i ewentualnie gazem obojętnym (B), jak również urządzeń 
(C) do zbierania oleju, do oddzielania i zawracania do obiegu 
gazu obojętnego oraz do dostarczania, oddzielania i ewentual
nie zawracania do obiegu użytego wodoru gazowego, jak rów
nież do możliwie jak najlepszego wydzielenia i do zawrócenia 
do obiegu katalizatora. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 302428 (22)94 02 25 6(51) C11D 3/60 
C11D 3/395 
C11D 3/08 
C11D 3/10 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Stechman Marta, Najda Jerzy, Piwowarski 

Michał, Różycka Danuta 
(54) Sposób otrzymywania środka 

zmiękczająco-wybielającego, stosowanego 
jako składnik środków piorących, myjących i 
czyszczących 

(57) Sposób otrzymywania środka zmiękczająco-wybielają
cego, stosowanego jako składnik środków piorących, myjących 
i czyszczących, na bazie węglanu sodu, nadtlenku wodoru i 
krzemianów metali alkalicznych, polega na tym, że węglan sodu 
o granulacji od 0,05 mm do 20 mm zwilża się roztworem nad
tlenku wodoru o stężeniu od 6 do 60% wag., a następnie otacza 
się pylistym krzemianem metalu alkalicznego o module molo
wym od 0,9 do 3,6. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307415 (22) 95 02 22 6(51) C12P 21/04 
(31) 94 4406025 (32)94 02 24 (33) DE 
(71) BAYER AG., Leverkusen, DE 
(72) Jeschke Peter, Harder Achim, Mencke 

Norbert, Kleinkauf Horst, Zocher Rainer 
(54) Sposób wytwarzania zawierających kwas 

mlekowy cyklicznych depsypeptydów o 18 
atomach w pierścieniu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania zawierają
cych kwas mlekowy optycznie czynnych, cyklicznych depsy

peptydów o 18 atomach w pierścieniu, za pomocą szczepów 
grzyba rodzaju Fusarium albo izolowanych z nich preparatów 
enzymatycznych. 

Otrzymane tym sposobem związki o ogólnym wzorze 1 
nadają się do zwalczania pasożytów wewnętrznych, zwłaszcza 
w dziedzinie medycyny i weterynarii. 

Ujawniono szczepy Fusarium odpowiednie do realizacji 
tego sposobu. Zdeponowano w Niemieckiej Kolekcji Mikroorga
nizmów (DSM) w Braunschweig szczepy Fusarium, którym na
dano numery DSM 8938 i DSM 8939. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 308957 (22)93 11 10 6(51) C25B 3/04 
C07D 305/14 

(31) 92 9213586 (32) 92 11 12 (33) FR 
(86) 93 1110 PCT/FR93/01102 
(87) 94 05 26 W094/11547 PCT Gazette nr 12/94 
(71) Rhône-Poulenc Rorer S.A, Antony, FR 
(72) Bourzat Jean-Dominique, Commerçpn 

Alain, Deprez Dominique, Pulicani 
Jean-Pierre 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych taksanu, 
nowe tak otrzymane taksany i zawierające je 
kompozycje 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych 
taksanu o ogólnym wzorze (I), metodą elektrochemiczną, z 
pochodnej taksanu o ogólnym wzorze (III). 

We wzorach ogólnych (0 i (NO R oznacza atom wodoru 
albo grupę acetylową lub alkoksyacetyiową, jeden z symboli Ri 
lub Fte oznacza atom wodoru, a drugi oznacza grupę hydroksy
lową, Ra oznacza atom wodoru lub grupę o ogólnym wzorze (ii), 
w którym Ar oznacza rodnik arylowy, a FU oznacza grupę ben 
zoilową lub grupę Ffe-O-CO, w której Ffe oznacza rodnik alkilowy, 
alkenylowy, cykloalkilowy, cykloalkenylowy, bicykloalkilowy, fe-
nylowy lub heterocykliczny. 

Nowe związki o wzorze I wykazują właściwości prze-
ciwnowotworowe i przeciwbiałaczkowe. 

(13 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 308896 (22)94 07 28 6(51) D01F 2/00 
C08L1/02 

(31) 93 1857 (32)93 0914 (33) AT 
(86) 9407 28 PCT/AT94/00101 
(87) 95 03 23 WO95/08010 PCT Gazette nr 13/95 
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Lenzing, AT 
(72) Kalt Wolfram, Männer Johann, Firgo 

Heinrich 
(54) Masa do formowania albo przędzenia 

zawierająca celulozę 
(57) Masa do formowania aibo przędzenia, zawierająca ce

lulozę, wodny trzeciorzędowy aminotlenek, strącalnik i stabiliza
tor charakteryzuje się tym, że przewidziano jeden lub więcej 
stabilizatorów, które działają w sumie przeciwutleniająco i zasa
dowo, przy czym nie przewidziano fosforanu jako stabilizatora 
działającego zasadowo. Wynalazek obejmuje także sposób wy
twarzania tej masy i sposób ciągłego wytwarzania celulozowych 
kształtek. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 308962 (22) 93 10 19 6(51) D04B 25/08 
(31) 92 4238250 (32) 92 11 12 (33) DE 
(86) 93 10 19 PCT/EP93/02890 
(87) 94 05 26 W094/11554 PCT Gazette nr 12/94 
(71) Berger GmbH, Treuchtlingen, 

Treuchtlingen, DE 
(72) Berger Johann, Schülein Fritz 
(54) Urządzenie do dziewiarki szydełkującej, do 

dziania elastycznej taśmy z flauszem i 
ewentualnie do dziania brzegowych małych 
pętelek, oraz elastyczna taśma wytworzona 
za pomocą tego urządzenia 

(57) Ujawniono urządzenie do dziewiarek szydełkujących, 
do dziania elastycznej taámy z flauszu, oraz elastyczną taśmę 
wytworzoną za pomocą tego urządzenia. Taśma może na swych 
brzegach posiadać małe pętelki ("picos"). Urządzenie umożliwia 
wytwarzanie bardzo dokładnych taśm, mianowicie o podziale 
zawierającym więcej niż osiem, zwłaszcza dwanaście igieł na 
każdy centymetr szerokości maszyny, a możliwie jeszcze wię
cej. Flausz może mieć odpowiedni wzór. Flausz może być 
wytworzony tylko na jednej lub też na obu stronach taśmy. 
Urządzenie ma igły dziewiarskie (4), urządzenie układające do 
doprowadzania zespołów gumoelastycznych nitek (14), oraz 
ma urządzenie układające (20) dla zespołów nitek osnowowych 
(22). Przed gumoelastycznymi nitkami usytuowane jest przed
nie urządzenie wątkowe układające (30v) dla doprowadzenia 
przedniej nitki wątkowej (32v). Za gumoelastycznymi nitkami 
może być usytuowane tylne wątkowe urządzenie układające 
(30h). Dla wytworzenia szczególnie precyzyjnej i delikatnej ta
śmy stosuje się więcej niż osiem, zwłaszcza dwanaście elemen
tów dziewiarskich na każdy centymetr szerokości maszyny. Dla 
utworzenia flauszu, przed i za gumoelastycznymi nitkami (14) 
usytuowane są urządzenia układające (50v) dla zespołu wątko
wego, z zestawami iglic (52v) dla nitek wątkowych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 308958 (22) 93 11 18 6(51) D04H 13/00 
A61F13/46 

(31) 92 9213997 (32) 92 1120 (33) FR 
(86) 93 1118 PCT/FR93/01131 
(87) 94 06 09 W094/12713 PCT Gazette nr 13/94 
(71) PEAUDOUCE,Linselles,FR 
(72) Koczab Jean-Pierre 
(54) Wielowarstwowa włóknina i pochłaniający 

wyrób higieniczny zawierający taką włókninę 
(57) Wielowarstwowa włóknina ma dużą prędkość schnię

cia, większą prędkość przechodzenia iub lepszy czas przecho
dzenia przez nią cieczy ustrojowych i dobrą dyfuzję cieczy 
ustrojowych w płaszczyźnie warstw. Wielowarstwowa włóknina 
zawiera przynajmniej dwie nałożone na siebie warstwy (1, 2) z 
włókien naturalnych lub syntetycznych, połączone ze sobą, przy 
czym włókna kolejnych warstw są usytuowane w jednym kierun
ku od jednej kolejnej warstwy do drugiej. 

(22 zastrzeżenia) 
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A1(21) 308959 (22) 93 1118 6(51) D04H13/00 
(31) 92 9213998 (32) 9211 20 (33) FR 
(86) 93 1118 PCT/FR93/0U32 
(87) 94 06 09 W094/12714 PCT Gazette nr 13/94 
(71) PEAUDOUCE,Linselles,FR 
(72) Koczab Jean-Pierre 
(54) Złożona włóknina i jej zastosowanie w 

dowolnym pochłaniającym wyrobie 
higienicznym 

(57) Materiał posiada lepszy czas przechodzenia przez nie
go cieczy ustrojowych i lepszą odporność na zwrotne zwilżanie. 
Złożona włóknina zawiera pierwszą warstwę składającą się z 
włókniny (2), która jest przepuszczalna dla cieczy ustrojowych i 
na tej podstawowej warstwie warstwę włókien typu zgrzebnego 
(3), która jest przepuszczalna dla cieczy ustrojowych, przy czym 
ta warstwa zgrzebnych włókien jest połączona z pierwszą war
stwą za pomocą igłowania (5). Włóknina ma zastosowanie do 
cienkiego pokrycia powierzchniowego pochłaniających wyro
bów sanitarnych. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 306082 (22)94 12 02 6(51) D06N 7/02 
(31) 94 4405589 (32)94 02 22 (33) DE 
(71) Freudenberg Carl, Weinheim, DE 
(72) Graab Gerhard, Heckel Klaus, Rischer 

Dieter, Nahe Thorsten, Grünhag Helmut 
(54) Wykładzina podłogowa w wielobarwne wzory 

i sposób wytwarzania wykładziny podłogowej 
w wielobarwne wzory 

(57) Wykładzina podłogowa w wielobarwne wzory, składa 
się ze wstęgi, która posiada pierwszą barwę i z zabarwionego 
odmiennie niż wstęga granulatu, osadzonego co najmniej w 
stronie górnej wstęgi, przy czym wstęga i granulat składają się 
z usieciowanego materiału elastomerowego, granulat ma po
stać cząstek (2), które posiadają co najmniej dwie zabarwione 
odmiennie od siebie i od wstęgi sekcje (2.1,2.3), przy czym ilość 
i barwa sekcji są tak dobrane, że barwa mieszana, wynikająca 
z równomiernego wymieszania wszystkich składników zawar
tych w wykładzinie podłogowej, jest zgodna z pierwszą barwą 
wstęgi. Wynalazek dotyczy też sposobu wytwarzania takiej wy
kładziny, w którym do zabarwionej równomiernie na pierwszą 
barwę wstęgi z kauczuku doprowadza się zabarwiony kontra
stowo granulat z kauczuku i unieruchamia się go trwale we 
wstędze przez wulkanizację. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 307384 (22) 95 02 20 6(51) D07B 1/02 
(31) 94CH 9400044 (32) 94 03 02 (33) WO 

94 2578 23 08 94 CH 
(71) INVENTIOAG,Hergiswil,CH 
(72) De Angelis Claudio, Ach Ernst 
(54) Lina nośna dźwigu 
(57) Lina (1 ) służąca za środek nośny w dźwigu, która łączo

na jest z kabiną bądź urządzeniem do przejmowania obciąże
nia, wykonana jest z włókna sztucznego. 

Otulina płaszczowa (2) otacza najbardziej zewnętrzną 
warstwę (3) splotek liny. Otulina płaszczowa (2) wykonana jest 
z tworzywa sztucznego, korzystnie z poliuretanu. 

Splotki (4) skręcone są lub splecione z poszczególnych 
włókien aramidowych (5). Każda oddzielna splotka (4) dla 
ochrony włókien (5) wykończona jest środkiem impregnacyj
nym. Między znajdującą się najbardziej na zewnątrz warstwą 
(3) splotek i wewnętrzną warstwą (6) splotek umieszczony jest, 
zmniejszający tarcie, płaszcz pośredni (7). 

W celu zachowania w przybliżeniu okrągłego kształtu 
warstwy (6) splotek, i zwiększenia współczynnika wypełnienia, 
szczeliny uzupełnione są splotkami wypełniającymi (3). Zada
niem otuliny płaszczowej (2) jest zapewnienie pożądanego 
współczynnika tarcia względem koła pędnego i ochrona splo
tek przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, jak 
również oddziaływaniem promieni ultrafioletowych. Obciąże
nie jest przy tym przenoszone wyłącznie przez splotki (4). 

Wykonana z włókien aramidowych (5) lina (1) ma, w 
stosunku do liny stalowej o tym samym przekroju, znacznie 
większą nośność i pięć do sześciu razy mniejszy od niej ciężar 
właściwy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 308900 (22) 93 11 09 6(51) D21H 21/40 
D21F11/00 

(31) 92 9203370 (32) 92 11 11 (33) SE 

(86) 93 11 09 PCT/SE93/00949 
(87) 94 05 26 W094/11577 PCT Gazette nr 12/94 
(71 ) AB T U M B A BRUK, Tumba, SE 
(72) Sundberg Tore 
(54) Sposób wytwarzania widocznych, ciągłych 

smug i/lub ograniczonych pól w papierze 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania widocznych, 

najlepiej przezroczystych lub półprzezroczystych, ciągłych smug 
i/lub ograniczonych pól w papierze podczas formowania taśmy 
(5) papierowej w maszynie papierniczej. 

Sposób charakten/zuje się tym, że uniemożliwia odwad
nianie masy papierniczej/włókien papierniczych na jednej lub 
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wielu powierzchniach siatki (3) drucianej w urządzeniu formują
cym maszyny papierniczej podczas formowania taśmy (5) pa
pieru w maszynie i tym, że umieszcza się specjalną masę, która 
zawiera włókna, które różnią się od pozostałego materiału włók
nistego osadzonego na siatce (3) drucianej, opcjonalnie z od
powiednim wypełniaczem i/lub środkiem wiążącym. 

Wynalazek dotyczy także papieru wartościowego, jak 
na przykład banknotu, wytworzonego z opisanego powyżej 
papieru. 

(14 zastrzeżeń) 

DZIAL E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 307621 (22) 95 03 10 6(51) E01F 8/00 
(71) Sweklej Małgorzata, Poznań 
(72) Włosek Józef 
(54) Ekran akustyczno-architektoniczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ekran akustyczno-archi

tektoniczny do tłumienia hałasu, umieszczany głównie na obrze
żach dróg i ulic oraz w pobliżu obiektów przemysłowych. Ekran 
akustyczno-architektoniczny ma postać muru, który jest posa
dowiony na fundamencie (1) i zbudowany z ułożonych nasucho 
pustaków betonowych (3, 4) zestawionych w kolejne, poziome 
warstwy (6). Każdy pustak ma zasadniczo prostopadłościenny 
korpus, w którym znajduje się pionowy kanał (7). W trakcie 
budowy muru kanał (7) zostaje zalany betonem. Pustaki (3, 4) 
posiadają otwarte od góry donice (8), które są utworzone obok 
ich kanałów (7) i wystają poza boczne, w zasadzie płaskie 
powierzchnie muru. Każda donica (8) jest wypełniona glebą i 
obsadzona pnącymi roślinami (9). 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21) 302458 (22) 94 03 01 6(51) E02D 7/16 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

WAMET Spółka z o.o., Bydgoszcz 
(72) Gorzoch Mieczysław, Czaj or Wiesław 
(54) Podwozie kafara kroczącego po palach 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji podwo

zia kafara kroczącego po palach uprzednio wbitych przez ten 
kafar. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że do ramy kafara 

zamocowane są dwa mechanizmy zacisku i kroczenia wykona
ne w formie równoległoboku przegubowego, w którym górna 
para przegubów (2) zamocowana jest obrotowo do ramy kafara 
(1), a w dolnej parze przegubów (4) osadzone są współosiowo 
z nimi siłowniki hydrauliczne zacisku szczęk na palach. Kafary 
wyposażone w takie podwozie mają zastosowanie przede wszy
stkim w nadmorskich pracach hydrotechnicznych, gdzie zasto
sowanie typowych kafarów gąsienicowych lub pontonowych 
jest niemożliwe. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307433 (22) 95 02 23 6(51) E03B 1/02 
(31)94 4405737 (32)94 02 23 (33) DE 
(71) Stadtwerke Wolfcburg AG, Wolfsburg, DE 
(72) Breuer Werner 
(54) Stacja przekaźnikowa 
(57) Stacja przekaźnikowa do zaopatrzenia w wodę i energię 

domów mieszkalnych, jest wyposażona w przynajmniej po jed-
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nym przyłączu doprowadzającym (3) do wody, prądu elektrycz
nego oraz ciepła lub gazu, połączonemu z odpowiednią siecią 
rozdzielczą przewodów oraz w przynajmniej po jednym przyłą
czu odbiorczym (6) dla wody, prądu elektrycznego oraz ciepła 
lub gazu, połączonemu z odpowiednimi odbiornikami w domu 
mieszkalnym. Między każdym przyłączem doprowadzającym 
(3) i przyporządkowanym mu przyłączem odbiorczym (6) jest 
zainstalowany licznik (7,8,9) odpowiedniego czynnika względ
nie energii. Wszystkie przyłącza doprowadzające (3), przyłącza 
odbiorcze (6) oraz liczniki (7, 8, 9) są umieszczone razem, 
najkorzystniej w obudowie (16) w postaci szafy, wykonanej z 
tworzywa sztucznego i umieszczone na zewnątrz domu miesz
kalnego. Stacja jest korzystnie dodatkowo wyposażona w przy
łącza doprowadzające i przyłącza odbiorcze urządzeń telefoni
cznych, radiowych i telewizyjnych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 307019 (22) 95 02 01 6(51) E03D 5/10 
G05B 11/00 

(31) 94 630 (32) 94 03 03 (33) CH 
(71) Geberit Technik AG, Jona, CH 
(72) Mauerhofer Alex 
(54) Urządzenie sterujące i sposób 

bezdotykowego sterowania instalacji, 
zwłaszcza instalacji sanitarnych 

(57) Elektroniczne urządzenie sterujące bezdotykowo insta
lację, zwłaszcza pisuar, wyposażone W nadajnik (6) kierunko
wych sygnałów świetlnych i przyrząd odbiorczy (37). Przyrząd 
ten odbiera sygnały (21, 22.23) odbite od użytkownika pisuaru 
i doprowadza je do jednostki sterującej (11) włączającej instala
cję. Nadajnik (6) i przyrząd odbiorczy (37) tworzą optyczny 
układ triangulacyjny. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 307329 (22) 95 02 17 6(51) E04G1/22 
(31)94 4405618 (32)94 02 22 (33) DE 
(71) Müller und Baum GmbH und Co.KG, 

Sundern, DE 
(72) Müller Wilhelm, Baum Siegmar 
(54) Rusztowanie o regulowanej wysokości 
(57) Przedmiotem wynalazku jest rusztowanie o regulowanej 

wysokości, posiadające prostokątny obrys i zawierające stała 
część dolną (11) z czterema pionowymi słupkami (12) oraz 



26 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 18 (566) 1995 

przesuwną w pionie względem podstawy część górną (21) ze 
wspornikami wzdłużnymi, wspornikami poprzecznymi i pozio
mą platformą do chodzenia, które to rusztowanie charakteryzuje 
się tym, że dla zwiększenia stabilności dolnej części (11) ruszto
wania (10) posiada wzdłużne drabinkowe elementy boczne (13), 
zdejmowane z części dolnej (11) i że poprzeczne elementy 
boczne dolnej części są wraz z pionowymi słupkami narożnymi 
(12) przechylane wokół osi poziomej (30) do położenia, równo
ległego względem platformy rusztowania. Zgodne z wynalaz
kiem rusztowanie stanowi całość, którą można transportować 
przy pomocy dźwigu z jednego miejsca na drugie w obrębie 
placu budowy i które również można kilkoma ruchami złożyć i 
transportować w postaci zwartej i zajmującej niewiele miejsca 
konstrukcji. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 302333 (22) 94 02 21 6(51) E21C 35/18 
(75) Wasyłeczko Zenon, Katowice 
(54) Nóż obrotowy oraz zatrzask do noża 

obrotowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania noża 

obrotowego w uchwycie urabiającym kombajnu górniczego. 
Nóż posiada chwyt (1), na którego końcu wykonany jest rowek 
(4), ograniczony dwiema średnicami (D) i (d). W rowku (4) 
umieszczony jest zatrzask wykonany z drutu o kształcie zbliżo
nym do koniczyny trójlistnej i ramionach (5) i ramieniu (6) 
hakowo odgiętym względem ramion (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 302334 (22) 94 02 21 6(51) E21C 35/18 
(75) Wasyłeczko Zenon, Katowice 
(54) Nóż płaski do kombajnu górniczego 
(57) Wynalazek dotyczy zabezpieczenia noża płaskiego w 

uchwycie organu urabiającego kombajnu górniczego. 
Chwyt (3) noża posiada wybranie (9), w którym umiesz

czony jest zespół blokujący stanowiący wkładkę elastyczną (14) 
oraz zapadka (16). Zapadka (16) usadowiona jest w rowku 
wkładki elastycznej (14), a jej ramiona (18) osadzone są w 
otworach (10 i 11) chwytu (3), natomiast koniec zapadki (16) 
wystaje poza powierzchnię boczną (5), tak że po założeniu noża 
do uchwytu, przylega ona do powierzchni dolnej wnęki i blokuje 
wysunięcie noża z uchwytu oraz likwiduje luzy mocowania noża 
w uchwycie, 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 302409 (22) 94 02 24 6(51) E21C 41/18 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A- Kopalnia 

Węgla Kamiennego MARCEL, Wodzisław 
Śląski 

(72) Materzok Jan, Bednorz Janusz, Tajduś 
Antoni, Mazurkiewicz Marcin 

(54) Sposób eksploatacji resztek złoża oraz 
wybierania i zabezpieczenia filarów 
ochronnych i oporowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eksploatacji resztek 
złoża oraz wybierania i zabezpieczenia filarów ochronnych i 
oporowych wyrobisk podziemnych kopalń głębinowych, przy 
prowadzeniu eksploatacji złoża wielokrotnym frontem wybiera
kowym. Resztki złoża lub złoże zalegające w filarach ochron
nych (1) i/lub oporowych wybiera się wyrobiskami korytarzowy
mi (4.1), (4.2, ... 4.k) o ustalonej obliczeniowo szerokości (SI) 
do 10 metrów, prowadzonymi korzystnie równolegle w obudo
wie kotwiowej, z pozostawieniem pomiędzy nimi pasów części 
złoża (5) o ustalonej obliczeniowo szerokości (S2) nie mniejszej 
od szerokości (S1) wyrobiska korytarzowego (4.k). 
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Powstałą pustkę poeksploatacyjną wypełnia się mate
riałem obcym, przechodzącym korzystnie w ciało stałe o włas
nościach odkształcalnych. Poszczególne wyrobiska korytarzo
we (4.1,4.2,... 4.k) wybiera się cyklicznie, w kolejności co drugie 
lub trzecie względnie dalsze, zaś wybieranie wyrobiska koryta
rzowego (4.2), przyległego do pierwszego wyrobiska korytarzo
wego (4.1) w pierwszym cyklu następuje po wybraniu wyrobiska 
korytarzowego (4.k) w drugim, trzecim lub dalszym cyklu. Od
ległość kolejnego wybieranego wyrobiska korytarzowego (4.k) 
od poprzednio wybranego jest nie mniejsza od sumy szerokości 
(S1) wyrobiska korytarzowego (4.k) oraz dwóch szerokości (S2) 
pasa części złoża (5) pozostawionego pomiędzy dwoma wyro
biskami korytarzowymi (4.k-1 i 4.k). W przypadku wybierania 
złoża w filarze ochronnym (1) szybu kopalnianego (2) po
szczególne wyrobiska korytarzowe (4.1,4.2,... 4.k) wybierane 
cyklicznie prowadzi się z kierunkiem eksploatacji od pola do 
granicznej odległości (i) od szybu kopalnianego (2) równej co 
najmniej dziesięciokrotnej szerokości (S1) wyrobiska koryta
rzowego (4.k). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 307471 (22) 95 02 28 6(51) E21D 11/15 
(31) 94 4406543 (32) 94 02 28 (33) DE 

94 4418937 3105 94 DE 
(71) Rosier Draht AG, Schwalmtal, DE 
(72) Schäfer Bernd 
(54) Opinka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest opinka do obudowy chod

ników w górnictwie podziemnym i przy budowie tuneli, zwłasz
cza opinka kotwowa. Przewidziane do podziemnej obudowy 
chodnika okładziny można stosować zarówno w chodnikach 
kotwowych, jak też w chodnikach łukowych, przy czym są one 
na dłuższych bokach wyposażone w przeguby, aby w ten spo
sób uzyskać połączenie przegubowe z sąsiednimi okładzinami. 
Są one składane w sposób harmonijkowy po trzy lub więcej i w 
takim stanie dostarczane pod ziemię. Poszczególne okładziny 
(1, 8, 9) składają się przy tym ze stabilnych prętów (20, 21) 
wzdłużnych i poprzecznych (15), tak że mimo uzyskania tego 
rodzaju "efektu zwijania" stanowią one element bardzo stabilny. 
W przypadku zastosowania jako opinki kotwowej pierwsza z 
tych okładzin jest po rozłożeniu pakietu przytwierdzana za po
średnictwem kotew do górotworu lub do stropu, po czym dopie
ro mocowana jest przy pomocy kotew kolejna, a następnie 
trzecia lub czwarta okładzina. W ten sposób można bardzo 
szybko pokryć i zabezpieczyć stosunkowo duże powierzchnie, 
aby następnie uzupełnić ilość kotew zgodnie z ich założonym 
rozmieszczeniem. Okładziny te można stosować w wykonaniu 
gładkim lub rowkowym również do obudów łukowych, przy 
czym są one wówczas po rozłożeniu układane za obudową 
chodnika i tworzą wraz z innymi okładzinami w wyniku odpo
wiedniego zamocowania szczelną i bezpieczną opinkę. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 307687 (22)95 03 08 6(51) E21D 11/15 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Budownictwa Górniczego BUDOKOP, 
Mysłowice 

(72) Kowal Andrzej, Kowal Józef, Krywult Jerzy, 
Krajewski Józef, Dziedzic Tadeusz 

(54) Okładzina siatkowa zgrzewana 
(57) Okładzina posiada zagięte o 180° pręty podłużne (1) w 

płaszczyźnie okładziny i trwale połączone z prętem. Z jednej 
strony pręty ukształtowane są w hak tworzący z prętem kąt ostry, 
a rozstaw prętów w haku wynosi (0,5^-2) średnic. Z drugiej 
strony zagięty koniec ukształtowany jest w pętlę (5) odchyloną 
od poziomu o (1 4-3) średnic pręta podłużnego lub ukształtowa
ny jest w hak. Pomiędzy prętami poprzecznymi, pręty podłużne 
posiadają co najmniej jedno przetoczenie, którego kształt i 
głębokość zależą od żądanego upodatnienia okładziny. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 302406 (22) 94 02 24 6(51) E21D 23/04 
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 

Ścianowych FAZOS, Tarnowskie Góry 
(72) Zajkowski Krzysztof, Sośnica Joachim, 

Giołbas Henryk, Rymer Grzegorz, 
Trembaczewski Henryk, Drewniak Adolf 

(54) Zmechanizowana obudowa górnicza, 
trójsekcyjna 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zmechanizowana obudo
wa górnicza, trójsekcyjna, stosowana w kopalniach, do zabez
pieczania stropu wyrobisk chodnikowych i ścianowych. 
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Sekcje zewnętrzne (2) mają stropnice połączone ze 
sobą co najmniej dwoma przęsłami (4), a stropnica sekcji we
wnętrznej (1) ma zamocowany co najmniej jeden mechanizm (6) 
korygująco -podtrzymujący. Jednocześnie spągnice (14) sekcji 
zewnętrznych (2) są połączone dolnym przęsłem (8). Przęsła 
(4) i mechanizmy (6) posiadają elementy toczne umożli
wiające przesuwanie względem siebie stropnic. 

Zmechanizowana obudowa może znaleźć zastoso
wanie do obudowy skrzyżowań chodnika i ściany, zwłasz
cza przy nierównych i zanieczyszczonych spągach kopal
nianych. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 307641 (22) 95 03 09 6(51) E21F 5/04 
(71) Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia 

Węgla Kamiennego WESOŁA, 
Mysłowice-Wesoła 

(72) Szymański Jan, Mamok Roman 
(54) Urządzenie spieniające medium, zwłaszcza 

zawiesinę cementowo-gipsową 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie spieniające me

dium, tłoczone do wyrobisk górniczych, w celu budowy tam 
izolacyjnych, tam izolacyjnych przeciwwybuchowych oraz do wy
pełnienia wyrw i pustek. 

Urządzenie ma co najmniej jeden korpus cylindryczny 
(1) zaopatrzony w króciec wlotowy zawirowania (14) i króciec 
wlotowy rozdrobnienia (15), które wnikają do pobocznicy, przy 
czym na obwodzie korpusu cylindrycznego (1) króciec wlotowy 
zawirowania (14) jest osadzony pod kątem względem króćca 
wlotowego rozdrobnienia (15). Przewodem doprowadzającym 
(53), poprzez mufę redukcyjną (32), zawór zespolony (36), za
wór zwrotny (16), przewód ciśnieniowy gumowy i króciec wloto
wy zawirowania (14) wtłoczone powietrze sprężone, powoduje 
gwałtowne zawirowanie zawiesiny, przemieszczanej w przewo
dzie przepływowym korpusu cylindrycznego (1). Równocześnie 
poprzez zawór zespolony (36), przewód ciśnieniowy gumowy 
(46), zawór zwrotny (16) i króciec wlotowy rozdrobnienia (15), 
tłoczone powietrze sprężone, intensywnie rozdrabnia na cząste
czki zawiesinę, przetłaczaną następnie do otworu przewodu 
gumowego zbrojonego (21) o zmniejszającym się przekroju. 

Po przetoczeniu przez mufę (26) i przemoczeniu przez 
przewód gumowy sztywny (30) wtłoczone do wyrobisk górni
czych spienione medium, uzyskuje zmniejszoną gęstość (di) w 
zakresie od (20%) do (30%) w stosunku do gęstości (d) zawie
siny wtaczanej do korpusu cylindrycznego (1). Nadto wtłoczone 
w wyrobiska górnicze spienione medium, uzyskuje po wysusze
niu, stałą postać w krótszym czasie od (30%) do (50%) w 
stosunku do czasu stwardnienia znanych zawiesin. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 307201 (22) 95 02 10 6(51) E21F17/08 
(31) 94 4406092 (32) 94 02 25 (33) DE 
(71) Richard Voss Grubenausbau GmbH, 

Schwerte, DE 
(72) Voss Richard, Voss Wolfgang 
(54) Urządzenie do zasilania w ciecz roboczą 
(57) Urządzenie hydrauliczne do zasilania stempli hydrauli

cznych jest wyposażone w zawór obiegowy (2), który przez 
specjalne ukształtowanie systemu wielokomorowego i wielotło-
kowego i przez właściwe przyłącza (7, 8, 9, 10) dla pompy 
wysoko-ciśnieniowej, dla zbiornika, dla urządzeń odbiorczych i 
dla pompy do wstępnego napełniania oraz przez odpowiednio 
przyporządkowane zawory sterujące i zawory zwrotne zapewnia 
to, że w każdym wypadku możliwe jest bezciśnieniowe urucho
mienie pompy wysokociśnieniowej, a mianowicie zarówno z 
obiegu, jak i przy jakichkolwiek uszkodzeniach pompy. To samo 
dotyczy również wypadku awarii pompy do wstępnego napeł
niania, przy którym następuje automatyczne powtórne włącze
nie, tak że przy ponownym uruchamianiu systemu, od razu jest 
z góry zadane położenie, przy którym pompa pozostaje bez 
ciśnienia, to znaczy można bez obciążenia ponownie uzyskać 
pełne obroty. Dzięki temu możliwa jest praktycznie biorąc, praca 
takiego systemu bezproblemowo, przez dowolnie długi okres 
czasu, ponieważ pompa wysoko-ciśnieniowa, zależnie od po
trzeby, może dostarczać zasilanie do systemu, albo do obiegu 
i istnieje pewność, że przy wzrastającym zapotrzebowaniu jest 
możliwy automatyczny rozruch z pozycji obiegu. 

(10 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A3(21) 307776 (22) 95 03 19 6(51) F02K 7/00 
(61) 304910 
(75) Książkiewicz Adolf, Jasło 
(54) Silnik odrzutowy 
(57) Silnik charakteryzuje się tym, że ma przerywacze strugi 

powietrza i dopływu paliwa do poszczególnych zespołów stru
mieniowych o okrężnym torze strumienia spalin. Zespoły stru
mieniowe pracują naprzemian z przerwami o cykiu odpowia
dającym jednemu pełnemu obrotowi wału (2) napędowego z 
tarczą (1) zamachową. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 307392 (22)95 02 21 6(51) F02M 25/025 
(31) 94 46406 (32) 94 02 21 (33) JP 
(71) MITSUBISHI JUKOGYO KABASHIKI 

KAISHA, Tokio, JP 
(72) Yoshihara Sadao, Okabe Masahiko, 

Nakamura Tooru 
(54) Silnik wysokoprężny z wtryskiem wody 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyposażenie wysokopręż

nego silnika z wtryskien wody w zawory wtrysku paliwa (10-1, 
10-2 i 10-3) i zawory wtrysku wody (11 -1,11 -2 i 11 -3), w których 
obszary mgieł wody (W1, W2 i W3) są dostosowane do osiąga
nia wysoko-temperaturowych obszarów mgieł paliwa (F1, F2 i 
F3) tak, że temperatura może być obniżona do poziomu po
wstrzymującego wytwarzanie NOx. W celu osiągnięcia takiego 
rozwiązania, zawory wtrysku paliwa (10-1,10-2 i 10-3) i zawory 
wtrysku wody (11-1,11-2 i 11-3) są rozmieszczone oddzielnie w 
różnych położeniach, jedne w górnej ścianie (1 a) głowicy cylin
dra (1), a pozostałe w bocznej ścianie (1 b), tak że wysoko-tem-
peraturowe obszary mgieł paliwa (F1, F2 i F3) są mieszane z 
obszarami mgieł wody (W1, VV2 i W3) pod kątami prostymi do 
każdego innego aby obniżyć temperaturę spałania, a tym sa
mym zmniejszyć wytwarzanie NOx. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 302935 (22) 95 02 24 6(51) F03B 13/14 
(75) Kosacki Stanisław, Warszawa 
(54) Elektrownia morska 
(57) Elektrownia morska charakteryzuje się tym, że ma 

urządzenie przepływowe dostarczające do zbiornika wodę 
morską na poziom wyższy od poziomu morskich fal ujętych w 
czasie przepływu. Woda morska wypływając ze zbiornika słu
ży do poruszania koła napędowego wprowadzającego w ruch 
prądnice. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 307801 (22) 95 03 20 6(51) F04D 27/00 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Foltyński Mieczysław, Dużynski Adam, 

Kopacz Janusz, Ucieklak Stefan 
(54) Urządzenie do ciągłej regulacji sprężu 

wewnętrznego sprężarki z krążącym tłokiem 
(57) Przesłony (1) obrotowe, usytuowane w pokrywie (2) 

cylindra sprężarki w pobliżu małej osi zarysu cylindra są okre
sowo odsłaniane przez krawędzie tłoka. Kształt przesłon (1) i ich 
położenie decyduje o początku i końcu Boczenia sprężarki. 
Przesłona (1), osadzona w cylindrze sprężarki, ma zarys w 
postaci ślimacznicy. Częścią tą łączy się ze ślimakiem (5) napę
dzanym siłownikiem (6) połączonym z układem (7) regulacji 
położenia, sterowanym poziomem ciśnienia presostatu (8). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 302382 (22)94 02 23 6(51) F16B 5/02 
(75) Dominiak Andrzej, Łagiewniki Małe; Deska 

Mirosław, Częstochowa 
(54) Połączenie śrubowe zabezpieczone przed 

rozłączeniem 
(57) Połączenie śrubowe składa się ze śruby i nakrętki łub 

śruby, podkładki i nakrętki. Śruba (1) ma na powierzchni gwin
towanej (3) co najmniej jeden rowek (4) biegnący równolegle do 
osi śruby, w którym po wkręceniu nakrętki (2) na śrubę (1), 
umieszcza się kołek blokujący ruch obrotowy nakrętki. W celu 
zwiększenia skuteczności zabezpieczenia połączenia śrubowe
go przed rozłączeniem, część zewnętrznej powierzchni (5) na
krętki (2) ma kształt walcowy, a łeb (6) Śruby (1) ma kształt 
ściętego stożka. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 302411 (22) 94 02 24 6(51) F16H 55/56 
(71) Zakład Mechaniczny 

BUMAR-MIKULCZYCE S.A, Zabrze; 
Jasiński Stan, Woodstock, CA 

(72) Procyk Mirosława; Jasiński Stan, CA; Trond 
Janusz; Waniek Henryk 

(54) Przekładnia bezstopniowa cięgnowa 
(57) Przekładnia bezstopniowa cięgnowa rozwiązuje zagad

nienie współpracy pomiędzy tuleją przekładni, a przesuwną 
tarczą koła pasowego w zakresie przesuwu osiowego przy 
zmianie ich położenia w czasie zmiany przełożenia. Piasta (4) 
przesuwnej tarczy (3) ma na powierzchni wewnętrznej co naj
mniej jeden wzdłużny rowek (5), a od stron czołowych piasta 
zamknięta jest uszczelniającymi pierścieniami (7), zaś tuleja (2) 
przekładni ma wzdłużny rowek (8), a w rowku (5) piasty (4) oraz 
rowku (8) tulei (2) osadzony jest wpust (9). W piaście (4) prze
suwna tarcza (3) ma dwa obwodowe rowki (10) i/lub wzdłużne 

rowki na nie roboczych powierzchniach wpustu (9), zaś wnętrze 
piasty (4) wypełnione jest środkiem smarującym, korzystnie 
płynnym. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 307622 (22) 95 03 10 6(51) F16K 3/08 
F16K 31/02 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Kupiec Edward, Koryl Stanislaw 
(54) Zawór regulacyjny dwudrogowy podwójny z 

mechanicznym napędem zawieradła 
(57) Zawór przeznaczony jest do transportu cieczy, pary 

wodnej lub gazu i do precyzyjnej regulacji wielkości przepływu 
medium, realizowanej w sposób automatyczny. Jest przystoso
wany do pracy różnicowej i równoległej. Posiada dzielony kor
pus (1 i 2) z dwoma kanałami (4) przelotowymi usytuowanymi 
równolegle, w których są osadzone dwa oddzielne zawieradła 
obrotowe. Każde zawieradło złożone jest z trzech wkładek (6 i 
8) ceramicznych z otworami przelotowymi i jest pod naciskiem 
elementu sprężystego (13) i pod naporem medium. Otwory 
przelotowe wkładek (6 i 8) mają kształt wycinka pierścienia, a 
ich ścianki boczne przecinają się w osi obrotu pokręteł (10). 
Wkładki (6) zewnętrzne każdego zawieradła osadzone są nie-
obrotowo, a wkładki (8) środkowe zamocowane są w ruchomych 
obejmach (9) sprzęgniętych z dwoma pokrętłami (10) osadzo
nymi na zewnątrz korpusu (2). Do korpusu (2) zaworu przymo-
cownay jest siłownik (17) elektryczny, za pomocą wspornika. 
Wał napędowy siłownika wyposażony jest w dźwignię jednora-
mienną połączoną za pośrednictwem cięgła i trzech sworzni (21 ) 
z dźwigniami (19) jednoramiennymi obu pokręteł (10). W zawo
rze pracującym różnicowo, wkładki (6) zewnętrzne jednego 
zawieradła są umieszczone względem wkładek (6) zewnętrz
nych drugiego zawieradła według lustrzanego odbicia. W tym 
przypadku, osie obrotu pokręteł (10) i wału siłownika (17) leżą 
w płaszczyźnie równoległej do osi sworzni (21) łączących wszy
stkie dźwignie jednoramienne zaworu. Zasada ta nie musi obo
wiązywać dla zaworu pracującego równolegle, w którym mogą 
być zastosowane dźwignie (19) o różnej długości i cięgło złożo
ne z dwóch odcinków oraz założone różne kąty obrotu zawiera-
deł. Siłownik (17) ma możliwość wykonywania wahliwego ruchu 
obrotowego i pozycjonowania swojego wału napędowego w 
całym obszarze kąta obrotu zawieradeł. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(21) 307623 (22)95 03 10 6(51) F16K 3/08 
F16K31/02 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Kupiec Edward, Korył Stanisław 
(54) Zawór regulacyjny trójdrogowy z 

mechanicznym napędem zawieradła 
(57) Zawór przeznaczony jest do transportu cieczy, pary 

wodnej lub gazu i do precyzyjnej regulacji wielkości przepływu 
i podziału strumienia medium, realizowanej w sposób automa
tyczny. Posiada dzielony korpus (1 i 2), w którym osadzone jest 
zawieradło obrotowe złożone z trzech wkładek (5 i 8) ceramicz
nych z otworami (14) przelotowymi. Wkładki (5) zewnętrzne 
osadzone są nieobrotowo, natomiast wkładka (8) środkowa 
zamocowana jest w ruchomej obejmie (9) sprzęgniętej z pokręt
łem (10) osadzonym na korpusie (2). Zawieradło jest pod naci
skiem elementu sprężystego (13) i pod naporem medium. Otwory 
(14) przelotowe wkładek (5 i 8) mają kształt wycinka pierścienia a 
ich ścianki boczne przecinają się w osi obrotu pokrętia (10). Za 
zawieradłem osadzony jest szczelnie rozdzielacz (7) strumienia 
medium posiadający cztery otwory (14) przelotowe, z których 
dwa połączone są z końcówką (3) przyłączową leżącą w osi 
zaworu, a dwa kolejne otwory połączone są z końcówką (4) 
przyłączową usytuowaną na obwodzie korpusu (2). Do korpusu 
(2) przymocowany jest siłownik (16) elektryczny, za pomocą 
wspornika. Wał napędowy siłownika (16) wyposażony jest w 
dźwignię jednoramienną połączoną za pośrednictwem cięgła (19) 
i dwóch sworzni (20) z dźwignią (18) pokrętła (10). Odległość 
osadzenia sworzni (20) łączących cięgło (19) i obie dźwignie jest 
równa odległości osi obrotu wału napędowego siłownika (16) i 
pokrętła (10). 

Jeden ze sworzni (20) jest elementem szybkorozłącz-
nym napędu od zawieradła. Siłownik (16) ma możliwość wyko
nywania ruchu obrotowego wahliwego, dzięki czemu przemiesz
czana jest wkładka (8) środkowa zawieradła względem wkładek 
(5) zewnętrznych i pozycjonowania wału w założonym miejscu. 
Zawór jest przystosowany do pracy różnicowej w całym obszarze 
kąta obrotu pokrętia (10). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 307624 (22) 95 03 10 6(51) F16K 3/08 
(71J Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Kupiec Edward, Koryl Stanisław 
(54) Zawór regulacyjny dwudrogowy z 

mechanicznym napędem zawieradła 
(57) Zawór regulacyjny posiada dzielony korpus (1, 2), w 

którym osadzone jest zawieradło obrotowe złożone z trzech 
wkładek (3, 5) ceramicznych z otworami (23) przelotowymi. 
Wkładki (3) zewnętrzne osadzone są nieobrotowo, a wkładka (5) 
środkowa zamocowana jest w ruchomej obejmie (6) sprzęgnię
tej z pokrętłem (7), osadzonym na korpusie. Do korpusu (2) 
przymocowany jest siłownik (12) elektryczny, za pomocą wspo
rnika. Wat napędowy siłownika (12) wyposażony jest w dźwignię 
jednoramienną połączoną za pośrednictwem cięgna (15) i dwóch 
sworzni (16) z dźwignią (14) pokrętia (7). Odległość osadzenia 
sworzni (16) łączących cięgno (15) i obie dźwignie jest równa 
odległości osi obrotu wału napędowego siłownika (12) i pokrętła 
(7). Jeden ze sworzni (16) jest elementem szybkorozłącznym 
napędu od zawieradła Siłownik ma możliwość wykonywania 
ruchu obrotowego wahliwego, dzięki któremu przemieszczana 
jest wkładka (5) środkowa zawieradła względem wkładek (3) 
zewnętrznych i pozycjonowania swojego wału napędowego w 
założonym miejscu. Otwory (23) przelotowe wkładek (3, 5) ce
ramicznych mają kształt wycinka pierścienia, a ich ścianki bocz
ne tworzą kąt mniejszy o 5° do 25° od kąta otwarcia zaworu. 
Zawór jest przewidziany do pracy w automatycznych systemach 
sterowania przepływem medium. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 302359 (22)94 02 22 6(51) F16K11/087 
(71) Bekała Ireneusz, Wrocław; Stermach 

Ireneusz, Częstochowa 
(72) Stawarz Ryszard 
(54) Trójdrożny zawór kulowy 
(57) Trójdrożny zawór kulowy jest wyposażony wtrzpień (10) 

z kołnierzem oporcwyro (11} i pierścieniem uszczelniającym 
(12), a płetwa (9) trzpienia (10) jest osadzona w rowku zawierad-
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ła (2) o postaci kuli z otworem przelotowym (13), przy czym o 
powierzchnię zawieradła (2) oparte są dwa pierścienie uszczel
niające (8). Zawór charakteryzuje się tym, że zawieradło (2), o 
postaci kuli, ma ścięcie (14) o powierzchni równoległej do osi 
przelotowego otworu (13) usytuowane w części kuli zawieradła 
(2) przeciwnej do usytuowania trzpienia (10). Powierzchnia ścię
cia (14) tworzy z osią trzpienia (10) kąt a = 40-50°. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 302463 (22) 94 03 02 6(51) F16K 17/19 
F17C13/04 

(71) Zakłady Elektromechaniczne SPINKO, 
Leszno 

(72) Rotkiewicz Ryszard 
(54) Jednostopniowy reduktor ciśnienia gazu i 

sposób jego montażu 
(57) Jednostopniowy reduktor ciśnienia gazu zawierający 

korpus, pokrywę i oddzielającą je napiętą sprężyną membranę, 
z którą sprzęgnięty jest dźwigniowy zespół zamykający dyszę 
dławiącą, posiada nierozłączne połączenie korpusu (1) redukto
ra z pokrywą (2). Reduktor zawiera podkładki (4) regulujące 
wielkość siły nacisku sprężyny (5) na membranę (9). Dysza 
dławiąca wylotu gazu posiada od strony wkładki z tworzywa 
elastycznego zaokrąglone krawędzie na wylocie dyszy. 

Sposób montażu reduktora wymaga przed przystąpie
niem do montażu reduktora określenia przy pomocy pomiaru 
optymalnej roboczej wysokości każdej sprężyny (5) i stosownie 
do otrzymanego wyniku pomiaru dobiera się sumaryczną gru
bość podkładek (4). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 308907 (22) 94 08 05 6(51) F16L17/00 
(31) 93 121631 (32) 93 0916 (33) US 
(86) 94 08 05 PCT/US94/09028 
(87) 95 03 23 WO95/08072 PCT Gazette nr 13/95 
(71) UNITED STATES PIPE AND FOUNDRY 

COMPANY, Birmingham, US 
(72) Jones Lawrence S., Weber Joe 
(54) Ulepszony element ustalający do połączeń 

rur ciśnieniowych 
(57) Element ustalający do zapobiegania rozdzielaniu się 

teleskopowo połączonych rur, zawiera ściśliwy korpus (6) z 
elastomerycznego materiału, przy czym ściśliwy korpus (6) ma 
metalowe segmenty (34) rozmieszczone w jednakowych odstę
pach wokół odsłoniętej powierzchni tego korpusu, a każdy z 
metalowych segmentów (34) ma pierwszą odsłoniętą powierz
chnię z szeregiem zębów (36,38, 40). Przynajmniej cztery zęby 
tego szeregu zębów leżą na łuku, a przynajmniej niektóre z 
metalowych segmentów (34) mają pojedynczy ząb (44) odcho
dzący promieniowo na zewnątrz poza powierzchnię metalowe
go segmentu przeciwległą wobec pierwszej odsłoniętej powie
rzchni. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 307490 (22) 95 03 01 6(51) F16L 21/06 
F16L 23/02 

(31) 94 9400317 (32)94 03 01 (33) NL 
(71) Georg Fischer WAGA N.V., Ag Epe,NL 
(72) Nijsen Andreas Jacobus Louis 
(54) Złączka do łączenia rur 
(57) Złączka do łączenia rur zawiera tuleję (1), która ma co 

najmniej jeden koniec do wprowadzenia rury (4, 5) mający 
ukształtowaną stożkowo powierzchnię nośną (3). Na tej powie
rzchni jest oparty pierścień uszczelniający (6, 7) dociśnięty do 
rury (4, 5). Z pierścieniem uszczelniającym (6, 7) styka się 
pierścień dociskowy (8) mający stożkową powierzchnię doci
skową (9), z którą współpracują elementy ustalające. Elementy 
ustalające stanowi poprzecznie podzielony pierścień ustalający 
(13,14) w postaci taśmy wygiętej w kształt stożka ściętego, przy 
czym pierścień ustalający (13, i 4) jest ułożony w styku z pier
ścieniem uszczelniającym (6, 7) po przeciwnej stronie niż po
wierzchnia nośna (3) tulei (1). Jego zewnętrzna obwodowa 
krawędź styka się z powierzchnią dociskową (9) pierścienia 
dociskowego (8), zaś jego zewnętrzna obwodowa krawędź sty
ka się z rurą (4,5). Wewnętrzna obwodowa krawędź pierścienia 
ustalającego (13,14) jest poszerzona tworząc stopkę. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 308898 (22) 93 11 09 6(51) F22B 31/00 
(31) 92 973396 (32) 92 11 10 (33) US 

93 89810 12 07 93 US 
(86) 93 11 09 PCT/FI93/00465 
(87) 94 05 26 W094/11671 PCT Gazette nr 12/94 
(71) A.AHLSTROM CORPORATION, 

Noormarkku, FI 
(72) Hyppänen Timo 

(54) Sposób i urządzenie do obsługiwania układu 
reaktora z obiegowym złożem fluidalnym 

(57) Układ z obiegowym złożem fluidalnym (CFB) i sposób 
obsługiwania służą do udoskonalonego odzyskiwania ciepła. 

Jeden albo więcej przewodów zwrotnych (16) z separa
tora cząsteczek (14) przyłączonego do komory spalania (12) ma 
części przenoszenia ciepła (24) z powierzchniami przenoszenia 
ciepła (30). 

Gaz fluidalny o małej prędkości jest wprowadzany do 
złoża mającego oddzielne części przenoszenia ciepła (24) i 
transportu cząsteczek (44) dla fluidyzacji złoża, a gaz transpo
rtujący jest oddzielnie wprowadzany (48) dla transportu wyma
ganej części cząsteczek ze złoża do komory spalania przez wlot 
cząsteczek stałych (32), który znajduje się pod powierzchnią 
górną złoża cząsteczek. 

Ustanowione są bariery, które powstrzymują gaz trans
portujący przed zakłócaniem przenoszenia ciepła. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 302328 (22) 94 02 21 6(51) F23B 1/38 
(75) Kiełek Jan, Wiercany 
(54) Piec do spalania trocin 
(57) Piec do spalania trocin posiada generator wytwarzający 

czynnik cieplny, złożony z płaszcza zewnętrznego i płaszcza 
wewnętrznego wyłożonego wykładziną szamotową, pomiędzy 
którymi utworzona jest obwodowa komora powietrzna (6), przy 
czym w dolnej części generatora, nad jego rusztem (12), wy
kładzina szamotowa ma obwodowe wyjęcie (13), które po
przez co najmniej dwa kanały (14) jest połączone z komorą 
powietrzną (6). 

Nad generatorem umieszczona jest komora zasypowa 
połączona z podajnikiem trocin, zaopatrzona w czujnik (21) 
dozowania trocin współpracujący z mikrowyłącznikiem (23). 

(4 zastrzeżenia) 
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A i ( 2 i ) 308912 (22) 93 11 09 6(51) F23C11/02 

(31) 92 973396 (32) 92 11 10 (33) US 

(86) 93 11 09 PCT/FT93/00463 
(87) 94 05 26 W094/11673 P C T Gazette nr 12/94 
( 7 1 ) A A H L S T R O M C O R P O R A T I O N , 

Noormarkku, F I 
(72) Hyppänen Timo 
(54) Sposób i urządzenie do uruchamiania 

układu z krążącym złożem fluidalnym 
(57) W reaktorze z krążącym złożem fluidalnym jest ustano

wione złoże cząstek w kanale powrotnym (34) do zawracania 
cząstek z separatora cząstek (14) do komory spalania (12). 
Otwory wlotowe (50) przechodzą od złoża cząstek do komory 
spalania, zaś wysokość złoża cząstek jest utrzymywana powyżej 
otworów wlotowych w odległości wystarczającej na utworzenie 
uszczelnienia gazowego. Cząsteczki w złożu sązfluidyzowane, 
zaś dysze transportujące (52,54, 56,58, 59) są umieszczone na 
rozmaitych poziomach dla transportowania cząsteczek ze złoża 
poprzez otwory wlotowe do komory spalania. W złożu mogą być 
zastosowane wymienniki ciepła (38), np. przegrzewacze, dla 
odzyskiwania ciepła z cząsteczek. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 308953 (22) 93 11 09 6(51) F23C11/02 
F22B 31/00 

(31) 92 973396 (32) 921110 (33) US 
93 41571 05 04 93 US 
93 89810 12 07 93 US 
93 124767 22 09 93 US 

(86) 93 11 09 PCT/FI93/00466 
(87) 94 05 26 W094/11674 PCT Gazette nr 12/94 
(71) AAHLSTROM CORPORATION, 

Noormarkku, FT 
(72) Hyppänen Timo 
(54) Sposób i urządzenie do uruchamiania 

układu z krążącym złożem fluidalnym 
(57) Układ krążącego złoża fluidalnego i sposób jego uru

chamiania, tworzą strefę przenoszenia ciepła zawierającą głów
nie czysty gaz fluidyzujący stwarzający korzystne warunki do 
przegrzewania, przy otrzymywaniu wystarczająco dużego prze
pływu materiału stałego w komorze wymiennika ciepła zarówno 
w warunkach wysokiego jak i niskiego obciążenia, dla otrzyma
nia pożądanej wydajności przenoszenia ciepła. Komora wy
miennika ciepła (38) jest umieszczona w pobliżu spodu kanału 
powrotnego (16), podłączonego pomiędzy separatorem czą
stek (14) i komorą spalania (12) układu z krążącym złożem 
fluidalnym, ze ścianą wspólną (22a) oddzielającą komory spa
lania i wymiany ciepła. Cząsteczki są ponownie wprowadzane 
do komory spalania przez wlot cząsteczek stałych (32) w ścianie 
wspólnej i cząsteczki te mogą przechodzić bezpośrednio z 
komory do komory wymiany ciepła poprzez kanał (52) we wspól
nej ścianie ponad wlotem cząstek stałych. Można również zasto
sować w ścianie wspólnej powyżej kanału wlot gazu (56), dla 
umożliwiania przepływu gazufluidyzującegoz komory wymiany 
ciepła do komory spalania. Wlot (42) cząstek starych może 
zawierać liczne wąskie, zasadniczo poziome, wydłużone, usta
wione pionowo w stos szczeliny (44). 

(23 zastrzeżenia) 
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A1(21) 308954 (22) 93 11 09 6(51) F23C11/02 
F22B 31/00 

(31) 92 973396 (32)921110 (33) US 
93 41571 05 04 93 US 
93 66277 26 05 93 US 
93 131852 0510 93 US 

(86) 93 11 09 PCT/FT93/00467 
(87) 94 05 26 W094/11672 PCT Gazette nr 12/94 
(71) A.AHLSTROM CORPORATION, 

Noormarkku, FI 
(72) Hyppänen Timo 
(54) Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła 

w reaktorze ze złożem fluidalnym 
(57) Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła z rozdrob

nionego materiału stałego w reaktorze ze złożem fluidalnym, 
wykorzystuje komorę przekazywania ciepła, w której umieszczo
ne są powierzchnie przekazujące ciepło. Gorący rozdrobniony 
materiał stały jest w sposób ciągły doprowadzany do komory 
przekazywania ciepła, dokąd wprowadzany i skąd odprowadza
ny jest również gaz. Gaz jest wprowadzany do komory przeka
zywania ciepła w celu kontrolowania przepływu rozdrobnionego 
materiału stałego w tej komorze. Komora przekazywania ciepła 
jest podzielona na przynajmniej jedną strefę przekazywania 
ciepła (46, 46') i przynajmniej jedną strefę przenoszenia roz
drobnionego materiału stałego (48) z uwzględnieniem większej 
ilości powierzchni przekazujących ciepło w strefach przekazy
wania ciepła niż w strefach przenoszenia rozdrobnionego ma
teriału stałego. Przekazywanie ciepła jest kontrolowane przez 
wprowadzanie oddzielnie kontrolowanych strumieni gazu (50, 
50', 50") do stref przekazywania ciepła i do stref przenoszenia 
rozdrobnionego materiału stałego. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 302418 (22)94 02 28 6(51) F23L15/00 
F23J 15/00 

(71) Elektrownia TURÓW, Bogatynia 
(72) Wędzonka Jan, Stolarski Wiesław, Jabłoński 

Janusz, Sniechowski Andrzej, Hincewicz 
Stanisław, Bembenek Adam 

(54) Sposób i układ do obniżania temperatury 
spalin wylotowych oraz podgrzewania 
powietrza kotłów energetycznych 

(57) Sposób obniżania temperatury spalin wylotowych oraz 
podgrzewania powietrza kotiów energetycznych ciepłem spalin 
wylotowych polega na tym, że gorące spaliny wylotowe z kotła 
energetycznego (1) przechodzą na odcinku między obrotowym 
podgrzewaczem powietrza (3) typu Ljungstróma, a elektrofil
trem (8) przez schładzające rurowe wymienniki ciepła (4) umie
szczone w poszczególnych kanałach spalin wylotowych (2), a 
odzyskane ciepło przekazywane jest czynnikiem grzewczym 
przeciwprądowo z rurowych wymi&nników ciepła (4) do kalory-

ferowych podgrzewaczy powietrza (6) umieszczonych w kana
łach zimnego powietrza (7), podgrzewających wlotowe powie
trze przed wejściem do obrotowych podgrzewaczy powietrza (3) 
typu Ljungströma. Układ charakteryzuje się tym. że w poszcze
gólnych kanałach spalin wylotowych (2) między obrotowymi 
podgrzewaczami powietrza (3) typu Ljungströma a elektrofil
trem (8), umieszczone są podwieszone do górnych części tych 
kanałów rurowe wymienniki ciepła (4) składające się z segmen
tów połączonych w układ przeciwprądowy, zbudowanych z 
płatów ułożonych w szereg równolegle do kierunku przepływu 
spalin i ścian bocznych kanałów spalin wylotowych (2). Kolekto
ry wyjściowy (12) i wejściowy (11) połączone są z kaloryferowy
mi podgrzewaczami powietrza (6) przeciwprądowo. Rurowe 
wymienniki ciepła (4) w kanałach spalin wylotowych (2) i kalo
ryferowe podgrzewacze powietrza (6) w kanałach zimnego po
wietrza (7) tych samych ciągów tworzą autonomiczny układ (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 307625 (22)95 0310 6(51) F24D 3/00 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Kupiec Edward, Koryl Stanisław, Szymański 

Władysław 
(54) Instalacja centralnego ogrzewania z węzłem 

podgrzewania wody oraz układ sterowania 
węzłem podgrzewania wody 

(57) Wynalazek dotyczy instalacji co. i układu sterującego 
węzłem podgrzewania wody. Węzeł zawiera wymiennik ciepła 
(W) i alternatywne źródło ciepła (A) połączone ze sobą równole
gle lub szeregowo i zaopatrzone we współny zawór regulacyjny 
z napędem (N) mechanicznym, włączony w węzeł podgrzewa
nia wody przed pompą (P) obiegową. Wspólny zawór regulacyj
ny obu źródeł ciepła może być zaworem (ZRD) dwudrogowym 
podwójnym lub zaworem trójdrogowym, podobnie jak zawór 
(ZS) sieciowy. Odbiorniki ciepła (G) wyposażone są również w 
zawory (ZT) trójdrogowe połączone z przewodem (11) powrot
nym z instalacji, przewodem (10) obejściowym. Wszystkie za
wory (ZRD, ZS, ZT) regulacyjne posiadają zawieradła obrotowe 
złożone z płaskich wkładek ceramicznych będących pod napo
rem elementu sprężystego i pod naporem medium. Połączenia 
przewodów i urządzeń regulacyjnych są tak dobrane, że wy
miennik ciepła (W) może pracować w I lub II stopniu podgrze
wania wody, podobnie jaki alternatywne źródło ciepła (A). Układ 
sterowania (US) składa się z bloku predykcji i programowania 
sygnałów wejściowych parametrów czynników zewnętrznych 
oraz z dwóch bloków sterowania sprzężonych z czujnikami 
temperatury Ti ...T7 zainstalowanych w rożnych miejscach węz
ła podgrzewania wody. Bloki sterowania włączone są w obwody 
zasilania elektrycznego urządzeń regulacyjnych jakimi są zawo
ry (ZRD), (ZS) trójdrogowe iub dwudrogowe podwójne oraz w 
obwód zasilania pompy (P) obiegowej i alternatywnego źródła 
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ciepła (A). Instalacja jest przewidziana do stosowania w ukła
dach ogrzewczych wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych 
z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych źródeł ciepła. 

(9 zastrzeżeń ) 

A1(21) 303380 (22)9402 28 6(51) F27B 3/24 
(71) Huta ZAWIERCIE, Zawiercie 
(72) Maliński Zdzisław, Kustra Marian, Olesiński 

Krzysztof, Lotko Józef, Szlęk Edward, 

Kostańczyk Włodzimierz, Gzieło Józef, 
Łągiewka Ryszard, Sołtysik Wacław 

(54) Układ chłodzenia odciągu gazów 
spalinowych elektrycznego pieca łukowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wykorzystania ciepła 
wody chłodzącej odciąg gazów spalinowych elektrycznego pie
ca łukowego. 

Układ charakteryzuje się tym, że osadnik (3), segmenty 
przewodów (4, 5) mają ściany wykonane z rur połączonych 
szczelnie płetwami, a początki rur tych segmentów połączone 
są za pomocą przewodów (7) doprowadzających z dolną czę
ścią zbiornika wodno-parowego (6), zaś wyloty tych segmentów 
połączone są w górnej części przy pomocy przewodów (8) 
wodno-parowych ze zbiornikiem (6) wodno -parowym. Ponadto 
w osadnikach (3) usytuowane są przegrzewacze (10) połączone 
dopływem, przewodem parowym powrotnym (11) z górną czę
ścią zbiornika (6) wodno-parowego, zaś wyloty przegrzewaczy 
(10) osadników (3) łączą się przewodem pary przegrzanej (12) 
z przewodem sieci odbiorczej (15). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 307577 (22) 95 03 07 6(51) G01K 17/06 
(71) Honk Antoni, Radom 
(72) Honk Antoni, Purgał Paweł, Michalski 

Sylwester, Kozerski Tadeusz, Molendowski 
Witold 

(54) Urządzenie do pomiaru ilości ciepła 
oddanego przez grzejnik 

(57) Urządzenie do pomiaru ilości ciepła oddanego przez 
grzejnik nadające się do rozliczania kosztów ogrzewania po
mieszczeń posiada zamontowane w zaworze grzejnikowym 
wyposażonym w głowicę termostatyczną elementy pomiaro
we składające się z płytki (1) o postaci krążka metalowego 
unieruchomionego pomiędzy trzpieniem (5) zaworu, oraz po-

pychaczem (6) głowicy, cewki indukcyjnej (2) swobodnie oka
lającej płytkę (1) i umocowanej nieruchomo w doinej części 
korpusu głowicy, a także z dwóch termopar, których złącze 
gorące (3) zamontowane jest w korpusie zaworu, zaś złącze 
gorące (7) zamontowane jest na pokrętle głowicy. 

Dane z pomiarów w zaworze z elementami pomiaro
wymi przetwarzane są w przetworniku na impulsy elektryczne 
oraz kodowane w układzie mikroprocesorowym, który jest 
połączony kablem koncentrycznym do centralnego układu 
mikroprocesorowego. 

Odmiana urządzenia posiada płytkę o postaci krążka 
metalowego odizolowanego od trzpienia (5) płytką izolacyjną, 
przy czym płytka stanowi jedną elektrodę, a korpus zaworu 
drugą elektrodę pomiarową. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 302477 (22)94 03 03 6(51) G01N 25/06 
G01K17/00 

(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Jura Stanisław, Jura Jerzy, Jura Zbigniew 
(54) Sposób i forma odlewnicza przeprowadzenia 

próby analizy termicznej i derywacyjnej 
krzepnącego materiału 

(57) Sposób wykonania próby analizy termicznej i derywa
cyjnej krzepnącego materiału polega na tym, że stabilizuje się 
cieplnie próbnik pomiarowy wraz z termoparą, a stabilizacja 
polega na tym, że nagrzewa się próbnik pomiarowy ciekłym 
metalem, wlewając do niego ciekły materiał, który przelewa się po 
napełnieniu próbnika, do zbiornika przelewowego, przy czym 
przez próbnik przelewa się stałą objętość ciekłego metalu w 
ustalonym czasie aż do napełnienia zbiornika przelewowego. 

Forma odlewnicza do wykonania próby termicznej i 
derywacyjnej krzepnącego materiału charakteryzuje się tym, że 
posiada dwie wnęki połączone kanałem przelewowym (4) przy 
czym jedną wnękę stanowi próbnik pomiarowy (2), w którym 
zamocowana jest termoparą (5) korzystnie w cieplnym środku 
próbnika, a drugą wnękę stanowi zbiornik przelewowy (3) dla 
przelewanego materiału. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 302358 (22)94 0222 6(51) G01R 29/20 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Nowak Karol 
(54) Układ do pomiaru przekładni 

transformatorów energetycznych 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że uzwojenie pierwotne 

badanego transformatora (T) jest połączone z autotransforma-
torowym indukcyjnym dzielnikiem napięcia (D2) o stałej prze
kładni. Uzwojenie wtórne badanego transformatora (T) jest po
łączone, przez pierwszy przełącznik (P1), z dzielnikiem napięcia 
(D1) o zmiennej przekładni. Z wtórną stroną tego dzielnika (D1) 
jest połączony, przez drugi przełącznik (P2), wielodekadowy 
indukcyjny dzielnik napięcia (D3). Wyjecie dzielnika (D3) jest 
połączone, przez fazoczuły wskaźnik zera (WZ), ze stałym od
czepem dzielnika (D2) o stałej przekładni. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302450 (22)94 03 02 6(51) G01V 3/00 
(75) Sokołowski Stanisław, Rabka 
(54) Sposób otrzymywania taśmy do wykrywania 

w gruncie niemetalowych przewodów 
(57) Sposób polega na tym, że na elastyczną taśmę z two

rzywa sztucznego nakleja się taśmę metalową najkorzystniej w 
postaci wąskiego paska, a następnie na nią nakłada się na 
przykład samoprzylepną taśmę z tworzywa w ten sposób, że jej 
krawędzie stykają się trwale z powierzchnią taśmy elastycznej 
tworząc szczelny kanał dla taśmy metalowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302464 (22)9403 02 6(51) G05D 7/06 
(71) POLDC Przedsiębiorstwo 

Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp.z o.o., 
Żukowo k/Kartuz 

(72) Baran Mirosław, Grządzielski Jerzy 
(54) Termoelektryczny mechanizm sterujący, 

zwłaszcza zawory 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji termoele

ktrycznego mechanizmu zawierającego termiczny siłownik (1) 
opasany elektryczną grzejną spiralą (2), osadzony w wewnętrz
nej części osadczego pierścienia (5), w którego zewnętrznej 
części umieszczona jest obudowa (6). 

Z dolną częścią osadczego pierścienia (5) kształtowo 
połączona jest nakrętka (8) mocująca sterowany zawór. Na 
końcu przesuwnego trzpienia (3) termicznego siłownika (1) na
sadzona jest tulejowa termiczna osłona (4). Wewnętrzna prze
strzeń obudowy (6) wypełniona jest masą (7) o wysokim oporze 
termicznym. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 302338 (22) 94 02 23 6(51) G05F1/563 
H01J 23/34 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Piotrowski Jan 
(54) Układ zasilania lamp 
(57) Układ zasialania lamp z uziemioną anodą i kolektorem 

lampy będącym na potencjale, składający się z dwóch źródeł 
zasilania, z których jedno jest włączone pomiędzy katodę lampy 
a kolektor tak, że jego biegun ujemny jest dołączony do katody 
a biegun dodatni do kolektora, charakteryzuje się tym, że drugie 
źródło zasialnia (4) jest włączone pomiędzy pierwsze źródło (2) 
zasilające kolektor (Kol) i uziemioną anodę (A) tak, że dodatni 
biegun drugiego źródła (4) jest dołączony do uziemionej anody 
(A), a ujemny do dodatniego bieguna źródła pierwszego (2) 
zasilającego kolektor (Kol). 

Układ ma jedną pętlę sprzężenia zwrotnego (7) obejmu
jącą oba źródła (2,4), a działającą tylko na źródło drugie (4) albo 
każde ze źródeł (2, 4) ma własną pętlę sprzężenia zwrotnego. 

(5 zastrzeżeń) 

Ał(21) 307460 (22)95 02 27 6(51) G06F 9/38 
(31) 94 205021 (32) 94 03 01 (33) US 
(71) INTEL CORPORATION, Santa Clara, US 
(72) Hinton Glenn J., Papworth David B., Glew 

Andrew R, Fetterman Michael A, Colwell 
Robert P. 

(54) Potokowe przetwarzanie rozkazów w 
systemie komputerowym 

(57) Sposób potokowego wykonywania rozkazów w syste
mie komputerowym przewiduje stosowanie zbioru rozkazów w 
postaci ciągłego strumienia operacji. 

W jednym z przykładów wykonania strumień operacji 
powstaje przez przegląd pamięci podręcznej rozkazów w celu 
pobrania zbioru rozkazów, dekodowanie długości rozkazu, ra
towanie zbioru rozkazów oraz dekodowanie instrukcji. Według 
wynalazku dokonuje się przemianowywania rejestrów, alokacji 
zasobów i przesyłania części każdego z ciągłych strumieni 
operacji do urządzenia buforującego (na przykład stanowiska 
rezerwowania). Etapy przeglądu pamięci podręcznej rozkazów, 
dekodowania długości rozkazów, rotowania zbioru instrukcji, 
dekodowania zbioru instrukcji i przemianowywania rejestrów 
wykonywane są w kolejnych fazach potokowych. 

Według wynalazku ciągły strumień operacji wykonywa
ny jest w sposób niesekwencyjny. Przy wykonywaniu zbioru 
rozkazów otrzymuje się wyniki wykonania. W jednej z odmian 
wykonywania odbywa się wykonanie rozkazów przez określenie 
gotowości do wykonania każdej z operacji i uszeregowanie 
operacji z gotowymi danymi. 

Te operacje ekspediowane są do bloku wykonawcze
go i wykonywane. Wyniki są wpisywane zwrotnie w celu wy
korzystania przy innych operacjach lub do wyprowadzenia 
bądź indykacji. Określenie gotowości do wykonania, ekspedy
cja, wykonanie i zapis zwrotny odbywają się w kolejnych fazach 
potokowych. 

Według wynalazku dokonuje się również wycofywania 
każdej z operacji ciągłego strumienia operacji w taki sposób, że 
jej wynik przyporządkowany jest stanowi strukturalnemu, i na
stępuje przywrócenie sekwencyjnego porządku programu. We
dług wynalazku opisane powyżej fazy zestawia się w potok tak, 
że możliwe jest równoczesne wykonywanie wielu rozkazów, 
każdego w rożnym etapie jego wykonania. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 307473 (22)95 02 28 6(51) G06F13/36 
(31) 94 205040 (32) 94 03 02 (33) US 
(71) INTEL CORPORATION, Santa Clara, US 
(72) Brayton James M., Rhodehamel Michael W., 

Sarangdhar Nitin V., Hinton Glenn J. 
(54) System komputerowy i sposób utrzymywania 

spójności pamięci w potokowej, nie 
blokującej, wykorzystującej pamięć 
kieszeniową kolejce żądań dostępu do szyny 

(57) Ujawniony jest system komputerowy oraz sposób jego 
działania, posiadający mechanizm do zapewniania spójności 
danych pomiędzy różnymi poziomami pamięci kieszeniowych 
w wielopoziomowym hierarchicznym systemie pamięci. 

Mechanizm spójności pamięci kieszeniowych wykorzy
stuje koiejkę żądań do szyny zewnętrznej wraz ze związanym z 
nią mechanizmem, który pracuje dla monitorowania i kontroli 
wysyłania żądań do danych, takich jak żądania odczytu i żąda
nia zapisu, na szynę zewnętrzną. System komputerowy zawiera 
jeden lub więcej jednostek CPU, z których każda posiada ten 
mechanizm zachowywania spójności. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 307461 (22)95 02 27 6(51) G06F13/374 
(31) 94 205035 (32) 94 03 01 (33) US 
(71) INTEL CORPORATION, Santa Clara, US 
(72) Fisch Matthew A, Rhodehamel Michael W., 

Sarangdhar Nitin 
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(54) Urządzenie i sposób inicjalizacji bloków -
użytkowników magistrali 

(57) Mechanizm inicjalizacji do arbitrażu między symetrycz
nymi użytkownikami zapewnia, że każdy ž wieiu użytkowników 
magistrali inicjalizowany jest inną wartością licznika arbitrażo
wego. Licznik arbitrażowy każdego z użytkowników magistrali 
stwierdza, który z użytkowników jest ostatnim lub bieżącym 
uprawnionym do dostępu do niej, i który z użytkowników będzie 
następnym uprawnionym do dostępu do magistrali. Wszyscy 
użytkownicy magistrali są zgodni co do następnego użytkowni
ka upoważnionego do dostępu w momencie resetu systemowe
go, umożliwiając mu dostęp do magistrali jako pierwszemu. 
Każdy z liczników arbitrażowych użytkownika inicjalizowany jest 
zgodnie z własnym jego identyfikatorem. Końcówki arbitrażowe 
użytkowników magistrali połączone są między sobą tak, że 
każdy z użytkowników wyznacza sam dla siebie niepowtarzalny 
identyfikator, na podstawie rozpoznania, która z końcówek ar
bitrażowych jest aktywna w momencie resetu systemowego 
oraz na podstawie maksymalnej możliwej liczby użytkowników 
magistrali. Po wyznaczeniu swojego własnego identyfikatora, 
każdy z użytkowników magistrali inicjalizuje swój licznik arbitra
żowy tak, że wszyscy użytkownicy są zgodni co do tego, który 
z nich jest użytkownikiem priorytetowym. Każdy z użytkowników 
dokonuje tej inicjalizacji na podstawie swojego własnego iden
tyfikatora, identyfikatora użytkownika priorytetowego oraz ma
ksymalnej możliwej liczby użytkowników magistrali. 

(39 zastrzeżeń) 

A1(21) 302412 (22) 94 02 24 6(51) G09B 23/18 
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Bednarek Stanisław 
(54) Układ połączeń do pokazu linii sił pola 

magnetycznego występujących pod wpływem 
prądu elektrycznego 

(57) Układ ma przewodnik w postaci poziomej, o dowolnej 
postaci płytki (1) nieferrom agnetycznej przewodzącej prąd 

elektryczny, do umieszczania na niej rozsianych opiłek żelaza. 
Przewodnik ten jest włączony w obwód między biegunem do
datnim a biegunem ujemnym zasilacza (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302483 (22) 94 03 03 6(51) G09F15/00 
B65F1/12 

(75) Rosner Antoni, Szczecin; Jaworski 
Kazimierz, Szczecin; Paszek Jerzy, Szczecin 

(54) Słup reklamowy i zarazem pojemnik na 
odpady surowców wtórnych oraz układ 
cięgnowy do jego opróżniania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest słup reklamowy i zarazem 
pojemnik na odpady surowców wtórnych, zwłaszcza selekcjo
nowanego barwnego szkła, charakteryzujący się tym, że jego 
korpus (1) składa sie z łukowych elementów (2), których zagięte 
obrzeża (3) służą do mocowania działowych ścianek (6) dzielą
cych korpus na odrębne, korzystnie trzy, pojemnikowe komory. 
Ponad wypukłą pokrywą dachową (9) usytuowane jest wieiora-
mienne jarzmo (10) i zaczepowe ucha (11) połączone sztywnymi 
cięgnami (15) i wspólnymi elastycznymi cięgnami (16) z zacze
pami (17) pokryw dennych (12), sąsiadujących ze sobą i przy
należnych, każda do wyodrębnionych pojemnikowych komór, 
które to pokrywy połączone są przy pomocy zawiasów (21) z 
korpusem (1). Ukształtowane skośnie obrzeża pokryw dennych 
(12) tworzą stożkową podstawę (25) słupa reklamowego i zara
zem pojemnika. 

(7 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 302465 (22) 94 03 02 6(51) H01F1/117 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych S.A 

KRYWAŁD-ERG, Knurów 
(72) Wojnar Janusz, Świątek Ryszard 

(54) Sposób otrzymywania elastycznej taśmy 
podatnej do magnesowania oraz dysza 
kalibrująca do tego sposobu 

(57) Sposób polega na sporządzeniu masy zhomogenizo-
wanej, która w postaci granulatu stanowi wsad do produkcji 
taśmy przez jej wytłoczenie za pomocą skonstruowanej do tego 
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celu dyszy kalibrującej w wytłaczarce ślimakowej. Masę w pier
wszym etapie procesu sporządza się ze ściśle określonych 
wagowo składników jak z ferrytu baru, polietylenu chlorosul-
fonoWego, oleju maszynowego, granulatu wykonanego na ba
zie polichlorku winylu i stearyny. W drugim etapie sporządzony 
granulat wprowadza się do wytłaczarki ślimakowej i w podwy
ższonej temperaturze przy ściśle określonych obrotach ślima
ka wytłacza się w znany sposób taśmę elastyczną o grubości 
od 0,5 do 2 mm. 

Dysza kalibrująca wykonana jest w kształcie walca (1) 
(1) i ma wewnątrz wielokształtne wydrążenie (2) o nachylonych 
ściankach (3) w kierunku do wlotu masy. Ścianka (3) przechodzi 
na wysokości (fe) po łuku o promieniu (n) do poziomu, po czym 
ponownie przechodzi po łuku o promieniu (te) do przewężenia 
(4) o pochyłych ściankch, a w rzucie pionowym o przekroju 
prostokątnym, które zakończone są szczeliną kalibrują
cą (5) w przekroju prostokątnym i o szerokości (si) rów
nej od 0,5 do 2 mm. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 302447 (22)94 03 02 6(51) H01F 7/00 
E05C17/56 

(71} Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Magnes zamka magnetycznego 
(57) Magnes zamka ma płytkę z materiału magnetycznie 

twardego (2) zamocowaną na płytce podłożowej (1) z materiału 
nieferromagnetycznego. Od strony dwóch przeciwnych biegu
nów płytki wykonanej z materiału magnetycznie twardego (2) są 
dociśnięte oraz zamocowane do płytki podłożowej (1) dwie 
płytki (3) z materiału magnetycznie miękkiego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302442 (22)94 0228 6(51) H01M 4/24 
(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów i 

Ogniw, Poznań 
(72) Kunicki Jerzy, Młynarek Grażyna, Nowacki 

Alfred, Pietrzak Marian 
(54) Sposób przygotowania elektrody ujemnej 

akumulatorów zasadowych 
(57) Sposób przygotowania elektrody ujemnej akumulato

ra zasadowego niklowo-kadmowego polega na tym, że przed 
zmieszaniem tlenku żelaza z tlenkiem kadmu i dodatkowo 
grafitem, przeprowadza się proces aktywacji tlenku żelaza 
związkami siarki. Mieszaninę aktywnego żelaza z tlenkiem kad
mu i grafitem zwilża się roztworem siarczanu niklu i miesza 
równocześnie zwilżając roztworem alkoholu poliwinylowego i 
wodorotlenku potasu. Masę sezonuje się i miesza przez od 1 do 
2-ch godzin, dalej suszy, a otrzymaną masą wypełnia się kie
szonki elektrody. Proces aktywacji przeprowadza się między 
innymi siarczkami lub tiosiarczanami. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 308897 (22) 93 11 12 6(51) H01R 31/06 
H01R 13/658 

H01R 9/03 
(31) 92 4238224 (32) 921112 (33) DE 
(86) 93 1112 PCT/DK93/00371 
(87) 9405 26 W094/11928 PCT Gazette nr 12/94 
(71) LK A/S, Ballerup, DK; TELEGARTNER 

KARL GARTNER GMBH, Steinenbronn, 
DE 

(72) Askov Grenaae Thorsten, DK; Philipp Gerd, 
DE 

(54) Urządzenie do dołączania sprzętu 
elektronicznego 

(57) Wieloprzewodowy ekranowany kabel (14) dla sieci da-
cyjnych instalowany jest wstępnie, na przykład w ścianie (45) 
budynku. Koniec kabla (14) wchodzi w część osłonową (66) i 
połączony jest z wtykiem (10) WESTERN łub z wtykiem podo
bnego typu, niezależnie od tego, jaki system wtykowy będzie 
wykorzystywany w okresie późniejszym. W okresie późniejszym, 
w część osłonową wstawia się określoną przez użytkownika osło
nę modułową (29), zaopatrzoną w wejściowe gniazdo wtykowe 
dopasowane do wtyku (10), oraz następne gniazdo, po stronie 
użytkownika, które może być typu WESTERN lub dacyjnym 
gniazdem IBM, bądź też gniazdem BNC. Wtyk (10) zaopatrzony 
jest w ekran metalowy zapewniający bezpośredni styk z ekra
nem kabla (14) oraz metalowym ekranem wejściowego gniazda 
wtykowego, które z kolei połączone jest elektrycznie z metalową 
osłoną modułową (29). W wyniku uzyskuje się łatwość adaptacji 
do dacyjnego systemu instalacyjnego, w którym strefa od końca 
kabla do określonego przez użytkownika gniazda wtykowego 
(27) jest bardzo skutecznie zaekranowana od przenikających 
zakłóceń. 

(21 zastrzeżeń) 
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A1(21) 302339 (22)94 02 23 6(51) H01R 43/027 
(71) Fabryka Części do Maszyn Szyjących i 

Odlewnia Staliwa FAMAS, Łódź 
(72) Dmowski Edward, Kurpios Henryk, 

Garmulewicz Stanisław, Olejniczak Piotr, 
Rubachą Władysław 

(54) Urządzenie do zaciskania łączówek 
przewodów 

(57) Urządzenie o zacisku śrubowym, realizowanym ręcz
nie za pomocą przestawnego klucza (35) ma zaciskacz (2) z 
dociskiem, osadzonym przesuwnie i wahliwie w korytkowym 
gnieździe belki, stanowiącej jego prowadnicę, przy czym zaci
skacz osadzony jest za pomocą wysuwnych trzpieni we wspo
rnikach podstawy (1), mocowanej rozłącznie obejmą do pod
łużnej belki (3) stelaża, wyposażonego w wieszaki do rur 
konstrukcji wsporczej oraz uchwyty (4) przewodów rurowych. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 302478 (22) 94 03 03 6(51) H02K 21/14 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Zieliński Piotr, Schoepp Konrad 
(54) Maszyna synchroniczna o magnesach 

trwałych 
(57) Maszyna jest wyposażona w stojan zawierający dwa 

oddzielne współosiowe ferromagnetyczne rdzenie (2) z uzwoje
niem twornika, między którymi znajduje się umieszczona na 
wirniku, wielobiegunowa pierścieniowa magneśnica (1) o mag
nesach trwałych. Rdzenie stojana (2) mają na jednej ze swych 
bocznych powierzchni, zwróconej ku powierzchni czynnej mag-
neśnicy, jednakowe zęby (3) i żłobki (4) zgrupowane w symetry
cznie rozłożonych na obwodzie sektorach fazowych. Promienio
we osie symetrii zębów (3), sąsiadujących ze sobą i należących 
do tego samego sektora fazowego, są przesunięte względem 
siebie o kąt równy podwójnej wartości podziałki biegunowej 
magneśnicy (1). Promieniowe płaszczyzny symetrii odpowiada
jących sobie zębów (3), znajdujących się w leżących po prze
ciwnych stronach magneśnicy (1) sektorach fazowych rdzeni (2) 
są przesunięte względem siebie o kąt równy podziałce biegu
nowej magneśnicy (1). W międzysektorowych żłobkach (5), 
znajdujących się między skrajnymi sektorowymi zębami (3), 
należącymi do sąsiadujących ze sobą na obwodzie sektorów 
fazowych są umieszczone boki cewek uzwojenia twornika. Uz
wojenie twornika jest złożone z łukowych cewek (6). Rozpiętość 
cewki (6) jest równa rozpiętości jednego sektora fazowego. Boki 
czynne cewek leżą w międzysektorowych żłobkach (5), a połą
czenia czołowe są ułożone wzdłuż obwodu rdzeni (2). W mię
dzysektorowych żłobkach (5) mogą być nawinięte cewki 
toroidalne obejmujące cały przekrój poprzeczny rdzenia 
(2). Uzwojenie twornika może być umieszczone na obydwu 
rdzeniach (2) lub tylko na jednym z nich. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 302479 (22) 94 03 03 6(51) H02K 21/14 
Ç71Ï Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Zieliński Piotr, Schoepp Konrad 
(54) Maszyna synchroniczna o magnesach 

trwałych 
(57) Maszyna jest wyposażona w stojan zawierający dwa 

oddzielne cylindryczne rdzenie ferromagnetyczne (2,3) z uzwo
jeniem twornika. Między zewnętrznym rdzeniem (2) i wewnętrz
nym rdzeniem (3) znajduje się umieszczona na wirniku, wielo
biegunowa pierścieniowa magneśnica (1) o magnesach trwałych. 
Rdzenie stojana mają na jednej ze swych cylindrycznych powie
rzchni, zwróconej ku powierzchni czynnej magneśnicy, jedna
kowe zęby (4) i żłobki (5) zgrupowane w symetrycznie rozło
żonych na obwodzie sektorach fazowych. Promieniowe osie 
symetrii sąsiadujących ze sobą zębów (4), należących do tego 
samego sektora fazowego, są przesunięte względem siebie o 
kąt równy podwójnej wartości podziałki biegunowej magneśni
cy (1). Promieniowe płaszczyzny symetrii odpowiadających sobie 
zębów (4) znajdujących się w leżących po przeciwnych stronach 
magneśnicy (1) sektorach rdzeni (2, 3) są przesunięte względem 
siebie wzdłuż obwodu maszyny o kąt równy podziałce biegunowej 
magneśnicy (1). W międzysektorowych żłobkach (6) znajdują
cych się między skrajnymi zębami (4) należącymi do sąsiadują
cych ze sobą na obwodzie sektorów fazowych, są umieszczone 
boki cewek uzwojenia twornika. Uzwojenie twornika jest złożone 
z łukowych cewek (7). Rozpiętość cewki (7) jest równa rozpięto
ści jednego sektora fazowego. Boki czynne cewek leżą w mię
dzysektorowych żłobkach (6) znajdujących się w strefach mię
dzy sektorami a połączenia czołowe są ułożone wzdłuż obwodu 
rdzeni (2, 3). W międzysektorowych żłobkach (6) mogą być 
umieszczone cewki toroidalne, obejmujące cały przekrój po
przeczny rdzenia. Uzwojenie twornika może być umieszczone 
na obydwu rdzeniach lub tylko na jednym z nich. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 302456 (22) 94 03 01 6(51) H02M 5/20 
(75) Rawiak Tadeusz, Józefów 
(54) Układ połączeń przetwornicy napięcia 
(57) Układ połączeń przetwornicy napięcia zaopatrzony w 

tranzystory i rezystory, zawiera wzorcowy generator napięcia 
(G) generujący sygnał, którego górne i dolne półokresy są 
wzmacniane w dwóch ramionach (W1, W2) wzmacniacza prze-
ciwsobnego, a następnie przekształcane w transformatorze (T) 
na napięcie zmienne, przy czym właściwą pracę wzmacniacza 
zapewnia rezystor (R) ustalający punkt pracy tranzystorów wy
konawczych, ponadto generator napięcia (G) i wzmacniacz 
przeciwsobny zasilane są ze źródła napięcia stałego (Us), prze
kształcanego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302326 (22)9402 21 6(51) H05K 9/00 
(75) Wosiński Stanisław, Gdańsk 
(54) Modułowy element przemiany energii 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji modułowe

go elementu zawierającego podstawę (1), na której osadzony 
jest zestaw energetycznych punktów (2) wyznaczających wierz
chołki dwóch trapezów (ABCD) i (ABFE) o wspólnej podstawie 
(AB), gdzie wierzchołki (C) i (F) leżą na prostych prostopadłych 
do podstawy (AB) stanowiących wysokości trapezów (ABCD) i 
(ABFĘ. Wysokości poszczególnych trapezów (ABCD) i (ABFE) 
są sobie równe i każda z nich wynosi 0,5 -0,95 podstawy (AB). 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 102564 (22) 95 04 27 6(51) A01D 41/00 
A01D 41/12 

(71) Poiska Akademia Nauk Instytut Agrofizyki 
im. B. Dobrzańskiego, Lublin 

(72) Szot Bogusław, Grochowicz Marian, 
Szpryngiel Mieczysław 

(54) Kombajn zbożowy przystosowany do zbioru 
amaranthusa 

(57) Kombajn charakteryzuje się tym, że w zespole żniwnym 
(1) posiada wydłużoną podłogę utworzoną z ramy (2) pokrytej 
poszyciem, przy czym rama ta wyposażona jest w listwę umo
żliwiającą mocowanie dodatkowej belki palcowej (5) oraz w 
podstawę do osadzenia mechanizmu tnącego oraz zawiera 
elementy do mocowania jej do zespołu żniwnego (1). Na poszy
ciu podłogi jest próg. 

W zespole młócącym (10) posiada trzy komplety przy
słon wycierających {11) zamontowane w równomiernych odstę
pach pod klepiskiem (12). W podsiewaczu (13) posiada sita 
otworowe: jedno (14) o otworach okrągłych zamontowane w 
miejsce sita kłosowego i drugie (15) o otworach mniejszych 
zamontowane w miejsce dolnego sita żal uzjowego oraz posiada 
fartuch (16) umieszczony nad sitem (14) w jego środkowej 
części. Na wale wentylatora (17) osadzone jest koło pasowe. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99782 (22) 94 02 21 6(51) A01K 83/00 
(75) Wiaderny Włodzimierz, Zielona Góra 
(54) Osłonka antyzaczepowa haczyka 

wędkarskiego lub kirba oraz zasada jej 
działania 

(57) Wzór użytkowy dotyczy osłonki przeciwzaczepowej, któ
rej zadaniem jest ochrona haczyka lub kirba wędkarskiego przed 
jego zaczepieniem się o przeszkody w czasie stosowania. 

Osłonka antyzaczepowa składa się z podłużnej pokry
wy (1), posiadającej w tylnym górnym końcu szczelinę -wnękę 

(3), a jej przedni dolny koniec, z otworem (4), zawieszony jest w 
sposób zawiasowy, na wsporniku stałym (6). Oś zawiasy stano
wi śrubka (7). która ma nałożoną miękką podkładkę-do-
cisk (9) i zabezpieczona jest nakrętką (8), przeznaczoną 
do regulacji siły docisku zawieszenia osłonki na wspo
rniku stałym (6). 

Osłonka antyzaczepowa do ochrony kirba posiada dwie 
szczeliny-wnęki hakowe lub jego ochronę stanowią dwie, zawie
szone niezależnie, na wsporniku lub na dwóch wspornikach, 
płytki-pokrywy, osłaniające parę grotów kirba. Każda z tych 
osłonek ma szczeliny-wnęki hakowe i jest zawieszona zawiaso
wo, w sposób regulowany dociskiem tj. nakrętką i miękką pod
kładką na wsporniku (wspornikach) stałym. 

Zgłoszone wzory użytkowe można zastosować w takich 
przynętach jak błystki wahadłowe, obrotowe (wirówki), pilkery, 
przynęty podlodowe oraz woblery. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99846 (22)94 03 02 6(51) A01M1/04 
A01M1/22 

(75) Olech Izabela, Warszawa; Ostasz Henryk, 
Wyszków; Rogucki Witold, Dalekie 

(54) Urządzenie do niszczenia owadów 
(57) Urządzenie ma obudowę, która jest zestawiona z profi

lowanych listew stanowiących wypraski z tworzywa sztucznego 
o dobieranej stosownie do potrzeb długości. 
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Urządzenie składa się z podstawy (1) o przekroju w 
kształcie wydłużonej litery C, z dwudzielnych boków (2, 3) 
łączonych ze sobą kształtowo za pomocą sprężystych elemen
tów oraz z dwudzielnej belki górnej (4, 5) połączonej kształtowo 
za pomocą występów osadzonych wciskowo w podłużne gniaz
da profilowane, przy czym listwy te są zaopatrzone w wałeczko
we elementy sprężyste, a także w gniazda profilowane służące 
do mocowania przewodów zasilających i pozostałego osprzętu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99770 (22)94 02 21 6(51) A44C 9/02 
(75) Mirgos Ryszard, Grodzisk Mazowiecki; 

Mirgos Jadwiga, Stare Babice 
(54) Pierścionek 
(57) Pierścionek pozwala na zmniejszanie lub powiększa

nie jego wymiarów w zależności od potrzeb użytkownika. 
W tym celu końcowe fragmenty (2) pręta, z którego 

wykonany jest pierścionek, znajdują się w górnej części pier
ścionka, zachodząc spiralnie na siebie, a na każdej końcówce 
końcowych fragmentów (2) pręta są zamocowane na stałe 
elementy konstukcyjne (3), wyposażone w otwory (4), będące 
prowadnicami dla tych końcowych fragmentów (2) pręta, do 
których nie są zamocowane elementy konstrukcyjne (3). 

(1 zastrzeżenie) 

powierzchnię zewnętrzną oraz powierzchnię otworu nagwin
towanego (4) pokryte jednolitą folią (3) z tworzywa sztucznego, 
przy czym korpus (1) ma krawędź (5) podciętą do wewnątrz, na 
której zaciśnięte jest obrzeże folii (3), a ponadto nakładka (2) z 
tworzywa sztucznego, mająca otwory na kępki włosów, ma 
obrys odpowiadający zewnętrznemu obrysowi korpusu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102672 (22) 95 05 22 6(51) A47B 13/08 
(71) Krysiak Eugeniusz, Leszno; Krysiak Maria, 

Leszno; Krysiak Sławomir, Leszno; Krysiak 
Elżbieta, Leszno 

(72) Krysiak Eugeniusz, Krysiak Maria, Krysiak 
Sławomir, Krysiak Elżbieta, Sroka Leonard, 
Matysiak Grzegorz 

(54) Płyta meblowa 
(57) Płyta meblowa zbudowana jest z płyty wiórowej surowej 

(1) mającej warstwę przeciwprężną (2) położoną na jednej z 
płaszczyzn oraz z laminatu wtórnie formowalnego (3) pokry
wającego właściwą stronę roboczą płyty. Laminat wtórnie formo-
walny (3) przechodzi z powierzchni części roboczej poprzez 
krzywiznę (4) części czołowej (5) i zachodzi swą częścią końco
wą (6) na część powierzchni, na której znajduje się warstwa 
przeciwprężną (2), korzystnie do styku z tą warstwą. Zagięta 
część końcowa (6) umieszczona jest w wybraniu (7) wykonanym 
w części czołowej (5) po stronie warstwy przeciwprężnej (2). 
Krzywizna (4) pokryta laminatem wtórnie formowalnym (3) utwo
rzona jest z co najmniej dwóch promieni. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99833 (22)94 02 28 6(51) A47F 3/00 
(71) Polski Związek Głuchych, Zakład 

Szkoleniowo-Produkcyjny ELKOM, 
Ostrowiec Świętokrzyski 

(72) Klepacz Marian, Szczerbinski Dionizy, 
Kowalski Lech 

(54) Regał sklepowy wolnostojący 
(57) Regał sklepowy wolnostojący posiada stelaż wyposażo

ny w podstawki lub skrętne koła jezdne, składający się ze 
wsporników bocznych (1) o kształcie litery "L", połączonych ze 
sobą rozłącznie przy wykorzystaniu poprzeczek (2) i (3). Na 
stelażu ustawione są kosze (5,6,7,8 i 9) wraz z nadstawką (1C). 
Kosz (5) jest mocowany do poprzeczek (2) przy pomocy nakła
dek (4), zaś nadstawka (10) jest przymocowana do elementów 
pionowych wsporników bocznych (1) za pomocą uchwytów 
(11). Stabilność stosu koszy (5,6,7,8 i 9) jest utrzymywana przy 
wykorzystaniu ograniczników (12). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99772 (22) 94 02 21 6(51) A47F 8/00 
(75) Piotrowski Zygmunt, Warszawa 
(54) Manekin 
(57) Manekin z tektury, składany w przestrzenny kształt 

modelu człowieka, jest utworzony z dwóch płyt, z których 
pierwsza tworzy głowę (1) i zawiera rygle ruchome względem 
osi symetrii, a druga tworzy korpus (5) i zawiera otwór zamka 
utworzonego przez dno i pokrywę (7) zamka, oraz zawiera 
zakładki usztywniające i skrzydła (9) formujące przestrzenny 
kształt korpusu (5) przez zapięcie łapek w szparze między 
pokrywą (7) a dnem zamków. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99769 (22)94 02 21 6(51) A47L 5/00 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz 
(54) Odkurzacz do czyszczenia urządzeń 

elektrycznych pod napięciem 
(57) Odkurzacz do czyszczenia urządzeń elektrycznych, 

zwłaszcza pod napięciem charakteryzuje się tym, że z otwo
rem przelotowym ssawy (2) jest połączona trwale końcówka 
ssawy (3) wyposażona w kołnierz (4), na której jest osadzona 
obrotowo w osi końcówki ssawy (3) izolacyjna śruba (5) połą-

czona gwintem z izolacyjną nakrętką (9) złączki (11) osadzoną 
w osi złączki (11 ) przy czym w gwincie nakrętki (9) osadzony jest 
obrotowo filtr (8). Ponadto jeden koniec złączki (11) posiada 
kołnierz (7), a drugi przeciwległy koniec złączki (11) posiada 
stożek (22), który w części izolacyjnej (15) jest osadzony wcisko-
wo w kielichu (23) segmentu izolacyjnego rury ssawnej (12). 
Stożek (22) segmentu izolacyjnego rury ssawnej (12) jest połą
czony wciskowo w kielichu (23) rury ssawnej (13) z ograniczni
kiem uchwytu (16), a w części ssącej (20) stożek (22) rury 
ssawnej (13) jest osadzony wciskowo w kielichu (23) złączki 
redukcyjnej (21) połączonej z wężem elektroizoiacyjnym (17), 
który jest połączony z otworem wlotowym (18) urządzenia ssą
cego (19). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99852 (22) 94 03 01 6(51) A47L13/50 
(75) Bender Piotr, Poznań; Tomiak Wojciech, 

Poznań 
(54) Zestaw zmiotki i śmietniczki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw zmiotki i 

śmietniczki, używany przede wszystkim do czyszczenia pomie
szczeń i w gospodarstwie domowym. 

Zestaw zmiotki i śmietniczki, których podłużne uchwyty 
są dopasowane do siebie i mają wzajemnie łączące się elementy 
zaczepowe, charakteryzuje sie tym, że śmietniczka (2) posiada 
wydrążony uchwyt (4) o mniej więcej prostokątnym przekroju 
poprzecznym, który u nasady (5) jest otwarty z wierzchu i od 
czoła, a w swej zasadniczej, swobodnie wystającej części (6), 
jest otwarty od spodu, a ponadto posiada boczne wgłębienie (7) 
i w wierzchniej ścianie ma co najmniej jedno zaczepowe gniaz
do, natomiast uchwyt (3) zmiotki (1) ma boczne wgłębienie (7), 
a z jego wierzchniej ściany wystaje co najmniej jeden zaczepc-
wy występ (11). W złożonym stanie zestawu cały uchwyt (3) 
zmiotki (1) znajduje się wewnątrz uchwytu (4) śmietniczki (2), 
zaczepowy występ (11) zazębia się z zaczepowym gniazdem, 
zaś boczne wgłębienia (7) obu uchwytów (3, 4) pokrywają się 
ze sobą, tworząc wieszakowy hak (12). 

(2 zastrzeżenia) 



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 18 (566) 1995 

U1(21) 102631 (22) 95 05 15 6(51) A61G 7/057 
(75) Żbikowski Czesław, Gdynia; Żbikowski 

Krzysztof, Gdynia 
(54) Materac terapeutyczny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest materac terapeu

tyczny przeznaczony do terapii ludzi zdrowych oraz dla ludzi ze 
schorzeniami, zwłaszcza reumatycznymi i neurogennymi. 

Istotą materaca terapeutycznego jest to, że segmenty 
(1) siatkowej powłoki (2) są wypełnione drobnym naturalnym 
bursztynem o nieregularnych kształtach w postaci sieczki, zaś 
w rogach prostokątnego materaca do siatkowej powłoki (2) są 
przyszyte zatrzaski (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99876 (22)94 03 03 6(51) A61H1/02 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Tracz Marek, Niemyski Włodzimierz 
(54) Rotor elektryczny do rehabilitacji kończyn 

dolnych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rotor do rehabili

tacji kończyn dolnych stosowany, zwłaszcza w warunkach do
mowych. Rotor posiada dwa wsporniki (2ř, 2"), które w dolnej 
części przyspawane są w połowie dwóch równoległych rurek 
połączonych paskiem (13), stanowiących podstawę, przedniej 
(1 ') i tylnej (1 "), z których rurka przednia (1') wyposażona jest 
przy końcach w ograniczniki (16), przy czym wspornik przedni 
(2') wyposażony jest w wysuwaną rurę wewnętrzną (14) bloko
waną zaciskiem (15), która na głównej swej powierzchni posiada 
otwory, zaś w górnej części wsporniki (2', 2") zakończone są 
dwiema tulejami (3', 3") przylegającymi do siebie i posiadają
cymi tuleję teflonową, osadzoną w tulei bliższej (3'), od strony 
większego koła zębatego nieruchomo, a w tulei dalszej (3") 
obrotowo. W tulei teflonowej osadzona jest obrotowo oś (6), a 
na niej umocowane są korby (7) z pedałami oraz większe koło 

zębate (8) połączone łańcuchem (9) z małym kołem zębatym 
(10) osadzonym na osi (11) silnika (12), natomiast tuleja dalsza 
(3") zaopatrzona jest w śrubę dociskową (4) oraz nakładkę 
blokującą (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99803 (22)94 02 24 6(51) A61L 9/04 
(71) Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp 

Górniczych FASER, Tarnowskie Góry 
(72) Dombek-Bosek Maria, Gutowska Stefania 
(54) Pochłaniacz zapachów 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie odwadniania wnętrz lodó

wek. Pochłaniacz ma ażurowy pokrowiec (1) z wydłużeniem (3) 
i otworami (2), w którym znajduje się przepuszczalny woreczek 
(6) w kształcie poduszki, wypełniony materiałem adsorpcyjnym. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 102624 (22) 95 05 15 6(51) A62B 5/00 
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 

Zakład Urządzeń Gazowniczych 
GAZOMET, Rawicz 

(72) Kapczyński Przemysław, Siwak Mirosław, 
Bociong Przemysław, Sokolnicki Andrzej 

(54) Ręczne urządzenie ratownicze 
(57) Ręczne urządzenie ratownicze stanowi zestaw narzędzi 

połączonych ze sobą rozłącznie składający się z topora (1 ) i raka 
(2) umieszczonych w kieszeniach (3) pasa nośnego (4). Topór 
(1) zbudowany jest z głowicy (5) i toporzyska (6) utworzonego 
z trzonu (7), na którym znajduje się okładzina (8), natomiast rak 
(2) wyposażony jest w drąg (22) osadzony w nasadzie (23) 
przechodzącej w część roboczą (24). W obrębie nasady głowicy 
(5) znajduje się mechanizm blokujący (42) zapobiegający wy
sunięciu raka (2) z toporzyska (6). Drąg (22) ma na końcówce 
(35) umieszczonej w głowicy (5) ścięcie (36) oraz wybranie 
środkowe (37) o płaskiej powierzchni (38) usytuowane pomię
dzy końcówkami (34, 35) drąga (22) położone po przeciwnej 
stronie ścięcia (36). Na jednym zakończeniu trzonu (7) umiesz
czona jest końcówka (9), w której osadzony jest kołek (10) 
położony poprzecznie do trzonu (7) toporzyska (6). 

(7 zastrzeżeń) 

U1(21) 99811 (22) 94 02 24 6(51) A63B 5/22 
(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski 
(54) Płotek lekkoatletyczny składany 
(57) Płotek posiada dwie stopy (1), z których każda jest 

wykonana z ceownika zewnętrznego (2) i połączonego z nim 

ceownika wewnętrznego (3). Do stóp (1) są przytwierdzone 
nierozłącznie kolumny (4), z którymi jest połączona rozłącznie 
poprzeczka (5) za pomocą zacisków skręcanych (6). 

Kolumny (4) są wyposażone w głowice ustalające (10) 
z zatyczkami sprężynowymi (12). 

Deska (26) płotka jest przykręcona do teleskopów (11), 
nachodzących na kolumny (4). W środku stóp (1) są umieszczo
ne przeciwciężary (18) z wciskanym sworzniem przesuwającym 
(20). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 99812 (22) 94 02 24 6(51) A63B 65/00 
(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski 
(54) Stojak do oszczepów 
(57) Stojak posiada rurową podstawę (1), poprzeczki rurowe 

(2 i 3), połączone ze sobą i z podstawą (1) słupkiem (4) za 
pomocą spawania. 

Do poprzeczek górnych (2) są przymocowane rozłącz
nie dwie kształtowe płytki górne (5), a do poprzeczek dolnych 
(3) - płytki dolne (6). 

W płytkach górnych (5) są wykonane przelotowe otwory 
na oszczepy, a w płytkach dolnych (6) znajdują się lejkowate 
otwory na końcówki grotów. 

(2 zastrzeżenia) 



48 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 18 (566) 1995 

U1(21) 99867 (22) 94 03 02 6(51) A63B 71/04 
(75) Krawczyk Zbyszko, Częstochowa; 

Petruczenko Mirosław, Częstochowa 
(54) Zestaw do gry w koszykówkę 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw do gry w 

koszykówkę składający się z drewnianej tablicy (1) oraz wahad
łowo połączonej z nią obręczy (2) z podwieszoną, sznurkową 
siatką (3). Konstrukcję wahadłowego połączenia obręczy (2) z 
tablicą (1) stanowi wysięgnik (4) tworzący nierozłączną całość z 
obręczą (2) i zamocowany przegubowo w uchwycie (5), przy
twierdzonym trwale do tablicy (1). Uchwyt (5) w dolnej części 
posiada występy (6) wyznaczające poziome, robocze położenie 
obręczy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 99786 (22)94 02 23 6(51) B01D 21/02 
(75) Bylinowski Włodzimierz, Rzeszów; Bociek 

Leszek, Rzeszów; Tworek Stanisław, Rzeszów 
(54) Urządzenie do regeneracji płynów 

eksploatacyjnych 
(57) Urządzenie do regeneracji płynów eksploatacyjnych, 

zwłaszcza olejów przemysłowych rozwiązuje problem przygoto
wania ich do zasadniczego procesu filtrowania. Konstrukcja 
wsporcza (1) urządzenia posiada w dolnej części zbiornik zle
wowy (5), nad którym znajduje się zbiornik odstojnikowy (6) oraz 
pomost obsługowy, na którym zamocowany jest zespół pompa-
silnik (7), połączony przewodami rurowymi (8) ze zbiornikiem 
zlewowym (5), zbiornikiem odstojnikowym (6) i belką sterowni
czą (13) oraz zestawem zbiorników operacyjnych (31), obok 
których jest umieszczony zespół podgrzewaczy, połączony z 
wymiennikami ciepła. 

(6 zastrzeżeń) 

U1(21) 99775 (22) 94 02 21 6(51) B01D 29/13 
(71) MORATEX Instytut Technicznych 

Wyrobów Włókienniczych, Łódź 
(72) Grabowska Grażyna, Witczak Elżbieta, 

Warda Joanna, Kokoszko Maria 
(54) Przegroda filtracyjna do filtra do 

oczyszczania ciekłego chlorku winylu 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy i kształ

tu przegrody filtracyjnej do filtra do oczyszczania ciekłego chlor
ku winylu, która wykonana jest z materiału włókninowego w 
kształcie zbliżonym do ściętego stożka (1). Stożek (1) jest ze 
strony (4) zamknięty dnem (5), a ze strony przeciwnej wykoń
czony kołnierzem (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99847 (22)94 03 02 6(51) B26B 3/00 
(75) Zawadzka Joanna, Warszawa; Sławiński Jan, 

Warszawa 
(54) Nożyk do obierania owoców cytrusowych 
(57) Nożyk do obierania owoców cytrusowych posiada ele

ment prowadzący (1) z tworzywa sztucznego, w postaci wydłu
żonego wycinka kuli, korzystnie paska, zakończony z jednej 
strony płaską krawędzią tnącą (2). Na powierzchni elementu 
prowadzącego (1), od strony przylegającej do owocu, znajduje 
się występ płaski (3) z krawędzią tnącą, natomiast na zewnętrz
nej powierzchni usytuowany jest uchwyt (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 100886 (22)94 07 16 6(51) B29C 45/20 
(71) Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o., Buk 
(72) Kazimierski Maciej, Rzepka Bogumił 
(54) Dysza wtryskowa z wkładką filtrującą 
(57) Dysza, z wkładką filtrującą o kształcie zamkniętej jedno

stronnie tuiei, zaopatrzonej w otworki (3), usytuowane prosto
padle do osi tulei oraz w rowki (4) z kanalikami (5) i w żeberka 
(6), rozmieszczone na obwodzie tulei, charakteryzuje się tym, 
że na zewnętrznej powierzchni żeberka (6) mają przepusty (7), 
umożliwiające przepływ masy wtryskowej między rowkami (4), 
a otwór wlotowy (8) ma kształt ściętego stożka. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99849 (22) 94 03 02 6(51) B29D 30/52 
B29C 35/02 

(75) Karski Tadeusz, Warszawa 
(54) Urządzenie do wulkanizacji opon i dętek 
(57) Urządzenie do wulkanizowania opon i dętek wszystkich 

typów samochodów posiada korpus (1) zamocowany rozłącznie 
do stołu (2). W tulei korpusu (1) znajduje się zamocowany 
przesuwnie siłownik pneumatyczny (3) z tłoczyskiem, którego 
jest połączona przegubowo górna stopa grzewcza (4). Na trzpie
niu wsuniętym w tuleję korpusu (1) jest umocowana dolna stopa 
grzewcza (5), pod którą znajduje się podtrzymka do opon (6). 
Korpus urządzenia jest wyposażony w zespół sterujący (8) oraz 
elektrozawór (7). Stopy grzewcze (4,5) stanowią elementy, które 
w przekroju poprzecznym mają kształt elipsy, przy czym stopy 
te są wykonane z materiału dobrze przewodzącego ciepło, w 
którym umieszczone są elementy grzejne (9). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99845 (22) 94 02 28 6(51) B42D 15/02 
(75) Ostrowski Józef, Kraków 
(54) Ramka widokówki 
(57) Ramka widokówki charakteryzuje się tym, że na podsta

wową kartkę (1) o określonej z góry wielkości, nałożona jest 
poprzez naklejenie obwodowa ramka (3), która zaopatrzona jest 
w prostokątne okienko (4), stanowiące miejsce na osadzenie w 
nim prostokątnego okolicznościowego zdjęcia lub fotografii, 
podczas gdy na jednym jednym skrajnym brzegu ramki (3) 
naklejona jest przezroczysta samoprzylepna folia (6) zaopatrzo
na od strony wewnętrznej w silikonowy papier (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99854 (22) 94 03 03 6(51) B60C 27/00 
B60R 25/00 

(71) Fabryka Osprzętu Samochodowego 
POLMO,Łódź 

(72) Kleta Bronisław, Wolnicki Andrzej, Stoszek 
Stanisław 

(54) Urządzenie do blokowania kół pojazdu 
(57) Urządzenie do blokowania kół pojazdu, zwłaszcza sa

mochodu, ma ramię górne (4) zamocowane przesuwnie w za
mku (3). Zamek zamocowany jest obrotowo i przesuwnie w 
podłużnym otworze (6) osłony (2), zaś ramiona dolne (1) zamo
cowane są obrotowo do osi (5) zamka (3) oraz obrotowo i 
przesuwnie do osłony (2) poprzez sworznie (7), umieszczone w 
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osłonie (2) i otworach podłużnych (1') ramion dolnych (1). W 
ramieniu górnym (4) jest rząd otworów (8) i wzdłuż otworu 
podłużnego (6) osłony (2) jest rząd otworów (9). Końcówki 
ramion dolnych (1) mają kształttrzech z czterech boków trapezu, 
z którego usunięto większą podstawę, a jedno z ramion jest 
prostopadłe do podstaw. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99843 (22)94 02 28 6(51) B60J1/20 
(75) Piątkowski Adam, Warszawa; Piątkowska 

Alina, Warszawa; Piątkowska-Wieczorek 
Dorota, Warszawa; Piątkowska-Janko Ewa, 
Warszawa 

(54) Osłona przeciwsłoneczna 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia wnętrza 

samochodu przed promieniowaniem słonecznym. Osłona w 
rozwinięciu stanowi prostokątny arkusz (O) materiału, podzielo
ny odcinkami prostych podziału, stanowiących załamania (Z), 
które połączone ze sobą stanowią paski prostokątne, przy czym 
zewnętrzne naroża są zaokrąglone, natomiast w osi symetrii, na 
jednym z dłuższych boków, posiada wycięcie pod lusterko. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99805 (22)94 02 23 6(51) B62D 5/06 
(71) BP-POLCAR Sp. z o.o. w Warszawie Zakład 

w Promniku koło Kielc, Strawczyn 
(72) Minduw Iwanow Iwan, Majek ladeusz, 

Kukulski Tadeusz, Maciejewski Aleksander 
(54) Zbiornik oleju do hydraulicznego układu 

wspomagania kierownicy 
(57) Zbiornik oleju zbudowany jest z cylindrycznego poje

mnika (1) zamkniętego od góry przykrywką (3), w której osadzo
no odpowietrznik (8). Wewnątrz pojemnika (1) znajduje się filtr 
(16) osadzony na trzpieniu (13). 

W dnie (2) umieszczono króćce - dolotowy (14) i króciec 
wylotowy (15), którymi wpływa i wypływa olej do zbiornika. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99838 (22) 94 02 28 6(51) B62D 33/04 
B60J5/10 

(75) Wadas Karol, Olsztyn 
(54) Nadwozie dostawczego pojazdu 

samochodowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laminatowe nad

wozie dostawczego pojazdu samochodowego, zwłaszcza sa
mochodu "LUBLIN", umożliwiające zamknięcie przestrzeni ła
dunkowej. Posiada ono nadbudowę (1) o kształcie zbliżonym 
do prostopadłościanu, mającego wysokość i szerokość równą 
wysokości i szerokości kabiny kierowcy. Nadbudowa (1) ma w 
tylnej ścianie otwór drzwiowy, zamykany drzwiami płytowymi 
(2), zawieszonymi na zawiasach, mocowanych do krawędzi 
górnej otworu drzwiowego. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99830 (22) 94 02 25 6(51) B65D 1/02 
(71) OVITA-NUTRICIA Sp. z o.o., Opole 
(72) Staromiejski Wacław Michał 
(54) Butelka 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji butelki używanej dla celów handlowych na przykład 
do konfekcjonowania soków i przetworów. Butelkę tworzy część 
walcowa (1) przechodząca zaokrągleniem (2) w część zwężają
cą się (3). Promień łuku części zwężającej się (3) jest ponad 
dziesięć razy większy niż promień zaokrąglenia (2). Średnica 
walca nakrętki (4) jest ponad dwa razy mniejsza niż średnica 
części walcowej (1) butelki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102673 (22) 95 05 22 6(51) B65D 1/02 
(75) Gałuszka Kasper, Gliwice 
(54) Butelka 
(57) Butelka z tworzywa sztucznego ma postać wysokiego 

cylindra (1) od góry przechodzącego w odwrócony kształtowy 
lej (2) zakończony gwintem (3), zaś od dołu zamkniętego lekko 
wklęsłym dnem (4). 

Na zewnętrznej powierzchni cylindra (1), od góry i od 
dołu, w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra, są symetrycznie 
rozmieszczone obwodowe występy (6). Butelka ma uchwyt w 
postaci co najmniej dwóch rozstawionych symetrycznie na obwo
dzie zewnętrznej powierzchni cylindra (1) wgłębień (7), usytuowa
nych pomiędzy górnymi i dolnymi obwodowymi występami (6). 
Wgłębienia (7) posiadają poprzeczne bruzdy (8), rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99781 (22) 94 02 21 6(51) B65D 1/10 
(71} Vitrosilikon SA, Iłowa 
(72) Rzepa Tadeusz, Kaczmarek Roman, Kozak 

Zenon, Hasiej Zenon, Magierowski 
Mirosław, Sawicka Halina 

(54) Słój 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest słój do artykułów 

spożywczych, szczególnie pasteryzowanych. 
Słój ma kształt stożka ściętego o zaokrągleniu w miejscu 

łączenia dna (1) z pobocznicą (2). W części górnej ma kołnierz 
(3) o wysokości 1/8 wysokości słoja z niewielkim poobwodowym 
wgłębieniem (4). Zamykany jest pokrywą (5) przewężającą się 
w dolnej części, w której wykonane jest wgłębienie (6). W części 
opierającej się na kołnierzu (3) pokrywa (5) ma średnicę nieco 
większą od średnicy kołnierza (3) i poobwodowe wgłębienie (7). 
Wewnątrz ma wybranie o zaokrągleniu w miejscu łączenia się 
ściany bocznej z dnem (8), jak również w dnie (8) ma wybranie 
o średnicy nieco większej od średnicy dna (1) słoja. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99826 (22)94 02 24 6(51) B65D 27/32 
(75) Woźniak Zbigniew, Kraków 
(54) Koperta 
(57) Wzór stanowi rozwiązanie problemu szybkiego, łatwe

go i estetycznego otwierania kopert. 
Powłoka (1) koperty ma przerwę szczelinową (2), na 

którą naklejona jest usuwalna taśma (3). 
(3 zastrzeżenia) 



52 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 18 (566) 1995 

U1(21) 102593 (22) 95 05 09 6(51) B65D 37/00 
A45C3/02 

(75) Wolinska-Szatkowska Janina, Gdańsk 
(54) Zamknięcie, zwłaszcza do teczek 
(57) Zamknięcie zestawione jest z obrotowego rygla oraz 

gniazda. Górną część (1) rygla stanowi ramię osadzone na 
walcu z poosiową szczeliną. Czop stanowiący dolną część (7) 
rygla posiada kołnierz oraz główkę z otworem. 

Kształt główki czopa odpowiada kształtowi szczeliny 
walca górnej części (1) rygla. 

Rygiel zamocowany jest obrotowo w otworze dolnej 
pokrywy (18) teczki. Gniazdo (13) zamocowane jest w otworze 
górnej pokrywy (17) teczki. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99825 (22)94 02 24 6(51) B65D 47/00 
B67C9/00 

(75) Breska Krzysztof, Brusy 
(54) Otwieracz do butelek 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest otwieracz do bu

telek, zwłaszcza kapslowanych. 
Stanowi go walcowy korpus (1) z nasadką (2), którego 

przednia, przewężona obustronnie część, posiadająca zagłę
bienie (7) ograniczone półkolistą czaszą z otworem (3), zawiera 
blaszaną profilowaną wewnętrzną wkładkę (4) z otworem robo
czym (8), zachodzącym pierścieniowo na otwór (3). 

Wewnętrzna część korpusu (1) w walcowej części 
chwytnej stanowi magazynek kapsli (14). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99788 (22) 94 02 24 6(51) B65D 47/10 
(71} Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT, Warszawa 
(72) Woźniak Kazimierz 
(54) Zamknięcie pojemnika na płyny i kosmetyki 
(57) Zamknięcie pojemnika na płyny i kosmetyki charakte

ryzuje się tym, że nasadka (1) posiada otwór (4), w którym 
osadzony jest występ (5) mający haczykowate zakończenie, 
połączony z plombą (6), która połączona jest poprzez elementy 
łączące z powierzchnią pokrywy (2). Od strony wewnętrznej 
pokrywa (2) ma dwa prostopadłe do powierzchni pokrywy (2) 
prostokątne występy (13) i jeden występ (14) pochylony do 
powierzchni pokrywy (2) i prostopadle usytuowany do wystę
pów (13). Występy (13) i (14) umiejscowione są wokół otworu w 
pokrywie (2) zawierającego plombę (6) i elementy łączące. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99870 (22) 94 03 02 6(51) B65D 75/42 
(75) Zyska Arkadiusz, Częstochowa 
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(54) Pudełko do pakowania zbiorczego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wykonane ze sztyw

nej tektury pudełko, stosowane jako opakowanie zbiorcze mniej
szych pojemników z sałatkami iub innymi produktami. Charakte
ryzuje się ono lym, że w równoległej do dna płaszczyźnie wierzchu 
(2) wykonane ma wycięcia (3), rozmieszczone w jednym rzędzie i 
posiadające wymiary mniejsze od wymiarów pakowanych w pu
dełko mniejszych pojemników (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99871 (22) 94 03 02 6(51) B65D 75/42 
(75) Zyska Arkadiusz, Częstochowa 
(54) Pudełko do pakowania zbiorczego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wykonane 

ze sztywnej tektury pudełko, stosowane jako opakowa
nie zbiorcze mniejszych pojemników z sałatkami lub 
innymi produktami. 

Charakteryzuje się ono tym, że w równoległej do dna 
płaszczyźnie wierzchu (2) wykonane ma wycięcia (3), rozmiesz
czone nad sobą w dwóch równoległych rzędach. Wycięcia te 
mają wymiary mniejsze od wymiarów poszczególnych pakowa
nych w pudełko mniejszych pojemników (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 99816 (22) 94 02 24 6(51) B65G 15/22 
(71) Katowicki Holding Węglowy SA Kopalnia 

Węgla Kamiennego WESOŁA, 
Mysłowice-Wesoła 

(72) Wiedyska Czesław, Bondek Stanisław, 
Krasnowski Stanisław, Jasiński Ryszard, 
Bracik Andrzej 

(54) Urządzenie do zmiany kierunku strugi 
urobku, zwłaszcza z przenośnika taśmowego 

(57) Urządzenie według wzoru użytkowego nadaje się 
do stosowania w przypadku konieczności zmiany kierunku 
strugi urobku do pojemnika akumulacyjnego lub na prze
nośnik górniczy. 

Urządzenie cechuje się tym, że posiada obejmę wspo-
rczą zaopatrzoną w tuleję cylindryczną z trzpieniem. Na trzpie
niu osadzona jest tulejka przyłączona na stałe do pługa (1), który 
jest uformowany w kształcie ostrosłupa. Szkieletowa podstawa 
pługa (1), zestawiona z trójkątów równoramiennych połączona 
jest wspólną belką łącznikową. Pług (1) posiada przytwierdzone 
rozpory dystansowe usytuowane pod kątem tworzące nachyle
nie daszkowe zwieńczające względem wspornika pionowego. 

W dolnej części podstawy szkieletowej pługa (1) przytwierdzona 
jest płyta ślizgowa połączona częściowo z belką łącznikową, 
łącznikami ukośnymi i rozporami dystansowymi. Poprzez obej
mę i siłownik hydrauliczny (10) pług (1) przemieszczany zostaje 
w boczne położenie, nad zbiornik akumulacyjny (16) lub nad 
przenośnik taśmowy odstawczy (17). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99817 (22)94 02 24 6(51) B65G 21/20 
(71) Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych, 

Bielsko-Biała 
(72) Byrski Edward, Legierski Marian, 

Rzeżniczak Mirosław 
(54) Urządzenie rozładunkowe 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie rozła

dunkowe, przeznaczone zwłaszcza do rozładunku z palet bute
lek znajdujących się na tacach. 

Urządzenie rozładunkowe składa się z pionowo osadzo
nych w podłożu słupów (1), na których przesuwnie osadzono 
suport (2) z poziomą ramą jezdną (3), po której na rolkach (4) 
przesuwa się w poziomie wózek (5) sterowany siłownikiem (6). 
Z wózkiem (5) poprzez kolumny (7) połączony jest chwytacz (8) 
butelek, mający przesuwnie poprzez siłowniki (9) osadzony 
jeden bok (10). Na słupach (1) osadzone są siłowniki (11) 
połączone poprzez łańcuchy (12) przechodzące przez koło łań
cuchowe (13) z suportem (2). 
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Z obsadą tloczyska (14) siłownika (11) połączona jest 
jedna z rolek (15) zwijadła zasilającego (16) układ napędowy 
(17) urządzenia rozładunkowego. Druga rolka (18) zwijadła osa
dzona jest obrotowo na słupie (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99820 (22) 94 02 24 6(51) B66F 9/12 
(71) Fabryka Amortyzatorów S.A, Krosno 
(72) Miszczak Bolesław 
(54) Opuszczany pomost wieioschodowy 
(57) Opuszczany pomost wieioschodowy posiada układ 

wspomagający w postaci zespołu sprężyn gazowych (10), 
(13). Element (14) łączący sprężynę z ruchomą częścią pomo
stu może się przemieszczać w położenie (15), ułatwiając pod
noszenie pomostu. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 99780 (22)94 02 21 6(51) C03B 11/00 
(71) Viírosilikon SA, Iłowa 
(72) Kaczmarek Roman, Rzepa Tadeusz, Kozak 

Zenon, Magierowski Mirosław 
(54) Krzywka sterująca prasy szklarskiej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzywka sterująca 

prasy szklarskiej do wykonywania wyrobów o skomplikowanym 
kształcie. Ma ona kształt koła z wybraniem (1) na łuku, które jest 
kształtowane promieniem (r1) o długości 8/9 promienia krzywki. 
Jeden z krańców wybrania (1) ma ścianę prostopadłą do łuku 
krzywki, z zaokrągleniem w dolnej części, które kształtuje pro
mień (r2) o takiej wielkości, aby kąt między ścianą, a łukiem 
krzywki był kątem prostym. W części centralnej krzywki jest 
otwór (2) o średnicy (d) odpowiadającej 1/5 średnicy krzywki. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 99850 (22 )94 02 28 6(51) E01B 9/00 

(75) Gara Antoni , Kraków 
(54) Przyszynowy element przejazdu kolejowego 
(57) Element (1) służy do zabudowy przejazdów kolejo

wych. Posiada zaczepy (4), które w przypadku dociśnięcia 
elementu (1) do szyny (3) zlokalizowane są poniżej stopy 
(5) szyny (3). 

Zaczepy (4) ograniczają swobodny przesuw elementu 
(1) wzdłuż szyny (3) toru kolejowego. 

(2 zastrzeżenia) 
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U3(21) 99832 (22) 94 02 26 6(51) E01F13/00 

(61) 97835 
(75) Zaiac Paweł. Święta Katarzvna 
(54) Zestaw blokady parkingowej 
(57) Zestaw blokady parkingowej do kontrolnego zabezpie

czania pojazdu (1) w miejscu postoju, od strony jego stanowi
skowego umiejscowienia, wyposażony jest w trwale mocowany 
do podłoża pająk oporowy (3), a od strony podjazdu do stano
wiska w pachołek parkingowy z zewnętrznie usytuowanym i na 
zewnątrz odchylnie mocowanym do przytwierdzonej do podło
ża płyty (5) pałąkiem oporowym (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99851 (22)94 03 01 6(51) E03B 3/08 
(75) Grunwald Andrzej, Warszawa; Matlak 

Mieczysław, Warszawa; Stefańczyk Janusz, 
Warszawa; Wyszkowski Klemens, Warszawa 

(54) Przewodowo-pompowe ujęcie wody 
infiltracyjnej 

(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że dreny (1,2, 
3, 4, 5, 6, 7) usytuowane są obustronnie pod kątem od 0 do it 
względem osi podłużnej kolektora zbiorczego, który jest połą
czony posobnie i współosiowo z kolektorem ssawnym (9), two
rząc kolektor zbiorczo-ssawny, który na swym zewnętrznym 
płaszczu ma trwale osadzone podłużne stateczniki (10) trwale 
obciążone, ponadto każdy dren (1,2,3,4, 5, 6,7) wyposażony 
jest w samoczynny regulator wydajności drenu, natomiast po
krętła zasuw odcinających są połączone z przedłużaczem i 
wyprowadzone szybem na zewnątrz do poziomu terenu. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 102641 (22) 95 05 16 6(51) E04F 21/16 
(75) Mróz Zbigniew, Bielsko-Biała; Pietrzko 

Stanisław, Bielsko-Biaîa 

(54) Łata murarska 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łata murarska, sto

sowana w pracach murarskich, melioracyjnych, niwelacyjnych i 
innych, wymagających pi&skości powierzchni. 

Łata ma korpus (1) utworzony z zamkniętego profilu o 
kształcie, który w przekroju prostopadłym do jego osi wzdłużnej 
ma boczną ścianę (2) połączoną z prostopadłymi do niej ścia
nami (3, 4) o różnej długości, przy czym ściany (3,4) z drugiej 
strony łączy skośna ściana (5), a w ścianie (4) jest koliste 
wgłębienie (6) dzielące ją nieproporcjonalnie. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99828 (22)94 02 25 6(51) E04H1/12 
(75) Machnik Stanisław, Lublin 
(54) Osłona przystankowa 
(57) Osłona przystankowa charakteryzuje się tym, że posia

da kształt parasolowy utworzony z zadaszenia (3) osadzonego 
na słupowej konstrukcji nośnej (1) połączonej ze stopą funda
mentową (2). Osłona przystankowa posiada ścianę osłonową 
(8) składającą się z elementów modularnych (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102644 (22) 95 05 16 6(51) E04H17/16 
(75) Piątek Mariusz, Pińczów 
(54) Przęsło ogrodzeniowe 
(57) Przęsło ogrodzeniowe składa się z pionowych słupków 

wyższych (1) i niższych (2), utworzonych przez modułowe łuki 
wyższe (3) i niższe (4), korzystnie półkoliste, przesunięte w 
poziomie względem siebie o pół modułu. Na połączeniach 
modułowych łuków wyższych i niższych (3), (4) ma występy (5). 
Słupki połączone są wspólną podstawą (6). 

(3 zastrzeżenia) 



56 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 18 (566) 1995 

U1(21) 99855 (22)94 03 03 6(51) E06B 3/42 
(71) J.M.KOMANDOR Sp.z o.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Tor dolny, aluminiowy, do prowadzenia 

suwanych ścianek, drzwi i luster 
(57) Tor dolny, aluminiowy, do prowadzenia suwanych ścia

nek, drzwi i luster, składa się z dwu znajdujących się obok siebie 
ścianek (1, 2), będących szynami prowadzącymi, przy czym 
szyny te połączone są przez trzy ścianki (5,6,7). Po lewej stronie 
lewej szyny (1) znajdują się trzy ścianki (9,10,11) o kształcie jak 
ścianki między szynami. Na obu dolnych ściankach poziomych 
(5, 9) znajdują się od dołu po dwa występy (3, 4, 8,12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99856 (22) 94 03 03 6(51) E06B 3/42 
(71) J.M.KOMANDORSp.zo.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Futryna aluminowa do suwanych ścianek, 

drzwi i luster 
(57) Futryna aluminiowa do suwanych ścianek, drzwi i luster 

ma w przekroju poprzecznym kształt litery "C", przy czym jedna 
ze ścianek bocznych (3) jest krótsza od drugiej ścianki bocznej 

(2), a po przeciwnej stronie ścianki poprzecznej (1), znajdują się 
dwa występy (4, 5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99857 (22)94 03 03 6(51) E06B 3/42 
(71) J.M.KOMANDOR Sp.z o.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Ramiak poziomy, aluminiowy, zwłaszcza do 

suwanych ścianek, drzwi i luster 
(57) Ramiak poziomy, aluminiowy, zwłaszcza do suwanych 

ścianek, drzwi i luster, o przekroju poprzecznym zbliżonym do 
litery 'H', składa się z dwu ściskających płytę ramion, znajdują
cych się nad ścianką poprzeczną (1), z których jedno tworzy 
płaszczyznę oporową, do której jest dociskana płyta, natomiast 
drugie ramię spełnia rolę elementu sprężynującego, gdzie 
ścianka dociskająca płytę (9) ma podcięcie (10) zabezpiecza
jące. Na poprzecznej ściance (1) od dołu znajduje się rozcięty 
pierścień (13), a po obu stronach pierścienia znajdują się ścianki 
(11,12) równoległe do dolnych ścianek bocznych (2,3). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99858 (22) 94 03 03 6(51) E06B 3/42 
(71) J.M.KOMANDOR Sp.z o.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Tor górny, aluminiowy, stosowany zwłaszcza 

do prowadzenia suwanych ścianek, drzwi i 
luster 

(57) Tor górny, aluminiowy, do prowadzenia suwanych ścia
nek, drzwi i luster, ma przekrój poprzeczny o kształcie zbliżonym 
do litery "E" Trzy równoległe ścianki (1,2,3) są połączone przez 
ściankę poprzeczną (4), która po drugiej stronie ma sześć 
występów (6, 7, 8, 9, 10, 11) z tym, że jedna ze skrajnych, 
równoległych ścianek (1) ma w miejscu, gdzie łączy się ze 
ścianką poprzeczną (4) uskok (5), składający się z dwu ścianek. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99859 (22) 94 03 03 6(51) E06B 3/42 
(71) J.M. KOMANDOR Sp.zo.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Ramiak pionowy, aluminiowy, przeznaczony 

zwłaszcza do suwanych ścianek, drzwi i luster 
(57) Ramiak pionowy, aluminiowy, przeznaczony zwłaszcza 

do suwanych ścianek, drzwi i luster, składający się ze ścianek 
(1, 2, 3, 12) tworzących sprężyste ramię dociskające płytę (13) 
oraz ścianek (4,5) tworzących powierzchnię oporową ustalającą 
mocowaną płytę (13), z których pozioma (4) łączy się tylko z 
prawym bokiem profilu. Na końcach ścianek bocznych znajdują 
się trapezowe występy (8, 9). Prawy bok profilu ma inny kształt 
niż bok lewy i ma tak ukształtowane ścianki boczne (3,12,5,11), 
iż tworzą wgłębienie pozwalające na uchwyt ręką. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99861 (22)94 03 03 6(51) E06B 3/42 
(71) J.M. KOMANDOR Sp.z o.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Prowadnik z tworzywa sztucznego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest prowadnik z two

rzywa sztucznego, przeznaczony zwłaszcza do utrzymywania i 
prowadzenia w torze suwanych ścianek, drzwi i luster, składają
cy się z płyty prowadzącej (1), która ma dwa ramiona pozwala
jące na elastyczne prowadzenie między ściankami toru, dwu 
równoległych rur (2, 3) o przekroju prostokątnym, które mają 
ząbki, co pozwala na łatwe i ścisłe wciśnięcie w ramę, przy czym 
ząbki te mają ukośne ścięcia. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99860 (22)94 03 03 6(51) E06B 7/098 
(71) J.M. KOMANDOR Sp.z o.o., Warszawa 
(72) Ezman Lucjan 
(54) Uszczelka 
(57) Uszczelka, stosowana do osadzania i uszczelniania w 

ramie ścianek i luster, w przekroju poprzecznym ma kształt 
zbliżony do litery "U", gdzie na zewnętrznych powierzchniach 
ścianek bocznych (2, 3) znajdują się po trzy trójkątne występy 
(8, 9,10,12,13, 14), przy czym końce ścianek bocznych (2, 3) 
mają skierowane na zewnątrz wargi (4,5), a wewnętrzne prosto
kątne wybranie (6) ma promieniowe podcięcia (7,11). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99835 (22) 94 02 28 6(51) E06B 9/262 
(75) Szymański Krzysztof, Zielona Góra; Wiącek 

Leszek, Wrocław 
(54) Segment zasłony żaluzjowej 
(57) Segment wykonany jest w postaci listwy, ma zaczep (5) 

związany z jedną z bocznych ścianek (4), natomiast druga 
boczna ścianka (6) ma szczelinę (7). Przednia ścianka (1) na 
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swojej zewnętrznej wypukłej powierzchni ma usztywniające ro
wki (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99776 (22) 94 02 21 6(51) E06B 9/327 
(75) Jędrzejkowski Kazimierz, Justynów 
(54) Prowadnica do pancerza żaluzji 
(57) Prowadnica składa się z dwóch naprzeciwległych pio

nowych ścian (1, 4), z których ściana (4) jest połączona z górną 
poziomą ścianą (2) poprzez zaokrąglone naroże (5), a ściana 
(1) jest połączona ze ścianą (2) poprzez naroże (3) o kącie 
prostym. Także poniżej ściany (2), ściany (1, 4) są połączone 
poziomą ścianą (7) od spodu poprzez wzmacniające zaokrąglo
ne naroża (10). W górnej zamkniętej komorze (6) wszystkie 
ściany mają wzmacniające wzdłużne daszkowe żebra (11), a w 
dolnej otwartej komorze (8), większej od komory (6), w żebra 
(II) są zaopatrzone tylko ściany (1,4). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 102608 (22) 95 05 11 6(51) E06B 11/02 
(75) Obałka Witold, Świdnica 
(54) Brama wjazdowa do hal 
(57) Brama wjazdowa zawiera boczne korytkowe prowadni

ce (1) i górną belkę (2), na której zawieszona jest elastyczna 
kurtyna (3), wchodząca bokami w rowki bocznych prowadnic 
(1). Na górnej belce (2) osadzony jest obrotowo, połączony z 
napędem (12), wałek nawojowy (9) z zamocowanymi do niego 
taśmami nośnymi (10). Na długości elastycznej kurtyny (3) roz
mieszczone są mocowane do niej poprzeczne listwy - nośne (4) 
i osadzone pomiędzy nimi, obciążające (5), przy czym listwy 
nośne (4) połączone są z klamrami prowadzącymi (7), przez 
które przeprowadzone są, osadzone w nich z luzem, taśmy 
nośne (10). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 102514 (22) 95 04 19 6(51) E21D 15/55 
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 

Ścianowych FAZOS S.A., Tarnowskie Góry 
(72) Wojtacha Michał, Rwański Jerzy, Jany 

Krystian 
(54) Zespół łączący stojak ze stropnicą w 

górniczej obudowie zmechanizowanej 
(57) Gniazdo (2) zespołu ma boczne wycięcia (5) skierowane 

ukośnie w dół, a ich kierunek pokrywa się w przybliżeniu z 
podłużną osią stojaka (3), znajdującego się w stanie zsuniętym. 
Przetyczki (8) zamykające wycięcia (5) są prostopadłe do tego 
kierunku. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99865 (22) 94 03 02 6(51) E21F1/14 
(71) Katowicki Holding Węglowy S.A Kopalnia 

Węgla Kamiennego KATOWICE, Katowice 
(72) uiszenka Henryk, Moriiński Maciej, 

Jakubowski Andrzej, Dębski Krzysztof 

(54) Automatyczna tama 
wentyłacyjno-przejazdowa 

(57) Automatyczna tama wentylacyjno-przejazdowa wyko
rzystywana jest w podziemiach kopalń na drogach przewozo
wych z trakcją elektryczną. 

Konstrukcja tamy utworzona jest ze sztywnej ramy zbu
dowanej ze stalowych belek (2), (3), (6) i (7) zespolonych w 
sposób rozłączny, wyposażonej w przejazdową bramę (8) prze
suwaną za pośrednictwem stalowej liny (24) przymocowanej 
przy pomocy wspornika do bramy (8) i napędzanej poprzez 
ukiad napędowy sterowany automatycznie. 

Przewody trakcyjne usytuowane w szczelinie (19) sta
bilizowane są w stosunku do bramy (8) na sztywnych wysięgni
kach przymocowanych do belki (6) poprzez izoiatory, a do
szczelnienie szczeliny (19) odbywa się przy pomocy miękkiej, 
gumowej taśmy przytwierdzonej do belki (6) od strony naporu 
powietrza. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 102539 (22) 95 04 24 6(51) F04B 33/00 
(75) Buchowski Paweł, Kościan 
(54) Urządzenie, zwłaszcza do szybkiego 

napełniania sprężonym powietrzem opon 
bezdętkowych 

(57) Urządzenie, zwłaszcza do szybkiego napełniania sprę
żonym powietrzem opon bezdętkowych charakteryzuje się tym, 
że bezpośrednio na zbiorniku ciśnieniowym (1) ma zamontowa
ny za pośrednictwem króćca wylotowego (2) i kołnierza (10) 
zawór (3) z dyszą (4) i dźwignią (5). Do zbiornika (1) przyspawa-
ny jest na jego końcu króciec wlotowy (6) z zaworem zaporowym 
(7). Kołnierz (10) wyposażony jest w zaworek szybkomocujący 
(11). Na boku zbiornika ciśnieniowego (1), a równolegle do jego 
osi podłużnej (12) zamontowany jest uchwyt podłużny (13). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99848 (22)94 03 02 6(51) F04C18/08 
(75) Kałdowski Waldemar, Sieradz 
(54) Przekładka do hydraulicznej pompy zębatej 
(57) Przekładka ma zastosowanie w hydraulicznych po

mpach zębatych stosowanych do podnośnika ciągników rol
niczych. Przekładka (6) umieszczona jest między wałkami 
zębatymi (2, 3) a korpusami łożysk (4) w pompie i ma za 
zadanie zmniejszenia tarcia. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99777 (22) 94 02 21 6(51) F16B 12/14 
(75) Krysiak Eugeniusz, Leszno; Krysiak Maria, 

Leszno; Krwiak Sławomir, Leszno; Krysiak 
Elżbieta, Leszno 

(54) Złącze śrubowe» zwłaszcza do płyt 
drewnianych 

(57) Złącze jest stosowane do połączenia elementów płyto
wych oraz ułatwia montaż tych elementów przez użytkownika. 

Złącze śrubowe zbudowane jest ze śruby (1), na której 
umieszczone są dwie podkładki profilowe (4) osadzone w otwo
rach nieprzelotowych (7) wykonanych w płytach (6) przeznaczo
nych do połączenia. Śruba (1) położona jest w wybraniu jednej 
płyty (6) i otworze przelotowym drugiej płyty (6). Każda podkład
ka profilowa (4) ma w widoku z boku płaską część środkową 
przechodzącą promieniami w części dociskowe o zaokrąglo
nych profilach odpowiadających łukowi otworu nieprzelotowe
go (7), w którym jest osadzona. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99818 (22) 94 02 24 6(51) F16B 12/42 
(71) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Artystyczne Sp. z o.o. ARTiN, Lublin 
(72) Nowakowski Fortunat R. 
(54) Połączenie wsporników rurowych z 

płaszczyznami meblowymi 
(57) Połączenie wsporników rurowych z płaszczyznami 

meblowymi, poprzez otwory w płaszczyznach meblowych, 
składa się z pręta (1) gwintowanego na całej długości, 
umieszczonego w otworze (2) płaszczyzny (3) meblowej, współ
pracującego obustronnie z centralnymi otworami gwintowanymi 
tulejek (4) stożkowych, zbieżnych do płaszczyzny meblowej, o 
kącie zbieżności 0-2° i większej średnicy nieco mniejszej od 
wewnętrznej średnicy rur (5), przy czym rury na swoich końcach 
mają zmniejszony przekrój. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99819 (22) 94 02 24 6(51) F16B 12/42 
(71) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Artystyczne Sp. z o.o. ARTiN, Lublin 
(72) Nowakowski Fortunat R. 
(54) Połączenie wsporników rurowych z 

płaszczyznami meblowymi 
(57) Połączenie wsporników rurowych z płaszczyznami meb

lowymi, poprzez otwory w płaszczyznach meblowych, składa się 
z pręta (1) gwintowanego na całej długości, umieszczonego w 
otworze (2) płaszczyzny (3) meblowej, współpracującego obu
stronnie z centralnymi otworami gwintowanymi tulejek (4) z 
rowkiem wykonanym dookoła tworzącej, w połowie jej wysoko
ści, o średnicach zewnętrznych nieco mniejszych od średnic 
wewnętrznych rur (5), umieszczonych na końcach rur (5), przy 
czym na wysokości rowka w tulejach (4), rury (5) posiadają 
punktowe wgniecenia (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99829 (22) 94 02 25 6(51) F16L 55/172 
(75) Kwiecień Janusz, Łódź 
(54) Opaska uszczelniająca 
(57) Opaska ma dwuczęściowy zamek (3) składający się z 

dwóch par poziomych listwowych prowadnic (6,7) przyspawa-
nych pionowo krawędziami do wywiniętego na bok poziomego 
kołnierza (4) przyspawanego do końca blaszanej taśmy (1 ), oraz 
z dwóch poziomych śrub (8,9) przyspawanych do przeciwległe
go kołnierza (5) tak samo przyspawanego do przeciwległego 
końca taśmy (1), o odcinkach nagwintowanych mieszczących 
się w prowadnicach (6, 7) i za nimi przechodzących przez 
oporową listwę (13) dociśniętą do prowadnic nakrętkami (15, 
16). Do taśmy (1) przyklejony od spodu gumowy podkład (2) ma 
powierzchnię zewnętrzną w postaci plastycznej kratownicy o 
wzdłużnych prążkach (16) wyższych od poprzecznych prążków. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 99824 (22) 94 02 24 6(51) F23D 14/14 
(75) Bocian Jerzy, Wrocław; Bochman Jerzy, 

Wrocław 
(54) Palnik gazowy promiennika ciepła 
(57) Palnik, przeznaczony do zasilania z butli gazem pro

pan-butan, ma przelotową rurę (1), w dnie (2) której osadzona 
jest dysza (3). Rura (1) zamocowana w oporowej tarczy (5), ma 
przy dyszy (3) nacięcie (4) dia wlotu powietrza. Z drugiej, 
otwartej strony, ma nasadkę (7), za pośrednictwem której jest 
rozłącznie przytwierdzona do dociskowej tarczy (8). Obie mocu
jące tarcze (5,8) są obwodowo profilowane, a w utworzonych w 
ten sposób pierścieniowych prowadnicach są zamocowane we
wnętrzna siatka (10) i z odpowiednim dystansem, zewnętrzna 
siatka (11), o większych znacznie otworach. Właściwa komora 
mieszania gazu z powietrzem znajduje się między rurą (1) a 
wewnętrzną siatką (10), zaś komora spalania jest między siatka
mi (10,11). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99806 (22)94 02 23 6(51) F24C15/10 
(71) FABRYKA KUCHNI WRONKI Sp. z O.O., 

Wronki 
(72) Jankowski Marek, Boracki Leon 
(54) Płyta robocza kuchenki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta robocza ku

chenki, w postaci wytłoczki z blachy. Płyta charakteryzuje się 
tym, że ma prostokątne płaskie wytłoczenie (3) z szeregiem 
otworów (4), wystające ponad powierzchnię górną, usytuowane 
po prawej stronie przy ścianie przedniej (6), wzdłużnie przy 
ścianie bocznej (7) i wchodzące we wgłębienie przelewowe (1), 
przy czym na wytłoczeniu (3) od strony wgłębienia przelewowe
go (1) znajduje się osłona (8) w postaci wzdłużnego wytłoczenia 
o łukowym grzbiecie. Pozostałe naroża (10) wgłębienia przele
wowego (1) mają kształt łuków o promieniu (Ri) większym od 
promienia łuku powierzchni przejściowej łączącej powierzchnię 
górną z dnem wgłębienia przelewowego (1), którego naroża 
(12) przy wytłoczeniu (3) mają kształt łuków. Ściana przednia (8) 
posiada zaczep (14), zaś ściana tylna ma szereg poziomych 
szczelin wentylacyjnych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99807 (22) 94 02 23 6(51) F24C15/10 
(71) FABRYKA KUCHNI WRONKI Sp. z O.O., 

Wronki 
(72) Jankowski Marek, Boracki Leon 
(54) Płyta robocza kuchenki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta robocza ku

chenki, w postaci wytłoczki z blachy. Płyta charakteryzuje się 
tym, że ma prostokątne płaskie wytoczenie z szeregiem otwo
rów, wystające ponad powierzchnię górną, usytuowane po pra
wej stronie przy ścianie przedniej (6), wzdłużnie przy ścianie 
bocznej i wchodzące we wgłębienie przelewowe (1), którego 
pozostałe naroża (8) mają kształt łuków o promieniu (Ri) wię
kszym od promienia łuku powierzchni przejściowej łączącej 
powierzchnię górną z dnem wgłębienia przelewowego (1), któ
rego naroża (10) przy wytoczeniu mają kształt łuków, ponadto 
ściana przednia (6) posiada zaczep (12), zaś ściana tylna ma 
szereg poziomych szczelin wentylacyjnych. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99808 (22) 94 02 23 6(51) F24C15/10 
(71) FABRYKA KUCHNI WRONKI Sp. z co., 

Wronki 
(72) Jankowski Marek, Boracki Leon 
(54) Płyta robocza kuchenki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta robocza ku

chenki, w postaci wytłoczki z blachy. Płyta charakteryzuje się 
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tym, że naroża (3) wgłębienia przelewowego (1) mają kształt 
łuków o promieniu (Ri) większym od promienia łuku powierzch
ni przejściowej łączącej powierzchnię górną z dnem wgłębienia 
przelewowego (1). natomiast ściana przednia (7) posiada za
czep, zaś ściana tylna ma szereg poziomych szczelin wentyla
cyjnych. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99839 (22)94 0228 6(51) F25C 1/14 
(71) Kałembasiak Jerzy, Olsztyn; Kałembasiak 

Jacek, Olsztyn 
(72) Kałembasiak Jerzy 
(54) Urządzenie do wytwarzania lodu łuskowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do wytwarza

nia lodu łuskowego, stosowanego zwłaszcza do oziębienia 
przechowywanych ryb, drobiu i innych łatwo psujących się 
produktów spożywczych. 

Składa się ono ze zbiornika (1) lodu, cylindrycznego 
zamrażacza (4) i agregatu chłodniczego (3), którego parownik 
(5) mający kształt śrubowej wężownicy, nawinięty jest na zew
nętrznej powierzchni ściany bocznej zamrażacza (4), wewnątrz 
którego umieszczony jest śrubowy, obrotowy zgarniacz lodu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99834 (22)94 02 28 6(51) F25D 23/02 
F16J 15/46 

(75) Szymański Krzystzof, Zielona Góra; Wiącek 
Leszek, Wrocław 

(54) Uszczelka do uszczelniania drzwi zamrażarki 
(57) Uszczelka w uszczelniającym członie (2) ma dwie ko

mory (4, 5). Górna ścianka (6) komory (5) jest wypukła. 
(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99836 (22)94 02 28 6(51) F25D 23/02 
F16J 15/46 

(75) Szymański Krzysztof, Zielona Góra; Wiącek 
Leszek, Wrocław 

(54) Uszczelka do uszczelniania drzwi zamrażarki 
(57) Uszczelka w uszczelniającym członie (2) ma dwie syme

trycznie rozmieszczone boczne komory (4,5) i dwie usytuowane 
jedna nad drugą środkowe komory (6, 7). Górna Środkowa 
komora (7) w przekroju pionowym jest owalna. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99840 (22) 94 02 28 6(51) F28D 1/04 
(71) Socha Jan, Małujowice Zielęeice 
(72) Moczko Norbert 
(54) Grzejnik centralnego ogrzewania z obudową 
(57) Grzejnik centralnego ogrzewania z obudową, znajduje 

zastosowanie do ogrzewania budynków mieszkalnych. 
Grzejnik tworzy rura grzejna (1) i usytuowana do niej 

równolegle rura odgałęzienia (4). Grzejnik zabudowany jest 
osłoną górną (5) i prostopadłą do niej osłoną czołową (6). 
Szczelina wywiewowa (13) posiada płytkę przesłony (8). Pod 
osłoną czołową (6) umieszczono osłonę dolną (7), położoną 
ukośnie tak, że utworzona jest szczelina nawiewna (12). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 102655 (22) 95 05 19 6(51) F28D 1/047 
(75) Kopeć Daniel, Starachowice; Kopeć Henryk, 

Starachowice 
(54) Konwekcyjny grzejnik centralnego 

ogrzewania 
(57) Grzejnik posiadający rurkową wężownicę (1) ma osa

dzone na jej prostych odcinkach żebra (6) w postaci korytek o 
pochyłych bokach zestawione w pary wklęsłościami do siebie. 

Pomiędzy żebrami (5) tworzącymi parę są umieszczone wkładki 
dystansowo-turbu!izujące (7) w kształcie korytek o pochyłych 
bokach, otwarte wzdłuż ich profilu. Otwarte boki wkładek (7) są 
zwrócone w stronę płyt licowych (8), które wraz z kołpakami (11) 
są ustaione wzgiędem skrajnych płyt spinających (9) za pomocą 
płetw (10) wykonanych w płytach spinających (9) i wzdłużnych 
wycięć wykonanych w bokach płyt licowych (8) i obrzeżach 
kołpaków (11). Końce płetw (10) są zagięte na wewnętrzną 
płaszczynę obrzeży kołpaków (11). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 99787 (22) 94 02 23 6(51) G08B 13/24 
(71) MEDEX ELECTRONIC Sp. z o.o., 

Warszawa 
(72) Sitarek Henryk 
(54) Urządzenie alarmowe 
(57) Urządzenie alarmowe zawiera plik papierowych prosto

kątnych kartek o kształcie banknotu, korzystnie w postaci atrapy 
pliku banknotów, przy czym co najmniej po jednej kartce z obu 
stron piiku stanowią oryginalne banknoty. Całość opasana jest 
banderolą bankową. 

Plik posiada we wnętrzu wydrążenie (3) z umieszczoną 
w nim czujką przemieszczenia (4) i nadajnikiem kodowanych 
sygnałów radiowych (5). 

Urządzenie przeznaczone jest do. bezpiecznej sygnali
zacji napadu na kasjera, a także do bezpiecznej sygnalizacji 
włamania do kasy pancernej, sejfu itp. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102610 (22) 95 05 11 6(51) G09B 9/06 
(71) Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 
(72) Górski Zygmunt 
(54) Stanowisko symulatora, zwłaszcza centrali 

kontrolnej siłowni statku 
(57) Stanowisko symulatora, zwłaszcza centrali kontrolnej 

siłowni statku jest stosowane w dydaktyce, zwłaszcza dla stu
dentów uczelni morskich. 
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Stanowisko charakteryzuje się tym, że poziomy dyda
ktyczny pulit (1) ma boczne ściany w kształcie niesymetryczne
go trapezu z występem stanowiącym podłokietnik (3) i wraz ze 
skośno-poziomym aparaturowym pulpitem (2) osadzony jest na 
prostopadłościennych szafkach (6). Skośno -poziomy aparatu
rowy pulpit (2) ma boczne ściany w kształcie niesymetrycznego 
trapezu z symetrycznie usytuowanymi prostokątnymi otworami 
(4) w swojej skośnej czołowej płycie (5). Całość stanowi mono
lityczne stanowisko. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99853 (22) 94 03 03 6(51) G09B 19/08 
G09B 17/02 

(75) Postuła Józef Tadeusz, Kielce 
(54) Alfabet szkolny do nauki czytania i pisania 

cyrylicą 
(57) Alfabet jest utworzony z trzcionek prostokątnych z kar

tonu z literą drukowaną dużą i małą w ustawieniu przeciwstaw
nym, posiadającymi na odwrocie odpowiednie litery pisane. 
Cały zapas trzcionek wydrukowano na dwóch kartach po poło
wie w wierszach po 13, które po rozcięciu na kartoniki wkładane 
są do magazynku (2). 

Analogicznie zostały wprowadzone cyfry i znaki do ra
chowania. Rozcinanie na pojedyncze trzcionki następuje sto
pniowo w miarę potrzeby. Do układania tekstów służy dołączona 
saszetka, która po pracy wetknięta jest w zagłębieniu harmonijki 
(1), a następnie związana gumkami (4) zamocowanymi po koń
cach w całość kompletu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99822 (22) 94 02 24 6(51) G09B 23/18 
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Bończak Bazyli, Bednarek Stanisław, Sawicki 

Stanisław 
(54) Przyrząd do pokazu powstawania prądu 

indukcyjnego zgodnie z regułą Lenza 
(57) Przyrząd ma pionowy pierścień (1) nieferromagnetycz-

ny a przewodzący prąd elektryczny zamocowany od dołu do 
pionowego pręta (2) także nieferromagnetycznego. Na pręt ten 
jest nasunięta pozioma nieferromagnetyczna belka (3) oparta 
zakończeniami w postaci pryzmatów (6) na daszkowych wgłę
bieniach poziomych nieferromagnetycznych belek (8) połączo
nych wspólną poprzeczną belką. Pręt (2) w dolnej części (11) 

jest nagwintowany i na nim obrotowo jest osadzony nieferro-
magnetyczny obciążnik (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99864 (22)9403 02 6(51) G09B 23/18 
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Bończak Bazyli, Bednarek Stanisław 
(54) Przyrząd do pokazu wielokrotnego 

powstawania linii sił pola magnetycznego 
(57) Przyrząd składa sie z tulei (1) oraz z wkręcanych do 

wnętrza jej końcówek dwóch jednakowych korpusów (2). We 
wzdłużnym otworze poosiowym tych elementów mieszczą sie 
magnesy (4) w postaci krążków. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 102589 (22) 95 05 09 6(51) G09F13/04 
(75) Rosłonek Stanisław, Warszawa; Krawiec 

Urszula, Raszyn 
(54) Kaseton reklamowy 
(57) Kaseton zawiera pionową ramę nośną (1) zbudowaną z 

czterech kształtowników, korzystnie ceowników połączonych 
trwale na rogach. Na ramie (1) osadzona jest obudowa (3) 
wykonana z kształtowników (4,5 i 6), połączonych kątownikami. 
Kaseton w części poniżej dolnego kształtownika obudowy ma 
kształt trapezu, którego dolna podstawa jest krótsza od górnej 
podstawy. W obudowie (3) osadzone są parami szyby opalizu
jące i przezroczyste. Pomiędzy szybą przezroczystą a opalizu
jącą znajduje się otwór reklamowy. Obudowa (3) jest połączona 
z ramą nośną (1) za pomocą łączników dystansowych i śrub. 
Dolna część kasetonu jest obudowana płytami. Wewnątrz kase
tonu zainstalowane są jarzeniówki (9). Kaseton ma podstawę z 
otworami do mocowania podstawy do fundamentu za pomocą 
śrub fundamentowych (12). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99823 (22) 94 02 24 6(51) G11B 33/02 
A47B 63/06 

(71) Polski Związek Głuchych, Zakład 

Ostrowiec 
(72) Michalski Stanisław, Bąk Witold 
(54) Półka, zwłaszcza na kasety 
(57) Regał, zwłaszcza na kasety o trwałej konstrukcji ma 

podstawę, którą tworzą dwa pręty (1) oraz ściankę boczną, którą 
tworzą dwa pręty (2), do których skośnie przymocowane są 
ścianki działowe (3). 

Do prętów (2) przymocowane są trwale co najmniej dwa 
zaczepy (4) służące do mocowania półki na stelażu lub ścianie. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 99778 (22) 94 02 21 6(51) H01F 3/00 
H01F 27/24 

(71) AEB ESPANIOLA S.L., Barcelona, ES 
(72) Fernandez Antonio Artero 
(54) Kształtka magnetowodu dławika lub 

transformatora 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kształtka magnetowodu 

dławika lub transformatora o kształcie litery E, której kolumna 
wewnętrzna (3) ma dwa stopnie wysokości. Stopień niższy (4) 
posiada długość równą długości krótszej kolumny zewnętrznej 
(2), a stopień wyższy (5) jest krótszy od dłuższej kolumny 
zewnętrznej (1) o długość roboczej szczeliny powietrznej. Sto
pień niższy (4) jest szerszy od stopnia wyższego (5) kolumny 
wewnętrznej (3). 

(3 zastrzeżenia) 

(54) Rdzeń stalowy dławików z roboczą szczeliną 
powietrzną, zwłaszcza stateczników do 
obwodów lamp wyładowczych 

(57) Zgłoszenie dotyczy rdzenia stalowego dławików z robo
czą szczeliną powietrzną, zwłaszcza stateczników do obwodów 
lamp wyładowczych. 

Rdzeń złożony jest z płytek (1, 2) o kształcie liter E i I. 
Płytka (2) posiada na jednym z dłuższych boków umieszczone 
symetrycznie prostokątne wcięcie (3) o długości równej odległo
ści między wewnętrznymi krawędziami zewnętrznych kolumn 
płytki (1). Płytka (1) w dolnej części wewnętrznej strony zewnę
trznych kolumn posiada prostokątne wcięcie (5) o długości 
równej szerokości górnej części tych kolumn. Płytka (2) jest 
przyłożona do płytki (1) w ten sposób, że prostokątne wcięcie 
(3) tworzy między kolumną środkową płytki (1), a płytką (2) 
roboczą szczelinę powietrzną. Głębokość wcięcia (3) i wcięcia 
(5) jest równa sobie i równa długości roboczej szczeliny powie
trznej. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99779 (22) 94 02 21 6(51) H01F 3/02 
H01F 37/00 

(71) AEB ESP ANIOŁA S.L., Barcelona, ES 
(72) Fernandez Antonio Aríero 
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U1(21) 99813 (22) 94 02 24 6(51) H01R 17/12 
(75) Tatarek Jerzy, Wrocław 
(54) Obudowa separatora antenowego 
(57) Obudowa jest utworzona z korpusu (1) i pokrywy (2), z 

których to części każda ma postać stylizowanej łódki, której 
dziób jest ukształtowany półokrągło, zaś burty stanowiące bo
czne, wzdłużne ściany są ukształtowane zbieżnie, zwężająco się 
ku rufie stanowiącej boczną, poprzeczną ścianę (5, 6) korpusu 
(1) i pokrywy (2). Na zewnętrznej, czołowej, wypukłej powierz
chni pokrywy (2) tworzącej dno stylizowanej łódki, symetrycznie 
w jego części dziobowej jest ukształtowane wgłębienie (7) o 
kształcie wklęsłej powierzhcni wycinka czaszy kulistej. Czołowa, 
zewnętrzna powierzchnia korpusu (1) jest spłaszczona, a począ
wszy od 2/3 długości całkowitej jest ponadto ukształtowana 
ukośnie w kierunku poprzecznej, bocznej ściany (5) tworzącej 
rufę stylizowanej łódki. Fragmenty przewężonego brzegu bocz
nej, poprzecznej ściany (5) korpusu (1) wystają poza wewnę
trzne łuki półpierścieniowych wypustów (9, 11) do wnętrza 
tworzonych prowadnic koncentrycznego przewodu i przewo
du zasilacza prądu stałego. Pokrywa (2) z korpusem (1) jest 
łączona zatrzaskiem utworzonym z dwustopniowej, prostokąt
nej wnęki (16) utworzonej w każdej z obydwu wzdłużnych, 
bocznych ścian korpusu (1) oraz płaskownikowego wysięgnika 
(17) utworzonego na każdej z bocznych, wzdłużnych ścian 
pokrywy (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99877 (22) 94 03 03 6(51) H02B 1/20 
(71) Fabryka Aparatów Elektrycznych FAEL, 

Ząbkowice Śląskie 
(72) Krzyżan Henryk, Kołtuniuk Mieczysław, 

Mazur Bogdan 
(54) Rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rozdzielnica ele

ktryczna niskiego napięcia, szczególnie do instalacji domowych 
i podobnych, wyposażona w co najmniej jedną szynę zaciskową 
do przyłączania przewodów elektrycznych. 

Rozdzielnica charakteryzuje się tym, że szyna zacisko
wa (3), montowana do rozdzielnicy za pomocą wsporników 
izolacyjnych (1, 2) z zagłębieniem oraz z występem, posiada 
wyżłobienie, a nad nim przymocowaną płytkę dociskową (10) z 
wytłoczeniem oraz oznaczenia zacisków osadzone na wsporni
kach izolacyjnych (1,2). Oznaczenia te znajdują się na dodat
kowej płytce izolacyjnej (24), której część umieszczona jest pod 
szyną zaciskową (3) i dociśnięta wspornikami (1,2). Rozdzielni
ca może posiadać więcej szyn zaciskowych (3) i montowane są 
one do wsporników izolacyjnych za pomocą kątowników. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 99831 (22) 94 02 25 6(51) H02B 1/50 
H02B 13/08 

(71) ELBUD Przedsiębiorstwo Konstrukcji 
Elektroenergetycznych, Wieień n/ Notecią 

(72) Żak Lech, Humeniuk Stanisław, Krystek 
Roman, Perski Ryszard 

(54) Rozdzielnica wolnostojąca złącz kablowych 
(57) Rozdzielnica posiada ramę wsporczą (8), na której osa

dzona jest rozłącznie za pomocą łączników śrubowych (9) obu
dowa (2), przy czym rama wsporczą (8) jest wykonana z blachy 
w kształcie prostopadłościanu z otworem (11) zakończonym u 
dołu obrzeżem (12) wpuszczonym w fundament (1) i jest z nim 
połączona również rozłącznie za pomocą odpowiednich łączni
ków gwintowanych (13). 

Pionowe wsporniki (5) są osadzone na saniach (14) i 
suwliwie sprzęgnięte z ramą wsporczą (8). 

Obudowa (2) w górnej części wzmocniona jest poprze
czną listwą (17) z wycięciami, w których osadzone są pionowe 
wsporniki (5). 

W obudowie (2) pod daszkiem (18) na całym obwodzi© 
wykonane są otwory wentylacyjne (20). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 102615 (22) 95 05 12 6(51) H02G 3/10 
(75) Nowakowski Krzysztof, Gdynia 
(54) Puszka natynkowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest puszka natynkowa 

zawierająca wewnątrz łączniki do przewodów elektrycznych, 
telekomunikacyjnych lub komputerowych. 

Istotą puszki natynkowej jest to, że skorupowa obudowa 
(1) ma kształt prostopadłościanu rozszerzającego się ku dołowi 
z narożami o kształcie łuku wypukłego na zewnątrz i niepełnym 
dnem (2) o kształcie prostokąta. 

Skorupowa obudowa (1) w części górnej ma wą
skie obrzeże zewnętrzne (4), wystającą ku górze pionową 
krawędź (5) i wewnętrzne obrzeże poziome (6) połączo
ne w narożach z niepełnym dnem (2) za pomocą piono
wych profili wzmacniających (8a, 8b). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 102611 (22) 95 05 11 6(51) H02G 3/22 
(71) ELEKTROBUDOWA SA, Katowice 
(72) Sojka Jerzy, Tomaszewski Ryszard 

(54) Wspornik dwuczęściowy elementów 
konstrukcyjnych 

(57) Wspornik charakteryzuje się tym, że poprzeczny prze
krój jednej części (i) przystaje geometrycznie do poprzecznego 
przekroju drugiej jego części (2), środniki (3) usytuowane są do 
siebie równolegle i ze sobą połączone są rozłącznie, a pomiędzy 
częściami znajdują się dwie mocujące komory (9) elementów 
konstrukcyjnych. Środniki w otoczeniu komór (9) mają przeloto
we, mocujące otwory (11), a na zewnętrznej stronie każdy ze 
środników ma wzdłużnie usytuowany rowek (8). Natomiast każ
da z komór (9) utworzona jest przez dwa wzdłużne wybrania (10) 
usytuowane na wewnętrznej stronie środników i na obu robo
czych stronach ma stabilizacyjne rowki (12), a na wewnętrznym 
końcu ma oporową powierzchnię (R). 

(6 zastrzeżeń) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 18/1995 

Nr 
zgłoszenia 

1 
307624 
307625 
307641 
307661 
307662 
307687 
307692 
307717 
307752 
307753 
307763 
307776 
307801 
308843 
308894 
308895 
308896 
308897 
308898 
308899 
308900 
308901 
308902 
308903 
308904 
308905 
308906 
308907 
308908 
308909 
308910 
308911 
308912 
308913 
308953 
308954 
308955 
308956 
308957 
308958 
308959 
308960 
308961 
308962 

Int.Cl6 

2 
F16K 
F24D 
E21F 
B01J 
B01J 
E21D 
B01D 
C07D 
C02F 
A23G 
A21C 
F02K 
F04D 
B43K 
B62D 
B29C 
D01F 
H01R 
F22B 
B01D 
D21H 
C06C 
A61K 
C03B 
A23L 
C07D 
C09K 
F16L 
C07D 
B01D 
C11C 
B64C 
F23C 
B65G 
F23C 
F23C 
A61F 
A61F 
C25B 
D04H 
D04H 
B65D 
B29C 
D04B 

Strona 

3 
31 
35 
28 

8 
8 

27 
7 

17 
15 
3 
3 

29 
29 
12 
13 
11 
22 
40 
33 

7 
23 
16 
6 

16 
3 

18 
20 
32 
18 
7 

20 
13 
34 
14 
34 
35 

4 
4 

21 
22 
23 
14 
11 
22 

Nr 
zgłoszenia 

1 
302464 
302465 
302477 
302478 
302479 
302481 
302483 
302935 
303380 
303936 
306082 
307019 
307201 
307325 
307329 
307384 
307385 
307386 
307391 
307392 
307393 
307415 
307416 
307417 
307428 
307433 
307434 
307460 
307461 
307462 
307463 
307464 
307469 
307471 
307472 
307473 
307490 
307491 
307493 
307503 
307577 
307621 
307622 
307623 

IntCl6 

2 
G05D 
H01F 
G01N 
H02K 
H02K 
A63F 
G09F 
F03B 
F27B 
B60N 
D06N 
E03D 
E21F 
B23K 
E04G 
D07B 
C07D 
C07D 
C08L 
F02M 
C07D 
C12P 
A43B 
A01G 
A61K 
E03B 
A01M 
G06F 
G06F 
A61K 
A61K 
A01C 
A61K 
E21D 
A61M 
G06F 
F16L 
A61K 
A61K 
C07D 
G01K 
E01F 
F16K 
F16K 

Strona 

3 
37 
39 
37 
41 
41 

7 
39 
29 
36 
12 
23 
25 
28 

8 
25 
23 
18 
19 
19 
29 
17 
21 

4 
2 
6 

24 
3 

38 
38 

5 
5 
2 
5 

27 
6 

38 
33 

5 
5 

18 
36 
24 
30 
31 

Nr 
zgłoszenia 

1 
302317 
302318 
302319 
302326 
302328 
302330 
302331 
302332 
302333 
302334 
302337 
302338 
302339 
302358 
302359 
302380 
302381 
302382 
302393 
302406 
302407 
302409 
302411 
302412 
302416 
302417 
302418 
302420 
302421 
302428 
302440 
302442 
302444 
302445 
302446 
302447 
302448 
302449 
302450 
302456 
302457 
302458 
302459 
302463 

IntCl6 

2 
B23P 
C07D 
C07D 
H05K 
F23B 
C08G 
B65G 
B27K 
E21C 
E21C 
A01M 
G05F 
H01R 
G01R 
F16K 
C07D 
B28B 
F16B 
B65G 
E21D 
B23P 
E21C 
F16H 
G09B 
B62L 
B61L 
F23L 
C07C 
C10K 
C11D 
A01J 

H01M 
B25C 
B25C 
B25C 
H01F 
B27B 
B04C 
G01V 
H02M 
A61G 
E02D 
A61L 
F16K 

Strona 

3 
9 

17 
17 
42 
33 
19 
14 
10 
26 
26 

3 
38 
41 
37 
31 
19 
11 
30 
15 
27 

9 
26 
30 
39 
13 
12 
35 
16 
20 
21 

2 
40 

9 
10 
10 
40 
10 
8 

37 
42 

4 
24 

6 
32 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 18/1995 

Nr 
zgłoszenia 

1 
99824 
99825 
99826 
99828 
99829 
99830 
99831 
99832 
99833 
99834 
99835 
99836 
99838 
99839 
99840 
99843 
99844 
99845 
99846 
99847 
99848 
99849 
99850 
99851 
99852 
99853 
99854 
99855 
99856 

Int. Cl6 

2 
F23D 
B65D 
B65D 
E04H 
F16L 
B65D 
H02B 
E01F 
A47F 
F25D 
E06B 
F25D 
B62D 
F25C 
F28D 
B60J 
A46B 
B42D 
A01M 
B26B 
F04C 
B29D 
E01B 
E03B 
A47L 
G09B 
B60C 
E06B 
E06B 

Strona 

3 
61 
52 
51 
55 
60 
51 
66 
55 
44 
62 
57 
62 
50 
62 
62 
50 
44 
49 
43 
48 
59 
49 
54 
55 
45 
64 
49 
56 
56 

Nr 
zgłoszenia 

1 
99857 
99858 
99859 
99860 
99861 
99864 
99865 
99867 
99870 
99871 
99876 
99877 
100886 
102514 
102539 
102564 
102589 
102593 
102608 
102610 
102611 
102615 
102624 
102631 
102641 
102644 
102655 
102672 
102673 

Int.Cl6 

2 
E06B 
E06B 
E06B 
E06B 
E06B 
G09B 
E21F 
A63B 
B65D 
B65D 
A61H 
H02B 
B29C 
E21D 
F04B 
A01D 
G09F 
B65D 
E06B 
G09B 
H02G 
H02G 
A62B 
A61G 
E04F 
E04H 
F28D 
A47B 
B65D 

Strona 

3 
56 
57 
57 
57 
57 
64 
59 
48 
52 
53 
46 
66 
49 
58 
59 
43 
64 
52 
58 
63 
67 
66 
47 
46 
55 
55 
63 
44 
51 

Nr 
zgłoszenia 

1 
99769 
99770 
99772 
99775 
99776 
99777 
99778 
99779 
99780 
99781 
99782 
99786 
99787 
99788 
99803 
99805 
99806 
99807 
99808 
99811 
99812 
99813 
99816 
99817 
99818 
99819 
99820 
99822 
99823 

Int. Cl6 

2 
A47L 
A44C 
A47F 
B01D 
E06B 
F16B 
H01F 
H01F 
C03B 
B65D 
A01K 
B01D 
G08B 
B65D 
A61L 
B62D 
F24C 
F24C 
F24C 
A63B 
A63B 
H01R 
B65G 
B65G 
F16B 
F16B 
B66F 
G09B 
G11B 

Strona 

3 
45 
44 
45 
48 
58 
60 
65 
65 
54 
51 
43 
48 
63 
52 
46 
50 
61 
61 
61 
47 
47 
66 
53 
53 
60 
60 
54 
64 
65 
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O G Ł O S Z E N I E 

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych ROCZNY WY
KAZ PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELONYCH PRZEZ UP RP 
W 1993 R. ukaże się z opóźnieniem. Przewidujemy jego wydanie w El 
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 UPRP W1993 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 UPRP W1993 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 

Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw informuje, 
że ukazały się drukiem 

"Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy UP RP 
w latach 1993 -1994" 

Część I (podstawowe tezy oraz orzeczenia z 1993 r.) 

Cena 1 egzemplarza wynosi 4,50 zł. 



KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO'', 
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO", 

Polskich Opisów Patentowych. 
Cena poszczególnych wydawnictw wynosi: 

BUP - 5,00 zł 
WUP - 6,50 zł 
IUPRP - 1,00 zł 
Opis - 1,50 zł 

Powyższe zmiany cen będą obowiązywały: 
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 011996 r. 
- dla nabywców w tzw. "sprzedaży odręcznej" od 1 09 1995 r. tj. 

BUP - od nr 18/95 
WUP - od nr 9/95 

Koszt prenumeraty w 1996 r. wynosi: 
BUP - 130,00 zł 
WUP - 78,00 zł 
IUP RP - 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. 


