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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 10101010-2583-223-1
-opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt.
203,00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset. kl. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 16,0. Nakład 950 egz.
Cena 6,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 594/96
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

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

(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)

-

(54) (57) (61) (71) (72) (75) (86) (87) -

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
skrót opisu
nr zgłoszenia głównego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce
publikacji)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16):
A1
A3
Ul
U3

-

ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe)

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 309521

(22) 95 07 05

6(51) A01C23/00
A01G 25/00

(71) Barlik Zbigniew, Żołędowo
(72) Barlik Zbigniew, Tabaka Piotr
(54) Urządzenie do pielęgnacji, zwłaszcza upraw
leśnych i sadowniczych

(57) Urządzenie wyposażone jest w wózek utworzony z pręta
(13) połączonego dwoma prowadnicami (3) z dwoma kołami (2).
Do pręta przymocowane są trzy wsporniki (4), do których przy
mocowany jest podest (5) połączony z kierownicą (12). Na
podeście umocowany jest zbiornik (6), w którym jest umieszczo
ny z boku kran (7) połączony rurką (8) z rurą (1) przymocowaną
do pręta (13), wyposażoną w szereg głowic (10) połączonych
z dowolną ilością knotów sączących (9) za pomocą nakrętek
i podkładek. Knoty (9) utworzone są ze sprężyny w oplocie
dwóch warstw bawełny i warstwy poliamidu. Końcówki knotów
(9) wyposażone są w skuwki.

(1 zastrzeżenie)

Otrzymaną w ten sposób pulpę transportuje się
na składowisko odpadów, gdzie formowana jest w pry
zmy. W pryzmach poprzez napowietrzenie i kontrolę wilgot
ności przeprowadza się proces transformacji biologicznej, w
wyniku czego otrzymywana jest sztuczna gleba, która po
rozplantowaniu jest obsiewana roślinami.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 309422 (22) 95 06 26 6(51) A21D 13/08
(75) Płuciennik Mirosław, Skierniewice
(54) Sposób wykańczania znanych paluszków
jako gotowego wyrobu spożywczego
(57) Sposób polega na pokryciu powierzchni paluszków
masą cukierniczą, zwłaszcza czekoladopodobną w ten sposób,
że paluszki zanurza się z masie na określoną głębokość, wytrzy
muje 8 • 12 sek, powoli wyjmuje i trzyma się je nad masą przez
3,5 - 4,5 minuty, a następnie odwraca się paluszki o 180° w górę
częścią pokrytą masą i przemieszcza do tunelu chłodniczego,
do którego nadmuchuje się schłodzone powietrze do tempera
tury 8-15°C.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 309378

(22)95 06 26

6(51) A23C 9/13

(75) Okoniewski Dariusz Piotr, Gdynia
(54) Półprodukt do produkcji fermentowanych
deserów mlecznych

A1(21) 309504 (22) 95 06 30 6(51) A01G 7/00
C05F7/00
(71) STREAMREACTOR Spółka z o.o., Szczecin
(72) Gratunik Lech
(54) Sposób rekultywacji nieużytków
poprzemysłowych lub komunalnych,
zwłaszcza składowisk odpadów
przemysłowych
(57) Osady z przemysłowej oczyszczalni ścieków mieszane
są w stosunku od 1:2 do 1:10 z substancjami organicznymi lub
z uwodnionymi osadami oczyszczalni komunalnej. Ponadto
dodaje się nawozy sztuczne, szczepionkę bilogiczną, korę, sło
mę lub trociny.

(57) Przedmiotem wynalazku jest półprodukt do produkcji
słodzonych fermentowanych deserów mlecznych, uzyskany
przez rozpuszczenie w fermentowanej kulturami drobnoustro
jów śmietance, mleku, bądź serwatce określonej ilości cukru
buraczanego bądź mieszaniny cukrów lub suchej mieszaniny
cukrów i mleka w proszku tak, by przez wzrost ciśnienia osmotycznego całkowicie zahamować namnażanie bakterii i jedno
cześnie poprzez wzrost lepkości ustabilizować produkt. W przy
padku dodatku mleka w proszku półprodukt jest zawiesiną, w
której część mleka w proszku jest w stanie nierozpuszczonym,
a rozpuszczanie pozostałej części odbywa się przy pH poniżej
punktu izoelektrycznego dla białek.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 309417

(22) 95 06 29

6(51) A23C 9/152

(75) Chaberski Waldemar, Opole
(54) Środek spożywczy
(57) Ujawniono środek spożywczy powstający w procesie
termicznym, podczas którego do ekstraktu karobiowego w ilości
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10-12 części wagowych i sproszkowanego mleka w ilości 30-50
części wagowych dodawana jest masa tfuszczu w ilości 20-25
części wagowych, 40-50 części wagowych cukru, 20-25 części
wagowych wody i śladowa ilość substancji stabilizujących.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316243 (22)95 03 06 6(51) A23D 7/015
(31) 94 212482

(32) 94 03 14

(33) US

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 06 PCT/EP95/00830
95 09 21 W095/24831 PCT Gazette nr 40/95
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
Cain Frederick W., GB; Wesdorp Leendert
H., NL; Hutson Giną S., US
(54) Wytwarzanie niskotłuszczowej emulsji

(57) Jednorodne tłuszczowe, niskotłuszczowe emul
sje, otrzymuje się sposobem obejmującym: (1) wytworze
nie jednorodnej wodnej emulsji zawierającej 10-30% wago
wych tłuszczu, 5-37% wagowych wody i 13-85% wagowych
pozostałości, którą stanowi co najmniej jedna substancja
wybrana z grupy obejmującej regulator kwasowości, śro
dek zagęszczający, środek wypełniający emulgator, śro
dek słodzący substancję pochłaniającą wilgoć, środek za
pachowy, barwnik, środek konserwujący, w temperaturze
wyższej niż temperatura topnienia tłuszczu, (2) chłodzenie
emulsji przy ścinaniu od 30 do 1500 s' 1 przy czasie przeby
wania mniejszym niż 2 minuty, kiedy to podczas chłodzenia
następuje inwersja fazy.

(14 zastrzeżeń)
A1 (21) 309478 (22) 95 06 29 6(51) A23J 1/08
(71) Zakłady Jajczarskie w Nowej Soli, Nowa Sól
(72) Krawczyk Jan
(54) Sposób otrzymywania odcukrzonego białka
w proszku
(57) Sposób polega na odcukrzaniu płynnej masy białko
wej przez utlenianie zawartej w niej glukozy do kwasu glukonowego, w obecności preparatu enzymatycznego w postaci
oksydazy glukozowej z katalazą.
Źródłem tlenu cząsteczkowego do procesu utleniania
glukozy jest dodawany do masy białkowej nadtlenek wodoru.
Masa białkowa po odcukrzaniu jest suszona rozpyłowo.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315211 (22) 96 07 09
6(51) A23K 1/16
(71) Tronina Stanislaw, Borowa
(72) Tronina Stanisław, Dobrzański Zbigniew,
Buchowiecki Wiesław, Gołąb Wiesław,
Grzelak Adam, Iwanyszczuk Roman,
Topolski Tadeusz
(54) Dodatek mineralno-tłuszczowy do pasz
(57) Dodatek paszowy charakteryzuje się tym, że zawiera
substancje tłuszczowe w ilości 5-50% masowych, związki mine
ralne w ilości 40-70% masowych, związki organiczne w ilości
9,9-25% masowych oraz przeciwutleniacz w ilości 0,01-0,10%
masowych. Substancją tłuszczową są nasycone i nienasycone
kwasy tłuszczowe, związkiem mineralnym jest glinokrzemian
i/lub dolomit, a związkiem organicznym jest humodetrynit i/lub
kopalina huminowa.
Dodatek paszowy wpływa korzystnie na produkcyjność
i ogólną zdrowotność zwierząt oraz lepsze wykorzystanie paszy.

(5 zastrzeżeń)

3

A1(21 ) 309323 (22) 95 06 26 6(51) A23L 1/22
(75) Fritz Annette, Strasbourg-Meinau, DE
(54) Przyprawa octowa
(57) Przyprawa octowa zawiera 92-98 części wagowych wo
dy, 2-7 części wagowych octu winnego otrzymanego na drodze
destylacji brendy, 0,05-0,005 części wagowych miodu, 0,00030,0005 części wagowych karmelu, 0,00005-0,00008 części wa
gowych roztworu mieszanki ziół. Mieszankę stanowi dziesięć
ziół użytych w równych częściach. Przyprawa odznacza się
zagwarantowanym długim okresem przechowywania.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 309533

(22)95 07 04

6(51) A23L 1/222

(75) Kmito Irena, Szczecin
(54) Kawa zbożowa Inka i cykoria prażona jako
bonifikatory aromatyczno-smakowe i do
korekty barwy przy otrzymywaniu wyrobów
przemysłu spożywczego, a zwłaszcza bez
dodatku cukru z zastosowaniem
zagęszczonych soków owocowych,
koncentratów owocowych w proszku i mleka
odtłuszczonego w proszku
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania kawy zbożowej Inka i
cykorii prażonej jako bonřfikatorów aromatyczno-smakowych
oraz do korekty barwy niektórych wyrobów przemysłu spożyw
czego otrzymywanych bez dodatku cukru.
Wymienione bonifikatory dodaje się w szczególności do
wyrobów słodkich, w których w miejsce cukru stosuje się zagę
szczone soki owocowe i koncentraty owocowe w proszku. Boni
fikatory te zmieniają zapach i łagodzą smak tych wyrobów.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 309487 (22)95 06 30 6(51) A23L 1/223
(71) BOCHEN Piekarsko-Ciastkarska
Spółdzielnia Pracy, Gdynia
(72) Plorin Tomasz, Bober Barbara
(54) Panier o walorach smakowo-zapachowych
(57) Panier o walorach smakowo-zapachowych charakte
ryzuje się tym, że składa się z 94-96% wagowych bułki tartej oraz
4-6% wagowych przyprawy smakowo-zapachowej składającej
się z ostrej papryki, czarnego pieprzu, estragonu, bazylii, ty
mianku i imbiru albo 4-6% wagowych przyprawy smakowo-za
pachowej składającej się z czarnego pieprzu, majeranku, lub
czyku, estragonu, gałki muszkatołowej, ostrej papryki i chilli
albo 4-6% wagowych przyprawy smakowo-zapachowej składa
jącej się z majeranku, czarnego pieprzu, ostrej papryki, cząbru,
sproszkowanego czosnku i sproszkowanej cebuli.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 315310 (22) 96 07 16 6(51) A23L1/232
A23L1/27
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego,
Warszawa
(72) Borys Andrzej
(54) Sposób wytwarzania preparatu
wędzarniczego o właściwościach barwiących i
aromatyzujących
(57) Sposób wytwarzania preparatu wędzarniczego o wła
ściwościach barwiących i aromatyzujących polega na tym, że
rozkład termiczny drewna prowadzi się poprzez ogrzanie zrąbków drewna o wilgotności poniżej 25% podnosząc temperaturę
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przy sposobie periodycznym z szybkością nie niższą od 2°
C/min, korzystnie 10° C/min, do temperatury od 450 do 650°C,
a przy sposobie ciągłym w zakresie temperatur od 300 do 750°C,
korzystnie 450 do 650°C, przy ciśnieniu w sferze rozkładu niż
szym od 500hPa, korzystnie 250 hPa, przy przepływie lub bez
przepływu powietrza lub pary wodnej lub gazów obojętnych lub
niekondensujących składników rozkładu drewna. Wytworzone
paro-gazy poddawane są ciągłej rektyfikacji prowadzonej w
warunkach adiabatycznych z odbiorem co najmniej trzech
frakcji na kolumnie rozdzielczości oraz co najmniej 9 półek
teoretycznych z sekcjami pomiędzy odbiorami frakcji o roz
dzielczości co najmniej 3 półek teoretycznych przy powrocie
wynoszącym od 5 do 10%. Uzyskuje się co najmniej rektyfikat,
orosienie oraz pak stanowiący odpad produkcyjny procesu.

(6 zastrzeżeń)
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(54) Sposób wytwarzania kiełbas o drobno
rozdrobnionym farszu
(57) Sposób wytwarzania kiełbas o drobno rozdrobnionym
farszu, zawierających zamiennik tłuszczu zwierzęcego, polega
na tym, że stosuje się uwodnioną mieszaninę izolatów białka
sojowego i uwodniony preparat karagenu, przy czym do mie
szaniny izolatów białka sojowego uwodnionego w proporcjach
od 1:4 do 1:7 dodaje się uwodniony preparat karagenu o
stężeniu od 0,3 do 1,5%, a następnie miesza się do uzyskania
jednolitej masy. Do otrzymanego zamiennika tłuszczu zwierzęr
cego dodaje się odpuszczony i rozdrobniony surowiec mięsny,
mieszankę peklującą, wodę z lodem oraz przyprawy i kutruje do
uzyskania jednolitej masy i temperatury farszu 12°C, a potem
postępuje się w znany sposób stosowany do wytwarzania kieł
bas.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 309442

(22) 95 06 30

6(51) A23L 1/237

(71) Inowrocławskie Kopalnie Soli Spółka
Akcyjna, Inowrocław
(72) Michalec Michał, Głowacki Kazimierz,
Kalinowski Edmund, Dopierała Jolanta,
Mroziński Piotr, Kasperski Stanisław
(54) Sposób i urządzenie do jodowania soli
(57) Sposób jodowania soli polega na tym, że po wysusze
niu sól dostarcza się do podnośnika kubełkowego (8), z którego
dozuje się ją do zbiornika dozującego (5). Następnie sól podaje
się na przenośnik (2), na którym rozkłada się ją na całej szero
kości regulując ilość soli w jednostce czasu, a na ustawioną
warstwę soli, na całą jej szerokość dozuje się roztwór jodku
potasu w zaprogramowanej i płynnie regulowanej ilości, po
czym sól z roztworem jodku potasu podaje się do mieszalnika
(1), gdzie poddaje się ją homogenizacji.
Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do
jodowania soli.

A1(21) 309527 (22)95 07 04 6(51) A23N 5/00
(71) Akademia Techniczno - Rolnicza im.
J J.Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Flizikowski Józef, Bieliński Marek
(54) Zespół roboczy urządzenia do obłuskiwania
materiałów ziarnistych
(57) Istota wynalazku polega na tym, że zespół roboczy
urządzenia posiada dwie tarcze, (3, 4) tworzące komorę roz
dzielczą (6) ze stożkowym dnem, na których w trzech strefach
(a, b, c) usytuowane są przelotowe otwory (di, dz, d3) o różnych
średnicach.

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 309483

(22)95 0630

6(51) A41D 11/00

(71) Stanowska Barbara, Łódź;
Suchojad-Kowalska Anna, Łódź
(72) Stanowska Barbara
(54) Sposób wykonania czapeczki niemowlęcej
bez szwów łączących oraz czapeczka
niemowlęca bez szwów łączących

A1(21) 315214

(22)96 07 11

6(51) A23L 1/317

(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego,
Warszawa
(72) Senik Izabela, Tyszkiewicz Irena

(57) Sposób wykonania czapeczki polega na wycięciu ele
mentu w kształcie elipsy posiadającej wcięcie w kształcie
hiperboli na jednym z biegunów. Odcinek elipsoidalny obwo
du marszczy się na określonym odcinku formując część twa
rzową (4) czapeczki, po czym na marszczeniu (5) naszywa się
lamówkę (7) i ewentualnie element zdobiący (6). Na odcinku
obwodu zbliżonym do hiperboli, tworzącym część szyjną (10)
czapeczki, doszywa się lamówkę (9), której przedłużone końce
tworzą troczki (11) do zawiązywania czapeczki.
Czaszę (12) czapeczki stanowi jeden bezszwowy ele
ment materiału płaskiego wyrobu włókienniczego uformowany
przez marszczenie (5) wokół części twarzowej (4) wzmocnione
lamówką (7). Na odcinku szyjnym (10) element materiału obszy-
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ty jest lamówką (9), której przedłużone końce stanowią troczki
(11) do zawiązywania czapeczki. Do marszczenia (5) wokół
części twarzowej (4) doszyty jest element zdobniczy (6).

(3 zastrzeżenia)

5

Jeżeli przy tym nachylenie zostanie zmienione aż do
ogranicznika, wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że znajdu
jący się na blacie stołu układ przekładni ulegnie zakleszczeniu.
Wynalazek ogranicza przestawność nachylenia, nie zmniejsza
jąc jednocześnie przestawności blatu stołu w pionie.
Ogranicznik przy maksymalnym nachyleniu jest
włączony w układ przekładni (1,2, 3, 4) i nie powoduje
zakończenia ruchu spowodowanego napędem, lecz przy dal
szym uruchamianiu napędu w kierunku ogranicznika prowa
dzi do zmiany wysokości, pozostającego z niezmienionym
nachyleniu, blatu stołu .

(16 zastrzeżeń)
A1 (21) 309505 (22) 95 07 01 6(51) A47C 25/00
(71) TRADE COMPANY Spółka z o.o., Jarocin
(72) Graczyk Piotr
(54) Tapicerska formatka sprężynowa

A1(21) 314975

(22) 96 06 26

(31)95 29510634

6(51) A47B 9/04

(32)95 06 30

(33) DE

(71) Vermögensverwaltung Franz Vogt
Familienstiftung KG, Pohlheim, DE
(72) Englisch Michael, Müller Klaus, Walter Rolf
(54) Stół podnośny z przestawnym blatem

(57) Tapicerska formatka sprężynowa składa się z zespołu
sprężyn (1) dwustożkowych umieszczonych w koszulkach (2)
sklejonych ze sobą w miejscach styku {b). Cały zespół przykryty
jest od góry i od dołu płatem tkaniny (3) i umieszczony w
prostopadłościennej obudowie (4). Koszulki (2) przyklejone są
również w miejscach styku (c) odpowiednio do płatów tkaniny
(3) i ścianek bocznych obudowy (4).

(1 zastrzeżenie)

(57) W stołach podnośnych regulowana jest najczęściej
zarówno wysokość blatu stołu, jak też jego nachylenie do
płaszczyzny poziomej.

A1(21) 309489 (22) 95 06 30 6(51) A47K 13/24
(75) Mańczak Tadeusz, Bydgoszcz
(54) Wkładka higieniczna
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest wkładka higieniczna
przeznaczona do muszli klozetowej, którą stanowi ukształ
towany wkład papierowy (1, 2) o postaci dopasowanej do
kształtu znormalizowanego wnętrza, szczególnie dna mu
szli klozetowej (3).

(4 zastrzeżenia)

6
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smarującym zawierającym zbiornik barwnika i dwa wałki, zna
mienne tym, że nad zbiornikiem tuszu (9) osadzony jest wałek
podający pokryty tworzywem winidurowym stykającym się z
materiałem welurowym osadzonym na piance poliuretanowej
przy czym materiał styka się z tworzywem winylowym połączo
ny m z taśmą korkową (4), w której wykonane są dwa równoległe
rowki prowadzące (2) na blachę boczną (12) z osadzoną pro
wadnicą (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 309380 (22) 95 06 28 6(51) A47L 9/02
(71) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
ELCOMP Sp.z o.o., Warszawa
(72) Lesiak Władysław
(54) Ssawka do odkurzaczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest ssawka do odkurzaczy,
zwłaszcza dla oczyszczania powierzchni włochatych, jak dywa
ny i wykładziny dywanowe z krótkim i długim włosem, kilimy
obicia tapicerskie, materace łóżkowe, zasłony, ubrania řtp.
Ssawka posiada odgórne wejścia (1 ) powietrza w posta
ci dysz, rozmieszczonych po obu stronach ssawki, tworzących
miotełki powietrzne uderzające w powierzchnię oczyszczaną,
tworząc efekt trzepania".
Sprawność ssawki, w odniesieniu do materiałów wło
chatych jest kilkanaście razy większa od klasycznej, płaskiej
ssawki z oddolnymi wejściami powietrza.

A1(21) 309375 (22) 95 06 26 6(51) A61B 17/70
A61F 5/01
(71) LfC Sp. z o.o., Zielona Góra
(72) Ciupik Lechosław F., Cyganiuk Jan,
Mstowski Janusz, Jakubowski Julian, Golik
Marek
(54) Łącznik kręgosłupowych belek nośnych
układu korekcyjno-stabilizującego
( 5 7 ) Łącznik złożony jest z płytki (1) stanowiącej element
łączący i dwóch zaczepów (3). Płytka (1) zakończona jest z
dwóch stron parą wzdłużnych otwartych ramion (2), z których
każde z jednej strony płytki (1) zaopatrzone jest w co najmniej
dwa, współosiowe dla każdej pary, kształtowe wybrania (4)
odpowiadające kształtowi ustalanej kręgosłupowej nośnej belki
(5). Pomiędzy każdą parą ramion (2) umieszczony jest przesuw
ny zaczep (3) mocujący belkę (5) dociskany do płytki (1) nakręt
ką (7) poprzez prostokątną podkładkę (8) o przeciwległych
bokach (9) zagiętych z dwóch stron wzdłuż ramion (2).

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309494 (22)95 06 30 6(51) A61B 5/103
(71) Dudar Bogdan, Opole
(72) Dudar Bogdan, Ślężyński Jan
(54) Urządzenie do odbitek stopy
(57) Urządzenie do odbitek stopy, składające się z podestu
pomocniczego i podestu z osadzonym nad nim mechanizmem

A1(21) 314907 (22)96 06 21 6(51) A61C 13/103
(31) 95 19523038
(32)95 06 24 (33) DE
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
Darmstadt, DE
(72) Dard Michel, DE; De Witte Gérard, FR;
Rouvre Philippe, FR
(54) Implant korzenia zębowego
(57) Implant korzenia zębowego utworzony jest z metalowe
go korpusu (1) implantu, który w pobliżu swojego dolnego,
zaokrąglonego końca ma poprzeczne otwory przelotowe (2).
Korpus (1) implantu ma kształt zwężający się ku dołowi. W jego
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powierzchni zewnętrznej (3) są umieszczone równolegle i usy
tuowane w odstępach od siebie rowki obwodowe (4), które przy
dnie (5) i w miejscu przejścia (6) do każego z sąsiednich
odcinków (3a) powierzchni zewnętrznej są zaokrąglone.

(9 zastrzeżeń)

7

przy napędzie pedałami z bezstopniową regulacją obrotów, po
uzyskaniu obrotów nadsynchronicznych dostarcza energię ele
ktryczną do sieci ogólnej, a przy obrotach podsynchronicznych
pobiera energię z sieci i wymusza ruchy nóg osoby niepełno
sprawnej.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 314976 (22)96 06 26 6(51) A61K 7/16

A1(21) 309508 (22) 95 07 01
6(51) A61F 5/04
(71) Malina Robert, Mielec; Streb Eugeniusz,
Mielec
(72) Malina Robert, Streb Eugeniusz,
Mazurkiewicz Stanisław
(54) Aparat redresyjny do rehabilitacji kończyn
(57) Przedmiotem wynalazku jest aparat redresyjny do reha
bilitacji kończyn, szczególnie do progresywnego rozciągania
mięśni, wiązadeł i ścięgien, a także mający zastosowanie w
leczeniu chorób kości, stawów, mięśni i układu nerwowego.
Aparat składający się z co najmniej jednej szyny (1)
zawierającej korpus (2) i ruchome ramię (3) jest mocowany do
kończyny poprzez łuski ortopedyczne (4) opaskami (5), przy
czym łuski (4) osadzone są na szynie (1) obejmami (42,47) oraz
ustalane w wymaganym położeniu wkrętami (46). Dla ustalania
aparatu w zgięciu stawowym służy gąbczasty wałek (8) moco
wany do uchwytu (81) opaską (82). Aparat ma możliwość reali
zowania zabiegów tak zgięciowych, jak i wyprostnych w grani
cach kąta od 0 do 200 stopni.

(9 zastrzeżeń)

(31)95 494744
(32)95 06 26
(33) US
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Gaffar Abdul, Nabi Nuran
(54) Kompozycja do pielęgnacji jamy ustnej o
poprawionym wchłanianiu i utrzymywaniu
związków przeciwbakteryjnych na
powierzchni tkanki zębowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest przeciwbakteryjna kom
pozycja do pielęgnacji jamy ustnej wykazująca zwiększone
wchłanianie przez tkankę zębową zawartych w niej środków
przeciwbakteryjnych, zawierająca przeciwbakteryjny chlorow
cowany eter drfenylowy lub związek fenolowy i związek monoalkilofosforanowy jako jedyny związek alkilofosforanowy.
Kompozycja ta poprawia skuteczność działania środ
ków przeciwbakteryjnych utrzymując ich wysoki poziom na
zębach i tym samym opóźniając i zapobiegając tworzeniu się
płytki nazębnej.

(7 zastrzeżeń)
Al(21) 314996

(22) 96 06 27

(31) 95 19523502

6(51) A61K 31/40

(32) 95 06 28

(33) DE

(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Barber Andrew, Seyfried Christoph,
Bartoszyk Gerd, Gottschlich Rudolf
(54) Środki kappa-opiatagonistyczne do
zapalnych schorzeń jelitowych

A1(21) 309472 (22) 95 06 29 6(51) A61H 1/00
(75) Pelc Kazimierz, Wrocław
(54) Rower stacjonarny
(57) Rower stacjonarny charakteryzuje się tym, że w ukła
dzie napędowym zawiera elektryczny asynchroniczny silnik
(1) sprzężony poprzez nastawne pasowe koło (2), klinowy pas
(3) zaopatrzony w napinacz (4) z pasowym kołem (5). Silnik (1)

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności preparatów farma
ceutycznych, które są odpowiednie m.in. do leczenia zapalnych
schorzeń jelitowych i zawierają jako substancję czynną co naj
mniej jeden związek o wzorze 1, w którym R1 oznacza Ar,
cykloalkil o 3-7 atomach węgla lub cykloalkiloalkil o 4-8 atomach
węgla, R2 oznacza Ar, R1 i R2 razem tworzą grupę o wzorze 2,
R oznacza H, OH, OA lub A, R4 oznacza A lub fenyl, który
ewentualnie może być jedno- lub dwukrotnie podstawiony przez
Hal, OH, OA, CF3, NOs, NH 2 , NHA, NHCOA, NHSO2A lub NA2,
R5 oznacza OH, CH2OH, każdy z symboli R6 i R7 niezależnie od
siebie oznacza H, Hal, OH, OA, CF3, Nl-fc, NHA, NA2, NHCOA,
NHCONH2, NO2 lub grupę metylenodwuoksylową, A oznacza
alkil o 1-7 atomach węgla, Ar oznacza jedno- lub dwupierścieniowy rodnik aromatyczny, który ewentualnie może być jednolub dwu- lub trzykrotnie podstawiony przez A, Hal, OH, OA, CF3,
NH 2 l NHA, NA2, NHCOA i/lub NHCONH2, D oznacza CHe, O, S,
NH, NA, -CH2-CH2-, -CH=CH-, -CH2NH-, -CH2-NA- lub wiązanie,
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a Hal oznacza F, Cl, Br lub J, i/lub jedną z jego fizjologicznie
dopuszczalnych soli i/lub jedną z jego zglikolizowanych po
chodnych.

(11 zastrzeżeń)

Nr 1 (601) 1997

lazku zawierają wodę o stężeniu deuteru w zakresie od 111 do
135 ppm. W produkcji tych preparatów jest stosowana woda
zawierająca deuter o zawartości od 111 do 135 ppm, używana
w procesach typowo stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 309486

(22)95 06 30

6(51) A61K 35/14

(75) Szmurło Włodzimierz, Józefów
(54) Sposób odkażania krwi za pomocą ozonu,
zwłaszcza w procesie dializy
(57) Inaktywację wirusów przeprowadza się za pomocą mie
szaniny tlenowo-ozonowej lub powietrzno-ozonowej, przy czym
gaz o właściwym stężeniu ozonu w optymalnej ilości jest poda
wany do krwi pacjenta w czasie jej pobierania od dawcy. Poda
wanie ozonu może odbywać się bezpośrednio do pojemnika z
krwią i wymieszaniu jego zawartości lub poprzez dializer. W
dializerze krew kontaktuje się bezpośrednio z mieszaniną gazo
wą lub poprzez błonę półprzepuszczalną z mieszaniną gazową
wymieszaną z płynem dializacyjnym.

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 316259
(31)94
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)95 03 07

800

6(51) A61K 31/41

(32)94 03 17

(33) CH

95 03 07 PCT/EP95/00831
95 09 21 WO95/24901 PCT Gazette nr 40/95
CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH
De Gasparo Marc, Levens Nigel
Leczenie nefropatii cukrzycowej valsartanem

(57) Wynalazek dotyczy sposobu zastosowania antagonisty
angiotensyny II o wzorze 1 oraz jego farmaceutycznie tolerowa
nych soli, w leczeniu nefropatii cukrzycowej oraz kompozycji
farmaceutycznej zawierającej związek o wzorze 1.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 314832 (22) 96 06 17 6(51) A61K 38/00
(31) 95 19523394
(32) 95 06 28 (33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Lohner Manfred, Scheuermann Stefan,
Vértesy Laszló
(54) Zastosowanie balhimycyny jako środka
zwiększającego produkcję zwierzęcą, środek
zwiększający produkcję zwierzęcą i sposób
wytwarzania tego środka
(57) Balhimycyna, ewnetualnie w połączeniu z jedną lub
większą liczbą jej pochodnych, znajdują zastosowanie w zwię
kszaniu produkcji zwierzęcej w hodowli zwierząt jedno- lub
wielożołądkowych.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 316311

(22) 95 03 16

(31) 94 94008169

A1(21) 316255

(22) 95 03 23

(31) 94 9400833

6(51) A61K 33/00

(32)94 03 23

(33) HU

(86) 95 03 23 PCT/HU95/00007
(87) 95 09 28 W095/25526 PCT Gazette nr 41/95
(71) HYD KUTATÓ-FEJLESZTO KFT.,
Budapeszt, HU
(72) Somlyai Gabor
(54) Preparaty higieniczne i kosmetyczne dla
przeciwdziałania i leczenia chorób skórnych
oraz sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy preparatów higienicznych i kosme
tycznych dla przeciwdziałania i leczenia chorób skórnych, włą
cznie z preparatami upiększającymi oraz pielęgnującymi ciało,
jak również sposobu ich wytwarzania. Preparaty według wyna

6(51) A61K 38/02

(32) 94 03 18

(33) RU

(86) 95 03 16 PCT/RU95/00047
(87) 95 09 28 W095/25531 PCT Gazette nr 41/95
(71) Golovistikov Ivan Nikolaevich, Moskwa,
RU; Kacharava Leonid Yazonovich, Tbilisi,
GE
(72) Golovistikov Ivan Nikolaevich, RU;
Kacharava Leonid Yazonovich, GE;
Tatarinov Jury Semyonovich, RU; Alikhanov
Khallar Abdumuslimovich, RU
(54) Środki do leczenia chorób
autoimmunizacyjnych i sposób leczenia tych
chorób
(57) Trofoblastyczną/M-glikoproteinę (TBG) stosuje się jako
środki do leczenia chorób autoimmunizacyjnych wykazujących
deficyt supresorów immunologicznych.
Sposób leczenia chorób autoimmunizacyjnych obej
muje podawanie immunologicznego preparatu korygującego,
stanowiącego trofoblastyczną /S-l-glikoproteinę (TBG), przy
czym wskazówki odnośnie tego preparatu określa się, badając
wrażliwość komórek jednojądrowych (MNC).

(4 zastrzeżenia)
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(22) 95 03 09

( 3 1 ) 9 4 9400918

6(51) A61K 38/11

(32)94 03 18

(33) SE

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 09 PCT/SE95/00249
95 09 28 W095/25534 PCT Gazette nr 41/95
Ferring B.V., Hoofddorp, NL
Fjellestad-Paulsen Anne, FR;
Ahlm-Söderberg Christina, SE
(54) Stabilizowane preparaty do doustnego
podawania peptydów

(57) Ujawniono preparaty farmaceutyczne w postaci stałej
służące do podawania doustnego małych i średniej wielkości
peptydów, szczególnie wazopresyny, oksytocyny i ich analo
gów, zawierające wspomniany peptyd, osłonkę jelitową i dopu
szczalny do użytku farmaceutycznego nośnik zawierający czyn
nik buforujący zapewniający utrzymanie pH w zakresie od 2 do
6, korzystnie około 5.
Metoda wytwarzania pojedynczej dawki wspomniane
go peptydu polega na zmieszaniu składników, nadaniu miesza
ninie kształtu kuli o średnicy poniżej 2 mm, powleczeniu kul
osłonką jelitową, która bez trudu rozpuszcza się w soku trawien
nym o pH 5.0 lub wyższym, ale nie rozpuszcza się łatwo przy
niższym pH i wypełnieniu kapsułek powleczonymi kulkami lub
wprowadzeniu ich do tabletek łatwo ulegających rozkładowi w
żołądku. Przedmiotem wynalazku jest także metoda doustnego
podawania wspomnianej pojedynczej dawki.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 316307

(22) 95 03 15

( 3 1 ) 9 4 4409357

6(51) A61K 47/34

(32)94 03 18

(33) DE

(86) 95 03 15 PCT/EP95/00973
(87) 95 09 28 W095/25545 PCT Gazette nr 41/95
(75) Schmidt Alfred, Hamburg, DE; Upmeyer
Hans-Jürgen, Müchen, DE
(54) Zastosowanie dimetikonu jako układu
transportu i nośnika i/lub układu
dostarczania leków

9

ozonu, po pewnym czasie następuje przepłukanie generatora
ozonu (GO) i aplikatora (A) tlenem, przy czym zespół podciśnie
niowy (ZP) przez cały czas odsysa z wnętrza aplikatora (A)
mieszaninę tlenowo-ozonową, która przechodzi przez blok de
struktora (D).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309434

(22) 95 06 30

6(51) A61L 9/00

(75) Szmurło Włodzimierz, Józefów
(54) Sposób dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
pomieszczeń i urządzenie do dezynfekcji,
dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń
(57) Powietrze z pomieszczenia poddawanego zabiegowi
dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji jest przez dyszę ssącą
(1) kierowane do komory mieszania (2), do której jest także
doprowadzany ozon z generatora ozonu. W komorze mieszania
(2) powstaje mieszanina, która poprzez dyszę rozprężną (3) jest
kierowana do pomieszczenia. Zespół dysz (1, 3) i komora (2) są
wyposażone w mechanizm (7) powodującym ruch kątowo zwrotny zespołu. Pracą urządzenia kieruje zespół sterowniczy
(6). Całość jest umieszczona na stelażu jezdnym (4).

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie dimetylopolisiloksanu (dimetikonu) jako układu transportu i noś
nika i/lub jako układu dostarczania leków farmaceutycz
nych. Ponadto, przedmiotem wynalazku są kompozycje
farmaceutyczne zawierające dimetylopolisiloksan jako
układ transportu i nośnika i/lub jako układ dostarczania
leków, razem z aktywnym składnikiem.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 309435

(22) 95 06 30

6(51) A61L 2/20

(75) Szmurło Włodzimierz, Józefów
(54) Sposób podciśnieniowego generowania
ozonu i układ podciśnieniowego generowania
ozonu
(57) Pracą całego układu steruje programator (P), który uru
chamia zespół podciśnieniowy (ZP), który poprzez blok destru
ktora (0) odsysa powietrze z wnętrza aplikatora (A). Ciśnienie w
aplikatorze (A) jest kontrolowane za pomocą czujnika ciśnienia
(C), który przekazuje informację do programatora (P), po czym
programator (P) uruchamia generator ozonu (GO), wcześniej
zaś, równocześnie z włączeniem zespołu podciśnieniowego
(ZP) programator (P) uruchamia przepływ tlenu do generatora
ozonu (GO). Generowany w generatorze (GO) ozon jest zasysa
ny do aplikatora (A), rozpoczyna się proces ozonowania. Po
zakończeniu procesu, programator (P) zatrzymuje wytwarzanie

A1(21) 316261

(22) 95 03 29

(31)94 9406599

6(51) A61M 15/00

(32)94 03 30

(33) GB

(86) 95 03 29 PCT/GB95/00725
(87) 951012 W095/26769 PCT Gazette nr 43/95
(71) NORTON HEALTHCARE LIMITED,
Essex, GB
(72) Bacon Raymond
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(54) Samodzielny licznik odmierzający dawki
inhalatora
( 5 7 ) Samodzielny licznik (40) odmierzający d a w k i inhala
tora (10) z p o j e m n i k i e m aerozolowym (30) i o b u d o w ą (20) z
urządzeniem do d o z o w a n i a leku i ustnikiem (25) jest dostoso
wany do nałożenia na pojemnik aerozolowy (30) lub o b u d o w ę
(20) inhalatora (10).
Licznik (40) ma ciśnieniowy czujnik liczący dawki z
wyświetlaczem (43) oraz układ mikroprocesora zwiększający
wyniki na wyświetlaczu pomiarów (43) w w y n i k u naciśnięcia
na licznik z góry określoną siłą.

(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 316385

(22)95 03 21

(31) 94 94200775

6(51) B01D 3/16

(32) 94 03 24

(33) EP

(86) 95 03 21 PCT/EP95/01078
(87) 95 09 28 W095/25571 PCT Gazette nr 41/95
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V, Hague, NL
(72) Konijn Gerrit
(54) Kolumna dla kontaktujących się
przeciwbieżnie gazu i cieczy
( 5 7 ) Opisana jest kolumna (1) dla kontaktujących się prze
ciwbieżnie gazu i cieczy, mająca wlot gazu i wylot cieczy umie
szczone przy jej dolnym końcu oraz wlot cieczy i wylot gazu
umieszczone przy jej górnym końcu, która to kolumna wyposa
żona jest w wiele poziomych tac kontaktowych (5, 6, 7, 8)
umieszczonych osiowo oddzielnie w kolumnie (1), przy czym
każda z tac kontaktowych (5, 6, 7, 8) wyposażona jest w prze
pusty i przewód opadowy (10, 11, 12, 13), otwierający się
poniżej tacy kontaktowej (5, 6 , 7 , 8), a także w wiele poziomych
tac oddzielających (15, 16, 17), wyposażonych w rury wirowe

(20, 2 1 , 22) oraz w zespoły do usuwania cieczy z tacy oddziela
jącej (15,16,17) przy czym każda z tac oddzielających (15,16,
17) umieszczona jest powyżej tacy kontaktowej (6, 7, 8), zaś
każda z rur wirowych (20, 2 1 , 22) wyposażona jest w pierście
niowy deflektor U-kształtny (34,35,36), umieszczony na górnym
końcu rury wirowej.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 309471

(22) 95 06 29

6(51) B01D 29/64

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu
Technicznego POSTEOR Sp.z o.o., Poznań
(72) Banasiak Tadeusz
(54) Filtr samooczyszczalny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji filtra samooczyszczalnego o zmniejszonych oporach
przepływu i zwiększonej żywotności oraz technologiczności,
dla wielkogabarytowych rurociągów wymagających oczy
szczania z zanieczyszczeń stałych przepływającej cieczy
roboczej.
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Filtr samooczyszczalny ma filtrujące sito (2) osadzone
w rurowej obudowie (1) na stałe i ma perforowane segmenty
(3) o wgłębnym profilu i zróżnicowanych co do kształtu otwo
rach, korzystnie okrągłych i fasolkowych, osadzone między
promieniowymi żebrami a ponadto ma w osi filtrującego sita
(2) obrotowy wał (6), na którym zainstalowany jest ruchomy
zbieracz (9) zanieczyszczeń, wlotową gardzielą obejmujący
obszar zrzutowy co najmniej jednego perforowanego seg
mentu (3) a wylotem skojarzony z osiowo osadzonym wlotem
zrzutowego kanału (11).

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 309410

(22) 95 06 26

6(51) B01D 45/12

(71) Zespół Elektrociepłowni WROCŁAW S.A,
Wrocław
(72) Rzepa Kazimierz, Waluś Jan, Stępień
Krzyszof, Paluszkiewicz Jerzy,
Krzemieniewski Bartosz
(54) Separator młyna wentylatorowego
(57) Separator młyna wentylatorowego, wykonany jest w
postaci obudowy (1) z wlotem i wylotem mieszaniny pyłowo-gazowej, wyposażonej w kierownice (4, 5) o regulowanym położe
niu i wlotową gardziel. Kierownice (4, 5) w kształcie wklęsłych
powierzchni zakończonych z jednej strony pionowym żebrem,
są umieszczone co najmniej w dwóch rzędach, tworząc piono
we, zakrzywione kanały na drodze przepływu mieszaniny pyłowo-gazowej, przy czym krzywizna kanałów utworzonych przez
rząd wlotowych kierownic (4) jest skierowana przeciwnie niż
krzywizna kanałów utworzonych przez rząd wylotowych kierow
nic (5), zaś żebra kierownic (4, 5) są usytuowane na wylotach
kanałów utworzonych przez kierownice (4, 5), natomiast w gar
dzieli wlotowej separatora są zamontowane nastawne kierowni
ce (10) wyrównujące prędkość przepływu mieszaniny pyłowogazowej.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316391

(22) 95 03 21

(31)94 215945

6(51) B01D 53/56

(32)94 03 22

(33) US

(86) 95 03 21 PCT/FI95/00147
(87) 95 09 28 W095/25581 PCT Gazette nr 41/95
(71) FOSTER WHEELER ENERGIA OY,
Helsinki, FI
(72) Isaksson Juhani, Koskinen Jari
(54) Sposób obróbki gazów wylotowych z układu
reaktora z obiegowym złożeni fluidalnym o
podwyższonym ciśnieniu
(57) Według wynalazku oczyszcza się gorące gazy po
chodzące z układu reaktora ze złożem fluidalnym o podwy
ższonym ciśnieniu.
Przy ciśnieniu znacznie wyższym od ciśnienia atmo
sferycznego, gorące gazy przepuszcza się przez separator
cząstek tworząc placek filtracyjny na powierzchni separatora,
a czynnik redukujący taki jak czynnik redukujący NO x (podo
bny do amoniaku) wprowadza się do gazów wylotowych w
chwilę przed lub w chwilę po separacji cząstek stałych.
Czas retencji wprowadzanego czynnika redukującego
zwiększa się poprzez spowodowanie obniżenia prędkości gazu
(do na przykład 0,01-0,5 m/s) podczas przepływu gazu przez
placek filtracyjny przy wysokim ciśnieniu.
Oddzielanie ma miejsce w komorze ciśnieniowej, we
wnętrzu której panuje ciśnienie około 2-100 • 10 5 N/m2 i przy
wprowadzaniu czynnika redukującego, które może mieć
miejsce w wielu punktach (jeden z nich znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie elementów filtrujących), lub w
punkcie, lub punktach znajdujących się przy wylocie gazu
z komory ciśnieniowej (przeważnie przepuszczanego
przez turbinę gazową).

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 315020
A1(21) 316234 (22)95 03 21 6(51) BO ID 46/42
(31)94 9405650
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(32)94 03 22

(33) GB

95 03 21 PCT/GB95/00626
95 09 28 WO95/25580 PCT Gazette nr 41/95
SCAPA GROUP PLC, Blackburn, GB
Johnson Joe
Urządzenie filtrujące

(22) 96 06 28

6(51) B01J 13/02

(31) 95 6000672
(32) 95 06 29
(33) US
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
Vevey, CH
(72) Mandralis Zenon Ioannis, Tuot James
(54) Sposób kapsułkowania

(57) Urządzenie filtrujące obejmuje torbę albo rękaw, połą
czony z profilowaną taśmą sprężystą (10). Taśma działa tak, by
szczelnie przylegała do otworu (13) w dalszej części korpusu
(16). Taśma profilowana (10) ma obudowę jednoczęściową.

(57) Sposób kapsułkowania materiału rdzeniowego chara
kteryzuje się tym, że miesza się materiał rdzeniowy z wodnym
medium zawierającym naturalny polimer, po czym poddaje
się wytworzoną mieszaninę działaniu ciśnienia 15000r200000
psi w temperaturze 0-100°C, w celu utworzenia matrycy
żelowej zawierającej materiał rdzeniowy zakapsułkowany we
wnątrz naturalnego spożywczego polimeru, którą następnie
suszy się.

(8 zastrzeżeń)

(13 zastrzeżeń)
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A1(21) 309507

(22) 95 07 01

6(51) B04C 5/04
B04C 5/26
(71) LSR TECHNOLOGIES Inc. Energy and
Environmetal Systems, Acton, US
(72) Eason Bruce H., Smolensky Leo, Wysk S.
Ronald
(54) Sposób suchego odpylania gazów
przemysłowych, układ do suchego odpylania
gazów przemysłowych, separator
cylindryczny i separator cyklonowy

(57) Układ składa się z szeregowo połączonych separatorów
cylindrycznych (1, 2, 3, 4) i separatora cyklonowego (5) oraz co
najmniej jednego wnetylatora (17). Separatory są ze sobą połą
czone tak, że wyjście (7, 8, 9, 10) gazu zapylonego każdego z
nich jest połączone z wejściem (7, 8,9,10) tego gazu następne
go separatora. Ostatni cyklonowy separator (5) ma wyjście (15)
gazu oczyszczonego połączone z centralnym przewodem gazu
zapylonego. Separator cylindryczny (1,2, 3, 4) ma posatć cylin
drycznego zbiornika zamkniętego z obu stron, a w jego cylin
drycznej komorze zawieszone są centrycznie dwie rury odpro
wadzające oczyszczony gaz. Wlot i wylot gazu zapylonego
separatora cylindrycznego stanowi szczelina w kształcie wydłu
żonych nacięć w cylindrze usytuowana stycznie do pionowych
jego ścianek.
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ilości nie przekraczającej 3 części tej frakcji na 7 części ener
getycznego miału węglowego lub selekcjonowane odpady z
tworzyw sztucznych, zwłaszcza typu PET, korzystnie w ilości nie
przekraczającej 1 części tych odpadów na 10 części energety
cznego miału węglowego oraz energetyczny miał węglowy i
ewentualnie dodatek środka uszlachetniającego na bazie wa
pna.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 309513

(22) 95 07 04

6(51) B09B 3/00

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Gierej Maciej
(54) Sposób rozdrabniania odpadów gumowych
(57) Sposób polega na tym, że wstępnie rozdrobnione od
pady gumowe chłodzi się dwustopniowo.
W pierwszym stopniu chłodzenia wstępnie rozdrobnio
ny odpad gumowy chłodzi się bezprzeponowo przy użyciu
nieodsianego produktu końcowego, zaś w drugim etapie chło
dzenia wstępnie rozdrobnione i ochłodzone odpady chłodzi się
do temperatury niezbędnej dla dalszego prawidłowego roz
drabniania mechanicznego.

(2 zastrzeżenia)

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 309319

(22)95 06 26

6(51) B09B 5/00

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Major Mirosław, Kostecki Tadeusz, Blach
Tadeusz, Flasza Jan, Szlęzak Jacek, Blaschke
Zofia, Szwej Bonifacy, Krzemień Zbigniew,
Zając Alojzy, Rojek Adam
(54) Układ obiegu wodno-mułowego zakładu
mechanicznej przeróbki węgla kamiennego

A1(21) 309476

(22)95 06 29

6(51) B09B 3/00

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji i
Handlu MB-IKOP Sp. z o.o., Katowice
(72) Zobek Zbigniew, Gawąd Karol, Skibiński
Tadeusz, Królikowski Maciej
(54) Sposób degradacji surowych odpadów
komunalnych lub selekcjonowanych
odpadów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza
typu PET, przez spalanie w kotłach
rusztowych i paliwo na bazie odpadów, do
spalania w kotłach rusztowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób degradacji suro
wych odpadów komunalnych lub selekcjonowanych odpadów
z tworzyw sztucznych, zwłaszcza typu PET, przez spalanie w
kotłach rusztowych i paliwo wytworzone z tych odpadów i węgla.
Sposób degradacji odpadów polega na tym, że część
odpadów komunalnych stanowiącą rozdrobnioną frakcję
twardą wydzieloną z surowych odpadów komunalnych lub
rozdrobnione selekcjonowane odpady z tworzyw sztucznych,
zwłaszcza typu PET, miesza się z energetycznym miałem węglo
wym, ewentualnie dodaje się środki uszlachetniające na bazie
wapna, zwłaszcza odpadowe wapno pokarbidowe i spala w
kotłowniach przemysłowych, elektrowniach lub ciepłowniach.
Frakcję miękką pozostałą z surowych odpadów komunalnych
poddaje się biodegradacji.
Paliwo zawiera frakcję twardą odpadów komunalnych
wydzieloną z surowych odpadów komunalnych, korzystnie w

(57) Przedmiotem wynalazku jest dwuciągowy układ obiegu
wodno-mułowego zakładu mechanicznej przeróbki węgla dla
uzyskania nośnika podsadzki hydraulicznej. W układzie według
wynalazku począwszy od wzbogacalnika (1) z cieczą ciężką
produkty, koncentrat i odpady po odwodnieniu poddawane są
odrębnym procesom rekuperacji a zawiesiny odpowiednio od
rębnej klasyfikacji, przy czym wszelkie zawiesiny odpadowe
zespołu (14) klasyfikacji zawiesin koncentratu oraz zawiesin
odpadów z kontrolnego klasyfikatora (11) łącznie poddawane
są procesowi zagęszczania a zagęszczone odpady stanowią
nośnik podsadzki hydraulicznej. Układ eliminuje mieszanie mu
łów jakościowo dobrych obróbki koncentratu i mułów odpado
wych oraz pozwala na poprawę jakości mułów handlowych oraz
wykorzystanie mułów odpadowych najgorszej jakości do pod
sadzania hydraulicznego.

(3 zastrzeżenia)
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6(51) B09B 5/00

(75) Mróz Andrzej, Warszawa; Mróz Iwona,
Warszawa
(54) Sposób odzyskiwania związków metali ze
ścieków przemysłowych i urządzenie do
odzyskiwania związków metali ze ścieków
przemysłowych
(57) Sposób odzyskiwania związków metali ze ścieków prze
mysłowych, zgodnie z którym ze ścieków usuwa się zawiesiny
substancji organicznych, a następnie ścieki poddaje się działa
niu chemikaliów i ewentualnie polielektrolitów organicznych, a
po usunięciu cieczy znad powstałego osadu związku metalu ten
osad przemywa się i odwadnia, polega na tym, że ze strumienia
ścieków przemysłowych usuwa się zawiesiny organiczne, po
czym strumień wolnych od tych zawiesin ścieków wprowadza
się do pierwszej sterty neutralizacji ścieków i po wypełnieniu tej
strefy ściekami pozostałą część strumienia ścieków kieruje się
do drugiej strefy neutralizacji i ewentualnie do następnych stref
neutralizacji, każdorazowo po wypełnieniu poprzedniej strefy
ściekami, przy czym po wypełnieniu danej strefy neutralizacji
ściekami do tej strefy wprowadza się chemikalia, a następnie
ewentualnie polielektrolit organiczny tak, że operacje napełnia
nia strefy neutralizacji, wytrącania związku metalu działaniem
chemikaliów i sedymentacji wytrąconego osadu związku metalu
prowadzi się w strefach neutralizacji kolejno z przesunięciem
czasowym, przy czym reakcję neutralizacji ścieków prowadzi się
do chwili usunięcia 90% początkowej zawartości jonów metalu
w ściekach i po uzyskaniu takiego stężenia ciecz znad osadu
odprowadza się kolejno ze stref neutralizacji i poddaje się ją
oczyszczaniu na jonitach, a osad ze stref neutralizacji przemywa
się i odwadnia.
Zgodne z wynalazkiem urządzenie do odzyskiwania
związków metali ze ścieków przemysłowych, zawierające zbior
nik magazynowy, pompę surowych ścieków, separator zawiesin
organicznych, aparat do neutralizacji ścieków, dozownik chemi
kaliów, osadnik i urządzenie odwadniające, charakteryzuje się
tym, że aparat do neutralizacji ścieków stanowią co najmniej
dwa reaktory (4, 5, 6, 7) do prowadzenia neutralizacji ścieków i
sedymentacji wytrąconego związku metalu, przy czym pompa
(2), separator (3) i co najmniej jeden dozownik (8, 9,10) chemi
kaliów są połączone z każdym z reaktorów (4,5,6,7), a ponadto
urządzenie zawiera złoże (11) jonitów.

(10 zastrzeżeń)
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(54) Sposób przeróbki plastycznej materiałów,
zwłaszcza metali i stopów
(57) Sposób przeróbki plastycznej materiałów, zwłaszcza
metali i stopów polegający na wywarciu nacisków na materiały
(1) ulegające równocześnie dodatkowemu rewersyjnemu
przemieszczaniu, korzystnie w płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku przeróbki, charakteryzuje się tym, że równocześnie
odkształca się co najmniej dwa materiały (1), pomiędzy którymi
umieszczone jest narzędzie (3) wykonujące ruch rewersyjny.
Naciski wywierane na materiały (1) są ukierunkowane przeciw
nie w stosunku do siebie, a korzystnie kompensują się.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316388
(31)95

950354

(22) 96 01 25

6(51) B23K 37/04
B66C 6/00
(32)95 0126
(33) FI

(86) 96 01 25 PCT/FI96/00049
(87) 96 08 01 W096/22857 PCT Gazette nr 35/96
(71) KCI KONECRANES INTERNATIONAL
OY, Hyvinkaa, FI
(72) Haataja Jukka
(54) Sposób i urządzenie do spawania sczepnego
przy spawaniu montażowym skrzynkowego
dźwigara suwnicowego
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do spawania
montażowego skrzynkowego dźwigara suwnicowego. W meto
dzie tej zastosowano zacisk bramowy o lekkiej konstrukcji, który
może być przemieszczany po konstrukcji skrzynkowej, w celu
dociskania blach przeznaczonych do spawania do wewnętrz
nych elementów konstrukcyjnych skrzynki. Urządzenie utworzo
ne jest z konstrukcji ramowej, która spoczywa na górnej powie
rzchni skrzynki na kółkach i która pracuje jako wózek oraz
posiada przegubowe, pionowe ramiona dźwigniowe (5). Górne
końce ramion dźwigniowych są wzajemnie połączone ze środ
kami napędowymi (1), a dolne końce ramion dźwigniowych są
dostosowane do oparcia na skrzynce od spodu.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 309425 (22) 95 06 28 6(51 ) B21C 23/00
B21J5/00
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Korbel Andrzej, Bochniak Włodzimierz
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6(51) B23P 6/00

(75) Brzóska Stefan, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania lub regeneracji
górniczych żerdzi wiertniczych
(57) Sposób polega na wykonaniu górniczych żerdzi wiert
niczych z drążonych prętów walcowanych przez zastosowanie
końcówek wykonanych z pręta pełnego.
Walcowany pręt drążony (1) poddaje się połączeniu
przez spajanie z końcówkami żerdzi (2), wykonanymi z pręta
pełnego uprzednio kompletnie obrobionymi, drogą obróbki
wiórowej i cieplnej lub cieplno-chemicznej.
Według alternatywny sposobu, walcowany pręt drążony
(1) poddaje się połączeniu przez spajanie z odcinkami pręta
pełnego, stanowiącymi półfabrykaty końcówek żerdzi (2), nastę
pnie półfabrykaty końcówek żerdzi (2) poddaje się kompletnej
obróbce wiórowej i całą żerdź obrabia się cieplnie lub cieplnochemicznie.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 316310

(22)9412 29

(31) 94 212235
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) B23P 21/00

(32) 94 03 14

(33) US

94 12 29 PCT/US94/14430
95 09 21 W095/24987 PCT Gazette nr 40/95
SIMMONS COMPANY, Atlanta, US
St Clair Albert Ronald
Urządzenie do wytwarzania materacy i
sprężyn skrzynkowych

(57) Urządzenie do formowania sprężyn służących do wpro
wadzania do materaca z wewnętrznymi sprężynami obejmuje
zestaw zmianowych kół zębatych (24, 51, 23, 53) dla ułatwienia
wytwarzania wewnętrznych sprężyn o rozmaitych wymiarach.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 309516

(22) 95 07 03

6(51) B23P 19/04

(71) Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Zajler Wojciech, Nalepa Andrzej, Potyrała
Roman
(54) Urządzenie do montażu i demontażu mostu
przewoźnego
(57) Urządzenie stanowi pojazd (1 ) z zespołem prowadnic (2
i 3), mechanizmem regulacji ich położenia, mechanizmem prze
suwu członów przęsła pomocniczego, mechanizmem przesuwu
członów przęsła jezdnego oraz hamulcem zapobiegającym co
faniu się członów przęsła pomocniczego. Hamulec stanowi ze
spół ogranicznika górnego prowadnicy tylnej (3) i połączeń
przegubowo-korbowych tego ogranicznika z konstrukcją pro
wadnicy tylnej. Zespół ten jest połączony z co najmniej jednym
siłownikiem (17) sterującym pracą zespołu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316380 (22)95 03 23
6(51) B27B 3/10
(31) 94 4643
(32)94 03 23 (33) AU
94 6149
94 06 06
AU
94 9414
941114
AU
(86) 95 03 23 PCT/AU95/Ö0163
(87) 95 09 28 W095/25619 PCT Gazette nr 41/95
(75) Lucas Rex Cameron, Beechworth, AU
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(54) Pilarka przenośna
(57) Przedstawiona jest pilarka przenośna, stateczna po
przecznie i podłużnie, składająca się: z dwóch prostokątnych
ram końcowych (11, 12), z których każda składa się z dwóch
poziomych i z dwóch pionowych prętów; z podłużnych pozio
mych szyn (21, 22) połączonych za pośrednictwem suwliwych
wsporników (19) z pionowymi prętami; z dwóch wciągarek (20)
obracających oba górne poziome pręty (13); z krążków umiesz
czonych na dolnym końcu każdego pionowego pręta. Każdy
wspornik (19) jest uruchamiany za pośrednictwem elastycznego
cięgna, wciągarki (20) i krążka na dolnym zakończeniu końco
wej ramy (11,12) w taki sposób, że powoduje pionowe przemie
szczenie podłużnej szyny (21, 22).
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tarczowych (4, 5) są poruszane wzdłuż krawędzi, albo płyty
gipsowo-kartonowe (13,14).

(6 zastrzeżeń)

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 309517

(22) 95 07 03

6(51) B28B 3/02

(75) Bienek Teodor, Góra Św.Anny
(54) Sposób wytwarzania brykietów z mułu
węglowego
(57) W jednym z rozwiązań sposób wytwarzania brykietów z
mułu węglowego poddawanego suszeniu i prasowaniu polega
na tym, że dodaje się do mułu węglowego w stanie wilgotnym
wiążące materiały mineralne w ilości 5 do 7% wagowych, a
następnie masę poddaje się znanemu procesowi prasowania w
brykiety i suszenia całkowitego.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 316393

A1(21) 316306

(22) 95 03 06

(31)94 4409040

6(51) B27K 3/50

(32)94 03 17

(33) DE

(86) 95 03 06 PCT/EP95/00827
(87) 95 09 21 W095/24997 PCT Gazette nr 40/95
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Uhr Hermann, Kugler Martin, Kunisch
Franz, Buschhaus Hans-Ulrich
(54) Owadobójcze kompozycje substancji
czynnych
(57) Wynalazek dotyczy nowej kompozycji substancji czyn
nych, składającej się z jednej strony ze znanego trrflumuronu i
z drugiej strony z dalszych znanych substancji czynnych, która
bardzo dobrze nadaje się do konserwacji drewna i wyrobów
drewnianych.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 309444

(22) 95 06 30

6(51) B28B 1/30

(71) RIGIPS GmbH, Bodenwerder, DE
(72) Beck Horst, Schoppl Johannes
(54) Urządzenie do fazowania płyt
gipsowo-kartonowych
(57) Zostało opisane urządzenie do fazowania płyt gipsowo
- kartonowych, w szczególności do równoczesnego fazowania
krawędzi poprzecznych dwóch, leżących jedna na drugiej płyt
gipsowo-kartonowych (13, 14) za pomocą umieszczonych po
obu stronach par zespołów pił tarczowych (4, 5), które tworzą
względem siebie określony kąt i są doprowadzane do zetknięcia
z krawędziami poprzecznymi, przy czym albo pary zespołów pił

(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 03 23

6(51) B29C 47/06
B29C 47/94

94 03 23 PCT/GB94/00606
94 09 29 W094/21441 PCT Gazette nr 22/94
Pipex Ltd., Kibbutz Metzer, IL
Kotzer Moshe
Sposób wytłaczania materiałów sieciowanych
termicznie

(57) Przedstawiono sposób wyťaczania tworzywa sztuczne
go, obejmujący wytłaczanie przynajmniej jednej warstwy mate
riału sieciowanego termicznie w urządzeniu wytłaczającym (20)
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mającym przynajmniej jedną ściankę (22) ustnika, drugi etap
wytłaczania, wykonywany jednocześnie z pierwszym etapem
wytłaczania, który obejmuje wytłaczanie przynajmniej jednej
warstwy materiału termoplastycznego w urządzeniu wytłaczają
cym pomiędzy materiałem sieciowanym termicznie i przynaj
mniej jedną ścianką (22) ustnika oraz ogrzewanie materiału
sieciowanego termicznie, przez co zapewnia się przynajmniej
ustaloną wcześniej minimalną szybkość jego sieciowania pod
czas etapów wytłaczania tworzywa sztucznego.

( 8 zastrzeżeń)

A1 (21) 316238 (22) 95 03 17 6(51) B29C 55/26
B29C 47/90
(31) 94 9400453
(32)94 03 22
(33) NL
(86) 95 03 17 PCT/NL95/00100
(87) 95 09 28 W095/25627 PCT Gazette nr 41/95
(71) WAVIN B.V., Zwolle, NL
(72) Prenger Jan Hendrik
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
dwuosiowo zorientowanych rur
termoplastycznych
(57) Sposób obejmuje przeciskanie rury na trzpieniu (6) w
temperaturze orientacji tworzywa sztucznego, który to trzpień
zawiera część rozszerzającą, powodującą rozszerzenie w obwo
dowym kierunku rury, a za trzpieniem wywieranie na rurę osio
wej siły ciągnącej, w wyniku której rura napotyka opór, przeciw
działający ruchowi rury na trzpieniu. Sposób obejmuje także
wywieranie wpływu na opór przeciwdziałający ruchowi rury na
trzpieniu sektorowo w sposób regulowany, w obwodowym kie
runku rury. W korzystnym przykładzie wykonania na temperatu
rę tworzywa sztucznego rury wpływa się sektorowo (20) w spo
sób regulowany, patrząc w obwodowym kierunku rury. Pomiary
według wynalazku prowadzą do lepszego kontrolowania proce
su wytwarzania dwuosiowo zorientowanych rur.

(13 zastrzeżeń)

Al(21) 316240

(22) 95 05 03

(31) 94 9400738
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) B29C 55/26
B29C 47/88
(32)94 05 04
(33) NL

95 05 03 PCT/NL95/00160
95 11 16 WO95/30533 PCT Gazette nr 49/95
WAVIN B.V., Zwolle, NL
Prenger Jan Hendrik
Sposób i urządzenie do wytwarzania
zorientowanej dwuosiowo rury
termoplastycznej

(57) Sposób obejmuje wybaczanie rury z tworzywa sztucz
nego, a następnie przeciskanie rury na trzpieniu (6) w tempera
turze orientacji tworzywa sztucznego. Trzpień zawiera część
rozszerzającą (8), powodującą rozszerzenie rury w kierunku
obwodowym. Środki kontrolujące prędkość rury (12) działają na
rurę przed częścią rozszerzającą trzpienia, w celu wywierania
na rurę siły osiowej, a środki ciągnące (20) działają na rurę za
trzpieniem (6), w celu wywierania na rurę osiowej siły ciągnącej.
Przed środkami kontrolującymi prędkość rury (12), tworzywo
termoplastyczne z zewnętrznej warstwy ściany rury, na którą to
warstwę działają środki kontrolujące prędkość rury, jest dopro
wadzane do temperatury poniżej temperatury orientacji, przy
czym warstwa ta jest tak gruba, że może wytrzymać siłę wywie
raną przez środki kontrolujące prędkość rury.

(12 zastrzeżeń)
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(22) 95 03 17

( 3 1 ) 9 4 9400452

6(51) B29C 55/30
B29C 55/26
B29C 47/90
(32)94 03 22
(33) NL

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 17 PCT/NL95/00099
95 09 28 W095/25628 PCT Gazette nr 41/95
WAVIN B.V., Zwolle, NL
Prenger Jan Hendrik, Schuurman Johan,
Visscher Jan
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
dwuosiowo zorientowanej rury
termoplastycznej

(57) Sposób obejmuje przeciskanie rury na trzpieniu (3) w
temperaturze orientacji tworzywa sztucznego, który to trzpień
zawiera część rozszerzającą (5), powodującą rozszerzanie w
kierunku obwodowym rury. Na wylocie z trzpienia na rurę
wywiera się osiową siłę ciągnącą, a dwuosiowo zorientowana
rura jest ochładzana. W pewnej odległości za trzpieniem, rurę
przeciąga się przez otwór kalibrujący (12) ograniczony środkami
kalibrującymi, przy czym otwór kalibrujący jest taki, że powo
duje zmniejszenie zewnętrznych wymiarów rury. Dokładna
regulacja wymiarów zewnętrznych rury jest dokonywana poprzez
regulowanie odległości pomiędzy trzpieniem (3) i środkami kali
brującymi (12), w szczególności w uzależnieniu od wymiarów
zewnętrznych rury zmierzonych za środkami kalibrującymi.

(9 zastrzeżeń)
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nych i innych wykonywanych z tworzyw wielkocząsteczkowych,
zwłaszcza z polietylenu dużej gęstości - niskociśnieniowego,
jednowarstwowych, mających walcową powierzchnię wewnę
trzną lub mających powierzchnię wewnętrzną ze specjalnie
ukształtowaną makrostrukturą geometryczną polega na tym,
że w procesie produkcyjnym po opuszczeniu głowicy wytłaczarskiej przez rurę, gdy rura jest w stanie uplastycznienia
cieplnego, nanosi się technikę spray na jej powierzchnię
wewnętrzną urtracienki film substancji poślizgowej, przecho
dzący w stan stały, przy czym grubość uitracienkiego filmu
substancji poślizgowej jest nie większa niż 1-3^m, a substan
cja poślizgowa tworząca urtracienki film jest zabarwiona barw
nikiem organicznym.

(?'zastrzeżeń)

Al (21) 316254
(31)95

115

(22) 96 01 08

6(51) B30B 9/02

(32)95 0116

(33) CH

(86) 96 01 08 PCT/CH96/00005
(87) 96 07 25 W096/22185 PCT Gazette nr 34/96
(71) BUCHER-GUYER AG
MASCHINENFABRIK, Niederwèningen,
CH
(72) Chara Alexandr, Hartmann Eduard
(54) Powłoka filtracyjna do elementu
drenażowego w prasach do wydzielania
cieczy z substancji stałych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest powłoka filtracyjna (26)
prętowego, elastycznego rdzenia drenażowego (4) z kanałem
(5) do odprowadzania wyciśniętej cieczy z komory prasowania.
W celu zamontowania powłoki filtracyjnej (26) i rdzenia drena
żowego (4) jednym lub obydwoma końcami do prasy na końcu
powłoki filtracyjnej (26) znajduje się pierścieniowe obrzeże (29),
połączone z nią na stałe poprzez wywinięcie samej powłoki
filtracyjnej (26).

(14 zastrzeżeń)

Al(21) 309320

(22) 95 06 26

6(51) B29D 23/00
C09D 201/10
(71) AMPOL TECHNOLOGIES, Chicago, US
(72) Lee David M., US; Sikora Robert; Lee Louis
T., US; Sikora Małgorzata
(54) Sposób wytwarzania rur osłonowych do kabli

(57) Sposób wytwarzania rur osłonowych do kabli, zwłasz
cza optotelekomunikacyjnych, telewizyjnych, telekomunikacyj
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Al (21 ) 309450 (22) 95 06 30 6(51) B32B 15/08
(71) Royaerts Didier, Regat, FR; DURET S.A.,
Brionne, FR
(72) Royaerts Didier
(54) Materiał zespolony do wytwarzania siedzeń,
oparć siedzeń i podobnych przedmiotów
(57) Materiał zespolony do wytwarzania siedzeń, oparć
siedzeń i podobnych przedmiotów jest przystosowany do
pokrycia dekoracyjną tkaniną z jednej strony, zaś druga stro
na materiału współpracuje z ramą lub wyściółką siedzenia.
Materiał zespolony jest tkany i zawiera metalowe
wzmocnienie z osnową z nici (3) i wątkiem z drutów.
Druty wątku są stalowymi prętami (1) wygiętymi w
kształt regularnych fal (2a, 2b) i tak ułożonymi, że fale są
równoległe i leżą w jednej płaszczyźnie. Nici (3) osnowy są
przetkane z prętami (1), zaś przynajmniej część wzmocnienia
jest zanurzona w elastomerze.

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 316251

(22) 95 03 07

(31)94 4408472

6(51) B60K 23/02

(32)94 0312

(33) DE

(86) 95 03 07 PCT/EP95/00835
(87) 95 09 21 WO95/25021 PCT Gazette nr 40/95
(71) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG,
Friedrichshafen, DE
(72) Gebhard Wolfgang, Heilig Eduard
(54) Urządzenie napędowe

Al(21) 315023

(22)96 06 28

(31) 95 9507977

6(51) B60C 15/04
B29D 30/48
(32)95 06 29 (33) FR

(71) SEDEPRO Societě Anonyme, Paryż, FR
(72) Arnaud Jean-Claude, Costa Pereira Pedro
(54) Opona zawierająca obwodowe kable do
zaczepiania osnowy oraz sposób
przygotowywania obwodowych kabli do
zaczepiania osnowy w oponie
(57) Zaczepianie elementów wzmacniających (1) osnowy
jest zapewniane przez kable obwodowe (2) z umieszczoną
pomiędzy tymi elementami i kablami kauczukową mieszanką
łączącą (3).
Obwodowy kabel (2) jest rozmieszczony w licznych
oplotach tworzących jedną lub wiele spirali. Wspomniane
kable obwodowe mają wielkość wydłużenia funkcjonalnego
Af=Ap+Ae większą od 4%.
Ta wielkość wydłużenia funkcjonalnego nie obejmuje
wydłużenia As specyficznego dla kabla. Maksymalne napręże
nie Rm kabla 2 jest z korzyścią większe od 2000 MPa.
Kable są poddawane obróbce termicznej, która jest
obróbką wyżarzania odtwarzającego oraz która jest realizowa
na bezpośrednio na kablu zawierającym druty, najlepiej od
dzielnie pokryte, przez powleczenie przylepne.

(16 zastrzeżeń)

(57) Urządzenie napędowe, przeznaczone w szczególno
ści do napędu kół pojazdu mechanicznego, zaopatrzone jest
w napęd, włączaną następnie przekładnię mechaniczną oraz
dwa uruchamiane hydraulicznie sprzęgła cierne, względnie
hamulce cierne, za pośrednictwem których napęd połączo
ny jest z przekładnią i które spełniają funkcję hamulca
postojowego.
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Sprzęgła cierne (3), względnie hamulce cierne (4), po
łączone są za pośrednictwem przewodów ciśnienia sterującego
(27 i 28) z pomocniczym urządzeniem odluźniającym, zaopa
trzonym w przesuwny tłok (7) oraz we współpracujące z tym
tłokiem tłoki sterujące (15 i 16), przy czym w trakcie uruchamia
nia tioka (7), poprzez tłoki sterujące (15 i 16) możliwe jest
przekazanie zawartości cylindra, poprzez przewody ciśnienia
sterującego (27 i 28) do sprzęgieł ciernych (3 i 4) dla uzyskania
rozdzielenia.

19

Profilowa obejma wyznaczona przez ramiona bazowe
(1, 2) ma w widoku z boku kształt trapezu, ze szczeliną (12)
otwierającą obrys trapezu w strefie jednego naroża podstawy.

(5 zastrzeżeń)

(11 zastrzeżeń)
Al (21) 309428 (22) 95 06 28 6(51) B60P 3/025
(75) Sosa Jan, Legnica
(54) Przyczepa kontener - stragan
(57) Przyczepa samochodowa kontener - stragan przezna
czona jest do transportu, a następnie sprzedaży bezpośrednio
z przyczepy towarów, a w szczególności owoców i warzyw na
targowiskach, giełdach itp. Przyczepa w miejsce skrzyni ładun
kowej posiada przestrzenną konstrukcję dzielącą przestrzeń
ładunkową od stron ścian bocznych na przegrody, w które
wsuwane są jako szuflady skrzynki towarowe. Przyczepa posia
da ladę (2) oraz konstrukcję wsporczą (3) umożliwiającą przy
stosowanie przyczepy w stragan handlowy. Przyczepa posiada
osłonę izolowaną, która po uniesieniu stanowi zadaszenie stra
ganu.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 309364

(22) 95 06 27

6(51) B60R 21/16

(75) Szczotkowski Stanisław, Warszawa
(54) Samochodowa poduszka bezpieczeństwa
(57) W proponowanej konstrukcji urządzenfa wyelimino
wane zostało spiętrzone działanie przeciwstawnych kierunków
energii kinetycznej poprzez umieszczenie złożonej "spado
chronowo' poduszki-pojemnika na zewnętrznej stronie
pasa bezpieczeństwa, z równoczesnym zachowaniem wszel
kich walorów podobnych, dotychczas stosowanych urządzeń.
Nowością, w tym rozwiązaniu, będzie możliwość mon
towania omawianej poduszki również na wewnętrznych płaszczynach drzwi w każdym samochodzie, przez co zabezpieczo
ne zostaną kierunki uderzeń bocznych.

(3 zastrzeżenia)
Al(21) 314937

(22) 96 06 24

6(51) B60R 21/16

(31) 95 29510775
(32) 95 07 03 (33) DE
(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH,
Alfdorf, DE
(72) Lang Norbert
(54) Poduszka powietrzna dla pasażera
(57) Przedmiotem wynalazku jest poduszka powietrzna dla
pasażera, składająca się z części płaszczowej i dwóch połączo
nych z nim części bocznych.

Al(21) 309503

(22)95 06 30

6(51) B60R 9/058
F16B 9/02
(75) Wątorek Waldemar, Myślenice
(54) Uchwyt sprężysty

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sztywnego i pew
nego mocowania płaskiego przedmiotu pod cienkościenną
płytą, w szczególności pod tylną półką bagażnika samochodu
osobowego.
Część bazową stanowi profilowa obejma wyznaczona
przez ramiona bazowe (1,2) o obrysie wewnętrznym odwzo
rowującym kształt płyty (9), mająca szczelinę (12) otwierającą
obrys i wewnętrzne zaczepy blokujące (3, 4), przechodząca w
część mocującą, którą stanowi wspornik (5), przechodzący na
przeciwległą stronę płyty (9) i zakończony ramieniem mocują
cym (6) skierowanym skośnie ku górze.
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Część płaszczowa i obie części boczne utworzone
są z jednoczęściowego wykroju (10) płaskiej tkaniny te
kstylnej, przy czym wykrój ten ma, odpowiadającą części
płaszczowej, wydłużoną część środkową (12) i dwa, dołą
czone z boku do jej środkowego obszaru, odpowiadające
częściom bocznym, skrzydełka (14a, 14b), z których każde
jest zszyte wzdłuż krawędzi z sąsiednią wzdłużną krawędzią
środkowej części (12).

(4 zastrzeżenia)

1(21)315018

(22)96 06 28

( 3 1 ) 9 5 29510759

6(51) B60R 21/16

(32)95 07 03

(33) DE

(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH,
Alfdorf, DE
(72) Lang Norbert
(54) Poduszka gazowa do sytemu zabezpieczania
pasażera w pojazdach
(57) Przedmiotem wynalazku jest poduszka gazowa do sy
stemu zabezpieczania pasażera w pojazdach, ze ścianką złożo
ną z co najmniej dwóch części (22, 24) tkaniny, połączonych ze
sobą za pomocą szwu wielokrotnego (26), składającego się z
kilku równoległych szwów pojedynczych (28, 30, 32). Ściegi
sąsiadujących ze sobą szwów pojedynczych (28, 30, 32) są
przesunięte względem siebie w kierunku linii szwu o wymiar
mniejszy niż długość ściegu. Przesunięcie ściegów dwóch są
siednich szwów pojedynczych (28, 30, 32) wynosi od około
jednej trzeciej do połowy długości ściegu.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 316287

(22) 96 0119

(31) 95 29500817

6(51) B60R 22/46

(32) 95 0119

(33) DE

(86) 96 01 19 PCT/EP96/00227
(87) 96 07 25 WO96/22201 PCT Gazette nr 34/96
(71) TRW OCCUPANT RESTRAINT
SYSTEMS GMBH, Alfdorf, DE
(72) Romie Martin
(54) Zabezpieczenie transportowe na zwyaczu
pasa bezpieczeństwa
(57) Zabezpieczenie transportowe na zwijaczu pasa dla pa
sów bezpieczeństwa, w szczególności na zwijaczu pasa ze
zintegrowanym napędem napinania, w którym szpula dla pasa,
zaopatrzona w uzębienie blokujące i łożyskowana obrotowo w
obudowie, jest blokowana przed obrotem za pomocą zapadki
blokującej, a obudowa jest mocowana w pojeździe za pomocą
śruby, charakteryzuje się tym, że na obudowie (10) jest zamo
cowana klamra (26), która sprężyście elastycznym ramieniem
(28) naciska na zapadki blokujące (16, 18) i utrzymuje je w
zazębieniu z uzębieniami blokującymi (14) szpuli dla pasa (12)
i że sprężyście elastyczne ramię (28) jest za pomocą śruby
odchylane od zapadek blokujących przy montażu zwijacza pa
sa. Dzięki takiemu ukształtowaniu zapobiega się temu, że ze
szpuli nie zamontowanego w pojeździe zwijacza pasa, można
wyciągnąć taśmę pasa. Jest to szczególnie korzystne przy zwi
jaczach pasa, w których wyzwolenie napędu napinania nie jest
możliwe, dopóki ze szpuli zwijacza nie zostanie wyciągnięta
taśma pasa.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 314948

(22) 96 06 25

(31) 95 29510590

6(51) B60R 22/30

(32) 95 06 29

(33) DE

(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH,
Alfdorf, DE
(72) Wier Franz
(54) Zamknięcie dla pasów bezpieczeństwa w
pojazdach
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamknięcie dla pasów
bezpieczeństwa w pojazdach, z obudową przenoszącą ciężar,
w której jest utworzona prowadnica wtykowa dla języka wtyko
wego i rygiel umieszczony ruchomo oraz osłona obejmująca
obudowę i które ma co najmniej jeden łącznik elektryczny,
umieszczony wewnątrz osłony. Zgodnie z wynalazkiem łącznik
jest osadzony poprzez otwór (18) na tylnej stronie osłony (12)
w zamontowanym na gotowo zamknięciu.

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 309381

(22)95 06 28

6(51) B60S 1/60

(75) Krzemiński Janusz, Warszawa
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(54) Zespół wycieraczki lusterka bocznego i
wycieraczki szyby bocznej pojazdów
mechanicznych
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że na wspólnym wałku
(I) osadzony jest mechanizm wycieraczki lusterka bocznego
oraz mechanizm wycieraczki szyby bocznej.
Mechanizm wycieraczki lusterka bocznego stanowi
osadzone na wałku (1) ruchome ramię (3) z przymocowanym
cięgnem (6), połączone z ramieniem dźwigni (7) zamontowa
nej do zębatego koła (8) współpracującego z zębatym
kółkiem (9) o mniejszym przełożeniu.
W osi kółka (9) osadzone jest pasowe koło (10) z linką
(II) rozciągniętą pomiędzy krążkami (15) i prowadnicami (16)
suwadła (12) wycieraczki lusterka bocznego.
Mechanizm wycieraczki szyby bocznej stanowi osadzo
na na wałku (1) tarcza (8) ze sztywnymi cięgnami (19), których
przeciwne końce zamontowane są do tarczy (20), rozmieszczo
nej powyżej, na wałku (21). Wałek (21) połączony jest z wycie
raczką (23) szyby bocznej.

Al(21) 315021

(22)96 06 28

(4 zastrzeżenia)
(31) 95TO

553

6(51) B60T 17/00
B60Q1/44
H01H 13/00
(32)95 06 30
(33) IT

(71) TRW SIPEA S.p.A., Nichelino, IT
(72) Rubinato Giampietro
(54) Samochodowe urządzenie przełączające,
zwłaszcza do sterowania światłami stopu
(57) Urządzenie przełączające (1 ) zawiera ruchomy styk (22)
współpracujący z dwoma ustalonymi stykami (15a, 15b) dla
zamykania obwodu elektrycznego (44) urządzenia. Ruchomy
styk (22) jest poddawany z jednej strony działaniu sprężyny (25)
w celu utrzymania ruchomego styku (22) naprzeciw ustalonych
styków, a z drugiej strony na działanie popychacza (4) porusza
nego przez element sterujący, który w położeniu odciągniętym
utrzymuje ruchomy styk odłączony od ustalonych styków (15a,
15b). Ruchomy styk (22) ma postać ostrza, którego powierzch
nia naprzeciw popychacza (4) obejmuje występ (30), który jest
sprzęgany przez popychacz na początku skoku otwierającego
ruchomego styku (22), dla wytworzenia na ruchomym styku siły
mimośrodowej w stosunku do siły wytwarzanej przez sprężynę
(25) i obrócenia oraz przesunięcia ruchomego styku (22) wzglę
dem ustalonych styków (15a, 15b) dla automatycznego oczysz
czanie styków.

(8 zastrzeżeń)

Al (21) 309495

(22) 95 06 30

6(51) B60T 1/06
F16D 65/16

(75) Sosna Edward, Bielsko-Biała
(54) Mechanizm luzujący hamulec
(57) Przedstawiono mechanizm luzujący samoczynnie ha
mulec bębnowy przy jeździe do tyłu najazdowo hamowanych
przyczep.
Pomiędzy równoległymi krawędziami (2), (3) czołowy
mi końców szczęk (4), (5), pierwotnej i wtórnej, osadzony jest
element (1) dystansowy, którego podłużna oś (6) łącząca
punkty (7), (8) przy poru obu końców elementu (1) dystanso
wego do końców szczęk (4), (5) jest prostopadła do ich kra
wędzi (2), (3) czołowej.
Przy jeździe do tyłu wskutek mimośrodowego
usytuowania osi (6) podłużnej względem osi (9) obrotu,
następuje zmniejszenie dystansu pomiędzy czołowymi
krawędziami (2), (3) szczęk (4), (5) czego skutkiem jest
zluzowanie hamulca.

(14 zastrzeżeń)
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A1(21) 309415

(22)95 06 29

6(51) B60T 17/22

(75) Walicki Tadeusz, Garwolin; Piasecki Jerzy,
Otwock; Liebert Wiesław, Warszawa
(54) Urządzenie do sprawdzania instalacji
pneumatycznej w pojazdach szynowych oraz
sposób sterowania tym urządzeniem
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w linię zasilaną z
sieci sprężonego powietrza (1) ma włączone równoległe zawory
redukcyjny (5) i elektropneumatyczny (6) oraz zawory redukcyj
ny (7) i elektropneumatyczny (8), które połączone są z jednej
strony z przewodem głównym hamulca (9) poprzez zawór odci
nający (11), zaś z drugiej strony z przetwornikiem ciśnienia (12)
i zaworem elektropneumatycznym upustowym (13). W tę samą
linię zasilaną z sieci sprężonego powietrza (1) włączone są
również zawory redukcyjny (4) i elektropneumatyczny (15), któ
re z jednej strony są połączone z przetwornikiem ciśnienia (17),
zaworem odcinającym (19) i przewodem zasilającym (16), zaś
z drugiej strony z zaworem elektropneumatycznym upustowym
(20). Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w łącznik z zawo
rem zwrotnym (22) do łączenia przewodu głównego hamulca (9)
i przewodu zasilającego (16).
Sposób zdalnego sterowania urządzeniem polega na
tym, że otwiera się dowolny zawór odcinający (25) w przewodzie
głównym hamulca (9) albo w przewodzie zasilającym (16) dla
uzyskania chwilowego spadku ciśnienia, zaś przetworniki ciś
nienia (12) albo (17) przekazują sygnały o tym spadku do
sterownika mikroprocesorowego, który steruje zaworami elektropneumatycznymi i samoczynnie uruchamia próbę szczelno
ści, albo przerywa próbę szczelności, albo uruchamia hamowa
nie albo luzowanie.
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(54) Wagon do magazynowania materiałów
sypkich
(57) Wynalazek dotyczy wagonu (1 ) do magazynowania ma
teriałów sypkich, zaopatrzonego w ramę (5) osadzoną na jezd
nych podwoziach szynowych (6), oraz w magazynowy kontener
(4) z bocznymi ścianami (2), wewnątrz którego jest umieszczony
wzdłuż wagonu w podłodze przenośnik taśmowy (3) z napędem
(13). Wagon (1) jest wyposażony w dwa niezależne od trakcji
szynowej podwozia jezdne (7) oddalone od siebie wzajemnie w
kierunku wzdłużnym wagonu, przy czym te podwozia są osa
dzone przestawnie pionowo, każde oddzielnie za pomocą od
powiednich napędów (9).

(11 zastrzeżeń)

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 315090 (22) 96 07 01 6(51) B61D 15/00
(31) 95 19524285

(32)95 07 04

(33) DE

(71) Georg Robel GMBH & CO, München, DE
(72) Hertelendi Josef
(54) Wagon załadowczy do szyn

A1(21) 314944
(31)95

1117

(22)96 06 20

6(51) B61D 3/04

(32)95 06 30

(33) AT

(71) FRANZ PLASSER
BAHNBAUMASCHINEN-INDUSTRIEGES
ELLSCHAFT m.b.H., Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef, Brunninger Manfred

(57) Wagon załadowczy (1) do szyn, jest przeznaczony,
zwłaszcza do załadunku, wyładunku i transportu długich szyn.
Wagon do jazdy po torze (2) jest zaopatrzony w ramę (4)
umieszczoną na szynowym podwoziu (3) oraz w prowadnicze
rolki (20) wzajemnie odległe od siebie w kierunku wzdłużnym
wagonu, przeznaczone do przemieszczania długich szyn po
między poziomem toru (19) a poziomem załadowczym (18)
znajdującym się nad ramą (4) wagonu. Do ramy (4) są również
zamocowane szyny (9) przeznaczone dla urządzenia
dźwigowego, które to szyny są wzajemnie odległe od siebie w
kierunku poprzecznym i przebiegają wzdłuż tego wagonu. Ra
ma (4) wagonu, zawiera co najmniej jedną przepustową wnękę
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(16) dla szyn, położoną pomiędzy jezdnymi podwoziami szyno
wymi (3) i wyposażoną w prowadnicze rolki (20).

(9 zastrzeżeń)
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(54) Urządzenie nastawcze do zwrotnicy
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia nastawczego (10) do
zwrotnicy z opornicą i na niej umieszczonymi iglicami, przy
czym urządzenie nastawcze przez co najmniej jeden element
sprężysty (50, 52), np. sprężynę naciskową jest ustalane w
jednym z dwóch położeń końcowych, charakteryzującego się
tym, że każdej iglicy jest przyporządkowane oddzielne urządze
nie nastawcze (10), za pomocą którego niezależnie od urządze
nia nastawczego, przyporządkowanego drugiej iglicy, iglica jest
ustalana w swoim położeniu przylegającym lub oddalonym od
opornicy, które zawiera co najmniej jeden element prowadzący
(34, 36), przestawialny wokół nieruchomej osi (30, 32), wzdłuż
którego jest przesuwny i wobec niego naprężony sprężyście
element ustalający (46,48), od którego odchodzi element łączą
cy (22, 24), prowadzący do iglicy i że element ustalający (46,
48) jest w ten sposób przestawiany wobec elementu prowa
dzącego (34, 36), że element ustalający (46, 48) ciągle znaj
duje się w jednym z dwóch położeń iglicy przylegania lub
oddalenia, odpowiadającym położeniom końcowym urządze
nia nastawczego (10).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 309518 (22) 95 07 03
6(51) B61L 1/18
(71) ABB Daimler-Benz Transportation Zwus
Sp.z o.o., Katowice
(72) Baran Jan, Buchacz Marek,
Ochman-Milarski Tomasz, Duda Krzysztof
(54) Obwód torowy bez złączy izolowanych
(57) Obwód torowy bez złączy izolowanych, zamknięty z obu
stron łącznikami międzytokowymi, wyposażony w nadajnik i
odbiornik, znamienny tym, że nadajnik (N) przyłączony jest do
odcinka szyn (L1) tego samego toku szynowego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315024

(22) 96 06 28

(31)95 29510718

6(51) B61L 5/02

(32)95 07 01

(33) DE

(71) WBG Weichenwerk Brandenburg GmbH,
Brandenburg-Kirchmöser, DE
(72) Demmig Albrecht, Pietzsch Jörg

A1(21) 309324

(22) 95 06 26

6(51) B63C 9/08

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna,
Siedlce
(72) Osypiuk Roman, Krypa Andrzej
(54) Ochronny kapok kąpielowy
(57) Ochronny kapok kąpielowy składający się z torusa (2) z
szelkami oraz zbiornika z gazem charakteryzuje się tym, że
zbiornik gazu (3) w kształcie dysku z otworami (6) połączony jest
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z torusem (2) warstwą gumy lub tworzywa sztucznego i jest
zaopatrzony w korek (10) z elastyczną harmonijkową osłoną (7).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309267

(22) 95 06 23

6(51) B64C X

(75) Dyrski Stefan, Warszawa
(54) Sprowadzanie samolotu i śmigłowca z
dodatkowymi skrzydłami i powierzchniami
nośnymi na ziemię metodą Opadanie
Liściem - jak w figurze akrobacji lotniczej
(57) Opisano sprowadzanie samolotu i śmigłowca na ziemię
metodą 'opadanie liściem' - jak w figurze akrobacji lotniczej.
Samolot zmniejszając swoją prędkość postępową wy
suwa dodatkowe płaty wytwarzające dodatkową siłę parcia.
Metoda 'opadania liściem" zmniejsza wysokość lotu i prędkość
postępową tak, ażeby można było otworzyć standardowe spa
dochrony transportowe lub latające skrzydła.

(5 zastrzeżeń)
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(54) Sposób ochrony lotniczego silnika
turbinowego przed wpadaniem ptaków oraz
układ do ochrony lotniczego silnika
turbinowego przed wpadaniem ptaków
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia pro
cesu zabezpieczenia lotniczego silnika turbinowego przed do
stawaniem się ptaków.
Sposób polega na tym, że w momencie wpadnięcia
ptaka do kanału wlotowego wymusza się chwilową niestateczną
pracę silnika, tak, aby uzyskać zwrotny przepływ powietrza w
kanale wlotowym i wydmuchnięcie wpadającego ptaka. Niesta
teczną pracę silnika wymusza się za pomocą co najmniej jednej
przegrody, którą chwilowo wprowadza się do kanału wlotowego
tuż przed silnikiem. Moment wprowadzenia przegrody sygnali
zowany jest przez jeden z zespołu czujników reagujących na
obecność ptaka w strumieniu powietrza, które umieszcza się w
pobliżu wlotu do kanału wlotowego.
Układ charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej
jedną przegrodę (1) oraz sterujący jej położeniem blok (2)
wykonawczy, połączony poprzez blok (3) wzmacniający z ze
społem (4) czujników reagujących na obecność ptaka w stru
mieniu (12) powietrza. Przegroda (1) ma kształt wycinka ścianki
tunelu (5) wlotowego i jest obrót owo-wy chyl nie osadzona tuż
przed silnikiem (11).

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 309440

(22)95 06 30

6(51) B64C X

(75) Dyrski Stefan, Warszawa
(54) Wykorzystanie siły parcia płynów na różne
powierzchnie i wykorzystanie tego zjawiska
we wznoszeniu się i opadaniu statków
latających i łodzi podwodnych w warunkach
statycznych
(57) W opisanym rozwiązaniu ma miejsce wykorzystanie siły
parcia na różne co do wielkości powierzchnie i wykorzystanie
tego zjawiska we wznoszeniu się i opadaniu statków latających
i łodzi podwodnych w warunkach statycznych.
Aparat latający wykonany byłby z lekkiego tworzywa w
postaci zamkniętego spodka, którego dolna powierzchnia była
by wykonana np. w postaci półkuli lub bardzo wielu półkul
częściowo opróżnionych z powietrza, szczelnych a górna po
wierzchnia płaska lub prawie płaska.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309510

(22) 95 07 03

6(51) B65D 5/40

(75) Kunowski Leszek, Warszawa
(54) Opakowanie okienkowe na trzy butelki z
płynami
A1(21) 309268

(22) 95 06 23

6(51) B64C 15/14

(75) Dyrski Stefan, Warszawa
(54) Sprowadzanie samolotu na ziemię metodą
stosowania dodatkowego nadmuchu
powietrzem zza wentylatora sprężarki
dwuprzepływowego silnika odrzutowego na
płaty nośne skrzydeł i stateczników
(57) Opisano sprowadzanie samolotu i śmigłowca z powie
rzchniami nośnymi na ziemię, w dowolnej fazie lotu i dowolnym
terenie przy pomocy dodatkowego nadmuchu powietrzem na
powierzchnie nośne, a także przy pomocy spadochronów trans
portowych, standardowych i latających skrzydeł.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 309481

(22) 95 06 30

6(51) B64D 45/06

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Warszawa
(72) Szczepanik Ryszard

(57) Opakowanie okienkowe na trzy butelki z płynami (np.
z winem), wykonane jest w całości z jednego wykroju tektury,
formowanego w prostopadłościenne pudełko z trójdzielnym
wnętrzem, przy pomocy zagięć, nacięć i własnych zaczepów,
przy czym okienkowy front opakowania uformowany jest z
dwóch pionowych elementów bocznych (1) i poziomego ele
mentu dolnego (2), tworzących ramkę w kształcie litery U,
natomiast poziomy element górny (3) zagięty jest pod kątem
ostrym do odkrytego wnętrza opakowania, a następnie pod
kątem rozwartym, stycznie do płaszczyzny wewnętrznej tylnej
jego ścianki (4), tworząc tło ekspozycyjne, przy czym w środko
wym fragmencie elementu (3) nacięte są trzy otwory (5) na szyjki
butelek, stabilizujące ich położenie w opakowaniu. W górnej
części tylnej ścianki (4) nacięty jest otwór uchwytowy (6), przy
czym alternatywnie, w przypadku przenoszenia towaru na
dalsze odległości, nacięty jest z perforowaniem dodatkowy
otwór uchwytowy (7) wewnętrzny, na końcu elementu (3),
usytuowany po jego wywinięciu w przeciwnym kierunku na
poziomie otworu zewnętrznego (6). W dolnej części ścianki (4)
nacięte są pionowe elementy przekładkowe (8), które po za
gięciu pod kątem 90° do wnętrza opakowania, przegradzają
wzajemnie 2-stronnie butelki, tworząc trzy odseparowane
wnęki. Równocześnie, w efekcie zagięcia powyższych ele-
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mentów (8), powstaje w tylnej ściance (4) otwór o regularnych
kształtach, tworzący drugie okienko w opakowaniu o funkcji
informacyjnej i podświetleniowej.
Opakowanie okienkowe posiada dwa zamknięcia za
trzaskowe usytuowane w górnej płaszczyźnie opakowania, w
postaci naciętych języków (10) na zagiętych poziomo odcinkach
elementów (1), wciskanych pionowo do wyciętych otworów (11)
w poziomym elemencie (3).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 309466

(22)95 07 01

6(51) B65D 85/60

(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego
MIESZKO Sp. z o.o., Racibórz
(72) Kasza Bolesław
(54) Opakowanie słodyczy
A1(21) 316384

(22)95 03 21

6(51) B65D 5/74

(31) 94 4409947
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(32) 94 03 23
(33) DE
95 03 21 PCT/EP95/01044
95 09 28 WO95/25670 PCT Gazette nr 41/95
PKL VERPACKUNGSSYSTEME GMBH,
Linnich, DE
Weiteder Hans-Josef, Schmidt Holger
Prostopadłościenne opakowanie o płaskim
szczycie

(57) Przedstawiono i opisano opakowanie prostopadło
ścienne (1) o płaskim szczycie z laminatu wielowarstwowego,
przy czym laminat składa się z przynajmniej jednej warstwy
nośnej z papieru lub kartonu, przyczepnej warstwy pośredniej,
warstwy zaporowej, korzystnie z aluminium i dwustronnej po
włoki z polietylenu, ze znajdującą się na szczycie opakowania
powierzchnią otwierania, która po przedzieleniu tworzy otwór
wylewowy, z elementem wylewkowym (2) posiadającym zamykalną pokrywkę (3), której kołnierz (4) okalający powierzchnię
otwierania jest połączony na stałe z górną powierzchnią opako
wania, przy czym pokrywka zamykająca (3) równocześnie sta
nowi element otwierający. Niezawodne połączenie elementu
wylewkowego (2) i szczytu opakowania jest zapewnione w ten
sposób, że powierzchnia otwierania posiada osłabienie ułatwia
jące proces otwierania. Element wylew ko wy (2) jest umiesz
czony po tej stronie górnej powierzchni opakowania, na której
znajduje się zagięta spoina szczytowa (5), a zwrócona w
stronę spoiny szczytowej (5) część kołnierza (4) elementu
wylewkowego (2) sięga w przybliżeniu do spoiny szczytowej
i do krawędzi zagięcia uchwytu opakowania i jest przymoco
wana pomiędzy górną powierzchnią opakowania i zagięta
spoiną szczytową (5). Ponadto opisany został sposób wytwa
rzania takiego opakowania.

(17 zastrzeżeń)

(57) Opakowanie charakteryzuje się tym, że w korpusie (1)
usytuowana jest wkładka (2) z podniesioną przegrodą (4) umiej
scowioną w przybliżeniu w połowie wysokości, pod przezroczy
stym wziernikiem (3) znajdującym się w górnej ścianie korpusu
(1) i mająca otwór (10) o wymiarze nieco większym od średnicy
kulki słodyczy (9). Przestrzeń (7) pod przegrodą (4) ma w ścianie
bocznej korpusu (1) otwieralny otwór (8) a pozostała przestrzeń
tworzy komory - pojemniki (5) dla kulek słodyczy (9), przy czym
te komory (5) łączą się z przestrzenią (6) pomiędzy przegrodą
(4) a wziernikiem (3) i dalej poprzez otwór (10) w przegrodzie
(4) z przestrzenią (7) pod przegrodą (4). Wkładka (2) od stron
czołowych zamykających ścian (12) korpusu (1), ma zagięcia
(13), zaś na długości przegrody (4) ma zagięcia boczne (11).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316258

(22) 95 03 14

(31) 94 BM9400134

6(51) B65D 90/24

(32) 94 03 15

(33) DK

(86) 95 03 14 PCT/DK95/00117
(87) 95 09 21 WO95/25053 PCT Gazette nr 40/95
(71) DANSKRÂVERERENOVERINGA/S,
Odense C, DK
(72) Dahlsgaard Jepsen Klaus Jörgen
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(54) Sposób i element konstrukcyjny do
wytwarzania układu tymczasowego
przechowywania przeciekających
kontenerów z niebezpiecznymi cieczami
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(87) 95 10 05 W095/26311 PCT Gazette nr 42/95
(75) ABB FLAKT AB, Stockholm, SE
(72) Heckmann Norbert
(54) Urządzenie do obróbki powierzchniowej
nadwozia samochodowego

(57) Znany jest problem, że mogą występować wycieki nie
bezpiecznych cieczy z kontenerów na odpady i dlatego jest
zalecane, aby były one czasowo przechowywane w specjalnych
urządzeniach do gromadzenia wyciekającej cieczy. Takie urzą
dzenia są drogie i stanowią je stałe budynki. Stwierdzono, że
mogą one być zastąpione przewożonymi, płaskimi zbiornika
mi (2), które mogą być umieszczone w żądanym miejscu bez
ograniczania powierzchni. Płaskie zbiorniki (2) są zaprojekto
wane do przejmowania standardowych kontenerów i są zbu
dowane na ramie kontenerowej (4, 8) w celu umożliwienia
transportowania dla dostarczenia lub usunięcia za pomocą
specjalnych ciężarówek kontenerowych, a przez to są łatwe
do obsługi pomimo ich znacznego rozmiaru i wagi. Zbiorniki
mogą być opróżnione jak wymagano, na przykład za pomocą
pompy szlamowej.

( 5 7 ) W urządzeniu do obróbki powierzchniowej nadwozia
samochodowego, nadwozie samochodowe (16) jest wkładane
i wyjmowane z kąpieli obróbkowej (1) wyłącznie poprzez obró
cenie za pomocą urządzenia obrotowego (2). Nadwozie samo
chodowe (16), umieszczone na saniach transportowych (11) jest
połączone w sposób odłączalny z urządzeniem obrotowym (2).
Dodatkowo zastosowane są przenośniki (12, 13, 17, 18), do
transportowania sań transportowych (11) na i ze wspomnianego
urządzenia obrotowego (2). Urządzenie charakteryzuje się tym,
że przenośniki (12, 13, 17, 18) są umieszczone na zewnątrz
kąpieli obróbkowej (1). Przenośniki (17, 18), umieszczone w
obszarze obrotu urządzenia obrotowego (2) mogą być przemie
szczane z, albo do tego obszaru.

(8 zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 316383

(22)95 03 24

(31) 94 4410477

6(51) B65G 49/04

(32)94 03 25

(33) DE

(86) 95 03 24 PCT/EP95/01125

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGU
A1(21) 309427 (22)95 06 28
6(51) C01B 9/00
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Turek Marian
(54) Sposób otrzymywania solanki z
rozcieńczonego roztworu soli

A1(21) 309498

(22)95 06 30

6(51) C01B 13/00
F17B 1/02
(75) Staniukiewicz Romuald, Głogów; Grucki
Jan, Głogów; Teler Janina, Głogów; Maziec
Józef, Głogów
(54) Komora przepływowa gazu

(57) Sposób otrzymywania solanki z rozcieńczonego roz
tworu soli, polegający na uzdatnianiu metodą membranową
lub chemiczną roztworu rozcieńczonego i jego zatężaniu, po
lega na tym, że w procesie uzdatniania zmniejsza się stężenie
jonów wapnia lub jonów siarczanowych w stosunku do stężenia
soli w roztworze uzdatnionym tak, aby iloczyn stężeń jonów wa
pnia i jonów siarczanowych, wyrażonych w mol/dm3, miał wartość
nie większą niż określoną wzorem: x = (Ci : C2)2 • 3 • 10*3, gdzie:
x-iloczyn stężeń Ca 2 + i SO42", Ci-stężenie soli w uzdatnionym
roztworze rozcieńczonym, C2-stężenie soli w solance, a następnie
roztwór uzdatniony zatęża się do stężenia C2 soli w solance.

(57) Przedmiotem wynalazku jest stałociśnieniowa komora
przepływowa gazu, do odbioru i przejściowego gromadzenia
nierytmicznych upustów technologicznych tlenu z tlenowni, w
celu wykorzystania go do natleniania zbiorników zanieczysz
czonych wód i oczyszczalni ścieków.
Komora w dolnej części zakończona jest lejem upusto
wym (5), objętym lejem czerpnym (6) - za wyjątkiem pasa
pobocznicy przy obwodzie płaszcza (1) - tworząc obwodową
szczelinę wlotowo-wylotową (7) gazu, zasłoniętą uchylnymi ele
mentami uszczelniającymi (8).

(5 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)
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(22) 95 06 30

6(51) C01B 13/00
F17D 1/065
(75) Staniukiewicz Romuald, Głogów; Grucki
Jan, Głogów; Teler Janina, Głogów; Maziec
Józef, Głogów
(54) Układ urządzeń do odbioru i transportu
tlenu
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lacjach bezobsługowych odprowadzania ścieków przemysło
wych.
Kompaktowy separator olejowy koalescencyjno-grawi
tacyjny składa się z komory (1) sedymentacji wstępnej, zaopa
trzonej we wkład koalescencyjny (2), połączonej w części dolnej
z kanałem doprowadzającym zaolejone ścieki przemysłowe
oraz zaopatrzonej w części górnej w bezpośredniej bliskości
górnej krawędzi w rurowy kolektor olejowy z licznymi oleofilowymi przegrodami porowatymi. Poniżej dolnej krawędzi kole
ktora jest usytuowany wlot (6) przelewu grawitacyjnego (7) do
komory sedymentacyjnej drugiej (8), przez której ściankę jest
przeprowadzony przewód syfonowy (10). Jest on zaopatrzony
na wlocie w kulowy zawór pływakowy (11) oraz ma na wylocie,
znajdującym się we wnętrzu komory trzeciej sedymentacji koń
cowej (12), w liczne przesączalne porowate wkłady koalescencyjne (14), zaopatrzone w części górnej w odprowadzające
przelewowe rury (15). Komora trzecia sedymentacji końcowej
(12) jest zaopatrzona w przelewową przegrodę, tworzącą komo
rę czerpalną (17) wody czystej. W jej wnętrzu znajduje się
króciec czerpalny wody czystej (18), mający wylot usytuowany
w pobliżu dwu trzecich całkowitej wysokości komory (1), której
kolektor olejowy ma wylot wprowadzony do komory olejowej,
do której jest również doprowadzony wylot króćca, mającego
oleofilową przegrodę porowatą (21). Komora olejowa posiada
króciec spustowy oleju, a w części górnej jest zaopatrzona w
króciec odprowadzający czystego oleju z komory trzeciej (12),
zaopatrzony w olefilową przegrodę porowatą. Komora (12) po
siada usytuowane w dolnej części porowate elementy (25).

(5 zastrzeżeń)

(57) Przewody doprowadzające (2) i (3), do odbioru z tle
nowni (1) upustów technologicznych nadwyżek tlenu i wydmu
chów cyklicznych z regeneratorów tlenowych, połączone są ze
zbiornikiem gazowym w postaci półotwartej, bezciśnieniowej
komory przepływowej (4), za którą na odcinku przewodu
wyprowadzającego (6) zainstalowany jest analizator (7) za
wartości tlenu w gazie, sprzężony z przepustnicą regulacyjną
(8) wydatku gazu, za którą znajduje się dmuchawa (9), zaś
końcowy odcinek przewodu wyprowadzającego (6) zasila za
sadniczo tlenem główny odbiornik.
Wynalazek ma zastosowanie w dziedzinie funkcjonowa
nia tlenowni, w których następują cykliczne wydmuchy tlenu z
oczyszczania regeneratorów tlenowych oraz zrzuty technologi
czne tlenu, których nadwyżki mogą być wykorzystane w za
kresie ochrony środowiska, zwłaszcza do natleniania zanie
czyszczonych wód, ścieków w oczyszczalniach biologicznych
ścieków, jak również odpadów komunalnych w procesie ich
utylizacji.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 309496

(22) 95 06 30

6(51) C02F 1/40

(75) Hupka Jan, Gdańsk; Meyer Leonard,
Gdańsk; Bokotko Romuald, Gdańsk
(54) Kompaktowy separator olejowy
koalescencyjno-grawitacyjny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu
dowy bezpompowego całkowicie grawitacyjnego separatora
olejowego, nadającego się do zabudowy kompaktowej w insta

A1(21) 309369

(22)95 06 26

6(51) C02F3/00
C02F9/00
(75) Anasiewicz-Sompor Elżbieta, Lublin;
Montusiewicz Agnieszka, Lublin; Majcher
Zbigniew, Jedlnia Letnisko
(54) Sposób oczyszczania ścieków garbarskich

(57) Sposób oczyszczania ścieków garbarskich, zwłaszcza
z małych i średnich zakładów, polegający między innymi na
dokładnym, mechanicznym wytrzepaniu skór surowych od soli
konserwującej polega na tym, że ścieki otrzymane z brzeczek
chromowych oraz wody po ich płukaniu, zawierające duże
stężenie chromu, przygotowywane są do dalszego oczyszcza
nia poprzez strącenie chromu trójwartościowego w postaci wo
dorotlenku znanymi metodami. Osad odprowadzany jest z ukła
du, zaś pozbawione chromu ścieki łączone są ze strumieniem
ścieków pozostałych, następnie połączone ścieki poddawane
są obróbce mechanicznej, po tym podawane są do zbiornika
retencyjno-sedymentacyjnego, następnie do komory koagulacji
i sedymentacji, a nietoksyczne dla biologii ścieki po obróbce
chemicznej kieruje się do zbiornika uśredniająco-pożywkującego, gdzie uzupełnia się niedobory biogenów i odświeża ścieki.
Następnie ścieki w określonych porcjach podaje się kolejno: do
komory mieszania ścieków z osadem recyrkulowanym, do dwu
stopniowego zespołu komór osadu czynnego, a z osadnika
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wtórnego drugiego stopnia oczyszczone ścieki odpływają do
odbiornika. Nadmierny osad czynny odprowadzany jest z
układu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 309468

(22) 95 07 01

6(51) C02F 3/00

(75) Ławacz Włodzimierz, Łomianki
(54) Sposób biologicznego oczyszczania ścieków w
małych oczyszczalniach i urządzenie do
biologicznego oczyszczania ścieków w małych
oczyszczalniach
(57) Sposób polega na tym, iż proces oczyszczania prowa
dzi się w trzech połączonych z sobą zbiornikach. W pierwszym
zbiorniku prowadzi się oczyszczanie mechaniczne, chemiczne
i fermentację beztlenową, w drugim zbiorniku dwustopniowe
oczyszczanie tlenowe, zaś w trzecim końcowe osadzanie zawie
sin. Proces dwustopniowego oczyszczania tlenowego prowadzi
się przepuszczając wstępnie oczyszczony ściek do góry przez
złoże semifluidalne do złoża hydroponicznego oraz intensywnie
napowietrzając podczas zraszania od góry złoża hydroponi
cznego. Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków w
małych oczyszczalniach składa się z trzech zbiorników przy
czym w środkowym zbiorniku (1) jest zanurzona centralnie rura
(2) zamknięta od dołu siatką (3) z umieszczonym na niej złożem
semrfluidalnym (4), które jest pokryte od góry złożem hydroponicznym (5). Złoże semifluidalne stanowią ażurowe kule wypełnio
ne porowatymi kulkami, na których są unieruchomione enzymy
wspomagające proces oczyszczania. Złoże hydroponiczne za
siedlone jest przez roślinność terenów podmokłych, taką jak
trzcina, tatarak, pałka, papirus. Urządzenie według wynalazku
zawiera fontannę (6) zraszającą złoże hydroponiczne. Urządze
nie według wynalazku korzystnie ma złoże zanurzone w zbior
niku utworzone z czterech oddzielnych modułów.

(8 zastrzeżeń)

Nr 1 (601) 1997

(54) Sposób biologicznego oczyszczania ścieków w
małych oczyszczalniach i urządzenie do
biologicznego oczyszczania ścieków w małych
oczyszczalniach
(57) Sposób polega na tym, iż wstępnie oczyszczone me
chanicznie i chemicznie ścieki wprowadza się grawitacyjnie do
połączonych ze sobą mini reaktorów zawierających osad immobilizowany na złożu semifluidalnym, w których to reaktorach
oczyszczane medium miesza się i napowietrza podczas prze
mieszczania oscylacyjnego, po czym oddziela się ustabilizowa
ny osad odwody o biologicznym zapotrzebowaniu tlenu poniżej
10 BZT5. Zgodnie z wynalazkiem ścieki gromadzi się w szczel
nym zbiorniku retencyjnym, w którym przez kilka godzin klaruje
się je i wstępnie oczyszcza, a wstępnie oczyszczone ścieki
przemieszcza się grawitacyjnie ze zbiornika retencyjnego po
przez dystrybutor do kilku mini reaktorów. Oczyszczane me
dium z każdego z mini reaktorów przemieszcza się przez kolejne
połączone z sobą lewarowo mini reaktory, z osadem o biomasie
1 5 - 3 0 kg/m 3 ścieku immobilizowanym na powierzchni rozwi
niętej wynoszącej co najmniej 25 m 2 /m 3 ścieku, prowadząc
procesy beztlenowe i tlenowe. Mini reaktory napełnia się od góry
i opróżnia od dołu oscylacyjnie przebaczając kolejno osad nad
mierny z dolnych części mini reaktorów do kolektora osadów.
Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków stanowi
szczelny zbiornik (1 ) połączony grawitacyjnie poprzez dystrybu
tor (2) i szereg mini reaktorów (3) wypełnionych złożem semiflui
dalnym (4) oraz przez kolektor (5) ustabilizowanego osadu z
odpływem (6) czystej wody. Szczelny zbiornik w urządzeniu jest
zbiornikiem retencyjnym dla wahań dobowych dopływu ście
ków i równocześnie komorą beztlenową, komorą recyrkulacji
osadu nadmiernego oraz zbiornikiem osadu. Mini reaktor (3) ma
kształt zamkniętej butelki, której górną powierzchnię stanowi
dno, przy czym mini reaktory są połączone z sobą lewarowo.
Każdy mini reaktor jest wyposażony w zawór (7) powietrza
usytuowany w górnej powierzchni. Złoże semifluidalne (4)
stanowią ażurowe kule wypełnione porowatymi kulkami, (8)
na których są unieruchomione enzymy wspomagające proces
oczyszczania. Odpływ (6) czystej wody stanowi dren meliora
cyjny. Dystrybutor, mini reaktory oraz kolektor są wykonane z
tworzywa sztucznego nie ulegającego rozkładowi w naturalnym
środowisku.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 309441

(22) 95 06 30

6(51) C02F3/04

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Eymontt Andrzej, Jóźwikowski Tomasz,
Dubicki Kazimierz, Nowocień Wit
(54) Oczyszczalnia z modułowym złożem
ociekowym

A1(21) 309469

(22) 95 07 01

6(51) C02F3/02

(75) Ławacz Włodzimierz, Łomianki

(57) W jednym z rozwiązań oczyszczalnia jest utworzona z
obudowy zewnętrznej oraz usytuowanego wewnątrz niej złoża
(2) ociekowego umieszczonego w co najmniej jednym odcinku
rurowym (3), korzystnie o przekroju okrągłym, na poziomych
dnach sitowych (4) wypełniających cały poprzeczny wolny prze
krój odcinka rurowego (3), tworzących stos. Odcinek rurowy (3)
jest u dołu szczelnie utwierdzony w otwartej od góry studzience
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(5). Dolne dno sitowe (4) opiera się o studzienkę (5), korzystnie
za pomocą tulei odległościowej (6), a dna sitowe (4) pozostałe,
wyżej położone, opierają się o zespoły den sitowych (4) niżej
położonych. Dna sitowe (4) są wykonane korzystnie z zamknię
tych profili obwodowych o zarysie odpowiadającym zarysowi
wewnętrznemu odcinka rurowego (3), wypełnionych arkuszo
wym materiałem dziurkowanym, połączonych sztywno z trzema
pionowymi podporami (8) służącymi do podparcia umieszczo
nego wyżej dna sitowego (4) oraz jako uchwyty do wyjmowania.

Wynalazek dotyczy również elementu nośnego do
stosowania do oczyszczania ścieków z przemysłu przetwór
stwa drewna, zawierających co najmniej 100 mg/l substancji
stanowiącej zawiesinę, mierząc filtrem GF/A, jak również re
aktora do biologicznego oczyszczania wody lub ścieków za
wierającego zbiornik (20) z tworzącymi w nim zawiesinę ele
mentami nośnymi (25) według wynalazku, iw którym znajduje
się siatka (26) pokrywająca dno zbiornika, usytuowana nad
aeratorami (21) we wspomnianym dnie.

(6 zastrzeżeń)

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 315350

6(51) C05B 19/00
C05C 7/02
C05D 11/00
(71) ICSO Chemical Production Spółka z o.o.,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Gabryel Henryk, Kresowski Kazimierz,
Misiurny Wojciech, Marciński Marek,
Zawadzki Mieczysław, Narusiewicz
Krzysztof, Waszczyk Krzysztof, Knit Marian,
Supeł Roman, Niezborata Janusz
(54) Środek antyzbrylający do nawozów
sztucznych

A1(21) 316241

(22) 95 03 15

(31)94 9400893

6(51) C02F3/10

(32)94 03 16

(33) SE

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 15 PCT/SE95/00260
95 09 21 WO95/25072 PCT Gazette nr 40/95
ANOX Holding Aktiebolag, Lund, SE
Gunnarsson Lars Âke Hans, Malmqvist Asa
Elsa, Welander Thomas Gunnar, Löfquist
Anders Erik
(54) Nośnik warstwy biologicznej do oczyszczania
wody i ścieków
(57) Wynalazek dotyczy elementu nośnego do stosowania
jako nośnik warstwy mikrobiologicznej w procesie biologiczne
go oczyszczania wody lub ścieków, w którym elementy nośne
utrzymuje się w wodzie w ruchu. Powierzchnia elementu nośne
go jest częściowo chroniona przed zderzeniami z powierzchnia
mi innych elementów nośnych. W elemencie nośnym znajdują
się kanały przepływowe, a ponadto jest on skonstruowany tak,
że umożliwia odpowiedni przepływ wody przez siebie, również
po uformowaniu się na powierzchniach warstwy mikrobiologi
cznej. Element nośny ma długość, szerokość i/lub wysokość
powyżej 1,5 cm, a chroniona powierzchnia jest większa niż 100
m 2 /m 3 objętości elementu nośnego. Pole powierzchni przekroju
poprzecznego otworów kanałów na powierzchni granicznej ele
mentu nośnego z otoczeniem wynosi co najmniej 35% powierz
chni granicznej z otoczeniem ciała jednorodnego o takich sa
mych wymiarach.

(22) 96 07 17

(57) Środek antyzbrylający do nawozów sztucznych skła
da się z: 5 - 20% wagowych pierwszorzędowych amin łojo
wych i/lub stearynowych zawierających w łańcuchu alkilowym
głównie 14 - 18 atomów węgla, 0,4 - 10% wagowych steary
nianów metali II i III grupy układu okresowego, takich jak
stearynian wapnia, magnezu, glinu i/lub 0,4 -10% wagowych
stearynianów metali grup pobocznych, takich jak stearynian
miedzi, żelaza i 0,4 - 10% wagowych alkoholi tłuszczowych
zawierających 1 2 - 2 2 atomów węgla w łańcuchu alkilowym
i/lub 0,4 - 10% wagowych oksyetylenowanych alkoholi tłusz
czowych C12-C22 zawierających 1 - 8 grup oksyetylenowych
w cząsteczce, 0 - 1 % wagowego kwasów nieorganicznych
i/lub kwasów organicznych takich jak kwas siarkowy, siarka
wy, kwasy tłuszczowe, kwas octowy oraz jako uzupełnienie do
100% waWowych oleje mineralne o temperaturze krzepnięcia
od -25°C do +35°C lub gacze o temperaturze krzepnięcia
40°C - 75°C lub ich mieszaniny.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 309520

(22)95 07 03

6(51) C05D 9/02

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Dankiewicz Maria, Skowroński Bolesław, Sas
Józef, Malczewski Zbigniew, Borowik
Mieczysław
(54) Wieloskładnikowa kompozycja nawozowa
całkowicie rozpuszczalna w wodzie
(57) Wieloskładnikowa kompozycja nawozowa całkowi
cie rozpuszczalna w wodzie, zawierająca makroelementy
azot, potas, fosfor i magnez oraz jeden lub kilka mikroele
mentów w postaci łatwo rozpuszczalnych w wodzie soli,
charakteryzuje się tym, że składa się z azotu w ilości 0 30% wagowych N, potasu w ilości 0 - 30% wagowych K2O,
fosforu w ilości 0 - 30% wagowych P2O5, magnezu w ilości
0 - 1 3 % wagowych Mg, mikroelementów B, Cu, Zn, Fe, Co,
Mn, Mo w ilości 0,05 - 10% wagowych (jednego lub ich
sumy) oraz jako substancji antyzbrylającej i chelatującej, przeciwdziałającej wzajemnemu wytrącaniu się makroi mikroelementów pokarmowych w czasie rozpuszczania
kompozycji w wodzie, z odwodnionego ługu posulfitowego
w ilości 10 - 75% wagowych w stosunku do masy nawozu.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 315269 (22) 96 07 12
6(51) C05D 9/02
(71) Czarnecka Barbara Maria, Włocławek;
Michalak Piotr Paweł, Ciechocinek; Kędzia
Wojciech, Bydgoszcz; Romiński Marek
Roman, Włocławek; Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
PRO-LAB Spółka z o.o., Włocławek
(72) Czarnecka Barbara Maria, Michalak Piotr
Paweł, Romiński Marek Roman, Kędzia
Wojciech
(54) Sposób wytwarzania stałych nawozów
mikroelementowych w formie
skompleksowanej
(57) Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania stałych na
wozów mikroelementowych w formie skompleksowanej o dużej
rozpuszczalności oraz wysokiej stabilności w roztworze.
Proces, polegający na neutralizacji kwasów wodą amo
niakalną, w którym otrzymane sole tych kwasów wykorzystuje
się do kompleksowania metali, charakteryzuje się tym, że do
procesu neutralizacji kwasów aminokarboksylowych, w szcze
gólności o stałej postaci, stosuje się roztwór wody amoniakalnej,
a proces neutralizacji oraz proces kompleksowania realizuje się
w wysokiej temperaturze stanowiącej skutek reakcji egzotermi
cznej, z minimalną ilością wody pochodzącej z substratów,
tworzącej środowisko reakcji.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 309429 (22)95 06 28 6(51) C05F 15/00
(71) Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET,
Brzeg; Murzyński Józef, Kluczbork;
Karleszko Piotr, Namysłów; Rogowski
Adam, Wrocław
(72) Murzyński Józef, Karleszko Piotr, Rogowski
Adam, Bączek Kazimierz, Szczęśnik Roman
(54) Sposób wytwarzania nawozu
organiczno-mineralnego
(57) Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego,
polegający na kompostowaniu odpadów organicznych nawilżo
nych ściekami organicznymi przemysłowymi i bytowymi oraz
aktywatora biologicznego, znamienny tym, że odpady organi
czne i aktywator biologiczny miesza się z popiołem energetycz
nym w proporcji 3:1 :1 i układa się w wielkogabarytowe pryzmy
o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu, przy czym w
mniejszej podstawie trapezu wyprofilowane jest zagłębienie
zraszacza o głębokości mniejszej niż szerokość.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 309413

(22)95 06 27

6(51) C07B 57/00
C07C 205/05
C07C 22/06
(71) Politechnika Rzeszowska im.Ignacego
Łukasiewicza, Rzeszów
(72) Kaczmarski Krzysztof, Petrus Roman,
Piątkowski Wojciech, Zapała Wojciech
(54) Sposób rozdziału mieszaniny izomerów ortoi para-chioronitrobenzenu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdziału mie
szaniny izomerów orto- i para-chloronitrobenzenu korzystnie
metodą cieczowej chromatografii kolumnowej. Izomery orto- i
para-chloronitrobenzenu mają zastosowanie do produkcji far
maceutyków, barwników, fotochemikaliów.
Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę izomerów
chromatograf uje się roztworem heksanu i acetonu lub roztworem
benzyny ekstrakcyjnej i acetonu o odpowiednio dobranych skła
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dach objętościowych eluentu. Otrzymane w następstwie chromatografowania frakcje odparowuje się uzyskując czyste izo
mery, a odparowany eluent wykorzystuje się ponownie do
chromatograficznego rozdziału mieszanin izomerów.
Ujawniono też sposób rozdziału w/w izomerów z wyko
rzystaniem adsorpcji mieszaniny na symulowanym ruchomym
złożu i wymywania eluentem.

(3 zastrzeżenia)
A1 (21) 309535

(22) 95 07 04

6(51) C07C 41/02
C07C 43/11
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;
Wantuła Bolesław, Kędzierzyn-Koźle
(72) Hreczuch Wiesław, Wantuła Bolesław,
Bekierz Gerard, Wasilewski Jerzy,
Domarecki Władysław, Celejewski Jerzy,
Poskrobko Halina, Szymanowski Jan
(54) Sposób wytwarzania niskocząsteczkowych
monoalkilowych eterów glikoli
oligooksyetylenowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
niskocząsteczkowych monoalkilowych eterów glikoli oligo
oksyetylenowych, mających zastosowanie jako rozpusz
czalniki organiczne.
Istotą sposobu wytwarzania niskocząsteczkowych
monoalkilowych eterów glikoli oligooksyetylenowych typu
RO(CH2CH20)kH, gdzie R jest ugrupowaniom metylowym,
etylowym lub buty I owy m oraz k jest liczbą przyłączonych
ugrupowań oksyetylenowych, w procesie oligoaddycji tlenku
etylenu prowadzonym w obecności kwasu siarkowego, jest to,
że proces oligoaddycji inicjowany jest w temperaturze 4-40°C
w obecności kwasu siarkowego znajdującego się w środowi
sku reakcji w stężeniu 0,05 - 10% wagowych w stosunku do
użytego alkoholu.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 316431

(22)95 03 22 6(51) C07D 205/08
C07C 229/34
A61K 31/395
(31) 94 218498
(32) 94 03 25 (33) US

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 22 PCT/US95/03196
95 10 05 W095/26334 PCT Gazette nr 42/95
Schering Corporation, Kenilworth, US
Kirkup Michael P., Dugar Sundeep, Shankar
Banderpalle B.
(54) Podstawione związki azetydynowe przydatne
jako środki hipocholesterolemiczne

(57) Ujawniono m.in. podstawione azetydynonowe środki
hipocholesterolemiczne o wzorze ÍI), w którym Ar1 oznacza
^-podstawioną grupę arylową. Ar oznacza R^-podstawioną
grupę arylową, Ar3 oznacza R -podstawioną grupę arylową,
każdy z Y i Z oznacza niezależnie -CH2-, -CH(niższy alkil)- lub
-C{di-niższy alkil)-, A oznacza -O-, -S-, -S(O)- lub -S(0)2-, R1
oznacza -OR6, -0(CO)R 6 , -0(CO)OR 9 lub -0(CO)NR 6 R 7 , R2
oznacza atom wodoru, niższy alkil lub aryl, albo R1 i R2
oznaczają razem = 0 , q wynosi 1, 2 lub 3, p wynosi 0 , 1 , 2, 3
lub 4, R oznacza 1 - 3 podstawniki niezależnie wybrane z
grupy obejmującej -OR6, -0(CO)R e , -OiCOJOR9, -0(CH 2 )i5OR*, -0(CO)NR 6 R 7 , -NR 6 R 7 , -NR6(CO)R7, -NR 6 (CO)OR 9 ,
-NR 6 (COÍNR^R 8 , -NR 6 S0 2 -niższy alkil, -NR 6 S0 2 -aryl,
-CONR 6 R 7 , -COR 6 .-S0 2 NR 6 R 7 , -S(0)o-2-alkil, -S(0)o-2-aryl,
-0(CH2)i-io-COOR6, -0(CH2)i-io-CONR6R7, grupę o-chlorowcową, m-chlorowcową, o-niższy alkil, m-niższy alkil, -(niższy
alkilen)-COOR6 i -CH=CH-COOR6, każdy z R3 i R4 oznacza
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niezależnie 1 - 3 podstawniki niezależnie wybrane z grupy
obejmującej R5, atom wodoru, p-niższy alkii, aryl, -NO2, -CF3 i
grupę p-chlorowcową, każdy z R6, R7 i R8 oznacza atom wodoru,
niższy alkil, aryl i arylo-podstawiony niższy alki], a R9 oznacza
niższy alkil, aryl lub arylo-podstawiony niższy alkil, ich farma
ceutycznie dopuszczalne sole, a także sposób obniżania pozio
mu cholesterolu przez podawanie takich związków, kompozycje
farmaceutyczne zawierające takie związki, kombinację podsta
wionego azetydynonu i inhibitora biosyntezy cholesterolu do
leczenia i zapobiegania miażdżycy tętnic, nowe półprodukty i
sposoby wytwarzania takich półproduktów.

(12 zastrzeżeń)
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(54) Związki grzybobójcze
(57) Związki o wzorze 1, w którym X oznacza O albo S, A
oznacza 6-członową grupę heteroarylową zawierającą co naj
mniej jeden atom azotu, ewentualnie podstawioną jedną lub
więcej grupami R2, R1 oznacza grupę alkilową, cykloalkilową,
cykloalkenylową, alkenylową, alkinylową lub aminową, (z któ
rych każda jest ewentualnie podstawiona), Y1-X-, atom chlo
rowca, cyjanową, nitrową, acylową, acyloksylową, ewentualnie
podstawioną grupę heterocykliczną lub ewentualnie podstawio
ną grupę fenylową albo też dwie sąsiednie grupy wraz z atoma
mi węgla, do których są przyłączone, mogą tworzyć ewentualnie
podstawiony pierścień benzenowy, Y oznacza grupę alkilową,
cykloalkilową, cykloalkenylową, alkenylową albo alkinylową,
z których każda jest ewentualnie podstawiona, atom wodoru
lub grupę acylową, Z oznacza grupę C(=X 1 )-XR 3 , cyjanową,
nitrową, aminową, acylową, ewentualnie podstawioną grupę
heterocykliczną, - C f R ^ N - O R 6 albo -C{R 5 )=N-NR 6 R ? , n wy
nosi od 0 do 4, oraz ich kompleksy z solami metali, a także
sole z zasadami związków będących kwasami lub sole z
kwasami związków będących zasadami, wykazują działanie
grzybobójcze.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 316382

(22)95 03 23 6(51) C07D 211/32
C07D 401/12
C07D 405/12
C07D211/22
A61K 31/445
( 3 1 ) 9 4 4410822
(32)94 03 24
(33) DE

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 23 PCT/DE95/00442
95 09 28 W095/25721 PCT Gazette nr 41/95
Schering Aktiengesellschaft, Berlin, DE
Seidelmann Dieter, DE; Huth Andreas, DE;
Krüger Martin, DE; Ottów Eckhard, DE;
Jones Graham Jones, GB; Neuhaus Roland,
DE; Turski Lechosław

(54) Nowe pochodne piperydyny
(57) Zostały opisane związki o wzorze I, ich sole i izomery
tolerowane fizjologicznie, jak również wytwarzanie w/w związ
ków i stosowanie w postaci leków.
Związki te wpływają funkcjonalnie na receptor glutami
nianu lub zależy od receptora glutaminianu kanał jonowy.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316289

(22)95 03 16 6(51) C07D 213/82
C07D 239/30
C07D 215/50
C07D 241/24
C07D 401/12
C07D 409/04
C07D 413/12
C07D 417/12
A01N 43/40
(31) 94 9405347
(32) 94 03 18
(33) GB

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 16 PCT/GB95/00570
95 09 28 W095/25723 PCT Gazette nr 41/95
A G R E V O U K LIMITED, Cambridge, GB
Riordan Peter Dominie, GB; Osbourn Susan
Elizabeth, GB; Boddy łan Kenneth, NZ

A1(21) 316257

(22) 95 03 07 6(51) C07D 251/60
C07D 251/62
B01D 39/20
(31)94 9400281
(32)94 0315
(33) BE

(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 07 PCT/NL95/00086
95 09 21 WO95/25098 PCT Gazette nr 40/95
DSM N.V., Heerlen, NL
Van Wijck Julius Gerardus Theodorus, NL;
Van De Moesdijk Cornelis Gerardus Maria,
NL; Thoelen Johan Jozef Ghislain, BE

(54) Sposób oddzielania zanieczyszczeń z gorącej
gazowej mieszaniny syntezowej przy
wytwarzaniu melaminy
(57) Wynalazek dotyczy ulepszonego sposobu oddzielania
za pomocą filtrów zanieczyszczeń z gorącej gazowej mieszani
ny syntezowej otrzymanej w wytwarzaniu melaminy z mocznika,
w którym stosuje się filtry zawierające co najmniej jeden element
wybrany z grupy składającej się ze spieku zasadniczo czystego
chromu, molibdenu, wolframu lub mieszaniny tych pierwia
stków.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 316313

(31)94

(22)95 02 16 6(51) C07D 295/12
C07D 213/74
C07D 275/04
C07D 307/79
C07D 333/66
C07D 403/00
A61K 31/495
217395
(32)94 03 24
(33) US

(86) 95 02 16 PCT/US95/01974
(87) 95 09 28 W095/25727 PCT Gazette nr 41/95
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(71) WARNER-LAMBERT COMPANY,
Morris Plains, US
(72) Glase Shelly Ann, Kesten Suzanne Ross,
Wise Lawrence David, Wright Jonathan
(54) Naftyloamidyjako środki działające na
ośrodkowy układ nerwowy
( 5 7 ) Opisano naftyloamidy o wzorze I, jak również sposoby
ich wytwarzania i zawierające je kompozycje farmaceutyczne.
Związki te i ich farmaceutycznie dopuszczalne sole są przydatne
jako środki działające na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza
jako środki anty psychotyczne i jako środki do leczenia zaburzeń
reagujących na blokadę dopaminergiczną, włącznie z depresją
psychotyczną, nadużywaniem teków i natręctwem myślowym.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 309379
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(22)95 06 28 6(51) C07D 487/04

(75) Gutkowska Bożenna Maria, Warszawa;
Herold Franciszek, Warszawa
(54) Pochodne A 4 - heksahydro-pirydo [1,2-c]
pirymidyny oraz sposób ich otrzymywania
( 5 7 ) Nowe pochodne A4 -heksahydro-pirydo [1,2-c] pirymi
dyny są związkami o wzorze 1, gdzie R fenylem, metylofenylem,
etylofenylem, metoksyfenylem, etoksyfenylem, chlorofenylem,
fluorofenylem.
Sposób otrzymywania tych związków polega na tym,
że związek o wzorze 2, gdzie R jest fenylem, metylofenylem,
etylofenylem, metoksyfenylem, etoksyfenylem, chlorofeny
lem, fluorofenylem, uwodornia się w obecności katalizatora,
w środowisku obojętnym lub kwaśnym, przy tern. 40 - 80°C,
ciśnieniu 50 - 80 atm., w czasie 1 0 - 2 0 godzin. W wyniku
końcowym otrzymuje się związek o wzorze 1, gdzie R jest taki
sam jak we wzorze 2.
Nowe związki są półproduktami do otrzymania pochod
nych aktywnych farmakologicznie.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 314947

(22)96 06 25 6(51) C07D 311/78
C07D 407/12
A61K 31/34
(32)95 06 27 (33) HU
(31) 95 9501887
95 9501888
95 06 27
HU
(71) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT,
Budapeszt, HU
(72) Szántay Csaba, Novák Lajos, Kovács Péter,
Gadó Klára, Gigler Gábor, Takács Gáborné,
Egyed András, Bózsing Daniel, Pirok
György, Szemerédi Katalin, Csörgö Margit,
Drabant Sándor, Blaskó Gábor, Simig Gyula,
Kovács Gabor
(54) Pochodne oksaindenowe, sposób
wytwarzania pochodnych oksaindenowych i
zawierająca je kompozycja farmaceutyczna

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są nowe trójcykliczne pochod
ne oksaindenowe o wzorze ogólnym 1, ich stereoizomery i
farmaceutycznie dopuszczalne sole addycyjne z kwasami, spo
sób ich wytwarzania przez reakcję związku o wzorze 2, ze
związkiem o wzorze 3 oraz kompozycje farmaceutyczne zawie
rające te związki. Wymienione pochodne oksaindenowe stosuje
się do leczenia chorób i do wytwarzania kompozycji farmaceuty
cznych do leczenia chorób alergicznych, chorób stawów, astmy,
chorób przewodu żołądkowo-jelitowego i schorzeń skóry.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 316239
(31) 94

(22)950310 6(51) C07D 513/02
C07D 513/04
295
(32) 94 0314
(33) DK

(86)
(87)
(71)
(72)

95 0310 PCT/DK95/Ö0115
95 09 21 WO95/25110 PCT Gazette nr 40/95
NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK
Jakobsen Palle, Kanstrup Anders, Faarup
Peter, Olesen RPreben
(54) Związki heterocykliczne, ich wytwarzanie i
zastosowanie
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są aktywne terapeutycznie
związki heterocykliczne o wzorze I i ich farmaceutycznie dopu
szczalne soie, sposób ich wytwarzania i kompozycje farmaceu
tyczne zawierające te związki. Nowe związki są użyteczne w
leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego związanych
z układem metabotropowego receptora glutaminianowego.

(10 zastrzeżeń)

Nr 1 (601) 1997
A1(21) 309512

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 95 07 04

6(51) C07F3/00
C07F3/06
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa;
Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych
BORYSZEW S.A., Sochaczew
(72) Synoradzki Ludwik, Sernicka-Poluchowicz
Anna, Bujnowski Krzysztof, Wisialski Jerzy,
Jerzak Anna, Leszczyńska Róża, Popławski
Stanisław, Lato Czesław, Kalisiak Grzegorz
(54) Barowo-cynkowy stabilizator termiczny
PCW i sposób wytwarzania
barowo-cynkowego stabilizatora termicznego
PCW

(57) Stabilizator składa się z kwasu 2-etyloheksylowego,
kwasu p-tert-butylobenzoesowego, kwasu dehydrooctowego,
eteru monobutylowego glikolu dietylenowego, 2,5-di-tert-butylo-p-krezolu, wodorotlenku baru lub węglanu bru, tlenku cynku,
oleju parafinowego i ewentualnie p-nonylofenolu oraz organicz
nych fosforynów.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 316387

(22) 96 01 17

6(51) C07F 17/00
C08F 10/00
(31) 95MI 99
(32) 95 0123
(33) IT
(86)96 0117 PCT/EP96/00171
(87) 96 08 01 W096/22995 PCT Gazette nr 35/96
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY
B.V.,Hoofddorp,NL
(72) Resconi Luigi, FT; Piemontesi Fabrizio, IT;
Nifanťev Ilya E., RU; Ivchenko Pavel V., RU
(54) Związki matalocenowe, sposób ich
wytwarzania i ich zastosowanie jako
katalizatorów do polimeryzacji olefin

(57) Przedmiotem wynalazku jest klasa związków metalocenowych, mających dwa pierścienie cyklopentadienylowe mo
stkowane grupą alkilidenową, o wzorach ogólnych (I) i (II). Te
związki metalocenowe mogą być korzystnie stosowane jako
składniki katalizatorów do polimeryzacji olefin. W szczególno
ści, w wyniku polimeryzacji propylenu w obecności katalizatora
na podstawie tych związków metalocenowych, można wytwa
rzać polimery o bardzo dużych wskaźnikach izotaktyczności i
wąskich rozkładach ciężarów cząsteczkowych.

(24 zastrzeżenia)
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(54) Nowy środek do uzupełniania niedoborów
witamin i mikroelementów w normalnej
codziennej diecie człowieka oraz sposób
wytwarzania tego środka
(57) Środek do uzupełniania niedoborów witamin i mikroele
mentów w normalnej codziennej diecie zawiera witaminę A,
witaminę D, folacynę, jod, witaminę B12, 10 mg witaminy E, 60
mg witaminy C, 1,4 mg tiaminy, 1,6 mg ryboflawiny, 18 mg
niacyny, 2 mg witaminy Be, 0,15 mg biotyny, 6 mg kwasu
pantotenowego, 800 mg wapnia, 800 mg fosforu, 14 mg żelaza,
300 mg magnezu, 15 mg cynku, na masę co najwyżej dziennej
racji produktu powszechnie spożywanego bez gotowania, w
szczególności cukru lub pieczywa i oparty jest na płynnej mie
szaninie cukrów prostych fruktozy i glukozy otrzymywanej na
drodze kwaśnej hydrolizy stężonego roztworu sacharozy. Pro
dukt jest korzystnym dodatkiem słodzącym do pieczywa, zwła
szcza cukierniczego, napojów i rozmaitych potraw, zwłaszcza
przygotowywanych bez gotowania.
Sposób wytwarzania środka polega na przeprowadze
niu sacharozy w płynną mieszaninę cukrów prostych na drodze
hydrolizy kwaśnej, zobojętnienia użytego kwasu i wprowadze
niu substancji wzbogacających normalną codzienną dietę do tej
mieszaniny cukrów prostych przed konfekcjonowaniem w opa
kowania jednorazowe, takie jak saszetki aluminiowe lub kube
czki polistyrenowe zamykane folią aluminiową albo większe
opakowania, takie jak tuby aluminiowe lub słoiczki typu twist off.
Środek jest łatwy w stosowaniu, trudny do przedawko
wania, może być stosowany w jednej dawce dziennej lub w
dawkach podzielonych na trzy lub cztery części spożywane w
czasie normalnych posiłków.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 316288

(22) 95 03 14

6(51) C07K 14/47
A61K 38/17
(31) 94 9405162
(32) 94 03 16 (33) GB
(86)95 0314 PCT/FR95/00296
(87) 95 09 21 W095/25123 PCT Gazette nr 40/95
(71) SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S), Paryż, FR;
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
(INSERM), Paryż, FR
(72) Descroix-Vagne Monique, Pansu Danielle,
Tarrade Thierry
(54) Peptydy do hamowania uwalniania pepsyny

(57) Ujawniono peptydy pochodzące od C-końcowej se
kwencji sorbiny i zawierające co najmniej jedną resztę aminokwasową w konfiguracji D, które hamują uwalnianie pepsyny i
tym samym nadają się, zwłaszcza do leczenia chorób wrzodo
wych i zapalenia przełyku.
Przedmiotem wynalazku są również sole i podstawione
pochodne w/w peptydów oraz zawierające je kompozycje far
maceutyczne.

(24 zastrzeżenia)

A3(21) 309465 (22) 95 07 01 6(51) C07G 13/00
(61) 305882
(75) Kotulecki Franciszek, Warszawa

A1 (21) 309314 (22) 95 06 23 6(51) C08G 63/78
(71) Politechnika Rzeszowska im.Ignacego
Łukasiewicza, Rzeszów; Zakłady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA, Nowa Sarzyna
(72) Groszek Grażyna, Galina Henryk, Wołoch
Jerzy, Szczepanowska Maria, Krawczyk
Barbara, Wójcik Zbigniew
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(54) Preakcelerowana nienasycona żywica
poliestrowa i sposób wytwarzania
preakcelerowanej nienasyconej żywicy
poliestrowej
(57) Preakcelerowana nienasycona żywica poliestrowa cha
rakteryzuje się tym, że do mieszaniny substratów dodaje się jako
promotor utwardzania aminę o wzorze ogólnym ArN(Z)(Y),
gdzie Ar stanowi ary I niepodstawiony lub podstawiony w pozycji
meta lub para alkilem C1-C2, natomiast Z stanowi R lub R-OH,
gdzie R jest alkilem C1-C3, a Y może być identyczny z 2, gdy Z
stanowi R-OH lub R albo, gdy Z jest R, to Y stanowi R-OH, a gdy
Z stanowi R-OH, to Y jest R, w ilości 0,05 -10% wagowych oraz
związków miedzi, korzystnie naftenianu, w ilości (10 - 300) x
10'5% wagowych i soli amoniowych, korzystnie chlorku trietylobenzyloamoniowego, w ilości 0,01 - 2% wagowych.
Sposób otrzymywania żywicy polega na tym, że do
znanych substratów dodaje się organiczne związki miedzi w
ilości (10 - 300)x10*5% wagowych, następnie - po zaawansowa
nym procesie poliestryfikacji, którego miarą jest wartość liczby
kwasowej mieszaniny reakcyjnej wynosząca poniżej 100 mg
KOH/g alkidu - dodaje się aminy o wzorze ogólnym Ar N(Z)(y)
w ilości 0,05 -10% wagowych i prowadzi dalej poliestryfikację
do uzyskania liczby kwasowej poniżej 60 mg KOH/g alkidu, a
następnie do otrzymanej mieszaniny rozcieńczonej monome
rem sieciującym dodaje się sól czwartorzędową aminy w ilości
0,01 - 2% wagowych.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 316415

(22)95 03 24

6(51) C08J 5/22

(32) 94 03 24
(33) US
94 218210
95 03 24 PCT/US95/03597
95 09 28 W095/25757 PCT Gazette nr 41/95
The Board of Trustees of the Leland
Stanford Junior University, Palo Alto, US
(72) Waymouth Robert M., Hauptman Elizabeth,
Coates Geoffrey W.
(54) Sposoby wytwarzania termoplastycznych
elastomerycznych stereoblokowych
polimerów olefin i katalizator metalocenowy

(31)
(86)
(87)
(71)

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe katalizatory, których
strukturę i aktywność można regulować tak, aby uzyskać wiele
różnych polimerów i kopolimerów a-olefin, a korzystnie stoso
wanych do wytwarzania stereoblokowych poli-a-olefin obejmu
jących szeroki zakres wybranych bezpostaciowych i krystalicz
nych segmentów tak, aby dokładnie regulować ich właściwości
fizyczne, przede wszystkim właściwości elastomeryczne termo
plastyczne.
W szczególności wynalazek dotyczy nowych katalizato
rów metalocenowych i układów katalitycznych do wytwarzania
stereoblokowego polipropylenu zawierającego na przemian izotaktyczne i ataktyczne diastereosekwencje, co prowadzi do sze
rokiego zakresu właściwości elastomerycznych. Ilość i liczba
sekcji krystalicznych, zawartość pentad izotaktycznych, liczba i
długość pośrednich łańcuchów ataktycznych i ogólny ciężar
cząsteczkowy reguluje się dobierając steryczny charakter kata
lizatorów oraz warunki procesu.
Nowe katalizatory stanowią niesztywne metaloceny za
wierające ligandy, których geometrię można zmieniać w czasie
wolniej w porównaniu z szybkością insercji olefiny, ale w czasie
krótszym od średniego czasu konstrukcji (polimeryzacji) poje
dynczego łańcucha polimeru tak, aby uzyskać stereoblokową
strukturę wytwarzanych poliolefin. Symetria struktury katalizato
ra jest taka, że w wyniku izomeryzacji katalizatora następują
kolejne zmiany między geometrią chiralną i achiralną. Taką
zmianę geometrii można regulować dobierając typ i strukturę
ligandu, a także poprzez regulację warunków polimeryzacji tak,
aby dokładnie regulować właściwości fizyczne uzyskanych po
limerów.

(73 zastrzeżenia)

A1(21) 316236

Nr 1 (601) 1997

(22)941219

6(51) C08J 9/10
A61L 15/00
C08F 220/06
C09K 17/00
(31)93 4344224
(32)9312 23
(33) DE
(86) 94 12 19 PCT/EP94/04221
(87) 95 06 29 W095/17455 PCT Gazette nr 27/95
(71) Stockhausen GmbH & Co. KG, Krefeld, DE
(72) Chmelir Mirosław
(54) Usieciowane polimery syntetyczne o
porowatej strukturze

(57) Wynalazek dotyczy usieciowanych polimerów syntety
cznych na podstawie kwasu akrylowego i jego pochodnych, o
dużej chłonności i polepszonej szybkości pochłaniania wody,
roztworów wodnych i cieczy ustrojowych, sposobu ich wytwa
rzania na drodze polimeryzacji rodnikowej w warunkach prowa
dzących do powstawania polimerów o porowatej strukturze i w
postaci cząstek o gęstości zależnej od stopnia spęcznienia tak,
aby cząstki polimeru były zdolne do pływania w wodzie lub w
ciekłych środowiskach wodnych, jak również zastosowania tych
polimerów do absorpcji i/lub retencji wody lub roztworów wod
nych oraz do przekazywania wody i/lub roztworów substancji
czynnych do otaczającego środowiska.
Porowatą strukturę polimeru tworzy azot zdyspergowany w polimerze, przy czym dowodnego roztworu monome
rów dodaje się w charakterze inicjatora polimeryzacji i środka
porotwórczego co najmniej jeden związek azowy, który w
temperaturze 30 -120°C ma okres półrozpadu wynoszący co
najmniej 10 godzin.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 309414

(22) 95 06 29

6(51) C09K 3/00
B44D 3/18

(75) Pałacki Adam, Huzele
(54) Środek do gruntowania płócien malarskich

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do gruntowania
płócien malarskich składający się z dysperscji sty re nowo - akrylowo • maleinowej o wartości pH 9 - 10 i zagęszczonego
amoniaku.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315324

(22) 96 07 16

6(51) C09K 3/18

(71) Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIECw
Zębcu, Starachowice
(72) Gładyszewski Tytus, Gruza Andrzej,
Potrzeszcz Jan, Stąporek Jerzy
(54) Składnik pasty mineralnej materiału
powłokowego
(57) Składnik pasty mineralnej jest mieszanką zawierającą
35 - 55 części wagowych bentonitu aktywowanego węglanem
sodu, o zawartości powyżej 70% montmorylonitu i 45 - 65 części
wagowych Hu beidelitowego, wysuszoną i zmieloną korzystnie
do uziarnienia poniżej 0,056 mm oraz posiadającą wskaźnik
pęcznienia 8-13 cm3/2g.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 309532

(22)95 07 04

6(51) C10C 1/06

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka
z O.O., Zabrze
(72) Berezowski Leszek, Cieślar Rudolf, Sikorski
Czesław, Dragun Henryk, Tomal Stefan
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(54) Sposób oczyszczania surowej smoly
koksowniczej
(57) Sposób oczyszczania surowej smoły koksowniczej od
wody i części stałych bezpośrednio po jej uzyskaniu polega na
tym, że do smoły zbieranej w separatorze (1) bezpośrednio za
odbieralnikiem baterii koksowniczej oraz w odstojniku wody
odbieralnikowej (2) doprowadza się kondensat wodno-smołowy
z chłodnic wstępnych gazu i/lub wodę uzyskaną z oddzielenia
benzolu, podgrzewa się całość do temperatury w jakiej powstaje
mieszanina wodno-smołowa w odbieralniku baterii koksowni
czej i poddaje się ją separacji na wirówce sedymentacyjnej
trójfazowej (5).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 315067
(31) 95

1128

(22) 96 07 02

6(51) C10G 1/00

(32)95 07 03

(33) AT

(71) OMV Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT
(72) Weihs Kurt
(54) Sposób usuwania hydrofobowej frakcji
ciekłej z zawiesiny wodnej i urządzenie do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób usuwania hydrofobowej frakcji ciekłej, zwłasz
cza ropy naftowej, produktów destylacji ropy naftowej lub tp. z
zawiesiny wodnej (10) o zawartości hydrofobowej frakcji ciekłej

A1 (21) 309424

(22) 95 06 27

6(51) C10G 1/00

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, Kraków; Główny Instytut
Górnictwa, Katowice
(72) Kurczabiński Leon, Piwowarczyk Jacek,
Sablik Jerzy, Wielowieyska Barbara
(54) Przewoźna instalacja do oczyszczania gleby z
substancji ropopochodnych
(57) Elementy instalacji zamontowane są w segmentach,
które służą do załadunku na dowolnym środku transportu. Insta
lacja wyposażona jest w mieszalniki (2 i 7), między którymi
umieszczony ma przesiewacz wibracyjny (4). Mieszalnik (7)
posiada zespół pompujący (9) ze zbiornikiem odczynnika flota
cyjnego (11) wprowadzony do kolumny flotacyjnej (12), która
współpracuje z wirówką (15) i posiada połączenie ze zbiorni
kiem sedymentacyjnym (20), a ten z kolei ze zbiornikiem flokulanta (23). Zbiornik sedymentacyjny (20) połączony jestze zbior
nikiem wody (26), który przewodem (27) zasila wodą mieszalnik
(2) i przesiewacz wibracyjny (4).

(1 zastrzeżenie)
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10 - 40% wagowych, zwłaszcza 15 - 25% wagowych, ewentual
nie 18 - 22% wagowych i frakcji osadowej, np. mączki kamiennej
25 - 40% wagowych, przy czym dodając ewentualnie wodę do
zawiesiny wodnej gromadzi się ją w zbiorniku, zwłaszcza w
basenie (4) i z powierzchni wody odciąga hydrofobową frakcję
ciekłą, a z zawiesiny wodnej odciąga wodę, przy czym zawiesinę
w zbiorniku miesza się wielokrotnie z wodą i z powierzchni wody
odciąga hydrofobową frakcję ciekłą, po czym z zawiesiny zawie
rającej mniejszą część hydrofobowej frakcji ciekłej odciąga się
wodę i ewentualnie obniża dalej zawartość hydrofobowej frakcji
ciekłej w zawiesinie.

(17 zastrzeżeń)

Nr 1 (601) 1997

(54) Alkaliczne diaminowe smary do
przenośników
(57) Smar do przenośników oparty na diaminie, wolny od
kwasu tłuszczowego, znamienny tym, że zawiera (a) alkilodiaminę, (b) rozpuszczalny w wodzie hydrotrop wybrany z grupy
obejmującej etoksylowane alkiloaminy, mające co najmniej 6
atomów węgla w części alkilowej, niejonowe środki powierzch
niowo czynne i ich mieszaniny, (c) źródło alkaliczności, (d)
inhibitor korozji, (e) wodę, przy czym smar ma pH wyższe niż 8,
a diamina nie jest zobojętniona.
Smar korzystnie zawiera ponadto środek biobójczy z
aminy czwartorzędowej.

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 315359 (22)96 07 18 6(51) C10M 169/04
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO
Chemical Production Spółka z o.o.,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko
Halina, Malisz Waldemar, Marciński Marek,
Zawadzki Mieczysław, Ponikowska-Pajor
Krystyna, Kupiec Andrzej, Butryn Witold
(54) Kompozycja bazowa do płynów hamulcowych
(57) Kompozycja bazowa składa się z: 0 - 90% wagowych
eterów metylowych glikoli polietylenowych, charakteryzujących
się temperaturą wrzenia 220 - 270°C, lepkością kinematyczną w
temperaturze -40CC wynoszącą 300 - 400 mm2/s, zawierających:
50 - 80% wagowych eteru metylowego glikolu trietylenowego,
20 - 35% wagowych eteru metylowego glikolu tetraetylenowego
i 5 - 20% wagowych innych i wyższych eterów metylowych glikoli
polietylenowych, 0 - 50% wagowych eterów butylowych glikoli
polietylenowych, charakteryzujących się temperaturą wrzenia
205 - 280°C, lepkością kinematyczną w temperaturze -40°C
wynoszącą 250 - 600 mm2/s, zawierających: 25 - 70% wagowych
eteru butylowego glikolu dietylenowego, 20 - 30% wagowych
eteru butylowego glikolu trietylenowego i 5 - 30% wagowych
innych i wyższych eterów butylowych glikoli polietylenowych, 0
- 50% wagowych eterów izobutylowych glikoli polietylenowych,
charakteryzujących się temperaturą wrzenia 190 - 280°C, lepko
ścią kinematyczną w temperaturze -40°C wynoszącą 200 - 500
mm/s, zawierających: 25 - 70% wagowych eteru izobutylowego
glikolu dietylenowego, 20 - 30% wagowych eteru izobutylowego
glikolu trietylenowego i 5 - 30% wagowych innych i wyższych
eterów izobutylowych glikoli polietylenowych, 0 - 80% wago
wych eterów etylowych glikoli polietylenowych, charakteryzują
cych się temperaturą wrzenia 190 - 260°C, lepkością kinematy
czną w temperaturze -40°C wynoszącą 200 - 500 mm2/s,
zawierających: 25 - 70% wagowych eteru etylowego glikolu
dietylenowego, 20 - 50% wagowych eteru etylowego glikolu
trietylenowego i 5 - 30% wagowych innych i wyższych eterów
etylowych glikoli polietylenowych, 0 - 40% wagowych glikoli
polietylenowych o średniej masie cząsteczkowej 200, zawiera
jących: 25 - 40% wagowych glikoli polietylenowych o średniej
masie cząsteczkowej 180, 35 - 50% wagowych glikoli polietyle
nowych o średniej masie cząsteczkowej 200 i 10 - 35% wago
wych glikoli polietylenowych o średniej masie cząsteczkowej
230, 0 - 30% wagowych glikoli polipropylenowych o średniej
masie cząsteczkowej 750 lub 1000 lub 2000 i 0 - 0,3 g/kg
drfenylolopropanu.

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 316410

(22)95 03 21 6(51) C10M 173/02

(31) 94 217978
(86)
(87)
(71)
(72)

(32)94 03 25

(33) US

95 03 21 PCT/CA95/00156
95 10 05 W095/26389 PCT Gazette nr 42/95
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
Remus Christian A., Wider Michael D.

A1(21) 309522 (22)95 07 05
6(51) CUD 3/60
(71) Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej
POLLENA w Jaworze S.A., Jawor
(72) Doczekalski Ryszard, Marcisiak Jan,
Wersocka Jadwiga, Piórkowska Ewa
(54) Środek do czyszczenia
(57) Środek do czyszczenia, szorowania i mycia naczyń
stołowych, kuchennych i innych przedmiotów gospodarstwa
domowego, w skład którego wchodzi alkilobenzenosulfonian
sodu, alkiloamid, środek ścierny, kompozycja zapachowa i wo
da, znamienny tym, że składa się z mieszaniny soli sodowych
lub amonowych kwasów alkilobenzenosułfonowych o długości
łańcucha alkilowego od 10 do 16 atomów węgla i soli sodowych
kwasu alkilosiarkowego alkoholi tłuszczowych o długości łańcu
cha węglowego od 14 do 22 atomów węgla, przy czym stosunek
tych soli zawarty jest od 5 : 1 do 2 : 1, w ilości od 1,0 do 4,9%
wagowych, dwualkiloamidów kwasów koksowych, laurylowych
lub oleinowych w ilości 0,5 do 1,4% wagowych, soli metalu
alkalicznego lub/i amonowego i reszty kwasowej kwasów fosfo
rowych lub siarkowego lub chlorowodorowego lub azotowego
w ilości 1,0 do 16,0% wagowych, środka ściernego mączki
marmurowej lub/i dolomitowej o głównej frakcji ziarnowej od
0,01 do 0,09 mm w ilości 20,0 do 65,0% wagowych, substancji
zapachowej w ilości od 0,2 do 0,8% wagowych, soli dwusodowej lub/i czterosodowej kwasu dwuaminoczterooctowego w
ilości 0,1 do 5,0% wagowych, wody w ilości 6,9 do 77,2%
wagowych i barwnika w ilości 0,1 - 0,2% wagowych.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316252

(22) 95 03 02

6(51) CUD 3/395

(31) 94 94870046
(32) 94 03 14 (33) EP
94 308177
940919
US
(86) 95 03 02 PCT/US95/02503
(87) 95 09 21 WO95/25160 PCT Gazette nr 40/95
(71) The Procter and Gamble Company,
Cincinnati, US
(72) Trani Marina, IT; Trigiante Giuseppe, IT;
Frasier Elli Marie, US
(54) Granulowana kompozycja wybielająca
(57) Przedmiotem wynalazku jest granulowana kompozycja
piorąca, która zawiera źródło aktywnego tlenu oraz stabilizator,
taki jak związek chelatujący razem z krzemianem jednego z
metali alkalicznych. Tego typu kompozycje pozwalają na utwo
rzenie roztworów piorących o przedłużonej aktywności wybiela
jącej. Ewentualnie, kompozycje te mogą zawierać także Środek
zawieszający brud oraz mogą być tak formułowane, aby wartość
pH roztworu piorącego utrzymywana była poniżej 9,5 poprawia
jąc wten sposób własności piorące w przypadku konieczno
ści usuwania cząstek brudu (np. gliny).

(21 zastrzeżeń)
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Al(21) 316235

(31)94

(22) 95 03 14

212462

6(51) C12N 1/20
C12R 1:07
A01N 63/00
(32)94 0314
(33) US

(86) 95 03 14 PCT/US95/03329
(87) 95 09 21 W095/25181 PCT Gazette nr 40/95
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park,
US
(72) Liu Chi-Li, Manker Denise C , Macmullan
Anita M., Lufburrow Patricia A., Starnes
Robert L.
(54) Nowa kompozycja pestycydowa i szczep
Bacillus thuringiensis
(57) Wynalazek dotyczy nowego szczepu (ów) Bacillus thu
ringiensis, w przypadku którego zasadniczo cala aktywność
pestycydowa rzeczonego szczepu znajduje się w supernatancie
brzeczki fermentacyjnej rzeczonego szczepu. Szczep wytwarza
substancję, która wykazuje aktywność wobec szkodliwego
owada (owadów) z rzędu chrząszczy i która wzmacnia aktyw
ność pestycydową pestycydu związanego z Bacillus. Wynala
zek dotyczy ponadto kompozycji pestycydowych zawierają
cych substancję i nośnik pestycydowy, bądź substancję i
pestycyd związany z Bacillus, pestycyd chemiczny i/lub wirus o
właściwościach pestycydowych, jak również sposobów stoso
wania kompozycji pestycydowych do zwalczania szkodników.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 316435
(31)94
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 95 03 23

217360

6(51) C12N 5/04

(32)94 03 24

(33) US

95 03 23 PCT/US95/03822
95 09 28 W095/25787 PCT Gazette nr 41/95
RUTGERS UNIVERSITY, Piscataway, US
MaligaPal
Sposób wywoływania cytoplazmatycznej
niepłodności męskiej u roślin i zastosowanie
w wytwarzaniu nasion hybrydowych

(57) Wynalazek dostarcza min. nowego układu cytopla
zmatycznej niepłodności męskiej (CMS) roślin, opartego na
modyfikacji genomu plastydu. Układ CMS obejmuje trzy
transgeny: gen "plastydowej niepłodności męskiej" (pms) regu
lowany przez gen "jądrowej niepłodności męskiej" (nms) oraz
gen "przywracający płodność męską" (rmf). Gen pms jest nie
aktywnym genem kodującym toksyczny produkt genowy albo
genem ulegającym aktywnej ekspresji kodującym niezbędny
produkt genowy. Gen nms jest kontrolowany przez promotor
swoisty dla pylników i koduje ukierunkowany na plastyd polipeptyd regulujący gen pms przez aktywację ekspresji nieaktyw
nego toksycznego genu pms albo zahamowanie (represję)
ekspresji niezbędnego genu pms, co powoduje uszkodzenia
plastydowe i komórkowe albo śmierć tkanki pylników, przery
wając wten sposób tworzenie żywotnego pyłku. Gen rmf koduje
produkt genowy zapobiegający regulowaniu genu pms przez
gen nms. Cytoplazmatycznie męsko niepłodne rośliny uzyski
wane są przez krzyżowanie linii rodzicielskiej zawierającej gen
pms z linią rodzicielską zawierającą gen nms. Męsko płodne
nasiona hybrydowe uzyskiwane są z krzyżowania cytopla
zmatycznie męsko niepłodnych roślin z drugą linią rodziciel
ską zawierającą gen rmf.

(49 zastrzeżeń)

Al(21) 316433
(31)94

(22) 94 04 29

221078

6(51) C12N 15/11

(32)94 03 31

(86) 94 04 29 PCT/US94/04735

(33) US

37

(87) 95 10 12 WO95/27055 PCT Gazette nr 43/95
(71) The Trustees of the University of
Pennsylvania,Center of Technology Transfer,
Philadelphia, US
(72) Cooperman Barry S., Rubin Harvey,
Schechter Norman, Wang Zhi Mei
(54) Analogi ludzkiej a-l-antychymotrypsyny
wykazujące aktywność inhibitorową wobec
elastazy
(57) Przedmiotem wynalazku są analogi ludzkiej a - l antychymotrypsyny, w szczególności takie, w których amino
kwas na pozycji 358 wybrany jest z grupy składającej się z
metioniny, izoleucyny, waliny, alaniny, kwasu asparaginowego,
treoniny i kwasu glutaminowego. Analogi a -1 - antychymotrypsyny, których wynalazek dotyczy, są skutecznymi inhibitorami
ludzkiej elastazy neutrofilowej. Przedmiotem wynalazku są tak
że m.in. sekwencje kwasów nukleinowych kodujące omawiane
analogi, wektory ekspresji, transformowane komórki gospoda
rza, sposoby produkowania tych analogów, a także preparaty
farmaceutyczne przeciwko stanom zapalnym jelit, skóry, trzu
stki, kłębuszków nerkowych oraz do leczenia uszkodzenia reperfuzyjnego i posocznicy.

(56 zastrzeżeń)

A1(21) 316434

(22) 95 03 20

( 3 1 ) 9 4 210505
94 214599

6(51) C12Q 1/68

(32)94 03 18
94 03 18

(33) US
US

(86) 95 03 20 PCT/US95/03575
(87) 95 09 28 W095/25814 PCT Gazette nr 41/95
(71) LYNX THERAPEUTICS, INC., Hayward,
US
(72) Gryaznov Sergei M, Schultz Ronald G.,
Chen Jer-kang
(54) Fosforoamidy oligonukłeotydowe N3'-P5',
ich kompozycje, sposoby syntezy i
hybrydyzacji oraz własności odpornościowe
na nukleazę
(57) Wynalazek dotyczy m.in. modyfikowanych fosforoamidów oligonukleotydowych 3'-NHP(0)(0")0-5', które syntezowano na stałym nośniku fazowym. Wykryto, że analogi fosforoamidowe wykazują znacznie zwiększoną odporność na
roztwarzanie fosfodiesterazowe. Doświadczenia dysocjacji ter
micznej wykazały, że związki te tworzą dupleksy stabilniejsze
niż dupleksy utworzone przez fosfodiestry z komplsmentarnym DNA i szczególnymi łańcuchami RNA. Ponadto, analogi
fosforoamidowe mogą też tworzyć stabilne dupleksy z dwułańcuchowym, docelowym DNA, podczas gdy w podobnych wa
runkach nie jest to możliwe w przypadku wyjściowych związków
fosfodiestrowych.

(43 zastrzeżenia)

A1(21) 315232

(22)96 0710

6(51) C22B 1/244

(75) Gębka Kazimierz, Częstochowa; Korczak
Wacław, Częstochowa; Legocka Izabella,
Warszawa; Machowska Zofia, Warszawa;
Polaczek Jerzy, Warszawa; Zawodny Marian,
Częstochowa
(54) Brykiety zendry do produkcji surówek żelaza
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są brykiety zendry do produ
kcji surówek żelaza w hutnictwie wielkopiecowym oraz sposób
ich wytwarzania. Brykiety zendry, zawierające dodatkowo w
swym składzie dolomit i/lub kamień wapienny albo też zawiera-
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jące inne związki ulegające zeszkleniu w temperaturze 800°C,
charakteryzują się tym, że jako spoiwo posiadają w swym skła
dzie żywice syntetyczne, najkorzystniej węglowodorowe, po
chodzenia petrochemicznego lub karbochemicznego w ilości 1
do 12% wagowych. W odmianie brykietów spoiwo stanowią
żywice syntetyczne modyfikowane dodatkiem paku węglowego
lub zamiennie dodatkiem asfaltu naftowego, pyłu węglowego,
parafiny stałej lub kalafonii w ilości do 300% w stosunku do masy
żywicy.
Sposób wytwarzania brykietów zendry charakteryzuje
się tym, że do mieszaniny zendry z dodatkiem dolomitu i/lub
kamienia wapiennego bądź innego związku ulegającego zesz
kleniu w temperaturze 8O0°C dodaje się w ustalonej proporcji
spoiwo, a następnie mieszankę tę homogenizuje się, mieszając
w czasie 2 do 30 minut i prasuje pod ciśnieniem 5 do 25 MPa w
czasie 2 do 60 sekund.
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wkłady (8) pulsacyjnego filtra (6) oczyszcza się i wentylatorem
(9) wyprowadza się na zewnątrz.
Urządzenie będące przedmiotem wynalazku charakte
ryzuje się tym, że w młynie kulowym (1) znajduje się przemiałowa komora (2), połączona z układem wentylacyjnym rurą (3), a
następnie z co najmniej jednym osadnikiem (4) wyposażonym
w zsypowy zbiornik (5). Osadnik (4) połączony jest następnie
także rurociągiem (3) z pulsacyjnym filtrem (6) wyposażonym w
zsypowy lej (7) oraz we wmontowane w obudowę wkłady (8)
materiału filtracyjnego, przez które przechodzi powietrze kiero
wane rurociągiem (3) do wentylatora (9) z kompensatorem (10).

(3 zastrzeżenia)
A1 (21 ) 316432 (22) 95 03 23 6(51 ) C22B 3/04
C22B 11/08
(31)94 217912
(32)94 03 25
(33) US
(86) 95 03 23 PCT/US95/03201
(87) 95 10 05 W095/26418 PCT Gazette nr 42/95
(71) E.I.Du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, US
(72) Fleming Christopher Andrew, CA; Grot
Walther G.R, US; Thorpe John Anton, US
(54) Sposób ekstrakcji hydrometalurgicznej
(57) Sposób ekstrakcji hydrometalurgicznej w obróbce
rud zawierających złoto i miedź znamienny tym, że: a)
poddaje się obróbce rudy za pomocą roztworu cyjanków o
stosunku molowym CN : Cu większym od 4, przy czym
ługuje się jednocześnie zarówno miedź jak i złoto tak, aby
stosunek molowy CN : Cu w roztworze ługu macierzystego
był nie mniejszy niż 4 : 1, b) ewentualnie usuwa się i
odzyskuje się zasadniczo całkowite złoto, jeśli jest obecne,
z roztworu ługu macierzystego, c) obniża się stosunek CN
: Cu z powyżej 4 w roztworze ługu macierzystego do sto
sunku mniejszego lub równego 4 : 1 i d) usuwa się i
odzyskuje się miedź z roztworu powstałego w etapie c).
Ujawniono także m.in. sposoby odzyskiwania złota i
miedzi oraz sposoby wytwarzania roztworów do odzyskiwania
miedzi.

A1(21) 316242
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 95 03 17

6(51) C22B 7/00
C22B 13/02
C22B 25/06
94 9405418
(32) 94 03 18 (33) GB
95 03 17 PCT/GB95/00612
95 09 28 W095/25823 PCT Gazette nr 41/95
THE APPLE HOUSE (ELECTRONICS)
LTD., Eastleigh, GB
Johnson Stephen Anthony
Odzysk lutowia

(57) Opisano sposób i urządzenie do odzysku lutowia z
kożucha powstającego na kąpieli lutowniczej. Kożuch jest wle
wany do ogrzanej komory (1). Ogrzany kożuch jest następnie
prasowany przez tłok (21) w celu wymoczenia dobrego lutowia
z kożucha do tacy obciekowej (17).

(17 zastrzeżeń)

(22 zastrzeżenia)
A1 (21) 309490

(22) 95 06 30

6(51) C22B 7/00

(75) Czech Adam, Herby
(54) Sposób i urządzenie do odzyskiwania frakcji
metalicznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów z
popiołów i żużli pohutniczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do
odzyskania frakcji metalicznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów
z popiołów i żużli pohutniczych.
Sposób odzyskiwania metali zawartych w zgarach po
hutniczych polega na tym, że materiał pohutniczy doprowadza
się do młyna kulowego, celem mechanicznego rozdrobnienia.
W trakcie rozdrabniania materiału pohutniczego doprowadza
się do przemiałowej komory (2) rurociągiem (3) układu wentyla
cyjnego powietrze, które zasysa lekkie, unoszące się pyły nie
metaliczne i oddziela je wstępnie od frakcji metalicznych o
większym ciężarze właściwym. Pyły te prowadzi się następnie
przewodem rurociągu (3) do osadnika (4), w którym dalsze
części frakcji niemetalicznych opadają do zsypowego zbiornika
(5). Pozostałe najlżejsze cząsteczki frakcji niemetalicznych pro
wadzi się dalej przewodami rurociągu (3) do pulsacyjnego filtra
(6), gdzie opadają do zsypowego leja (7), zaś powietrze poprzez

A1(21) 309491

(22) 95 06 30

6(51) C22C 35/00

(75) Gul Jerzy, Ostrowiec Św.; Stankiewicz
Andrzej, Ostrowiec Św.
(54) Gąska aluminiowa
(57) Gąska aluminiowa, używana w procesie metalurgicz
nym do wytapiania stali, składa się ze sprasowanych wiórów
aluminiowych o długości nie większej niż 10 mm i powierzchni
nie większej niż 100 mm 2 . Gęstość gąski jest nie mniejsza niż
95% gęstości gąski aluminiowej odlewanej. Gąska zawiera nie
mniej niż 86% wagowo glinu, nie więcej niż 13% wagowo
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(3 zastrzeżenia)

konstrukcję etapowo stosując w pierwszym etapie prąd U równy
(3 -i- 30%)lo, w drugim etapie prąd fe = (20 •*- 80%)h, w trzecim
etapie prąd b = (20 -5- 80%) fe. Następnie dalsze zmiany prądu
prowadzi się tak, aby polaryzacja katodowa na całej chronionej
powierzchni utrzymywała się w pobliżu wcześniej określonej
minimalnej wartości AEmin.

A1 (21) 316253 (22) 95 03 03 6(51 ) C23C 22/60

(4 zastrzeżenia)

krzemu, nie więcej niż 4% wagowo magnezu oraz nie więcej niż
3% nieuniknionych zanieczyszczeń.

(31) 94 207565

(32)94 03 07

(33) US

(86) 95 03 03 PCT/US95/02580
(87) 95 09 14 W095/24517 PCT Gazette nr 39/95
(71) UNIVERSITY OF CINCINNATI,
Cincinnati, US
(72) Van OoiJ Wim J., Sabata Ashok
(54) Metal poddany obróbce wstępnej wodnym
roztworem zawierającym rozpuszczony
nieorganiczny krzemian lub glinian, silan z
organicznymi grupami funkcyjnymi i silan
bez grup funkcyjnych dla zwiększenia
odporności na korozję
(57) Wynalazek dotyczy malowanych blach poddanych wstę
pnej obróbce dla wytworzenia nierozpuszczalnej warstwy kompo
zytowej zawierającej silan. Warstwę kompozytową tworzy się
płucząc blachę roztworem alkalicznym zawierającym rozpusz
czony krzemian i/lub rozpuszczony glinian w stężeniu co naj
mniej 0,005 M, co najmniej 0,1% objętościowych silanu z organi
cznymi grupami funkcyjnymi i co najmniej 0,02% objętościowych
środka sieciującego zawierającego dwie lub większą liczbę grup
trialkoksysililowych. Po wysuszeniu warstwa kompozytowa ma
grubość co najmniej 10 Â. Po pomalowaniu siloksan tworzy
ścisłe połączenie kowalencyjne między farbą i podłożem meta
lowym.

A1(21) 309376

(22) 95 06 26

6(51) C25C 7/02

(71) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin
(72) Romanowicz Piotr, Orzęcki Stanisław,
Staszak Janusz, Dziubek Juliusz, Olewiński
Leszek, Pakulski Sławomir, Nowak Jacek,
Urbanowicz Krzysztof, Antczak Jan
(54) Anoda rozpuszczalna do rafinacji
elektrolitycznej metalu
(57) W jednym z rozwiązań anoda w górnej strefie na jednej
z płaszczyzn roboczych (1a) płyty anodowej (1) ma podłużny
występ odlewniczy (3), położony wzdłuż krawędzi górnych (1 b)
płyty anodowej (1), zakończony ramionami (3a, 3c) usytuowa
nymi wzdłuż krawędzi bocznych (1c) płyty anodowej (1), przy
czym ramiona górne (3a) wprowadzone są w nasady (2a) uch
(2). Występ odlewniczy (3) zabezpiecza ucha (2) oraz płytę
anodową (1) w górnej jej części przed przedwczesnym przewę
żaniem i utratą sztywności. Umożliwia to przedłużenie żywotno
ści produkcyjnej anody w procesie elektrolitycznej rafinacji me
talu, zwłaszcza miedzi.

(11 zastrzeżeń)

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 309432

(22) 95 06 28

6(51) C23F 13/00

(71) Elektrownia ŁAZISKA, Łaziska Górne;
Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz
(72) Juchniewicz Romuald, Ścierski Klemens,
Szukalski Jan, Tymowski Henryk, Jankowski
Jezmar, Walaszkowski Jerzy, Tyc Lech Jacek,
Więcek Piotr, Bujny Marek, Sztufiik Marek,
Bańczyk Jan, Tchórz Janusz, Krabes Józef,
Pejm Sebastian
(54) Sposób ochrony przed korozją stalowych
naczyń dużej pojemności
(57) Sposób ochrony przed korozją stalowych naczyń dużej
pojemności w środowisku elektrolitu, polega na wyznaczeniu
wpierw charakterystyki polaryzacyjnej stali w danej wodzie i na
tej podstawie określenie minimalnej wartości polaryzacji kato
dowej AEmin i odpowiadającego jej minimalnego natężenia
prądu ochrony katodowej l 0 . Następnie polaryzuje się chronioną

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 309542 (22) 95 07 05 6(51) D01G 11/02
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Przędzalnictwa Wełny BEFAMATEX,
Bielsko-Biała
(72) Koper Zbigniew, Kuraś Lucjan

(54) Sposób przerobu odpadów włókienniczych
na szarparce oraz szarparka do stosowania
tego sposobu
(57) Sposób przerobu odpadów włókienniczych na szarpar
ce złożonej z co najmniej dwóch sekcji szarpiących polega na
odbieraniu rozwłóknionych odpadów z sitowego bębna każdej
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sekcji szarpiącej do pojemników, natomiast nierozwióknione
odpady w końcowej sekcji szarpiącej przekazywane są do po
nownego szarpania.
Szarparka ma poprzeczny transporter (11 ) usytuowany
wzdłuż odbierającego wałka (10) sitowego bębna (9) oraz trans
porter (7) nierozwłóknionych odpadów pochylony pod kątem
najkorzystniej 45°, usytuowany pomiędzy poziomym transporte
rem (6) i układem nieckowym (2). Końcowa sekcja szarpiąca ma
transporter (12) zwrotu nierozwłóknionych odpadów.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316309

Nr 1 (601) 1997

(22)95 02 24

(31)94 214609

6(51) D04B 9/14

(32)9403 17

(33) US

(86) 95 02 24 PCT/US95/02371
(87) 95 09 21 W095/25191 PCT Gazette nr 40/95
(71) MAYER INDUSTRIES, INC, Orangeburg,
US
(72) Kuhrau Michael K>, Kinght John Cecil Sr.
(54) Sposób i urządzenie do formowania tkaniny
z odwrotną pętelką dzianą z taśmy
(57) Do maszyny (30) przymocowany jest zespół (36) nad
muchu powietrza tak, że jest ukierunkowany promieniowo na
zewnątrz w stosunku do walca dziewiarskiego i zespołu zgrzeb
lącego (34) aby nadmuchiwać powietrze promieniowo na zew
nątrz w kierunku igieł. Zespół (36) nadmuchu powietrza wydmu
chuje powietrze wzdłuż ogólnie poziomego wzdłużnego toru w
kierunku igieł tak, aby zaginać swobodne końce włókien taśmy
po wrobieniu ich środkowych odcinków w tkaninę. Zmodyfiko
wana zabezpieczająca zapadka współpracuje z zespołem (36)
nadmuchu powietrza w celu wprowadzenia swobodnych koń
ców włókien taśmy na obciążniki w równomierny i kontrolowany
sposób dla umożliwienia wrobienia swobodnych końców włó
kien taśmy po raz drugi przez sąsiednie igły.

(55 zastrzeżeń)

A1 (21) 309480 (22) 95 06 29 6(51 ) D02G 3/38
(75) Jarniewicz Ryszard, Gdańsk
(54) Włókienna struktura owijana
(57) Przedmiotem wynalazku jest włókienna struktura owija
na przeznaczona, zwłaszcza na mopy do zmywania podłóg,
charakterystyczna tym, że rdzeń tej struktury stanowi nieskręcona wiązka (1) włókien o masie powyżej 1000 Tex owinięta
przędzą (2), nitką lub jedwabiem.

( 4 zastrzeżenia)

A1(21) 309321 (22)95 06 26 6(51) D06F17/04
(75) Ażygojew Rusłan, Kislowodsk, RU
(54) Półautomatyczne urządzenie piorące
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji półau
tomatycznego urządzenia piorącego, przeznaczonego do
prania niewielkich ilości bielizny. Urządzenie nie zastępuje
tradycyjnej pralki. Jest tylko uzupełnieniem istniejącego w pra
wie każdym gospodarstwie domowym sprzętu.
Urządzenie zbudowane jest z niecki (1 ), zaopatrzonej w
pokrywę z włącznikiem. Od strony ścianki (3) posiada obudowę
(2), w której znajduje się ssawna komora oraz silnik. Niecka (1)
połączona jest z ssawną komorą otworem z zamontowaną per
forowaną kratką (7). Ssawna komora połączona jest z tłoczną
komorą, w której zainstalowana jest pompa i która łączy się z
tłocznym przewodem mającym postać podwójnego dna niecki
(1). W dnie niecki (1) wykonane są wypływowe otwory (15) o
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osiach (C-C) skierowanych ukośnie do dna. Osie wypływowych
otworów (15) rozmieszczone po jednej stronie osi przekątnej
(14) dna są skierowane w przeciwną stronę niż osie wypływo
wych otworów (15) usytuowanych po przeciwnej stronie prze
kątnej (14).

(5 zastrzeżeń)
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A1(21) 309484 (22)95 06 30
6(51) D21C 3/20
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Łaszkiewicz Bogumił, Lewandowski
Zbigniew, Niekraszewicz Barbara, Kulpiński
Piotr, Jędrzejczak Jolanta, Tuora Katarzyna
(54) Sposób wytwarzania kształtek celulozowych
(57) Sposób wytwarzania kształtek celulozowych polega na
tym, że celulozę lub surowiec zawierający celulozę poddaje się
plastyfikacji na drodze mieszania z tlenkiem aminy, korzystnie
N-tlenkiem-N-metylomorfoliny, w postaci czystej lub uwodnio
nej o zawartości wody korzystnie poniżej 50%, stosowanym w
ilości nie mniejszej niż 100% wagowych w stosunku do masy
celulozy, w obecności stabilizatora termicznego użytego w ilości
poniżej 3% wagowych w stosunku do masy celulozy, w tempe
raturze nie wyższej niż 150°C, pod obniżonym ciśnieniem, aż do
uzyskania jednorodnej masy. Najkorzystniej jest stosować 250
- 850% wagowych tlenku aminy w stosunku do masy celulozy.
Do uzyskanej uplastycznionej masy dodaje się ewentualnie
substancje wypełniające w postaci związków mineralnych,
barwników, związków biologicznie czynnych, krótkich włókien
syntetycznych lub mineralnych i następnie z masy tej wytłacza
się kształtki o dowolnym kształcie i przekroju, po czym z wytwo
rzonych kształtek wymywa się plastyfikator. Podczas wymywa
nia plastyfikatora kształtki poddaje się osiowemu lub wielokie
runkowemu rozciąganiu.

(1 zastrzeżenie)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 309269

(22)95 06 23

6(51) E01C 5/22

(75) Malicki Stanisław, Warszawa
(54) Nawierzchnia betonowa z listwami
dylatacyjnymi
(57) Nawierzchnia ma listwy dylatacyjne (2) w postaci kra
townicy, które w przekroju poprzecznym mają kształt symetry
cznych linii falistych i wykonane są korzystnie z odpadów pla
stykowych. Ilość połówek fali w przekroju poprzecznym listwy
dylatacyjnej (2) jest proporcjonalna do grubości wypełnienia
betonowego (1). W przekroju poprzecznym od jej strony wierz
chniej listwa dylatacyjna (2) ma wejście (3) prostokątne o szero
kości mniejszej od najmniejszej odległości między symetrycz
nymi liniami falistymi. Kratownica z Mstw dylatacyjnych (2) jest
usytuowana na podłożu (4) ziemnym wyrównanym i ubitym.
Nawierzchnia jest wielowarstwowa, a kratownica z listew dylata
cyjnych (2) i wypełnienie betonowe (1) stanowiące warstwę
jezdną są umieszczone na podłożu (4) asfaltowym.

A1 (21) 309421

(22) 95 06 26

6(51) E01C 11/22
E01C 23/01

(75) Gara Antoni, Kraków
(54) Sposób rektyfikacji krawędzi ulicznej oraz
element do rektyfikacji krawędzi ulicznej

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że na kra
wężniku (2) i spoiwie (3) układa się równoramienny kątownik (4)
posiadający rozwarte i różnej grubości ramiona, a następnie
przesuwając kątownik (4) w płaszczyźnie pionowej, poprze
cznej do krawędzi ulicznej i obracając nim w tej płaszczyźnie
wokół krawędzi (5) uzyskuje się pożądane położenie krawędzi
ulicznej w planie i profilu.

(2 zastrzeżenia)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 309312

(22)95 06 23

6(51) EQ1F 8/00

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonu
PREFABET, Kraków
(72) Michalczyk Jerzy, Korczyński Ryszard, Gołas*
Andrzej, Brodziński Wojciech
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(54) Ekran akustyczny

(57) Ekran akustyczny składający się z żelbetowych slupów
i pokrycia charakteryzuje się tym, że każdy z elementów ekranu
stanowią trzy słupy żelbetowe (1) wyprofilowane w kształcie
cytry 2 i zamocowane do nich pokrycie przy czym pokrycie
pomiędzy jednym skrajnym słupem, a środkowym stanowi cien
kościenna łupina betonowa (3), ze zbrojeniem rozproszonym
zaś pokrycie pomiędzy słupem (1) środkowym, a drugim skraj
nym stanowi korzystnie przezroczysta powłoka (4). Od dołu
uzupełnienie łupiny betonowej (3) i powłoki (4) stanowią prefa
brykowane wypełniające elementy betonowe (5, 6). Do słupów
(1) mocowane są elementy pochłaniające hałas przy czym mo
cowane są one tak, że pomiędzy nimi, a łupiną betonową (3) jest
utworzona przestrzeń powietrzna, przy czym chronione są one
ażurową konstrukcją.

budowy kształtowników stalowych w panele ścian, stropów i
dźwigarów dachowych, a następnie na wzajemnym połączeniu
tych paneli w konstrukcję nośną budynku, na wcześniej przygo
towanym fundamencie. Panele montuje się z wykonanych zimnogiętych, ocynkowanych cienkich blach stalowych ceowników i bieżników, przy czym ceownik swym środnikiem ściśle
mieści się w bieżniku, łączonych ze sobą przy pomocy zabez
pieczonych przed korozją wkrętów samogwintujących (3). Pa
nele ścian montuje się z równolegle i regularnie względem
siebie ułożonych słupków (1) wykonanych z ceowników, które
na ich końcach łączy się wkrętami (3) z obramowaniami (2)
wykonanymi z bieżników. Podobnie wykonuje się panele stro
pów. W panelach ścian i panelach stropów wykonuje się, w
trakcie ich montażu, niezbędne otwory drzwiowe, okienne i
otwory do komunikacji międzykondygnacyjnej.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(2.1) 309467

(22) 95 07 01

6(51) E03D 9/02

(75) Ławacz Włodzimierz, Łomianki
(54) Sposób chemicznego oczyszczania ścieków
komunalnych w małych oczyszczalniach oraz
urządzenie do dozowania substancji do
chemicznego oczyszczania ścieków
(57) Sposób polega na tym, że koncentrat substancji koagulującej w postaci stałej lub ciekłej wprowadza się bezpośrednio
do muszli klozetowej, przy czym koncentrat substancji koagulującej stanowią sole metali trójwartościowych, które dozuje się w
ilości 1 - 2 promili. W przypadku, gdy substancja koagulująca
jest w postaci stałej, umieszcza się ją w ażurowym zbiorniku,
który zanurza się w muszli klozetowej, natomiast ciekłą substan
cję koagulująca dozuje się każdorazowo przed spuszczeniem
wody. Urządzenie do dozowania substancji do chemicznego
oczyszczania ścieków komunalnych w małych oczyszczalniach
stanowi zbiornik ciekłego koncentratu substancji koagulującej
usytuowany w pobliżu muszli klozetowej, który jest wyposażony
w dozownik tłoczący dawkę koncentratu do muszli rurką.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 309479

(22) 95 06 29

6(51) E04B 1/18

(71) Sunday Development Incorporation Oddział
w Rzeszowie, Union, US
(72) Pawlik Witold, Niedzielski Tadeusz
(54) Sposób montażu stalowej szkieletowej
konstrukcji nośnej budynków, zwłaszcza
budynków mieszkalnych
(57) Sposób montażu stalowej, szkieletowej konstrukcji noś
nej budynków mieszkalnych polega na połączeniu poza placem

Al(21) 316414

(22)95 03 23

(31)94 218373
94 294441
95 389753

6(51) E04B 5/48

(32)94 03 25
94 08 23
95 0215

(33) US
US
US

(86) 95 03 23 PCT/US95/03673
(87) 9510 05 W095/26449 PCT Gazette nr 42/95
(71) GUILFORD (DELAWARE) INC.,
Guilford, US
(72) Schilham Jan J.
(54) Skrzynka przyłączowa do niskoprofilowych
podwyższonych podłóg panelowych
(57) Ujawniono skrzynkę przyłączową (10) do organizowa
nia biegu i zapewniania dostępu do przewodów elektrycznych,
kabli z danymi, przewodów telekomunikacyjnych lub innych
prowadzonych wielu kanałami utworzonymi pomiędzy podłogą
pozorną (40) a podłogą istniejącą (F). Obudowę skrzynki przy
łączowej można umieszczać w dowolnym miejscu na podłodze
pozornej (40) tak, że urządzenia usytuowane na podłodze po
zornej (40) mogą mieć dostęp do wypustów przewidzianych w
obudowie i można je podłączać do kabli elektrycznych, kabli
z danymi przewodów telekomunikacyjnych i innych. Ponadto
można stosować drzwiczki serwisowe z elementem ochronnym
na kabel, przeznaczone do przykrywania skrzynki przyłączowej
w celu podłączenia do odpowiedniego wypustu. W innym przy
kładzie wykonania, kołnierz otacza górną krawędź obudowy
skrzyni przyłączowej i ma otwory, przez które można wkładać
cokoły lub stójki (50), na których spoczywa pozorna podłoga.

(41 zastrzeżeń)
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Podpora charakteryzuje się tym, że każdy z elementów
prętowych (12) posiada, przynajmniej na jednym ze swoich
końców, klapkę (13) stanowiącą element wewnętrzny połącze
nia rozłącznego i która może być włożona do odpowiedniego
elementu zewnętrznego. W klapce (13) jest wykonane, w spo
sób monolityczny, elektryczne ostrze (15), a w ostrzu (15) wyko
nany jest, poprzez cięcie i deformację plastyczną, przynajmniej
jeden ząb (16). Ząb (16) posiada powierzchnię przylegania (17),
skierowaną do elementu prętowego i przystosowaną do wytwa
rzania połączenia zatrzaskowego wewnątrz elementu zewnętrzne
go. Element zewnętrzny stanowi otwór przelotowy (20), wykonany
w rdzeniu (21) dopełniającego elementu prętowego (12).

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 314995

(22) 96 06 27

(31) 95 19523997

6(51) E04C 2/06

(32) 95 06 30

(33) DE

(75) Sebald Ralf, Krailling, DE
(54) Element ścienny do wysokich budynków i
sposób wytwarzania elementu ściennego

A1(21) 315019

(22) 96 06 28

6(51) E04B 9/06

(31) 95PD 54
(32)95 06 28
(33) IT
(71) ATENA S.r.l. (Limited Liability Company),
Gruaro, IT
(72) BarbuioMauro
(54) Podpora, zwłaszcza dla podsufitek

(57) W stojącym odwróconym pionowo o 1804* deskowaniu
stalowym zakłada się zbrojenie (7,8), ewentualnie części insta
lacji (11), elementy zachowujące miejsce na otwory oraz ele
menty niwelacyjne (15). Następnie wlewa się materiał budowla
ny do wysokości określonej przez wysokość piętra budynku. Po
wyjęciu z deskowania prefabrykowany element ścienny obraca
się o 180° wokół osi pionowej, zakłada urządzenie pomocnicze
do ustawiania w pionie i umieszcza nad górną powierzchnią
czołową elementu ściennego niższego piętra oraz ustawia się w
poziomie za pomocą elementów niwelacyjnych (15) wspartych
na powierzchni czołowej niższego elementu i w pionie za pomo
cą urządzenia pomocniczego. Szczelinę pozostawioną wzglę
dem górnej powierzchni czołowej elementu ściennego niższego
piętra wypełnia się betonem. Tak wytworzony i zamocowany
element ścienny nie wymaga dalszej obróbki i nie musi być
tynkowany.

(13 zastrzeżeń)

(57) Podpora, zwłaszcza dla podsufitek, zawiera wiele ele
mentów prętowych (12), które mają być połączone ze sobą i
z sufitem.

A1(21) 316286

(22) 95 03 17

(31) 94 941274

6(51) E04G 21/16

(32) 94 0317

(86) 95 03 17 PCT/FI95/00145

(33) FI
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(87) 95 09 21 WO95/25210 PCT Gazette nr 40/95
(75) Inkeroinen Jukka, Parainen, FI
(54) Sposób i urządzenie do instalowania lekkich
zespołów płytowych
(57) Przedstawiono sposób instalowania lekkich zespołów
płytowych, zgodnie z którym lekkie zespoły płytowe (22a) insta
luje się na ścianie lub dachu tak, że przynajmniej dwa zespoły
przenosi się równocześnie w pobliże miejsca zainstalowania.
Następnie przemieszczone zespoły płytowe instalowane są na
swoim miejscu pojedynczo. Urządzenie instalacyjne zawiera
pośredni zespół składowy (20), w którym można składować co
najmniej dwa lekkie zespoły płytowe (22a). Pośredni zespół
składowy nadaje się do przemieszczania podczas instalacji na
miejsce instalowania w sąsiedztwie ściany lub dachu i zawiera
wyposażenie (28) do przenoszenia lekkiego zespołu płytowego
pojednynczo do miejsca instalowania.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 309433 (22) 95 06 30 6(51) E21C 41/18
(75) Jarno Leszek, Bytom; Pretor Wincenty,
Gliwice; Zwoliński Zbigniew, Gliwice
(54) Sposób eksploatacji pokładów węgla silnie
nachylonych lub stromych

A1(21) 309439

(22)95 06 30

6(51) E05G 1/00

(75) Kowalewski Jerzy, Warszawa
(54) Szafa pancerna

(57) Sposób eksploatacji pokładów węgla silnie nachylo
nych lub stromych polega na rozcięciu pokładu dwoma równo
ległymi pochylniami, między którymi wykonuje się dwa równo
ległe poziome chodniki. Następnie między górnym chodnikiem
i dolnym chodnikiem wierci się pilotujące otwory o małej
średnicy rozstawione równomiernie wzdłuż chodnika. Pilotu
jące otwory rozszerza się wykonując otwory o dużych średni
cach. Następnie wokół dużego otworu, leżącego w połowie
odległości między pochylniami wierci się strzałowe otwory się
gające do połowy odległości między chodnikami. Strzałowe
otwory rozmieszcza się wokół dużych otworów. Strzałowe otwo
ry napełnia się materiałem wybuchowym i odstrzeliwuje. Urobek
opada do dolnego chodnika. Czynność wiercenia i strzelania
powtarza się w drugiej części pokładu wokół tego samego
dużego otworu. Korzystnie wydobycie prowadzi się symetrycz
nie począwszy od środkowego dużego otworu ku pochylni.
Pustkę wypełnia się materiałem podsadzkowym.

(57) Przedmiotem wynalazku jest szafa pancerna dwupłaszczowa, mająca mechanizm ryglowania drzwi.
Mechanizm ryglujący składa się z listwy blokującej (1)
mającej kształt kątownika osadzonego przesuwnie na wewnę
trznym płaszczu (2) drzwi (4), w którego ramieniu (1 ') równole
głym do wewnętrznego płaszcza (2) drzwi (4) wykonane są,
mające odcinek wybiegowy (3') równoległy do kierunku prze
suwu listwy blokującej (1), prowadnice (3) bolców rygli
bocznych, które są prowadzone w kierunku prostopadłym
do kierunku przesuwu listwy blokującej (1) w prowadni
cach (7) zamocowanych trwale do płaszcza (2) wewnętrznego
drzwi (4), natomiast jej drugie ramię (1") ma otwory dla blokad
zamków (8, 9), z których jeden (8) jest zamkiem szyfrowym
wyposażonym w blokadę (10) otwierania drugiego zamka (9),
i jest połączona z klamką (11 ) za pomocą dźwigni (12) oraz za
pomocą dźwigni (13) z ryglem dolnym (14) i za pomocą
układu dźwigniowego składającego się z dźwigni (15) i dźwigni
(16) połączonych ze sobą przegubowo z ryglem górnym (17).

(57) Elastyczna krawędź (2) tamy ma w przekroju poprze
cznym obwód zamknięty korzystnie w sposób rozłączny, za
pomocą elementów śrubowych (5). Te same elementy śrubowe
(5) mogą służyć do połączenia elastycznej krawędzi (2) ze
szkieletem (1) tamy.

(6 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 314776

(22) 96 06 13

6(51) E21F 15/04

(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych FAZOS Spółka Akcyjna,
Tarnowskie Góry
(72) Parkietny Kazimierz, Rurański Jerzy,
Nowaczyk Stefan
(54) Górnicza tama podsadzkowa
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(22)96 07 05

(31) 95 955587
95 956489

6(51) E21F 17/00
E21D 15/00
(32) 95 07 05 (33) ZA
95 08 03
ZA

(71) HL and H TIMBER PRODUCTS
(PROPRIETARY) LIMITED,
Johannesburg, ZA
(72) Clarke Graham Heath
(54) Urządzenie do wstępnego naprężania podpór
kopalnianych i podpora kopalniana

A1(21) 315016

(22) 96 06 28

(31)95 952613

6(51) E21F 17/00
E21D 15/00
(32)95 06 30 (33) ZA

(71) BMS MINE SUPPORTS (PTY) LIMITED,
Boksburg, ZA
(72) Berry Neil Gordon
(54) Urządzenie do wywoływania naprężeń
wstępnych dla urządzenia przenoszącego
obciążenie i podpora kopalniana

(57) Urządzenie (10) do wstępnego naprężania podpór ko
palnianych zawiera rurę (12), element (14) w kształcie miseczki
wewnątrz rury (12), który ma podstawę (18) i cylindryczną ścian
kę boczną (20) przymocowaną do wewnętrznej ścianki rury (12).
Do rury (12) jest również przymocowany, naprzeciwko elementu
(14) w kształcie miseczki element oporowy, a przez ściankę rury
(12) przechodzi wlot (24) zaworowy do doprowadzania płynu
pod ciśnieniem do rury (12) pomiędzy podstawę (18) elementu
(14) w kształcie miseczki a element oporowy. Jeżeli płyn jest pod
odpowiednio wysokim ciśnieniem, podstawa (18) elementu (14)
w kształcie miseczki i element oporowy odkształcają się w
kierunkach od siebie. Element oporowy ma zazwyczaj postać
identyczną lub podobną do elementu (14) w kształcie miseczki.
Urządzenie (10) jest składnikiem podpory kopalnianej zawiera
jącej stempel wsuwany w rurę (12) tak, że wchodzi w element
(14) w kształcie miseczki. Po doprowadzeniu do rury (12) płynu
pod ciśnieniem stempel wysuwa się teleskopowo z rury (12).

(42 zastrzeżenia)

(57) Przedstawione jest urządzenie do wywoływania naprę
żeń wstępnych dla urządzenia przenoszącego obciążenie, ta
kiego jak podpora kopalniana.
Urządzenie zawiera parę elementów nośnych (14, 16),
umieszczonych w położeniach oddalonych od siebie, pomiędzy
jednym końcem urządzenia przenoszącego obciążenie, a sztyw
ną podporą; element klinowy (18), posiadający powierzchnię
klinową, umieszczoną pod kątem względem kierunku, w którym
podczas używania, obciążenie wywiera siłę; element prętowy
(20.1,20.2), umieszczony na powierzchni klinowej elementu klino
wego (18); oraz środki (22) do przemieszczania elementu pręto
wego (20.1, 20.2) w kierunku poprzecznym względem kierunku
siły, powodujące, że element klinowy (18) napiera na elementy
nośne (14,16) i powodujące, że elementy nośne (14,16) wywierają
opór, przeciwdziałający sile.

(43 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 309377

(22) 95 06 26

6(51) F01K 17/02

(71) Elektrownia HALEMBA, Ruda Śląska
(72) Kucjas Piotr, Piwoń Bernard, Żymła
Bolesław, Przybyła Jan, Piętka Włodzimierz

(54) Układ obiegu mediów takich jak kondensat i
s kropi i ny z urządzeń energetycznych dla
prowadzenia pomiarów, zwłaszcza zasolenia
kondensatu
(57) Układ obiegu mediów takich jak kondensat i skropliny
z urządzeń energetycznych dla prowadzenia pomiarów, zwłasz-
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cza zasolenia kondensatu przeznaczony jest do prowadzenia
ciągłego pomiaru przewodności i okresowego pobierania pró
bek dla odpowiednich analiz chemicznych, w tym również ba
dania przewodności, bez strat kondensatu i skroplin podczas
normalnej pracy turbiny.
Układ stanowi jeden zamknięty obieg medium zawiera
jący na przewodzie z zaworami odcinającymi chłodnicę (10) i
element do poboru próbek (14), korzystnie zawór trójdrożny. W
obiegu kondensatu z bloków energetycznych, układ zawiera
zawór bezpieczeństwa (11), kolumnę jonitową (12) i sondę (13),
dogodnie solomierz oraz zawory odcinające których usytuowa
nie, a więc zaworu (6) przed kolumną (12) i zaworu (8) na
przewodzie bocznikowym (16) umożliwia skierowanie konde
nsatu na obejście podczas rozruchu i nieustalonej pracy turbiny.

(3 zastrzeżenia)
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(54) Mechanizm silnika zawierający kulisty tłok
(57) Przedstawiono silnik obrotowy zawierający obudowę
zawierającą obrotowy cylinder (28) mający kołową ściankę (30)
zawierającą co najmniej dwa rzędy rozciągających się promie
niowo przepustów (34, 36,38) tworzących cylindry sprężające i
cylindry mocy silnika odpowiednie, oddzielone od siebie wzdłuż
osi obrotu. Każdy z cylindrów silnika zawiera dowolnie podobny
i obrotowy kulisty tłok (42, 44, 46). Nieruchoma krzywka jest
zamontowana w obudowie otaczającej każdy z rzędów cylin
drów silnika, przy czym każda krzywka składa się z pary krawę
dzi (A, B) (C, D) (E, F), kołowych na średnicy, których oś jest
zgodna z osią obrotu obrotowego silnika. Każda para krawędzi
jest w styczności ze wszystkimi kulistymi tłokami w ich odpo
wiednich rzędach, przy czym odstęp krawędzi zmienia się wokół
360 stopni obrotu tak, że kuliste tłoki poruszają się z jednostajną
prędkością w każdym cylindrze.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21 ) 309430 (22) 95 06 28 6(51 ) F02B 75/32
(75) Bujas Marian, Kraków
(54) Czterosuwowy silnik spalinowy
(57) Czterosuwowy silnik spalinowy bez zaworów z zapło
nem iskrowym ma tłok (2) w kształcie tulei, której górna część
posiada pierścienie uszczelniające (4). W denku tłoka (2) i jego
pobocznicy znajdują się co najmniej dwa kanały (5) a w cylin
drze (1) silnika wykonane są otwory ssące i wydechowe (8).
Silnik posiada urządzenie (9) przenoszące ruch obrotowy z wału
korbowego natłok (2), powodując jego obrót wokół własnej osi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 315271

(22) 96 07 12

6(51) F03B 13/00

(75) Marszałkowski Kazimierz, Piła
(54) Domowa prądnica turbinowa
(57) Domowa prądnica turbinowa zasilana parą czynnika
niskowrzącego wykorzystując ciepło odpadowe pobierane z
zewnątrz rozpoczyna swój obieg termodynamiczny od pojemni
ków (10,23) napełnionych cieczą niskowrzącą i zanurzonych w
zbiorniku (25) z ciepłą wodą. Para tej cieczy niskowrzącej pod
wysokim ciśnieniem przepływa do drugiego pojemnika (28)
chłodzonego zimną wodą w zbiorniku (24) i ulega w nim skro
pleniu, a po drodze porusza turbinę (2) sprzągniętą z prądnicą
(1) oddając część swej energii kinetycznej.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316260

(22) 95 03 14

(31)94 213040
(86)
(87)
(71)
(72)

6(51) F02M 57/04

(32)9403 15

(33) US

95 03 14 PCT/US95/03342
95 09 21 W095/25221 PCT Gazette nr 40/95
Harlstone S.A., Luxembourg, LU
Dale Thomas W.
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6(51) F03G 3/02

(75) Michalczyk Edward, Sosnowiec
(54) Kolco transportowe
(57) Kolco transportowe ma umieszczone obciążniki w obrę
czy wieńcowej. Ma ono zastosowanie w pojazdach.

(3 zastrzeżenia)
(31) 95
29510504
(32)95
06 28 F16B
(33)12/16
DE
A1(21)
315017
(22) 96 06
28
6(51)
(71) Arturo Salice S.p.A., Novedrate, IT
(72) Salice Luciano
(54) Łącznik metalowy, zwłaszcza do
rozłączalnego łączenia części mebli
(57) Łącznik metalowy, zwłaszcza do rozłączalnego łączenia
części mebla, zawiera dwie obudowy (1,3) o kształcie misy,
które mogą być wkładane i mocowane w wydrążeniach dwóch
części mebla (2), które to obudowy (1, 3) są wyposażone, na
ich ścianach zwróconych do siebie, w otwory, leżące w poło
żeniu montażowym w jednej płaszczyźnie i w śrubę, utrzymy
waną w otworze jednej obudowy (1) i wyposażaną w promienio
wą dźwignię (16) uruchamiającą, przy czym czołowa stożkowa
część końcowa śruby biegnie przez otwór obudowy (1) i może
być włożona w otwór drugiej obudowy (3) oraz jest wyposażona
w zwoje smogwintującego wkręta tak, że stożkowa część koń
cowa może być zablokowana przez około ćwierć obrotu w
otworze drugiej obudowy (3).

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 316379
(31) 95

(22) 95 10 31

380269

6(51) F16H 61/42

(32) 95 0130

(33) US

( 8 6 ) 9 5 1 0 3 1 PCT/US95/14034
(87) 96 08 08 W096/23997 PCT Gazette nr 36/96
(71) LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
Bethesda, US
(72) Larkin Robert Francis, Kerr William R.
(54)

Przekładnia hydrostatyczna o przełożeniu
zmienianym w sposób ciągły, zawierająca
regulator przełożenia z modulacją
szerokości impulsu

(57) Regulator (10) do zmiany przełożenia przekładni hydro
statycznej o przełożeniu zmienianym w sposób ciągły, określa
nym przez kątowe ustawienie tarczy (26) skośnej, zawierający
układ (30) regulacyjny, mający cylinder (40), w który jest wsu
nięty tłok (42) dla utworzenia pary komór.

A1(21) 316312

(22)95 03 07

(31) 94 4410027

6(51) FI6B 25/10

(32) 94 03 23

(33) DE

(86) 95 03 07 PCT/EP95/00841
(87) 95 09 28 WO95/25901 PCT Gazette nr 41/95
(71) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
u. CO.KG, Bad Laasphe, DE
(72) König Gottfried
(54) Wiertło, zwłaszcza wiertło śrubowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest wiertło z trzpieniem wiertarskim (1), zwłaszcza z zaopatrzonym w samogwintujący gwint,
trzpieniem śrubowym i umieszczoną naprzeciw napędzanego
końca trzpienia, widełkową płytką wiertarską (10) z twardego
materiału, która jest obsadzona w uchwycie trzpienia (1), zaopa
trzonym w leżące na jednej średnicy rowki (3, 4) do obsadzenia
wczepów (13, 14) płytki wiertarskiej (10). Trzpień (1) jest tępo
zakończony, tworząc promieniową powierzchnię zewnętrzną, z
której wychodzą rowki (3, 4) w kierunku napędzanego końca
tak, że same wczepy (13, 14) płytki wiertarskiej (10), wciśnięte
osiowo w rowki, zapewniają zarówno samohamowane zamoco
wanie płytki na trzpieniu (1), jak też przenoszenie momentu
obrotowego z trzpienia (1) na płytkę wiertarską (10).

(15 zastrzeżeń)
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Para elektrozaworów (32, 34), każdy skonfigurowany
tak, aby łączyć odpowiednią komorę selektywnie z wyjściem
pompy zasilającej lub ze zbiornikiem płynu pod ciśnieniem
atmosferycznym, jest zasilana przez ciąg impulsów dla wytwo
rzenia różnicy ciśnień płynu w komorach i przez to wytworzenie
ruchu tłoka; ruch tłoka (42) jest przenoszony na tarczę (26)
skośną dla wytworzenia odpowiedniej zmiany kątowego ustawie
nia tarczy skośnej. Szybkość zmian kątowego ustawienia tarczy
skośnej jest regulowana przez modulowanie szerokości impulsów
w ciągu impulsów.

(54) Zawór zwrotny
(57) Dla uproszczenia zabudowy zaworu zwrotnego, wyna
lazek proponuje element zamykający zaworu (12), stanowiący
jedną część ze sprężyną krążkową (10). Element zamykający
zaworu ma kształt kulistego kapturka i jest utworzony w środku
sprężyny krążkowej (10). Sprężyna krążkowa ma spiralne mo
stki sprężyste.

(9 zastrzeżeń)

(16 zastrzeżeń)
A1(21) 309464

(22) 95 07 01

6(51) F16K 13/08
F15B 20/00
(71) Drzewiecki Krzysztof, Warszawa; Karwowski
Mariusz, Warszawa; Chmieliński Krzysztof,
Warszawa
(72) Szczechowski Waldemar, Sawicki Jerzy
(54) Zespół automatycznego zamykania zaworów,
zwłaszcza gazowych

(57) Zespół zawiera ruchome ramię (2) połączone jednym
końcem z zaworem (3), a drugim z układem wyzwalającym (4)
jego ruch obrotowy. Układ wyzwalający (4) stanowi sprężyna (5),
przymocowana jednym końcem do ruchomego ramienia (2), zaś
drugim osadzona w stałym punkcie oraz połączone z ruchomym
ramieniem (2) za pomocą sprzęgła (8) dodatkowe ramię (7) współ
pracujące z siłownikiem (6), ten zaś uruchamiany jest korzystnie
za pomocą silnika (10) sterowanego detektorem (11).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 314892
(31) 95

1891

(22) 96 06 20

6(51) F16K 47/00

(32) 95 06 28

(33) CH

(71) LANDIS & GYR TECHNOLOGY
INNOVATION AG, Zug, CH
(72) Hagmann Stefan
(54) Zawór regulacji przepływu
(57) Zawór (1 ) regulacji przepływu łączy dwa miejsca dławie
nia (4, 5, 8, 9) w obudowie (7) zaworu. Jedno miejsce dławienia
(8,9) jest zawsze ustawione tak, że na drugim miejscu dławienia
(4, 5) panuje stała różnica ciśnień. Dlatego w tym drugim miej
scu dławienia (4,5) natężenie przepływu zależy tylko od stopnia
otworzenia, a nie od różnicy ciśnień. Stożek (4) miejsca dławie
nia (4, 5) zawiera przynajmniej dwie oddzielne części (22, 23),
które są przemieszczane względem siebie, a poprzez ich odstęp
zmieniany jest skuteczny przekrój miejsca dławienia (4, 5). Za
pewnia to ograniczenie natężenia przepływu, które nie ma po
staci ograniczenia ruchu skokowego. Dzięki temu dla regulacji
przepływu dostępny jest pełen zakres regulacji. Zawór (1) regu
lacji przepływu nadaje się do sterowania przepływu cieczy w
instalacjach grzewczych.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 316308

(22) 95 11 27

(31) 94 4445650

6(51) F16K 15/02
F16K 15/14
(32) 94 12 21 (33) DE

(86)95 1127 PCT/DE95/01667
(87) 96 06 27 W096/19688 PCT Gazette nr 29/%
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE
(72) Staib Helmut, Alaze Norbert, Schuller
Wolfgang
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A1(21) 315015

(22) % 06 28

(31) 95 9507902

6(51) F16L33/02

(32) 95 06 30

(33) FR

(71) ETABLISSEMENTS CAILLAU, Issy Les
Moulineaux, FR
(72) Andre Michel, Detable Pascal
(54) Złącze szczelne
(57) Złącze szczelne, zawierające końcówkę rurową pier
wszą (10) i drugą (12). Pierwsza końcówka (10) ma poza swym
końcem (14) roszerzenie osiowe (22), zaopatrzone w rowek
poprzeczny (24) w kształcie litery U. Druga końcówka (12) jest
zaopatrzona w zgrubienie (26), w przybliżeniu okrągłe i wysta
jące promieniowo. Zgrubienie (26) może wchodzić w rowek (24)
podczas poprzecznego przemieszczania wzajemnego obu koń
cówek. Koniec (16) końcówki rurowej (12) jest zaopatrzony w
uszczelkę pierścieniową (28). Druga końcówka rurowa (12) ma
kołnierz sprężysty (30), którego powierzchnia promieniowa (35)
może oprzeć się na drugiej ściance promieniowej rowka (24) i
jedna końcówka rurowa (12) ma występ (36), wchodzący we
wgłębienie (40) końcówki rurowej (10).
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(54) Instalacja do ciągłej pirolizy
( 5 7 ) Przedstawiona jest instalacja do ciągłej pirolizy zacho
dzącej w środowisku beztlenowym, w której źródła ogrzewania
znajdują się w części grzewczej, a materiał przeznaczony do
pirolizy przesuwa się wewnątrz obudowy (60) na taśmie prze
nośnika. W instalacji (10) zastosowano ulepszone środki dostę
pu szczelnie przylegające do ściany obudowy (60), przegrodę
pomiędzy środkami ogrzewania, wystarczającą do rózg rodze
nia wnętrza instalacji oraz środki usuwania ciekłego pirolizatu w
innym miejscu niż wypływ.

(24 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 309475

(22) 95 06 29

6(51) F23C 9/06

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji i
Handlu MB-IKOP Sp. z o.o., Katowice
(72) Zobek Zbigniew
(54) Sposób spalania paliw starych na
mechanicznych paleniskach rusztowych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu spalania paliw stałych na
mechanicznych paleniskach rusztowych z recyrkulacją spalin,
w którym do lub nad palenisko doprowadza się recyrkulowane
spaliny oraz wodę obniżając temperaturę elementów rusztu i
prowadzi się konwersję doprowadzonej wody i dwutlenku węgla
ze spalin z palącym się węglem. Powstały w wyniku tej konwer
sji tlenek węgla i wodór dopala się nad rusztem przy pomocy
dodatkowego powietrza, które wprowadza się do komory pale
niskowej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316413

(22) 95 03 22

(31)94 218222

6(51) F23G 5/12

(32)94 03 24

(33) US

(86) 95 03 22 PCT/US95/03604
(87) 95 09 28 WO95/25930 PCT Gazette nr 41/95
(75) Digre John.L., Sacramento, US

A1(21) 315068

(22)96 07 02

(31)95 9513606

6(51) F25B 15/00

(32)95 0704

(33) GB

(71) The BOC Group pic, Windlesham, GB
(72) Garrett-Guildford M.E.
(54) Urządzenie do chłodzenia płynów
(57) Chłodziarka do chłodzenia porcji płynu, charakteryzuje
się tym, że ma adsorbent (12) do pobierania i adsorbowania pod
ciśnieniem pewnej ilości gazu, środek uszczelniający do usz
czelniania adsorbowanego gazu w adsorbencie (12) i środek
uwalniający do uwalniania adsorbowanego gazu z tego adsor
bentu (12) w sposób kontrolowany tak, że oddziaływanie desor
pcji powoduje obniżenie temperatury adsorbentu (12) i adsorbatu, co powoduje ochłodzenie porcji płynu.

(18 zastrzeżeń)
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(54) Rura wymiennika ciepła do kotła grzejnego
( 5 7 ) Rura wymiennika ciepła składa się z cylindrycznej, gładkościennej rury stalowej, zewnętrznej (1), do której włożony jest
wkład profilowy (2) z aluminium.
Wkład profilowy utworzony jest z dwóch półskorup (3,
4), które na swoich krawędziach wzdłużnych zachodzą na siebie
przy pomocy zagłębienia w kształcie wpustu (7) i występu o
charakterze żebra (8).
Obłe półskorupy (3,4) mają na swej wewnętrznej stronie
wzdłużne żebra (5), które są tak usytuowane, że każda półskorupa z jej żebrami tworzy profil jednostronnie otwarty.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 316389

(22) 95 03 15

(31)94 9405062
(86)
(87)
(71)
(72)

6(51) F28F 1/40
F24H9/00
(32)94 03 24 (33) DE

95 03 15 PCT/EP95/00957
95 09 28 W095/25937 PCT Gazette nr 41/95
HOVAL INTRUZ AG., Vaduz-Neugut, LI
Kunkel Wolfgang

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 315013

(22)96 06 28

(31) 95 9501305

6(51) G01B 9/02
G01B 11/00
B61K9/12
(32)95 06 29
(33) ES

(71) PATENTES TALGO S.A., Madryt, ES
(72) Sanchez Revueita Angel Luis, Gomez
Gomez Carlos Javier
(54) Sposób pomiaru parametrów toczenia kół
pojazdu szynowego i urządzenie do pomiaru
parametrów toczenia kół pojazdu szynowego
(57) Sposób polega na tym, że przy pomiarze profilu koła i
odległości pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami czołowy
mi, wywołuje się bieg koła spoczywającego na stalowej płycie,
przez co pobudza się czujnik położenia koła i uruchamia się
generator laserowy dostarczający planarną wiązkę laserową na
koło i na obraz odpowiadający profilowi koła, który wytwarza się
przy pomocy zwierciadła lub innego generatora laserowego.
Ten obraz odbiera się przez kamerę i przesyła się do analizują
cego układu elektronicznego, a wyniki pomiarów przekazuje się
do komputera, przetwarza się w komputerze i wytwarza się
informację pomiarową, a wynik wyświetla się na monitorze.
Urządzenie zawiera stalową płytę (2), na której biegnie
badane koło, szynę ochronną do zapobiegania wykolejeniu,
czujnik (9) położenia koła, generator laserowy (5), kamerę (6) z
obiektywem i filtrem, układ sterowania (10) do oświetlania i
odbioru obrazu, układ elektroniczny (11) sztucznej wizji, który

analizuje obraz odbierany przez kamerę (6) i przekazuje otrzy
mane pomiary do komputera (8) dla przetwarzania i wyświetla
nia na monitorze (13).

(10 zastrzeżeń)
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6(51) G01F1/30

(71) Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO
Sp. z o-o., Kraków
(72) Łopacz Henryk, Niewczas Bogdan
(54) Sposób i układ do pomiaru natężenia
przepływu materiału sypkiego
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że sondą zanurzoną w strumie
niu przepływającego materiału sypkiego, zawierającą akcelerometryczny czujnik drgań i/łub mikrofon pomiarowy mierzy się
drgania wytwarzane przez uderzające w sondę cząstki. Nastę
pnie przetwarza się je, w układzie mikroprocesorowym, na
charakterystykę widmową drgań. Wratoeć skuteczna sygnału
wyznaczona z tej charakterystyki jest miarą rozkładu granula
cji materiału sypkiego.
Układ dó pomiaru natężenia przepływu materiału syp
kiego składający się z czujników, miernika prędkości, zespołu
mikroprocesorów i elementów wyjściowych charakteryzuje się
tym, że akcelerometryczny czujnik drgań (CD) i/lub mikrofon
pomiarowy (MP) umieszczony w sondzie połączone są z wej
ściem zespołu mikroprocesorowego (MS). Do niego włączone
jest też wyjście miernika prędkości (MV). Na wyjściu zespołu
mikroprocesorowego (MS) przyłączony jest ekran ciekłokrystali
czny (EC), elemnt wyjściowy analogowy (WA) i element wyjścio
wy cyfrowy (WC).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316392

(22) 95 03 17

(31) 94 9403278

6(51) G01F 11/02

(32)94 03 21

(33) FR

(86) 95 03 17 PCT/FR95/Ü0325
(87) 95 09 28 W095/25945 PCT Gazette nr 41/95
(71) LABCATAL( societě anonyme),
Montrouge, FR
(72) Bodin Jacques, Taberlet Jean-Philippe
(54) Urządzenie dozujące do dostarczania stałych
dawek jednostkowych
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy urządzenia dozującego z przyci
skiem. Urządzenie dozujące zawiera wydrążony przycisk (5),
ograniczający określoną objętość, zamontowany w sposób ru
chomy na pojemniku (1) i stykający się z nim oraz element
elastyczny łączący przycisk z pojemnikiem, utworzony przez
cylindryczny pierścień (8) odkształcalny w sposób giętki, zawie
rający co najmniej jeden zawór (14), który może zatykać otwór
wylotowy z pojemnika; pierścień ten umieszczony jest wokół
zamkniętego cylindra (6), w tej samej osi co cylindryczny pier
ścień, połączony sztywno z pojemnikiem (1).
Wynalazek znajduje zastosowanie do rozprowadzania
produktów farmaceutycznych w postaci ciekłej.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 309502

(22)95 06 30

6(51) G01F 1/30

(71) Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO
Sp. z O.O., Kraków
(72) Łopacz Henryk, Nosek Sławomir, Malus
Roman, Niewczas Bogdan, Kasprzyk
Stanisław, Gołaś Andrzej
(54) Sposób i układ do pomiaru rozkładu
granulacji przepływającego materiału
sypkiego
(57) Sposób polega na tym, że w strumieniu przepływające
go materiału sypkiego umieszcza się sondę i mierzy się drgania
mechaniczne i/lub akustyczne, otrzymane wartości przetwarza
się na charakterystykę widmową a relacje amplitud maksimów
lokalnych są miarą rozkładu granulacji.
Układ charakteryzuje się tym, że akcelerometryczny
czujnik drgań (AC) i/lub mikrofon pomiarowy (MP) połączone są
poprzez wzmacniacze (W1, W2) oraz przetwornik analogowocyfrowy (AC) z wejściem mikroprocesora sygnałowego (MS),
który połączony jest z mikroprocesorem sterująco -komunika
cyjnym (MX), a ponadto mikroprocesor komunikacyjny (MK)
połączony jest z ekranem ciekłokrystalicznym (EC), z konwerto
rem napięciowo -prądowym (K1) poprzez przetwornik cyfrowoanalogowy (CA) i z konwertorem napięciowo-prądowym (K2)
poprzez łącze szeregowe (LS).

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 309438 (22) 95 06 30 6(51) G01L 19/06
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i
Pomiarów PIAP Oddział Badań i Rozwoju
Aparatury Pomiarowej, Warszawa
(72) Borowski Janusz, Jakowlew Bohdan,
Krzesaj-Janyszek Barbara, Serwach Andrzej,
Staszewski Andrzej, Balis Zbigniew
(54) Mechanizm antyprzeciążeniowy głowicy
czujnika różnicy ciśnień
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm antyprzeciąże
niowy przeznaczony do zabezpieczania czujników różnicy ciśnień,
zwłaszcza czujników półprzewodnikowych, przed uszkodzeniem,
lub zniszczeniem.
Mechanizm antyprzeciążeniowy głowicy czujnika róż
nicy ciśnień ma dwa zespoły przeciążeniowe umieszczone w
obszarze wewnętrznym głowicy pomiędzy komorami mem
bran separujących (4), z których każdy składa się z membrany
bezpiecznikowej (5) umieszczonej w komorze korpusu (2),
podpartej wstępnie napiętą stożkową sprężyną krążkową (6)
mającą promieniowe wycięcia, a komory membran bezpiecz
nikowych (5) mają większą pojemność niż komory membran
separujących (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315216

(22) 96 07 11 6(51) G01M 17/04

(75) Gabiga Czesław, Brzeg
(54) Urządzenie do określania luzu w przegubach
przedniego zawieszenia pojazdów
samochodowych
(57) Urządzenie do określania luzu w przegubach przednie
go zawieszenia pojazdów samochodowych jest utworzone z
płyty podstawy (1) i górnej najazdowej płyty (2) poziomo prze
mieszczanej względem płyty podstawy (1) oraz siłowników (3,
4) połączonych z najazdową płytą (2).
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera dwa si
łowniki (3, 4) umieszczone obok siebie poza obrysem najazdo
wej płyty (2) i połączone dźwigniami (5, 6) z najazdową płytą (2)
a najazdowa płyta (2) jest wyposażona od dołu w płytę ślizgową
opartą na miejscowych ślizgach (8) zamocowanych w dolnej
płycie podstawy (1), przy czym najazdowa płyta (2) jest wypo
sażona w ogranicznik przesuwu (9).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309313 (22) 95 06 23 6(51) G01N 3/56
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
(72) Kozioł Stanisław, Piekoszewski Witold,
Szczerek Marian
(54) Urządzenie ze skojarzeniem typu
wałek-pryzmy do badania odporności na
zużycie i zatarcie materiałów
konstrukcyjnych
(57) Istotą wynalazku jest urządzenie charakteryzujące się
tym, że obracająca się przeciwpróbka w kształcie wałka (3)
zamocowana jest w gnieździe wrzeciona (13) poprzez sworzeń (14). Wrzeciono (13) napędzane jest z silnika (1) poprzez
zespół dwóch przekładni (2) pasowych z pasami zębatymi. Z
drugiego końca wrzeciona (13) zamocowany jest mimośrodowo czop (15), na którym ślizgowo ułożyskowana jest zapadka
(16) zazębiająca się z kołem (7) zapadkowym. Koło (7) zapad
kowe związane jest sztywno ze śrubą (8) rzymską, wkręconą
w nakrętki (17, 18). Nakrętka (18) dociska sprężynę (9), która
z kolei dociska poprzez przetwornik (20) obciążenia węzła
tarcia i wkładki (19) samonastawne, dźwignie (6) obciążające
ułożyskowane w głowicy (25) i sztywno związane ze szczęka
mi (4). W walcowych gniazdach szczęk (4) umieszczone są
luźno próbki (11, 12) ściskające przeciwpróbkę (3). Do głowi
cy (25) przymocowane jest ramię (21) stykające się z przetwor
nikiem (10) oporów ruchu.
Urządzenie ma układ (Ui) kontrolno-pomiarowy oraz
układ (U2) sterujący. Układ (Ui) kontrolno -pomiarowy składa
się z czterech równoległych obwodów (O1-Î-O4), których wyj
ścia połączone są szeregowo z interfejsem (41) i komputerem
(43) poprzez złącze komputerowe (42). Pierwszy obwód (O1)
dołączony wejściem do przetwornika (20) obciążenia węzła
tarcia, składa się z szeregowego połączenia wzmacniacza
(26), przetwornika analogowo-cyfrowego (27) i licznika (28)
impulsów. Drugi obwód (O2) dołączony wejściem do przetwor
nika (10) tensometrycznego składa się z szeregowego połącze
nia wzmacniacza (29), przetwornika (30) analogowo-cyfrowego
i licznika (31) impulsów. Trzeci obwód (O3) dołączony wejściem
do czujnika (22) obrotów składa się z szeregowego połączenia
odbiornika (32) i licznika (33) impulsów. Czwarty obwód (O4)
dołączony wejściem do przetwornika (23) temperatury, składa
się z szeregowego połączenia wzmacniacza (34), przetworni
ka (35) analogowo-cyfrowego i licznika (36) impulsów. Układ
(U2) sterujący składa się z dwóch równoległych obwodów (O5,
Oe), których wejścia połączone są szeregowo z interfejsem
(41) i komputerem (43) poprzez złącze komputerowe (42).
Pierwszy obwód sterujący (O5) dołączony wyjściem do grzałki
(24) składa się z elementów wykonawczych (37) przekaźnikowych
i zabezpieczających (38). Drugi obwód sterujący (Oe) dołą
czony wyjściem do silnika napędowego (1) składa się z
szeregowego połączenia elementów wykonawczych (39)
przekaźnikowych i zabezpieczających (40).

(1 zastrzeżenie)
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(Oi+O4), których wyjścia połączone są szeregowo z interfejsem
(41) i komputerem (42) poprzez złącze komputerowe (40). Pier
wszy obwód (Oi) dołączony wejściem do przetwornika (19)
pomiarowego składa się z szeregowego połączenia wzmacnia
cza (27), przetwornika (28) analogowo-cyfrowego i licznika (29)
impulsów. Drugi obwód (O2) dołączony wejściem do czujnika
(4) prędkości obrotowej składa się z szeregowego połączenia
odbiornika (30), wzmacniacza (31) i licznika (32) impulsów.
Trzeci obwód (O3) dołączony wejściem do czujnika (25) obrotów
składa się z szeregowego połączenia odbiornika (33) i licznika
(34) impulsów. Czwarty obwód (O4) dołączony wejściem do
czujnika (26) temperatury, składa się z szeregowego połączenia
wzmacniacza (35), przetwornika (36) analogowo-cyfrowego i
licznika (37) impulsów. Ponadto urządzenie posiada obwód
(Os) sterujący, którego wejście połączone jest szeregowo z
interfejsem (41) i komputerem (42) poprzez złącze komputerowe
(40) a wyjście połączone jest z silnikiem napędowym (2) i składa
się z szeregowego połączenia przetwornika (38) cyfrowo-analogowego i sterownika (39) zasilającego.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 309528 (22) 95 07 04 6(51) G01N 3/56
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
(72) Kozioł Stanisław, Piekoszewski Witold,
Szczerek Marian, Wulczyński Jan
(54) Urządzenie do badania zużycia i oporów
ruchu elementów smarowanych i
niesmarowanych
(57) Istotą wynalazku jest urządzenie, charakteryzujące się
tym, że próbka (14) w kształcie trzpienia lub kulki dociskana jest
do obracającej się przeciwpróbki (15) w kształcie tarczy obciąż
nikami (13), których kierunek obciążania pokrywa się z pionową
osią próbki (14), prostopadłą do powierzchni czołowej przeciw
próbki (15) a kierunek działania siły tarcia pokrywa się z osią
popychacza (20) i przetwornika (19) pomiarowego zamocowa
nego na wsporniku (18) przytwierdzonym przesuwnie na pod
stawce (7). Próbka (14) umieszczona jest nieruchomo w dźwigni
(11) poprzez uchwyt (22) i dociskana do przeciwpróbki (15)
obciążnikami (13) umieszczonymi na wsporniku (12) wychylnym, którego oś pokrywa się z pionową osią próbki (14). Po
przeciwnej stronie dźwignia obciążająca ma przeciwwagę (9) i
obciążniki (8) wyważające. Dźwignia (11) zamocowana jest
obrotowo w płaszczyźnie pionowej i poziomej na podstawce (7)
związanej z korpusem (1) poprzez wspornik (23) śrubowo połą
czony z wałkiem (10) i osią (24). Silnik (2) zasilany ze sterownika
(39) napędza wrzeciono (6) poprzez przekładnię (3) pasową z
pasem zębatym. Na wrzecionie (6) ułożyskowanym w tulei (5)
sztywno związanej z korpusem (1) umieszczony jest z jednego
końca nadajnik (21) impulsów czujnika (25) obrotów i czujnika
(4) prędkości obrotowej, natomiast z drugiej strony wrzeciono
(6) ma zamocowaną na wpuście tarczę (17) oporową, na której
zamocowana jest przeciwpróbka (15) poprzez nakrętkę (16).
Czujnik (25) obrotów i czujnik (4) prędkości obrotowej przymo
cowane są na stałe do tulei (5).
Urządzenie według wynalazku ma układ (U) kontrolno
-pomiarowy składający się z czterech równoległych obwodów

A1(21) 309529 (22) 95 07 04 6(51) G01N 3/56
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
(72) Kozioł Stanisław, Piekoszewski Witold,
Szczerek Marian, Wulczyński Jan
(54) Urządzenie do badania tarcia i zużycia
elementów smarowanych i niesmarowanych
(57) Istotą wynalazku jest urządzenie, charakteryzujące się
tym, że próbka (12) w kształcie trzpienia lub kukli dociskana jest
do powierzchni czołowej obracającej się przeciwpróbki (13) w
kształcie tarczy. Próbka (12) umieszczona jest nieruchomo w
dźwigni (9) poprzez uchwyt (20) i dociskana do przeciwpróbki
(13) obciążnikami (11) umieszczonymi na wsporniku (10) wychylnym, którego oś pokrywa się z pionową osią próbki (12) a
kierunek działania siły tarcia pokrywa się z osią popychacza (18)
i przetwornika (17) pomiarowego zamocowanego na wsporniku
(16) przytwierdzonym przesuwnie na podstawce (7). Dźwignia
(9) związana trwale z wałkiem (8) ułożyskowana jest przesuwnie
w płaszczyźnie pionowej i obrotowo w płaszczyźnie poziomej,
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we wsporniku (21), który poprzez śruby związany jest z podsta
wką (7) i korpusem (1). Watek (8) w części dolnej podparty jest
zespołem dźwigni (24) i obciążnikami służącymi do wyważenia
dźwigni (9) wraz z zamocowaną próbką (12). Silnik (2) zasilany
ze sterownika (38) napędza wrzeciono (6) poprzez przekładnię
(3) pasowąz pasem zębatym. Na wrzecionie (6) ułożyskowanym
w tulei (5) sztywno związanej z korpusem (1) umieszczony jest
z jednego końca nadajnik (19) impulsów czujnika (22) obrotów
i czujnika (4) prędkości obrotowej, natomiast z drugiej strony
wrzeciono (6) ma zamocowaną na wpuście tarczę (15) oporową,
na której zamocowana jest przeciwpróbka (13) poprzez nakręt
kę (14). Czujnik (22) obrotów i czujnik (4) prędkości obrotowej
przymocowane są na stałe do tulei (5).
Urządzenie według wynalazku ma układ (U) kontrolno
-pomiarowy składający się z czterech równoległych obwodów
(Oi -s- O4), których wyjścia połączone są szeregowo z interfejsem
(40) i komputerem (41) poprzez złącze komputerowe (39). Pier
wszy obwód (O1) dołączony wejściem do przetwornika (17)
pomiarowego składa się z szeregowego połączenia wzmacnia
cza (26), przetwornika (27) analogowo-cyfrowego i licznika (28)
impulsów. Drugi obwód (O2) dołączony wejściem do czujnika
(4) prędkości obrotowej składa się z szeregowego połączenia
odbiornika (29), wzmacniacza (30) i licznika (31) impulsów.
Trzeci obwód (O3) dołączony wejściem do czujnika (22) obrotów
składa się z szeregowego połączenia odbiornika (32) i licznika
(33) impulsów. Czwarty obwód (O4) dołączony wejściem do
czujnika (23) temperatury, składa się z szeregowego połączenia
wzmacniacza (34), przetwornika (35) analogowo-cyfrowego i
licznika (36) impulsów. Ponadto urządzenie posiada obwód
(05) sterujący, którego wejście połączone jest szeregowo z
interfejsem (40) i komputerem (41) poprzez złącze komputerowe
(39) a wyjście połączone jest z silnikiem napędowym (2) i składa
się z szeregowego połączenia przetwornika (37) cyfrowo-analogowego i sterownika (38) zasilającego.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Aparat czterokulowy do badania wpływu
środków smarowych na powierzchniowe
zużycie zmęczeniowe
(57) Istotą wynalazku jest aparat czterokulowy, charaktery
zujący się tym, że silnik (1) zasilany ze sterownika (30) napędza
wrzeciono (15) poprzez sprzęgło (16) z wkładką tiumiącą. W
dolnej części wrzeciona (15) umieszczony jest uchwyt (2), nie
ruchomo mocujący kulkę górną. Kulki dolne umieszczone są w
bieżni (4) umocowanej nieruchomo w uchwycie (5) za pomocą
nakrętki (3) specjalnej. Uchwyt (5) z kulkami dolnymi i bieżnią
(4) dociskany jest do kulki górnej dźwignią (6) z obciążnikami
(7) umieszczonymi na zawieszce (8), poprzez popychacz (9),
tuleję (11) i podstawkę (12). Z lewej strony dźwigni (6) umoco
wany jest przeciwciężar (10). Uchwyt (5) kulek dolnych, w dolnej
części walcowej ma centralnie umieszczony termoelement (14),
a na bocznej powierzchni nakrętki (3) mocującej nieruchomo
bieżnię (4) umieszczony jest czujnik (13) drgań. Aparat cztero
kulowy ma układ (U) kontrolno-pomiarowy składający się z
czterech równoległych obwodów (O1-Í-O4), których wyjścia po
łączone są szeregowo z interfejsem (32) i komputerem (33)
poprzez złącze komputerowe (31). Pierwszy obwód (O1) dołą
czony wejściem do przetwornika (13) drgań węzła tarcia, składa
się z szeregowego połączenia wzmacniacza (18) ładunku, prze
twornika analogowo-cyfrowego (19) i licznika (20) impulsów.
Drugi obwód (O2) dołączony wejściem do czujnika (17) obrotów
składa się z szeregowego połączenia odbiornika (21), wzmac
niacza (22) i licznika (23) impulsów. Trzeci obwód (O3) dołączo
ny wejściem do czujnika (17) obrotów składa się z szeregowego
połączenia odbiornika (24) i licznika (25) impulsów. Czwarty
obwód (O4) dołączony wejściem do przetwornika (14) tempera
tury, składa się z szeregowego połączenia wzmacniacza (26),
przetwornika (27) analogowo-cyfrowego i licznika (28) impul
sów. Ponadto urządzenie ma obwód (O5) sterujący, którego
wejście połączone jest szeregowo z interfejsem (32) i kompute
rem (33) poprzez złącze komputerowe (31) a wyjście połączone
jest z silnikiem napędowym (1). Obwód (O5) sterujący składa się
z szeregowego połączenia przetwornika (29) cyfrowo-analogowego i sterownika (30) zasilającego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309530

(22) 95 07 04

6(51) G01N 3/56

(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
(72) Kozioł Stanisław, Piekoszewski Witold,
Szczerek Marian, Wulczyński Jan
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A1(21) 309531 (22) 95 07 04 6(51) G01N 3/56
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
(72) Kozioł Stanisław, Piekoszewski Witold,
Szczerek Marian, Wulczynski Jan
(54) Aparat czterokulowy do oceny właściwości
tribologicznych środków smarowych
(57) Istotą wynalazku jest aparat czterokulowy, charaktery
zujący się tym, że silnik (1) zasilany ze sterownika (33) napędza
wrzeciono (10) poprzez sprzęgło (11) z wkładką tłumiącą. W
dolnej części wrzeciona (10) umieszczony jest uchwyt (2), nie
ruchomo mocujący kulkę górną we wrzecionie (10). Uchwyt (4)
z kulkami dolnymi dociskany jest do kulki górnej dźwignią (14)
z obciążnikiem (16), poprzez popychacz (8), tuleję (12) i pod
stawkę (3), w której umieszczony jest przetwornik (18) siły ob
ciążającej. Z lewej strony dźwigni (14) umocowany jest przeciw
ciężar (17). do kołnierza którego przymocowany jest silnik (9),
którego czop połączony jest ze śrubą (6) napędową podpartą
na łożysku (15) wewnątrz dźwigni (14) i współpracującą z na
krętką (7), połączoną trwale z obciążnikiem (16) przemieszcza
jącym się po zewnętrznej powierzchni dźwigni (14) obciążają
cej. Uchwyt (4) kulek dolnych połączony z przetwornikiem (5)
oporów ruchu w dolnej części walcowej ma centralnie umiesz
czony termoelement (19). Aparat czterokulowy ma układ (Ui)
kontrolno-pomiarowy oraz układ (U2) sterujący. Układ (Ui) skła
da się z czterech równoległych obwodów (O1-HO4), których
wyjścia połączone są szeregowo z interfejsem (35) i kompute
rem (37) poprzez złącze komputerowe (36). Pierwszy obwód
(O1) dołączony wejściem do przetwornika (18) obciążenia węzła
tarcia, składa się z szeregowego połączenia wzmacniacza (20),
przetwornika analogowo-cyfrowego (21) i licznika (22) impul
sów. Drugi obwód (O2) dołączony wejściem do przetwornika (5)
oporów ruchu składa się z szeregowego połączenia wzmacnia
cza (23), przetwornika (24) analogowo -cyfrowego i licznika (25)
impulsów. Trzeci obwód (Cb) dołączony wejściem do czujnika
(13) obrotów składa się z szeregowego połączenia odbiornika
(26) i licznika (27) impulsów. Czwarty obwód (O4) dołączony
wejściem do termoelementu (19), składa się z szeregowego
połączenia wzmacniacza (28), przetwornika (29) analogowo cyfrowego i licznika (30) impulsów. Układ (U2) sterujący składa
się z dwóch równoległych obwodów (O5) i (Cte), których wejścia
połączone są szeregowo z interfejsem (35) i komputerem (37)
poprzez złącze (36) komputerowe. Pierwszy obwód sterujący
(O5), do wyjścia którego podłączony jest silnik napędowy (1)
składa się z szeregowego połączenia przetwornika (31) cyfrowo-analogowego i sterownika (32) zasilającego. Drugi obwód
sterujący (Oe), podłączony na wyjściu do silnika (9) składa się
z szeregowego połączenia elementów (33) wykonawczych i
zabezpieczających (34).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309436

(22)95 06 30

55
6(51) G01N 21/31

(75) Szmurło Włodzimierz, Józefów
(54) Urządzenie do pomiaru stężenia ozonu w
mieszaninach tlenowo-ozonowych
(57) Urządzenie posiada źródło światła (1 ) z lustrzaną powie
rzchnią odbijającą (11), przy czym źródło to jest zasilane z
zasilacza (A). Promieniowanie pochodzące ze źródła (1) prze
chodzi przez kuwety przepływowe (3, 4), przy czym kuweta (3)
stanowi kuwetę pomiarową, natomiast kuweta (4) jest kuwetą
odniesienia. Przechodzące przez kuwety (3, 4) światło pada na
optoparę (2). Optopara zawiera dwie listwy stanowiące elektro
dy zbierające i dwie elektrody przykrywające. Pod każdą z
elektrod przykrywających znajduje się warstwa zaporowa będą
ca przewodnikiem typu n a następnie warstwa będąca przewod
nikiem typu p. Optopara jest zakończona podłożem stanowią
cym styk zwierający drugiej elektrody. Jeżeli w kuwetach (3, 4)
znajdują się substancje o różnych stopniach absorbcji, z ele
ktrod zbierających jest odbierany sygnał, który po wzmocnieniu
przez wzmacniacz (W) jest przekazany do układu odczytu (B).

(3 zastrzeżenia)

6(51) G01N 29/14
G01 M 15/00
(75) Godlewski Andrzej, Wrocław
(54) Sposób analizy stanu silników spalinowych

A1 (21 ) 309372 (22) 95 06 26

(57) Sposób znajduje zastosowanie w silnikach spalino
wych dwu lub więcej cylindrowych oraz w silnikach jednocylindrowych. Każdy pracujący silnik spalinowy jest źródłem
dźwięku charakteryzującego się okresowością zmienną am
plitudą i częstotliwością. Ampiltudy sygnałów w danych od
cinkach są funkcją quasiwybuchowego spalania mieszanki
oraz pracujących w danym momencie elementów, ich zu
życia technicznego i regulacji. Sygnały odzwierciedlające te
same cykle pracy każdego cylindra dzieli się na odpowiednią
ilość równych próbek, które po przetworzeniu podaje się do
wskaźników w celu wzajemnego porównania i tym sposobem
oceny stopnia asymetrii urządzenia alarmowego lub reje
stratora.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 309370 (22)95 06 26 6(51) G01N 30/02
(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Matysik Grażyna, Soczewiński Edward,
Głowniak Kazimierz, Zobel Alicja M.,
Furmanowa Mirosława
(54) Sposób oznaczania taksolu jako składnika
czynnego w ekstraktach z drzew cisowych,
zwłaszcza z igieł
(57) Sposób polega na tym, że na płytę HPTLC pokrytą
żelem krzemionkowym nanosi się próbki ekstraktów z igieł
drzewa cisowego w postaci nieoczyszczonej, w Mości 10-20
ml na długość 3-6 mm i szerokość 1-1,5 mm i rozwija się
chromatogram na dystansie 7 cm w poziomej komorze chro
matograficznej, stosując dwuetapowy gradient przy użyciu
rozpuszczalników o następującym składzie: w I etapie gra-
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dientu na dystansie 3,5 cm stosuje się 60% v/v roztwór miesza
niny A w heptanie, gdzie mieszaninę A stanowi 5% v/v roztwór
metanolu w chloroformie, w II zaś etapie gradientu na dystansie
od 3,5 cm do 7cm stosuje się 70% v/v roztwór mieszaniny A w
heptanie o składzie mieszaniny jak wyżej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 309423

(22) 95 06 27 6(51) G01N 33/00

(71) Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
S.A., Tarnów
(72) Danilczyk Natalia, Stopa Halina, Markowicz
Paweł, Kondrat Aleksandra
(54) Sposób określania ilości zanieczyszczeń
organicznych w produkcie przegrupowania
Beckmanna oksymu cykloheksanonu
(57) Sposób określania ilości zanieczyszczeń w produkcie
przegrupowania Beckmanna oksymu cykloheksanonu, prowa
dzonego w obecności oleum, z wykorzystaniem metody chro
matografii gazowej, polega na tym, że próbkę produktu prze
grupowania Beckmanna oksymu cykloheksanonu rozpuszcza
się w alkoholu metylowym, następnie po dodaniu alkoholu
n-oktylowego prowadzi się zobojętnianie uzyskanego roztworu
czynnikiem alkalicznym, po czym próbkę oddzielonej od osadu
ciekłej warstwy organicznej poddaje się chromatografowaniu w
kolumnie chromatograficznej.
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(54) Układ elektryczny stanowiska do
kompleksowych badań symulowanych
udarów piorunowych w warunkach
laboratoryjnych
(57) Układ składający się z wielostopniowego generatora
Marxa wielkiej mocy (A), z generatora wielkiej mocy (D), z
generatora wysokoenergetycznych impulsów prądowych pro
stokątnych (C), z generatora wysokonapięciowych impulsów
sterujących (M), z wielozakresowego generatora impulsów pro
stokątnych (B), z iskiernika zwierającego (lc), z dwóch iskiemików zaostrzających (i z , Ib), z przesyłowej linii indukcyjnej (Lp), z
układu formującego (Cf, Rf), z dwóch cewek filtrujących (U>, U),
z trzech łączników wysokoprądowych (ta, tę, tů), wytwarzają
cych łącznie symulowany udar piorunowy, podany poprzez
przerwę pomocniczą (lp) na obiekt badany (Ob), charakteryzuje
się z przełącznym połączeniem głównej elektrody dodatniej
iskiernika (lc) z wyjściami generatorów (A, D) za pomocą łączni
ków (ta, Łd) i bezpośrednio z pierwszym końcem linii (Lp), przy
czym elektroda podpalająca iskiernika (lc) połączona jest z
generatorem (M), a drugi koniec linii (Lp) połączony jest z drugą
elektrodą iskiernika (Iz) i z układem formującym (Cf, Rf).

(7 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316285

(22) 95 03 16 6(51) G01N 33/53

(31) 94 94008170

(32) 94 03 18

(33) RU

(86) 95 03 16 PCT/RU95/00046
(87) 95 09 28 W095/25956 PCT Gazette nr 41/95
(71) Golovistikov Ivan Nikolaevich, Moskwa,
RU; Kacharava Leonid Yazanovich, Tbilisi,
GE
(72) Golovistikov Ivan Nikolaevich, RU;
Kacharava Leonid Yazanovich, GE;
Alikhanov Khallar Abdumuslimovich, RU
(54) Sposób oznaczania składnika supresorowego
w układzie odpornościowym człowieka oraz
środek do jego realizacji
(57) Sposób oznaczania składnika supersorowego w ukła
dzie odpornościowym człowieka obejmuje zbieranie krwi obwo
dowej, wytwarzanie zawiesiny komórek jednojądrowych (MNC),
podzielenie tej zawiesiny na dwie równe części, hodowanie
MNC z pierwszej części bez aktywatora supersji oraz hodowanie
MNC z drugiej części z aktywatorem supersji (TBG), odmywanie
MNC od ośrodka hodowli, blokowanie proliferacji, dodawanie
świeżo wydzielonych MNC od zwykłego dawcy, stymulowanych
fitohemaglutyniną, do każdej ze wspomnianych części MNC w
równych proporcjach w celu uzyskania hodowli testowych, pro
wadzenie hodowli testowych, dokonywanie oceny proliferacji w
hodowlach testowych oraz określanie stopnia supersji na pod
stawie stosunków poziomów proliferacji w hodowlach testo
wych. Jako aktywator supersji stosuje się tromboblastyczną
/M-glikoproteinę.

(7 zastrzeżeń)
A1 (21) 309437 (22) 95 06 30 6(51) G01R 29/02
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im.S.Kaliskiego, Warszawa
(72) Antonik Andrzej, Jakubowski Janusz,
Karpiński Lesław, Ziółkowski Adam

A1(21) 309365

(22) 95 06 27

6(51) G01R 29/26

(71)Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Wiatr Wojciech, Schmidt-Szałowski Marek
(54) Układ do pomiaru temperatury szumów
(57) Układ ma radiometr (R) połączony z badanym dwójnikiem (T) poprzez układ sprzęgający (C) oraz zawiera
modulator (M) amplitudowo-fazowy połączony z układem
sprzęgającym (C) i z kluczowanym źródłem szumów. Klu
czowane źródło szumów połączone jest z wejściem trans
misyjnego modulatora (M) amplitudowo-fazowego, które
go wyjścia połączone są z wrotami trzecim (3) i czwartym
(4) układu sprzęgającego (C). Kluczowane źródło szumów
może być także połączone z kluczowanym modulatorem
amplitudowo-fazowym typu odbiciowego poprzez bezpo
średnio połączone wrota trzecie (3) i czwarte (4).

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 316381 (22) 95 03 23 6(51) G01S 13/82
G01S 13)76
(31)94 44108%
(32)94 03 29 (33) DE
(86) 95 03 23 PCT/DE95/00403
(87) 95 10 05 W095/26511 PCT Gazette nr 42/95
(71) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE
(72) Kersken Ulrich, Grabów Wilhelm, Detlefcen
Wolfgang
(54) Urządzenie samochodowe do pracy w trybie
transpondera
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie samochodowe
z co najmniej jedną anteną odbiorczo-nadawczą do dwukierun
kowej transmisji danych, pracujące na zasadzie transpondera.
Do kompensacji zaników interferencyjnych czyli fadingu włą
czony jest przed demodulatorem/modulatorem (14) wzmac
niacz (13), w wyniku czego poprawia się również zasięg wzdłuż
trasy transmisyjnej. Przy specjalnym wykonaniu układowym
możliwe jest zastosowanie tego samego wzmacniacza (13) i
demodulatora/modulatora (14) w łączu połączenia zstępujące
go i połączenia wstępującego. Demodulator/modulator (14) mo
że pracować w trybie połączenia wstępującego, zależnie od
wyboru, z kluczowaniem amplitudy lub kluczowaniem fazy syg
nału nośnej.

(54) Filtr optyczny, zwłaszcza dla pożarnictwa
oraz sposób jego wykonania
(57) Fiłtr ma bazę (1 ) w postaci płyty z tworzywa sztucznego,
korzystnie LEXANU, z nałożonym co najmniej jednostronnie
pokryciem (2) złożonym z czterech warstw (3,4,5,6) materiałów
do pokryć cienkowarstwowych, których grubość optyczna jest
równa 1/4 lub 1/2 długości fali świetlnej dla zakresu widzialnego.
Współczynnik załamania dla kolejnych warstw (3,4,5,6) wynosi
odpowiednio 1,48, 1,78, 2,15, 1,45. Warstwa zewnętrzna (3)
wykonana jest z SÍO2.
Sposób wykonania filtra polega na napylaniu kolejnych
warstw (6,5, 4,3) w napylarce próżniowej w stałej temperaturze
do 70°C, przy użyciu działa elektronowego o mocy 14 KW z
tyglem obrotowym. Bazę (1) przygotowuje się do napylania
przez przemycie mieszanką alkoholu etylowego i eteru w sto
sunku 9:1.

(2 zastrzeżenia)

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 316390

(22) 95 03 06

(31) 94 9405535
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 316386

(22) 95 03 21

6(51) G02B 5/10
B60R 1/08
(31) 94 94207489
(32) 94 03 21 (33) CN
(86) 95 03 21 PCT/CN95/00018
(87) 95 09 28 W095/25969 PCT Gazette nr 41/95
(75) Li Shiqing, Pekin, CN
(54) Lusterko wsteczne do pojazdu

(57) Opisano lusterko wsteczne do pojazdu. Wypukłość te
go lusterka jest złożona z różnych powierzchni, które są gładko
połączone ze sobą z ciągłą zmianą średniej krzywizny. Średnia
krzywizna rośnie stopniowo na kierunku wzdłużnym od góry do
dołu lusterka i na kierunku poziomym od nadwozia pojazdu.
Ponadto lusterko według przedmiotowego wynalazku zapewnia
szersze pole widzenia po obu stronach i z tyłu pojazdu bez pól
martwych i wyraźny obraz z niewielkim zniekształceniem, które
jest optycznie do zaakceptowania przez kierowcę.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 309363

(22)95 06 27

6(51) G02B 5/20

(71) Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Warszawa; SOLARIS OPTICS S.A.,
Warszawa
(72) Bednarek Zoja, Dec Lesław, Bronisz
Sławomir, Choromański Zdzisław, Krychniak
Włodzimierz, Komosińska Barbara

6(51) G02B 6/44

(32) 94 03 21

(33) GB

95 03 06 PCT/GB95/00472
95 09 28 W095/25978 PCT Gazette nr 41/95
NV RAYCHEM SA, Kessel-Lo, BE
Mendes Luiz Neves
Urządzenie do magazynowania złącz

(57) Urządzenie do rozmieszczania wielu stosów magazy
nów złącz włókien światfowodowych wewnątrz osłony zawiera
w swoim składzie ramę (3) i co najmniej dwa ulokowane na
ramie wsporniki (5) magazynków złącz włókien światłowodo
wych, przy czym każdy wspornik magazynków jest umieszczo
ny tak, że podtrzymuje stos magazynków.
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Rama może mieć kształt wydłużony i każdy wspornik
magazynka może podtrzymywać stos magazynków wystający
w bok w odniesieniu do ramy. Wsporniki magazynków mogą
tworzyć jedną lub większą liczbę par, przy czym wsporniki
każdej pary są ustawione tylnymi stronami do siebie.

(38 zastrzeżeń)
A1(21) 309474

(22) 95 06 29

6(51) G05B 19/18

(75) Stryła Zdzisław, Poznań; Czemko Bogdan,
Poznań; Adam Franc, Ostrzeszów
(54) Sposób i układ analogowo-cyfrowego
sterowania pozycyjnego napędów
(57) Sposób polega na tym, że położenie części ustawia
nej obrabiarki jest określane przez związany z nią czujnik o
zmiennej rezystancji. Czujnik wysyła sygnał analogowy do
przetwornika analogowo-cyfrowego, który przekształca go na
kod cyfrowy przesyłany do bloku przetwarzania danych, w
którym po porównaniu z zakodowaną cyfrowo wartością po
łożenia docelowego generowane są sygnały sterujące napęd
pozycjonowanego elementu obrabiarki.
Układ zawiera czujnik o zmiennej rezystancji (1), prze
twornik analogowo-cyfrowy (2) oraz blok przetwarzania danych
(5; i blok sterowania napędu (7). Blok przetwarzania danych (5)
może komunikować się dwukierunkowo z innymi sterownikami
lub mikrokomputerami wykorzystywanymi np. w węźle tech
nologicznym.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 309482

(22) 95 06 30

(57) Sposób polega na tym, że informacje wprowadza się za
pomocą modemu (2), digitizera (3), instrumentu muzycznego
(6), odtwarzacza płyt CD (11), przy czym po selekcji wstępnej
(17) informacji przeprowadza się formowanie wstępne (18), po
czym obrobione informacje poddaje się kontroli połączonej z
korektą (19) oraz scalaniu (20) z równoczesną korektą (21) i
konfigurowaniu produktu (22). Tak przygotowane informacje
formuje się w pierwszy egzemplarz produktu (23), który poddaje
się testowaniu i kontroli jakości (26), po czym przesyła się go do
zapisu końcowego zasobów wyjściowych informacji (27), skąd
zapis końcowy zasobów wyjściowych informacji (27) poddaje
się archiwizacji (28).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 316411
A1(21) 309371

(22) 95 06 26

6(51) G06C 7/02

(75) Janiszewski Sławomir, Pszczyna
(54) Elastyczna nakładka na klawiaturę
komputerową umożliwiająca pisanie w
różnych językach narodowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest elastyczna nakładka na
klawiaturę komputerową umożliwiająca pisanie w różnych języ
kach narodowych.
Nakładka (1) wykonana jest z elastycznego materiału
ściśle przylegającego do powierzchni czołowej oraz powierz
chni bocznych klawiszy klawiatury komputerowej i jest wypo
sażona na powierzchni czołowej każdego czopa (2) nakładki
w znak graficzny, cyfrowy lub funkcyjny, w takiej kolejności,
jak wymaga tego norma narodowego ustawienia klawiatury
dla danego języka narodowego.

(1 zastrzeżenie)

6(51) G06F17/40

(75) Wierzejewski Wawrzyniec, Poznań;
Dąbrowski Wojciech, Poznań
(54) Sposób budowy biblioteki elektronicznej

(31) 94 215991

(22) 95 02 03

6(51) G06F19/00

(32)94 03 22

(33) US

(86) 95 02 03 PCT/US95/01406
(87) 95 09 28 WO95/26007 PCT Gazette nr 41/95
(71) ROSENBLUTH INTERNATIONAL INC,
Philadelphia, US
(72) O'Brien Danamichele Brennen
(54) System komputerowy oraz sposób
wyznaczania struktury transportu
minimalizującej koszty transportu dla
dowolnej organizacji
(57) Przedmiotem wynalazku jest system komputerowy oraz
sposób wyznaczania struktury transportu, minimalizującej ko
szty transportu dla danej organizacji, która zamierza wykupić
pewną ilość przewozów dla wielu podróżujących osób na
wielu połączeniach, obsługiwanych przez przynajmniej jedne
go przewoźnika. System składa się z urządzenia danych wej-
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ściowych (54) do pobierania danych dotyczących przewoźników
i połączeń, urządzenia przechowującego dane (34) do przecho
wywania pobranych informacji, procesora (32) oraz urządzenia
danych wyjściowych (38). Na podstawie informacji o sieci trans
portu system komputerowy tworzy funkcję celu, określającą
koszt transportu danymi połączeniami oraz zestaw ograniczeń
dotyczących funkcji celu. Wyznaczane jest następnie mieszczą
ce się w ograniczeniach rozwiązanie funkcji celu, które minima
lizuje koszty transportu. Na zakończenie, za pomocą urządzenia
danych wyjściowych, tworzy się raport.

(70 zastrzeżeń)
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Między przednią rolką napędową (2) i rolką dociskową
(6) umieszczony jest czujnik (13). Docisk górnej rolki napędowej
(7) do rolki dociskowej (6) podczas ruchu powrotnego karty
realizowany jest przez zmianę położenia elementu wahliwego
(8). Urządzenie przeznaczone jest w szczególności do czytni
ków kart z paskiem magnetycznym, w tym do kasowników
biletów z paskiem magnetycznym.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 316256

(22) 95 03 15

(31) 94 9400749

6(51) G07F 7/02
G06K 1/12
(32) 94 0316
(33) BR

(86) 95 03 15 PCT/BR95/00022
(87) 95 09 21 W095/25378 PCT Gazette nr 40/95
(71) TELECOMUNICAÇQES BRASILEIRAS
S/A-TELEBRÁS, Campinas, BR
(72) Dos Santos Pato Manoel Augusto Miranda,
Capeli Antenor Junior, Pegoreti Marcos
Aurelio
(54) Niezależne urządzenie do weryfikacji,
legalizacji i kodowania kart indukcyjnych

A1(21) 309271

(22) 95 06 23

6(51) G07B 11/11
G07D 7/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Igielski Janusz, Misiak Maciej
(54) Urządzenie do odwracania kart, zwłaszcza
magnetycznych

(57) Wynalazek dotyczy wyposażenia przeznaczonego do
sprawdzania indukcyjnych kart debetowych przez weryfikację
ich ważności, jak również liczby kredytów dostępnych na każdej
karcie. Wspomniane wyposażenie zawiera głowicę odczytująco-zapisującą (10), podobną do stosowanych w publicznych
zestawach telefonicznych na indukcyjne karty debetowe oraz
dodatkowe elementy, takie jak sterowniki wierszy (26) i sterow
niki kolumn (24), zespół wyświetlacza (29) do wskazywania
ważności i kredytów dostępnych na karcie, detektor (27) stanu
komórki, zasilanie niezależne od linii telefonicznej, jak również
mikroprocesor (21) i pamięć ROM (22), która przechowuje pro
gram i dane wykorzystywane przez mikroprocesor. Ważność
karty wyznacza się porównując położenie wypalonych komórek
kredytowych ze standardową kolejnością wypalania zapisaną w
pamięci. W drugim przykładzie wykonania, wyposażenie zawie
ra klawiaturę, umożliwiającą operatorowi sterowanie selektyw
nym wypalaniem komórek na karcie.

(5 zastrzeżeń)

(57) Urządzenie ma trzy rolki napędowe (2, 3, 7) przymoco
wane w układzie trójkątnym do elementu wahliwego (8) o osi
obrotu pokrywającej się z osią środkowej rolki napędowej (3)
oraz wychylną kierownicę (5) prowadzącą kartę w ruchu powrot
nym po łuku górnej rolki napędowej (7) i łuku rolki dociskowej
(6). Rolki napędowe (2, 3, 7) połączone są z silnikiem napędo
wym poprzez przekładnię paskową.

A1(21) 315267

(22) 96 07 11

6(51) G09G 3/14

(71) Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
(72) Maśnicki Romuald, Mindykowski Janusz
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(54) Sposób kompensowania błędów czujników
tensometrycznych oraz tensometryczny
układ pomiarowy eliminujący wpływ błędów
czujników

(54) Optoelektroniczny układ indykacji
(57) Optoelektroniczny układ indykacji współpracujący,
zwłaszcza ze sterownikiem mikroprocesorowym ma zastoso
wanie w układach indykacji i sygnalizacji w systemach pomia
rowych i sterujących procesami przemysłowymi.
Optoelektroniczny układ indykacji charakteryzuje się
tym, że sygnał sterujący dwustanowy podawany jest na linie
steruj ące (Do - Dk) i przekazywany jest do elementów świetl
nych (1 - n), których wejścia połączone są z liniami sterującymi
(Do - Dk), przy czym jedno wejście każdego z elementów
świetlnych połączone jest do jednej z linii sterujących w sekcji
(Do - Di), zaś drugie wejście do jednej z linii sterujących w
drugiej sekcji (Di+i • Dk).

(3 zastrzeżenia)
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( 5 7 ) Sposób kompensacji polega na tym, że z tensometrów pomiarowych, oprócz informacji o wielkości mierzonej,
uzyskiwane są informacje o temperaturze czujnika pomiaro
wego i jego charakterystyce, które po przetworzeniu, wyko
rzystywane są do korekty sygnału pomiarowego.
Układ pomiarowy składa się z czujników tensome
trycznych (1), połączonych poprzez układy próbkująco-pamiętające (2), multiplekser analogowy (3) i przetwornik A/c
(4) z procesorem (5).
Procesor (5) steruje pracą poszczególnych podukładów, dokonuje przeliczeń wskazań czujników (1) oraz prezen
tuje wyniki w układzie ekspozycji (7).
Wynalazek ma zastosowanie do pomiaru różnych wiel
kości fizycznych (siła, ciśnienie, różnica ciśnień, řtp.).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21 ) 309492 (22) 95 06 30 6(51 ) G12B 7/00
(75) Szczepaniak Koleta, Gdańsk; Józefiak Lech,
Gdańsk; Wtorek Jerzy, Gdańsk; Stole
Henryk, Gdańsk

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 309270

(22) 95 06 23

6(51) H01M 6/00

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Połtarzewski Zbigniew; Przyłuski Jan;
Zalewska Aldona; Arico Antonino, IT;
Giordano Nicola, IT; Antonucci Vincenzo,
IT
(54) Membrana protonowo przewodząca oraz
sposób wytwarzania membrany protonowo
przewodzącej
( 5 7 ) Membrana protonowo przewodząca składa się z ko
polimeru akryloamidu i N, N-'-metyleno-bis-akryloamidu, w
ilości 0,1 -10% wagowych w stosunku do akryloamidu, środka
żelującego, którym jest agar-agar w ilości 5 - 50% wagowych
w stosunku do akryloamidu i kwasu siarkowego w ilości 5 500% wagowych w stosunku do akryloamidu.
Sposób wytwarzania membrany protonowo przewo
dzącej charakteryzuje się tym, że akryloamid i N, N'-metyleno-bis-akryloamid miesza się ze środkiem żelującym, którym
jest agar-agar, dodaje się wody destylowanej i 30%-owej
wody utlenionej jako katalizatora, po czym mieszaninę poli
meryzuje się, następnie dodaje się stężonego kwasu siarko
wego, mieszaninę wlewa się na płaską powierzchnię i polime

ryzuje, a następnie żeluje w temperaturze pokojowej i odparo
wuje się nadmiar rozpuszczalnika.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 315325

(22) 96 07 16 6(51) H01Q 19/28
H01Q 19/17
(71) Ciaciura Marian, Katowice; Sobków Jerzy,
Wrocław
(72) Sobków Jerzy, Janiszewski Marek
(54) Antena szerokopasmowa

( 5 7 ) Antena szerokopasmowa jest utworzona z reflektora (2),
czynnych (3, 4) i biernych (5, 6) elementów zamocowanych na
elemencie nośnym (1), korzystnie w postaci skrzynki.
Antena charakteryzuje się tym, że zawiera dwa elementy
czynne (3,4) i co najmniej dwa dipole szerokopasmowe całofalowe (5, 6), a reflektor (2) ma postać reflektora kątowego lub
parabolicznego.
Jeden z elementów czynnych (3), korzystnie położony
przy reflektorze (2), ma postać dipola pętlowego.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 315014
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(22) 96 06 28

(31) 95 497489

6(51) H01R 9/22
H01R 13/66
(32) 95 06 30 (33) US

(71) AT & TIPM CORP., Coral Gables, US
(72) Figueiredo Antonio Albino, Kane Adam
Stuard
(54) Urządzenie ochronnikowe
(57) Urządzenie jest przeznaczone do wstawiania w bloki
połączeniowe o dużym zagęszczeniu styków. Zapewnia termi
czne zabezpieczenie przeciążeniowe za pomocą specjalnego
łącznika uziemiającego, którego jeden koniec zainstalowany
jest na elemencie ochrony przepięciowej zamiast normalnego
kołka uziemiającego tego elementu. Łącznik uziemiający i jego
drugi koniec uformowany jest w zaczep (57) do przytrzymywa
nia kołka uziemiającego bloku połączeniowego.

A1(21) 315091

(15 zastrzeżeń)

(22)96 07 04

(31) 95 9508035

6(51) H01R 4/00
H01R 11/00
(32) 95 07 04 (33) FR

(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND
SNC, Limoges, FR
(72) Letourneux Laurent, Rondeau Jean-Luc,
Tabuteau Pascal
(54) Zespół łączeniowy, sposób wytwarzania
zespołu łączeniowego oraz urządzenie
elektryczne, zawierające co najmniej jeden
taki zespół łączeniowy
(57) Zespół łączeniowy, zawiera część metalową (11), do
której przyłączona jest żyła metalowa (12) wielodrucikowego
przewodu elektrycznego (13). Część metalowa (11) zawiera
co najmniej lokalnie dwie blachy (15A, 15B), nałożone na
siebie i połączone ze sobą za pomocą co najmniej jednego
nitu (16), pochodzącego z samej grubości tych blach (15A,
15B), a żyła metalowa (12) przewodu elektrycznego (13) jest
zaciśnięta pomiędzy blachami (15A, 15B) na wprost nitu (16),
z przynajmniej niektórymi z jej drucików (14), okrążającymi
ten nit (16) wzdłuż płaszczyzny, w przybliżeniu osiowej, wzglę
dem tego ostatniego.
Sposób wytwarzania zespołu łączeniowego zawierają
cego część metalową, do której przyłączona jest żyła metalowa
wielodrucikowego przewodu elektrycznego polega na tym, że
pomiędzy łączone blachy (15A, 15B) wstawia się obnażony
koniec żyły metalowej (12) przyłączonego przewodu elektrycz
nego (13) na wprost miejsca (16), wybranego dla wytworzenia
nitu (16) tak, iż zapewnia się jednocześnie zespolenie blach
(15A, 15B) oraz połączenie elektryczne przewodu (13) z częścią
metalową (11), jaką one tworzą. Urządzenie elektryczne zawie
rające co najmniej jeden zespół łączeniowy, utworzony przez
część metalową, do której przyłączona jest żyła metalowa wielo
drucikowego przewodu elektrycznego charakteryzuje się tym,
że część metalowa (11) zespołu łączeniowego (10) zawiera
przynajmniej lokalnie dwie blachy (15A, 15B), nałożone na
siebie i połączone ze sobą za pomocą co najmniej jednego nitu
(16), utworzonego z samej grubości tych blach (15A, 15B), a żyła
metalowa (12) przewodu elektrycznego (13) jest zaciśnięta po
między blachami (15A, 15B) na wprost nitu (16), z przynajmniej
niektórymi ze swych drucików (14), okrążającymi ten nit (16)
wzdłuż płaszczyzny.

A1(21) 315049

(22) 96 07 01

(31) 95 497969

6(51) H01R 9/22
H01R 13/66
(32) 95 07 03 (33) US

(71) AT & T IPM CORP., Coral Gables, US
(72) Figueiredo Antonio Albino, Kane Adam
Stuard
(54) Urządzenie ochronnikowe uwzględniające
biegunowość
(57) Urządzenie przeznaczone jest do wstawiania w bloki
połączeniowe. Elementy ochrony przetężeniowej i przepięcio
wej ochronnika zainstalowane są na płytce drukowanej (26) z
mozaiką ścieżek przewodzących (64 - 67 - 70) na obu głów
nych powierzchniach tak, że można elementy instalować na
dowolnej jednej z tych powierzchni, a urządzenie ochronniko
we można wstawiać w powierzchnię górną lub dolną bloku
połączeniowego, zależnie od tego, na której powierzchni zain
stalowano elementy.

(3 zastrzeżenia)

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 309431

(22) 95 06 28

6(51) H02K 17/30
H02P 5/28
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Grochowalski Jacek
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(54) Sposób zasilania wielofazowego silnika
prądu przemiennego dla regulowanych
napędów wielkiej mocy o niskich
prędkościach obrotowych oraz układ do
zasilania wielofazowego silnika prądu
przemiennego dla regulowanych napędów
wielkiej mocy o niskich prędkościach
obrotowych
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lub nie z przebiegiem (FI) albo przez dwupołożeniowy regulator
momentu.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób polega na tym, że uzwojenie wielofazowego
silnika (M) dzieli się na n grup m fazowych (GR1, GR2, QR3), a
każdą grupę zasila się symetrycznym przebiegiem napięcia lub
prądu o regulowanej szerokości i amplitudzie, zaś kąt przesu
nięcia między zboczami narastającymi pierwszych faz każdej z
n grup zasilających silnik (M) jest zmieniany tak, aby różny był

2n

od - - . Parametry te zmienia się tak, aby wskazania przetwor
nika (PNW) nierównomierności biegu i pulsacji prędkości obro
towej wału były najmniejsze. Układ zawiera blok regulowanych
napięć lub prądów (RUZ), który zasila poprzez przekształtniki
energoelektroniczne (PE1, PE2, PE3) grupy uzwojeń fazowych
(GR1, GR2, GR3) silnika (M). Sygnał z przetwornika (PNW)
podany jest na blok odmierzania czasu (UMC), który wraz z
zadanym sygnałem sterującym (SS) podany jest do bloku ste
rowania (BS). Wypracowany sygnał z tego bloku steruje prze
kształtnikami energoelektronicznymi (PE1, PE2, PE3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 309488

(22) 95 06 30

6(51) H03F 3/189

(71) Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne
TELKOM-TELMOR, Gdańsk
(72) Ciupka Wiesław
(54) Wzmacniacz wielozakresowy
(57) Wzmacniacz wielozakresowy składający się z wejścio
wych układów (UW) kształtujących charakterystyki poszcze
gólnych torów, sumatora (S) oraz wyjściowych układów (W)
wzmacniających znamienny tym, że sumator (S) zbudowany
jest z tranzystorów reprezentujących pojemności, oddzielonych
indukcyjnymi cewkami.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315291

(22) 96 07 15

6(51) H02M 7/527

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
(72) Walczyna Andrzej, Bartosiewicz Lech
(54) Sposób sterowania falownika napięcia
(57) Sposób polega na tym, że generuje się sygnał (FI)
będący położeniem kątowym wektora napięcia zadanego falow
nika lub mierzy się położenie kątowe (FI) wektora strumienia
stojana maszyny albo wektora będącego całką napięcia wyj
ściowego falownika, a następnie wprowadza się sześć sektorów
o szerokości kątowej 60° elektrycznych i dzieli się te sektory na
podsektory o szerokości drobranych według kątów eliminują
cych j-1 harmonicznych z przebiegu napięcia wyjściowego i
następnie generuje się jeden podstawowy wektor napięcia wyj
ściowego falownika dla danego sektora, po czym w zależności
od położenia fazy (FI) w danym podsektorze zmienia się wybór
wektora aktywnego, zaś regulację napięcia średniego uzyskuje
się przez przełączenie pomiędzy aktualnie wybranymi wektora
mi - aktywnym, a jednym z wektorów zerowych, przy czym to
przełączanie może nastąpić przez porównanie przebiegu napię
cia zadanego z przebiegiem piłokształtnym synchronizowanym

A1(21) 309373

(22) 95 06 26

6(51) H03K 3/027

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
(72) Tarczyński Wiesław
(54) Generator sygnałów przesuwalnych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania sygna
łów napięciowych, w których można zmieniać wzajemne prze
sunięcie fazowe.
Sygnał z wyjścia generatora sterującego (G) podawany
jest do wejścia pierwszego licznika (L1), jego wyjście połączone
jest z wejściem adresowym (WeA1) pierwszej pamięci stałej (P1)
oraz wejściem demułtipleksera (DMPX), a wyjście pamięci stałej
pierwszej (P1) łączy się z wejściem przetwornika cyfrowo-analogowego pierwszego (PC/A1), a jego wyjście jest pierwszym
wyjściem układu (WyS1). Wyjście demułtipleksera (DMPX) łączy
się z wejściem układu formującego impulsy (UFI), a jego wyjście
łączy się z łącznikiem (K), który połączony jest z pierwszym
wejściem bramki (B), a drugie wejście tej bramki łączy się z
wyjściem generatora sterującego (G), a jej wyjście łączy się z
wejściem (WeL2) licznika drugiego (12), a jego wyjścia (WyL2)
łączą się z wejściami adresowymi (WeA2) drugiej pamięci stałej
(P2), której wyjście łączy się z wejściem przetwornika cyfrowo-
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analogowego drugiego (PC/A2), którego wyjście jest drugim
wyjściem układu (WyS2).
Szybkość przesuwania sygnałów napięciowych na
wyjściach (WyS1, WyS2) realizuje się poprzez ustawienie od
powiedniego adresu na wejściu adresowym (WeA) demultipleksera (DMPX), a wielkość przesunięcia przez czas zwarcia
łącznika (K).

(1 zastrzeżenie)

63

Sygnał sterujący podawany jest równocześnie do bram
ki tyrystora pierwszego (Tr1) i wejścia przerzutnika monostabiłnego pierwszego (M1), a anoda tyrystora pierwszego (Tr1)
poprzez rezystor pierwszy (R1 ) łączy się ze źródłem zasilania (E)
oraz poprzez kondensator pierwszy (C1) z anodą tyrystora
drugiego (Tr2), która poprzez układ szeregowego połączenia
kondensatora drugiego (C2) i rezystora drugiego (R2) łączy się
z katodą tyrystora trzeciego (Tr3), którego anoda połączona jest
do źródła zasilania (E), a bramka do wyjścia przerzutnika monostabilnego drugiego (M2), którego wejście łączy się z wyjściem
przerzutnika monostabilnego pierwszego (M1) i bramką tyrysto
ra trzeciego (Tr3).

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 309485 (22) 95 06 30 6(51) H03K 17/16
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Napiórkowski Krzysztof
(54) Układ tłumika dla szybkowyłączających
kluczy półprzewodnikowych
(57) W układzie tłumika dla szybkowyłączających kluczy
półprzewodnikowych (T), równolegle do klucza półprzewodni
kowego (7) jest dołączona gałąź szeregowo połączonego kon
densatora i diody (D2). Anoda diody (D1) jest połączona przez
zaciski obwodu głównego polowego tranzystora pomocniczego
(T1) z punktem środkowym gałęzi złożonej z szeregowo połą
czonego dławika (L) i diody (D2) dołączonej drugostronnie do
zacisku (Z1) dodatniego źródła zasilania. Obwód sterowania
polowego tranzystora pomocniczego (T1) zawiera włączoną
równolegle diodę Zenera (DZ) i przez opornik (R) jest dołączony
do ujemnego zacisku (72) źródła zasilania wspólnie z katodą
diody (01) oraz jednym z zacisków klucza (T).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309374

(22)95 06 26 6(51) H03K 3/3525

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
(72) Tarczyński Wiesław
(54) Generator impulsów
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania krót
kich jednokrotnych impulsów nie zawierających składowej
stałej.

A1(21) 315022

(22)96 06 28

6(51) H04N 5/45
G09G 5/14
(31) 95 165356
(32)95 06 30
(33) JP
(71) SONY CORPORATION, Tokio, JP
(72) Hamamatsu Toshihiko, Suematsu Masayuki,
Kondo Makoto
(54) Urządzenie do wyświetlania obrazów

(57) Urządzenie do wyświetlania obrazów zawiera pamięć
linii (14), z której każdy segment okresu linii pierwszego stgnału
(SV1) wizyjnego jest odczytywany w czasie połowy okresu linii
dla wytworzenia pierwszego segmentu połowy okresu linii syg
nału wizyjnego, pierwszą i drugą pamięć (16,17) pola, z każdej
z których każdy z segmentów okresu linii zawarty w każej

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nieparzystej lub parzystej części okresu pola drugiego syg
nału (SV2) wizyjnego jest odczytywany w czasie połowy
okresu linii dla wytworzenia drugiego albo trzeciego seg
mentu połowy okresu linii, selektor (25) sygnału wybierają
cy na zmianę pierwszy i drugi segmenty połowy okresu linii
sygnału wizyjnego dla utworzenia pierwszej części okresu
pola sygnału wizyjnego, albo wybierający na zmianę pier
wszy i trzeci segmenty połowy linii sygnału wizyjnego dla
utworzenia drugiej części okresu pola sygnału wizyjne
go, zespół do wyświetlania obrazów w dwóch oknach w
odpowiedzi na pierwszą i drugą części okresu pola syg
nału wizyjnego, detektor wyprzedzania do wykrywania
warunku odczytu wyprzedzającego, który może powsta
wać w pierwszej i drugiej pamięci (16, 17) pola, oraz
sterownik zapisu i odczytu do taktowania zapisu i odczytu
części okresu pola w pierwszej pamięci (16) pola i taktowa
nia części okresu pola w drugiej pamięci (17) pola w taki
sposób, by usunąć defekty wyświetlania powstające w wy
niku odczytu wyprzedzającego i pojawiające się w wyświet
lanych w dwóch oknach obrazach wyświetlanych w zespo
le wyświetlania obrazów w czasie, gdy warunek odczytu
wyprzedzającego jest wykrywany przez detektor wyprze
dzania.

(7 zastrzeżeń)
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DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 102915

(22) 95 06 26

6(51) A01D 33/00

(75) Babiński Zygmunt, Zawady Kolonia
(54) Oddzielacz przenośnikowy
(57) Oddzielacz przenośnikowy charakteryzuje się tym, że
poprzeczne pręty (2) posiadają klamerki (3), przez które prze
wleczone są elastyczne paski (4) zagęszczające oczka oddzie
lacza przenośnikowego.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105016 (22) 96 07 12 6(51) A01K 31/00
(75) Dyjas Zdzisław, Kretomino
(54) Domek lęgowy do wylęgu ptaków
(57) Wzór użytkowy charakteryzuje się tym, że korpus i ko
mora wylęgowa (7) mają kształt walca, a daszek jest obrotowy,
usytuowany na trzpieniu i ma zaczep (6) oraz element zaczepowy(5).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103020

(22) 95 06 30

6(51) A01K 1/015

(75) Nikielski Tadeusz, Szamotuły; Suwalski
Jacek, Szamotuły
(54) Wykładzina bezściółkowych legowisk
nowonarodzonych zwierząt hodowlanych
(57) Wykładzina charakteryzuje się tym, że płyta (1 ) wyposa
żona jest w grzejny element (2) i warstwowe wzmocnienia (3).
Urzeźbienie górnej części płyty (1) stanowią łódkowe wybrzu
szenia i półkoliste wypusty. W środkowej części płyty (1) umie
szczone jest prostopadiościenne korytko (9).

(7 zastrzeżeń)

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

U1(21) 103006 (22) 95 06 30 6(51) A01M 11/00
(71) Instytut Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa, Puławy
(72) Popławski Zdzisław, Jabłoński Benedykt,
Madej Andrzej
(54) Wspornik dystansowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
wspornika dystansowego belki opryskiwacza polowego.
Rozwiązanie polega na tym, że sprężysta płoza (1)
połączona jest z prowadnicą (2) umieszczoną w tulei (3) osadzo
nej na wysięgniku (4), który zakończony jest stopą (5) z przykrę
conym śrubami (7) jarzmem (8). Koniec płozy (1) jest zagięty
łukowo ku górze. W tulei (3) są nagwintowane otwory (9) dla
śrub (10) ustalających prowadnicę (2).

(4 zastrzeżenia)
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Rozwiązanie polega na tym, że ramiona (2) uchwytu,
które w części wierzchołkowej mają zagięte do wewnątrz obrze
że (3), są łukowo wy oblone tak, że krawędzie zagiętych obrzeży
(3) mają kształt łuków okręgu. W podstawie (1) jest otwór o
zarysie kołowym z dwoma wycięciami.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102999

(22) 95 06 30

6(51) A45B 23/00
A45B 11/00
(71) Polski Związek Głuchych, Zakład
Szkoleniowo-Prpdukcyjny ELKOM Sp. z
O.O., Ostrowiec Św.
(72) Krzyżanowski Jan, Kołt Andrzej, Spętkowski
Aleksander
(54) Parasol wędkarski mały

(57) Parasol wędkarski mały składa się z czaszy (1) rozpiętej
na czteroprętowym składanym stelażu (2) umocowanym na
maszcie (3), który łączy się z przedłużaczem (5) za pomocą
zacisku mimośrodowego (6). Druga końcówka przedłużacza
mocowana jest w obsadzie (7) wciskanej w grunt i utrzymującej
parasol w żądanej pozycji.
Maszt (3) składa się z trzech drążków rurowych (3.1),
(3.2) i (3.3) połączonych ze sobą przegubami (4), przy czym
drążki (3.1) i (3.3) nie zachowują równoległości po rozłożeniu
parasola. Parasol jest wyposażony w tropik łączony rozłącznie
do trzech boków czaszy (1) i do ziemi za pomocą śledzi namio
towych (9).

U1(21) 103011 (22) 95 06 30 6(51) A01M 11/00
(71) Instytut Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa, Puławy
(72) Popławski Zdzisław, Jabłoński Benedykt,
Madej Andrzej
(54) Uchwyt
(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji uchwytu do moco
wania oprawy rozpylacza na belce opryskiwacza.

U1(21) 103000

(22) 95 06 30

6(51) A45B 23/00
A45B 11/00
(71) Polski Związek Głuchych, Zakład
Szkoleniowo-Produkcyjny ELKOM Sp. z
co., Ostrowiec Św.
(72) Krzyżanowski Jan, Kołt Andrzej, Spętkowski
Aleksander
(54) Parasol wędkarski duży

(57) Parasol wędkarski duży składa się z czaszy (1 ) rozpiętej
na ośmioprętowym składanym stelażu (2) umocowanym na
maszcie (3), który łączy się z przedłużaczem (5) za pomocą
zacisku mimośrodowego (6). Druga końcówka przedłużacza
mocowana jest w obsadzie (7) wciskanej w grunt i utrzymującej
parasol w żądanej pozycji.
Maszt (3) składa się z trzech drążków rurowych (3.1),
(3.2) i (3.3) połączonych ze sobą przegubami (4), przy czym
drążki (3.1) i (3.3) nie zachowują równoległości po rozłożeniu
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parasola. Parasol jest wyposażony w tropik łączony rozłączni©
do sześciu boków czaszy (1) i do ziemi za pomocą śledzi
namiotowych (9).

(3 zastrzeżenia)
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(54) Podróżna szczotka do zębów
(57) Podróżna szczotka do zębów składa się z oprawy (1 ) ze
szczotką (2) zaopatrzoną w mimośród (3) ze szczeliną (4) i
rowkiem (8) oraz futerału (7), w którym dolna część (6) zaopa
trzona jest w oś (5).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102907 (22) 95 06 23 6(51) A45D 40/06
(71) Kowalska-Łątka Jolanta, Kraków; Turowicz
Maria, Kraków
(72) Kowalska-Łątka Jolanta, Łątka Kazimierz
(54) Oprawka do szminki do ust
(57) Oprawka składa się z łącznika (1) łączącego kubeczek
(6) z walcową prowadnicą (2) w kształcie tulejki z podłużnymi
wycięciami umieszczoną wewnątrz tulejki zewnętrznej (4), która
posiada na powierzchni wewnętrznej rowki śrubowe, suwaka (3)
umieszczonego wewnątrz walcowej prowadnicy (2) i górnej
nasadki (5). Boczne występy suwaka (3) przechodzą przez
wycięcia w walcowej prowadnicy (2) i umieszczone są w ro
wkach śrubowych tulejki zewnętrznej (4). Górna nasadka (5),
łącznik (1) w części środkowej i kubeczek (6) mają jednakowy
kształt zewnętrznego przekroju poprzecznego zbliżony do pro
stokąta o zaokrąglonych narożnikach i o łukowatych bokach.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103013

(22) 95 06 30

6(51) A47C 3/12
A47B 95/02
(75) Balcerski Józef, Gdańsk; Jurkiewicz Ryszard,
Gdańsk; Żuk Lech, Gdańsk
(54) Uchwyt drzwi meblowych

(57) Uchwyt drzwi meblowych, zwłaszcza szybowych, stano
wiący monolityczną obudowę uformowaną w widoku od czoła
w kształcie litery "U", ma na przedniej ścianie (3) górny bok (2)
kątowo wygięty na zewnątrz w kształcie odwróconej litery "U", a
na tylnej ścianie (4) ma gwintowany otwór (5) i zukosowany
górny bok. W górnej części na tylnej ścianie (4) ma boczny
występ (1) odgięty od płaszczyzny ściany (4).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103014
U1(21) 102928

(22) 95 06 28

6(51) A46B 9/08
A47K 1/09
(71) SANEL Krakowska Spółdzielnia
Niewidomych, Kraków
(72) Szymczakiewicz Kazimierz

(22) 95 06 30

6(51) A47C 3/12
A47B 95/02
(75) Balcerski Józef, Gdańsk; Jurkiewicz Ryszard,
Gdańsk; Żuk Lech, Gdańsk
(54) Uchwyt drzwi meblowych

(57) Uchwyt drzwi meblowych, zwłaszcza drzwi szybowych,
stanowi monolityczną obudowę uformowaną w widoku od czoła
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w kształcie litery 'U'. Na przedniej ścianie ma otwór i narożnik
kątowo wygięty na zewnątrz w kształcie odwróconej litery "U".
Na tylnej ścianie (9) ma otwór (5) i rozmieszczone wokół niego
w linii poziomej i pionowej otwory (4) oraz co najmniej jeden
gwintowany otwór (7) z obwodowym wywinięciem (8), a w części
górnej ma narożnik (6).

mentem tapicerskim (9) siedziska, składającym się z dwu zbli
żonych wymiarami elementów, spośród których element spodni
ma grubość mniejszą od grubości elementu wierzchniego, po
łączonego z elementem spodnim zawiasem elastycznym, w
płaszczyźnie usytuowanej w pobliżu pionowej płaszczyzny
przedniej płyty, przedniej suwliwej skrzyni (11).

(2 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 103015

(22) 95 06 30

6(51) A47C 3/12
A47B 95/02
(75) Balcerski Józef, Gdańsk; Jurkiewicz Ryszard,
Gdańsk; Żuk Lech, Gdańsk
(54) Uchwyt drzwi meblowych

(57) Uchwyt drzwi meblowych, zwłaszcza szybowych, stano
wiący monolityczną obudowę w kształcie litery "U", ma zróżni
cowane długości boków tworzących ścianę przednią (3) i tylną
Ç7). Przednia ściana (3) ma otwór i odgięty na zewnątrz bok (1).
Ściana tylna (7) ma otwór z rozmieszczonymi wokół niego
wzdłuż linii pionowej i poziomej otworami mocującymi oraz w
linii pionowej ma otwory ustalające (5).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 102919 (22) 95 06 27 6(51) A47C 17/04
(71) Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, Gdynia
(72) Ganczewski Jerzy, Dembiński Jerzy,
Sobczyński Waldemar
(54) Układ składania mebla tapicerowanego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu składania mebla tapicerowanego maksymalnie ułatwia
jącego jego użycie przez użytkownika oraz taniego w wykona
niu popularnym.
Układ składania mebla tapicerowanego charakterysty
czny tym, że elastyczny zagłówek - oparcie (1) stanowi twór
przestrzenny bezramowy, wsparty w położeniu "do leżenia" oraz
w położeniu "do siedzenia" na wahliwej płycie (2), mającej
ułożyskowanie (3), usytuowane w osi poprzecznej mebla w
dolnej tylnej części komory podsiedziskowej. Płyta wahliwa (2)
jest wsparta w położeniu "do leżenia" na oporowych klockach
utwierdzonych do ściany bocznej (6) mebla, którego górna
pozioma ruchoma płyta (7) jest zaopatrzona w umieszczony w
części przedniej od spodu trójkątny zaczep, blokujący jej poło
żenie w stanie 'do siedzenia". Płyta (7) jest przykryta położonym
na niej luźno płaskim elastycznym płytowym prostokątnym ele-

U 1(21) 102920 (22) 95 06 27 6(51) A47C 17/13
(71) Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, Gdynia
(72) Orlikowski Tadeusz, Stanisławska Wiesława,
Dunst Władysław
(54) Sofa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji sofy wypoczynkowej dwufunkcyjnej, mającej zmniej
szoną szerokość czynną i długość całkowitą przy niezmienionych
pozostałych parametrach eksploatacyjnych, nadającej się zarów
no do siedzenia jak i do leżenia.
Sofa ma do nośnej ramy (1) umocowany po jednej
stronie niski płaski płytowy bok bezpodłokietnikowy (3) i po
drugiej stronie podobnie umocowany nośny bok (4) z podwy
ższonym i głęboko odchylonym na zewnątrz tapicerowanym
podłokietnikiem (5). Od tyłu jest umocowana do ramy (1) płyta
tylną (7), mająca wysokość czynna (L) równą w przybliżeniu
wysokości płytowego boku bezpodłokietnikowego (3) oraz ma
jąca na części jej długości całkowitej ukształtowane łukowo
oparcie tapicerowane (9). Suwliwa skrzynia podsiedziskowa (8)
ma odchylne zawiasowo wieko płytowe (11). Na zewnętrznej
płytowej ramie (1) jest osadzone swobodnie tapicerowane ela
styczne siedzisko - leżysko (12), składające się z dwu jednako
wych w lustrzanym odbiciu płaskich elementów bezramowych,
połączonych ze sobą trwale nierozłącznie elastycznym tkanino
wym zawiasem.

(4 zastrzeżenia)
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Ul(21) 103018 (22) 95 06 30
6(51) A47D 7/00
(75) Wiencek Przemysław, Poznań
(54) Łóżko dziecięce podróżne
(57) Łóżko posiada składany kabłąk (1) połączony uchylnie
z ramionami podpór (3) oraz ze wspornikiem (4). Podłoga (9)
składająca się z dwóch części połączonych ze sobą uchylnie
posiada otwory (11) służące do składania łóżka. Boczne ściany
(14) zawierają siatkę (15) w kształcie prostokątnego okna.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103008
U1(21) 104548

(22) 96 04 17

(31) 95 29510808

6(51) A47C 17/13

(32) 95 07 04

(33) DE

(71) Steltemeier GmbH, Lippstadt, DE
(72) Fischer Ernst
(54) Mebel stanowiący fotel i leżankę
(57) Mebel stanowiący fotel i leżankę, z korpusem fotela z
wewnętrznym i zewnętrznym wózkiem, wyciąganymi teleskopo
wo z korpusu fotela, w którym to meblu wysokość leżanki
odpowiada wysokości siedzenia fotela, przy czym wewnętrzny
wózek zarówno względem korpusu jak i względem wózka zew
nętrznego, ułożyskowany jest przesuwnie w prowadnicach tak,
że ten wewnętrzny wózek w swym wysuniętym położeniu pod
niesiony jest w stosunku do swego położenia wsuniętego, cha
rakteryzuje się tym, że wózek wewnętrzny (3), w celu podniesie
nia go do strony korpusu (2) fotela, współpracuje od strony
korpusu (2) fotela z dwoma układami dźwigni (15), z których
każdy połączony jest przegubowo z korpusem (2) fotela i posia
da szynę prowadzącą (14).

(22)95 06 30

6(51) A47J 37/00

(75) Tarnawski Lucjan, Wrocław
(54) Kuchenka
(57) Kuchenka, zwłaszcza elektryczna, składa się z podsta
wy (1) oraz płyty (5), na której osadzone są elementy grzejne (6).
Na czołowej ściance (2) umieszczone są elementy sterujące (7).
Podstawa (1) połączona jest z płytą (5) za pomocą elementów
mocująco-dystansowych, tworząc pomiędzy płytą (5) a podsta
wą (1) szczelinę wentylacyjną (9).

(3 zastrzeżenia)
ś

(10 zastrzeżeń)
U1(21) 102966 (22) 95 07 01 6(51) A47L 17/08
(75) Wojdat Barbara, Warszawa; Dunayev
Anatoly, Warszawa
(54) Uchwyt do zmywaka-druciaka
(57) Uchwyt do zmywaka druciaka stanowi uchwyt gałkowy
połączony z grzybkowatym rozszerzeniem. Ma on rozmieszczo
ne na obwodzie grzybkowatego rozszerzenia co najmniej trzy
haki (2) zwrócone na zewnątrz. Uchwyt jest przeznaczony do
wielokrotnego użytku do wygodnego używania kolejno wymie
nianych zmywaków.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 105035 (22) 96 07 17
6(51) A61F 5/03
(75) Durałek Andrzej, Mikołów
(54) Pas zabezpieczający
(57) Wzór użytkowy dotyczy pasa (1) z szelkami (2), którego
obydwie końcówki są zaopatrzone w ręczne ściągacze (3) po
łączone ze sobą luźno elastycznym łącznikiem (5) osadzonym
w przelotowych otworach wykonanych w uchwytach (4) tych
ściągaczy (3).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 102925

(22) 95 06 26

6(51) A62C 31/28
A62C 13/76

(75) Stodółka Antoni, Wrocław
(54) Tuba z uchwytami do prądownic gaśnic,
agregatów śniegowych/C02/
U1(21) 105002
(31) 96

U9

(22) 96 07 10

6(51) A61G 5/12
A61F7/08
(32) 96 01 10
(33) SK

(75) Kuba Petr, Brno, CZ
(54) Poduszka terapeutyczna

(57) Tuba z uchwytami do prądownic gaśnic agregatów
śniegowych (CO2) jest znamienna tym, że zakończona jest
tuleją cylindryczną z gwintem wewnętrznym i może być zamo
cowana poprzez gwint wewnętrzny w tulei cylindrycznej do
uchwytów (A) i/lub (B) przez wkręcenie gwintu zewnętrznego
(5), wykonanego w/w uchwytach, w zależności od potrzeb mon
tażu i typu prądownic.

(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy dotyczy poduszki terapeutycznej o dzia
łaniu przede wszystkim relaksującym, leczniczym i zapobiegaw
czym w schorzeniach kręgosłupa, która składa się z wkładki (1)
wypełnionej cieczą, osadzonej w termicznie izolującej warstwie
(2), wyposażonej po zewnętrznej stronie w ochronną osłonę (3).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 103026

(22) 95 07 01

6(51) A61M 15/00

(71) KULPOL Sp. z o.o., Komorniki
(72) Kulczyk Maria Ilona
(54) Inhalator do inhalacji dróg oddechowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest inhalator do inha
lacji dróg oddechowych przez nos lub usta.
Inhalator posiada dwuczęściową obudowę cylindrycz
ną wyposażoną na obu końcach w otwory umożliwiające prze
pływ powietrza przez środek leczniczy lub zapachowy umiesz
czony wewnątrz obudowy. Górna część (1) obudowy, stanowiąca
przykrywkę, posiada w swym wnętrzu uchwyt (5) do współosiowe
go osadzenia trzpienia (6) z nasiąkliwego materiału.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102996

(22) 95 06 30

6(51) A63H 33/04

(75) Jaskuła Aleksandra, Łódź
(54) Elementy konstrukcyjne do zabawy
(57) Elementy (2), stanowiące belki i listwy, mają nasadki (1)
rzepu przyklejone do tych elementów częściami gładkimi. Przy
odejmowalnym złączeniu ze sobą co najmniej dwóch nasadek
(1) zachowana jest niewielka szczelina (3).

(1 zastrzeżenie)
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nich warstwami (3) rzepu. Między warstwami (3) mieści się
odejmowalnie dwustronny łącznik (4) rzepu. Łącznik ten składa
się z dwóch warstw rzepu sklejonych ze sobą od strony części
gładkich. Wielkość poszczególnego łącznika (4) równa się wiel
kości wnęki (2).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 103027 (22) 95 06 30 6(51 ) A63H 33/04
(75) Jaskuła Aleksandra, Łódź
(54) Elementy konstrukcyjne do zabawy
(57) Elementy (1), stanowiące belki i listwy, mają na bokach
i od strony czołowej usytuowane wnęki (2) z umieszczonymi w

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 102929

(22) 95 06 28

6(51) B01D 29/15

(75) Rawicz-Bocheński Bogdan, Warszawa
(54) Cylindryczny zespół roboczy filtru ssawnego
(57) Zespół składający się z zewnętrznego filtru (1) oczy
szczania wstępnego oraz z wewnętrznego filtru (2) zasadni
czego zamkniętego od strony wlotu kształtową zaślepką (3),
charakteryzuje się tym, że zewnętrzny filtr (1) oczyszczania
wstępnego składa się z dwóch identycznych siatkowych ele
mentów (4) połączonych ze sobą rozłącznie za pomocą pier
ścienia (5), przy czym siatka (6) jest zamocowana pomiędzy
żebrami (7) równoległymi do osi wzdłużnej oraz dodatkowo
przytwierdzona do wewnętrznej strony równoległych pierście
ni (8) usytuowanych prostopadle do osi wzdłużnej.
Do czołowej powierzchni jednego elementu (4) jest
przytwierdzona trwale miseczka (9) z osiowym otworem (10),
natomiast do czołowej powierzchni drugiego elementu (4) jest
przytwierdzony trwale wylotowy króciec (11).
Wewnątrz zewnętrznego filtru (1) oczyszczania wstę
pnego jest osadzony wewnętrzny filtr (2) zasadniczy składający
się z dwóch identycznych siatkowych elementów (12) połączo
nych ze sobą rozłącznie za pomocą pierścienia (13), przy czym
siatka (14) jest zamocowana pomiędzy żebrami (15) równoległymi
do osi wzdłużnej oraz dodatkowo przytwierdzona do wewnętrznej
strony równoległych pierścieni (16) usytuowanych prostopadle do
osi wzdłużnej, a elementy (12) są zakończone jednostronnie kryzą
(17), za pomocą której są osadzone w osiowym otworze (10)
miseczki (9) oraz wewnątrz wylotowego króćca (11).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 102961 (22)95 06 30 6(51) BO ID 35/06
(75) Ryniecki Jerzy, Warszawa
(54) Magnetyczny wkład filtracyjny
(57) Magnetyczny wkład filtracyjny składa się z umiesz
czonej suwliwie wewnątrz siatki filtracyjnej (1) wkładki
magnetycznej (2) zbudowanej z pierścieniowych podstaw
(3, 4) połączonych ze sobą kształtownikami (5), na których
są osadzone szeregowo, równolegle do siatki filtracyjnej
(1) magnesy stałe (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102921

(22) 95 06 27

6(51) B05B 13/00

(75) Królik Wiesław, Warka
(54) Urządzenie do oprysków, zwłaszcza
nanoszenia herbicydów w sadach

Nr 1 (601) 1997

Za wspornikiem dolnym (7), równolegle do niego osa
dzony jest odchylacz, którego odległość od wspornika dolnego
(7) jest mniejsza od odległości dysz opryskowych (9) od wspo
rnika dolnego (7).

(6 zastrzeżeń)
U1(21) 102922

(22) 95 06 27

6(51) B05B 13/00

(71) Ośrodek Inicjatyw Wdrożeniowych i
Produkcyjnych POLTECH Sp. z o.o.,
Warszawa
(72) Piotrowski Jerzy
(54) Urządzenie elektryczne do wytwarzania mgły
(57) Urządzenie jest wyposażone w silniki elektryczne (1)
napędzające turbiny (2) zasysające powietrze poprzez filtr (3).
Sprężone powietrze jest kierowane przez zwężki (10, 11) do
przedniej części urządzenia, w której osadzona jest kierownica
(4) połączona przewodem (5) ze zbiornikiem (6), z którego
nadciśnienie wypiera ciecz do przewodu ciśnieniowego (7) i
kieruje ją do rozpylacza (9) wyposażonego w dyszę. Przewód
(7) zaopatrzony jest w zawór kulowy (8) umożliwiający regulację
wydatku i wielkości kropli rozpylanej cieczy. Główne elementy
urządzenia umieszczone są w obudowie (12), która związana
jest przegubowo ze stelażem (13).
Urządzenie jest przeznaczone do przetwarzania cieczy
użytkowej na mgłę. Może być stosowane do rozprowadzania
środków ochrony roślin i grzybów, środków używanych do
dezynfekcji i dezynsekcji, a także do nawilżania pomieszczeń.

(2 zastrzeżenia)

(57) Urządzenie do oprysków, zwłaszcza nanoszenia herbi
cydów w sadach, w którym nośnik dysz opryskowych dających
płaski strumień cieczy opryskowej mocowany jest do ciągnika
rolniczego, charakteryzuje się tym, że głowica opryskowa (5)
mocowana obrotowo za pomocą wysięgnika (4) do ramy wspo
rczej (1) osadzonej na ciągniku rolniczym (2), zawiera wspornik
górny (6), względem osi którego obraca się głowica opryskowa
(5) i równoległy do niego wspornik dolny (7), połączone osłoną
(8) o przekroju krzywoliniowym, a dysze opryskowe (9) zamo
cowane w osłonie (8) w pobliżu wspornika górnego (6) skiero
wane są tak, że płaski strumień opryskowy (10) pada na okolicę
wspornika dolnego (7).

U1(21) 102934

(22) 95 06 27

6(51) B23D 25/00

(75) Araszkiewicz Katarzyna, Gdańsk
(54) Obcinarka
(57) Obcinarka, zwłaszcza folii opakowań żywności składa
się z bocznych ścian (7) i (12) połączonych w dolnej części
kątownikiem (11), płaskownikiem (13), prowadnicami (1) i (2)
oraz prętem prowadzącym (6). Pomiędzy ścianami bocznymi (7)
i (12) obrotowo umieszczone są rolki ustalające (9) i (10) oraz
rolka (8), zaś nieruchomo pręt gumowany (14).

(2 zastrzeżenia)
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podłużnymi płytkami (11). Hak (15) zaczepiany jest za oczka
przelotowe śrub skręconych z klockami zamocowanymi trwale
do obręczy koła macierzystego.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103017 (22) 95 06 30
6(51) B28D 1/14
(75) Pojmicz Stanisław, Kraków; Śliwa Jerzy,
Kraków
(54) Wycinak do otworów, zwłaszcza w
materiałach ceramicznych
(57) Wycinak do otworów, zwłaszcza w materiałach cerami
cznych składa się z dwóch części połączonych ze sobą suwliwie, pionowego wrzeciona (1) i poziomego ramienia (2), które
usytuowane jest w otworze wykonanym w środkowej części (7)
wrzeciona (1). Wrzeciono (1) zakończone jest płytką (5) z węgli
ków spiekanych, której ostry wierzchołek stanowi punkt obrotu,
a na jednym końcu ramienia (2) ukształtowanego w postaci
elementu (8) zamocowana jest płytka tnąca (4) z węglików
spiekanych w kształcie trapezowym. Odległość pomiędzy płytką
(5) i płytką tnącą (4) stanowiącą o wielkości promienia wycina
nego koła jest ustalona poprzez śrubę zaciskową (6).

U1(21) 102982

(22) 95 06 29

(75) Kopański Bogdan, Toruń
(54) Wózek bagażowy, zwłaszcza dla osób
niepełnosprawnych
(57) Wózek bagażowy składa się z kabłąka (1) połączonego
nierozłącznie z poprzeczką (2). Na końcach kabłąka (1) i poprze
czki (2) zamocowane są tuleje (3, 4) zaopatrzone w tulejki (5,6)
ślizgowe, w których jest obrotowo osadzona prowadnica (7)
posiadająca ograniczony przesuw wzdłuż osi (8) symetrii pier
ścieniami (9,10), zawierająca w górnej części regulowaną ręko
jeść (14). Do dolnej części prowadnicy (7) i kabłąka (1) są
zamocowane widełki (17, 18) dla osadzenia kół (19, 20) jezd
nych. Na poprzeczce (2) jest zamocowany podest (22), zaopa
trzony w sworznie na których jest obrotowo osadzony wspornik
(27) bagażowy, a na kabłąku (1) jest zamocowany wieszak (30).

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 102911

(22) 95 06 24

6(51) B62B 3/02

6(51) B60B 11/00
B62D 49/00

(75) Witt Jarosław, Parkowo
(54) Pojedynczy sprzęg zespołu mocującego kół
bliźniaczych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojedynczy sprzęg
zespołu mocującego kół bliźniaczych, zwłaszcza ciągników
rolniczych.
Sprzęg składa się z uchwytu (1) o przekroju ceownikowym skręcanego z klockiem zamocowanym w sposób trwały do
obręczy koła dodatkowego. Uchwyt (1) połączony jest przegu
bowo za pomocą sworznia (9) osadzonego w płytkach (8) z
elementem rurowym (10), który również przegubowo łączy się z

U1(21) 102971

(22) 95 07 01

6(51) B62B 7/06

(75) Bulka Krystyna, Kędzierzyn Koźle
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(54) Wózek dziecięcy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wózka dziecięce
go zabezpieczającego skutecznie dziecko przed wpływami
atmosferycznymi.
Wózek charakteryzuje się tym, że ma daszek budki (3)
wysunięty do przodu w stanie rozłożonym w granicach pomię
dzy pionową płaszczyzną (A) przechodzącą przez przegub (15)
barierki ochronnej (4), a pionową płaszczyzną (B) przechodzącą
przez przegub (14) podnóżka (5). Daszek budki (3) połączony
jest również za pomocą przegubów (8) z zaczepami (7) osadzo
nymi przesuwnie na prowadnicy (2), zaś z przodu do daszka (3)
zaczepiony jest przezroczysty elastyczny kaptur (9) obejmujący
przestrzeń z przodu i z boków od daszka (3) do podnóżka (5),
natomiast z tyłu znajduje się elastyczna opończa (10) obejmu
jąca przestrzeń uchylnego oparcia (6).
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sztywnej komory (1) jest zaopatrzony w spływowe rynienki (14).
W płaszczyźnie burty tylnej (9) jest umocowany wymiennie
sztywny pałąk z wspartymi na podłużnicach płachtami wymien
nej opończy (18), zachodzącej częściowo na dach sztywnej
komory (1).

(7 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102978 (22) 95 06 29 6(51) B62D 33/04
(71) TRUCK CENTER Sp. z o.o. Autoryzowany
Dealer i Service IVECO, Gdańsk
(72) Postek Bogusław
(54) Obudowa skrzyni ładunkowej samochodu
dostawczego, zwłaszcza samochodu
pogotowia technicznego

U1(21) 102977 (22) 95 06 29 6(51) B62D 33/04
(71) TRUCK CENTER Sp. z o.o. Autoryzowany
Dealer i Service IVECO, Gdańsk
(72) Postek Bogusław
(54) Obudowa skrzyni ładunkowej samochodu
dostawczego, zwłaszcza samochodu
pogotowia technicznego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji obudowy skrzyni ładunkowej samochodu dostaw
czego, zwłaszcza samochodu pogotowia technicznego, o po
prawionych parametrach wygody i ergonomii ekspioatacjii oraz
obniżonych nakładach inwestycyjnych na wytworzenie.
Obudowa skrzyni ładunkowej samochodu dostawcze
go, zwłaszcza samochodu pogotowia technicznego, jest za
opatrzona w zamkniętą komorę (1) o długości (L) równej 0,3
szerokości nadwozia i wysokości odpowiadającej wysokości
kabiny (2) kierowcy i jest zamknięta dwoma umieszczonymi
po obydwu bokach zamknięciami żaluzjowymi (3), mającymi
wysokość mniejszą od wysokości komory (1) oraz jednym za
mknięciem żaluzjowym usytuowanym na ścianie tylnej i mają
cym szerokość mniejszą od połowy szerokości ściany tylnej i
wysokość równą mniej jak połowie wysokości ściany tylnej.
Obok komory (1) jest umiszczony zamknięty pojemnik skrzynio
wy (6) usytuowany po prawej stronie otwartej części skrzyni
ładunkowej. Ma on długość mniejszą od długości całkowitej
otwartej części skrzyni ładunkowej. Lewa burta skrzyni ładun
kowej jest burtą nieruchomą, a burta lewa (10) i burta tylna (9)
są ruchome odkładane na zewnątrz. Pod burtami znajdują się
szerokie dwunożne stopnie (11), natomiast niepłaski dach

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji obudowy skrzyni ładunkowej samochodu dostaw
czego, zwłaszcza samochodu pogotowia technicznego, o po
prawionych parametrach wygody i ergonomii eksploatacji oraz
obniżonych nakładach inwestycyjnych na wytworzenie.
Obudowa skrzyni ładunkowej samochodu dostawcze
go, zwłaszcza samochodu pogotowia technicznego, jest za
opatrzona w zamkniętą komorę (1) o długości (L) równej 0,3
szerokości nadwozia i wysokości odpowiadającej wysokości
kabiny (2) kierowcy i jest zamknięta dwoma umieszczonymi
po obydwu bokach zamknięciami żaluzjowymi (3), mającymi
wysokość mniejszą od wysokości komory (1), oraz jednym
zamknięciem żaluzjowym usytuowanym na ścianie tylnej i ma
jącym szerokość mniejszą od połowy szerokości ściany tylnej i
wysokość równą mniej jak połowie wysokości ściany tylnej.
Obok komory (1) jest umieszczony zamknięty pojemnik skrzy
niowy (6) usytuowany po prawej stronie otwartej części skrzyni
ładunkowej. Ma on długość mniejszą od długości całkowitej
otwartej części skrzyni ładunkowej. Lewa burta skrzyni ładunko
wej jest burtą nieruchomą, a burta lewa (10) i burta tylna (9) są
ruchome odkładane na zewnątrz. Pod burtami znajdują się
szerokie dwunożne stopnie (11), natomiast niepłaski dach (13)
sztywnej komory (1) jest zaopatrzony w spływowe rynienki. W
płaszczyźnie burty tylnej (9) jest umocowany wymiennie sztyw
ny pałąk (16) z osadzonymi na nim i umocowanymi wymiennymi
segmentami drabin (17).

(7 zastrzeżeń)
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(22) 95 06 29

6(51) B62D 33/04

(71) TRUCK CENTER Sp. z o.o. Autoryzowany
Dealer i Service IVECO, Gdańsk
(72) Postek Bogusław
(54) Obudowa skrzyni ładunkowej samochodu
dostawczego, zwłaszcza samochodu
pogotowia technicznego
(57) Obudowa skrzyni ładunkowej samochodu dostawcze
go, zwłaszcza samochodu technicznego, jest zaopatrzona w
zamkniętą komorę (1) o długości (L) równej 0,3 szerokości
nadwozia i wysokości odpowiadającej wysokości kabiny (2)
kierowcy i jest zamknięta dwoma umieszczonymi po obydwu
bokach zamknięciami żaluzjowymi (3), mającymi wysokość
mniejszą od wysokości komory (1), oraz jednym zamknięciem
żaluzjowym usytuowanym na ścianie tylnej i mającym szero
kość mniejszą od połowy szerokości ściany tylnej i wysokość
równą mniej jak połowie wysokości ściany tylnej. Obok komory
(1) jest umieszczony zamknięty pojemnik skrzyniowy (6) usytuo
wany po prawej stronie części skrzyni ładunkowej. Ma on dłu
gość mniejszą od długości całkowitej otwartej części skrzyni
ładunkowej. Lewa burta skrzyni ładunkowej jest burtą nierucho
mą, a burta lewa (10) i burta tylna (9) są ruchome odkładane na
zewnątrz. Pod burtami znajdują się szerokie dwunożne stopnie
(11), natomiast niepłaski dach (13) sztywnej komory (1) jest
zaopatrzony w spływowe rynienki.
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Do sprężyny (5) przytwierdzone jest zabezpieczenie
(6) na końcu którego na lince (7) znajduje się zaczep smyczy
(8). Zabezpieczenie (6) jest wielostopniowe.

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 102970 (22) 95 07 01 6(51) B65B 61/14
(75) Skoneczna Beata, Warszawa
(54) Uchwyt ochronny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
uchwytu ochronnego, wykonanego z miękkiego, usztywnio
nego z wierzchu materiału, który ukształtowany jest w postaci
prostokąta (1) z rozmieszczonymi wzdłużnie, owalnymi otwo
rami (3). Pas pomiędzy otworami (3) pełni rolę rączki.

(1 zastrzeżenie)

(7 zastrzeżeń)

U1(21) 103047 (22) 95 07 05
6(51) B65D 1/12
(71) VITROSILICON SA, Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik

U1(21) 102909

(22) 95 06 24

6(51) B62J 39/00

(75) Dudek Celestyn, Strzegom; Dudek Adam,
Strzegom
(54) Uchwyt rowerowy smyczy
(57) Uchwyt rowerowy smyczy zawierający zacisk (2), ele
menty pośrednie i zaczep smyczy (8) charakteryzuje się tym,
że zacisk (2) wyposażony jest w wysięgnik (3) z odsądzeniem
(4), na którym umocowana jest sprężyna (5).

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na zni
cze ze świecy woskowej.
Pojemnik ma u dołu wydłużoną podstawę (1) z dwoma
wypukłymi pierścieniami (2). Ściany boczne (3) mają pionowe
wypukłe linie (4), a u dołu między nimi znajdują się krótkie
wypukłe linie (5). Pojemnik u góry ma kołnierz (6) z ozdobnym
wybraniem (7) na całym obwodzie. Kołnierz (6) zakończony jest
krawędzią z trapezowymi występami (8).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 103048 (22) 95 07 05
6(51) B65D 1/12
(71) VITROSILICON SA, Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik

U1(21) 103050 (22) 95 07 05
6(51) B65D 1/12
(71) VITROSILICON SA, Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na znicz
ze świecy woskowej.
Pojemnik ma u dołu podstawę (1) wydłużoną i wypro
filowaną w kształcie litery "S". Ściany boczne (2) mają pionowe
długie wypukłe linie (3), a pomiędzy nimi pionowe krótkie wy
pukłe linie (4). U góry pojemnik ma wypukły kołnierz (5), którego
górna krawędź (6) ma na całym obwodzie trapezowe występy.

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na
znicze ze świecy woskowej.
Pojemnik u dołu ma szeroką, wydłużoną i wyprofilo
waną podstawę (1), która poprzez przewężenie (2) łączy się
ze ścianą boczną (3). Ściana (3) ma pionowe wypukłe linie (4)
i (5), przy czym linie (5) przechodzą na podstawę (1). Na
obwodzie ściany bocznej (3), w połowie wysokości pojemni
ka, osadzony jest wypukły pierścień (6). U góry pojemnika, na
zwężeniu (7), osadzony jest kołnierz (8), którego górna krawędź
ma trapezowe występy (9),

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103049 (22) 95 07 05 6(51) B65D 1/12
(71) VITROSILICON SA, Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik

U 1(21) 103051 (22) 95 07 05 6(51) B65D 1/12

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na
znicze ze świecy woskowej.
Pojemnik ma zaokrągloną podstawę (1), która przez
przewężenie (2) łączy się z kulistą ścianą boczną (3). Ściana
ta na swojej powierzchni ma symetrycznie do siebie wypukłe
półkule tworzące kształt krzyża (4). Ściana boczna (3) łączy
się z częścią stożkową (5), na którą nałożony jest wypukły
pierścień (6), ponad którym wystaje górna krawędź (7) mająca
trapezowe występy.

(1 zastrzeżenie)

(71) VITROSILICON SA, Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na zni
cze ze świecy woskowej. Pojemnik, w kształcie ściętego stożka,
ma wąską i płaską podstawę (1). Ściany boczne (2) są u dołu
gładkie, w górnej części posiadają symetrycznie rozmieszczone
na obwodzie wypukłe wydłużone łezki (3), a wyżej między nimi
wypukłe łezki (4). Pojemnik u góry ma prosty kołnierz (5) z
gładką krawędzią górną (6).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 103052 (22) 95 07 05
6(51) B65D Í/12
(71) VITROSILICON S.A., Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na zni
cze ze świecy woskowej.
Pojemnik ma u dołu lekko wykształconą podstawę (1).
Ściany boczne (2) na 1/3 wysokości od dołu i od góry mają
poziome wypukłe pierścienie (3) równoległe do siebie. Pojemnik
u góry ma kołnierz (4), którego górna krawędź (5) ma trapezowe
występy.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Opakowanie składane
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
opakowania składanego, z polem (1 ) usytuowanym central
nie, pełniącym rolę podstawy. Linie (2) pola (1) stanowią
krótsze krawędzie (3) trapezowych pól (4), które rozbieżno
ściami są skierowane na zewnątrz. Dłuższe krawędzie (5) tra
pezowych pól (4) są wyposażone w klapki (6), przy czym trzy z
nich mają kształt pięciokątów ze ściętymi wierzchołkami (7), a
jedna klapka (6) zaopatrzona jest w łukowo wyprofilowany wy
pust (8) z zagiętą końcówką (9). Rozmieszczona po jej przeciw
nej stronie klapka (6) posiada wzdłużne wycięcie (10). Pomiędzy
trapezowymi polami (4) rozmieszczone są po dwa przyległe do
siebie pola (11 ) ukształtowane w postaci ostrokątny eh trójkątów,
a ich zewnętrzne krawędzie (12) w pobliżu linii zagięcia (13) są
ścięte poprzecznie.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103053 (22) 95 07 05
6(51) B65D 1/12
(71) VITROSILICON SA, Iłowa
(72) Magierowski Mirosław
(54) Pojemnik
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na zni
cze ze świecy woskowej.
Pojemnik ma zaokrągloną podstawę (1), która przez
przewężenie (2) łączy się z kulistą ścianą boczną (3). Ściana ta
na całej powierzchni ma poziome, wypukłe i równoległe do
siebie pierścienie (4). Powyżej ściany (3) znajduje się przewę
żenie (5), a na jego obwodzie symetrycznie rozmieszczone
wypukłe owale (6), Przewężenie (5) łączy się z częścią stożkową
(7), na którą nałożony jest wypukły pierścień (8), a ponad nim
wystaje górna krawędź (9) mająca trapezowe występy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105036 (22) 96 07 17 6(51) B65D 19/38
(75) Mularczyk Ryszard, Poznań
(54) Zabezpieczenie rygla regału paletowego
(57) Zabezpieczenie rygla regału paletowego składa się z
zaczepu (1) rygla mającego w swoich pionowych wybraniach
(2) odsądzenia (3) z otworami. W otworach tych osadzone są
kołki (5), które swymi bocznymi powierzchniami opierają się o
górne boki (6) wielokątnych wycięć (7). Wieląkątne wycięcia
rozmieszczone są pionowo w słupie regału (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102969

(22) 95 07 01

(75) Skoneczna Beata, Warszawa

6(51) B65D 5/24
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6(51) B65D 39/08

(71) BERICAP Polska Sp. z o.o., Stanisławów
(72) Tombarge Axel, Brauer Lothar
(54) Zamknięcie pojemnika na płyny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji za
mknięcia pojemników na płyny umożliwiającego maksymalne
opróżnienie z zawartości.
Zamknięcie zbudowane jest z wylewki 0) > nakrętki (2).
Wy lewka (1) ukształtowana jest w postaci nagwintowanej tulei,
zaopatrzonej od środka w plombującą membranę (8), połączo
ną z elastyczną pętlą (9). U dołu wy lewka (1) posiada osadczy
pierścień (3) połączony z uszczelniającym kołnierzem (4). Do
wewnętrznej ścianki wylewki (1) przyległy jest obwodowy, usz
czelniający wypust (11), wykonany w denku (10) nakrętki (2).
Równomiernie na uszczelniającym kołnierzu (4) rozmieszczone
są wycięcia (5) z górną krawędzią (6) usytuowaną na linii stano
wiącej przedłużenie ścianki (7) naczynia.

(2 zastrzeżenia)
U1 (21) 103009 (22) 95 06 30 6(51) B65D 77/00
(71) Horodecki Jarosław, Wałcz
(72) Kacprzak Janusz
(54) Pojemnik na surowce wtórne
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że jego ruchomy
podzespół urządzenia wrzutowego składa się z dwóch części,
dolnej stanowiącej wrzutnik (1) i górnej stanowiącej klapę (2),
które mają postać brył przestrzennych, uformowanych w prze
kroju poprzecznym do kształtu wydłużonych trójkątów, połą
czonych względem siebie wahliwie za pomocą mechanizmu
dźwigniowego (4), który łączy dwie poziome osie (5) i (6)
osadzone obrotowo w ścianach bocznych (7) pojemnika (8), a
które połączone są na stałe wzdłużnie, pierwsza (5) z wrzutnikiem (1), a druga (6) z klapą (2).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102968

(22) 95 07 01

6(51) B65D 39/08

(71) BERICAP Polska Sp. z o.o., Stanisławów
(72) Tombarge Axel, Brauer Lothar
(54) Zamknięcie pojemnika na płyny z
zabezpieczeniem przed osobami
niepowołanymi, zwłaszcza dziećmi
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
zamknięcia pojemnika na płyny, paliwa, smary i inne, z zabez
pieczeniem przed osobami niepowołanymi, którymi najczę
ściej są dzieci.
Zamknięcie stanowi dwuczęściowa nakrętka (2) i wylewka(1).
Wy lewka ma postać nagwintowanej z zewnątrz tulei,
zaopatrzonej od środka w plombującą membranę (5), połączo
ną z elastyczną pętlą (6).
Wylewka u dołu zaopatrzona jest w osadczy pierścień,
połączony z uszczelniającym kołnierzem (4). W uszczelniają
cym kołnierzu (4), o ściankach zbieżnych ku dołowi, wykonane
są wycięcia (7), których górna krawędź (8) usytuowana jest na
linii stanowiącej przedłużenie ścianki (9) naczynia. Nakrętka (2)
utworzona jest z nasadki (10), na której osadzony jest ruchomo
kołpak (15) z obwodowym zagięciem usytuowanym w uskoku
(11) nasadki (10).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102976

(22) 95 06 29

6(51) B65D 77/02

(75) Jakubik Jerzy, Warszawa; Klukowski
Lubomir, Warszawa; Suchański Ryszard,
Warszawa; Wygnański Andrzej, warszawa
(54) Skrzynka urządzeń telewizji kablowej
(57) Skrzynka urządzeń telewizji kablowej składa się z części
tylnej (1), drzwi (2), zawiasy (3) oraz kłódki (7) z długim sworz
niem.
W części tylnej (1) skrzynki znajdują się otwory umożli
wiające zamocowanie jej na ścianie. Krawędzie blachy krót
szych boków części tylnej 1 posiadają zakrępowania. Krawędzie
blachy krótszych boków drzwi (2) mają zakrępowania. Na dłuż-
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szych bokach drzwi (2) naspawane są obustronnie parami pła
skowniki (6). Zawiasę drzwi tworzy pręt (3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105017

(22) 96 07 12

6(51) B65G 1/02

(71) Galicki Maciej, Wrocław; Galicki Janusz,
Wrocław; Małasiewicz Maciej, Wrocław
(72) Galicki Maciej, Miszczak Andrzej
(54) Regał dwustronny
U1(21) 102955

(22) 95 06 29

6(51) B65D 85/72

(75) Rębowska-Paul Anna, Gliwice; Znamirowski
Stefan, Gliwice
(54) Pojemnik na środek zapachowy
(57) Pojemnik na środek zapachowy składa się z pokrywki
(1) i podstawki (2), połączonych rozłącznie jednostronnie nacię
tymi tulejkami (4). Tulejka (4), wykonana w osi pokrywki ma
wzmocnienia (5) przy wierzchołku i zaczepy (6) na naciętym
końcu. Tulejka osadzona jest w osi podstawki przy pomocy
podpór i ma średnicę powiększającą się skokowo. Dno podsta
wki zamykane jest nakładanym zatrzaskowo elementem o pro
filowanym denku, z osiowo wykonanym bolcem.

(57) Regał dwustronny, charakteryzuje się tym, że ma usy
tuowane równolegle dwie ramy (3) o takich samych wymia
rach i takim samym kształcie, a każda rama składa się z dwóch
wsporników (1), o takich samych wymiarach, w kształcie od
wróconej litery U, połączonych ze sobą nierozłącznie w jednej
płaszczyźnie i wykonanych z rur o przekroju kołowym. W
płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzn ram (3), w połowie ich
szerokości, zamontowana jest rozłącznie ściana (4), do której po
obydwu stronach przylegają półki (5) poziome, usytuowane na
poprzeczkach (2) wsporników (1), przy czym pomiędzy każdą
półką (5) a ścianą (4) znajduje się listwa (6) blokująca. Natomiast
w górnych, środkowych częściach ram (3) zamontowane są
obejmy (8).

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 102972 (22) 95 07 01
(75) Skotnicki Zdzisław, Opole
(54) Regał sklepowy

6(51) B65G 1/02

(57) Regał sklepowy charakteryzuje się tym, że w ramach
(1), w kształcie zbliżonym do odwróconych liter U, znajdują
się pary zaczepów (3), zaś na koszach (4) w dolnej części
znajdują się ucha, którymi kosze (4) osadzone są na zacze
pach (3). Zaczepy (3) utworzone są z nagwintowanego pręta
umieszczonego w otworze ramy (1) i z kołnierzowych nakrę
tek. Krawędzie górne ściany tylnej (9) i ścian bocznych (10)
kosza (4) niżej usytuowanego znajdują się nieco poniżej dna
kosza (4) wyżej usytuowanego.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102997

(22) 95 06 30

6(51) B65G 19/20

(71) Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA SA,
Rybnik
(72) Łabęcki Mirosław
(54) Dzielone wzdłużnie koło łańcuchowe,
zwłaszcza górniczego przenośnika
zgrzebłowego
(57) Istota wzoru użytkowego podnosi cechy wytrzy
małościowe i eksploatacyjne konstrukcji koła łańcuchowe
go dzielonego.
Koło ma tuleję (1) zakończoną obustronnie odsądzony
mi na zewnątrz kołnierzami (2,3), której centralną część stanowi
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wieniec (4) zębatych segmentów (4a), rozmieszczonych odpo
wiednio do rozmieszczenia nitek łańcuchowego cięgna (5).
Walcowa obwiednią tuleji (1) w swych odcinkach (1a, 1b) poza
zębatym wieńcem (4) ma wzdłużne, korytowe rowki (7) o ścian
kach (7a) rozbieżnych tak w kierunku kołnierzy (2, 3) jak i w
kierunku pionowej względem ich dna płaszczyzny. Zewnętrzne
średnice tulei (1) w obszarze dna rowków (7) i międzyzębnych
wrębów są równe i mniejsze od zewnętrznej średnicy walcowej
obwiedni tej tuleji (1) w obszarze każdego z zębów segmentów
(4a) wieńca (4). Koło ma zastosowanie w górniczych przenośni
kach zgrzebłowych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102914 (22) 95 06 26 6(51) B65G 47/76
(75) Babiński Zygmunt, Zawady Kolonia
(54) Zestaw szufli mechanicznej
(57) Zestaw szufli mechanicznej charakteryzujący się tym, że
lina nośna (1) zawieszona pod stropem opasuje krążek prowa
dzący (2) umocowany w górnej części pomieszczenia i krążek
prowadzący (3) umocowany na słupie (4), ustawionym na zew
nątrz pomieszczenia. Do dolnego odcinka liny nośnej (1) umo
cowane są cięgna (7 i 8), na których zawieszona jest szufla
ułożona u dołu w kanale z obornikiem (9).

U1(21) 102913 (22) 95 06 26 6(51) B65G 21/20
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Kostecki Tadeusz, Błach Tadeusz, Koszela
Edward, Byrski Jerzy, Kocurek Stefan,
Jaworski Zbigniew, Tenerowicz Piotr,
Mocarski Jarosław, Dzik Kazimierz
(54) Płyta prowadząca napęd górniczego
przenośnika ścianowego i zwrotnie
przenośnika podścianowego

(3 zastrzeżenia)

(57) Płyta prowadząca napęd górniczego przenośnika ścia
nowego i zwrotnie przenośnika podciśnieniowego rozwiązuje
problem równoczesnego przesuwania tych przenośników wraz
z przesuwaniem chodnikowych sekcji obudowy oraz współpra
cy przy skośnym położeniu czoła calizny i chodnika podściano
wego. Płytę tworzą dwa rozłączne segmenty (1 i 3). Dołączony
segment (3) ma w osi przecięcia przenośników cylindryczne
gniazdo (8), a zwrotny segment podścianowego przenośnika (6)
ma od strony spągowej czop który osadzony jest w gnieździe
(8). W osi biegu ścianowego przenośnika (7) segment (3) ma
ślizgową płytę (11) z czopem (12).
Do napędowo-wysypowego segmentu ścianowego prze
nośnika (7) od strony spągowej mocowany jest przegubowo
zespół połączony przegubowo z ślizgową płytą z gniazdem. Napędowo-wysypowy zespół posadowiony jest poprzez podporo
wy zespół na ślizgowej płycie (11). Przenośnik podścianowy
może się więc skośnie ustawiać w stosunku do płyty oraz
skośnie ustawiać może się przenośnik ścianowy w stosunku do
przenośnika podścianowego. Przesuw płyty odbywa się przez
wykorzystanie chodnikowych sekcji obudowy.

(57) Podajnik posiada przewód zasilający (10), strumienicę
(1), komorę zasypową kruszywa (2) oraz przewód odprowadza
jący (11). Komora zasypowa (2) hydroelewatora znajduje się
nad komorą mieszania strumienicy, ma ona w górnej części (3)
kształt czworoboku przechodzącego w dolnej części (4) w ostro
słup o otwartej podstawie. Wewnątrz komory zasypowej znajdu
je się sito zabezpieczające (5) oraz sześć dysz (7, 8), z których
cztery znajdują się w górnej części komory zasypowej, nato
miast dwie w dolnej części tej komory.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103029 (22) 95 07 04 6(51) B65G 53/30
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, Warszawa
(72) Koczko Bogdan
(54) Hydroelewatorowy podajnik kruszywa
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Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że posiada prze
kładnię cierną (6) dwubębnową, napędzaną silnikiem hydrau
licznym (7) wolnoobrotowym, wysokomomentowym oraz do
datkowe przyłącza hydrauliczne, co wpływa zasadniczo na
poprawę walorów eksploatacyjnych i serwisowych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102946

(22) 95 06 28

6(51) B65H 75/34
H02G 11/02
(75) Meller Julian, Łódź; Rzetelski Zdzisław,
Łódź
(54) Stelaż zapasu kabla, zwłaszcza
światłowodowego

(57) Stelaż zapasu kabla, zwłaszcza światłowodowego, do
stosowania w trakcjach zagrożonych tąpnięciami, składa się z
ramion (1) przypominających swoim kształtem literę C. Na koń
cach ramion (1) zamocowane są pierścienie (2), Stelaż częścio
wo pokrywa obudowa (3). Pierścień (2) jest w postaci zwoju
sprężyny.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102923 (22) 95 06 27 6(51) B67C 11/00
(75) Grzybowski Andrzej, Warszawa; Śmiełowski
Wojciech, Warszawa; Rostek Piotr,
Warszawa
(54) Lejek, zwłaszcza do olejów silnikowych
(57) Lejek utworzony jest przez korzystnie tekturowe trójkąty
(1) o ściętych wierzchołkach, sąsiednie trójkąty (1) mają boki (2)
wspólne, na których tektura jest zgięta, zaś boki brzegowe (3)
są z sobą połączone.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102981 (22) 95 06 29
6(51) B66D 3/18
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe
WAMET Sp. z o.o, Bydgoszcz
(72) Gorzoch Mieczysław, Czajor Wiesław
(54) Hydrauliczna wciągarka linowa z napędem
spalinowym
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja hy
draulicznej wciągarki linowej z napędem spalinowym.
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGU
U1(21) 103007

(22) 95 06 30

6(51) C01B 13/00
F17D 1/04
(75) Staniukiewicz Romuald, Głogów; Grucki
Jan, Głogów; Teler Janina, Głogów; Maziec
Józef, Głogów
(54) Rozdzielacz samoczynny gazów

może być wykorzystany w dziedzinie ochrony środowiska do
natleniania zanieczyszczonych wód w naturalnych zbiornikach
wodnych i oczyszczalniach ścieków.

(1 zastrzeżenie)

(57) Rozdzielacz charakteryzuje się tym, że oś (5) klapy
obrotowej (6) usytuowana jest wewnątrz korpusu (1), pomiędzy
króćcem wlotowym (2) i króćcem wylotowym (3), poza zarysem
króćca wlotowego (2) i umieszczona jest w obudowie (7) two
rzącej poniżej dolnej płaszczyzny klapy obrotowej (6) próg
oporowy strugi gazów, natomiast płaszczyzna klapy obrotowej
(6), w położeniu zamkniętym dla króćca kolektora zrzutowego
(4), jest prostopadła do osi symetrii króćca wlotowego (2). Wzór
ma zastosowanie w tlenowniach, w których następują wydmu
chy okresowe gazów z oczyszczania regeneratorów tlenowych,
w celu odzysku części gazów o dużej zawartości tlenu, który

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 102949

(22) 95 06 28

6(51) E01F9/00

(71) True Values Polski Hardware II Sp. z o.o.,
Zabrze
(72) Macura Piotr
(54) Tablica znaku drogowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tablica znaku dro
gowego stosowana do wytwarzania znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu oraz znaków informacyjnych wykorzy
stywanych dla organizacji ruchu pojazdów, zwłaszcza samo
chodowych.

Tablicę znaku drogowego stanowi jednolita metalowa
płyta (1) z obrzeżem (2) ukształtowanym w postaci litery "U". Do
tylnej powierzchni metalowej płyty (1) w sposób trwały przymo
cowane są wsporniki (3) mające kształt litery "Z", wyposażone w
otwory (4). Oba końce wsporników (3) usytuowane są pod półką
(5) obrzeża (2) płyty (1). Do wsporników (3) za pośrednictwem
otworów (4) mocowane są uchwyty łączące tablicę znaku dro
gowego ze słupkiem.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102965

(22) 95 06 24

6(51) E02B 3/12

(75) Michalczyk Edward, Kraków
(54) Wał nadmorski nadwodny -tama z ciągiem
komunikacyjnym
(57) Wał nadmorski, nadwodny - tama z ciągiem komunika
cyjnym stanowi połączenie wału (1) nadwodnego albo prze
ciwpowodziowego, zwłaszcza nadmorskiego, na którym umie
szczono dwa ciągi komunikacyjne w postaci tras składających
się z nasypu kolejowego (L2f, P2g) skrajnych, nitki torów szero
kich (L2d, P2e) i torów wąskich (2b, 2c) oraz trasy biegnącej
między nasypami autostrady (L3, P5) zbudowanej z segmentów
betonowych z rowami odwadniającymi z infrastrukturą. Nadto
pasma przeciwne oddzielone są zielenią - żywopłot (4). Komu
nikacja między trasą (2, 2a) kolei przebiega nad autostradą
pomostem (7). Nitki torów wąskich i szerokich mają szyny jed
nolitego formatu co umożliwia zastosowanie trzech szyn w ukła
dzie równych odstępów, co w konsekwencji zwiększa po adap
tacji i układu przepustowość tras kolei.

(6 zastrzeżeń)
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(54) Domowa przepompownia ścieków
(57) Wloty (8) ścieków znajdują się poniżej wylotu (10) i są
rozmieszczone równomiernie na połowie obwodu zbiornika (1)
w granicach tolerancji, nie przekraczającej ± 1 / 4 podziałki ich
rozstawienia kątowego. Powyżej wylotu (10) ścieków jest umie
szczony czujnik agregatu pompowego (2).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103025 (22) 95 07 01
6(51),E04B 1/74
(71) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o., Cigacice
k/Zielonej Góry
(72) Nowak Przemysław, Przybyszewski Jarosław
(54) Budowlana warstwa izolacyjna

U1(21) 102964 (22) 95 06 30
6(51) E03F 5/10
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Eymontt Andrzej, Nowocień Wit, Dubicki
Kazimierz
(54) Pompownia

(57) Wzór użytkowy dotyczy budowlanej warstwy izolacyjnej
złożonej z płyt izolacyjnych.
Warstwa składa się z szeregu stykających się bokami
prostokątów, z których każdy utworzony jest z dwóch jednako
wych izolacyjnych płyt (1) w kształcie trapezu powstałych z płyt
w kształcie trójkąta prostokątnego po odcięciu wierzchołków (2)
równolegle do przyprostokątnych (3). Szerokość warstwy równa
jest wysokości trapezu. Izolacyjne płyty (1) stykają się ze sobą
parami w prostokątach bokami (4) trapezów powstałymi z przeciwprostokątnych trójkątów.

(3 zastrzeżenia)

(57) Dno (1) pompowni jest trwale połączone z cienkościen
ną boczną ścianą (2) korpusu zbiornika (3), opasaną trwale z
nią połączonym spiralnym pierścieniem (4). Co najmniej jedna
powierzchnia (5,6) bocznej ściany (2) korpusu zbiornika (3) jest
oblana betonem na wysokości co najmniej połowy zwoju spiral
nego pierścienia (4). Boczna ściana (2) korpusu zbiornika (3)
jest zalana obustronnie betonem. Co najmniej jedna powierz
chnia boczna (5,6) ściany (2) korpusu zbiornika (3) jest uszczel
niona względem dna (1). Sumaryczna masa dna (1) i ściany (2)
korpusu zbiornika (3) pompowni jest nie mniejsza od masy
wody wypartej przez część (h) pompowni zanurzoną w gruncie.

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 102933 (22) 95 06 27
6(51) E04B 2/32
(75) Kałucki Bronisław, Dębica; Kałucka Anna,
Dębica
(54) Dom drewniany

U1(21) 102963

(22) 95 06 30

6(51) E03F 5/22

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Eymontt Andrzej, Nowocień Wit, Stachurski
Włodzimierz, Dubicki Kazimierz

(57) Dom drewniany według wzoru użytkowego pozwala na
mocne uproszczenie sporządzania i montażu oraz nadaje się
szczególnie dobrze do produkcji seryjnej elementów budowla
nych, z których mogą być składane domy o różnej wielkości i o
różnym wyglądzie.
Dom składa się z podwaliny (4) w kształcie wielkości
domu, w której narożach są osadzone słupy nośne (2) połączo
ne u góry z płatwią. Wzdłuż ścian podwaliny (4) w odległościach
modułowych znajdują się słupy pomocnicze (3) połączone z
podwaliną (4) i płatwia o przekroju dwuteownika, przy czym w
pasach bocznych dwuteownika znajdują się rowki, wypełnione
deskami elewacji wewnętrznej (9) i elewacji zewnętrznej (8)
połączone między sobą na pióro. Naroża domu pomiędzy słu-
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parni nośnymi (2), a pierwszymi słupami pomocniczymi (3) są
wypełnione na zewnątrz deskami (5) a od wewnątrz deskami (6)
połączonymi między sobą na pióro. Przestrzeń pomiędzy de
skami ścian wewnętrznych (9,6) i zewnętrznych (8,5) wypełnio
na jest izolacją (7).

(1 zastrzeżenie)
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łączniki (2) mające na końcach zamocowane nierozłącznie
osadcze tuleje (3) opierające się powierzchniami czołowymi o
oporowe pierścienie (4) znajdujące się przy końcach pionowych
nośnych elementów (1) tworząc jednopunktowe węzły połącze
niowe pionowych i poziomych elementów. Pionowe nośne ele
menty (1) połączone są w płaszczyznach równoległych z pozio
mymi łącznikami (2) spinająco - usztywniającymi elementami
(5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102942

(22)95 06 28

6(51) E04G 1/15

(75) Kuchta Waldemar, Borkowo; Sztolcman
Zdzisław, Borkowo
(54) Rusztowanie przyścienne ramowe
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem segmentowej budo
wy rusztowania, którego poszczególne segmenty połączone
są w płaszczyźnie pionowej zamocowanymi rozłącznie od
strony zewnętrznej usztywniająco-ramowymi barierkami (1),
zaś w płaszczyźnie poziomej ściśle dopasowanymi roboczymi
pomostami (2). Dodatkowe w płaszczyźnie poziomej i piono
wej rusztowanie usztywnione jest poziomymi łącznikami (3)
połączonymi z jednej strony z dwoma rurami pionowej ramy
(4) rusztowania, a z drugiej strony kotwionymi do ściany.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102936

(22) 95 06 27

6(51) E04H 1/12

(75) Ossowicki Kazimierz, Puck; Grzegorski
Tadeusz, Koźmin Wlkp
(54) Wielofunkcyjna wiata
komunikacyj no-telekomunikacyj na
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy wiaty,
której nośna konstrukcja (1) ma postać zbliżoną do prosto
padłościanu o otwartej czołowej przedniej ścianie i profilowym
zakończeniu (2) jednej z bocznych ścian. W wewnętrznej
przestrzeni nośnej konstrukcji (1) znajdują się zamknięte ka
biny (3) z uchwytami (4) pod zawieszane na nich aparaty
telefoniczne oraz ukształtowana jest zwiększona przestrzeń
do poruszania się wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 102943

(22) 95 06 28

6(51) E04G 3/16

(75) Kuchta Waldemar, Borkowo; Sztolcman
Zdzisław, Borkowo
(54) Rusztowanie wieżowe przejezdne
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji ruszto
wania, którego pionowe nośne elementy (1) poszczególnych
segmentów rusztowania łączone są ze sobą poprzez poziome
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6(51) E04H 1/12

(75) Ossowicki Kazimierz, Puck; Grzegorski
Tadeusz, Koźmin Wlkp
(54) Wiata komunikacyjna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy wiaty za
wierającej nośną konstrukcję (1) przestrzennie ukształtowaną w
bryłę zbliżoną do prostopadłościanu o otwartej czołowej prze
dniej ścianie i profilowym zakończeniu (2) jednej z bocznych
ścian, zaś tylną ścianę stanowi zestaw metalowych ramowych
konstrukcji (3) wypełnionych osłonowymi płytami z tworzyw
sztucznych i szkła. Obciążenia ściakające i zginające nośnej
konstrukcji (1) przenoszone są przez pionowe profilowe słupy
(4) kotwiowe w gruncie, na których osadzona jest dachowa
konstrukcja (5).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102948

(22) 95 06 28

6(51) E04H 17/04

(75) Szymkowiak Feliks, Gostyń
(54) Płot siatkowy
(57) Płot siatkowy składa się z przenośnych przęseł (1) osa
dzonych w stopach (2) i połączonych ze sobą rozłącznie za
pomocą łączników (3). Każde przęsło wypełnione jest siatką (4)
utworzoną z jednostronnie powyginanych prętów pionowych (6)
i prętów poziomych (7) tworzących pionowo położone prosto
kątne oczka (5). Łącznik (3) zbudowany jest z dwóch obejm
mających proste części środkowe i półokrągłe części boczne.
Obejmy są skręcone za pomocą śrub.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102938

(22) 95 06 27

6(51) E04H t/12

(75) Ossowicki Kazimierz, Puck; Grzegorski
Tadeusz, Koźmin Wlkp
(54) Wiata komunikacyjno-telekomunikacyjna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy wiaty,
której nośna konstrukcja (1) przestrzennie ukształtowana jest
w postaci zbliżonej do prostopadłościanu o otwartej czołowej
przedniej ścianie i profilowym zakończeniu (2) jednej z bocz
nych ścian. W wewnętrznej przestrzeni nośnej konstrukcji
(1) znajdują się otwarte kabiny (3) z mocującymi elementa
mi (4) pod umieszczane na nich aparaty telefoniczne oraz
ukształtowana jest zwiększona przestrzeń (5) na wjazd wóz
ków inwalidzkich i wózków dziecięcych.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 103019 (22) 95 06 30 6(51) E05B 49/00
(71) H S K Data Ltd, Kraków
(72) Wysocki Marek, Grudzewski Adam, Bała
Jan, Śmieszek Włodzimierz
(54) Elektroniczny zamek cyfrowy
(57) Zamek cyfrowy składa się z klamki, trzpienia o prze
kroju kwadratowym oraz zespołu klawiatury cyfrowej. Na koń
cu trzpienia (1) zamocowany jest trwale zabierak (3) z wydrą
żonym gniazdem, w którym umieszczona jest jedna połówka
suwaka (4) o kształcie profilowanego walca, zaś druga połów
ka suwaka (4) wsunięta jest do kwadratowej piasty (5) klamki
zewnętrznej (2). Na suwak nałożona jest suwliwie zwora (6)
elektromagnesu w kształcie tarczy z otworem o średnicy rów
nej najmniejszej zewnętrznej średnicy suwaka (4), a do gniaz
da zabieraka (3) i do gniazda suwaka (4) włożona jest spręży
na śrubowa (7). Na zewnętrznej powierzchni zabieraka (3)
łożyskowany jest korpus (8) elektromagnesu, którego cewka (9)
połączona jest z zespołem elektronicznym umieszczonym po
wyżej trzpienia (1) i zawierającym klawiaturę membranową (10)
oraz płytkę drukowaną (11) oraz płytkę drukowaną (11) z mikro
procesorem (12). Wewnątrz obudowy osłaniającej zespół ele
ktroniczny umieszczony jest, powyżej płytki drukowanej (11),
pojemnik (13) na baterie, a dodatkowo w najwyższej części
obudowy od strony przeciwnej niż klawiatura zamontowana jest
trwale śruba blokująca (14), uniemożliwiająca dostęp do baterii
i zespołu elektronicznego od zewnątrz.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 102983 (22) 95 06 30 6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
narożnik dla ościeżnicy i skrzydła drzwi.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi skoru
powy kształtownik, mający przelotową komorę narożną (1), do
której dwóch boków (2) przystają przelotowe boczne komory (3)
tworzące z komorą narożną (1) kątownik, a powierzchnia zew
nętrzna (4) przelotowych bocznych komór (3) ma trapezowe
rowki (5) wzdłuż kształtownika, zaś powierzchnia wewnętrzna
przelotowych komór bocznych (3) jest odzwierciedleniem ich
powierzchni zewnętrznych (4). Przelotowa komora narożna (1)
ma gładkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne oraz naroż
nik, który tworzą dwie ściany (6) skierowane do wewnątrz prze
lotowej komory narożnej (1) i usytuowane do siebie pod kątem
prostym. Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102902

(22) 95 06 23

6(51) E05F 11/38

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Lipiński Marian, Prawniczak Stanisław,
Józefiak Marek
(54) Sterownik otwierania i zamykania klapy
powietrznej kotła co. na paliwo stałe
(57) Sterownik otwierania i zamykania klapy powietrznej
kotła c o . na paliwo stałe ma w obudowie (1) umocowany
motoreduktor (2) połączony z gwintowanym wałem (3) sprzężo
nym z suwakiem (5) osadzonym w prowadnicy (6) przy czym
suwak (5) jest zaopatrzony w uchwyt (7) dla mocowania cięgna
(8) zaś nad suwakiem (5) w obudowie (1) są zamocowane
suwliwie krańcowe wyłączniki (11) i (12) nastawnika.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102985

(22)95 06 30

6(51) E06B 1/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
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(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
składowy element konstrukcyjny skrzydła i ościeżnicy drzwi
zewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi skoru
powy kształtownik o prostokątnym poprzecznym przekroju, któ
rego jeden dłuższy bok (1) przedłużony jest jednostronnie ścian
ką (2), na której krawędzi i na przeciwległej krawędzi boku (1)
osadzono występy (3) z uzębionymi wybraniami (4). Na krawę
dzi jednego krótszego boku (5) osadzono występ kątowy (6),
którego krótsze ramię ma ścięcie pod ostrym kątem. Wszystkie
części elementu stanowią monolit.

(1 zastrzeżenie)

Na jednym krótszym boku (6) kształtownika osadzono
występ (7) w kształcie litery T i najednej jego krawędzi osadzono
kątowy występ (8), przy czym krawędź krótszego ramienia kąto
wego występu (8) i krawędzie daszka występu (7) ścięte są pod
ostrym kątem, odległość pomiędzy występem (7) i występem (8)
do długości krótszego boku (6) wyraża stosunek 1 do 2,48, zaś
długość dłuższego boku (3) do krótszego boku (6) wyraża
stosunek 1,44 do 1. Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102987

(22) 95 06 30

6(51) E06B 1/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony na konstrukcje skrzyd
ła i ościeżnicy drzwi zewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej ma przy jed
nym dłuższym boku (1) prostokątnej części przelotowej, wzdłuż
krawędzi, osadzone występy (2) z uzębionymi wybraniami (3),
a na jednym krótszym boku (4) prostokątnej części przelotowej,
na jego zewnętrznej powierzchni, osadzony jest występ (5) w
kształcie litery T z obustronnie ściętymi krawędziami (6) daszka
pod ostrym kątem, zaś wzdłuż krótszego boku (4) osadzono
prostokątny występ (7), którego mniejsze ramię ma ścięcie
krawędzi (8) pod kątem ostrym. Stosunek dłuższego boku (1)
do krótszego boku (4) ma się jak 1,44 do 1, zaś odległość
pomiędzy występami (5) i (7) do długości krótszego boku (4) ma
się jak 2,48 do 1. Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102986

(22) 95 06 30

6(51) E06B 1/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
składowy element konstrukcyjny skrzydła i ościeżnicy drzwi
zewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi skoru
powy kształtownik o prostokątnym przekroju poprzecznym, któ
rego jedną wklęsłą krawędź stanowią usytuowane do siebie pod
kątem prostym ściana (1) i ściana (2). Na krawędziach dłuższe
go boku (3) kształtownika osadzono występy (4) z jednostronnie
uzębionym wybraniem (5).

U1(21) 102988

(22) 95 06 30

6(51) E06B 1/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony na konstrukcję skrzyd
ła i ościeżnicy drzwi wewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej ma przy kra
wędziach jednego dłuższego boku (1) prostokątnej części prze
lotowej występy (2) z wybraniami jednostronnie uzębionymi (3),
zaś na krawędzi jednego krótszego boku (4) prostokątnej części
przelotowej osadzono prostokątny występ (5), którego krótsze
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ramię ma ścięcie (6) pod ostrym kątem. Wszystkie części ele
mentu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 102992 (22) 95 06 30
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
składowy element konstrukcyjny skrzydła i ościeżnicy drzwi
zewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi sko
rupowy kształtownik o poprzecznym prostokątnym przekroju,
którego jeden dłuższy bok (1) przedłużony jest ścianką (2)
zakończoną występem (3) z wybraniem (4) w kształcie litery
C, natomiast na powierzchni występu (3) i na jednym krótszym
boku (5) kształtownika, naprzeciw siebie, osadzono występy
(6). Przeciwległy dłuższy bok (1) przedłużony jest jednostron
nie ścianką (7), na której krawędzi i na przeciwległej krawędzi
tego boku osadzono występy (8) z jednostronnie uzębionymi
wybraniami (9). Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102990 (22) 95 06 30
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
narożnik dla ościeżnicy i skrzydła drzwi.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi sko
rupowy kształtownik, mający przelotową komorę narożną (1),
do której dwóch boków (2) przystają przelotowe boczne ko
mory (3) tworzące z komorą narożną (1) kątownik, a powierz
chnia zewnętrzna (4) przelotowych bocznych komór (3) ma
trapezowe rowki (5) wzdłuż kształtownika, zaś powierzchnia
wewnętrzna przelotowych komór bocznych (3) jest odzwier
ciedleniem ich powierzchni zewnętrznych (4). Przelotowa ko
mora narożna (1) ma ścięty narożnik (6). Wszystkie części
elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 102989 (22) 95 06 30 6(51) E06B 1/70
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
listwa podłogowa pod uszczelkę szczotkową drzwi zewnętrz
nych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej składa się ze
ściany (1) mającej prostopadle do niej osadzony na jednej
krawędzi krótszy występ (2) i na drugiej krawędzi dłuższy występ
(3). Na powierzchni wewnętrznej przedniej ściany (1) prosto
padle do niej osadzono ścianę (4), na której jednej stronie na
krawędzi osadzono dwuramienny występ (5) ze skierowanymi
do siebie krótszymi ramionami, natomiast drugi dwuramienny
występ (5) osadzono od pierwszego w odległości 0,8 długości
ściany (4). Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Listwa osłaniająca naroże wewnętrzne
(57) Wzór rozwiązuje problem zabezpieczenia i wykończe
nia naroży wewnętrznych płaszczyzn wyłożonych płytkami cera
micznymi lub innymi elementami okładzinowymi.
Wzór w przekroju poprzecznym ma dwa ramiona mon
tażowe (1 i 2) usytuowane względem siebie pod kątem (a)
równym w zasadzie 90° i połączone ze sobą krótszym, ukośnym
odcinkiem pośrednim (4). Z odcinka (4) pośredniego wyprowa
dzony jest od strony wewnętrznej pod kątem (ß) zasadniczo
równym 90° łącznik (5), łączący go pod kątem fy) zasadniczo
równym 90° z listwowym ramieniem (6) osłonowym , wygiętym
w wewnętrzny łuk.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103021

(22) 95 06 30

6(51) E06B 1/70

(75) Nowakowski Krzysztof Andrzej, Kowalewo
Pomorskie
(54) Uniwersalna listwa instalacyjna, zwłaszcza
listwa przypodłogowa
(57) Uniwersalna listwa jest utworzona z podstawy (1) mo
cowanej do ściany za pomocą wkrętów. Listwa ma postać
płaskiego paska z tworzywa sztucznego i opierającego się w
wersji przypodłogowej o podłogę, zygzakowatym zakończe
niem. Część mocowana do ściany ma dwa podatne zaczepy
(3), pomiędzy którymi usytuowane są dwa elastyczne uchwyty
(4), w których instalowane są przewody. Całość przykrywana
jest pokrywą (6) z dwoma zatrzaskami (7). Zatrzaski mają
postać występów zakończonych grotami. Dolna część pokry
wy ma łukowy spód (8) z obrzeżem przylgowym (9), przykry
wającymi zygzakowaty koniec podstawy i osłaniającymi styk
ściany i podłogi. Górna część ma łukowy daszek (10) przykry
wający górny, prosty koniec podstawy. W kanale powstałym
między łukowatym daszkiem prostym, górnym zakończeniem
podstawy i górnym zaczepem można usytuować dodatkowy
uchwyt (5) na inne przewody.
Pokrywa jest barwiona i fakturowana, ponieważ tylko ta
część listwy jest eksponowana w pomieszczeniu.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 103044

(22) 95 07 05

6(51) E06B 1/70

(71) Mleczko Stanisław, Kraków; Dudzik Helena,
Kraków; Grzybczyk Jan, Kraków; Szczepocki
Andrzej, Kraków
(72) Rogoda Krzysztof
(54) Listwa służąca do osłaniania naroża
wewnętrznego
(57) Wzór rozwiązuje problem zabezpieczenia i wykończe
nia naroży wewnętrznych płaszczyzn wyłożonych płytkami cera
micznymi lub innymi elementami okładzinowymi.
Wzór w przekroju poprzecznym ma dwa ramiona mon
tażowe (1 i 2) usytuowane względem siebie pod kątem (a)
równym w zasadzie 90° i połączone ze sobą krótszym, ukośnym
odcinkiem pośrednim (4). Z odcinka (4) pośredniego wyprowa
dzony jest od strony wewnętrznej pod kątem iß) zasadniczo
równym 90° łącznik (5), łączący go pod kątem (y) zasadniczo
równym 90° z listwowym ramieniem (6) osłonowym, wygiętym
w zewnętrzny łuk.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103043

(22) 95 07 05

6(51) E06B 1/70

(71) Mleczko Stanisław, Kraków; Dudzik Helena,
Kraków; Grzybczyk Jan, Kraków; Szczepocki
Andrzej, Kraków
(72) Rogoda Krzysztof
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(22) 95 06 30

6(51) E06B 3/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
konik do łączenia profili drzwi.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi skoru
powy kształtownik, którego dolna powierzchnia podstawy do
lnej (1) ma występ (2) w kształcie odwróconej litery T i występ
(3) na krawędzi. Na krawędziach górnej powierzchni podstawy
dolnej (1) osadzono równolegle do siebie i prostopadle do
podstawy dolnej (1) ściany (4), których części górne usytuowa
ne są pod kątem do podstawy górnej (5). Na wewnętrznej
powierzchni podstawy górnej (5) na przedłużeniu osi występu
(2) osadzono dwuramienny występ (6), którego promieniowo
ukształtowane ramiona skierowane są do siebie, a ich promie
niowa powierzchnia wewnętrzna (7) przedzielona jest płaskim
rowkiem (8). Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

Na powierzchni zewnętrznej krótszych boków (5) kształ
townika, naprzeciw siebie, osadzono występy (6) w kształcie
litery T ze ściętymi krawędziami daszka pod ostrym kątem.
Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102994

(22) 95 06 30

6(51) E06B 3/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Alumninowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
składowy element konstrukcyjny drzwi zewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi sko
rupkowy kształtownik o poprzecznym prostokątnym przekroju,
którego jeden dłuższy bok (1) ma na krawędziach osadzone
kątowe występy (2), których krótsze ramię ma krawędź ściętą
pod ostrym kątem, natomiast na powierzchni zewnętrznej prze
ciwległego dłuższego boku (1), na krawędziach, osadzono wy
stępy (3) z jednostronnie uzębionymi wybraniami (4).

(22) 95 06 30

6(51) E06B 3/12

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
pośredni element konstrukcyjny drzwi zewnętrznych.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi kształ
townik w formie kątownika, na którego powierzchni zewnętrznej
(1) jednego ramienia, na krawędziach, osadzono występy kąto
we (2), których krawędź krótszego ramienia jest ścięta pod
ostrym kątem. Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102926
U1(21) 102993

Nr 1 (601) 1997

(22) 95 06 26

6(51) E06B 3/26

(75) Kocoń Edward, Żarów
(54) Okno wielokomorowe
(57) Wielokomorowe okno wzmocnione wykonane jest z
profilu skrzydła (1) i profilu futryny (16). Okno zawiera szybę
zespoloną (4) dociśniętą listwą przyszybową (7).
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Okno charakteryzuje się tym, że profil skrzydła (1) z
wysięgnikiem kulistym (2), oraz szybą zespoloną (4) dociśnię
tą listwą przyszybową (7) tworzą trzy komory to jest komorę I
(5), komorę II (8) i komorę III (9). Nad górną powierzchnią
profilu futryny (16) ukształtowany jest uchwyt (13) uszczelki
specjalnej (12) dochodzącej do oporozaczepu (11) tworząc
dodatkową komorę IV (10) i komorę V (14). Komora III (9) jest
o kształcie litery L tworząc oporozaczepy (11) do mocowania
uzbrojenia okna, natomiast zaczep (6) wykonany jest pośrod
ku szyby zespolonej (4).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 102898

(22) 95 06 23

6(51) E06B 3/58

(75) Chybowski Marek, Tychy
(54) Podkładka wyrównawcza
(57) Podkładka wyrównawcza do profilu ramy okna, wyko
nana jako jeden element, charakteryzuje się tym, źe składa się
z płaskiej części zasadniczej (7), dwóch progów wyższych (4) i
dwóch progów niższych (5) usytuowanych na całej długości
podkładki oraz z dwu występów (6) usytuowanych przy końcach
podkładki.
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U1(21) 102995 (22) 95 06 30
6(51) E06B 3/58
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
listwa przyszybową drzwi zewnętrznych szklonych termizolem.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi kształ
townik, gdzie na ścianie (1), na jednej jej krawędzi, pod kątem
prostym do niej, osadzono ścianę (2), natomiast na drugiej
krawędzi, prostopadle do ściany (1), osadzono ścianę (3) za
kończoną zgrubieniem (4), do którego pod kątem ostrym osa
dzono ścianę (5) zakończoną trójkątnym występem (6). Na
wewnętrznej powierzchni ściany (3), w połowie jej długości,
prostopadle do niej, osadzono ścianę (7) zakończoną wystę
pem (8). Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102927
U1(21) 102991

(22) 95 06 30

6(51) E06B 3/58

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony do stosowania jako
listwa przyszybową drzwi zewnętrznych szklonych termizolem.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi kształ
townik składający się z połączonych ze sobą pod kątem prostym
ściany (1) i ściany (2), łączącej się ze ścianą (3), a ta łączy się
ze ścianą (4) zakończoną występem (5). Każda ze ścian usytuo
wana jest do poprzedniej pod kątem prostym. Jednostronne
zgrubienie (6) ściany (1) łączy się z usytuowaną do niej pod
ostrym kątem połową długości ściany (7), której pozostała część
zakończona występem (8) usytuowana jest równolegle do ścia
ny (2). Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

(22) 95 06 26

6(51) E06B 3/70

(75) Kocoń Edward, Żarów
(54) Drzwi wzmocnione
(57) Drzwi wzmocnione z szybą zespoloną (4) wykonane są
z profili aluminiowych (1, 11) ze wzmocnieniami oraz wyposa
żone są w uszczelki (3).
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Drzwi charakteryzują się tym, że do profilu skrzydła (1)
przytwierdzony jest profil obwodowy (11), w którym umoco
wana jest uszczelka specjalna (12) dochodząca do łuku (13)
wykonanego na powierzchni progu (14) wyposażonego w
uchwyty kotwiące (15). Komora główna (8) jestw przybliżeniu
dwukrotnie większa niż komora zewnętrzna (10), przy czym w
komorze głównej ukształtowane są użebrowania ustalająco •
usztywniające (2).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 102935

(22) 95 06 27

6(51) E06B 9/326

(75) Wiśniewski Antoni, Włocławek
(54) Uchwyt do mocowania żaluzji poziomych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mocowania ża
luzji poziomych, zewnętrznych beż konieczności wykonywania
otworów w ramie okna.
Uchwyt wyposażony jest w zacisk (4) śrubowy w kształ
cie zbliżonym do kątownika. Zacisk ten jest połączony z ceownikiem (1) za pomocą śruby (5) równoległej względem tej ścianki
ceownika (1), do której jest umocowany obrotowy element (3)
zaciskowy. Łeb (6) śruby (5) jest połączony obrotowo i nieprzesuwnie z zaciskiem (4) śrubowym, a usytuowana na zewnątrz
tego zacisku i połączona trwale ze ścianką ceownika (1) nakręt
ka (7) jest umieszczona we wzdłużnym wycięciu jednego z
ramion zacisku (4) śrubowego.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103004 (22) 95 06 30
(75) Prorok Czesław, Kłobuck
(54) Głowica rozprężna

U1(21) 103001 (22) 95 06 30 6(51) E06C 11/02
(71) Zakłady Stolarki Budowlanej STOLBUD,
Włoszczowa
(72) Arabas Henryk, Ciułany Marek,
Murzynowski Bogusław
(54) Brama samojezdna przesuwna
( 5 7 ) Brama (1) wykonana w postaci wydłużonej prosto
kątnej ramy ma do poprzeczki górnej (1.1) przytwierdzoną
prowadnicę (2) współpracującą z rolkami prowadzącymi
(3) zamocowanymi na wsporniku (4) przytwierdzonym do
wolnostojącego słupa (5),
Do poprzeczki dolnej bramy (1) przymocowane jest
rozłącznie torowisko (6) współpracujące z zespołem jezd
nym który tworzą wsporniki (7) przytwierdzone do płyty
montażowej (8) w których osadzone są łożyska (13) na
trzpieniach (12).
Pomiędzy wspornikami (7) znajduje się belka usta
lająca (15) mocowana przy wykorzystaniu krzywek (16) i
śrub regulacyjnych służąca jako obsada trzpieni (14) z
łożyskami (18).
Napęd przekazywany jest od układu napędowego
poprzez koło zębate (11) na listwę zębatą (10) przymocowaną
do zewnętrznej ścianki torowiska (6).

(3 zastrzeżenia)

6(51) E21B 31/00

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica rozprężna
znajdująca zastosowanie szczególnie w górnictwie.
Głowica składa się ze szczęk (1) oraz klinowych rozpieraczy (2) połączonych ze sobą - z jednej strony - stożkową
nasadką (3), a z drugiej strony zakończonych obwodowym
wgłębieniem (4). We wgłębieniu (4) głowica posiada wykonaną
z tworzywa sztucznego opaskę (5) w postaci bezkońcowego,
jednolitego pierścienia o średnicy dostosowanej do średnicy
wgłębienia (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102912

(22) 95 06 26

6(51) E21F17/02

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Koziarski Mieczysław, Tengler Marian,
Żarski Bronisław, Sułkowski Michał
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(54) Urządzenie naprowadzające linę kolejki
podwieszanej w tamach wentylacyjnych
(57) Przedstawione jest urządzenie naprowadzające
linę kolejki podwieszanej w tamach wentylacyjnych, posia
dające na górnej powierzchni wahadłowych drzwi (1) za
mocowaną za pomocą okucia (2) pionową rolkę obrotową
(3), przy czym odległość zewnętrznej płaszczyzny rolki
obrotowej (3) od linii pionowej łączącej zewnętrzne końce
jednej strony dwuteownika (4) bliższe rolki (3) jest równa
połowie średnicy liny (5).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 102974

(22)95 06 28

6(51) F04B 39/04

(71) Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA,
Koszalin
(72) Lange Augustyn
(54) Odoliwiacz do pomp, zwłaszcza pomp
próżniowych
(57) Odoliwiacz składa się z zespołu filtrującego (2), umiesz
czonego wewnątrz korpusu (1). Odoliwiacz wyposażony jest w
zaworek zwrotny (4) dla odprowadzania nadmiaru oleju do
pompy. Odoliwiacz zawiera zespół przejmowania obciążeń dy
namicznych (10). Zespół ten składa się ze zbiorniczka (9) zamy
kanego grzybkiem (13) dociskanym sprężyną (15). Otwarty wlot
(8) zbiorniczka (9) znajduje się w przegrodzie (3) korpusu (1).
Korpus (1) składa się z dzielonych części (18,19) z umieszczo
nym pomiędzy nimi pierścieniem uszczelniającym (20). Przy
wylocie odoliwiacza znajduje się płytka odrzutnikowa (22).

U1 (21) 102950 (22) 95 06 28 6(51) F04D 29/58
(71) Hondo Krzysztof, Wrocław
(72) Hondo Krzysztof, Czernek Grzegorz
(54) Głowica sprężarki
(57) Głowica (1) sprężarki posiada kanał ssawny (2), kanał
tłoczny (3), zawory listwowe oraz kanał cieczy chłodzącej, który
w rzucie z góry ma kształt zbliżony do litery W.

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103035

(22) 95 07 05

6(51) F16C 35/00

(71) Instytut Mleczarstwa, Warszawa
(72) Dajnowiec Zbigniew, Makarewicz Jerzy,
Kadaj Leszek, Oberbek Marek, Hołdynski
Michał
(54) Uszczelnienie i podparcie wałów napędowych
przechodzących przez ścianki zbiorników i
aparatów
(57) Uszczelnienie i podparcie wałów napędowych zbiorni
ków przechodzących przez ścianki lub aparatów, posiadające
elementy uszczelniające i podporowe, charakteryzuje się tym,
że zespół uszczelniający osadzony na przylegającej do wału (2)
tulei zabierającej (1) zaopatrzonej w kołnierz (14), składa się z
pokrywki górnej (16), mającej występ osiujący (17) i pokrywki
dolnej (18), pasowanych ciasno i połączonych wspólnie śruba
mi (20) ze ścianką (19) złączoną z płytą do mocowania silnika i
pomiędzy pokrywkami górną (16) i dolną (18) znajdują się
pierścienie uszczelniające (21) rozdzielone pierścieniem sma
rującym (22), przy czym występ osiujący (17) pokrywki górnej
(16) wpasowany jest w gniazdo kołnierza stanowiącego za
kończenie tulei centrującej (25) dokładnie pasowanej nawale
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(2), zaś zespół podporowy osadzony także na przylegającej do
wału (2) tulei zabierającej (1), składa się z łożyska tocznego
wahliwego (3) osadzonego w gnieździe (4) podpartym spręży
ście na oringach (5) w obudowie (6) i ponadto, pomiędzy
zespołem uszczelniającym a zespołem podporowym znajduje
się dodatkowe uszczelnienie labiryntowe, zbudowane z kołnie
rza (14) tulei zabierającej (1) i tulei labiryntowej (13) przylegają
cej do obudowy łożyska tocznego wahliwego (3) i do ściany
gniazda (4).

(1 zastrzeżenie)
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Na sworzeń (3) nasunięty jest kołnierz (14), usytuowany
między nakrętką regulacyjną (8) a tulejową obudową (1), pozo
stający w bezpośrednim kontakcie z wyłącznikami krańcowymi
(15), które są zainstalowane na zewnątrz obudowy (1), na wspo
rnikach (16).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102939

(22) 95 06 29

6(51) F16D 41/12

(71) CAMELOT Haywooda Klasyczne Pamiątki
dla Sportowców i Kolekcjonerów Sp. z o.o.,
Gdansk; Hajewyj Zbigniew-John Haywood
Jr., Thunder Bay, CA; Pac Aleksander,
Lubiewo
(72) Hajewyj Zbigniew, CA; Klein Otto; Pac
Aleksander; Wojciechowski Henryk
(54) Sprzęgło jednokierunkowe
(57) Przedstawiono sprzęgło jednokierunkowe zestawione
z członu napędzającego i członu napędzanego, zapadek (4)
i (5) połączonych z jednym z członów sprzęgła, sprężyny (8)
dociskowej oraz mechanizmu przełączającego kierunek na
pędu gdzie człon napędzający stanowi obudowa (1) sprzęgła
w postaci tarczy z jednostronnym kołnierzem, na którego
wewnętrznej powierzchni usytuowane są wręby (3) zapadko
we, zaś członem napędzanym jest bęben (2) zapadkowy za
stawiony z dwóch równoległych tarcz o wspólnej tulei osadzo
ny wewnątrz obudowy (1) sprzęgła na wspólnym z nią wałku,
przy czym pomiędzy tarczami bębna (2) zapadkowego osa
dzone są wahliwie na sworzniach (6) i (7) zapadki (4) i (5),
sprężyna (8) dociskowa oraz przełącznik (10) zapadek.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 102932 (22)95 06 27
6(51) F16D 7/00
(71) Elektrownia Turów, Bogatynia
(72) Hałas Eugeniusz, Bartnik Marian
(54) Sprzęgło przeciążeniowe udźwigu suwnicy
(57) Sprzęgło ma tulejową obudowę (1) i osadzony w niej,
ze sprężyną (4), regulacyjny sworzeń (3), po przeciwnych koń
cach, połączone z liną stalową (13).

U1(21) 102941 (22) 95 06 29 6(51) F16D 53/00
(71) CAMELOT Haywooda Klasyczne Pamiątki
dla Sportowców i Kolekcjonerów Sp. z o.o.,
Gdańsk; Hajewyj Zbigniew- John Haywood
Jr., Thunder Bay, CA; Pac Aleksander,
Lubiewo
(72) Hajewyj Zbigniew, CA; Klein Otto; Pac
Aleksander; Wojciechowski Henryk
(54) Hamulec segmentowy
(57) Hamulec segmentowy składa się z bębna (1) hamowa
nego oraz dźwigni (2) dociskających w postaci szczęk hamul
cowych osadzonych wahliwie na sworzniach (3) i wyposażo
nych w segmenty (4) cierne gdzie tarcza (7) sterująca w kształcie
płaskiego pierścienia wyposażona jest w wyprofilowane otwory
(8). Krawędzie tych otworów (8) skierowane do zewnętrznego
obwodu tarczy (7) sterującej współpracują z trzpieniami (6)
osadzonymi w otworach (5), usytuowanych na końcu ramienia
każdej z dźwigni (2) dociskających. Krawędzie wyprofilowanych
otworów (8) równoległe do obwodu tarczy (7) sterującej współ
pracują ze sworzniami (3), na których osadzone są wahliwie
dźwignie (2) dociskające.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Łącznik przegubowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik przegubo
wy stosowany w połączeniach elementów konstrukcyjnych ma
szyn i urządzeń, zwłaszcza zespołów o znanych długościach.
Łącznik przegubowy ma element o profilu otwartym w postaci
kabłąka (4), który opasuje pary zawiasów (5) łączonych płyto
wych elementów.
Ramiona kabłąka (4) są spięte sworzniem (2), który
tkwi w jednym z otworów (3) nośnego elementu (1). Łącznik
przegubowy według wzoru użytkowego spełnia dwie funkcje:
jest połączeniem przegubowym elementów konstrukcyjnych,
a jednocześnie jego kabłąk jest elementem nośnym łączonych
segmentów.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 102952 (22)95 06 28 6(51) FI6D 65/27
(75) Królica Zdzisław, Sosnowiec; Malczyk
Alfred, Sosnowiec; Socha Benedykt, Będzin;
Fabianowicz Andrzej Sosnowiec; Fels Jan,
Pyskowice-Zawada; Zak Edward, Kobiór
(54) Hamulec elektromagnetyczny
(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji hamulca elektro
magnetycznego znajdującego zastosowanie w mechanizmach
przeniesienia napędu.
Współosiowo z hamowanym wałem (1) zamocowany
jest hamulec elektromagnetyczny posiadający korpus (4) o
kształcie tulei jednostronnie wyposażonej w dno (5) z osio
wym otworem (6). Do wnętrza korpusu (4) wkręcony jest za
pomocą gwintu (7) korpus (8) pierścieniowego elektromagne
su. We wnętrzu korpusu (4) osadzona jest ponadto pierścienio
wa zwora (9) rozpierana sprężynami (10) oraz tarczowy segment
cierny (12) osadzony wewnętrznie uzębionym pierścieniem (13)
na tulei (3) hamowanego wału (1). Korpus (8) pierścieniowego
elektromagnesu, zwora (9) oraz dno (5) korpusu (4) hamulca
mają przelotowe otwory (14) zlokalizowane i rozmieszczone
regularnie na wspólnej dla nich tworzącej walcowej o osi (Oi)
pokrywającej się z osią (O) hamowanego wału (1). Podziałka
kątowa rozmieszczenia otworów (14) w korpusie (8) pierście
niowego elektromagnesu i zworze (9) jest równa podziałce
kątowej rozmieszczenia otworów (14) w dnie (5) korpusu (4) lub
korzystnie stanowi jej wielokrotność wyrażającą się liczbą natu
ralną. Przez otwory (14) przechodzą śruby (16) wkręcone w
nagwintowane otwory (17) korpusu (18) maszyny.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102940

(22)95 06 29

6(51) F16H 27/00

(71) CAMELOT Haywooda Klasyczne Pamiątki
dla Sportowców i Kolekcjonerów Sp. z o.o.,
Gdansk; Hajewyj Zbigniew-John Haywood
Jr., Thunder Bay, CA; Pac Aleksander,
Lubiewo
(72) Hajewyj Zbigniew, CA; Klein Otto; Pac
Aleksander; Wojciechowski Henryk
(54) Mechanizm zapadkowy
(57) Przedstawiono mechanizm zapadkowy złożony z koła
(1) zapadkowego, zapadki (2) w postaci dźwigni dwustronnej z
dwoma występami (3) i (4) i ramieniem (5) sterującym, przy czym
w zapadce (2) znajduje się otwór (6) stanowiący jej geometry
czną oś obrotu, zaś zapadka (2) za pośrednictwem sprężyny (7)
zapadki połączona jest z zespołem sterującym, gdzie sprężyna
(7) zapadki zamocowana jest z jednej strony do ramienia (5)
sterującego zapadki (2) a z drugiej strony do ramienia (11)
zatrzasku, przy czym ramię (11) zatrzasku swym drugim końcem
połączone jest obrotowo za pośrednictwem sworznia i otworu
(6) z zapadką (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104996

(22)960708

6(51) Fl6G 11/00

(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych FAZOS SA, Tarnowskie Góry
(72) Parkietny Kazimierz, Nowaczyk Stefan,
Gardy Stanisław, Golis Radosław,
Wojanowski Bogusław

U1(21) 102908

(22) 95 06 23

(75) Matyja Stanisław, Szczecin

6(51) F16J 15/46
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(54) Zespół uszczelniający z pierścieniem
dwustronnego działania
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół uszczelnia
jący, z pierścieniem dwustronnego działania, do uszczelniania
elementów o ruchu posuwisto-zwrotnym, stosowany zwłaszcza
w siłownikach hydraulicznych.
Elastyczny pierścień uszczelniający (1), w przekroju ma
kształt czterech równoległoboków, przenikających się wzajem
nie wzdłuż krótszych osi symetrii. Elastyczny pierścień uszczel
niający (1) z każdej strony ma umieszczony pierścień wzmac
niający (7) a na nim osadzony pierścień oporowy (8).
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w kształcie litery C, odpowiadający wymiarami poziomej kresce
litery T i mający krawędź wolną wywiniętą na zewnątrz, nato
miast klosz (3) osłaniający świetlówki, mający kształt wypełnia
jący przerwę między cząstkowymi profilami ma na krawędziach
wzdłużnych zaczepy w kształcie litery C odpowiadające wymia
rami poziomej kresce litery T profilu (1), a na końcach zewnętrz
nych profili po ich złożeniu, są okrągłe pokrywy z wypustkami
na okręgu, którego zewnętrzna średnica jest co najwyżej równa
wewnętrznej średnicy przekroju kolistego złożonych profili.

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 102998 (22)95 06 30
6(51) F16S 5/00
(75) Maj Zbigniew, Radom; Morski Stanisław,
Kielce; Skorża Józef, Radom
(54) Element konstrukcyjny, zwłaszcza ekranu
reklamowego
(57) Element konstrukcyjny stanowi przelotowa, cienko
ścienna kształtka o zarysie trójkąta równobocznego (1) z za
okrąglonymi narożami (1.1), w który wpisany jest sześciokąt
tworzący komorę (2) przy czym wewnętrzne ścianki (2.1) ko
mory (2) są krótsze od ścianek (2.2). Grubość ścianek (2.2)
jest większa od grubości ścianek (1.2).

U1(21) 102917 (22)95 06 26
6(51) F21S 3/00
(75) Angelard Andrzej, Konstancin-Jeziorna
(54) Oprawa oświetleniowa
( 5 7 ) Oprawa oświetleniowa składa się z dwu łączników (1)
symetrycznie ułożonych, połączonych parą symetrycznie ułożo
nych profili szkieletowych (2) i dwu krótkich profili osłonowych
(3) symetrycznie ułożonych na końcach łączników (1), które
wraz z nimi tworzą zamknięty przekrój eliptyczny, przy czym
między krótkimi profilami osłonowymi (3) są klosze symetrycz
nie ułożone, również tworzące zamknięty przekrój eliptyczny z
łącznikami (1).

(4 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102916 (22)95 06 26
6(51) F21S 3/00
(75) Angelard Andrzej, Konstancin-Jeziorna
(54) Oprawa oświetleniowa
(57) Oprawa oświetleniowa składa się z dwu wzajemnie uzu
pełniających się profili ciągnionych, tworzących przekrój kolisty,
przy czym profil (1) jest zaopatrzony na krawędziach wzdłuż
nych w wargę o kształcie zbliżonym do litery T, a profil drugi jest
zaopatrzony na krawędziach wzdłużnych w kanałek zaciskowy

Ul(21) 103036 (22) 95 07 04 6(51) F21V 21/10
(71) F P Reklama Sp. z o.o., Poznań
(72) Chudzińska Astrida
(54) Listwa montażowa, zwłaszcza do kasetonu
reklamowego
( 5 7 ) Listwa posiada na obu końcach usytuowany symetrycz
nie zewnętrzny otwór (1) prostokątny oraz średni otwór (2)
okrągły, znajdujący się w podłużnej osi (3) symetrii i duży otwór
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(4) okrągły umieszczony z lewej jego strony. Ponadto listwa ma
dwa symetrycznie rozmieszczone otwory (5, 6) prostokątne o
zaokrąglonych narożach, przy czym krótsze zewnętrzne boki
(7,8) otworów (5,6) przechodzą w odsądzenia (9,10) w kształcie
litery "L', których poziome ramiona (11,12) mają kształt prosto
kąta o bokach krótszych od boków otworów (5,6) prostokątnych
i znajdują się powyżej krawędzi listwy montażowej. Na każdym
z poziomych ramion (11, 12) usytuowany jest podłużny otwór
(14). Między poprzeczną osią (15), a dolnym otworem (5) pro
stokątnym, z lewej strony listwy, wzdłuż osi równoległej do
podłużnej osi (3), rozmieszczone są w równych odległościach
od siebie trzy duże otwory (4) okrągłe. Powyżej poprzecznej osi
(15), z prawej strony listwy, umieszczony jest największy otwór
(16) okrągły, a nad nim znajdują się trzy małe otwory (17)
okrągłe, usytuowane w podłużnej osi (3) oraz dwa średnie
otwory (2) okrągłe umieszczone w osi równoległej do poprze
cznej osi (15). Ponadto, powyżej tych dwóch średnich otworów
(2) okrągłych, znajduje się wycięcie (18) o kształcie zbliżonym
do litery "E', nad którym umieszczony jest z lewej strony listwy
duży otwór (4) okrągły oraz w podłużnej osi (3) znajduje się
najmniejszy otwór (19) okrągły. Poniżej górnego otworu (6)
prostokątnego umieszczony jest w podłużnej osi (3) drugi naj
mniejszy otwór (19) okrągły. Listwa montażowa wykonana jest
z blachy.
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montażowej, rozmieszczone są w równych odległościach trzy
małe otwory (15) okrągłe, a poniżej tych małych otworów (15), z
prawej strony listwy, znajduje się największy otwór (16) okrągły.
Nad dolnym otworem (5) prostokątnym, a jednocześnie poniżej
poprzecznej osi (17), znajduje się z lewej strony duży otwór (4)
okrągły, natomiast powyżej dużego otworu (4), w podłużnej osi
(3), usytuowany jest najmniejszy otwór (18) okrągły. Ponadto
nad górnym otworem (6) prostokątnym, znajdują się dwa śred
nie otwory (2) okrągłe, w osi równoległej do poprzecznej osi (17)
symetrii, zaś powyżej tych średnich otworów (2) usytuowane jest
wycięcie (19) o kształcie zbliżonym do dużej litery "E". Poniżej
górnego otworu (6) prostokątnego, w osi podłużnej (3), umiesz
czony jest najmniejszy otwór (18) okrągły. Cała listwa montażo
wa wykonana jest z blachy.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103037 (22) 95 07 04 6(51) F21V 21/10
(71) F P Reklama Sp. z o.o., Poznań
(72) Chudzińska Astrida
(54) Listwa montażowa, zwłaszcza do kasetonu
reklamowego
(57) Listwa posiada na obu końcach usytuowany symetrycz
nie zewnętrzny otwór (1) prostokątny oraz średni otwór (2)
okrągły, znajdujący się w podłużnej osi (3) symetrii i duży otwór
(4) okrągły umieszczony z lewej jego strony. Ponadto listwa ma
dwa symetrycznie rozmieszczone otwory (5, 6) prostokątne o
zaokrąglonych narożach, przy czym krótsze zewnętrzne boki (7,
8) otworów (5, 6) przechodzą w odsądzenia (9, 10) w kształcie
litery "L", których poziome ramiona (11,12) mają kształt prosto
kąta o bokach krótszych od boków otworów (5,6) prostokątnych
i znajdują się powyżej krawędzi listwy. Na każdym z poziomych
ramion (11, 12) usytuowany jest podłużny otwór (14). Pod do
lnym otworem (5) prostokątnym, w podłużnej osi (3) listwy

U1(21) 103038 (22) 95 07 04 6(51) F21V 21/10
(71) F P Reklama Sp. z o.o., Poznań
(72) Chudzińska Astrida
(54) Listwa montażowa, zwłaszcza do kasetonu
reklamowego
(57) Listwa ma na obu końcach usytuowany symetrycznie
zewnętrzny otwór (1) prostokątny oraz dwa otwory (2,4) okrągłe,
przy czym średni otwór okrągły znajduje się w podłużnej osi (3)
symetrii, a duży otwór (4) okrągły umieszczony jest z lewej jego
strony, a ponadto ma dwa symetrycznie rozmieszczone otwory
(5,6) prostokątne o zaokrąglonych narożach. Krótsze zewnętrz
ne boki (7, 8) otworów (5, 6) przechodzą w odsądzenia (9, 10)
w kształcie litery 'L', których poziome ramiona (11, 12) mają
kształt prostokąta o bokach krótszych od boków otworów (5, 6)
prostokątnych i znajdują się powyżej krawędzi listwy. Na każ
dym z poziomych ramion (11, 12) usytuowany jest podłużny
otwór (14). Poniżej poprzecznej osi (15) umieszczone jest wy
cięcie (16) o kształcie zbliżonym do litery 'E" oraz dwa średnie
otwory (2) okrągłe na osi równoległej do poprzecznej osi (15), a
pod nimi znajdują się trzy małe otwory okrągłe (17) usytuowane
w podłużnej osi (3). Poniżej małych otworów (17), a jednocześ
nie nad dolnym otworem (5) prostokątnym znajduje się z lewej
strony duży otwór (4) okrągły, a z prawej strony największy otwór
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(18) okrągły. Powyżej poprzecznej osi (15) usytuowany jest z
lewej strony duży otwór (4) okrągły, a nad nim w podłużnej osi
(3) znajduje się najmniejszy otwór (19) okrągły. Drugi najmniej
szy otwór (19) umieszczony jest poniżej górnego otworu (6)
prostokątnego w osi podłużnej (3). Cała listwa montażowa wy
konana jest z blachy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105431

(22) 95 02 22

6(51) F23K 3/00

(75) Jörgen Overdahl Pedersen, Hjallerup, DK
(54) Rusztowy system przenośnikowy do ciepłowni
(57) Wzór użytkowy dotyczy dźwigni biegów i urządzenia
zabezpieczającego przed przeciążeniem w połączeniu z sy
stemem przenośnikowym do paliwa stałego. Nowość wzoru
stanowi układ napędu ze ślimakiem, w którym to układzie jest
duże przełożenie z minimalną stratą mocy oraz sprężyna (7)
do regulacji maksymalnego obciążenia, która jednocześnie
działa jako urządzenie (1) zabezpieczające przed przeciąże
niem dla ślimaka.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 102947

(22) 95 06 28

6(51) F23J 3/00

(71) Wrotyński Krzysztof, Leszno
(72) Wrotyński Krzysztof, Wrotyński Mieczysław
(54) Zespół do oczyszczania spalin kotłowych
(57) Zespół do oczyszczania spalin kotłowych według
wzoru ma położoną za rusztem stałym (3) płytę poziomą (4) z
uskokiem (5), w którym znajduje się dysza (8).
Na płycie poziomej (4) usytuowana jest przegroda
przednia (6) z poziomymi otworami przlotowymi (7), a pod
przegrodą przednią (6) umieszczona jest przegroda dolna (9)
zbudowana z murka przedniego (10) i tylnego (11), pomiędzy
którymi znajduje się płaski kanał (13) z wylotem (14) do
komory (15) wymieszania spalin.
Za przegrodą przednią (6) usytuowany jest murek (17)
pod którym umieszczona jest przegroda dolna (18) z otworami
przelotowymi (19). Pod rusztem stałym (3) biegnie przewód
(16) wchodzący w murek przedni (10).

(6 zastrzeżeń)

U1(21) 102962

(22) 95 06 30

6(51) F24B 7/04

(71) Penkala Mirosław, Pleszew
(72) Penkala Mirosław, Garsztka Zenon
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(54) Kocioł wodny niskotemperaturowy
(57) Kocioł wodny niskotemperaturowy ma komorę paleni
skową ze swobodnym wlotem powietrza i kolektorem nadmuchowym pod rusztem komory paleniskowej a także dwie prze
grody poziome (10), (11), które tworzą górną komorę spalania
(6), złożoną z kanałów (7), (8), (9). Wzdłuż krawędzi dolnej
przegrody poziomej (10) zamontowany jest kolektor nadmuchowy (12) z dyszami (13) powietrza rozmieszczonymi w rzędach i
skierowanych ku górnej komorze spalania (6).

(7 zastrzeżenie)

(54) Osłona grzejnika
(57) Maskownica (1) zamyka ściany boczne (2) połączone
ze sobą płytą perforowaną (3). Ściana czołowa maskownicy (1)
przechodzi ścianami narożnymi, przypominającymi kształtem
fragmenty pobocznicy walca, w ściany pionowe. Ściany piono
we maskownicy (1) są wysunięte poza ściany boczne (2). ściana
pozioma maskownicy (1) jest wysunięta powyżej płyty perforo
wanej (3). Płyta perforowana (3) ma otwory rozmieszczone na
całej powierzchni, która w rozwinięciu ma kształt prostokąta. Po
złożeniu boki krótkie płyty perforowanej (3) są zagięte pod
kątem rozwartym w stornę ścian bocznych (2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102930

(22) 95 06 29

6(51) F24H 1/20

(71) Spółdzielnia Metalowców KOTLARZ,
Pleszew
(72) Wroński Henryk
(54) Kocioł wodny, zwłaszcza centralnego
ogrzewania
U1(21) 103031

(22) 95 07 03

6(51) F24D 19/00

(71) Karwacki Jerzy, Gostynin; Biały Krzysztof,
Płock
(72) Karwacki Jerzy
(54) Grzejnik konwekcyjny

(57) Stałopalny, niskotemperaturowy kocioł wodny ma na
różnych poziomach komory paleniskowej umieszczone po
dajniki (11, 13) powietrza dostarczanego przewodem za po
mocą sterowanego sterownikiem (8) wentylatora. Ponadto
ściana wodna (3) oddzielająca komorę od drugiej komory
konwekcyjnej ma ukształtowany próg (2), w którym ułożone
są poziomo rury, zaś w kanale komory konwekcyjnej umiesz
czone są pionowo listwy turbulizacyjne.

(6 zastrzeżeń)

(57) Grzejnik konwekcyjny do ogrzewania pomieszczeń
zbudowany jest z płyt pionowych (1) usytuowanych względem
siebie równolegle, w odległościach równych szerokości za
gięć pionowych krawędzi płyt i z wężownicy (2) osadzonej w
zespole płyt (1). Każda płyta (1) ma cztery otwory z tulejowymi
zakończeniami, przez które przechodzą rurki wężownicy (2).
Wężownica zawiera dwie równoległe pętle (7) obiegu medium
grzewczego, połączone z króćcami wlotowym i wylotowym za
pomocą trójników. Średnica otworów w płytach (1) i ich tulejowych zakończeń równe są średnicy zewnętrznej rurek wężowni
cy. Na rurkach wężownicy pomiędzy płytami (1) osadzone są
pierścienie dystansowo -dociskowe (9), zaciskające tu lejowe
zakończenia otworów płyt (1) na rurkach wężownicy (2).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103028

U1(21) 102906

(22) 95 06 23

(75) Daleszyński Paweł, Poznań

6(51) F24D 19/06

(22) 95 07 03

6(51) F24H 7/02

(71) Biuro Techniki Kotłowej Sp. z o.o.,
Tarnowskie Góry
(72) Wasylów Józef, Machura Karol, Machura
Marian, Łukoszek Eugeniusz
(54) Podgrzewacz wody
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podgrzewacz wo
dy do kotłów wodnorurowych. Podgrzewacz usytuowany jest na
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kanale spalin a jego obudowa (3) stanowi element kanału.
Wychodzące z komór wlotowej (6) i wylotowej (7) wężownice (1)
podgrzewacza usytuowane są poziomo i poprzecznie do kie
runku spalin. Odstępy między rurami wężownic (1) ustalane
są za pomocą dystansowych piaskowników (2).
W górnej części obudowy (3) podgrzewacza znajdują
się otwory z wiązami (4), a w części dolnej lej (5) z otworem
spustowym.
Ułatwia to czyszczenie powierzchni wężownic (1) np.
poprzez mycie. Podgrzewacz włączony jest równolegle do obie
gu wodnego kotła.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 104761

(22)96 05 23

6(51) G01B 5/08
G01B 3/38
(71) Krynicki Ryszard, Raciborowice
(72) Krynicki Ryszard, Biernat Jerzy
(54) Przyrząd do mierzenia średnic

(57) Przyrząd ma szczękę oporową stałą (1) o kształcie zbli
żonym do dużej litery L, której jedno ramię jest wykształcone w
rękojeść (2). Rękojeść (2) posiada wewnętrzne, otwarte z jednej,
wewnętrznej strony gniazdo montażowe (9), w którym osadzony
jest sztywno i bez luzu koniec prowadnicy (10). Drugie, poprze
czne ramię gniazdowe (3) ma zewnętrzne wyżłobienie (4) i
wewnętrzne gniazdo listwowe. W gnieździe listwowym ramienia
gniazdowego (3) umieszczona jest bez luzu częścią swej długo
ści listwa pomiarowa (6) stała. Szczęka pomiarowa (11), mająca
w przybliżeniu kształt litery L, jest osadzona suwliwie na prowad
nicy (10). Prowadnica (10) umieszczona jest z nieznacznym
luzem w wewnętrznym kanale ślizgowym (13) ramienia szczęki
pomiarowej (11), ukształtowanego w rękojeść (12). W drugim,
prostopadłym ramieniu gniazdowym (14) jest dwustronnie
otwarte gniazdo listwowe, w którym umieszczona jest bez luzu
częścią swej powierzchni oraz zamocowana sztywno listwa
pomiarowa (16) suwliwa.

(54) Korpus czujnika pomiaru ciśnienia
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji kor
pusu czujnika pomiarowego ciśnienia, zapewniającego prawid
łowy pomiar ciśnienia zarówno czujników montowanych na
instalacji, jak i czujników zanurzeniowych. Korpus czujnika jest
w postaci cylindrycznej tulei (1) z denkiem (2) stanowiącym
membranę pomiarową. Na średnicy zewnętrznej tulei (1) są dwa
jednakowe gwinty (3) i (4), rozdzielone sześciokątnym kołnie
rzem (5).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 103003

(22) 95 06 30

6(51) G09B 23/04

(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Składane modele obrotowych brył
geometrycznych

U1(21) 103012

(22) 95 06 30

6(51) G01L 19/04

(75) Szczepaniak Koleta, Gdańsk; Józefiak Lech,
Gdańsk; Wtorek Jerzy, Gdańsk; Stole
Henryk, Gdańsk

(57) Wzory użytkowe rozwiązują problem opracowania mo
deli obrotowych brył geometrycznych w postaci stożka, walca i
kuli do demonstrowania ich w procesie nauczania. Modele
składają się z: - podstawki (montażowej) dla stożka, a dla walca
dwóch podstawek (1) (natomiast kula ma podstawkę w postaci
szklanki); - podstawy z kartonu (2) w kształcie koła (dla walca 2
koła); - powierzchni bocznej bryły z przezroczystej pleksi (4) (w
kuli taką powierzchnię tworzą dwie półkule również z przezro
czystej pleksi); - dodatkowej rozwiniętej powierzchni bocznej z
kartonu (6), którą po uprzednim zwinięciu w rulon wkładany do
wnętrza plastykowej powierzchni bocznej stożka i walca (4); figur płaskich z kartonu będących połową przekroju osiowego
bryły: dla stożka - trójkąt prostokątny (7), przyklejony przyprostokątną do kawałka drutu (8), dla walca - prostokąt (5), przykle
jony jednym bokiem do kawałka drutu (6), dla kuli - półkole (3),
przyklejone średnicą do kawałka drutu; - figur płaskich z karto
nu, będących całym przekrojem osiowym bryły: dla stożka trójkąt równoramienny, przyklejony wysokością figury do kawał-
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ka drutu (8), dla walca - prostokąt przyklejony w miejscu osi
obrotu do kawałka drutu (6), dla kuli - koto (wielkie) (5),
przyklejone średnicą do kawałka drutu.
Po włożeniu do wnętrza powierzchni bocznej odpo
wiedniej bryły końca drutu z przyklejonym trójkątem prosto
kątnym, prostokątem (połową przekroju walca) lub półkolem
i zamknięciem tych powierzchni podstawą, w przypadku wal
ca dwoma podstawami, a w kuli drugą półkulą (stawiając je
na podstawce) - otrzymujemy modele brył obrotowych goto
wych do demonstrowania.
Obracając palcami prawej ręki górny koniec drutu
wokół osi obrotu widzimy, jak powstaje bryła obrotowa.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 102954 (22) 95 06 28
6(51) G09F 7/18
(75) Maj Zbigniew, Radom; Morski Stanisław,
Kielce; Skorża Józef, Radom
(54) Element konstrukcyjny, zwłaszcza ekranu
reklamowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element
konstrukcyjny, zwłaszcza ekranu reklamowego o pod
wyższonej wytrzymałości.
Element konstrukcyjny stanowi przelotowa, cien
kościenna kształtka o zarysie trójkąta równobocznego
(1) z zaokrąglonymi narożami (1.1),w który wpisany jest
okrąg tworzący rurową komorę (2), przy czym grubość
ścianki komory (2) jest równa grubości ścianki zarysu
trójkątnego (1) w jego narożach (1.1).
Grubość ścianki zarysu trójkątnego zwiększa się
ku środkowi.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 102905 (22) 95 06 23 6(51) H01F37/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad
Marek Bogdan, Żuk Jan
(54) Uzwojenie trakcyjne cewki dławika torowego
(57) Uzwojenie trakcyjne cewki dławika torowego wyko
nane jest z płaskownika aluminiowego (1).
Końcówki (2) uzwojenia składają się z trzech
warstw: wewnętrznej aluminiowej (1) i pokrywającej we
wnętrzną warstwę, dwóch zewnętrznych warstw z materiału
bardziej odpornego na utlenianie.

(7 zastrzeżenie)
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Ul(21) 103033 (22) 95 07 03 6(51) H01F 37/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad
Marek Bogdan, Żuk Jan
(54) Uzwojenie trakcyjne cewki dławika torowego
(57) Uzwojenie trakcyjne cewki dławika torowego wykona
ne jest z płaskownika aluminiowego (1). Końcówki (2) uzwo
jenia ukształtowane są z aluminiowego rdzenia pokrytego
podkładową warstwą metalu mającego dobrą przyczepność
do aluminium. Na warstwę podkładową naniesiona jest zew
nętrzna warstwa ochronna metalu mającego barwę inną niż
metal warstwy podkładowej oraz bardziej odpornego na utle
nianie niż aluminium.
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przewodami, przy czym obudowa (1) jest wyposażona w rozłączniki wnętrzowe (2) rozmieszczone równolegle obok siebie i
oddzielone izolacyjnymi przegrodami (3), zaś każdy rozłącznik
wnętrzowy (2) jest połączony z prętem (4) za pośrednictwem
zacisku (5) utworzonego z dwu pokryw z rowkami dla prętów (4)
a obie pokrywy są połączone śrubą. Rozdzielnica charakteryzu
je się tym, że pręty (4) mają kołowy przekrój poprzeczny o
średnicy równej 0,5-0,7 odległości między rowkami pokrywy (6,
7) a ponadto pręty (4) mają podcięcia na wysokości śruby.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103032 (22) 95 07 03 6(51) H01R 11/11
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad
Marek Bogdan, Żuk Jan
(54) Końcówka linki przewodu elektrycznego do
połączeń dławików torowych
(57) Końcówka linki przewodu elektrycznego do połączeń
dławików torowych wykonana jest z aluminium. Część robocza
końcówki ukształtowana jest z aluminiowego rdzenia (2) pokry
tego podkładową warstwą (3) metalu mającego dobrą przycze
pność do aluminium. Na warstwę podkładową naniesiona jest
zewnętrzna warstwa (4) ochronna metalu mającego barwę inną
niż metal warstwy podkładowej oraz bardziej odpornego na
utlenianie niż aluminium.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104997

(22) 96 07 09

6(51) H02B 1/015
H02B 1/26
(71) Elektromontaż Wrocław SA, Wrocław
(72) Kiciewicz Grzegorz, Błaszczyk Andrzej
(54) Rozdzielnica elektryczna, zwłaszcza
średnionapięciowa

(57) Rozdzielnica elektryczna jest utworzona z obudowy (1),
wewnątrz której osadzone są podzespoły połączone ze sobą

U1(21) 103022 (22)95 06 30
6(51) H02G 3/22
(71) WIREMOLD Sp z o.o., Gdynia
(72) Nowakowski Krzysztof
(54) Prostopadłościenna listwa instalacyjna
(57) Prostopadłościenna listwa wykonana ze specjalnego
tworzywa sztucznego ma podstawę (1) w kształcie rynny z
trzema równymi komorami (A, B, C), utworzonymi przez ściany
boczne {5) i dwie wyłamywalne przegrody (6) w postaci piono
wych płytek, umieszczonych na trójkątnych występach (4), osa
dzonych na krótkich nóżkach.
Wyłamywalne przegrody (6) można łatwo usunąć w
razie konieczności powiększenia objętości komory w której ulo
kowane mają być przewody z napięciem powyżej 70 V.
W celu przywrócenia układu trójkomorowego lub dwu
komorowego należy usytuować wymienialną przegrodę na trój
kątnym występie (4).
Na ścianach bocznych (5), w połowie wysokości usytuo
wane są łapki (2), natomiast u góry znajdują się zakończenia
ścian w postaci krótkich, poziomych wypustek (3).
Łapki (2) służą do zamocowania elementów dociskają
cych przewody w komorze.
Poziome wypustki (3) pozwalają umieścić pokrywę, któ
ra ma kształt płyty, mającej wzdłuż dłuższych boków rowki ze
znajdującymi się poniżej trójkątnymi zębami zatrzaskowymi.
Ono komory (A) ma wzdłużny, czerwony pasek do oz
naczania toru przewodów o napięciu >70V, dno komory (C) ma
pasek czarny do oznaczania toru przewodów o napięciu <70 V.
Natomiast w komorze (B) ulokowane są przewody telekomu
nikacyjne.
Podstawa i pokrywa wykonane są w barwach i mają
fakturę umożliwiającą na ich zastosowanie w pomieszczeniach
o różnym wystroju i kolorystyce.

(3 zastrzeżenia)
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korzystaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej średnich
napięć. Linka fazowa (4) jest w obszarze wyprowadzenia z niej
kabla światłowodowego (5) uchwycona spiralą odciągową (3) i
zaczepiona do izolatora odciągowego (2), zawieszonego na
słupie (1). Od strony spirali odciągowej (3) na kablu światiowodowym (5) jest zawieszony izolator przepustowy (9). Od strony
masztu słupa (1) izolator przepustowy (9) jest podwieszony pod
izolatorem odciągowym (2). Wyprowadzony z izolatora przepu
stowego (9) kabel światłowodowy (5) jest uformowany w łuk ku
masztowi słupa (1) i schodzi wzdłuż masztu do światłowodowej
mufy złącznej o potencjale ziemi.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103023

(22) 95 06 30

6(51) H02G 3/22

(71) WIREMOLD Sp. z o.a, Gdynia
(72) Nowakowski Krzysztof
(54) Listwa instalacyjna
(57) Listwa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego
ma kształt prostopadłościennej rynny (1) z pokrywą, wewnątrz
której występują trzy komory (A, B, C), utworzone przez ściany
boczne (5), wyłamywałną (usuwalną) przegrodę (6) usytuowaną
w osi symetrii podstawy (1) i ze stałą przegrodą (2) znajdującą
się w odległości 1/4 szerokości podstawy od bliższego jej boku
(5). Ściany boczne zakończone są u góry krótkimi, poziomymi
wypustkami (3), a pokrywa jest w kształcie płyty mającej wzdłuż
obu dłuższych boków rowki ze znajdującymi się poniżej trójkąt
nymi zębami zatrzaskowymi. W dnie komory (A) i (B) znajduje
się przynajmniej po jednym, trójkątnym występie (4) osadzonym
na krótkiej nóżce do zamocowywania wymienialnych przegród
oraz wzdłużne paski: czerwony w komorze (A) do zaznaczenia
toru przewodów wysokonapięciowych i czarny w komorze (B)
do zaznaczania torów niskonapięciowych < 70 V. W komorze
(C) układa się przewody telekomunikacyjne. Podstawa jest mo
cowana do ściany za pomocą wkrętów (kołków) i ma wraz z
pokrywą dowolny kolor i fakturę, dostosowane do kolorystyki i
wystroju pomieszczenia.

(4 zastrzeżenia)

6(51) H03K 3/00
H02N 11/00
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa
(72) Jakubowski Janusz, Karpiński Lesław,
Ziółkowski Adam
(54) Układ mechaniczny generatora
wysokonapięciowych impulsów sterujących

U1(21) 102956

U1(21) 102975

(22) 95 06 29

6(51) H02G 7/00

(71) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
ENERGOPROJEKT Kraków SA, Kraków
(72) Molski Piotr, Gajewski Krzysztof,
Argasińska Halina, Musiał Tomasz,
Wyszogrodzki Zbigniew, Kapołka Paweł, Put
Krzysztof
(54) Układ odciągowy do łączenia linki fazowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ odciągowy do łącze
nia linki fazowej, zawierającej co najmniej jeden kabel światło
wodowy, z innym kablem światłowodowym, pozwalający na
realizację telekomunikacyjnego łącza światłowodowego z wy

(22) 95 06 30

(57) Układ mechaniczny generatora wysokonapięciowego
impulsów sterujących, charakteryzuje się tym, że w obudowie
walcowej (1), wykonanej z rury PVC, są umieszczone trzy czteroelektrodowe iskierniki z przyległymi kondensatorami wyso
konapięciowymi (58, 59,60,61,62,63), opornikami (87,88,90)
obwodu ładującego napięciem ujemnym, opomiklami (94, 95,
97) obwodu ładującego napięciem dodatnim i opornikami (66,
67, 68, 70, 71, 72) obwodu podpalania. Obudowa (1) jest
umocowana do podstawy krzyżakowej, jezdnej (2) wertykal
nie. Kondensatory wysokonapięciowe (58, 59, 60, 61, 62, 63)
są usytuowane po obu stronach obudowy (1) i umocowane
do wystających końców wsporników podwójnych (6, 7, 8).

(7 zastrzeżeń)
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prostownika wysokiego napięcia (4), bloku sterowania (6),
opornika ładująco -rozładowującego (7), dzielnika napię
cia (8), opornika wyjściowego (9), układu oporników (10)
ograniczających prąd ładowania i zespołu zwieracza (5),
charakteryzuje się usytuowaniem tych elementów konstru
kcyjnych (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) na płycie osadczej (11)
oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi opornika wyjścio
wego (9), zespołu zwieracza (5), pośredniego połącze
nia przewodów wysokonapięciowych, (54, 58, 59, 60,
67, 68, 70, 7 1 , 74, 76, 77) i zacisków połączeniowych
(G) końców uzwojeń cewek indukcyjnych (2).

(5 zastrzeżeń)
U1(21) 102958

6(51) H03K 3/00
H02N 11/00
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa
(72) Jakubowski Janusz, Karpiński Lesław,
Ziółkowski Adam
(54) Układ mechaniczny generatora
wysokoenergetycznych impulsów prądowych
prostokątnych

U1(21) 102957

(22) 95 06 30

6(51) H03K 3/00
H02N 11/00
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa
(72) Antonik Andrzej, Jakubowski Janusz,
Karpiński Lesław, Ziółkowski Adam
(54) Układ mechaniczny wielozakresowego
generatora impulsów prostokątnych

(22) 95 06 30

( 5 7 ) Układ mechaniczny generatora wysokoenergetycznych
impulsów prądowych, prostokątnych, utworzony z baterii kon
densatorów wysokonapięciowych (1), umieszczonych w stoja
kach (3) rzędami, charakteryzuje się tym, że zawiera opornik
zmienny (2) mający siłownik pneumatyczny i zestaw zwieracza,
przy czym opornik (2) jest włączony w obwód potencjału dodat
niego za pomocą przewodu wysokonapięciowego (81) połączo
nego z szynami zbiorczymi (9, 11, 14) potencjału dodatniego
każdego stojaka (3).

(5 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Układ mechaniczny generatora wielozakresowego
impulsów prostokątnych, utworzony z kondensatorów wyso
konapięciowych (1), cewek indukcyjnych (2), transformatora,

U1(21) 102959

(22) 95 06 30

6(51) H03K 3/00
H02N 11/00
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa
(72) Jakubowski Janusz, Karpiński Lesław,
Ziółkowski Adam
(54) Mechaniczny układ generatora sekwencji
dwudziestu czterech impulsów dużej mocy

( 5 7 ) Mechaniczny układ generatora sekwencji dwudziestu
czterech impulsów dużej mocy, składający się z baterii konde
nsatorów wysokonapięciowych (1), umieszczonych w stojaku
stalowym (7), z cewki indikcyjnej (3), z opornika wyjściowego
(2), z dwudziestu czterech oporników ładujących (5) i z dwudzie
stu czterech oporników szeregowych (6), charakteryzuje się
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tym, że zawiera zespół łącznika mechanicznego z napędem
pneumatycznym (4), którego zwarte kontakty łącznie ze współ
działającymi z nimi elementami elektrycznymi (1, 2, 3, 4, 5)
tworzą pojedyncze oczka generatora, przy czym konstrukcja
zespołu łącznika mechanicznego (4) jest również charakterysty
czna w tym układzie generatora.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102899

(22) 95 06 23

6(51) H05K 13/08

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Kurek Ryszard, Czwartacka Anna,
Stachowski Bogdan
(54) Urządzenie do testowania płytek
drukowanych

U1(21) 102960

(22) 95 06 30

6(51) H03K 3/00
H02N 11/00
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa
(72) Jakubowski Janusz, Karpiński Lesław,
Ziółkowski Adam
(54) Układ mechaniczny generatora Marxa
wielkiej mocy

(57) Układ mechaniczny generatora Marxa wielkiej mo
cy, składający się z kondensatorów wysokonapięciowych,
impulsowych (1 - 20), z iskierników (31, 32, 33), z oporni
ków ładujących, z oporników sprzęgających (34, 35) ele
ktrody podpalające tych iskierników (31, 32, 33), z opornika
uziemiającego (37) te elektrody podpalające, z oporników
uziemiających (28, 29, 30) i z kondensatora sprzęgającego
(21) impulsu podpalającego, charakteryzuje się rozmiesz
czeniem przestrzennym tych elementów konstrukcyjnych
na podeście izolacyjnym (22), przed tym podestem (22)
oraz po lewej i po prawej jego stronie, poza tym konstrukcją
iskierników (31, 32, 33).

(13 zastrzeżeń)

(57) Na powierzchni płyty (1) rozmieszczone są przesuwnie
krótkie wsporniki (2) i długie wsporniki (3) korzystnie w kształcie
wysokich prostopadłościanów z wąskimi prostopadłościennymi
występami od strony zewnętrznej płyty (1). W płycie (1) w
kierunku osi współrzędnych x i osi współrzędnych y wykonane
są po dwie równoległe do siebie szczeliny (6, 7) z podfrezowaniami pod łby elementów złącznych.

(2 zastrzeżenia)

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

Numer, rodzaj i data
publikacji
międzynarodowej

Numer i data
zgłoszenia
międzynarodowego

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9523803
9601520
9608937
9614468
9617248
9617495
9621464
9621628
9621919
9621930
9622110
9622295
9622430
9623415
9623419
9623435
9623575
9623709
9623731
9624059
9624165
9624269
9624576
9624727
9625214
9625519
9625553
9626611
9626690
9626759
9627026
9627028
9627173
9627449
9627943
9628169
9628473
9628604
9628920
9629459
9630295
9630849
9631041
9631330
9631342
9631436
9631664

2

2

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

950908
960118
960321
960517
960606
960606
960718
960718
960718
960718
960725
960725
960725
960808
960808
960808
960808
960808
960808
960808
960808
960815
960815
960815
960822
960822
960822
960829
960906
960906
960906
960906
960906
960912
960912
960919
960919
960919
960919
960926
961003
961003
961003
961010
961010
961010
961010

US 9502529
SE 9500820
FI 9500491
SE 9501219
US 9515982
FI 9500656
US 9600871
FI 9600001
NO 9600009
US 9600062
US 9600612
US 9601472
NL 9600030
DK 9500047
US 9601307
NO 9600020
US 9513425
US 9601525
GB 9600232
DK 9600050
US 9516399
AT 9600017
EP 9600207
NL 9600059
US 9601885
US 9601938
CZ 9600005
US 9601067
US 9603078
US 9602267
US 9602380
FI 9600122
IB 9600355
US 9603120
US 9601426
US 9602695
US 9603661
AT 9600050
US 9602910
GB 9600612
US 9516355
US 9604229
US 9604122
CA 9600188
US 9604668
ES 9600078
GR 9500013
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950301
950703
950911
951018
951204
951128
960116
960102
960112
960116
960117
960116
960116
950131
960131
960130
951005
960205
960201
960131
951229
960205
960111
960207
960209
960215
960201
960116
960304
960228
960227
960301
960223
960301
960222
960314
960318
960315
960304
960315
951218
960327
960326
960404
960404
960408
950725

C07F
07/08
13/00
H02J
07/38
H04Q
11/12
D21C
G01N
33/55
H05B
01/02
A61K
39/00
C03C
03/07
G09F
17/00
01/08
G21F
47/36
A61K
C07D 495/14
E04B
02/82
A21C
15/00
01/00
A23K
A47C
03/20
B01D
53/04
B65D
71/00
C02F
01/00
G01N
33/53
H01L
29/12
A43C
07/08
C07C 213/04
E02F
05/28
B01D
17/00
C12Q
01/68
D21C
11/00
H04N
07/16
A61F
02/14
A61M 31/00
C12Q
01/68
C13K
13/00
G08B
23/00
B05C
17/00
H03B
29/00
A61K
31/70
C07K
16/30
D06P
05/00
H04L
29/06
D06M 17/00
B67D
05/56
17/50
G06F
H04L
29/06
B28B
19/00
B32B
03/02
C02F
01/44
E03D
09/08
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WO
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WO
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WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9631790
9634491
9634493
9634494
9634499
9634500
9634503
9634504
9634505
9634506
9634507
9634509
9634511
9634512
9634516
9634517
9634518
9634520
9634521
9634522
9634523
9634526
9634527
9634528
9634530
9634531
9634532
9634533
9634535
9634536
9634537
9634538
9634539
9634540
9634541
9634542
9634545
9634546
9634548
9634550
9634551
9634553
9634554
9634555
9634562
9634564
9634566
9634568
9634571
9634574
9634575
9634576
9634577
9634579
9634581
9634583

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

3\

2
961010
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961031
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107
961107

GB 9600823
US 9605729
SE 9600492
US 9604904
SE 9600388
SE 9600389
GB 9600986
SE 9600510
GB 9600950
EP 9601611
SE 9600532
US 9605837
CA 9600258
US 9606021
GB 9601029
US 9505158
FR 9600566
EP 9601847
FR 9600685
US 9505627
US 9514761
US 9606044
EP 9601672
US 9605951
FR 9600665
EP 9601840
DK 9600204
NL 9600194
US 9505685
EP 9601659
EP 9601587
US 9605988
GB 9601055
GB 9601028
EP 9601475
AU 9600269
US 9606260
EP 9601785
US 9605756
US 9606310
US 9606311
SE 9600580
US 9505684
US 9606043
US 9605738
US 9602437
GB 9601002
US 9606274
US 9606315
US 9605911
DK 9600201
SE 9600491
EP 9601096
CA 9600281
AU 9600259
US 9604831

960403
960424
960417
960409
960326
960326
960425
960418
960419
960415
960423
960426
960424
960429
960426
950426
960412
960503
960506
950505
951114
960430
960422
960429
960502
960503
960502
960506
950505
960418
960412
960430
960502
960430
960404
960503
960503
960429
960426
960502
960502
960503
950501
960430
960425
960304
960426
960503
960502
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WO 9635700 A1
WO 9635701 A1
WO 9635705 A1
WO 9635706 A1
WO 9635707 A1
WO 9635709 A1
WO 9635711 A1

117

2
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114

AU 9600276
US 9506694
US 9606637
US 9606393
JP 9601239
US 9607189
ES 9600100
CH 9600170
IE 9600027
US 9606834
GB 9601143
BE 9600049
US 9606798
GB 9601139
IE 9600028
US 9606517
SE 9600449
CA 9600292
US 9605358
CA 9600298
DK 9600205
AU9600284
US 9602928
EP 9601852
US 9606344
EP 9601917
NO 9600115
EP 9601934
FR 9600715
EP 9601781
EP 9601803
US 9605243
EP 9602122
EP 9601754
US 9606831
US 9606119
EP 9601722
EP 9601800
EP 9601827
FR 9600682
GB 9601137
JP 9600829
US 9606708
EP 9601774
US 9605202
EP 9602023
NL 9600198
US 9606404
FR 9600721
US 9606731
GB 9601144
US 9606673
US 9606718
US 9606381
US 9606388
GB 9601136

3
960509
950525
960508
960507
960510
960508
960509
960506
960513
960513
960510
960508
960508
960510
960513
960508
960409
960510
960417
960510
960502
960509
960304
960503
960506
960508
960510
960506
960510
960429
960430
960416
960509
960426
960509
960503
960425
960430
960502
960506
960510
960328
960509
960426
960418
960510
960508
960507
960510
960510
960510
960510
960510
960507
960509
960510

B63B
B63B
B63B
B65C
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B66B
B67D
B67D
B67D
B68G
C01B
C01C
C02F
C02F
C04B
C04B
C04B
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07F
C07F
C07F
C07H
C07H
C07H
C07H
C07J
C07K
C07K

01/38
22/02
35/28
09/04
03/04
05/42
19/40
45/30
47/12
71/00
77/04
83/62
01/34
01/07
03/02
05/58
09/00
05/02
03/00
03/28
03/30
09/04
14/04
22/00
21/06
29/76
53/06
59/34
305/10
207/38
211/20
211/22
211/90
213/55
223/12
239/46
239/54
249A2
277/74
403/06
403/12
413/06
471/04
487/04
487/04
501/24
15/00
15/00
17/02
15/00
17/08
21/00
21/00
07/00
01/11
05/02

118

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9635712
9635714
9635715
9635717
9635718
9635719
9635720
9635721
9635722
9635723
9635724
9635725
9635728
9635730
9635731
9635734
9635739
9635740
9635744
9635748
9635757
9635762
9635768
9635769
9635770
9635771
9635773
9635774
9635775
9635776
9635779
9635781
9635783
9635786
9635788
9635789
9635790
9635791
9635792
9635793
9635795
9635796
9635798
9635799
9635800
9635806
9635808
9635810
9635812
9635813
9635817
9635819
9635820
9635828
9635833
9635838

A1
A1
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Nr 1 (601) 1997

2
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114

GB 9601135
GB 9601138
GB 9601056
US 9606389
EP 9601988
GB 9601152
EP 9601979
EP 9601980
US 9606068
IT 9600092
IT 9600093
US 9606132
EP 9601853
FI 9600253
IB 9600520
US 9604050
NL 9600188
US 9605916
EP 9601594
AT 9600093
GB 9600954
US 9514020
DK 9600195
EP 9601559
EP 9601693
US 9606379
EP 9601705
US 9605856
EP 9601905
US 9605846
GB 9601108
US 9606537
US 9606607
JP 9601236
US 9606384
US 9606911
GB 9601155
FR 9600691
AU 9600286
CA 9600297
US 9606163
US 9606705
NL 9600195
US 9606161
EP 9602128
US 9606385
NL 9500168
US 9606579
US 9606763
US 9605291
GB 9601125
US 9605327
US 9606365
GB 9601117
US 9606762
SE 9600595

3
960510
960510
960502
960509
960510
960513
960508
960508
960501
960507
960507
960501
960503
960507
960422
960326
960502
960501
960416
960509
960419
951027
960430
960409
960419
960502
960422
960426
960507
960426
960509
960508
960508
960509
960508
960510
960513
960509
960509
960510
960502
960510
960507
960502
960513
960509
950510
960509
960509
960417
960510
960424
960506
960509
960509
960507

C07K
C07K
C07K
C07K
C07K
C07K
C08B
C08B
C08B
C08F
C08F
C08F
C08F
C08F
C08F
C08G
C08G
C08J
C08J
C08L
C09D
C10G
C11B
C11D
CUD
CUD
C11D
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12P
C12P
C12Q
C12Q
C12Q
C12Q
C12Q
C22C
C22F
C23C
C23F
D03D
D21F

05/03
05/06
07/04
14/18
14/50
16/18
37/08
37/08
37/10
02/00
02/00
02/46
08/12
210/00
230/08
18/62
69/48
03/00
09/38
03/02
U/10
U/05
05/00
01/66
01/94
03/12
13/18
00/00
01/20
05/08
U/02
15/10
15/11
15/12
15/15
15/20
15/29
15/52
15/53
15/55
15/60
15/60
15/86
07/18
07/58
01/37
01/68
01/68
01/68
01/70
01/05
01/04
14/06
13/08
23/00
01/66

Nr 1 (601) 1997

1
WO 9635840
WO 9635841
WO 9635842
WO 9635843
WO 9635844
WO 9635845
WO 9635847
WO 9635848
WO 9635851
WO 9635852
WO 9635857
WO 9635860
WO 9635862
WO 9635863
WO 9635868
WO 9635875
WO 9635876
WO 9635879
WO 9635882
WO 9635889
WO 9635897
WO 9635898
WO 9635902
WO 9635903
WO 9635905
WO 9635906
WO 9635907
WO 9635908
WO 9635909
WO 9635912
WO 9635913
WO 9635914
WO 9635918
WO 9635919
WO 9635920
WO 9635922
WO 9635923
WO 9635928
WO 9635931
WO 9635934
WO 9635935
WO 9635936
WO 9635940
WO 9635941
WO 9635944
WO 9635945
WO 9635946
WO 9635947
WO 9635950
WO 9635955
WO 9635956
WO 9635958
WO 9635960
WO 9635961
WO 9635963
WO 9635964

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

119

2
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114

FR 9600696
SE 9600591
EP 9501807
US 9606650
US 9605656
CA 9500281
CA 9600288
GB 9601124
EP 9601079
AU 9600290
GB 9601115
NL 9600200
NZ 9600041
AU 9600271
DE 9600797
DK 9600202
IB 9600445
NO 9600111
US 9606460
FI 9600267
FI 9600251
NO 9600110
GB 9501066
US 9606419
CA 9600303
SE 9600593
ES 9500055
US 9606230
DK 9600210
US 9505738
CA 9600273
EP 9601909
GB 9601089
GB 9601090
GB 9601091
US 9515023
US 9606541
US 9606434
US 9605961
GB 9601081
DK 9600211
FI 9600270
EP 9601817
NO 9600108
GB 9601110
GB 9601121
GB 9601122
HU 9600027
EP 9602064
IB 9600418
DE 9600867
US 9603797
GB 9601141
US 9606440
RU 9600207
GB 9601111

3
960509
960506
950512
960510
960426
950511
960507
960510
960314
960510
960510
960509
960510
960506
960508
960502
960513
960508
960507
960513
960506
960508
950510
960507
960513
960507
950512
960503
960507
950508
960502
960507
960508
960508
960508
951121
960510
960508
960430
960507
960509
960513
960502
960503
960509
960510
960510
960509
960511
960508
960507
960321
960509
960508
960802
960509

D21H
D21H
E02B
E03F
E04B
E04B
E04D
E04D
E05B
E05B
E21B
F01B
F02B
F02B
F02F
F04B
F04B
F04D
F16B
F16H
F16K
F16K
F16L
F16L
F16L
F16L
F16L
F23D
F23G
F24C
F25C
F25J
F41A
F41A
F41A
G01B
G01B
G01F
G01J
G01L
G01M
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01S
G01S
G01S
G01S
G01T

17/29

21/16
08/02
01/00
01/00
02/86
13/08
13/15
13/10
65/04
34/04
09/02
57/00
69/04
03/12
39/12
43/06
29/66
17/00
03/72
11/08
17/12
01/19
03/08
37/12
37/12
41/06
11/00
05/16
01/14
01/14
01/02
33/04
33/04
33/04
11/24
17/00
23/02
01/44
19/14
11/00
01/20
21/77
21/88
27/41
27/44
27/44
27/72
33/50
33/57
33/74
03/02
05/16
13/42
17/02
01/20
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

11
WO 9635967
WO 9635968
WO 9635969
WO 9635970
WO 9635971
WO 9635972
WO 9635973
WO 9635975
WO 9635978
WO 9635979
WO 9635982
WO 9635983
WO 9635984
WO 9635986
WO 9635987
WO 9635989
WO 9635990
WO 9635991
WO 9635993
WO 9635994
WO 9635995
WO 9635996
WO 9635998
WO 9635999
WO 9636001
WO 9636002
WO 9636004
WO 9636005
WO 9636007
WO 9636009
WO 9636011
WO 9636015
WO 9636018
WO 9636019
WO 9636021
WO 9636022
WO 9636023
WO 9636024
WO 9636025
WO 9636026
WO 9636030
WO 9636031
WO 9636032
WO 9636035
WO 9636036
WO 9636037
WO 9636040
WO 9636051
WO 9636052
WO 9636054
WO 9636056

A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A2

Nr 1 (601) 1997

961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114
961114

3
US 9606767
CN 9600032
US 9605629
US 9605448
GB 9601096
US 9606422
RU 9600161
GB 9600123
CH 9600179
US 9606458
EP 9601789
US 9605926
US 9606573
JP 9601210
US 9608354
US 9606500
US 9604884
US 9606376
US 9606286
US 9606568
US 9606480
US 9606640
US 9605210
US 9605211
US 9605986
EP 9501817
US 9606883
US 9607055
US 9606542
GB 9601105
US 9606653
US 9605622
US 9605533
DE 9600874
EP 9601966
GB 9601109
NO 9600109
EP 9601938
GB 9601104
EP 9602063
US 9605860
US 9606196
KR 9600071
NO 9600113
US 9605431
US 9606438
RU 9600208
NZ 9600038
US 9606709
US 9505732
US 9606529

960510
960509
960422
960419
960508
960507
960617
960122
960508
960507
960429
960429
960509
960507
960513
960507
960410
960506
960503
960508
960508
960508
960419
960419
960508
950512
960510
960507
960510
960509
960510
960416
960422
960510
960509
960509
960507
960508
960509
960510
960426
960502
960508
960509
960419
960508
960802
960509
960510
950509
960508

G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G04B
G04B
G05D
G05D
G05D
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06K
G06K
G06T
G06T
G07B
G07D
G07D
G07F
G07F
G07F
G07F
G07F
G08G
G08G
G08G
G09D
G09G
G09G
G10K
G11C
G11C
H01B
H01C

01/06
05/10
05/12
05/12
06/12
06/26
26/06
27/22
37/02
47/00
01/02
07/00
23/13
03/06
07/04
09/44
09/44
09/46
13/10
13/14
13/16
13/40
17/00
17/00
17/24
17/30
17/30
19/00
09/00
19/07
03/00
11/20
15/00
07/00
07/00
03/02
05/18
07/08
07/08
07/10
01/01
01/01
01/09
03/06
03/02
05/36
01/06
07/00
11/00
07/28
07/02

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań)
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań)
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony
zgłoszenia)

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW

Nr
zgłoszenia

IntCI 6

1
307494
309267
309268
309269
309270
309271
309312
309313
309314
309319
309320
309321
309323
309324
309363
309364
309365
309369
309370
309371
309372
309373
309374
309375
309376
309377
309378
309379
309380
309381
309410
309413
309414
309415
309416
309417
309421
309422
309423
309424
309425
309427
309428
309429
309430
309431
309432
309433
309434
309435

2
F03G
B64C
B64C
E01C
H01M
G07B
E01F
G01N
C08G
B09B
B29D
D06F
A23L
B63C
G02B
B60R
G01R
C02F
G01N
G06C
G01N
H03K
H03K
A61B
C25C
F01K
A23C
C07D
A47L
B60S
B01D
C07B
C09K
B60T
B09B
A23C
E01C
A21D
G01N
C10G
B21C
C01B
B60P
C05F
F02B
H02K
C23F
E21C
A61L
A61L

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

3
47
24
24
41
60
59
41
52
33
12
17
40
3
23
57
19
56
27
55
58
55
62
63
6
39
45
2
32
6
20
11
30
34
22
13
2
41
2
56
35
13
26
19
30
46
61
39
44
9
9

1
309436
309437
309438
309439
309440
309441
309442
309444
309450
309464
309465
309466
309467
309468
309469
309471
309472
309474
309475
309476
309478
309479
309480
309481
309482
309483
309484
309485
309486
309487
309488
309489
309490
309491
309492
309494
309495
309496
309498
309499
309501
309502
309503
309504
309505
309507
309508
309509
309510
309512

2
G01N
G01R
G01L
E05G
B64C
C02F
A23L
B28B
B32B
F16K
C07G
B65D
E03D
C02F
C02F
B01D
A61H
G05B
F23C
B09B
A23J
E04B
D02G
B64D
G06F
A41D
D21C
H03K
A61K
A23L
H03F
A47K
C22B
C22C
G12B
A61B
B60T
C02F
C01B
C01B
G01F
G01F
B60R
A01G
A47C
B04C
A61F
B23P
B65D
C07F

3
55
56
52
44
24
28
4
15
18
48
33
25
42
28
28
10
7
58
49
12
3
42
40
24
58
4
41
63
8
3
62
5
38
38
60
6
21
27
26
27
51
51
19
2
5
12
7
14
24
33

Nr
zgłoszenia

Int-CI6

1
309513
309516
309517
309518
309520
309521
309522
309527
309528
309529
309530
309531
309532
309533
309535
309542
314776
314832
314892
314907
314937
314944
314947
314948
314975
314976
314995
314996
315013
315014
315015
315016
315017
315018
315019
315020
315021
315022
315023
315024
315049
315067
315068
315090
315091
315107
315211
315214
315216
315232

2
B09B
B23P
B28B
B61L
C05D
A01C
C11D
A23N
G01N
G01N
G01N
G01N
C10C
A23L
C07C
D01G
E21F
A61K
F16K
A61C
B60R
B61D
C07D
B60R
A47B
A61K
E04C
A61K
G01B
H01R
F16L
E21F
F16B
B60R
E04B
B01J
B60T
H04N
B60C
B61L
H01R
C10G
F25B
B61D
H01R
E21F
A23K
A23L
G01M
C22B

Strona

3
12
14
15
23
29
2
36
4
53
53
54
55
34
3
30
39
44
8
48
6
19
22
32
20
5
7
43
7
50
61
49
45
47
20
43
11
21
63
18
23
61
35
49
22
61
45
3
4
52
37

122

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

315267
315269
315271
315291
315310
315324
315325
315350
315359
316234
316235
316236
316237
316238
316239
316240
316241
316242
316243
316251
316252
316253
316254

2
G09G
C05D
F03B
H02M
A23L
C09K
H01Q
C05B
C10M
B01D
C12N
C08J
B29C
B29C
C07D
B29C
C02F
C22B
A23D
B60K
C11D
C23C
B30B

3

1

59
30
46
62
3
34
60
29
36
11
37
34
17
16
32
16
29
38
3
18
36
39
17

316255
316256
316257
316258
316259
316260
316261
316285
316286
316287
316288
316289
316306
316307
316308
316309
316310
316311
316312
316313
316379
316380
316381

2
A61K
G07F
C07D
B65D
A61K
F02M
A61M
G01N
E04G
B60R
C07K
C07D
B27K
A61K
F16K
D04B
B23P
A61K
F16B
C07D
F16H
B27B
G01S

Nr 1 (601) 1997

3

1

8
59
31
25
8
46
9
56
43
20
33
31
15
9
48
40
14
8
47
31
47
14
57

316382
316383
316384
316385
316386
316387
316388
316389
316390
316391
316392
316393
316410
316411
316412
316413
316414
316415
316431
316432
316433
316434
316435

2
C07D
B65G
B65D
B01D
G02B
C07F
B23K
F28F
G02B
B01D
G01F
B29C
C10M
G06F
A61K
F23G
E04B
C08J
C07D
C22B
C12N
C12Q
C12N

3
31
26
25
10
57
33
13
50
57
11
51
15
36
58
9
49
42
34
30
38
37
37
37

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1
102898
102899
102902
102905
102906
102907
102908
102909
102911
102912
102913
102914
102915
102916
102917
102919
102920
102921
102922
102923
102925
. 102926
102927
102928
102929
102930
102932
102933
102934
102935
102936
102937
102938
102939
102940
102941
102942
102943
102946
102947
102948
102949
102950
102952
102954
102955
102956

2
E06B
H05K
E05F
H01F
F24D
A45D
F16J
B62J
B60B
E21F
B65G
B65G
A01D
F21S
F21S
A47C
A47C
B05B
B05B
B67C
A62C
E06B
E06B
A46B
B01D
F24H
F16D
E04B
B23D
E06B
E04H
E04H
E04H
F16D
F16H
F16D
E04G
E04G
B65H
F23J
E04H
E01F
F04D
F16D
G09F
B65D
H03K

3
91
105
86
101
99
67
95
75
73
92
80
80
65
96
96
68
68
72
72
81
70
90
91
67
71
99
94
83
72
92
84
85
85
94
95
94
84
84
81
98
85
82
93
95
101
79
103

1
102957
102958
102959
102960
102961
102962
102963
102964
102965
102966
102967
102968
102969
102970
102971
102972
102974
102975
102976
102977
102978
102979
102981
102982
102983
102984
102985
102986
102987
102988
102989
102990
102991
102992
102993
102994
102995
102996
102997
102998
102999
103000
103001
103003
103004
103006
103007

2
H03K
H03K
H03K
H03K
B01D
F24B
E03F
E03F
E02B
A47L
B65D
B65D
B65D
B65B
B62B
B65G
F04B
H02G
B65D
B62D
B62D
B62D
B66D
B62B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
A63H
B65G
F16S
A45B
A45B
E06C
G09B
E21B
A01M
C01B

3
104
104
104
105
72
98
83
83
82
69
78
78
77
75
73
79
93
103
78
74
74
75
81
73
86
90
86
87
87
87
88
88
91
88
90
90
91
70
79
96
66
66
92
100
92
66
82

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1
103008
103009
103011
103012
103013
103014
103015
103017
103018
103019
103020
103021
103022
103023
103025
103026
103027
103028
103029
103031
103032
103033
103035
103036
103037
103038
103043
103044
103047
103048
103049
103050
103051
103052
103053
104548
104761
104996
104997
105002
105016
105017
105035
105036
105431

2
A47J
B65D
A01M
G01L
A47C
A47C
A47C
B28D
A47D
E05B
A01K
E06B
H02G
H02G
E04B
A61M
A63H
F24H
B65G
F24D
H01R
H01F
F16C
F21V
F21V
F21V
E06B
E06B
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
A47C
G01B
F16G
H02B
A61G
A01K
B65G
A61F
B65D
F23K

3
69
78
66
100
67
67
68
73
69
86
65
89
102
103
83
70
71
99
80
99
102
102
93
96
97
97
89
89
75
76
76
76
76
77
77
69
100
95
102
70
65
79
70
77
98

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

1

2

1

2

W094/21441
W095/17455
W095/24517
W095/24831
WO95/24901
W095/24987
W095/24997
WO95/25021
WO95/25053
WO95/25072
WO95/25098
WO95/25110
W095/25123
WO95/25160
W095/25181
W095/25191
WO95/25210
W095/25221
W095/25378
W095/25526
WQ95/25531
W095/25534
W095/25545
W095/25571
WO95/25580
W095/25581
W095/25619
W095/25627
W095/25628
WO95/25670

316393
316236
316253
316243
316259
316310
316306
316251
316258
316241
316257
316239
316288
316252
316235
316309
316286
316260
316256
316255
316311
316412
316307
316385
316234
316391
316380
316238
316237
316384

W095/25721
W095/25723
W095/25727
W095/25757
W095/25787
W095/25814
W095/25823
WO95/25901
WO95/25930
W095/25937
W095/25945
W095/25956
W095/25969
W095/25978
WO95/26007
W095/26311
W095/26334
W095/26389
W095/26418
W095/26449
W095/26511
W095/26769
WO95/27055
WO95/30533
W096/19688
W096/22185
WO96/22201
W096/22857
W096/22995
W096/23997

316382
316289
316313
316415
316435
316434
316242
316312
316413
316389
316392
316285
316386
316390
316411
316383
316431
316410
316432
316414
316381
316261
316433
316240
316308
316254
316287
316388
316387
316379

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁC
DZIAŁD
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

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

2
10
26
39
41
45
50
60
121

II, WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁC
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
65
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
71
CHEMIA I METALURGIA
82
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
82
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
93
FIZYKA
100
ELEKTROTECHNIKA
101
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . 123
INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE

106

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE
WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

124

KOMUNIKAT
Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw informuje,
że ukażą się drukiem niżej wymienione wydawnictwa:
1. Roczne Wykazy Patentów za rok 1995
Tom I

cena 6,50 zł

Tom II

cena 24,00 zł

2. Roczne Wykazy Wzorów za rok 1995
cena 12,00 zł
Prosimy o składanie zamówień.

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw - Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw
informuje, że w m-cu grudniu 1996 r. ukazały się drukiem niżej wymienione
wydawnictwa:
1. "Ochrona Własności Przemysłowej w Państwach Europy Wschodniej
Podstawowe Akty Prawne "
cz. I - Federacja Rosyjska, Republika Białoruś, Ukraina
2. "Wybrane Zagadnienia z Orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy Urzędzie
Patentowym RP w latach 1995 -1996" cz. III
Prosimy o składanie zamówień.

Urząd Patentowy RP informuje,
że posiada do upłynnienia następujące urządzenia poligraficzne:
•

FOTO-skład

rok zakupu

1. Naświetlarka Comp/Set (AM Varityper 4560)
z wyposażeniem Comp/Set (AM Varityper 508)
2. Naświetlarka Comp/Edit ( AM Varityper 6850)
i wywoływarka (AM Procesoov 45)
3. Taster-fotoskład Comp/Set (VDT 5004) - 3 sztuki
4. Fotoskład Comp/Edit (AM Varityper 6818)
5. Fotoskład Comp/Edit (AM Varityper 6818)

1981 r.
1987 r.
1981 r.
1987 r.
1989 r.

• Maszyny offsetowe - w formacie A3 (prod, amerykańskiej)
AM 1850 Multilith - 2 sztuki
1981 r.
Zainteresowanych powyżej wymienionymi urządzeniami
(z przeznaczeniem ich do pracy lub na części) prosimy o kontakt.
Urząd Patentowy RP
Departament Wydawnictw
00-950 Warszawa 188/192
teł: 25-51-92
fax: 25-14-43

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
6,00 zł
WUP
7,50 zł
Opis
do 10 stron
- 2,00 zł
od 11-30 stron
- 4,00 zł
powyżej 30 stron - 6,00 zł
IUPRP
1,00 zł
Powyższe ceny będą obowiązywały:
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 01 1997 r.
- dla nabywców w tzw. "sprzedaży odręcznej" od 1 07 1996 r. tj.
BUP
od nr 14/96
WUP
od nr 7/96
- na opisy patentowe od dnia 1 06 1996 r.
Koszt prenumeraty w 1997 r. wynosi:
BUP
156,00 zł
WUP
90,00 zł
IUPRP
12,00 zł
Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP
(NBP O/O Warszawa 10101010-2583-223-1
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.

