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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości
(Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach
i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia
23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają
następujące dane:
- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w
układzie numerowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeże
nia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiają
cych udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92
- opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków
towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe; 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. 10,5. Nakład 1000 egz
Cena 35000 zł
Druk: Zakład Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 359/93
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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)
(62)
(71)
(72)
(75)
(86)
(87)

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

A1
*A2
A3
*A4
U1
U3

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

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21).295070 (22)920629
5(51) A01J15/04
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury
Mleczarskiej, Warszawa
(72) Ryszkowski Jerzy, Wierzejski Tadeusz
(54) Masielnica do produkcji masła metodą
periodyczną
(57) Masielnica ma beczkę (1) w kształcie dwóch stożków
połączonych ze sobą podstawami, posadowioną z jednej strony
na podporze (2) stanowiącej konstrukcję rurową, zaś z drugiej
strony osadzoną na korpusie układu napędowego (4) wyposa
żonego w nogi wsporcze (3).
Układ napędowy (4) złożony jest z indukcyjnego silnika
trójfazowego (5), którego pracą steruje tranzystorowa przetwor
nica częstotliwości (8) oraz elastycznej przekładni pasowej (6)
współpracującej z zębatą przekładnią redukcyjną (7) oraz sprzę
głem Oldhama (9) z wkładką kwadratową z materiału elastycz
nego. Masielnica zamocowana jest do podłoża poprzez tzw.
"posadowienie pływające", w ten sposób, że zarówno podpora
(2) beczki masielnicy (1) jak i nogi wsporcze (3) korpusu układu
napędowego (4), umocowane są do podłoża poprzez belki posa
dowienia (10) wyposażone w nóżki (11) posadowione luźno na
sztywno umocowanych w podłożu śrubach fundamentowych (13)
z jednej strony, zaś z drugiej przesuwnie w tulejkach osadczych
belek posadowienia (10) poprzez zespół wkładek (12) z materiału
elastycznego.

A1(21) 295153 (22) 92 07 01 5(51) A01K 31/08
(75) Kasperowicz Romuald, Oborniki Śląskie
(54) Wielokoszowa kabina do transportu i
przeprowadzania zawodniczych lotów gołębi
(57) Wielokoszowa kabina do transportu i przeprowadzania
zawodniczych lotów gołębi, charakteryzuje się tym, że poszcze
gólne klatki na gołębie, umieszczone w otworach ścian bocz
nych kabiny, stanowią oddzielne prostopadłościenne kosze o
konstrukcji ramowej z zamykanymi otworami w ściance górnej,
wsunięte luźno przez otwory w bocznych ściankach kabiny, w
głąb kabiny na osadzonych w niej trwale prowadnicach oraz
mają drzwiowe skrzydła (2) połączone dolną krawędzią zawia
sowo z podłogą koszy, a w górnej części drzwiowych skrzydeł
(2) mająw pobliżu ich bocznych krawędzi osadzone przesuwnie
w uchach podwójne rygle (7).

(15 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295205 (22)9207 08 5(51) A01N 25/02
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Mosiński Stefan, Choinka Aniela, Gralak
Andrzej
(54) Sposób wytwarzania środka grzybobójczego
w postaci wysokostężonej zawiesiny
( 5 7 ) Sposób wytwarzania środka grzybobójczego w postaci
wysokostężonej zawiesiny wodnej zawierającej do 1000 g sub
stancji biologicznie czynnej w 1 litrze, przy czym substancją
biologicznie czynną jest siarka kopalna z karbendazymem, po
lega na tym, że w 1-szym etapie dysperguje się ok. 2/3 części
wagowych siarki w roztworze wodnym glikolu, substancji powie
rzchniowo czynnej i przeciwpiennej oraz miele się zawiesinę, w
drugim etapie dodaje się resztę siarki z karbendazymem i mikronizuje mieszaninę w młynie perełkowym, a następnie w 3
etapie zawiesinę homogenizuje z 2% roztworem zagęstnika.
Środek przeznaczony jest do ochrony roślin, głównie
zbóż, przeciwko chorobom grzybowym.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 295103 (22)9206 30 5(51) A01N 37/00
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Pikuła Danuta, Makowska Barbara,
Kroczyński Józef, Przybysz Elżbieta,
Turos-Biernacka Maria, Wałcerz Lucyna
(54) Środek owadobójczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek o działaniu owado
bójczym, zawierający mieszaninę metoksychloru i propoksuru
ze związkiem o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w
którym R' oznacza resztę cykloalkilową zawierającą do 10 ato
mów węgla, ewentualnie podstawioną grupami alkilowymi i
alkenylowymi zawierającymi do 6 atomów węgla ewentualnie
podstawionymi atomami chlorowca, a R'' oznacza atom wodoru
lub grupę cyjanową, a R "' oznacza atom wodoru lub chlorowca,
użytym w ilości od 0,001% do 25% w stosunku do całości
mieszaniny.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295075 (22)92 06 30
5(51) A23B 4/20
(75) Bartoszewicz Janusz, Warszawa
(54) Konserwant produktów żywnościowych
(57) Konserwant stanowi ekstrahowany w spirytusie i odpa
rowany w temperaturze do 50°C propolis, użyty w proporcji od
0,05% do 1% w stosunku do wagi produktu.

3

obróbki spożywczych produktów i produktów
ubocznych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu obróbki spożywczych pro
duktów i produktów ubocznych w celu usunięcia z nich niepo
żądanych smaków, niepożądanego zabarwienia, niepożądanych
zapachów i niepożądanych zanieczyszczeń. Sposób obejmuje
obróbkę spożywczych produktów i produktów ubocznych, np.
produktów mleczarskich, produktów sojowych, oraz ich produ
któw ubocznych, za pomocą żywicy adsorpcyjnej.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 295065 (22)92 06 27
5(51) A23L1/24
(75) Skrzypek Józef, Września; Zgiernicka
Aleksandra, Września; Pawlik Stefan,
Warszawa
(54) Sproszkowany komponent do sporządzania
majonezów i sosów oraz sposób jego
wytwarzania
(57) Sproszkowany komponent zawiera 34-38 cz. wag. oleju
roślinnego, ale nie więcej niż 42% tłuszczu w suchej masie
komponentu, 0,2-0,25% w stosunku do ilości oleju witaminę E,
45-50 cz. wag. suchej masy maltodekstryny, 10-14 cz. wag.
suchej masy mleka odtłuszczonego, około 0,3 cz. wag. cytrynia
nu sodowego, a uzupełnieniem do 100 cz. wag. są dodatki
smakowe określające rodzaj sosu lub majonezu.
Sposób polega na tym, że do płynnego mleka odtłusz
czonego i spasteryzowanego, użytego w ilości odpowiadającej
10-14 cz. wag. jego suchej masy, dodaje się pozostałe składniki
komponentu, po czym mieszaninę pasteryzuje się w temperatu
rze 85°-87°C przez co najmniej 18 sek, schładza się do tempe
ratury 8-10°C oraz homogenizuje pod ciśnieniem co najmniej 12
MPa i suszy się rozpyłowo.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 299873 (22) 93 07 28 5(51) A23K1/16
(75) Matyka Stanisław, Lublin; Jankowski Jerzy,
Gorzów Wiko; Nachmann Ryszard, Gdańsk;
Petrykowski Mirosław, Gdańsk
(54) Energetyczny dodatek paszowy
(57) Energetyczny dodatek paszowy zawiera od 30 do 38
części wagowych mieszaniny poutylizacyjnych olejów roślin
nych i tłuszczów zwierzęcych, stanowiącej frakcję tłuszczową
zadaną przeciwutleniaczem paszowym oraz koncentratem cy
trynowym, rozprowadzonej równomiernie na nie więcej jak 70
częściach wagowych sypkiego organicznego i lub nieorganicz
nego nośnika mineralnego paszowego, wprowadzającego nie
więcej jak 50 części wagowych białka ogólnego i do 9 części
wagowych włókna surowego; co najmniej 1,5 części wagowych
lizyny; co najmniej 0,45 części wagowych metioniny i co naj
mniej 0,95 części wagowych mieszaniny metioniny z cystyną.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 299346 (22) 93 06 16 5(51) A23L1/015
(31)92 9212718
(32)92 0616
(33) GB
(71) Rohm and Haas Company, Filadelfia, US
(72) Agmon Gilad, IL; Carlyle Robert Morton,
FR; Zaganiaris Emmanuel, FR
(54) Sposób obróbki spożywczych produktów i
produktów ubocznych, uzyskane spożywcze
produkty i produkty uboczne oraz
zastosowanie żywic adsorpcyjnych do

A1(21) 295227 (22)92 0707
5(51) A23L 2/02
(75) Przybył Przemysław, Czerwonak
(54) Sposób wytwarzania napoju gazowanego
(57) Sposób według wynalazku pozwala na wytwarzanie
napoju gazowanego o czystej czerwonej barwie i naturalnym
aromacie. W pierwszym etapie przeprowadza się rozpuszczanie
10 cz. wag. cukru rafinowanego w 89,4 cz. wag. wody, aż do
osiągnięcia ekstraktu 52% -wego w temperaturze pokojowej.
Następnie roztwór łączy się z 0,2 cz. wag. kwasu cytrynowego i
0,03 cz. wag. benzoesanu sodu. Pod koniec mieszania dodaje
się 0,31 cz. wag. koncentratu aronii i 0,03 cz. wag. aromatu
naturalnego. Całość poddaje się filtracji.
W drugim etapie syrop kieruje się do saturatora, w
którym łączy się 1 cz. wag. syropu z 5 cz. wag. wody i nasyca
dwutlenkiem węgla w temperaturze nie wyższej niż 7°C. Nasy
canie CO2 prowadzi się przy ciśnieniu 0,35 MPa prowadząc
ścisłą kontrolę ekstraktu i stopnia nasycenia CO2.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295163 (22)92 07 03
5(51) A23N 7/02
(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) SzorcJan
(54) Sposób przygotowania warzyw kapustnych
do obrotu handlowego oraz urządzenie do
realizacji tego sposobu
(57) Oczyszczone główki kapusty poddawane są działaniu
stymulującego pola elektrycznego o ustalonych doświadczalnie
parametrach. Urządzenie do realizacji tego sposobu zbudowa
ne jest z ramy (2) wyposażonej w dwie elektrody: górną (3) i
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dolną (4) połączone ze stymulatorem elektrycznym (1). Rama
(2) osadzona jest wahadłowo na wspornikach (6), z których co
najmniej jeden połączony jest z wibratorem (7).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295171 (22)92 07 03 5(51) A45D 31/00
(75) Wesołowski Piotr, Wrocław
(54) Sposób ozdabiania paznokci i przyrząd do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że na paznokcie jest przyklejana
folia termoplastyczna, która oprócz ozdabiania wzmacnia i za
bezpiecza przed uszkodzeniem.
Folia jest przyklejana do paznokci po jej podgrzaniu i
dopasowaniu do paznokci.
Przyrząd posiada formującą suwkę (1) połączoną z rynienkową prowadnicą (2). Wgłębienie rynienkowej prowadnicy
(2) odpowiada wypukłości paznokci.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295095 (22)9207 01 5(51) A47B 57/00
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Charytonowicz Jerzy
(54) Przestrzenny moduł płytowy do budowy
mebli, zwłaszcza laboratoryjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest przestrzenny moduł płyto
wy do budowy mebli, zwłaszcza laboratoryjnych, takich jak np.
stoły, przystawki, regały, szafy ftp., przeznaczonych do stosowa
nia w laboratoriach naukowych i dydaktycznych oraz w pun
ktach serwisowych.
Przestrzenny moduł płytowy stanowi mająca postać pro
stopadłościanu o proporcjach płyty konstrukcja składająca się z
powłoki (2), w której w jednym z dwu boków o największej powie
rzchni wykonany jest otwór, połączeniowych kostek (3, 4 i 5),
usztywniającego elementu, (6) « osłonowej płyty (7), przy czym
na wewnętrznym obwodzie powłoki (2) rozmieszczone są połą
czeniowe kostki (3,4 i 5), których położenie zabezpiecza usztyw
niający element (6), zaś zawierająca połączeniowe kostki (3,4 i
5) i usztywniający element (6) powłoka (2) zamknięta jest osło
nową płytą (7).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295079 (22) 92 06 30 5(51) A47B 19/08
(75) Zieleniewski Jan, Warszawa
(54) Podpórka do czytania książek
(57) Podpórka ma stojak składający się z podstawy (2), do
której zamocowana jest rura (1), na której umieszczone są
zaciski (3) oraz pionowa kolumna (9). Pionowa kolumna (9)
połączona jest poprzez przeguby (10) i elementy sprężyste (11)
oraz czop kulisty (13) za pośrednictwem ramion (12) z pulpitem.
Pulpit ma dwie płaszczyzny (4) i (4') usytuowane pod kątem
rozwartym i połączone w dolnej części poprzez podpórkę (5)
mającą powierzchnię o zarysie szczotki. Pomiędzy płaszczyzna
mi (4) i (4') pulpit ma co najmniej jeden element mocujący w
postaci sznurka lub tasiemki oraz na płaszczyznach (4) i (4')
osadzone elementy dociskające okładkę książki i elementy do
ciskające na brzegach bocznych unieruchamiające stronice
książki.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 295160

(22)9207 03

5(51) A47G1/00
F21V 33/00
(71) INCO-VERITAS Zakład Produkcji
Aparatury Elektronicznej, Wroclaw
(72) Caliński Zygmunt
(54) Lustro z oświetleniem

(57) Przedmiotem wynalazku jest lustro z oświetleniem prze
znaczone do stosowania, zwłaszcza w kosmetyce oraz przy
pielęgnacji twarzy. Lustro ma okrągłe zwierciadło (1), za którym
współosiowo z osią (0) zwierciadła (1) przechodzącą przez jego
środek i prostopadłą do jego powierzchni, są usytuowane:
stożek (3) oraz reflektor (4) o strumieniu świetlnym skupionym
w jak najmniejszym kącie bryłowym, a skierowanym na stożko
wą powierzchnię stożka (3). Zwierciadło (1) jest otoczone od
błyśnikiem (6), którego stożkowa, wewnętrzna powierzchnia (8)
jest powierzchnią kierunkowo - rozpraszającego odbicia światła
Stożek (3) ma kąt wierzchołkowy najkorzystniej równy 90° i jest
swoją podstawą osadzony na tylnej powierzchni (2) zwierciadła
(1). Stożkowa powierzchnia stożka (3) jest powierzchnią kierun
kowego odbijania światła.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Sposób prowadzenia operacji
laparoskopowych, zwłaszcza przepukliny,
urządzenie laparoskopowe do operacji,
zwłaszcza przepukliny i wszczep do operacji,
zwłaszcza przepukliny
(57) Urządzenie (31) do operacji laparoskopowych, zwłasz
cza przepukliny, zawiera prowadnicę (32) składającą się z rurki
(33) z otworem (34), zamontowany przesuwnie w otworze (34)
zespół wałka (47) do tunelowania, który zawiera ponadto mający
końce bliższy i dalszy, zespół balonowy, do którego są dołączo
ne elementy do jego rozłącznego mocowania do wałka (47).
Zespół balonowy zawiera balon owinięty wokół watka (47),
osłonę (106) mieszczącą balon i podtrzymywaną przez wałek
(47), która ma usytuowany wzdłużnie osłabiony obszar (108). Z
balonem jest połączony zespół do jego napełniania i stopniowe
go odwijania. Na wałku (47) jest zamontowana zatyczka (53), a
prowadnica (32) jest połączona z uchwytem (36). Wszczep do
operacji, zwłaszcza przepukliny, zawiera elastyczną pierwszą
tarczę o dobranym rozmiarze i kształcie, na której jest ułożona
elastyczna druga tarcza o mniejszym rozmiarze, połączona z
pierwszą za pomocą chirurgicznych nici, przy czym do środka
drugiej tarczy jest dołączony ogonek wystający w kierunku do
góry, a tarcze pierwsza i druga oraz ogonek są z nieabsorbowalnej syntetycznej chirurgicznej sieci. Wynalazek dotyczy tak
że sposobu prowadzenia operacji laparoskopowych.
(13 zastrzeżeń)

A1(21) 295175 (22)9207 03 5(51) A47J 36/06
(75) Precz Roman Jan, Poznań
(54) Pokrywka ograniczająca możliwość kipienia
(57) Pokrywka charakteryzuje się tym, że część (1) pokrywki
zakrywająca otwór naczynia (2) ma kształt wklęsły, przy czym
wklęsłość ta jest skierowana do wnętrza naczynia (2).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299163 (22)93 06 02 5(51) A61B 17/00
(31) 92 893988
(32)92 0602
(33) US
(71) General Surgical Innovations Inc., Portola
Valley, US
(72) Kieturakis Maciej J.; Mollenauer Kenneth
H., US; Monfort Michelle Y., US

A1(21) 299520 (22) 93 06 30
5(51) A61K 7/16
(31)92 908104
(32)92 0702
(33) US
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Burke Michael R., Prencipe Michael,
Buchanan James M.
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(54) Niedrażniący środek do czyszczenia zębów
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest środek do czyszczenia
zębów o dopuszczalnym smaku, zasadniczo niedrażniący dla
tkanki w jamie ustnej, zawierający skuteczną ilość środka powie
rzchniowo czynnego w postaci soli sodowej sułfooctanu laurylu
oczyszczonej tak, że zawiera mniej niż 18% wag. zanieczysz
czeń. Środek zawiera także związek niejonowy lub amfoteryczny w ilości zwiększającej pienistość oczyszczonej soli sodowej
sulfooctanu laurylu oraz zmniejszającej jej potencjalne działanie
drażniące.

(17zastrzeżeń)
A1(21) 298504
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 92 07 15

5(51) A61K 9/16
A61K 37/00
91 2178
(32) 9107 22 (33) CH
92 0715 PCT/CH92/00146
93 02 04 WO93/01802 PCT Gazette nr 04/93
Asta Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt,
DE
Heimgartner Frederic, Orsolini Piero
Kompozycja do przedłużonego i
kontrolowanego uwalniania peptydowej
substancji leczniczej i sposób jej wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja przeznaczo
na do przedłużonego i kontrolowanego uwalniania peptydowej
substancji leczniczej o wzorze (I)
Ac-D-Nal-D-pCIPhe-R3-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2 (0
w którym R3 oznacza D-Pal lub D-Trp, charakteryzująca się tym,
że występuje w postaci mikrokulek z tworzywa polimerycznego
ulegającego biodegradacji mieszczącego w sobie nierozpusz
czalną w wodzie sól wspomnianego peptydu o wzorze (I) oraz
sposób jej wytwarzania.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 295182 (22)92 07 06 5(51) A61K 31/60
(71) POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady
Farmaceutyczne, Łódź
(72) Marszal Krzysztof, Fydrych Ryszard,
Schwieperich Waldemar, Sobieszek
Krystyna, Lipiński Andrzej, Gacia Teodor,
Markiewicz Iwona, Dziedzic Stanisława,
Piętowski Roman
(54) Sposób wytwarzania preparatu o działaniu
przeciwzapalnym
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pre
paratu przeciwzapalnego, zawierającego kwas acetylosalicylo
wy i jego pochodne, wapń i inne dodatki, polegający na tym, że
w temperaturze od 5 do 50°C mieszaninę soli wapnia i dodatków
powleka się od 15 do 40 procentowym roztworem poliwinylopirolidonu w alkoholu etylowym, suszy w temperaturze od 5 do
85°C, a następnie dodaje się kwas acetylosalicylowy lub jego
pochodne.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295183 (22)92 07 06 5(51) A61K 33/06
(71) POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady
Farmaceutyczne, Łódź
(72) Marszal Krzysztof, Fydrych Ryszard,
Schwieperich Waldemar, Dziedzic
Stanisława, Piętowski Roman, Markiewicz
Iwona, Wołosińska Jolanta
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(54) Sposób wytwarzania preparatu
magnezowo-glinowego w postaci zawiesiny
(57) Sposób polega na ty m, że do roztworu wodnego zawie
rającego od 2 do 20 części wagowych zdyspergowanego wielozasadowego siarczanu glinowo-magnezowego wprowadza
się przy ciągłym mieszaniu od 0,000005 do 0,002 części wago
wych nadtlenku wodoru, po czym ciągle mieszając wprowadza
się roztwór wodny zawierający od 0,01 do 10 części wagowych
zagęstnika, a następnie dodaje się, substancje ułatwiające two
rzenie się zawiesiny, zapachowe, smakowe, konserwujące i
odpieniąjące i doprowadza się uzyskaną zawiesinę do jedno
rodności.
Preparat jest stosowany w chorobach żołądka i dwuna
stnicy.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295184 (22)92 07 06 5(51) A61K 33/06
(71) POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady
Farmaceutyczne, Łódź
(72) Marszal Krzysztof, Fydrych Ryszard,
Schwieperich Waldemar, Dziedzic
Stanisława, Piętowski Roman, Pluta Anna,
Głuszkowski Sławomir
(54) Sposób wytwarzania tabletek do ssania
stosowanych w chorobach żołądka i
dwunastnicy
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tab
letek do ssania, stosowanych w chorobach żołądka i dwunast
nicy, zawierających jako substancję czynną zasadowy siarczan
glinowo-magnezowy oraz wypełniacze, środki poślizgowe i inne
dodatki.
Sposób polega na tym, że jako lepiszcze masy tabletko
wej stosuje się łącznie sorbitol i kakao, przy czym bezpośrednio
do zasadowego siarczanu glinowo-magnezowego uwodnionego
wprowadza się sorbitol w ilości od 15 do 60 części wagowych w
stosunku do 100 części wagowych masy tabletkowej, następnie
dodaje się pozostałe składniki takie jak karboksymetylocelulozę,
skrobię ziemniaczaną i/lub kukurydzianą i/lub pszeniczną, steary
nian magnezowy i/lub inny znany środek poślizgowy, a na końcu
kakao w ilości od 0,5 do 5 części wagowych w stosunku do 100
części wagowych masy tabletkowej, a po wprowadzeniu kolejne
go komponentu starannie homogenizuje się masę.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295181 (22) 92 07 06 5(51) A61K 33/10
(71) POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady
Farmaceutyczne, Łódź
(72) Marszal Krzysztof, Fydrych Ryszard,
Schwieperich Waldemar, Głuszkowski
Sławomir, Piętowski Roman, Pluta Anna
(54) Sposób wytwarzania tabletek do ssania
stosowanych w chorobach żołądka i
dwunastnicy
(57) Sposób polega na tym, że jako lepiszcze masy tablet
kowej stosuje się łącznie sorbitol i kakao, przy czym do węglanu
dwuhydroksyglinowosodowego wprowadza się bezpośrednio
sorbitol w ilości od 20 do 60 części wagowych w stosunku do
100 części wagowych masy tabletkowej, następnie dodaje się
pozostałe składniki masy tabletkowej, na przykład karboksyme
tylocelulozę, skrobię ziemniaczaną i/lub kukurydzianą, i/lub psze
niczną, stearynian magnezowy i/lub inny znany środek poślizgo
wy, a na końcu kakao w ilości od 0,5 do 5 części wagowych w
stosunku do 100 części masy tabletkowej, a po wprowadzeniu
kolejnego komponentu starannie homogenizuje się masę.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 297699 (22) 93 02 11 5(51) A61K 35/16
(31)92 9201604
(32)920213
(33) FR
(71) ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA
TRANSFUSION SANGUINE DANS LA
REGION DU NORD, Lille, FR
(72) Burnouf Miryana
(54) Kompozycja stabilizująca osocze krwi
podczas pasteryzacji, sposób pasteryzacji
osocza, pełne osocze, osocze stanowiące płyn
znad krioprecypitatu oraz osocze lub
surowica pochodzenia zwierzęcego
(57) Kompozycja stabilizująca osocze krwi podczas pastery
zacji stanowi mieszaninę sorbitu, sacharozy, glukonianu wa
pniowego, cytrynianu trójsodowego, lizyny i argininy.
Sposób pasteryzacji osocza krwi polega na tym, że do
osocza dodaje się przed etapem ogrzewania wyżej zdefiniowa
ną kompozycję, a następnie cukry zawarte w kompozycji usuwa
się drogą dializy w obecności buforu zawierającego cytrynian
trójsodowy, glukonian wapniowy, chlorek sodowy, lizynę i argininę.
Przedmiotem wynalazku jest także pełne osocze, oso
cze stanowiące płyn znad krioprecypitatu oraz osocze lub suro
wica pochodzenia zwierzęcego.
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nie dopuszczającą do wpłynięcia z powrotem krwi do komory.
Każda komora ma na całej jej długości zespół kilku niezależ
nych, konstrukcyjnie oddzielonych, pneumatycznych pierścieni
obejmujących ją po obwodzie poprzecznym, stanowiących na
pęd pneumatyczny sterowany przy użyciu dwóch silniczków
liniowych (46) poprzez dwukanałowy dzielnik gazu (33) sprężo
nym gazem z obwodu pneumatycznego zawierającego dwa
miniaturowe pojemniczki kompensacyjne, mniejszy (41) i wię
kszy (42) i miniaturową sprężarkę tłokową (48) poruszaną minia
turowym silniczkiom wysokoobrotowym (47).
Umocowana w przedsionku (15) elastyczna wkładka w
postaci beczułkowatego cylindra umożliwia stworzenie poprzez
czujnik (20) ciśnieniowej pętli sprzężenia zwrotnego, mieszczą
cego się w układzie elektronicznym (57) połączonym pośrednio
z układem nerwowym i sterującym pracą silniczków liniowych
(46) i całym sztucznym sercem. Każda z pętli ciśnieniowego
sprzężenia zwrotnego z czujnikiem ciśnienia (20) stanowi od
dzielny kanał • jeden na każdy z zespołów pompujących. Minia
turowa sprężarka (43) nie podlega regulacji i pracuje pracą
ciągłą.

(3 zastrzeżenia)

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 295217 (22) 92 07 07 5(51) A61K 39/104
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Gościniak Grażyna, Grzybek-Hryncewicz
Kryspina
(54) Sposób wytwarzania wieloważnej szczepionki
przeciwko Pseudomonas aeruginosa
(57) Sposób polega na tym, że warianty śluzowe należące
do immunotypów 1, 3, 5 lub 1, 2, 3 według schematu Fishera
hoduje się oddzielnie na podłożu płynnym, poddając wytrząsa
niu, przesiewa na podłoże stałe lub płynne i inkubuje. Warianty
nieśluzowe należące do immunotypów 2, 4, 6, 7 lub 4, 5, 6, 7
według schematu Fishera hoduje się na podłożu stałym. Nastę
pnie wszystkie immunotypy zmywa się z podłoży oddzielnie
solą fizjologiczną. Warianty śluzowe rozciera się i rozcieńcza
solą fizjologiczną. Zawiesiny bakteryjne wariantów śluzowych i
nieśluzowych zabija się formaliną, wytrząsa, przepłukuje solą
fizjologiczną, odwirowuje przez 15-20 minut i osad zawiesza w
dobranej ilości soli fizjologicznej. Równe objętości wariantów o
gęstości 2x10 9 -4x1(r komórek/ml łączy się tworząc kompleksy:
warianty śluzowe 1, 3, 5 plus warianty nieśluzowe 2,4, 6,7 bądź
warianty śluzowe 1,2,3 plus warianty nieśluzowe 4,5,6,7.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295191 (22) 92 07 07 5(51) A61M 1/10
(75) Kosowski Bronisław, Kożuchów
(54) Sztuczne serce
(57) Wynalazek dotyczy sztucznego serca inplantowanego
do organizmu pacjenta na czas oczekiwania na transplantację.
Sztuczne serce według wynalazku, zawiera jednakowy
pierwszy i drugi zespół pompujący: część przedsionkową przedsionek (15) i główną część pompującą - komorę w kształ
cie rurkowatego prosjtego przelotowego naczynia o przekroju
poprzecznym eliptycznym, zwężonego w eliptyczne stożki na
obu końcach. Każda komora pompująca ma pierwszy element
końcowy z wlotowym otworem i drugi element końcowy (23) z
wylotowym otworem (24). Każdy z pierwszego i drugiego ele
mentu końcowego (23) komory, współpracuje z pierwszą wloto
wą zastawką, która umożliwia wpłynięcie krwi do komory i nie
dopuszcza do wypłynięcia krwi z komory z powrotem oraz drugą
zastawkę wylotową umożliwiającą wypłynięcie krwi z komory i

A1(21) 299806 (22) 93 07 23
5(51) A62D 1/00
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Kędzierzyn-Koźle
(72) Jagiełło Ryszard, Przondo Jan, Dudycz
Ryszarda, Maciąg Bożena, Twardochleb
Bożena, Zobel Grzegorz, Linkiewicz
Kazimierz
(54) Środek gaśniczy i sposób wytwarzania
środka gaśniczego
(57) Środek gaśniczy zawiera 16-17 części wagowych mie
szaniny soli sodowych i etanoloaminowych siarczanowanych
alkoholi tłuszczowych frakcji C12-C14, 28,5-31,5 części wago
wych butanolu, 4,5-5,5 części wagowych glikolu etylenowego,
3,5-4,5 części wagowych mocznika, 1-1,5 części wagowych
nasyconego alkoholu tłuszczowego o frakcji C12-C14,1-1,5 czę
ści wagowych kwasu benzoesowego, 0,15-0,25 części wago
wych 100% ługu sodowego oraz wodę zdemineralizowaną do
100 części wagowych, przy czym stosunek soli sodowej i etanoloaminowej siarczanowanych alkoholi tłuszczowych frakcji
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C12-C14 w mieszaninie detergentów wynosi 1:1 z tolerancją ±
10%. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania
środka gaśniczego.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 295096 (22)9207 01 5(51) A63B 23/00
(75) Górski Henryk, Czeladź; Dzieciaszek Marek,
Sosnowiec; Buchcik Wiesław, Sosnowiec
(54) Zestaw profilaktyczno-usprawniający
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że składa się z drabinki
(1) i ławy (2), przy czym drabinka (1) ma górny wystający
dwustronnie szczebel (3) oraz dolny wystający dwustronnie
szczebel (4). Na hakach (5) usytuowanych na wystających czę
ściach szczebli (3 i 4) zawieszone są wielokrążki (6), przez które
przewinięty jest, po każdej stronie drabinki (1) ekspander (7).
Ława (2) ma przejezdny wózek (8) a także na początku z góry,
wspornik ze szczeblem (9) zaś z dołu hakowe zaczepy (11) i
zaczepy nóżki (10).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 295157 (22)92 07 02 5(51) B01D 15/00
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Goc Waldemar, Milchert Eugeniusz,
Myszkowski Jerzy
(54) Sposób desorpcji dichloropropanoli i
epichlorohydryny

trzpieniu (3) z otworem przelotowym (3'), osadzonym na stałe w
pokrywie (0") oraz na drugim trzpieniu (4), osadzonym swym
walcowym występem mocującym w dnie, przy czym występ
mocujący jest uszczelniony w dnie za pomocą kołowej uszczelki (4.2)
i umieszczony osiowo suwliwie w granicach luzu (Z) oraz jednym
końcem zamocowany pierścieniem oporowym (5), ponadto w ob
szarze styku rurowego wkładu filtrującego (1) z pierwszym i drugim
trzpieniem (3,4) ma umieszczone elementy tłumiące drgania (6).

( 5 7 ) Sposób polega na desorpcji chlorkiem allilu ze złoża
węgla aktywnego chloropropanoli i epichlorohydryny pocho
dzących z procesu wytwarzania epichlorohydryny chlorkiem
allilu w temperaturze pokojowej przy szybkości przepływu od
0,1 do 5 cm /h - cm3 złoża. Desorpcję prowadzi się w czasie od
12 do 600 minut. Po przeprowadzonej desorpcji przez złoże
przepuszcza się parę wodną o temperaturze od 373 do 423K
pod ciśnieniem normalnym, przy szybkości przepływu od 0,5 do
2,5 g/h • cm3 złoża w czasie od 0,8 do 4,0 godziny.

(10 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 291893

(22) 9110 02

5(51) B01D 25/24
B01D 35/02
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
GLIWICE; SECURA B.C Spółka z 0.0.,
WARSZAWA; Lang Lucjan, ŁÓDŹ;
Mazurkiewicz Sławomir, ŁÓDŹ; Bodasiński
Jacek, WARSZAWA
(72) Frydel Walenty, Steindor Marcin, Bodasiński
Jacek, Gradoń Leon, Lang Lucjan,
Mazurkiewicz Sławomir
(54) Kopalniany filtr zanieczyszczeń

( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania wody
zasilającej systemy zraszania i chłodzenia górniczych kombajnów
ścianowych i chodnikowych jak również oczyszczania emulsji w
obudowach górniczych, a także filtracji sprężonego powietrza.
Filtr ma wewnątrz cylindra (0) umieszczony rurowy wkład
filtrujący (1) z tworzywa o strukturze porowatej, osadzony osiowo
i rozłącznie poprzez talerzyki uszczelniające (2) na pierwszym

A1(21) 295159 (22)9207 02 5(51) B01D 27/00
(71) PZL SĘDZISZÓW Wytwórnia Filtrów,
Sędziszów Młp.
(72) Marciniec Zygmunt, Toś Józef
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(54) Filtr oleju smarnego

(57) Filtr oleju smarnego zawiera zawór zwrotny (4) z pierście
niowym wachlarzem, którego wewnętrzna powierzchnia ukształ
towana jest w postaci dwóch wzajemnie przenikających się powie
rzchni stożkowych (I) i 00- Powierzchnia (II) jest powierzchnią
roboczą zaworu zwrotnego (4) i jej kąt nachylenia w stosunku do
czoła jest większy niż kąt nachylenia powierzchni stożkowej (I).
Czoło zaworu (4) posiada pierścieniowy występ (5).

(3 zastrzeżenia)

(54) Sposób oczyszczania zanieczyszczonych
gazów odlotowych ze spalarni
(57) Opisano proces oczyszczania gazów odlotowych ze
spalarni (1), szczególnie ze spalarni śmieci, zanieczyszczonych
przynajmniej SO2, metalami ciężkimi (w szczególności rtęcią) i
innymi toksycznymi gazami (w szczególności dioksynami i furanami), przy zastosowaniu regenerował nyc h materiałów adsorbujących. W celu otrzymania czystego, stężonego kwasu siarko
wego i ewentualnie także rtęci, proces składa się z następujących
etapów: gaz odlotowy przepuszcza się przez adsorber (4), gdzie
uwalniany jest od SO2, metali ciężkich i innych toksycznych
gazów; gaz opuszczający adsorber (4) poddawany jest - jeśli
jest to konieczne - dodatkowym operacjom oczyszczania (5,7)
i następnie uwalniany jest do atmosfery; zanieczyszczony ma
teriał adsorbujący z adsorbera (4) poddaje się beztlenowej
regeneracji; wzbogacony gaz powstający na etapie regeneracji
• doprowadza się skrubera i przerabia na czysty kwas siarkowy
w instalacji wytwarzającej kwas siarkowy metodą komorową.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 295138

(22) 92 07 01

5(51) B01D 53/18
B08B3/00
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Słomka Adam, Krymarys Ryszard,
Lech-Brzyk Krystyna
(54) Urządzenie do oczyszczania gazów

(57) Odkraplacz (1) skrubera ma ruchomo zamocowane, z
możliwością pionowego przemieszczania się, odkrapłające wkła
dy w postaci ażurowych pojemników (2) wyposażonych u góry w
uchwyt (5), wypełnionych odkraplającymi elementami. Ażurowe
pojemniki są usytuowane pod odpowiadającymi im włazami (4)
wykonanymi w dachu skrubera, a ponadto urządzenie to jest
wyposażone w co najmniej jeden fartuch dostosowany wymia
rowo górną krawędzią do nakładania na ażurowy pojemnik (2).
Dolna krawędź fartucha jest luźna, zaś w powierzchni jego
ściany osadzona jest co najmniej jedna dysza.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 298851 (22) 92 08 10 5(51) B01D 53/34
(31) 91 4127075

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

(32) 91 0816

(33) DE

92 0810 PCT/DE92/00669
93 03 04 WO93/03823 PCT Gazette nr 06/93
Nymic Anstalt, Schaan, LI
Fattinger Volker, CH; Ritter Jurgen, DE

A1(21) 295094 (22)92 07 01 5(51) B01F 17/46
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Kędzierzyn -Koźle; ROKITA
Zakłady Chemiczne Spółka Akcyjna, Brzeg
Dolny
(72) Naraniecki Bronisław, Marciński Marek,
Bekierz Gerard, Mucha Józef, Blicharczyk
Władysław, Przondo Jan, Kossiński
Zbigniew, Zagała Zygmunt, Kowalski Józef
(54) Biostatyczny emulgator dla olejowych
adjuwantów aktywizujących działanie
środków ochrony roślin
(57) Emulgator zawiera 20 - 26 części wagowych aminy o
długości łańcucha węglowodorowego Cs - C24Zoksyetylenowanej 3 - 7 molami tlenku etylenu, 1 6 - 2 0 części wagowych
mieszaniny etanoloamin, 16-20 części wagowych mieszaniny
kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych o łańcuchu
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węglowodorowym Cie, Csa, C22, w której zawartość Cis wynosi
powyżej 70%, 25 - 30 części wagowych estru d-sorbitu i kwasów
Puszczowych o długości monoestru kwasu sułfobursztynowego
i alkoholu tłuszczowego etoksylowanego lub 8 • 14 części wa
gowych soli sodowej monoestru kwasu sulfobursztynowego i
oksyetylowanego nonylofenolu oraz 0 - 5 części wagowych
polioksyetylenowanych alkilofenoli o rodniku alkilacji Cg i sto
pniu etoksylacji średnio 5 lub 9.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 295178

(22)92 07 06

5(51) B01J 23/38
B01J 37/00
(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Marciniec Bogdan, Foltynowicz Zenon,
Lewandowski Mariusz
(54) Heterogenizowany katalizator platynowy i
sposób otrzymywania heterogenizowanego
katalizatora platynowego

( 5 7 ) Heterogenizowany katalizator platynowy, zwłaszcza dla
procesu otrzymywania winylosilanów ma polimerową membra
nę utworzoną przez kondensację kwasu metakrylowego lub
akrylowego z grupami aminowymi osadzonymi na powierzch
ni krzem ionki zmodyfikowanej silanem o ogólnym wzorze
(RO)3Si(CH2)n[NH(CH2)m]x NH2, w którym R oznacza grupę
metylową lub etylową, n i m przyjmują wartości 1. 2 lub 3, a x 0 lub 1, lub jego mieszaniną z silanem o ogólnym wzorze
(OR)3Si(CH2)nR , w którym R i n mają wyżej podane znaczenie,
a R oznacza grupę difenylofosfinową lub tiolową, na której
także osadzony jest kompleks platyny z kwasu heksachloroplatynowego. Sposób polega na tym, że krzemionkę zmodyfi
kowaną przedstawionymi wyżej silanami z osadzonym na niej
kompleksem platyny z kwasu heksachloroplaty nowego podda
je się sprzęganiu z kwasem metakrylowym lub akrylowym uży
tym w ilości 0,5 do 2 mmoli/1 g krzemionki, przy udziale 0,5 do
2 mmoli/1 g krzemionki podstawionego karbodiimidu o ogólnym
wzorze R ? N=C=NR 2 , w którym Rr oznacza grupę cykloheksylową lub izopropy Iową. Sprzęgania dokonuje się w mieszaninie
acetonitrylu i rozpuszczalnika obojętnego użytych w stosunku
1:3 do 3:1, w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, w środowi
sku zasadowym.
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A1(21) 298505 (22)92 07 22
5(51) B21J 9/02
(31)91 2214
(32)9107 22
(33) CH
(86) 92 07 22 PCT/CH92/00151
(87) 93 02 04 WO93/01906 PCT Gazette nr 04/93
(71) COLCON ANSTALT, Vaduz, LI
(72) Schlatter Walter
(54) Prasa z zataczającą się matrycą
(57) W prasie z zataczającą się pierwszą połówką matrycy
(1) i z poruszającą się osiowo-równolegle drugą połówką matry
cy (2) wytwarza się ruch zataczania za pomocą kilku oddzia
ływujących cyklicznie na tę połówkę matrycy (1) hydraulicznych
tłoków roboczych (5). Dzięki wyeliminowaniu sił odśrodkowych
za pomocą przeciwwagi (G) połączonej z zataczającą się połów
ką matrycy (1), dzięki dokładnemu prowadzeniu połówek matry
cy (1, 2) za pomocą tarczy centrującej (17) oraz wskutek zastą
pienia napędu mechanicznego wielokrotną pompą tłoczkową
(20) i zastosowania hydraulicznego wysterowania tłoków robo
czych (5) można zredukować zakłócające siły odśrodkowe,
drgania, tarcie i powstawanie ciepła w taki sposób, że można
uzyskać znacznie wyższą częstotliwość zataczania i krótszy
czas obróbki przy zmniejszonych nakładach. Utrzymano przy
tym geometryczny efekt zataczania dzięki wysokiej częstotliwo
ści zataczania. Można też łatwo i szybko sterować skokiem i
formą ruchu zataczania podczas pracy, co pozwala wybrać
najbardziej odpowiedni program obróbki.

(12 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 295132 (22) 92 06 30
5(51) B09B 5/00
(75) Sitkiewicz Sławomir, Rumia
(54) Sposób tworzenia kurhanów
dezaktywacyjnych nad zniszczonymi
instalacjami przemysłowymi, zwłaszcza nad
elektrowniami jądrowymi
(57) Sposób polega na tym, że nad polem instalacji przemy
słowej (1) umieszcza się linowy dźwig suwnicowy (2), który
pobiera materiał sypki z wagonów kolejowych i transportuje nad
instalację (1) tworząc kurhan dezaktywacyjny (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 298736 (22) 93 04 28 5(51) B23D 47/00
(31) 92 4214760
(32) 92 05 09 (33) DE
(71) Schmidler Maschinenbau Gmbh, Heideck,
DE
(72) Schmidler Richard, Schmidler Hans
(54) Pilarka tarczowa z przechylną tarczą
(57) Pilarka ma urządzenie do przechylania jej działające
precyzyjnie, nie powodujące przemieszczeń cięciwy (15) robo-
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czego odcinka tarczy (12) wystającego ponad powierzchnię
nakładczą (16) w zależności od pochylenia pilarki. Dla tego celu
przewidziano trójkątny wodzik (21) podwieszony przy pomocy
wahliwych drążków (24, 25) swymi wierzchołkami podstawy
(22), (23) w pewnej odległości pod powierzchnią nakładczą (16).
Do jego górnego wierzchołka (34) jest podwieszony stojak (30)
połączony sztywno z łożyskowaniem (19) tarczy (12). Stojak (30)
służy równocześnie jako równoległy drążek (37) równoległowodu (35), którego długi drążek (36) jest sztywnym przedłużeniem
jednego z wahliwych drążków (24), (25). Ramię łączące koniec
tego wahliwego drążka z górnym wierzchołkiem (34) trójkątne
go wodzika (21) jest równocześnie jednym z poprzecznych
drążków równoległowodu (35). Ramię to przy bocznym przesu
nięciu (wskutek wahliwego podwieszenia) trójkątnego wodzika
(21) umożliwia przechylenie tarczy (12) wokół górnego wierz
chołka (34) i w ten sposób przechylenie odcinka roboczego
tarczy (12) wokół nieruchomej cięciwy (15) na poziomie powie
rzchni nakładczej (16).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 299494
(31)92

02028

(22) 93 06 28

5(51) B23K 9/12
B21D 43/11
.(32)92 06 29 (33) CH

(71) Elpatronic AG, Zug, CH
(72) Gysi Peter, Levy Gideon
(54) Sposób doprowadzania blach,
ukształtowanych w płaszczyznach puszki do
stanowiska spawania oraz urządzenie do
takiego doprowadzania
(57) Przewidziane są dwa stoły (1, 2) do układania w stos
blach i dwa stanowiska kształtowania (5,6), które z blach ułożo
nych w stos na stołach (1, 2) kształtują cylindryczny płaszcz
puszek. Te płaszcze są następnie odprowadzane wzdłuż osi
doprowadzania (50) do stanowiska spawania, w którym spawa
się szwy wzdłużne puszek. Dzięki temu, że są przewidziane dwa
stoły (1, 2) i dwa stanowiska kształtowania (5, 6) te elementy
mogą pracować z połową ilości taktu roboczego stanowiska
spawania. Pozwala to na spawanie z wysoką ilością taktów
roboczych, przy zapewnieniu pewnego doprowadzenia płasz
czy puszek.

5(51)B23K/095
B23K9/12
(71) OZAS Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowe Sp. z o. o., Opole
(72) Szymski Zygmunt, Mnich Andrzej, Strzała
Leszek
(54) Układ sterowania półautomatem
spawalniczym

A1(21) 295068

(22) 92 06 29

(57) Układ charakteryzuje się tym, że prostownik spawalni
czy (4) jest załączany i wyłączany przez układ manipulacyjny (2)
z opóźnieniami realizowanymi przez układ opóźniający (3), zaś
układ manipulacyjny (2) w cyklu załączenia jednokrotnego jest
dodatkowo wyłączany ujemnym zboczem sygnału sterowania
załączeniem napędu podajnika drutu (12) z wyjścia funktora
logicznego (11). Układ sterowania zaworem gazowym (5) stero
wany jest sygnałami sprzed i zza układu opóźniającego (3). Dla
realizacji spawania w cyklu załączenia jednokrotnego i cyklicz
nego zastosowano przerzutnik (10) zerowany sygnałem z ukła
du: prze rzutnik (6), układ opóźniający (7) i ponownie ustawiany
sygnałem z obwodu: fuktor logiczny (8), układ opóźniający (9).
W obwodzie pomiaru prądu silnika (M) zastosowano zwrotnicę
sygnału (13) sterowaną sygnałem załączenia napędu.

(3 zastrzeżenia)

(12 zastrzeżeń)
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A2(21) 295124 (22) 92 07 02
(75) Kątniak Mirosław, Marki

5(51) B23P 17/00

(54) Sposób wykonywania siatki cięto-ciągnionej
o bezstopniowym regulowanym przesuwie
noża kształtowego

Na podstawie (1) osadzony jest element konstrukcyjny
(3) w postaci połowy stożka. Powierzchnia stożkowa elementu
konstrukcyjnego (3) stanowi wypukłą powierzchnię roboczą
wzornika. W podstawie (1), w połowie długości osi symetrii wzor
nika osadzony jest kołek (4) przeznaczony do ustalania osi obrotu
wzornika na stole szlifierki w czasie profilowania ściernicy.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób polega na tym, że przesuwny nóż kształtowy ma
bezstopniową regulację położeń skrajnych przesuwu. <

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 296796 (22) 92 12 01 5(51) B23P 19/00
(31) 91 003227

(32)9112 02

(33) IT

(71) ALCATEL ITALIA S.p.A., Mediolan, IT
(72) Bertulini Ernesto
(54) Sposób i urządzenie do kierowania
monterem podczas ręcznego montażu sprzętu
(57) W sposobie uzyskuje się obraz odpowiadający jedne
mu z podstawowych etapów montażu, podaje się obraz na
wyjecie, odczekuje się przez pewien okres czasu zgodnie z
kryterium, wybiera się następne obrazy stosując zespół reguł i
powtarza się wszystkie te etapy aż do uzyskania na wyjściu
ostatniego obrazu.
Urządzenie zawiera przyrząd obrazowania graficznego
(VD) zdolny do dostarczania obrazów i układ logiczny sterowa
nia (LC) połączony elektrycznie z przyrządem obrazowania
graficznego (VD) i zdolny do określania pracy urządzenia.

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 295215 (22) 92 07 07 5(51) B24D 13/10
(75) Spychała Stanisław, Wronki; Spychała
Antoni, Wronki; Spychała Stanisław Michał,
Wronki; Spychała Marek, Wronki; Jarysz
Waldemar, Wronki
(54) Szczotka obrotowa
(57) Szczotka obrotowa z otworem do mocowania na wrze
cionie obrabiarki lub z trzpieniem do zamocowania w uchwycie
obrabiarki lub elektronarzędzia stosowana jest zwłaszcza w
przemyśle metalowym do usuwania korozji i innych zanieczysz
czeń powierzchniowych.
Szczotka obrotowa z otworem do mocowania na wrze
cionie obrabiarki składa się z segmentów (1), których sworznie
usytuowane są wahliwie w otworach tarcz osadczych, pomiędzy
którymi znajduje się tulejka dystansowa usytuowana na tulei
nitującej, na której znajdują się tarcze zewnętrzne łączące ele
menty szczotki. W rozwiązaniu szczotki obrotowej z trzpieniem
do mocowania w uchwycie obrabiarki lub elektronarzędzia,
szczotka składa się z segmentów (Í), których sworznie usytuo
wane są wahliwie w otworach tarcz osadczych (6), pomiędzy
którymi znajduje się tulejka dystansowa (7), usytuowana na
trzpieniu (8), na którym znajdują się tarcze zewnętrzne (9) łączą
ce elementy szczotki przy pomocy nakrętki (10).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295237 (22)92 07 08 5(51) B24B 53/00
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Hulbój Stanisław, Lechowski Tadeusz
(54) Wzornik do profilowania ściernic.
(57) Wzornik zawiera podstawę (1) w kształcie płytki zaopa
trzonej w dwa otwory (2) w postaci półkolistych wycięć, przezna
czone do mocowania wzornika do stołu szlifierki.

A1(21) 295203

(22) 92 07 06

5(51) B25H 3/02
A47B 43/04
(75) Plichta Stanisław, Bielsko-Biała; Dutka
Lesław, Jaworze
(54) Regał metalowy rozbierany ze swobodnie
leżącymi półkami

(57) Regał charakteryzuje się tym, że poprzeczki (2) wcho
dzą do wnętrza rury stojaka i opierają się na jednej z jej ścianek.
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Półki o ściętych narożnikach spoczywają swobodnie na
poprzeczkach (2) i są zabezpieczone przed wypadnięciem przez
rury stojaków.
(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295170 (22)9207 03
5(51) B26D 1/14
(71) PREDOM-ZELMER Zakłady
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego,
Rzeszów
(72) Dziedzic Wiesław, Jastrząb Józef, Kaczor
Ryszard, Madera Bogusław, Prucnal
Władysław
(54) Nóż krążkowy urządzenia do krojenia
produktów spożywczych

(57) Nóż krążkowy mający obrzeże z uzębieniem tnącym,
łacząco-moc ującą część wewnętrzną z otworem osadczy m w osi
noża, wokół którego rozstawione są otworki łączące nóż z ele
mentami przenoszącymi napęd, charakteryzuje się tym, że ma
przetoczenie zewnętrzne (3) i przetoczenie wewnętrzne (4)
wokół osi noża, tworzące pierścieniowy występ (2) pomiędzy
obrzeżem (1), a łącząco-mocującą częścią wewnętrzną (8) z
otworm osadczy m (6) w osi noża, wokół którego rozstawione są
otworki (7) łączące, przy czym obrzeże (1) ma od strony płasz
czyzny roboczej (9) noża ściętą powierzchnię stożkową (10),
której średnica podstawy wyznaczona jest zewnętrzną średnicą
obrzeża (1), a górna średnica nie jest mniejsza od wewnętrznej
średnicy przetoczenia zewnętrznego (3).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295206

(22)9207 08

5(51) B26F 3/12
B29C 43/40

(75) Labus Adam, Bieruń Stary
(54) Sposób i urządzenie do ciecia materiału
miękkiego, zwłaszcza gąbczastego

(57) Sposób polega na cięciu materiału, poprzez jego prze
mieszczanie względem stacjonarnego zespołu tnącego (2), wypo
sażonego w noże tnące (3, 4) w postaci drutów oporowych o
podwyższonej temperaturze, wywołane siłą ciężkości ciętego ma
teriału.
Urządzenie do cięcia materiału miękkiego, zwłaszcza
gąbczastego posiada stacjonarny zespół tnący (2), wyposażony
w noże tnące (3,4) w postaci drutów oporowych o regulowanym
naciągu, kompensującym ich wydłużanie się. Noże tnące (3)
połączone są listwami zasilającymi (5, 10), a noże tnące (4)
połączone są listwami zasilającymi (6,13).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295216 (22)92 07 07
5(51) B27N 3/00
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań
(72) Wnuk Marian, Frąckowiak Iwona,
Noskowiak Andrzej
(54) Sposób wytwarzania budowlanych
drewnopochodnych płyt profilowanych,
zwłaszcza trapezowych i budowlana
drewnopochodna płyta trapezowa
(57) Sposób wytwarzania polega na tym, że w czasie formo
wania na blachach obiegowych poprzecznemu przekrojowi usy
pywanego kobierca nasypowego zaklejonych cząstek nadaje się
zróżnicowaną wysokość dozując w sposób kontrolowany przypa
dającą na ukośne boki formowanego powtarzalnego trapezowego
profilu masę cząstek proporcjonalną do długości tych ukośnych
boków i jednocześnie do długości podstawy tego profilu, przy
czym poprzez odpowiednio wyprofilowane blachy obiegowe oraz
matrycę i patrycę prasy, korzystnie perforowane dla odprowa
dzenia pary wodnej w czasie prasowania, ukośnym bokom
trapezowego profilu nadaje się kąt nachylenia rzędu od kilkuna
stu do 30°, korzystnie od 18° - 22°.

14
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Budowlana płyta trapezowa charakteryzuje się tym, że
kąt (a) nachylenia ukośnych boków (2) jej trapezowych profili mieści
się w granicach od kilkunastu do 30e, korzystnie od 18° - 22°.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 298640 (22)93 04 20
5(51) B28B 1A)8
(31) 92
815
(32)920421
(33) AT
(71) Etablissement Euroligna Maschinen
Aggregate Industriebedarf, Vaduz, LI
(72) Freihofningg Ingo
(54) Piła do muru
(57) Wynalazek dotyczy piły do muru, składającej się z pod
wozia z co najmniej dwoma kołami napędzanymi silnikiem, i piły
łańcuchowej leśnej, zawierającej szynę prowadzącą, rozciąga
jącą się poprzecznie do kierunku jazdy w przypadku cięcia
przebiegającego w kierunku jazdy, charakteryzującej się tym,
że koła napędowe (43,44) podwozia są sprzęgane pojedynczo
z silnikiem jezdnym (34).

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 299026

(22) 93 05 21

(31) 92 4217005

5(51) B29B 17/00

(32) 92 05 22

(33) DE

(71) HIMONT INCORPORATED, New Castle
County, US
(72) Preiss Joachim
(54) Sposób wytwarzania przygotowanego
wstępnie produktu w postaci tworzywa
sztucznego oraz termoplastyczny produkt
wtórny w postaci tworzywa sztucznego
(57) Sposób polega na tym, że lakierowane części z tworzy
wa sztucznego są rozdrabniane miałko w wielostopniowym
procesie, lecz nie są proszkowane, przy czym jednocześnie dla
oderwania znacznej części przylegającego do nich lakieru, w
operacji miałkiego rozdrabniania poddawane są ścinaniu. Uzy
skane razem cząstki tworzywa sztucznego i lakieru, zostają
oddzielone, na przykład za pomocą sita wibracyjnego, a nastę
pnie przetworzone przykładowo w granulat. Produkt wtórny w
postaci termoplastycznego tworzywa sztucznego odznacza się
zwłaszcza tym, że w teście foliowym nie wykazuje rozpuszczal
nych wtrąceń cząstek lakieru większych od 0,25 mm2.
Sposób wtórnego wykorzystania lakierowanych części
termoplastycznych ma zastosowanie ogólne, lecz specjalnie
nadaje się do części pochodzących z przemysłu samochodo
wego, zwłaszcza do wtórnego wykorzystania lakierowanych
zderzaków samochodowych.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 295250 (22)92 07 09 5(51) B29C 23/00
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i
Urządzeń Chemicznych, Toruń
(72) Klimczak Krzysztof, Szumski Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania warstwowej rury
ebonitowo-laminatowej
A1 (21) 295190 (22) 92 07 07
5(51) B28C 5/48
(75) Edelman Marek, Warszawa
(54) Betoniarka wibracyjna
(57) Betoniarka ma konstrukcję (8), na której zawieszony jest
przegubowo zbiornik (1) oparty na dwóch sprężynach (2). Do
zbiornika (1) zamocowany jest wibrator (5).

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób polega na tym, że wymoczony z niewulkanizowanej mieszanki ebonitowej odpornej na działanie środowisk
agresywnych w temperaturach do +90°C rurowy rdzeń eboni
towy (1) nasuwa się na pokryty środkiem antyadhezyjnym rdzeń
stalowy (2) mocowany na nawijarce, przy czym rurowy rdzeń
ebonitowy (1) powleka się adhezyjną warstwą kleju (3) korzyst
nie z kauczuku naturalnego, a następnie nawija się obwodowo
co najmniej jedną warstwę rovingu szklanego (4) przesyconego
chemoutwardzalną kompozycją żywicy poliestrowej, po czym
nawija się dwukierunkowym splotem krzyżowym o kącie nachy-

Nr 1 (523) 1994

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

lenia w przedziale 65 • 45° co najmniej dwie warstwy rovingu
szklanego (5) przesyconego chemoutwardzalną kompozycją
żywicy poliestrowej, zaś po spolimeryzowaniu nawiniętych po
włok laminatowych (4, 5) usuwa się rdzeń stalowy (2), po czym
wulkanizuje się rurowy rdzeń ebonitowy (1 ) parą wodną dopro
wadzoną do wnętrza tak wytworzonej warstwowej rury ebonitowolaminatowej.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 295213 (22)92 07 07 5(51) B32B 27/04
(75) Latosiński Władysław, Rybnik
(54) Taśma izolacyjna
(57) Taśma posiada osnowę z polipropylenu, perforowaną
w kształcie prostopadłościanów, walców i/lub stożków ściętych
przyległych do siebie płaszczyznami ścięcia oraz stożków przy
ległych do siebie tworzącymi.
Perforacja jest wypełniona masą impregnacyjną w skład
której wchodzą polietylen ataktyczny, polietylen mazisty, poli
propylen ataktyczny, glikol polioksyetylenowy, węglany metali
alkalicznych i metali ziem alkalicznych. Masa tworzy wierzchnie
ochronne warstwy. Stosunek wagowy osnowy do masy zawiera
się w granicach (0,5 -1,1) + (4,0 - 4,1). Gramatura 1 m2 taśmy
wynosi 0,400 • 0,550 kg.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 295228 (22)9207 06 5(51) B29C 65/44
(75) Czeremuszkin Grzegorz, Łódź; Siniarski
Michał, Łódź
(54) Sposób łączenia porowatych elementów z
tworzyw termoplastycznych
(57) Elementy łączy się krawędziami do czoła, pod kątem, lub
do płaszczyzny w taki sposób, że nagrzewa się powyżej tempera
tury topnienia materiału porowatego wyłącznie krawędź, do której
ma być przyłączony element z porowatego tworzywa termopla
stycznego, a następnie dociska się ten element bez wstępnego
jego nagrzania bądź po ogrzaniu poniżej temperatury jego mięk
nięcia.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 298944 (22) 92 08 21 5(51) B32B 15/08
(31)91 750894
(32)9108 26
(33) US
(86) 9208 21 PCT/US92/07062
(87) 93 03 04 WO93/03919 PCT Gazette nr 06/93
(71) EEONYX CORPORATION, Emeryville,
US
(72) Huggins Gary E.
(54) Wykańczające warstwy powierzchniowe i
sposoby ich wytwarzania
(57) Sposób wykańczania powierzchni polega na sporzą
dzeniu mieszaniny cząstek związku metalu zawierającego siar
kę z polimerem fluorowęglowym, a następnie nadmuchaniu
rozdrobnionej mieszanki w postaci silnego strumienia na powie
rzchnię podłoża pod takim ciśnieniem i przez taki okres czasu,
że następuje modyfikacja powierzchni wywołana jej oddziały
waniem z mieszanką.

(38 zastrzeżeń)
A1(21) 298943 (22) 92 08 21 5(51) B32B 27/00
(31) 92 750894

(32) 9108 26

(33) US

(86) 92 08 21 PCT/US92/07061
(87) 93 03 04 WO93/03921 PCT Gazette nr 06/93
(71) EEONYX CORPORATION, Emeryville,
US .
(72) Higgins Gary E.
(54) Substancje do powierzchniowej obróbki
wykańczającej
(57) Substancja charakteryzuje się tym, że w jej skład wcho
dzi mieszanina cząstek metalu zawierającego siarkę z polime
rem fluorowęglowym.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 299498

(22)93 06 28

5(51) B60K 7/00
B60K1/00
(31) 92 02073
(32) 92 07 01 (33) CH
(71) SMH Management Services AG,
Biel/Bienne, CH
(72) Jeanneret Rene
(54) Układ napędowy pojazdu

(57) Układ napędowy (1) pojazdu ma silnik asynchroniczny
(2) sprzęgnięty mechanicznie z kołem (3) tego pojazdu, doładowywalny akumulator (4), pierwszą przetwornicę (5) wstawioną
pomiędzy akumulatorem (4) i silnikiem (2) i tak przysposobioną,
aby regulować moc elektryczną dostarczaną do silnika (2) i
generatora (8) napędzanego silnikiem wewnętrznego spalania
(7), jak również ma układ sterowania (6).
Aby uczynić możliwym doładowywanie akumulatora (4)
w warunkach optymalnych, układ (1) ma również drugą prze
twornicę (9) tak przysposobioną, aby regulować moc dostarczo
ną przez generator (8) do akumulatora (4) i do pierwszej prze
twornicy (5).

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 298213 (22)93 03 24
5(51) B60N 2/22
(31)92 000248
(32)9203 24
(33) IT
(71) FIAT AUTO S.p A., Turyn, IT
(72) Dal Monte Antonio
(54) Siedzenie, zwłaszcza samochodowe
( 5 7 ) Siedzenie, zwłaszcza samochodowe ma oparcie (B) z
podporą lędźwiową (4), która jest połączona z co najmniej
jednym układem regulacyjnym (12,13) do zmiany jej położenia
w pionie. Układ regulacyjny zawiera co najmniej jeden giętki
przewód (12) i linkę (13), połączone z ramą (7) podpory (4).
Układ regulacyjny (12,13) jest uruchamiany za pomocą elemen
tu ręcznego (15) lub silnika.
W innym wykonaniu podpora (4) jest połączona z dwie
ma parami układów regulacyjnych działającym komplementar
nie i korzystnie z trzecim układem regulacyjnym.

(17 zastrzeżeń)
A1(21) 295168 (22)9207 03 5(51) B60R 25/00
(71) POLTEGOR-PROJEKT Biuro Studiów i
Projektów Górnictwa Odkrywkowego,
Wrocław
(72) Żal Stanisław
(54) Sposób zabezpieczenia samochodu przed
kradzieżą
(57) Sposób polega na tym, że na koło samochodu (1)
zakłada się obejmy dolne (3), a następnie obejmę górną (4).
Obejmę górną (4) mocuje się do mechanizmu śrubowego (6) za
pomocą zamka (5). Następnie kręcąc korbą mechanizmu Śru
bowego (6) zaciska się obejmy (3) i (4) na kole samochodu (1).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295166 (22)9207 03 5(51) B60R 25/00
(71) POLTEGOR-PROJEKT Biuro Studiów i
Projektów Górnictwa Odkrywkowego,
Wrocław
(72) Żal Stanisław
(54) Urządzenie zabezpieczające samochód przed
kradzieżą
( 5 7 ) Urządzenie ma belkę blokującą (1) połączoną przegu
bowo z cięgłami (3). Do cięgieł (3) przytwierdzone są obejmy (4)
koła. Drugie końce cięgieł (3) połączone są przegubowo z
mechanizmem śrubowym (5).
Mechanizm śrubowy (5) wyposażony jest w korbę (6) i
połączony zamkiem (7) z obejmą górną (8).
Urządzenie to ma podwójne zabezpieczenie przez zdję
ciem go z koła przez osobę niepowołaną. Jedno to zamek z
kluczem, a drugie to mechanizm śrubowy z korbą, zaciskający
urządzenie na kole samochodu.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 298653 (22)93 04 21 5(51) B60T 13/26
(31)92 4213665
(32)9204 22
(33) DE
(71) KNORR-BREMSE AG, Monachium, DE
(72) Hille Wolfram
(54) Urządzenie przełączające samoczynne
hamulca podwójnego, zwłaszcza dla
pojazdów szynowych
( 5 7 ) W układzie hamulcowym z dwoma podłączonymi do
głównego przewodu powietrza (26), wyposażonymi w przyrząd
wyłączający, wzajemnie wyłączającymi się zaworami sterujący
mi (35, 36) i ze wspólnym zasobnikiem powietrza (27), jest
według wynalazku ukształtowane i umieszczone urządzenie
przełączające, składające się z przełącznika kontrolnego (41)
oraz z tworzących przyrząd wyłączający (13, 14) z cylindrem
komorowym (1).

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 299775 (22)921021
5(51) B61D 3/18
(31)914134677
(32)911021
(33) DE
(86) 921021 PCT/EP92/02415
(87)93 04 29 WO93/08060 PCT Gazette nr 11/93
(71) ARS-ALTMANN RAIL SYSTEM GmbH,
Niederdorf, DE
(72) Lubosch Klaus, Metze Hans-Jurgen, Hansen
Gerd
(54) Podparcie przestawnego w pionie pomostu
załadowczego wagonu towarowego
(57) Na wagonie towarowym pomost załadowczy (1) jest
umieszczony pomiędzy dwiema parami zwróconych do siebie,
pionowych prowadnicy.
Na pomoście załadowczym (1) zamocowane są dwie
pary łożysk pomostowych (11). W każdej z prowadnic prowa
dzony jest sworzeń prowadzący.
Za pomocą jednej pary łożysk pomostowych (11) po
most załadowczy (1) jest ułoży skowany na parze sworzni pro
wadzących wokół pierwszej poziomej osi poprzecznej.
Za pomocą drugiej pary łożysk pomostowych (11) po
most załadowczy (1) jest ułoży skowany na parze podpór wahiiwych, które są przechylne wokół drugiej poziomej osi poprze
cznej na jednym z pozostałych sworzni prowadzących.
Pomost załadowczy (1) jest poruszany z ukośnego po
łożenia załadunku i rozładunku do poziomego położenia trans
portu, przy czym wahliwe podpory są przemieszczane poza
punkt zwrotny, w którym są one usytuowane pionowo.
Powstają przy tym siły działające w kierunku wzdłuż wa
gonu towarowego, które mocują sworznie prowadzące względem
prowadnic. Dzięki temu unika się zużycia prowadnic na skutek
wstrząsów występujących przy transporcie oraz powstawania ha
łasu.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 299776 (22)9210 21
5(51) B61D 3/18
(31) 91 4134699
(32) 9110 21
(33) DE
(86)9210 21 PCT/EP92/02417
(87) 9304 29 WO93/08061 PCTGazette nr 11/93
(71) ARS-ALTMANN RAIŁ SYSTEM GmbH,
Niederdorf, DE
(72) Metze Hans-Jurgen, Bartel Manfred, Wenke
Siegbert, Lehmann Andreas, John Michael,
Streich Rudiger
(54) Zabezpieczone przed wpływami
atmosferycznymi, giętkie przejście pomiędzy
dwoma wagonami towarowymi z
przestawnymi pionowo dachami
(57) Przejście (2) ma dach (3) i dwie ściany boczne (4), z
których każda jest podzielona na dolną (6) i górną (8) część.
Obie dolne części (6) ścian bocznych są połączone z obszarami
ścian bocznych (7,7') obu jednostek wagonów towarowych (1,
1'). Dach (3) przejścia jest wsparty na elastycznym elemencie
wsporczy m (10), który łączy ze sobą przestawne pionowo dachy
(9,9'). Element wsporczy (10) jest korzystnie sprężyną płytkową
i jest prowadzony obrotowo na obu przestawnych pionowo
dachach (9,9'), a na przynajmniej jednym z nich jest prowadzo
ny w ograniczonym stopniu przesuwnie wzdłużnie.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 299478 (22)93 06 25
5(51) B61D 3/20
(31) 92 9208645
(32)92 06 27
(33) DE
92 9208644
27 06 92
DE
(71) Waggonfabrik Talbot, Akwizgran, DE
(72) Tandetzki Hans
(54) Dwuosiowy kolejowy wagon towarowy
(57) Wynalazek dotyczy dwuosiowego kolejowego wagonu
towarowego do transportu kontenerów i/lub wymiennych poje
mników, z dwoma zewnętrznymi podłużni cam i (2), z co najmniej
jedną środkową podłużnicą i z poprzecznicami (7, 8) łączącymi
podłużnice (2), przy czym przynajmniej niektóre po przecznice
(7,8) wyposażone są w czopy nośne (11) do mocowania konte
nerów i/lub wymiennych pojemników. Dla umożliwienia trans
portu jednostek ładunkowych o nadmiernej wysokości, podłuż
nice (2) pomiędzy zestawami kołowymi (1) wygięte są do dołu,
w celu utworzenia obniżonej płaszczyzny ładunkowej (U), znaj
dującej się niżej względem wyżej położonej płaszczyzny ładun
kowej (Li) przebiegającej ponad zestawami kołowymi (1), a w
obszarze obniżonej płaszczyzny ładunkowej znajdują się co
najmniej dwie poprzecznice (9) utworzone ze średnika (9a) z
dwoma ramionami (9b), które to poprzecznice odchylane są
wokół poziomej osi przebiegającej przez końce ramion, tak, że
odchylanie dokonuje się między położeniem poziomym, znaj
dującym się poniżej niższej płaszczyzny ładunkowej (1I2) i poło
żeniem pionowym, w którym powierzchnia stykania średnika
(9a) tej poprzecznicy (9) znajduje się w wyższej płaszczyźnie
ładunkowej (U) kolejowego wagonu towarowego.
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(54) Kolejowy wagon towarowy
(57) Wynalazek dotyczy wagonu z podwoziem (5) osadzo
nym na zespołach jezdnych, który posiada płaską platformę
ładunkową (1) i podłużnice (6), które w obszarze pomiędzy
zespołami jezdnymi (7) wykonane są jako belki poszerzone w
kształcie linii brzucha ryby, którego przestrzeń ładunkowa ogra
niczona jest przez ściany czołowe (2) trwale związane z podwo
ziem (5) oraz przez czaszę dachu (3) i przez ściany boczne
złożone z wy cny lny eh i przesuwnych części ściennych (4), lub
ograniczona jest przez jednolite części tworzące dach i ściany
boczne, podnoszone, wychylne i przesuwane jedna na drugą.
Celem wynalazku jest znalezienie możliwości włączenia
przesuwnych względnie jednolitych części ściennych ograni
czających przestrzeń ładunkową, do przekazywania sił pozio
mych i pionowych.
Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że przesuwne
części ścienne (4) lub jednolite części ścienne, w położeniu
zamkniętym, na swych wzdłużnych końcach od strony czołowej,
w swym pionowym obszarze, połączone są u góry rodzajem
klamry, ze ścianą czołową (2), a na swym końcu wzdłużnym,
zwróconym do środka długości wagonu, połączone są podob
nie, u dołu z podwoziem (5), przy czym przesuwne części
ścienne lub jednolite części ścienne w swych obszarach piono
wych, pomiędzy zamocowaniem klamrowym do ściany czoło
wej (2) i zamocowaniem klamrowym do podwozia (5), przysto
sowane są do przekazywania sił rozciągających i ściskających.

(3 zastrzeżenia)

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 299464

(22) 93 06 24 5(51) B61D 17/04

(31)92 4220930

(32)92 06 26

(33) DE

(71) ABB HENSCHEL Wagon Union GmbH,
Berlin, DE
(72) Bieker Guido, Kohler Gunter, Scholer
Klaus, Wagener Paul-Werner

A1(21) 299557 (22) 93 07 02
5(51) B61G 9/08
(31)92 4222080
(32)92 07 04
(33) DE
(71) ABB HENSCHEL Waggon Union GmbH,
Berlin, DE
(72) Keil Klaus, Kohler Günter
(54) Pojazd szynowy z urządzeniem cięgłowym
(57) Wynalazek dotyczy pojazdu szynowego z urządzeniem
cięgłowym, ukształtowanym zasadniczo ze sprężyny (1), cięgła
(2) i łoża oporowego (3), przy czym łoże oporowe (3) jest
zamocowane na podłużnicach (4) podwozia, a cięgło (2) jest
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prowadzone w poziomej prowadnicy (12). W celu osiągnięcia
nieznacznej długości zabudowy w podwoziu, aby osiągnąć
przedłużenie platformy ładunkowej, zaproponowano, że pomię
dzy cięgło (2), a sprężynę (1) jest włączona pośrednio dźwignia
kątowa (5), która jest ułoży skowana obracalnie na łożu oporo
wym (3).

A1(21) 299703 (22)93 0714 5(51) B62R 25/04
(71) MERAMONT Zakłady Systemów
Automatyki, Poznań
(72) Pierzchlewicz Eugeniusz
(54) Elektroniczny układ zabezpieczający
samochód przed kradzieżą
(57) Elektroniczny układ zabezpieczający samochód przed
kradzieżą posiadający przekaźnik z jednym stykiem charakte
ryzuje się tym, że emiter tranzystora (T), styk (S) przekaźnika
(PK) i baza tranzystora (T) poprzez rezystor (R1) i wyłącznik (W)
połączone są z masą samochodu, a kolektor tranzystora (T)
połączony jest z jedną końcówką cewki przekaźnika (PK) i z
katodą diody (D1), zaś druga końcówka cewki przekaźnika (PK)
połączona jest z masą, przy czym, do pierwszej końcówki cewki
przekaźnika (PK) podłączony jest rezystor (R2) i poprzez diodę
luminescencyjną (D3) do masy, natomiast rezystor (R2) połączo
ny jest z katodą diody (D2), a styk (S) połączony jest z anodą
diody (D2) i cewką urządzenia zapłonowego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295192 (22)92 0707 5(51) B63H16/04
(75) Zieleniewski Jan, Warszawa
(54) Wiosło
(57) Wiosło charakteryzuje się tym, że posiada drążek dzie
lony składający się z dwóch części (1) i (2), z których część (1)
zakończona jest łopatką (3). Pomiędzy częściami (1) i (2) wiosło
ma przekładnię, korzystnie przekładnię zębatą, składającą się z
kół (4) i (5) zamocowanych poprzez wspornik (6) do części (1) i
(2) i osłoniętych warstwą izolacyjną (7). Z jednej strony części
(1) i (2) zamocowany jest element sprężysty (8).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 294530 (22)920629 5(51) B64C 39/06
(75) Wróblewski Wiktor, Dąbrowa Górnicza;
Królica Zdzisław, Sosnowiec
(54) Aero-Iot
(57) Aero-Iot ma skrzydła pierścieniowe (1) stanowiące płat
nośny o przekroju utworzonym w dolnej płaszczyźnie przez
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globoidę, zaopatrzone w co najmniej jedną strumienicę (4), w
której tunelu jest umieszczona turbina (3) połączona z silnikiem
napędowym (2) podwieszonym w osi skrzydła pierścieniowego

O).

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 296356 (22) 92 10 23
(75) Żuralski Zenon, Słupsk
(54) Paleta płaska

5(51) B65D 13/32

(57) Paleta ma płytę nośną (1 ) z tworzywa sztucznego pokry
wającą górną i boczne powierzchnie drewnianej platformy ro
boczej (2) oraz ma część spodnią (6) z tworzywa sztucznego,
przylegającą do zewnętrznych powierzchni spodnich części
przyległych do platformy roboczej (2).
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trasy i napędu pomocniczego charakteryzuje się tym, że skrzy
nia napędu pomocniczego jest krótka i niska po stronie ociosu,
od strony zawału posiada skrzynię (2) dystansową z reduktorem
i silnikiem i dwa symetryczne ucha (3), zamocowana jest suwliwie przez prowadnice i prowadniki na płycie (4) spągowej, która
od strony ściany posiada dwa symetryczne ucha (6), złączone
poprzez przesuwniki (5) z uchami (3) skrzyni napędowej, przy
czym płyta (4) spągowa jest od strony ściany złączona na stałe
z trasą przenośnika.
Płyta (4) spągowa po stronie reduktora i silnika ma
uchwyty (7) dla belek przekładkowych zmechanizowanej obu
dowy ścianowej.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 298998

(22)93 05 19

(31) 92 9206336

5(51) B65D 85/84

(32)9205 20

(33) FR

(75) Weber Franek, Rouhling, FR
(54) Wkładka do pojemników na chemikalia z
otworem niepełnym, zwłaszcza do kanistrów
i oplecionych balonów szklanych
(57) Wkładka składa się zasadniczo z powłoki (1) w postaci
worka z tworzywa sztucznego, którego wymiary są co najmniej
równe wymiarom odpowiedniego pojemnika (2), przy czym
wspomniany worek posiada rurę (3) o wymiarach wlotu (4)
pojemnika.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 295225

(22)920707

5(51) B65G 23/44
F21F13/06
(71) VALBOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Spółka z o.o., Lublin
(72) Świątkowski Waldemar, Bańbuła Bolesław,
Pytlowany Szymon, Hajduk Jan
(54) Napęd najazdowy przenośnika ścianowego

(57) Napęd najazdowy przenośnika ścianowego współpra
cujący z kombajnem, składający się z napędu wysypowego,

A1(21) 295173 (22)9207 03 5(51) B65G 47/18
(75) Koenig Piotr, Katowice
(54) Urządzenie pomocnicze, zwłaszcza do
transportu materiałów na i/lub z
przenośnika taśmowego
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma człon stały (1 )
połączony z urządzeniem podającym lub przejmującym mate
riał oraz człon przejmujący połączony przegubowo z członem
stałym (1) w osi bębna odchylającego (3), przy czym człon
przejmujący zawiera wysięgnik złożony z dwóch belek nośnych,
powiązanych poprzecznymi belkami wzmacniającymi, wspiera
jący się dogodnie na dolnym krążniku gładkim (9) za pośrednic
twem zamkniętego pasma (10) taśmy przenośnikowej obejmu
jącego bęben odchylający (3), górny krążnik gładki (6) i krążniki

Nr 1 (523) 1994

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tarczowe (8), przy czym górny krążnik gładki (6) oraz krążniki
tarczowe (8) i gładki krążnik dolny (9) osadzone są na belkach
nośnych w bliskim sąsiedztwie.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 295210

(22) 92 07 07

(75) Szymański Tadeusz, Czeladź
(54) Układ sterowania zwalniaka
elektrohydraulicznego

5(51) B66B 1/02
B66D1/48
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(54) Sposób naprowadzania liny na bęben
kołowrotu i urządzenie do stosowania tego
sposobu
(57) Sposób polega na tym, że oś bębna ustawia się ukośnie
względem kierunku liny tak, iż zwój nawijający się opiera się o
zwój już nawinięty.
Urządzenie do stosowania powyższego sposobu zbu
dowano na zasadzie wymuszenia przez napęd ruchu bębna
kołowrotu (2) wokół osi czopa (4).

(3 zastrzeżenia)

(57) Układ ma zabudowaną wewnątrz zwalniaka parę zesty
ków (1-3,2-3).
Normalnie otwarty zestyk (1-3) jest włączony w obwód
napięciowej cewki głównego stycznika (SL) i połączonego z nią
zestyku (sv1) pomocniczego przekaźnika (SV) zasilanego z
mostkowego prostownika (PR).
Normalnie zamknięty zestyk (2-3) współpracuje z zestykiem
(s1) stycznika (SL) połączonego z żarówką (LI) zbocznikowanym
parą normalnie zamkniętych zestyków (sv2, sv3) przekaźnika (SV),
w obwodach których są odpowiednio usytuowane buczek (Bu) oraz
żarówka (L2).
Do wyjścia prostownika (PR) jest przyłączony elektro
magnes (E).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 295193 (22) 92 07 07
(75) Golik Andrzej, Józefów
(54) Dźwignik hydrauliczny

5(51) B66F 3/25

(57) Przedmiotem wynalazku jest dźwignik hydrauliczny do
podnoszenia dużych ciężarów wyróżniający się tym, że posiada
dodatkową pompkę przesuwającą (5) z tłokiem o dużej średnicy
i zawór bezpieczeństwa (9), zabezpieczający pompkę przesu
wającą (5).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295214 (22)92 07 07
5(51) B66D 1/36
(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego,
Katowice
(72) Sułkowski Michał, Kędzior Wiesław, Tengler
Marian, Ozimek Jan, Pieczara Tomasz

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 299512 (22)93 06 29
5(51) C01D 1/04
(31) 92 00622
(32)92 07 03
(33) BE
(71) SOLVAY (Société Anonyme), Bruksela, BE
(72) Bourgeois Louis

(54) Sposób wytwarzania wodnego roztworu
wodorotlenku sodowego
(57) Sposób wytwarzania wodnego roztworu wodorotlenku
sodowego, zwłaszcza metodą elektrodializy wodnego roztworu
soli sodowej (15) w komorze (1) do elektrodializy z przegrodami
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dwubiegunowymi (5, 7) polega na tym, że stosuje się wodny
roztwór soli sodowej (15) pochodzącej z kwasu (14) o wartości
pK mniejszej od wartości pK kwasu węglowego, otrzymany
przez poddanie cyrkulacji wodnego roztworu kwasu (14) i wod
nego roztworu węglanu sodowego (13) po obu stronach prze
grody kationowej (12).
Sposób znajduje zastosowanie na przykład w wytwórni
sody amoniakalnej.

(10 zastrzeżeń)
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Rozwiązanie wykorzystuje zastosowanie procesów bio
logicznych oczyszczania, zarówno w oczyszczalniach biologi
cznych jak i w warunkach naturalnych.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 295218 (22)92 07 07 5(51) C02F 3/12
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Włodyga Jacek, Kurbiel Jerzy, Łukawska
Regina, Mielczarek Bogusław, Świerczok
Rodryk, Marszałek Wojciech, Leśniak
Grażyna
(54) Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków
( 5 7 ) Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w komorę (1)
denitryfikacji i komorę (3) anoksyczną, przy czym komora (1)
denitryfikacji usytuowana jest przed komorą (2) napowietrzania,
natomiast komora (3) anoksyczną usytuowana jest za komorą
(2) napowietrzania, a ponadto komora (2) napowietrzania wypo
sażona jestw częściową przegrodę (10), komora (3) anoksyczną
wyposażona jest w lewar (13) łączący naprzemiennie komorę
(3) anoksyczną z komorą (1) denitryfikacji lub z komorą (7)
zagęszczania i stabilizacji osadu nadmiernego, zaś przegroda
oddzielająca komorę (2) napowietrzania od komory (3) anoksycznej stanowi przelew zatopiony.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 295196 (22) 92 07 07 5(51) C02F 3/10
C02F3/32
(71) Wasilewski Waldemar, Warszawa; Biernat
Krzysztof, Warszawa; Waś Janusz,
Warszawa; Ławacz Włodzimierz, Łomianki;
Pajnowski Jacek, Warszawa
(72) Ławacz Włodzimierz
(54) Sposób i złoże modułowe do biologicznego
oczyszczania i uzdatniania wód
(57) Sposób polega na wykorzystaniu organizmów porosto
wych i sztucznego złoża umieszczonego prostopadle lub równo
legle do kierunku przepływu strugi cieczy. Strugę oczyszczanej
cieczy kieruje się za pomocą dysz przelotowych utworzonych w
złożu sztucznym.
Moduł sztucznego złoża składa się z warstw zawierają
cych układ poziomych i pionowych kierownic wzajemnie się
przenikających.

A1(21) 295236 (22) 92 07 08
5(51) C02F 3/12
(75) Rajkiewicz Michał, Elbląg
(54) Sposób oczyszczania ścieków i urządzenie do
stosowania tego sposobu
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że do przestrzeni sedymenta
cyjnej (2) z lejami osadu (3), komory (1) osadu czynnego,
przewodem (4) doprowadzane są surowe ścieki, gdzie zostają
oczyszczone mechanicznie, a następnie przepływają do pozo
stałej objętości komory, celem oczyszczenia biologicznego.
Osad zgromadzony w lejach (3) odprowadzany jest na zewnątrz
komory (1) za pomocą przewodów (5).
Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do
oczyszczania ścieków.

(3 zastrzeżenia)
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układu, zaopatrzonymi w odprowadzenie (15) do atmosfery i
odprowadzenie (16) do kanalizacji, zaś rozdzielacz (5) jest po
łączony nadto, za pośrednictwem pompy tłoczącej (17), z ze
społem utylizacji, który stanowią złączone ze sobą elektrolizer
(18) do utylizacji elektrochemicznej i reaktor (20) do utylizacji
chemicznej, połączony od dołu, poprzez syfon, z kanalizacją,
względnie zespół utylizacji stanowi tylko elektrolizer (18) do
utylizacji elektrochemicznej lub tylko reaktor (20) do utylizacji
chemicznej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295111 (22) 92 06 30
5(51) C02F 9/00
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Gorzka Zbigniew, Kaźmierczak Marek,
Nowak Ryszard, Socha Adam
(54) Układ do unieszkodliwiania zużytych emulsji
smarno-chłodzących, zwłaszcza emulsji
stosowanych w procesach obróbki metali
(57) Układ składa się ze zbiornika magazynowego (1) utylizowanej emulsji, połączonego za pośrednictwem pompy tłoczą
cej (2) z zespołem rozdzielania, który stanowią mieszalnik (3),
złączony z nim, za pośrednictwem pompy tłoczącej (4), rozdzie
lacz (5) oraz zbiornik zasilający (8). Zbiornik zasilający (8) jest
połączony, poprzez pompę dozującą (9) i wymiennik ciepła (10), z
zespołem termicznego i termokatalitycznego utleniania, który stano
wi reaktor (11) utleniania termicznego, zaopatrzony w płaszcz grzej
ny, wypełniony wypełnieniem, połączony z reaktorem (12) utleniania
termokatalitycznego, wyposażonym także w płaszcz grzejny, wy
pełnionym katalizatorem, przy czym połączone są ze sobą gór
ne części reaktorów (11) i (12). Reaktor (11) utleniania termiczne
go jest połączony z drugim wymiennikiem ciepła (13), złączonym
z rurociągiem (14) doprowadzającym powietrze, a reaktor (12)
jest połączony z obydwoma wymiennikami ciepła. (10) i (13)

A1(21) 298501 (22)93 0414 5(51) C03C 3/076
(31)92 870415
(32)92 0417
(33) US
(71) Guardian Industries Corp., Michigan, US
(72) Beckwith Steven Paul, Yankovich William
Michael
(54) Szkło koloru zielonego o dużej
przepuszczalności promieniowania
widzialnego oraz małej przepuszczalności
promieniowania ultrafioletowego i
podczerwonego
(57) Szkło zielone sodowo-wapniowo-kwarcowe składa się
zasadniczo z S1O2, NagO, CaO, około 0,20-0,25% SO3, około
0,7-0,95% całego żelaza wyrażonego jako Fe203, około 0,190,24% żelaza w postaci żelazawej, wyrażonego jako FeO, i przy
tym to szkło, gdy ma grubość pomiędzy około 3,7 mm - 4,8 mm,
ma przepuszczalność promieniowania widzialnego większą niż
około 70%, przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
mniejszą niż około 38% i przepuszczalność całego promienio
wania słonecznego mniejszą niż około 44,5%.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 298732 (22) 93 04 28 5(51) C03C 17/34
(31) 92 876350
(32) 92 04 30
(33) US
(71) Guardian Industries Corp., Michigan, US
(72) Hartig Klaus W., DE; Lingle Philip J., US
(54) Sposób wytwarzania szkła warstwowego i
szkło warstwowe
(57) Sposób polega na tym, że nakłada się przez napylanie
katodowe warstwy na podłoże szklane: w atmosferze zawierają
cej azot warstwę dolną z SÍ3N4, w atmosferze zawierającej azot
pierwszą warstwę ze stopu niklowo-chromowego wraz z jego
azotkiem, w tej samej atmosferze warstwę srebra, następnie
drugą warstwę stopu niklowo-chromowego wraz z jego azot
kiem i w atmosferze zawierającej azot warstwę górną z SÍ3N4.
Wówczas gdy podłoże szklane ma grubość 2 mm - 6 mm,
uzyskuje się szkło o emisyjności En mniejszej niż 0,12 i emisyjności Eh mniejszej niż 0,16.
Szkło warstwowe posiada podłoże szklane mające na
zewnątrz szkła układ warstw zawierający warstwę dolną z SÍ3N4,
pierwszą warstwę z niklu lub stopu niklu, warstwę srebra, drugą
warstwę niklu lub stopu niklu oraz warstwę górną z SÍ3N4.
Szkło znajduje zastosowanie w architekturze na okna
wielowarstwowe.

(32 zastrzeżenia)

A1(21) 295935

(22)92 07 08

5(51) C04B 14/48
C04B 16/06
(71) FIBERBETONG PRODUKTER Sp. z 0.0.,
Lublin
(72) Bäckman Sture Artur, Górczyński Janusz
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(54) Tworzywo budowlane zbrojone
(57) Tworzywo budowlane zbrojone, zwłaszcza beton, mają
ce zastosowanie do wytwarzania elementów budowlanych o
różnym przeznaczeniu, zawiera włókna stalowe w ilości 1,01,5% objętości, przy czym długość włókien wynosi od 25-40 mm,
a ich średnica 0,3 - 0,4 mm oraz włókna z polipropylenu w ilości
0,2 - 1,0% objętości, których długość wynosi 6 - 1 2 mm, a
średnica 35 • 250/im.
Tworzywo rozprowadza się w betonie składającym się
z 300 - 400 kg/m3 cementu oraz kruszywa o ziarnach mniejszych
od 5 mm.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295195 (22) 92 07 07 5(51) C04B 35/00
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa
(72) Deptuła Andrzej, Łada Wiesława, Olczak
Tadeusz
(54) Sposób usuwania węglanów z prekursorów
do syntezy materiałów ceramicznych, w
szczególności nadprzewodników
wysokotemperaturowych /HTS/
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że materiał wyjściowy, żel pre
kursora do syntezy materiału ceramicznego zawierającego sub
stancje organiczne, praży się w temperaturze 450-750°C do
usunięcia substancji organicznych.
Tak uformowany materiał poddaje się rozdrabnianiu i
reakcji z kwasem azotowym w ilości stechiometrycznej do wę
glanów.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 295176 (22)92 0704
5(51) C05G 3/00
(75) Nowosielski Olgierd, Skierniewice; Machnik
Barbara, Skierniewice; Bereś Janusz,
Kędzierzyn-Koźle; Kałędkowska Małgorzata,
Kędzierzyn-Koźle; Borysewicz Janina,
Kędzierzyn-Koźle
(54) Sposób przerabiania masy supersorbentu
poliakryloamidowego na granulaty do
sporządzania podłoży, nawozów i ulepszania
gleb
(57) Sposób otrzymywania koncentratu do sporządzania pod
łoży (Hortgel) i ulepszania gleb (Fertiget) z masy supersorbentów
poliakryloamidowych polega na tym, że masę supersorbentu tnie
się na kawałki przepuszczalne przez maszynkę do mięsa np.
typu "Wilk", otrzymane kawałki miesza z odpowiednim materia
łem organicznym wzbogaconym w mieszankę nawozową i ca
łość przepuszcza 2-3 krotnie przez maszynkę do mięsa o ocz
kach 3-4 mm, otrzymując granulat sypki nie zbrylający się.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 297632
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)93 02 03

5(51) C07C 2/54
C07C15/02
92 000201
(32)9202 03
(33) IT
Enichem Augusta S.p.A., Palermo, IT
Cozzi Pierluigi, Giuffrida Giuseppe,
Pellizzon Tullio, Radici Pierino
Sposób wytwarzania a+lkilobenzenów o
prostołańcuchowym rodniku alkilowym

( 5 7 ) Sposób wytwarzania alkilobenzenów o prostołańcucho
wym rodniku alkilowym polega na tym, że benzen w obecności
katalizatora wybranego spośród chlorku glinowego lub spro
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szkowanego glinu, poddaje się reakcji z mieszaniną zasadniczo
składającą się z n-olefin o 7-20 atomach węgla i chloroparafin o
7-20 atomach węgla, przy czym stosunek molowy n-olefin do
chloroparafin wynosi między 70:30 i 99:1.
{10 zastrzeżeń)

A1(21) 295154 (22)92 0702 5(51) C07C 39/16
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne,
Kędzierzyn-Koźle; BLACHOWNIA Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Kołt Józef, Kiedik Maciej, Świderski
Zbigniew, Zając Eugeniusz, Rzodeczko
Anna, Mróz Jerzy
(54) Sposób i układ do krystalizacji bisfenolu A
(57) Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia efektywno
ści procesu krystalizacji bisfenolu A i poprawę jakości uzyskiwa
nego kryształu. Sposób polega na tym, że na 1 część wagową
roztworu fenolowego bisfenolu A o temperaturze wyższej niż
temperatura początku wypadania kryształów adduktu bisfenolu
A - fenol wprowadza się do układu co najmniej 1 część wagową
mieszaniny pokrystalizacyjnej o temperaturze niższej od tempe
ratury początku wypadania kryształów adduktu bisfenol A •
fenol.
Układ do krystalizacji bisfenolu A składa się z czterech
krystalizatorów (A), (B), (C), (D), połączonych szeregowo po
przez rury wgłębne (1), (2), (3), (4), stanowiąc poszczególne
stopnie krystalizacji. Na dopływie (5) mieszaniny do krystaliza
cji, do krystalizatora (A) znajduje się układ (6) regulacji przepły
wu tej mieszaniny, sprzężony z zaworem automatycznym (7), a
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układ stabilizacji stopnia napełnienia krystalizatorów jest sprzę
żony z zaworem automatycznym (8) na dopływie azotu i/lub
zaworem automatycznym (9) na odpływie mieszaniny z krystalizatora.

(3 zastrzeżenia)
A1 (21) 296187 (22)911219 5(51) C07C 217/84
A61K7/13
(31) 91 4102907
(32) 91 0131 (33) DE
(86) 9112 19 PCT/EP91/02453
(87) 92 0820 W092/13824 PCT Gazette nr 22/92
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Düsseldorf, DE
(72) Rose David, Höffkes Horst, Lieske Edgar
(54) 2,5-diaminofenoksy-oksaalkany i ich
zastosowanie jako wstępnych produktów
barwników oksydacyjnych
( 5 7 ) Bis-(2,5-diaminofenoksy)-oksaalkany o wzorze I,

w którym n=2 aibo 3, a x oznacza liczbę 1 - 3 , nadają się jako
związki wywołujące do wytwarzania barwników oksydacyjnych,
zwłaszcza do wytwarzania środków do farbowania włosów. Od
powiednimi związkami sprzęgającymi się z grupy rezorcyn,
naftoli, aminofenoli albo hydroksypirydyn otrzymuje się bardzo
żywe i równomierne wybarwienia włosów o dobrych właściwo
ściach odnośnie odporności.
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dług wynalazku otrzymuje się przez reakcję jodowodorku estru
metylowego kwasu 3-tiokarbazynowego z aminami pierwszorzędowymi o wzorze ogólnym RNł-fe, w którym symbol (R) ma
wyżej podane znaczenie. Reakcję prowadzi się w bezwodnym
metanolu w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez około
1 godzinę 30 minut do 2 godzin lub w temperaturze pokojowej
przez około 40-50 godzin.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295142 (22)9207 03 5(51) C07C 323/33
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Poślińska-Bucewka Halina, Wojciechowski
Jan, Beczkowicz Hanna, Eksanow Kamil,
Paszkowski Sławomir
(54) Sposób wytwarzania m-etylotioaniliny
(57) Sposób wytwarzania m-etylotioaniliny o wzorze 1, bę
dącej półproduktem w syntezie maleinianu tietyiperazyny, sto
sowanego jako lek o działaniu przeciwwymiotnym, polega na
redukcji chlorku kwasu m-nřtrobenzenosulfonowego cynkiem w
roztworze kwasu solnego w obecności emulgatora niejonowego
w temperaturze poniżej 15°C, wydzieleniu produktu redukcji,
chlorku m-aminotiofenylocynku, a następnie alkilowaniu chlor
ku m-aminotiofenylocynku mieszaniną alkilującą, składającą się
z siarczanu dimetylu i wodorotlenku sodu.

(3 zastrzeżenia)

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 299511 (22)93 06 29 5(51) C07C 231/10
(31) 92 9201160
(32)920630
(33) NL
(71) DSM N.V.,Heerlen,NL
(72) Thomissen Petrus Jozef Hubertus, BE;
Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, NL
(54) Sposób konwersji oksymów do odpowiednich
amidów
(57) Sposób konwersji ketooksymów lub aldoksymów do
odpowiedniego amidu, w którym roztwór oksymu w rozpusz
czalniku kontaktuje się z niejednorodnym, mocno kwaśnym
katalizatorem, charakteryzuje się tym, że jako niejednorodny
katalizator stosuje się nośnik z sulfonowanymi pierścieniami
benzenowymi, a sulfonowane pierścienie benzenowe zawierają
także grupę wiążącą elektrony. Sposób ten dotyczy, zwłaszcza
konwersji oksymu cykloheksanonu do odpowiadającego mu
e-kaprolaktamu.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 295161 (22) 92 07 03 5(51) C07C 281/16
(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Dobosz Maria, Rękas-Szylar Jolanta
(54) Sposób otrzymywania nowych jodowodorków
1-amino-3-aminopodstawionych guanidyny
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania nowych
jodowodorków 1-amino-3-aminopodstawionych guanidyny o wzo
rze ogólnym 1, w którym symbol R oznacza grupę 2-(1,3,4- tiadiazolilowa), 2-tiazolilową, 2- pirydylową. Nowe związki sposobem we-

A1(21) 298195

(22)93 03 23 5(51) C07D 213/89
A61K 31/44
(31)92 4209424
(32)92 03 24
(33) DE
92 4238506
141192
DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Weidmann Klaus, Bickel Martin,
Günzler-Pukall Volkmar
(54) Amidy kwasów sulfonamido- i
sulfonamidokarbonylo-pirydyno-2-karboksylo
wych oraz ich pirydyno-N-tlenki, sposób ich
wytwarzania i zastosowanie ich jako środków
leczniczych oraz środki lecznicze zawierające
te związki i sposób wytwarzania tych
środków leczniczych

(57) Sposób wytwarzania amidów kwasów sulfonamidu- i
sulfonamidokarbonylo-pirydyno-2-karboksylowych oraz ich pirydyno-N-tlenków o wzorze ogólnym 1, polega na tym, że o ile
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X oznacza pojedyncze wiązanie, odpowiednie aminopirydyno2-karboksylany, poddaje się reakcji z właściwą pochodną kwa
su sulfonowego i tak otrzymane związki poddaje się reakcji z
odpowiednią aminą wytwarzając związki, które ewentualnie ut
lenia się do pirydyno-N-tlenku; o ile X oznacza grupę -CO-,
odpowiednie karboksylany estru kwasu pirydyno-2-karboksylowego, poddaje się reakcji z właściwą pochodną amidu kwasu
sulfonowego i otrzymane przy tym związki poddaje się reakcji z
odpowiednią aminą wytwarzając związki, które ewentualnie ut
lenia się do pirydyno-N-tlenku.
Związki wytworzone tym sposobem są stosowane prze
ciw schorzeniom zwłóknieniowym, jako środki powstrzymujące
zwłóknienie, do leczenia zaburzeń przemiany materii kolage
nem i kolagenopodobnych substancji.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 298890

(22)93 0510 5(51) C07D 221/04
C07D 487/04
A61K 31/44
(31)92 4215587
(32)92 0512
(33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Dressel Jürgen, Fey Peter, Hanko Rudolf H.,
Hübsch Walter, Krämer Thomas, Müller
Ulrich E., Müller-Gliemann Matthias, Beuck
Martin, Kazda Stanislav, Wohlfeil Stefan,
Knorr Andreas, Stasch Johannes-Peter
(54) Sulfonylobenzylo-podstawione benzo- i
pirydopirydony, sposób ich wytwarzania oraz
zawierające je środki lecznicze

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są sulfonylobenzylo-podsta
wione benzo- i pirydopirydony, które wytwarza się drogą reakcji
odpowiednich benzo- i pirydopiryaonów ze związkami suffonylobenzylowymi. Sulfonyłobenzylo-podstawione benzo- i piry
dopirydony można stosować jako substancje czynne w środkach
leczniczych, zwłaszcza do leczenia nadciśnienia tętniczego i miaż
dżycy naczyń.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299027 (22)93 0521 5(51) C07D 233/72
(31)92 887356
(32)9205 21
(33) US
(71) Lonza Inc., Fair Lawn, US
(72) Farina Thomas E., Burg Douglas A
(54) Sposób wytwarzania merylolohydantoin
( 5 7 ) Sposób wytwarzania stałych, bezwodnych metytotohydantoin polega na tym, że: a) wodne, dające się mieszać środowisko
poddaje się odwodnieniu i ogrzewaniu, w wyniku czego otrzymuje
się zasadniczo bezwodny, dający się mieszać stop, b) tworzy się
układ stopiony za pomocą dodania do dającego się mieszać
stopu mieszaniny substratów reakcji, c) poddaje się reakcji co
najmniej jeden hydantoinowy substrat reakcji i co najmniej
jeden odwodniony substrat reakcji stanowiący źródło formalde
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hydu lub zasadniczo bezwodny substrat reakcji stanowiący
źródło formaldehydu w układzie stopionym, przy usuwaniu wo
dy reakcyjnej, w wyniku czego otrzymuje się bezwodną stopio
ną metyloi ohyd antoinę oraz d) stopioną metylolohydantoinę
zestala się.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 299028

(22)9305 21 5(51) C07D 233/72
A61K7/00
(31)92 887280
(32)920521
(33) US
(71) Lonza Inc., Fair Lawn, US
(72) Farina Thomas E., Rosen Marvin
(54) Sposób wytwarzania wolnych od
formaldehydu merylolohydantoin i ich
kompozycji

( 5 7 ) Przedstawiono kompozycje dimetylolodimetylohydantoiny, monometylolodimetylohydantoiny i dimetylohydantoiny
mające poniżej 0,1% wagowo wolnego formaldehydu w przeli
czeniu na 100% wagowych całkowitej kompozycji; i w której
stosunek wagowy dimetylolodimetylohydantoiny do monomety
lolodimetylohydantoiny wynosi od około 1:1,25 do około 3,5:1.
Kompozycje mogą być sporządzane (1) przez doprowadzenie
do reakcji dimetylohydantoiny ze źródłem zawierającym formal
dehyd przy zachowaniu stosunku molowego formaldehydu do
dimetylohydantoiny w zakresie od około 1,2:1 do około 1,55:1
albo (2) przez zmieszanie (a) od około 80 do około 90% wago
wych wodnego roztworu metylolodimetylohydantoiny mające
go powyżej 0,1% wagowo wolnego formaldehydu z (b) około 20
do około 10% wagowymi dimetylohydantoiny w przeliczeniu na
100% wagowych roztworu wodnego dimetylolodimetylohydan
toiny z dimetylohydantoiną.

(34 zastrzeżenia)

A1(21) 299541 (22) 93 07 01 5(51) C07D 239/42
A61K 31/505
(31)92 9208199
(32)92 07 03
(33) FR
92 9215037
141292
FR
(71) Synthélabo, Le Plessis-Robinson, FR
(72) Pascal George, BE; Benoit Marabout, FR;
Jacques Froissant, FR; Pierre Merly Jean, FR
(54) Nowe pochodne
N- [ (4-am inokarbonylopirymidyno-2) -aminoal
kilo] -2-aminopirymidynokarbonamidu -4,
sposób ich wytwarzania, lek i środek
farmaceutyczny
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne M-[(4-aminokarbonylopirymidyno-2) aminoalkilo] -2-aminopirymidynokarbonamidu-4 o ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza 0 lub 1, m
oznacza 0 lub 1, Ri oznacza grupę metylową Ffe oznacza grupę
fenoksy-Ci -Ca-alkilową, w której fenoksyl jest ewentualnie pod
stawiony, względnie Ri i P2 wraz z atomem azotu, z którym są
związane tworzą 4-fenoksypiperydył-1, w którym fenoksyl jest
ewentualnie podstawiony, fenoksymetylopiperydyH, w którym
fenoksyl jest ewentualnie podstawiony lub 4-fenylopiperazynyl-1,
w którym fenyl jest ewentualnie podstawiony, a Rs oznacza atom
wodoru albo, gdy n oznacza 1, grupę hydroksylową lub metoksylową, w postaci czystych izomerów optycznych lub miesza
niny takich izomerów, a także soli addycyjnych tych związków
z kwasami. Związki te mają działanie lecznicze. Wynalazek
dotyczy także sposobu wytwarzania związków o wzorze ogól
nym 1, polegającego na kondensacji odpowiedniej pochodnej
pirymidyny z 2-chloropirymidynokarbonamidem-4.

(7 zastrzeżeń)
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Otrzymany materiał może być stosowany do modyfiko
wania własności magnetycznych ferrytów. Wynalazek dotyczy
również sposobu wytwarzania materiałów o strukturze tlenków
metali oraz sposobu modyfikowania własności magnetycznych
ferrytów.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299312 (22)93 0615 5(51) C07D 243/14
(31) 92 899190
(32) 92 0616
(33) US
(71) F.Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH
(72) Hsu Ming-Chu, Huryn Donna Mary, Tam
Steve Yik-Kai
(54) Benzodiazepiny i sposób ich wytwarzania
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są benzodiazepiny o wzorze 1,
w którym X i Y niezależnie oznaczają H, chlorowiec i niższą
grupę alkilową R10 i R11 oznaczają wodór lub jeden z nich
oznacza wodór, a drugi metyl, lub R10 i R11 razem tworzą
-(CH2)n-, gdzie n=4 lub 5, Z oznacza pięcioczłonowy pierścień
heterocykliczny z jednym, dwoma lub trzema heteroatomami w
pierścieniu, przy czym jeden lub więcej atomów węgla w pier
ścieniu Z może być podstawiony fluorem, chlorem lub niższą
grupą alkilową, jak też ich farmaceutycznie dopuszczalne sole
addycyjne z kwasami, karbaminiany, moczniki i amidy, stoso
wane jako terapeutycznie aktywne czynniki, szczególnie jako
czynniki antywirusowe, zwłaszcza do leczenia lub zapobiegania
AIDS i chorobom związanym z AIDS oraz sposób ich wytwarza
nia.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 295194

(22)920707 5(51) C07D 249/14
H01F1/10
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa
(72) Łukasiewicz Andrzej, Waliś Lech, Michalik
Jacek, Bazaniak Zbigniew, Woźniak Irena
(54) Sposób wytwarzania kompleksów triazoli,
korzystnie 3-amino-1,2,4-triazoiu z metalami
przejściowymi, sposób wytwarzania
s polimeryzowanych kompleksów, sposób
wytwarzania nowych materiałów o
strukturze węglikowej, sposób wytwarzania
materiałów o strukturze tlenków metalu
oraz sposób modyfikowania własności
magnetycznych ferrytów oraz materiały
otrzymane tymi sposobami

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych
materiałów na drodze termicznych przekształceń nieznanych dotąd.
kompleksów 3-amino-1,2,4-triazolu z metalami przejściowymi o wzo
rze MAX, w którym M oznacza metal przejściowy, A oznacza anion
strącający, a X ugrupowanie aminotriazolowe, polegający na tym, że
kompleks MAX ogrzewa się bez dostępu powietrza a wytworzony
produkt przejściowy, o prawdopodobnej strukturze węglikowej ogrze
wa się w obecności tlenu w odpowiedniej temperaturze. Otrzymany
material może być stosowany do modyfikowania własności magne
tycznych ferrytów.

(10 zastrzeżeń)

A1(21)290951 (22)9107 05 5(51)C07D249/08
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
WARSZAWA
(72) Łukasiewicz Andrzej, Bazaniak Zbigniew,
Waliś Lech, Wozniak Irena
(54) Sposób wytwarzania kompleksów
3-amino- 1,2,4-triazolu z metalami
przejściowymi, sposób wytwarzania nowych
materiałów o strukturze węglikowej ,sposób
wytwarzania materiałów o strukturze
tlenków metali oraz sposób modyfikowania
własności magnetycznych ferrytów
( 5 7 ) Sposób wytwarzania kompleksów 3-amino 1,2,4-triazolu z metalami przejściowymi o wzorze MAX, w którym M oznacza
metal przejściowy, A oznacza anion strącający, a X ugrupowanie
aminotriazolowe, polega na tym, że do wodnego roztworu 3amino-1,2,4-triazolu wprowadza się sól zawierającą wyżej wy
mieniony metal lub mieszaninę dwóch lub więcej metali oraz
anion strącający, po czym wytrącony kompleks MAX, w którym
M, A i X mają wyżej podane znaczenie wyodrębnia się.
Sposób wytwarzania nowych materiałów o strukturze wę
glikowej polega na tym, że kompleks MAX poddaje się obróbce
termicznej bez dostępu powietrza aż do uwolnienia części orga
nicznej i powstania nowego materiału zawierającego metal M lub
mieszaninę metali M.

A1(21) 299303 (22)921015 5(51) C07D 305/14
(62) 296256
(31) 91 774107
(32) 911015
(33) US
(71) Virginia Tech Intellectual Properties Inc.,
Blacksburg, US
(72) Kingston David G.I., GB; Zhao Zhi-Yang,
CN
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
taksolu
(57) Sposób wytwarzania nowych rozpuszczalnych w wo
dzie pochodnych taksolu o ogólnym wzorze 1, w którym W, X,
Y i Z niezależnie oznaczają atom wodoru, alkił lub aryl, a M
oznacza atom wodoru, atom metalu alkalicznego lub grupę
amoniową polega na tym, że w pozycję 2' 2'-akryloilotaksolu
wprowadza się ugrupowanie sulfonianu.
Związki o wzorze 1 mają silne działanie przeciwnowotworowe.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 295162

(22)9207 03 5(51) C07D 401/04
C07D 417/04
(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Dobosz Maria, Rękas-Szylar Jolanta
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
3-amino-4-podstawionych
A -2-1,2,4-triazolino-5-tionu

(57) Sposób otrzymywania nowych pochodnych o wzorze
ogólnym 1, w którym symbol (R) oznacza grupę 2-/1,3,4-tiadiazolilową/, 2-tiazolilową, 2-pirydylową, a /R7 oznacza grupę:
CeHs, p- CH3CeH4, p-BrCer-k p- łCeH», p-NOzCsKt, C10H7,
CsH5CH2, CH2COOC2H5 polega na tym, że poddaje się reakcji
jodowodorek 1-amino-3-aminopodstawionej guanidyny z odpo
wiednimi izotiocyjanianami.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 298845 (22)93 05 07 5(51) C07D 403/06
(31)92 4215213
(32)9205 09
(33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Gottschlich Rudolf, DE; Ackermann
Karl-August, DE; Prücher Helmut, DE;
Seyfried Christoph, DE; Greiner Hartmut,
DE; Bartoszyk Gerd, DE; Mauler Frank,
DE; Stohrer Manfred, DE; Barber Andrew,
GB
(54) Aryloacetamidy, sposób ich wytwarzania
oraz preparat farmaceutyczny i sposób jego
wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy nowych aryloacetamidów i ich soli,
sposobu ich wytwarzania oraz preparatu farmaceutycznego i
sposobu jego wytwarzania.
Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze ogól
nym 1 i ich soli polega na tym, że związek o wzorze Q-H poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze XOC-C(R1) (R2) (R3), albo że w
związku o wzorze 1 rodnik Q, R1, R2 i/lub R^ przekształca się w
inny rodnik Q, R1, R2 i/lub Fr, albo że związek odpowiadający
właściwie wzorowi 1, lecz zamiast jednego lub wielu atomów
wodoru zawierający jedną lub wiele grup ulegających solwolizie, traktuje się środkiem solwolizującym, i/albo że zasadowy
związek o wzorze 1 przekształca się w jedną z jego soli na
drodze traktowania kwasem.
Nowe aryloacetamidy wykazują właściwości przeciwbó
lowe i neuroochronne oraz z wysokim powinowactwem wiążą
się na receptorach • Kappa.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 298263

(22)93 03 25 5(51) C07D 403/12
A61K 31/40
(31)92 000723
(32)92 03 26
(33) IT
92 000720
260392
IT
(71) Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Firenze, IT
(72) Cereda Enzo, Ezhaya Antoine, Turconi
Marco, Dubini Enrica, Maffione Grazia
(54) Krystaliczne postacie monowodzianów
chlorowodorków endo-2,3-dihydro-N(8-metylo- 8-azabicyklo [3.2.1] okt-3-ylo) -2-okso-1H-benzimidazoio-l-karboksamidu
i endo-3-etylo-2,3-di-hydro-N-(8-metylo-8 -azabicyklo [3.2.1] okt-3-ylo)-2-okso-lII- benzimidazolo-1-karboksamidu, sposoby
ich wytwarzania i zawierające je kompozycje
farmaceutyczne

(57) Przedmiotem wynalazku są krystaliczne monowodziany
chlorowodorków endo-2,3- dihydro-N-(8-metylo-8- azabicyklo
[3.2.1 ]okt-3- ylo)-2-okso-1 H- benzimidazolo-1-karboksamidu i
endo-3-etylo-2,3-dihydro-N-(8-metylo-8-azabicyklo [3.2Í1] okt3-ylo)-2-okso-1 H-benzimidazolo-1-karboksamidu o wzorze 2, w
którym R oznacza wodór lub C2H5, sposób ich wytwarzania
polegający na rozpuszczeniu endo-2,3-dihydro -N-ß-melylo-8-azabicyklo[3.2.1 ]okt-3-ylo)-2-okso-1 H- benzimidazolo-1 -karboksamidu
i odpowiednio endo -3- etylo- 2,3- dihydro-N-(8-metylo-8-azabicykk>[3.2.1]okt-3-ylo)-2- okso-1H- benzimidazolo-1-karboksamidu w
gorącym uwodnionym rozpuszczalniku i po dodaniu gazowego
chlorowodoru roztwór przesącza się i schładza w pokojowej tempe
raturze uzyskując kryształy związku 2a, odpowiednio 2b, które suszy
się w próżni w temperaturze od pokojowej do 60°C, oraz zawierające
powyższe związki komopzycje farmaceutyczne.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295139

(22)92 07 03 5(51) C07D 403/14
C07D 209/76
(71) Akademia Medyczna, Warszawa
(72; Zawadowski Teodor, Kossakowski Jerzy,
Skowron Adam, Rump Sławomir, Jakowicz
Izabella
(54) Policykliczne imidy

(57) Sposób otrzymywania związków o wzorze ogólnym przed
stawionym na rysunku, w którym X oznacza wodór, chlorobutyl lub
butyloaminę polega na reakcji imidu o wzorze ogólnym przedsta
wionym na rysunku, gdzie X oznacza wodór z 1 -bromo-4-chlorobutanem, a następnie otrzymany związek poddaje się reakcji z aminą.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 295140

(22)9207 03 5(51) C07D 403/14
C07D 209/76
(71) Akademia Medyczna, Warszawa
(72) Zawadowski Teodor, Kossakowski Jerzy,
Skowron Adam, Rump Sławomir, Jakowicz
Izabella
(54) Policykliczne imidy

(57) Sposób otrzymywania związków o wzorze ogólnym przed
stawionym na rysunku, gdzie X jest wodorem, chlorobutylem lub
buty loaminą polega na tym, że na imid o ogólnym wzorze przed
stawionym na rysunku, gdzie X jest wodorem działa się 1-bromo-4-chlorobutanem, otrzymując chłorobutyloimid, który w re
akcji z aminą zwłaszcza N-arylopiperazyną daje związek o
wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, gdzie X jest butyloaminą
Zastosowanie nowych związków w lecznictwie, porów
nywalne jest do stosowanego leku anksjolrtycznego nowej ge
neracji -Buspironu.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 299261

(31)
(71)
(72)
(54)

(22)93 06 09 5(51) C07D 407/06
C07D 403/06
C07D 413/06
C07D 417/06
92 9212421
(32) 92 06 11
(33) GB
F.Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH
Broadhurst Michael John, Brown Paul
Anthony, Johnson William Henry, Lawton
Geoffrey
Pochodne kwasu hydroksamowego i sposób
ich wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku sa pochodne kwasu hydroksa
mowego o wzorze 1, w którym: R oznacza 5- lub 6-członowy
pierścień N- heterocykliczny, który przyłączony jest poprzez
atom N, R2 oznacza niższą grupę alkilową a R3 oznacza niższą
grupę alkilową lub arylową, lub NR2R3 oznacza nasycony 5-, 6lub 7-członowy pierścień heterocykliczny, który ewentualnie
zawiera -NR*, -O-, -S-, -SO- lub -SO2 jako człon pierścienia i/lub
który jest ewentualnie podstawiony, każdy R4, R5, R8 i R7 ozna
cza atom wodoru lub grupę metylową pod warunkiem, że co
najmniej dwa z tych symboli oznaczają wodór; a n jest równe
1-4; oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole.
Związki te są inhibitorami kolagenazy przydatnymi do
leczenia lub zapobiegania degeneratywnym chorobom stawów
takim jak gościec postępujący i zapalenie kości i stawów lub do
leczenia guzów inwazyjnych, miażdżycy lub stwardnienia roz
sianego.
Mogą one być wytwarzane przez hydroksyamidowanie
odpowiadającego nowego kwasu karboksylowego lub usuwa
nie grup ochronnych z nowego związku benzy loksy karbamoilowego.

(29 zastrzeżeń)

A1(21) 295141

(22)92 07 03 5(51) C07D 403/14
C07D 209/76
(71) Akademia Medyczna, Warszawa
(72) Zawadowski Teodor, Kossakowski Jerzy,
Skowron Adam, Rump Sławomir, Jakowicz
Izabella
(54) Policykliczne imidy

( 5 7 ) Sposób otrzymywania związków o wzorze ogólnym przed
stawionym na rysunku, w którym X oznacza wodór, chlorobutyl
lub butyloaminę polega na tym, że na imid o ogólnym wzorze
przedstawionym na rysunku, gdzie X jest wodorem działa się
1-bromo-4-chlorobutanem, otrzymując chlorobutyloimid, który
w reakcji z aminą, zwłaszcza N-arylopiperazyna daje związek o
wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, gdzie X jest butyloaminą.
Zastosowanie nowych związków w lecznictwie, porów
nywalne jest do stosowanego leku anksjolitycznego nowej ge
neracji • Buspironu.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295177 (22) 92 07 06
5(51) C07F 7/12
(71) Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Marciniec Bogdan, Foltynowicz Zenon,
Lewandowski Mariusz
(54) Sposób otrzymywania winylosilanów
(57) Sposób wytwarzania winylosilanów o wzorze 1, w któ
rym n oznacza 0, 1 lub 2 polega na tym, że jako katalizator
stosuje się kompleks platyny z kwasu heksachloroplatynowego
osadzony na krzemionce zmodyfikowanej silanem o ogólnym
wzorze (RO)3Si(CH2)a[NH(CH2)b]c Nł-fc, w którym R oznacza
grupę metylową lub etylową, a i b przyjmują wartości 1,2 lub 3,
a c - 0 lub 1, lub jego mieszaniną z silanem o ogólnym wzorze
(OR)3Si(CH2)aX, w którym R I a mają wyżej podane znaczenie,
a X oznacza grupę difenylofosfinową lub tiolową, mający poli
merową membranę utworzoną przez kondensację kwasu meta
krylowego lub akrylowego z grupami aminowymi osadzonymi
na powierzchni krzemionki.
Reakcję prowadzi się w temperaturze 373 do 403 K przy
stosunku prędkości przepływu przez katalizator par silanu do
acetylenu wynoszącym 1:3 do 1:100.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 297358
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(54)

(22) 92 0415

5(51) C07F 9/38
A01N 57/20
91 1248
(32)910416
(33) HU
91 2427
190791
HU
91 4115
2712 91
HU
920415 PCT/HU92/00016
921029 W092/18513 PCT Gazette nr 27/92
Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt., Tiszavasvári,
HU
Powell Fulgencio, Litkei László, Galamb
Vilmos, Gulyás Imre, Répási János,
Répásine Veres Ágota, Vie József, Koczka
Istvánné, Fehérvári Edit, Róka Lászlóné,
Pethe Lászlóné, Neu József
Sposób wytwarzania nowych soli
monoamonowych

( 5 7 ) Sposób wytwarzania nowych niehigroskopijnych, kry
stalicznych soli mono-amonowych o wzorze ogólnym (I), w
którym R1 oznacza hydroksyl lub alkil, A oznacza grupy 1-4
alkiloaminowe lub amino-alkilowe zawierające pierwszorzędowe lub drugorzędowe grupy aminowe, B oznacza jon amonowy
lub podstawiony alki lem jon amonowy polega na tym, że synte
tyzuje się stałą niehigroskopijną sól przez wytworzenie soli
mono-amonowej o wzorze ogólnym (I) według ogólnie znanej
metody wytwarzania soli, w wyniku czego, wraz z uniknięciem
innych zanieczyszczeń, podczas wytwarzania lub po wytworze
niu soli, eliminuje się lub hamuje tworzenie się soli d i-amonowe j.
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znaczenie, poddaje się reakcji z odczynnikiem nukleofilowy m o
wzorze YH, w którym Y oznacza grupę hydroksylową, alkoksy
lową, fosforanową bądź difosforanową, wobec katalizatora za
sadowego.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 295144 (22)92 07 03 5(51) C07F 9/6578
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Stec Wojciech Jerzy, Okruszek Andrzej,
Krajewska Danuta, Olesiak Magdalena
(54) Sposób wytwarzania 5'-ditiafosfolanowych
pochodnych nukleozydów oraz
5'-ditiafosfolanowe pochodne nukleozydów
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że związek o ogólnym wzorze
7, w którym Y oznacza atom wodoru lub grupę 2'-hydroksylową
zablokowaną grupą acylową, Z oznacza grupę acyIową lub Z i
Y tworzą układ cykliczny, a B oznacza odpowiednią grupę
heterocykliczną, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym
wzorze 8, w którym X oznacza atom chlorowca, grupę dialkiloaminową, morfolinową, pirolidynową lub piperydynową, a na
stępnie z czynnikiem wprowadzającym siarkę wybranym z gru
py obejmującej siarkę elementarną, 1,1- diokso-3H- 1- 1,2benzoditiol - 3-on lub disiarczki acylowe.

(20 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 295145 (22)9207 03 5(51) C07F 9/165
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Stec Wojciech Jerzy, Okruszek Andrzej,
Sierzchała Agnieszka, Krajewska Danuta,
Olesiak Magdalena
(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu
ditiofosforowego

A1(21) 295146 (22) 92 07 03 5(51) C07F 9/6578
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Stec Wojciech Jerzy, Okruszek Andrzej,
Sierzchała Agnieszka, Krajewska Danuta
(54) Sposób wytwarzania 3'-ditiafosfola nowych
pochodnych deoksyrybonukleozydów oraz
3'-ditiafosfolanowe pochodne
deoksyrybonukleozydów

( 5 7 ) Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w
którym X oznacza grupę alkilową, ary Iową, alkiloaminową, dialkiloaminową, tioalkilową, alkoksylową, aryloksylową, natomiast
Y oznacza grupę hydroksylową, alkoksylową, fosforanową bądź
difosforanową, polega na tym, że związek 2 • tiokso - drtiafosfoianowy o wzorze ogólnym 2, w którym X ma wyżej podane

(57) Sposób polega na tym, że związek o ogólnym wzorze
6, w którym Z oznacza atom wodoru lub grupę blokującą,
korzystnie 4,4' -dimetoksytrłfenylometylową, 4-metoksytrifenylometylową, trifenylometylową, benzylową, trialkilosililową, a B
oznacza odpowiednią grupę heterocykliczną poddaje się re
akcji ze związkiem o wzorze ogólnym 7, w którym X oznacza
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atom chlorowca, grupę dialkiloaminową, morfolinową, pirolidynową lub piperydynową, a następnie z czynnikiem wprowadza
jącym siarkę i ewentualnie usuwa się grupy blokujące.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 299210
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)93 06 04

5(51) C08B 11/08
C04B 24/38
92 4218738
(32)920606
(33) DE
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
Bartz Uwe, Donges Reinhard, Klehr Heiner
Etery alkilohydroksyalkilocelulozy
zawierające grupy sulfoalkilowe, sposób ich
wytwarzania oraz ich zastosowanie w
mieszankach materiałów budowlanych

(57) Przedmiotem wynalazku są etery alkilohydroksyalkiloceluiozy, które jako dalszy podstawnik eterowy zawierają grupę sulfoalkilową, sposób wytwarzania tych eterów celulozy przez zeterowanie celulozy w środowisku alkalicznym za pomocą co najmniej
jednego związku przenoszącego grupę alkilową, co najmniej jed
nego związku przenoszącego grupę hydroksyalkilową i co naj
mniej jednego związku przenoszącego grupę sulfoalkilową, obej
mujący etapy procesu: a) alkalizowanie celulozy, b) podczas albo
w dołączeniu do a) dodanie związku przenoszącego grupy hydro
ksylowe, c) ewentualnie w dołączeniu do b) dodatkowe dodanie
środka alkalizującego i d) podczas albo w dołączeniu do b) albo
ewentualnie c) dodanie związku przenoszącego grupy alkilowe,
polegający na tym, że e) dodanie związku przenoszącego grupy
sulfoalkilowe przeprowadza sie juz podczas etapu procesu, a
najpóźniej jednak przed etapem procesu d), oraz zastosowanie
eterów celulozy jako dodatek do mieszanek materiałów budow
lanych na bazie gipsu, wodorotlenku wapnia, albo cementu.

(16 zastrzeżeń)
A1(21) 295240 (22)92 07 08
5(51) C08G 8/20
(71) ERG Zakłady Tworzyw Sztucznych w
Pustkowie S.A., Pustków
(72) Piotrowska Zofia, Goliszewska Halina
(54) Sposób wytwarzania żywicy
dianowo-formaldehydowej
(57) Sposób wytwarzania żywicy dianowo-formaldehydowej
stosowanej, zwłaszcza do modyfikacji gumy polega na tym, że
dian, formaldehyd i kwas kondensuje się w stosunku molowym
jak 1 do 0,5 + 0,8 do 0,02 - 0,004, a formaldehyd stosuje się w
postaci formaliny o stężeniu 37% lub o stężeniu 40%.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295093 (22)9207 01 5(51) C08G12/42
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Kędzierzyn-Koźle
(72) Henn Zygmunt, Nowak Dominik, Jasiński
Edward, Siedlecki Jan, Skupnik Czesław,
Pethe Jan, Jaglarz Maria, Stempiński Edward
(54) Sposób wytwarzania eteryfikowanego
kondensatu mocznikowo-formaldehydowego
( 5 7 ) Sposób wytwarzania eteryfikowanego kondensatu mo
cznikowo-formaldehydowego mającego zastosowanie głównie
w przemyśle włókienniczym dla nadawania impregnowanym
tkaninom cech niemnących i niekurczliwych polega na tym, że
kondensację 1 mola mocznika prowadzi się z 2,2-2,4 mola
formaldehydu wobec 0-15% glikolu etylenowego lub dietylenowego, lub glikol mono-/dietylenowy wprowadza się do środowi
ska reakcji po procesie kondensacji w ilości 0-15%, w tempera
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turze nie niższej niż 75°C, po czym do kondensatu dodaje się 5-10
moli metanolu technicznego lub mieszaniny metanolu technicz
nego i destylatu metanolowego wydzielonego w poprzedniej szar
ży, przy czym łączna ilość metanolu technicznego i metanolu
zawartego w destylacie metanolowym wynosi 5-10 moli, następnie
prowadzi się etaryfikację wobec układu katalitycznego złożonego
z silnie kwaśnej żywicy jonowymiennej w formie wodorowej i
mocnego kwasu nieorganicznego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 295167 (22)9207 03
5(51) C08J 5/22
(71) ERG Zakłady Tworzyw Sztucznych, Oława
(72) Przybyła Danuta, Bryłkowski Władysław,
Bryła Danuta, Słaboń Jan, Skotnicki Witold
(54) Sposób wytwarzania folii z plastyfikowanego
polichlorku winylu odpornej na działanie
węglowodorów ropopochodnych
(57) Sposób polega na tym, że polichlorek winylu, stabiliza
tor i zmiękczacze I-rzędowe monomeryczne, korzystnie w posta
ci ftalanu dwuoktylowego lub ftalanu oktylocykloheksylowego
lub ich mieszaniny i l-rzędowe zmiękczacze połimeryczne w
postaci poiiadypinianów lub polisebacynianów lub poliadypinoftalanów lub ich mieszaniny oraz zmiękczacze Ił-rzędowe w
ilości 1-7,5% masowych sumy zmiękczaczy l-rzędowych, najko
rzystniej w postaci epoksydowanego oleju sojowego, miesza się
ze sobą w temperaturze nie wyższej niż 398 K.
Równocześnie sporządza się mieszaninę 5-40% maso
wych węglanu wapnia lub siarczanu wapnia z kilkuprocentowym dodatkiem siarczku wapnia i 0,2-2% masowych sadzy,
liczonych w stosunku do sumy zmiękczaczy monomerycznyeh.
Następnie obie mieszaniny miesza się ze sobą, aż do zhomogenizowania i przystępuje do kalandrowania.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 298158 (22)93 0319
5(51) C08L 3/04
(31)92 9203393
(32)92 03 20
(33) FR
(71) ROQUETTE FRERES, Lestrem,FR
(72) Gosset Serge, Graux Jean-Pierre
(54) Kompozycja wiążąca do wytwarzania nowego
aglomeratu opartego na materiałach
rozdrobnionych, sposób użycia tej
kompozycji i otrzymany nowy aglomerat
(57) Kompozycja wiążąca do wytwarzania aglomeratów opar
tych na materiałach rozdrobnionych zawiera związek skrobiowy i
chlorek amonu.
Sposób wytwarzania aglomeratu opartego na materia
łach rozdrobnionych obejmujący kolejno etap mieszania mate
riału rozdrobnionego i zasadniczych składników kompozycji
wiążącej z dostateczną ilością wody, etap brykietowania tej
mieszaniny, etap polegający na obróbce cieplnej aglomeratu,
polega na tym, że stosuje się podstawowe składniki kompozycji
wiążącej, które zawierają po pierwsze związek skrobiowy, zwła
szcza skrobię lub jedną z jej podobnych, a po drugie chlorek
amonu. Wynalazek dotyczy również aglomeratu wytworzonego
sposobem według wynalazku.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295156 (22) 92 07 02 5(51) C08L 23/06
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Bobińska Krystyna, Kuchar Wanda,
Rutowska Anna, Bielak Tadeusz, Rolnik
Bronisław, Zacharczuk Alfred
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(54) Masa izolacyjna
(57) Masa izolacyjna zawiera: 20-60 czeaci wagowych polie
tylenu ataktycznego, i/lub 20-60 części wagowych polietylenu
mazistego, i/lub 20-60 części polipropylenu ataktycznego z
kopolimerem, 5- 55 części wagowych glikolu polioksyetylenowego, 17,5-30 części wagowych węglanów metali alkalicz
nych i/lub metali ziem alkalicznych, 17,5-30 części wagowych
wodorowęglanów metali alkalicznych i/lub metali ziem alkalicznych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299477 (22)93 0625 5(51) C08L 23/10
(31) 92 4221208
(32)9206 27
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Gübitz Franz
(54) Tłoczywo z polipropylenu do wytwarzania
kształtek o powierzchni dekoracyjnej
(57) Przedmiotem wynalazku jest tłoczywo z polipropylenu
do wytwarzania kształtek o powierzchni dekoracyjnej, charakte
ryzuje się tym, że zawiera polimer propylenu i 0,3 do 3% wago
wych, w odniesieniu do tłoczywa, włókien węglowych o długości
włókna od 0,5 do 18 mm.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 298036 (22) 93 03 12 5(51) C08L 71/00
(31) 92 000586
(32) 92 0313
(33) IT
(71) ECPENICHEM POLIMERI S.R.L.,
Mediolan, IT
(72) Ghidoni Dario, Bencini Elena
(54) Kompozycja termoplastyczna
(57) Kompozycja termoplastyczna o doskonałym zespole
właściwości mechanicznych, fizycznych i cieplnych oraz odpo
rności chemicznej, jak również dobrej przetwarzalności, zawie
ra: (Ci) żywicę polioksyfenylenową; (C2) poliamid oraz (Ca)
nitropochodną aromatyczną o wzorze 1, w którym: AR oznacza
rodnik aromatyczny, a X oznacza atom tlenu lub grupę o wzorze
N-R1, w którym Ri oznacza atom wodoru, alki I, cykloalkil, lub
rodnik aromatyczny.

(18 zastrzeżeń)

Nr 1 (523) 1994

Sposób polega na ty m, że chromuje się kolejno odpowiedni
barwnik monoazowy działaniem dwuchromianu sodowego i/lub
potasowego wobec alkanoioamin bądź ich mieszaniny w tempera
turze nie niższej niż 70°C i przy pH powyżej 8,0, po czym wytwo rzo ny
kompleks chromowy 12 miesza się z barwnikiem monoazowym,
otrzymanym przez sprzęganie zdwuazowanego kwasu 2-amino-4nitrofenolosurfonowegc-6 z 2-nafto!em, następnie kontynuuje się
chromowanie przy pH powyżej 4,0 działaniem związków łatwo od
dających chrom, zwłaszcza działaniem octanu albo zasadowego
octanu chromu w temperaturze powyżej 85°C i pH=4-7, do zakoń
czenia reakcji metalizacji, a roztwór uzyskanej mieszaniny barwni
ków chromokompłeksowych 1:2, wykorzystuje się bezpośrednio do
wytworzenia formy handlowej środka barwiącego.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 299462

(22)93 06 24 5(51) C09B 62/008
D06P1/38
(31)92 193234
(32)92 06 26
(33) JP
(71) Sumitomo Chemical Company Limited,
Osaka, JP
(72) Washimi Takeshi, Harada Naoki, Hashizume
Shuhei, Omura Takashi
(54) Kompozycja barwników reaktywnych oraz
sposób farbowania i drukowania materiałów
włóknistych

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja barwników
reaktywnych zawierająca co najmniej jeden barwnik o wzorze 1,
w którym m równe jest 0 lub 1, Ri oznacza atom wodoru, grupę
niższo-alkilową lub niższo-alkoksylową, każdy z R2 i R3 oznacza
niezależnie atom wodoru lub grupę niższo-alkilową, A oznacza
grupę fenylenową lub naftylenową, Xi oznacza atom chlorowca
lub grupę -N(F?4) R5 albo -ORe, gdzie każdy z podstawników FU,
Rs i Re oznacza niezależnie atom wodoru lub grupę alkilową,
fenylową lub naftylową, a Yi oznacza grupę -S02CH=CH2 lub
grupę -SO2CH2CH2Z1, w której Zi oznacza grupę ulegającą
odszczepieniu w wyniku działania alkaliów, i co najmniej jeden
barwnik wybrany spośród barwników w formie wolnego kwasu
o wzorze 2, w którym n równe jest 0, 1 lub 2; jeden z Wi i W2
oznacza atom wodoru, a drugi grupę sulfonową; R7 oznacza
atom wodoru lub grupę niższo-alkilową, B oznacza grupę feny
lenową lub naftylenową, X2 oznacza grupę -N(Rg)Re albo -OR10,
gdzie każdy z podstawników Rs, Re i R10 oznacza niezależnie
atom wodoru albo grupę alkilową, fenylową, naftylową, pirydy
nową, morfolinową albo piperydynową, a Y2 oznacza grupę
-S02CH=CH2 lub grupę -SO2CH2CH2Z2, w której Z2 oznacza
grupę ulegającą odszczepieniu w wyniku działania alkaliów, do
farbowania lub drukowania materiałów z włókien celulozowych
lub materiałów włóknistych zawierających włókna celulozowe,
nadając im żywe, głębokie i trwałe czerwone zabarwienie.

(7 zastrzeżeń)

A3(21) 295234 (22)9207 08 5(51) C09B 45/16
(61) 158115
(71) Instytut Barwników i Produktów
Organicznych, Zgierz
(72) Maślanka Kazimierz, Gmaj Jan, Baliński
Józef, Szczęśniak Tadeusz, Intek Wiesław
(54) Sposób otrzymywania środków barwiących
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania środków bar
wiących przeznaczonych do barwienia włókien proteinowych
i/lub poliamidowych oraz skóry na kolor granatowy, szary lub
czarny.
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A1(21) 295235 (22) 92 07 08 5(51) C09K17/00
(71) GEPEX Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Spółka z
o.o., Wodzisław Śląski
(72) Grzegorzek Piotr, Szalek Jerzy, Szymura
Jerzy, Grzegorzek Maciej
(54) Sposób i mieszanina klejowa do spajania
skał w wyrobiskach górniczych
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skośnie ukształtowane boczne ściany (6), pełniąc rolę konfuzora
zawracającego gazy w sposób zlaminaryzowany. W złożach
ceramicznych (3) na ścianie reaktora (1) usytuowane są elemen
ty grzejne (7).

(6 zastrzeżeń)

(57) Sposób polega na podawaniu do wlotu wysokociśnie
niowej, mieszającej głowicy czterech części mieszaniny klejo
wej w stosunku do jednej części utwardzacza pod ciśnieniem
od 1 do 6 MPa równolegle bądź przeciwległe względem siebie
skierowanych, przy czym jedna jednostka wagowa żywicy form al
dehydu - mocznikowej zawiera od 10 do 40 procent organicznego
wypełniacza - inhibitora i od 0,5 do 10 procent węglanowych
związków, zaś jedna część utwardzacza od 2 do 10 procent kwasu
w roztworze.
Wynalazek dotyczy także mieszaniny klejowej.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295122 (22) 92 07 02
5(51) C10G1/00
(75) Kruk Elżbieta Zofia, Warszawa
(54) Metoda produkcji substancji
wysokoenergetycznych typu ropy naftowej z
odpadów organicznych roślinnych i
zwierzęcych
(57) Sposób polega na tym, że odpady roślinne przeznaczo
ne na kompost oraz nawóz zwierzęcy poddaje się działaniu
wody bagiennej z zawartością szlamu bagiennego w tempera
turze 25°C, w okresie kilku miesięcy.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295220 (22)92 07 07
5(51) C10K1/34
(75) Trzewiczek Marek, Dąbrowa Górnicza;
Wiluś Ludwik, Będzin; Kubisa Elżbieta,
Sosnowiec
(54) Sposób oczyszczania przemysłowych gazów
odlotowych z palnych zanieczyszczeń o
zmiennym stężeniu w czasie i reaktor do
oczyszczania przemysłowych gazów
odlotowych z palnych zanieczyszczeń o
zmiennym stężeniu w czasie
(57) Sposób polega na tym, że zanieczyszczone gazy odlo
towe wprowadza się do dolnej części reaktora gdzie podaje się
je równomiernemu rozprężeniu, a następnie w pierwszej fazie
rozprężone gazy podgrzewa się w złożu ceramicznym pierwszej
komory, w drugiej fazie utlenia się je częściowo w złożu katali
tycznym, a w trzeciej fazie częściowo utlenione gazy w sposób
zlaminaryzowany zwraca się do dalszego utleniania w złożu
katalitycznym drugiej komory, w czwartej fazie rozgrzane gazy
oddają ciepło kolejnej warstwie złoża ceramicznego, a następnie
w piątej fazie usuwa się je na zewnątrz po uprzednim końcowym
oczyszczeniu w dodatkowym, niskotemperaturowym złożu katali
tycznym, przy czym powyższy pięciocyklowy sposób oczyszcza
nia powtarza się rewersyjnie.
Reaktor (1) ma dwie główne komory (A, B) wypełnione
warstwami złóż ceramicznych (3) i katalitycznych (4), przedzie
lone izotermiczną przegrodą (2) oraz w górnej części trzy dodat
kowe komory (C, D, E).
Dolna część reaktora (1) pod złożami ceramicznymi (3)
obydwu komór (A, B) ma skośne ściany (5), pełniąc rolę dyfuzora rozprężającego równomiernie gazy. Górna część reaktora
(1) nad złożami katalitycznymi (4) obydwu komór (A, B) ma

A1(21) 295226 (22) 92 07 07 5(51) C10M 101/02
(71) Instytut Technologii Nafty im.Profesora
Stanisława Piłata, Kraków
(72) Bednarski Alfred, Dettloff Ryszard, Siembab
Edward, Czarny Jan, Stokłosa Tadeusz,
Złotowski Tomasz, Żylik Wiesław, Kubiak
Józef, Piwowarski Jerzy, Popek Roman
(54) Sposób wytwarzania czystej parafiny na
instalacjach służących do produkcji
bazowych olejów smarowych
(57) Sposób polega na tym, że gacz parafinowy zawierający
5-18% oleju poddaje się w postaci roztworu zawierającego jako
rozpuszczalnik aceton - toluen lub metyloetyloketon - toluen
procesowi rekrystalizacji w temperaturze -5°C ♦ +5°C, a nastę
pnie filtracji, stosując do przemywania rozpuszczalnik zawiera
jący nie więcej niż 0,5% oleju w ilości 1:1 ♦ 3:1 licząc na gacz,
a otrzymany z pierwszego stopnia odolejenia gacz rozcieńczo
ny rozpuszczalnikiem w stosunku 2:1 + 4:1 licząc na gacz,
podgrzewa się w krystalizatorach skrobakowych do temperatu
ry 2 - 8°C i rozdziela na filtrach, oddzielając filtrat, który połączo
ny z filtratem z pierwszego odolejania regeneruje się uzyskując
parafinę miękką, bądź też zawracany jest do surowca wprowa
dzonego do I stopnia rekrystalizacji, a otrzymany z II stopnia
odolejania gacz regeneruje się uzyskując nieraf inowaną surową
parafinę twardą, względnie wprowadza w rozcieńczeniu 2:1 +
4:1, w temperaturze 4 -s- 15°C, przy myciu niezaolejonym rozpu
szczalnikiem filtrat, który zawraca się do surowca wchodzącego
do I stopnia odolejenia bądź też regeneruje osobno lub wraz z
filtratami z poprzednich stopni odolejenia, otrzymując zawiera
jącą rozpuszczalnik parafinę nierafinowaną, którą poddaje się
regeneracji uzyskując parafinę twardą nierafinowaną.
Uzyskaną parafinę twardą rafinuje się na tym samym
katalizatorze co oleje bazowe i w tej samej instalacji w tempera
turze 240 * 320°C i pod ciśnieniem 2,7 + 7,5 MPa.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 299166 (22)9306 02
5(51) CUD 1/83
(31) 92 893132
(32)920603
(33) US
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Repinec Stephen T., US; Gomes Gilbert S.,
US;Erilli Rita,BE
(54) Ciekły, silnie pieniący się środek
detergentowy o łagodnym działaniu, oparty
na niejonowych związkach powierzchniowo
czynnych i sposób jego wytwarzania
(57) Ciekły środek detergentowy zawiera 10-30% wagowych
rozpuszczalnych w wodzie, niejonowych związków powierzch
niowo czynnych, 1-10% wagowych rozpuszczalnych w wodzie
anionowych związków powierzchniowo czynnych, 0,1 -2,5% wa
gowych rozpuszczalnej w wodzie betainy, 0,1-5% wagowych
alkilomonoetanoloamidu, 0,1 - 5% wagowych alkilodietanoloamidu oraz wodę jako uzupełnienie, przy czym sumaryczna
ilość anionowych związków powierzchniowo czynnych i betainy
wynosi 15-48% wagowych w odniesieniu do całkowitej ilości
związków powierzchniowo czynnych, a niejonowy związek po
wierzchniowo czynny znajduje się w ilości ponad 50% wagowych
w odniesieniu do całkowitego ciężaru związków powierzchniowo
czynnych.
Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania środka.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299165 (22)93 06 02
5(51) CUD 1/86
(31)92 893138
(32)920603
(33) US
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Repmec Jr. Stephen T., US; Gomes Gilbert
S., US; Erilli Rita, BE
(54) Ciekły, silnie pieniący się środek
detergentowy o łagodnym działaniu oparty
na niejonowych związkach powierzchniowo
czynnych i sposób jego wytwarzania
(57) Ciekły, silnie pieniący się środek detergentowy oparty
na niejonowych związkach powierzchniowo czynnych, o łagod
nym działaniu, posiadający pożądaną zdolność myjącą i łagod
ny w stosunku do skóry człowieka, zawierający trzy zasadnicze
związki powierzchniowo czynne: rozpuszczalny w wodzie nie
jonowy związek powierzchniowo czynny jako główny składnik
czynny, w ilości ponad 50% wagovtych w odniesieniu do całko
witej zawartości związków powierzchniowo czynnych; dodatko
wą ilość rozpuszczalnego, pieniącego się, anionowego związku
powierzchniowo czynnego z wyjątkiem siarczanów alkilopolioksyetylenowych oraz mniejszą ilość rozpuszczalnych w wodzie,
pieniących sie, amfoterycznych, betainowych związków powie
rzchniowo czynnych.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299622 (22)93 07 08
5(51) C11D 9/36
(31) 92 7910371
(32)920708
(33) US
(71) Colgate-Palmolive Company, Nowy Jork, US
(72) Patel Amrit, Robbins Clarence R., Hilliard
Peter R.
(54) Czyszcząca kostka do kondycjonowania
skóry i/lub włosów
(57) Stała kompozycja mydlana zawiera od około 93% do
około 99,5% wagowych podstawy mydła i od około 7% do około
0,5% wagowych nierozpuszczalnego w wodzie silikonu o lepko
ści od około 20000 cP do 200000 cP.

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 299365 (22)93 0617
5(51) C21B 7/12
(31)92 88135
(32)920617
(33) LU
92 88167
020992
LU
(71) PAULWURTH S.A,Luxemburg,LU
(72) Kremer Victor, LU; Lonardi Emile, LU;
Thillen Guy, LU; Malivoir Philippe, FR
(54) Przebijarka do przebijania otworu
spustowego w ściance pieca szybowego
(57) Przebijarka otworu spustowego w ściance pieca szy
bowego, wykorzystuje sposób, w którym po zatkaniu otworu
spustowego masą szamotową, przebijak (54) jest wprowadza
ny w tę masę przed całkowitym jej stwardnieniem, po czym
jest wyciągany w żądanym czasie, w celu otwarcia otworu
spustowego.
Ta przebijarka zawiera podstawę (10), pierwszy wózek
(32) przemieszczalny wzdłuż tej podstawy (10), oraz środki
napędowe dla tego pierwszego wózka (32).
Środki prowadzące tworzą kanał prowadzący dla prze
bijaka, i mają wzdłużny otwór umożliwiający dostęp do wnętrza
kanału prowadzącego prostopadle do jego osi.
Palec (42) wchodzi przez ten wzdłużny otwór do wnętrza
kanału prowadzącego wywierając osiowy nacisk na jeden ko
niec przebijaka (54).
(17 zastrzeżeń)
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A1(21) 295201 (22)920706
5(51) C30B 1/00
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Stręk Fryderyk, Masiuk Stanisław, Łącki
Henryk, Góra Władysław, Zakrzewski
Zbigniew
(54) Mieszalnik do wytwarzania jednorodnych
kryształów, zwłaszcza kryształów halogenku
srebra
(57) Mieszalnik składa się z cylindrycznego zbiornika (1) z
dnem elipsoidalnym, pokrywy (2) z umocowanym do niej rozłą
cznie za pomocą dwóch rur (4) pierścieniem (3), do którego
trwale zamocowane są krótkie przegrody (5) oraz obrotowego
mieszadła (6) posiadającego łopatki i kształcie ściętej od góry
elipsy.
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(54) Mieszalnik do wytwarzania jednorodnych
kryształów, zwłaszcza kryształów halogenku
srebra
(57) Mieszalnik składa się ze zbiornika z dnem elipsoidal
nym, pokrywy, przez którą przechodzi rura (4), a w niej umiesz
czony jest wal wewnętrznego urządzenia mieszającego, na zew
nątrz, wzdłuż rury (4) umieszczone są rurki (5) doprowadzające
reagenty do wewnętrznego urządzenia mieszającego.
Wewnętrzne urządzenie mieszające zamknięte jest obu
dową gómą (6) i obudową dolną (7). Wewnątrz obudowy górnej
(6) i obudowy dolnej (7) umieszczone jest mieszadło górne (8)
i mieszadło dolne (9), które z kolei rozdzielone są przegrodami
długimi (10) i przegrodami krótkimi (11).

(6 zastrzeżeń)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295202 (22)92 07 06
5(51) C30B1/00
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Masiuk Stanisław, Łącki Henryk, Stręk
Fryderyk

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 295092

(22)920629

5(51) D03D 23/00
D02G3/30
(71) WELUX SA Zakłady Przemysłu
Wełnianego, Bielsko-Biała
(72) Sułek Stanisław, Góral Edward, Wolny
Ryszard, Frączek Leszek
(54) Sposób wytwarzania tkaniny typu georgette

(57) Sposób polega na tym, że tka się tkaninę z przędzy
pojedynczej w osnowie i wątku, lub z przędzy podwójnej w
osnowie i pojedynczej w wątku o współczynniku skrętu a = 140
do 160, a bezpośrednio po procesie tkania tkaninę pierze się w
temperaturze 40 do 45°C przez okres 10 do 15 minut na pralnicy
bezwałowej, a następnie barwi i wykańcza znanymi metodami.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299582

(22) 93 07 06

(31)92 9208952

5(51) D04D 9/00

(32)9207 06

(33) FR

(71) LAINIERE DE PICARDIE S.A,Peronne
Cedex, FR
(72) Groshens Pierre, Covet Fabrice
(54) Taśma tekstylna usztywniająca klejona na
gorąco o wątku z włókien teksturowanych
strumieniem powietrza i sposób wytwarzania
tej taśmy
(57) Taśma wykonana jest z tkaniny lub dzianiny rządkowej,
której co najmniej wątek (1) składa się z nitek syntetycznych
zdolnych do znacznego zwiększania objętości. Są one wykona
ne metodą teksturowania strumieniem powietrza co najmniej
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dwu nitek wielowłóknowych, a mianowicie pierwszej nitki rdze
niowej (2), której waga stanowi 20 do 40 procent całości i oplotu
(3) o wadze 60 do 80 procent całości.
Sposób wytwarzania taśmy klejonej na gorąco polega
na tym, że taśmę wykonuje się z tkaniny lub dzianiny rządkowej,
której co najmniej wątek (1) składa się z nitek syntetycznych
zdolnych do znacznego zwiększania objętości.
Nitki te wykonuje się metodą teksturowania strumieniem
powietrza co najmniej dwu nitek wielowłóknowych, a mianowi
cie pierwszej nitki rdzeniowej (2), której waga stanowi 20 do 40
procent całości i oplotu (3) o wadze 60 do 80 procent całości.

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 299169 (22) 93 06 01
5(51) D21D 5/18
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Tyralski Tomasz, Biel-Tyralska Alicja
(54) Urządzenie do sortowania i frakcjonowania
mas włóknistych, szczególnie
makulaturowych
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz bębna
(6), w połowie długości sita (8), jest komora swobodnego prze
pływu (9) o szerokości równej 1/3 długości sita (8) utworzona
przy pomcy dwóch usytuowanych pionowo, kołowych przegród
o krawędziach przymocowaych do ścianek wewnętrznych bęb
na (6), a w ściance od strony wlotu masy włóknistej jest wylot kanału
wlotowego (10) bębna (6) i wewnątrz ścianek jest umieszczony wirnik
(11) pompy odśrodkowej o przepływie swobodnym.
W części bębna (6) otaczającej komorę swobodego
przepływu (9) są przelotowe otwory (12).
Na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej bębna (6) są
usytuowane listwy pulsacyjne o końcach odchylonych od two
rzących cylindrycznej powierzchni bębna (6).
Do wewnętrznej powierzchni cylindrycznej bębna (6),
między przelotowymi otworami (12), są przymocowane elemen
ty opływowe. Komora odsortu (15) urządzenia, usytuowana po
stronie sita (8) przeciwnej do wlotu masy włóknistej, jest wypo
sażona dodatkowo w króciec (17) do doprowadzania wody
rozcieńczającej.
Króciec (4) do doprowadzania sortowanej masy jest
usytuowany stycznie do komory wlotowej (3) urządzenia, w osi
której jest usytuowany przewód rurowy (20) do doprowadzania
wody rozcieńczającej, którego wylot znajduje się w kanale wlo
towym (10) bębna (6).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 298932
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)93 0513 5(51) D06M 13/224
D06M13/46
92 4215689
(32) 92 05 14 (33) DE
Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE
Brock Michael, Hardt Peter, Klimmek
Helmut, Stockhausen Dolf
Bezazotowy składnik substancji czynnej dla
środków do płukania zmiękczającego
bielizny i te środki

(57) Bezazotowy składnik substancji czynnej do płukania
zmiękczającego bielizny składa się z alkoksylowanych natural
nych tłuszczów lub olejów i może być stosowany sam lub w
połączeniu z używanymi obecnie kationowymi azotonośnymi
składnikami zmiękczająco czynnymi z dodatkiem lub bez dodat
ku dyspergatorów, emulgatorów i/lub substancji ułatwiających
rozpuszczanie.

(12 zastrzeżeń)

Nr 1 (523) 1994

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

37

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

A1(21) 299012 (22)93 05 20 5(51) E01C19/00
(31) 92 1084
(32)9205 25
(33) AT
(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., Wiedeń, AT
(72) Hannes Felber
(54) Wyrównywarka tłucznia
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyrównywarka tłucznia ma
jąca oparty na podwoziach szynowych (2) korpus maszyny (6),
któremu przyporządkowano przestawialny pionowo napędami
pług środkowy, a po każdej stronie wzdłużnej maszyny przesta
wialny pionowo, mający lemiesz (20) stykający się ztłuczniem pług
boczny (8).
Rug boczny (8) wyposażono w przegub (13) i wydłużalną teleskopowo ramę (12) przebiegającą prostopadle do kierun
ku wzdłużnego maszyny. Przegub (13) - patrząc w kierunku
poprzecznym maszyny - jest każdorazowo umieszczony po
stronie wzdłużnej maszyny bardziej oddalonej od lemiesza (20)
pługa bocznego (8). Lemiesz (20) jest ułoży skowany z możliwo
ścią odchylania się wokół osi przebiegającej w kierunku wzdłuż
nym maszyny i jest połączony z napędem nastawiania kąta
zbocza (15).

(6 zastrzeżeń)

metodą palowania lub głębienia studniowego. Pozostający do
usunięcia grunt wybiera się po wykonaniu przęseł (6) wiaduktu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 296361 (22) 92 10 23
5(51) E04B 5/10
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Kucharczuk Witold, Małek Edward
(54) Zespolony strop stalowo-betonowy
(57) Zespolony strop stalowo-betonowy zawiera belki kra
townicowe i oparte na ich górnym pasie żelbetowe płyty stropo
we, przy czym pasy belek są wykonane z kątowników, a pręty
(3a, 3b) skratowania są ustawione w kształcie litery V i wykonane
z ceowników. Ceowniki wszystkich prętów skratowania są zwró
cone w tę samą stronę. Górne końce prętów (3a) ściskanych są
przedłużone poza węzły skratowania. Kątowniki pasa górnego
belek są usytuowane poniżej tych węzłów. Jako płyta stropowa
może być przykładowo zastosowana żelbetowa prefabrykowa
na płyta (4) wielokanałowa, zespolona z belką kratownicową
przez zabetonowanie węzłów skratowania w podłużnej spoinie
między płytami (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295212 (22)920707 5(51) E01D 21/00
(71) ABF MOSTY LTD Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych, Katowice
(72) Adamczyk Lechosław, Frej Grzegorz,
Bogacki Witold
(54) Sposób budowy obiektu mostowego,
zwłaszcza pod istniejącym szlakiem
komunikacyjnym
(57) Sposób polega na tym, że w osi wyłączonego z ruchu
szlaku lub jego wzdłużnej części (A, B), w pozostającym do
usunięcia gruncie wykonuje się przyczółki (1,2) i podpory (3)

A1(21) 295086 (22)920629
5(51) E04D 3/36
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków,
Kraków
(72) Gubała Mieczysław, Potempa Wojciech

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Zaczep blachy dachowej
(57) Zaczep rozwiązuje zagadnienie mocowania arkuszy bla
chy falistej lub trapezowej do konstrukcji dachu. Jest elementem
oddzielnym nie mocowanym na stałe do arkusza blachy przez co
nie powoduje jego uszkodzeń.
Zaczep charakteryzuje sie tym, że z jednej strony ma
uchwyt (1) dolnego rzędu blachy, z drugiej strony uchwyt (2)
górnego rzędu blachy a w dolnej części ma obejmę (3) mocu
jącą zaczep do krokwi dachowej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295137 (22)92 0701
5(51) E04H1/12
(71) ROCON Fabryka Kontenerów Sp. z o.o.,
Rogoźno Wlkp.
(72) Geisler Zbigniew, Poniński Wojciech, Pauch
Andrzej
(54) Kontener użytkowy mieszkalno-biurowy i
sanitarny
(57) Kontener użytkowy mieszkalno - biurowy i sanitarny
stanowi pomieszczenie obudowane ścianami utworzonymi z w
pełni wymienialnych i wypełniających ramę (1) bez reszty mo
dułowych segmentów (7) ściennych, przymocowanych rozłącz
nie od wnętrza do słupków (8) montażowych, które przymoco
wane są rozłącznie do belek (5a) wzdłużnych i belek (5b)
poprzecznych ramy dolnej i belek (6a) wzdłużnych i belek (6b)
poprzecznych ramy (6) górnej.

Nr 1 (523) 1994

wanie w budownictwie komunalnym i przemysłowym, zwłasz
cza przy budowie zbiorników wody pitnej i przemysłowej, oczy
szczalniach ścieków, a także do przechowywania innych cieczy
przemysłowych wymagających zbiorników o dużej szczelności.
Zbiornik ma ściany utworzone z dwóch warstw elemen
tów prefabrykowanych, prefabrykatów wewnętrznych (1) i pre
fabrykatów zewnętrznych (2), których złącza (3) są wzajemnie
przesunięte, zaś utworzona między nimi szczelina (4) o regulo
wanej grubości jest wypełniona masą uszczelniającą (6).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295180 (22) 92 07 06 5(51) E05B 17/14
(75) Habetin Waldemar, Warszawa
(54) Osłona otworu zamka, zwłaszcza do drzwi
(57) Przedmiotem wynalazku jest osłona otworu zamka, zwła
szcza do drzwi, posiadająca samodzielne zamknięcie i połączona
z systemem alarmowym.
Osłona otworu zamka ma korpus 0) z pokrywą (2)
połączone wkładką zamka (3), której przemieszczenie odbloko
wuje ruch pokrywy (2) połączonej z czujnikiem (6) włączającym
system alarmowy.

(5 zastrzeżeń)

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 295087 (22)9206 29 5(51) E21C 29/00
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
Gliwice
(72) Płonka Rudolf, Rudnicki Wincenty, Baron
Alfred
(54) Układ chłodzenia przekładni zębatej
znajdującej się w kadłubie kombajnu
A1(21) 295223 (22)9207 07
5(51) E04H 7/18
(71) BETONCHEM Przedsiębiorstwo
Budowlano-Produkcyjne Spółka z o.o., Kielce
(72) Ciałowicz Zbigniew
(54) Prefabrykowany wodoszczelny zbiornik na
ciecze
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy prefabryko
wanego wodoszczelnego zbiornika na ciecze, który ma zastoso

(57) Układ jest płaskim kanałem, przez który przepływa wo
da. Powstał on z zamknięcia blachą (2) naturalnie istniejących
przestrzeni pomiędzy boczną ścianką przekładni, anadlewkami
pod osie i pod pokrywy wałów. Wykonanie dodatkowych nadlewków (4) na powierzchni bocznej przekładni pozwala na od
powiednie ukierunkowanie przepływu wody i doprowadzenie jej
do miejsc o największej temperaturze. Układ ten nie zwiększa
gabarytów zewnętrznych przekładni.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Zmechanizowana obudowa podsadzkowa
( 5 7 ) Obudowa ma stropnicę zasadniczą (1) o długości A,
podpartą co najmniej dwoma stojakami (4) w punkcie odległym
od przegubu (3) o wielkość E i stropnicę tylną (2) o długości C
jest podparta co najmniej jedną podporą (6) w punkcie odległym
od przegubu (3) o wielkość F tak, że jest spełniona nierówność:

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295066 (22)92 06 27 5(51) E21D 11/24
(75) Adamowicz Henryk, Rybnik
(54) Obudowa zmechanizowana
( 5 7 ) Obudowa zawałowa, stosowana do eksploatacji górni
czych ścian węglowych, zawiera stabilizator obudowy połączo
ny podatnie przegubem (7) z zawałową stroną obudowy (B),
powodujący zwiększenie stateczności podłużnej obudowy.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295114 (22) 92 06 30
5(51) E21F1/14
(71) MIECHOWICE Kopalnia Węgla
Kamiennego, Bytom
(72) Kulik Stanisław, Chłopek Andrzej, Szydło
Zbigniew, Brodzki Roman, Buza Paweł,
Małachowski Marian
(54) Tama wentylacyjno-regulacyjna
(57) Tama charakterystyczna tym, że ma samonośne od
rzwia (1 ) i zamocowane w nich drzwi (2) złożone z ramy, w której
są zamocowane obrotowo, poziomo usytuowane przysłony two
rzące żaluzję. Przysłony te są połączone za pomocą kątowych
dźwigni z cięgłem (8), które z kolei jest połączone z jednostką
napędową przymocowaną do każdego skrzydła drzwi tamy.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295249 (22)920709 5(51) E21D 23/06
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry
(72) Nowaczyk Stefan, Zych Henryk, Drewniak
Adolf

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 295067 (22)9206 29 5(51) F02B 11/00
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, Kraków
(72) Golec Kazimierz

(54) Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym
(57) Silnik doładowany jest przez wirnikowy, gazody namiczny wymiennik ciśnienia (1), włączony między kolektorem dolo
towym (4) i kolektorem wylotowym (8). Geometryczny stopień
sprężania komory spalania (5) ma obniżoną wartość, na kole-
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ktorze dolotowym (4) zainstalowany jest gaźnik (6) ciekłego
paliwa lub mieszalnik paliwa gazowego, w komorze spalania (5)
wbudowana jest świeca zapłonowa (10). Wimik wymiennika
ciśnienia (1) napędzany jest silnikiem elektrycznym (2), prądu
stałego o regulowanej ilości obrotów. W kolektorze wylotowym
(8) zabudowany jest wtryskiwacz wody (11). Praca poszczegól
nych zespołów silnika sterowana jest sygnałami mikroproce
sorowego zespołu sterującego (13), do którego doprowadzone
są sygnały z czujników (S i, S2) parametrów pracy silnika

(1 zastrzeżenie)
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(54) Izolacja maszyn cieplnych
(57) Warstwa izolacji cieplnej dla części konstrukcyjnych (1)
maszyn obejmuje większą ilość umieszczonych z zewnątrz na
części konstrukcyjnej, stykających się ze sobą, płaskich elemen
tów (4) lub też mat albo poduszek. Poszczególne elementy (4)
stykają się ze sobą wykonanymi z boków powierzchniami czo
łowymi (2) zasadniczo prostopadłymi do znajdującej się pod
nimi powierzchni części konstrukcyjnej, przy czym każde dwie
stykające się ze sobą powierzchnie czołowe posiadają co naj
mniej jedno odsądzenie (3) komplementarne w stosunku do
każdej z nich.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 295088 (22)92 0629 5(51) F02B 59/00
(75) Smalira Tadeusz, Szczecin
(54) Silnik spalinowy z cylindrem ruchomym
(57) Silnik ma w głowicy (1) zawór stały, który ma otwór (6)
na wtryskiwacz. Cylinder (2) ma otwór, który pokrywa się z
zaworem stałym.
Ruch cylindra w dół wymusza układ: krzywka (4) moment obrotu pobiera z wału wykorbionego - oraz dźwignia
(3) - sprzężona z cylindrem (2), a ruch powrotny sprężyna (5).
W pierwszych trzech cyklach (ssanie, sprężanie oraz
praca) cylinder (2) jest w pozycji górnej, natomiast w ostatnim
cyklu, cylinder jest w położeniu dolnym i wylot spalin jest otwar
ty.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295121 (22)92 07 02 5(51) F02D 41/02
(75) Waluś Zbigniew, Kraków; Rudkowski
Marek, Kraków
(54) Sposób i układ sterowania silnikiem
spalinowym
(57) Sposób sterowania silnikiem spalinowym polega na
sprzężeniu elementu wykonawczego sterowanego przez jedno
stkę centralną z przepustnicą. Element wykonawczy ustala ma
ksymalny stopień otwarcia przepustnicy. Jednostka centralna
jednocześnie analizuje sygnał o prędkości obrotowej i określa
moment zapłonu.
Układ sterowania silnikiem spalinowym ma jednostkę
centralną (6) połączoną z elementem wykonawczym (5), przepustnicę główną (2) umieszczoną w kanale dolotowym i połą
czoną z pedałem przyspieszenia (3). Przepustnicą główna (2)
ma zderzak maksymalnego uchylenia (4) umieszczony na roto
rze elementu wykonawczego (5). W innej wersji układu przepu
stnicą główna (2) jest umieszczona szeregowo z przepustnicą
dodatkową umocowaną na rotorze elementu wykonawczego
(5).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 298130 (22)92 0610
5(51) F02C 7/24
(31)91 4121340
(32)9106 25
(33) DE
(86) 920610 PCT/CH92/00110
(87) 93 0107 WO93/D0506 PCT Gazette nr 02793
(71) ISOLFEU AG,Zurich,CH
(72) Wirth Anton

A1(21) 299263

(22)93 06 09

(31) 92 000498

5(51) F02N 11/08

(32) 92 0610

(33) IT

(71) INDUSTRIE MAGNETI MARELLI S.p.A.,
Mediolan, IT
(72) Fasola Giancarlo, Arpino Fabio, Cerizza
Giovanni
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(54) Urządzenie elektromagnetyczne do regulacji
dopływu prądu elektrycznego do
elektrycznego rozrusznika silnika
spalinowego
(57) Urządzenie składa się z dwóch stałych styków (5, 5a),
ruchomego zespołu (18, 19, 21) połączonego ze środkową
częścią ruchomego styku (22), którego swobodne końce (40)
współpracują ze stałymi stykami (5a), oraz z regulacyjnego
elektromagnesu (3) składającego się z cylindrycznej cewki (10)
i ruchomego rdzenia (15), który może przemieszczać się z
początkowego spoczynkowego położenia do końcowego poło
żenia, w którym uderza w ograniczający element (8), przenoszą
cego ruchomy zespół (17) tak, aby doprowadzić koniec (40)
ruchomego styku (22) do zetknięcia ze stałymi stykami (5a)
zanim znajdzie się w swoim końcowym położeniu. Ruchomy
styk (22) może uginać się sprężyście jak belka w efekcie zetk
nięcia się ze starymi stykami (5a). Gdy rdzeń (15) uderza w
ogranicznik (8), stałe styki (5,5a) drgają w swoich normalnych
położeniach roboczych. Ruchomy styk (22) jest wykonany w taki
sposób, że z chwilą gdy stałe styki (5,5a) zaczynają drgać, jego
swobodne końce (40) wykonują takie same ruchy jak stałe styki
(5,5a), jego przyspieszenie (ai) dla drgań własnych jest większe
od przyspieszenia (amax) stałych styków (5,5a), a amplituda jego
drgań (si) jest większa od amplitudy drgań (s) stałych styków
(5, 5a).
(4

zastrzeżenia)
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cujące z występami (10) i wgłębieniami (11) cylindra (2). Oś (O)
tłoka (1) i cylindra (2) jest wspólna i jest nieruchoma, a oś (P)
pierścienia pośredniczącego (3) jest oddalona od tej osi o
mimośrodowość (e) i obiega wokół wspólnej osi (O). W innym
wykonaniu wszystkie trzy osie elementów roboczych są nieru
chome, a wszystkie elementy robocze są obrotowe.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 295078 (22)920630 5(51) F16B 41/00
(71) R.T.K. Spółka z o.o. Export - Import, Elbląg
(72) Pater Zenon; Kalinowski Ryszard, NO
(54) Nakrywka na śrubę i nakrętkę
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji nakry
wki nasadzanej na śrubę i nakrętkę w krótkim czasie, za pomocą
malej siły i zapewniającej osłonę przed szkodliwymi warunkami
zewnętrznymi.
Nakrywkę (4), w której wyodrębnia się tuleję (5) nasa
dzaną na śrubę (2) i kołnierz (6) osłaniający nakrętkę (3), wypo
sażone od wewnętrznej strony tulei (5) w podłużne progi (7) o
przekroju trójkąta z kątem wierzchołkowym ponad 90°. Progi (7)
w ilości 3 do 5, w połowie swej długości mają przerwy (10).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295207 (22)9207 08 5(51) F04C18/02
(75) Bald Czesław, Piotrków Trybunalski
(54) Hydrauliczna maszyna robocza z obrotowym
tłokiem
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dużej wy
dajności pompy hydraulicznej lub momentu obrotowego silnika
hydraulicznego, przy zachowaniu małych gabarytów maszyny
roboczej z obrotowym tłokiem. Pomiędzy tłokiem (1) i cylindrem
(2) jest umieszczony kształtowy pierścień pośredniczący (3),
posiadający po wewnętrznej stronie występy (4) i wgłębienia (5)
współpracujące z występami (6) i wgłębieniami (7) tłoka (1), a
po stronie zewnętrznej - występy (8) i wgłębienia (9), współpra

A1(21) 295107 (22)920630
5(51) F16H 3/44
(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Mimosrodowa skrzynia biegów
(57) Mimosrodowa skrzynia biegów przeznaczona jest do
uzyskiwania wielu prędkości obrotowych, zwłaszcza o dużych
rozpiętościach przełożeń. Skrzynia biegów ma trzy cylindryczne
wieńce zębate (2), (4) i (6) o uzębieniu wewnętrznym i zewnę
trznym, które osadzone są centrycznie i obrotowo względem
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siebie i największego koła z uzębieniem wewnętrznym (6) bę
dącego jednocześnie obudowa skrzyni biegów (13), zazębiają
się z trzema cylindrycznymi wieńcami zębatymi (1), (3) i (5) o
uzębieniu wewnętrznym i zewnętrznym i zespolonymi z tarczą
osadzoną obrotowo na mimosrodowej części wału szybkoobro
towego (8) uiożyskowanego współosiowo w obudowie skrzyni
biegów (13).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 295104
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(22)920630

5(51) F16H 15/52
F16H 35/10
(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Przekładnia cierna mimośrodowa

(57) Przekładnia ma na mimosrodowej części (1) szybkoobro
towego wału (2) ułożyskowanego obrotowo w jednej płaszczyźnie,
zespolone ze sobą, jedna wewnątrz drugiej, dwie tarcze (3) i (4) w
kształcie dysków, które zakleszczają się na cięciwach w wewnę
trznych szczelinach (9) i (10) tworzonych przez dwie przesuwne
pary tarcz (5), (6) i (7), (8) ułożyskowanych współosiowo wzglę
dem siebie i szybkoobrotowego wałka (2) z mimośrodem (1).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 298115 (22)93 0317
5(51) F16H 7/08
(31)92 4209540
(32)9203 24
(33) DE
(71) TRW Repa GmbH, Alfdorf, DE
(72) Frei Bernhard
(54) Zwijacz pasa z napinaczem współpracującym
ze szpulą pasa
(57) W zwijaczu pasa z oddziałującym za pośrednictwem
zawierającego rolki zaciskowe mechanizmu sprzęgającego na
pinaczem pasa, w układzie przenoszenia siły między mechani
zmem sprzęgającym i szpulą (12) wstawiony jest pręt skrętny
(30), który po naprężeniu pasa jest pod działaniem wprowadza
nego za pośrednictwem pasa obciążenia, skręcany wokół swej
osi, pochłaniając energię. W wyniku plastycznego odkształce
nia pręta skrętnego (30) można zaabsorbować występujące na
skutek naprężenia pasa maksymalne obciążenia w systemie
pasów w celu zwiększenia ich działania ochronnego.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 295105

(22)9206 30

5(51) F16H 15/52
F16H 35/10
(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Przekładnia bezstopniowa mimośrodowa

(57) Przekładnia ma na mimosrodowej części (1) szybko
obrotowego wałka (2) z regulowaną wielkością mimośrodu (e)
osadzone obrotowo w jednej płaszczyźnie zespolone ze sobą,
jedna wewnątrz drugiej, dwie tarcze (3) i (4) w kształcie dysków,
które zakleszczają się na cięciwach w wewnętrznych szczeli
nach (10) i (11) utworzonych przez przesuwne pary tarcz (5), (6)
i (7), (8) ułożyskowanych współosiowo względem siebie i szyb
koobrotowego wałka (2) z mimośrodem (1).
(4 zastrzeżenia)

Nr 1 (523) 1994
A1(21) 295106
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(22) 92 06 30

5(51) F16H15/52
F16H 35/10
(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Przekładnia cierna mimośrodowa

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia cierna mimo
środowa, zwłaszcza do uzyskiwania bardzo dużych przełożeń
obrotów i momentów.
Przekładnia cierna mimośrodowa ma na mimośrodowej
części (1) wałka szybkoobrotowego (2) ułoży skowaną tarcze (3),
do której przytwierdzony jest stożkowy pierścień (4) o tych
samych zwrotach tworzących, zewnętrznej (5) i wewnętrznej (6)
powierzchni stożkowej, który zewnętrzną powierzchnią stożko
wą (5) styka się w punkcie (7) z wewnętrzną bieżnią stożkową
(8) obudowy przekładni (9), zaś wewnętrzna powierzchnia stoż
kowa (6) pierścienia (4), w punkcie (10) po przeciwnej stronie
osi przekładni, styka się z zewnętrzną powierzchnią stożkową
(11) wolnoobrotowej tarczy (12), która osadzona jest obrotowo
i przesuwnie wraz z szybkoobrotowym wałkiem (2) w obudowie
przekładni, przy czym między obudową (9) a wolnoobrotową
tarczą (12) umieszczony jest element sprężysty (13) w postaci
sprężyny.

(1 zastrzeżenie)

43

Przekładnia charakteryzuje się tym, że z dwoma osa
dzonymi centrycznie i obrotowo względem siebie, tulejami (2) i
(4) z wewnętrznymi powierzchniami stożkowymi stykają się
ciernie, dwa pierścienie (1) i (3) utwierdzone między sobą i
osadzone obrotowo i przesuwnie na mimośrodowej części (5)
wału szybkoobrotowego (6) ułożyskowanego współosiowo z
tulejami stożkowymi (2) i (4) przy czym wielkość mimośrodu "e'
jest wielkością regulowaną od e=0 do e= e max.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 295110

(22)92 0630

5(51) F16H15/52
F16H 35/10
(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Przekładnia mimośrodowa hybrydowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia mimośrodowa
hybrydowa, zwłaszcza do uzyskiwania bardzo dużych przeło
żeń i momentów obrotowych przy jednoczesnym działaniu jako
sprzęgło przeciążeniowe lub rozłączne.
Przekładnia mimośrodowa hybrydowa składa się z pary
kół zębatych (1) i (2) zazębiających się wewnętrznie i pary
ciernej w postaci tarczy (3) w kształcie dysku, która zakleszcza
się dwustronnie w wewnętrznej szczelinie utworzonej przez dwa
pierścienie (4) i (5) przesuwne względem siebie i ułożyskowane
w obudowie przekładni (6) oraz szybkoobrotowego wałka (7) z
mimośrodem (8), przy czym jedno koło zębate wspólnie z tarczą
w postaci dysku umieszczone są w jednej płaszczyźnie, jedno
wewnątrz drugiego i wspólnie ułożyskowane na mimośrodowej
części (8) szybkoobrotowego wałka (7), ułożyskowanego z kolei
współosiowo z pozostałym kołem zębatym i dwoma pierścienia
mi ciernymi tworzącymi szczelinę wewnętrzną.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295109 (22) 92 06 30 5(51) F16H15/52
F16H 35/10

(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Przekładnia bezstopniowa mimośrodowa

(57) Przekładnia bezstopniowa mimośrodowa przeznaczona
jest do płynnej regulacji obrotów wyjściowych w szerokim zakresie
począwszy od zera do skończonej wartości, przy zachowaniu
samohamowności przekładni w całym zakresie obrotów.

A1(21) 295108 (22)920630 5(51) F16H 35/10
(75) Januszkiewicz Edward, Łódź
(54) Przekładnia mimośrodowa hybrydowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia mimośrodowa
hybrydowa, zwłaszcza do uzyskiwania bardzo dużych przeło
żeń i momentów obrotowych przy jednoczesnym pełnieniu fun
kcji sprzęgła przeciążeniowego lub sprzęgła rozłącznego.
Przekładnia składa się z pan/ kół zębatych (1) i (2)
zazębiających się wewnętrznie i pary kół ciernych (3) i (4)
umieszczonych jedno w drugim i stykających się od wewnątrz,
przy czym jedno z kół zębatych wspólnie z jednym z kół ciernych
osadzono jedno wewnątrz drugiego i ułożyskowano na mimo
środowej części (5) szybkoobrotowego wałka (6) ułożyskowane
go z kolei współosiowo z pozostałym kołem zębatym i pozosta
łym kołem ciernym.

(5 zastrzeżeń)
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A1(21) 299509 (22) 93 06 29 5(51) F16H 59/00
(31) 92 909335
(32)020706
(33) US
(71) EATON CORPORATION, Cleveland, US
(72) Markyvech Ronald Keith,Genise Thomas
Alan
(54) Sposób sterownia przynajmniej częściowo
zautomatyzowanej realizacji wybranych
przełączeń systemu mechanicznej przekładni
zmianowej pojazdu oraz układ sterowania
przynajmniej częściowo zautomatyzowanej
realizacji wybranych przełączeń systemu
mechanicznej przekładni zmianowej pojazdu
(57) Sposób pozwala na określenie czy wybrane przełącze
nia do góry, do biegu docelowego są możliwe do zaakceptowa
nia przy aktualnych warunkach pracy pojazdu i uniemożliwianie
inicjowania wybranych przełączeń niemożliwych do zaakcepto
wania.
Przełączenie do góry jest uważane za możliwe do za
akceptowania, jeżeli dysponowany moment obrotowy na kołach
napędzanych na biegu docelowym jest wystarczający dla utrzy
mania przynajmniej minimalnego możliwego do zaakceptowa
nia przyspieszenia pojazdu po przełączeniu do góry przy aktu
alnych warunkach pracy pojazdu.

A1(21) 299254

Nr 1 (523) 1994

(22)93 0609

5(51) F16K15/08
F04B 21/02
(31) 92 9207827
(32) 92 06 11
(33) DE
93 9302997
0203 93
DE
(75) Jeromin Karl, Nordlingen, DE
(54) Zawór zwrotny

(57) Zawór zwrotny przeznaczony, zwłaszcza do przewodu
ssawnego (3) prowadzącego do pompy (2), z obudową zawo
rową (4) zawierającą drogę przepływu i z prowadzonym współ
osiowo do tej drogi przepływu korpusem zaworowym (9), współ
pracujący m z gniazdem zaworowym (8) usytuowanym w obszarze
drogi przepływu, który to korpus korzystnie za pomocą sprężyny
(19) jest doprowadzany do sprzężenia z odpowiadającym mu
gniazdem zaworowym (8), a jego skok jest ograniczony przez
urządzenie zderzakowe posiadające przynajmniej jeden ele
ment ze strony obudowy i przynajmniej jeden element ze strony
korpusu zwrotnego, charakteryzuje się tym, że obudowa zawo
rowa (4) jest wykonana jako jednoczęściowa, a urządzenie
zderzakowe jest usytuowane, patrząc w kierunku przepływu,
przed gniazdem zaworowym (8) i ma przynajmniej jeden ele
ment mocowany rozłącznie.

(13 zastrzeżeń)

(14zastrzeżeń)

A1(21) 299686 (22) 93 0715
5(51) F16K1/30
(71) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej, Józefów
(72) Stachowski Bogdan Wojciech, Grużewski
Ryszard
(54) Zawór butlowy szybkootwieralny, zwłaszcza
dla stałych urządzeń gaśniczych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaworu p prostej
konstrukcji, zintegrowanego z siłownikiem, przystosowanego
do wysokich ciśnień, z całkowicie odsłoniętym światłem przepły
wu po jego otwarciu.
Zawór ma jarzmo (8), którego jedno ramię zespolone
jest osią (7) z korpusem (1) a drugie ramię swobodne podparte
jest blokadą (9) złączoną z dźwignią (10). W jarzmie (8) jest
śruba dociskowa (11). Korpus przystosowany jest do zespolenia
z siłownikiem (12). Płytka bezpiecznika (4) znajduje się między
trzonem zespołu uszczelniającego (2) a nakrętką (5) i uszczelką
(6).
>ww
Zawór może być stosowany w układach automatycz
nych sterowanych urządzeniami sygnalizacji pożaru.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295233 (22)920708 5(51) F16L13/00
(71) Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy, Oława
(72) Błąkała Bogdan, Hołyst Tadeusz,
Znamirowski Ireneusz, Stram Urszula,
Komorowski Jan
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(54) Elastyczna lutnia wentylacyjna, zwłaszcza
przyłączeniowa i sposób wykonywania
elastycznej lutni wentylacyjnej,zwłaszcza
przyłączeniowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pewnego mechani
cznie i szczelnego połączenia kołnierzowego elastycznych lutni
wentylacyjnych, a zwłaszcza wentylatora lutniowego lub tłumika
hałasu wentylatora lutniowego z lutniociągiem z lutni elastycz
nych. Elastyczna lutnia wentylacyjna charakteryzuje się tym, że
uszczelka stanowiąca pierścień (2) dogodnie pokryty podwójną
elastyczną warstwą otoczki (3) z pasma tkaniny lutniowej przy
twierdzona jest do kołnierza elastycznego (5) z tkaniny lutnio
wej, który jest połączony z rękawem (1) lutni, a kołnierz stalowy
(6) przytwierdzony jest bezpośrednio lub pośrednio do uszczel
ki oraz korzystnie rękawa (1) lutni na jego końcowym odcinku.
Sposób wykonywania elastycznej lutni wentylacyjnej
polega na tym, że pierścień metalowy (2) obwija się pasmem
taśmy z tkaniny lutniowej o skoku zwoju połowy szerokości
taśmy, po czym tak uformowaną otoczkę (3) uszczelki łączy się
z zewnętrznej strony z kołnierzem elastycznym (5) zgrzanym z
rękawem (1) lutni, a z drugiej strony otoczkę (3) uszczelki
przytwierdza się do kołnierza stalowego (6) albo kołnierz elasty
czny (5) zgrzewa się od zewnętrznej strony na powierzchni
czołowej z otoczką (3) uszczelki, po czym przytwierdza się do
kołnierza elastycznego (5) i końcówki rękawa (1) lutni kołnierz
stalowy (6), a do zewnętrznej powierzchni czołowej otoczki (3)
uszczelki zgrzewa się pierścień elastyczny (7).

(54) Urządzenie zabezpieczające zbiorniki
magazynowe cieczy przed wzrostem i
spadkiem ciśnienia
(57) Urządzenie zabezpieczające zbiorniki magazynowe cie
czy przed wzrostem i spadkiem ciśnienia charakteryzuje się tym,
że jest zbudowane w postaci trójnika (2), którego jeden króciec
podłączony jest poprzez kolanko (1) do zbiornika cieczy maga
zynowanej, drugi króciec (13) jest zamknięty uszczelką (10) z
otworami (17), na której znajduje się obciążnik (9), natomiast
trzeci króciec (14) zamknięty jest nakrętką (4) z otworami (15),
w której zabudowany jest trzpień (6) kontaktujący się z krążkiem
uszczelniającym (16) przykrywającym wylot króćca (14), zaś
między krążkiem uszczelniającym (16) i nakrętką (4), w jej
wnętrzu, wokół trzpienia (6), znajduje się sprężyna napinająca (5).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295134 (22)9207 01 5(51) F16L 55/26
(71) POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH Kopalnia
Węgla Kamiennego, Bytom
(72) Sznajder Bernard, Pakosz Antoni,
Makuchowski Gustaw, Boryczko Stanisław
(54) Sposób czyszczenia rurociągów
odwadniających
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób czyszczenia ruro
ciągów odwadniających górnicze wyrobiska podziemne. Spo
sób polega na tym, że w określonych odstępach w rurociągu
wykonuje się okienka, przez które do środka wprowadza się
głowicę ciśnieniową. Głowica ta wyposażona w odpowiednie
kanały przemieszcza się samoczynnie w rurociągu i dodatkowo
ciągnie za sobą linę, do której następnie mocuje się narzędzie
czyszczące. Narzędzie to za pomocą liny przesuwa się wzdłuż
czyszczonego odcinka rurociągu kilka razy zmieniając za każ
dym razem średnicę narzędzia aż do uzyskania średnicy ruro
ciągu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295164 (22) 92 07 03
5(51) F17B 1/14
(71) DRUMETS.A Fabryka Lin i Drutu,
Włocławek
(72) Jaroszewski Adam

A1(21) 295239 (22)9207 08
5(51) F23J15/00
(75) Kasprzak Włodzimierz, Poznań; Majchrzak
Jerzy, Poznań
(54) Układ obróbki spalin z paleniska kotła
zmniejszający emisję szkodliwych związków
chemicznych oraz pyłów
(57) Układ ma na przewodzie wylotu spalin pomiędzy kotłem
(1), a wentylatorem ciągu spalin (2) usytuowany rotoreaktor (3)
zawierający komory z kierownicami, którego dolna komora re
akcyjna połączona jest ze zbiornikiem mleka wapiennego (6)
oraz z dopływem wody za pośrednictwem zaworu (9) sterowa
nego regulatorem poziomu. Z dolną komorą reakcyjną rotoreaktora (3) związany jest pehametr (4) połączony z pompą (5)
osadzoną na przewodzie podawania mleka wapiennego. Do
przewodu wylotu spalin na odcinku między wentylatorem ciągu
spalin (2), a kominem (11) przyłączony jest za pośrednictwem
pompy ssącej (12) czujnik (13) wraz z rejestratorem (14).

(4 zastrzeżenia)

46

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

A1(21) 295133 (22)9207 01
5(51) F24C 7/00
(75) Gielzak Mariusz, Wroclaw; Joks Zdzisław,
Wroclaw
(54) Elektryczny kocioł grzewczy
( 5 7 ) Kocioł charakteryzuje aie ty m. że ma szeregowo usytuo
wane wewnątrz korpusu (1) co najmniej cztery elektrody (3)
wykonane w postaci sit lub rusztów wypełniające cały przekrój
poprzeczny kotła i podłączone do sieci 3-f azowego prądu prze
miennego, przez które to elektrody przepływa prostopadle do
ich powierzchni przewodząca prąd ciecz grzewcza.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 295102 (22)9206 29 5(51) F28G 13/00
(75) Niewczas Bogdan, Kraków; Gancarzewicz
Andrzej, Kraków
(54) Urządzenie do generacji impulsów
ciśnieniowych
(57) Urządzenie ma zbiornik (1) połączony z rurociągiem (2)
sprężonego gazu, usytuowany na rurze rezonansowej (3). W
dnie zbiornika (1) znajduje się jeden lub kilka wylotów gazu (4),
a w górnej ścianie rury (3) jest usytuowana diafragma (5) osa
dzona na końcu wału (6). Diafragma (5) i dno zbiornika (1) mają
nacięte rowki (8) tworzące uszczelnienie labiryntowe. Diafragma
(5) ma jeden lub kilka otworów lub wycięć (9) zaś wał (6) jest
usytuowany w kanale przelotowym (10) zbiornika (1).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295179 (22)9207 06 5(51) F24D 19/00
(71) Odlewnia Żeliwa Stąporków S.A, Stąporków
(72) Rutkowski Mirosław, Maciążek Wiesław,
Komorowski Waldemar, Załuska Jan,
Kusztal Zygmunt, Kowalczyk Mirosław,
Góral Henryk
(54) Element dystansowy
(57) Element dystansowy, międzyczłonowy, w grzejnikach
żeliwnych stanowi odlew dostosowany kształtem do naby czło
nu grzejnika Odlew ma kanał wodny (1), a na zewnętrznej jego
powierzchni znajduje się żebro główne (2) pogrubione na koń
cach oraz sześć żeber pionowych równoległych do osi symetrii
kanału wodnego (1), rozmieszczonych w równych odstępach u
dołu kanału, a wychodzących z żebra głównego (2) po trzy z
każdej strony. Żebro pionowe środkowe (3) łączy się z pogru
bieniem żebra głównego (2).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 294930 (22)92 0616 5(51) F41H 5/007
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Wiśniewski Adam
(54) Czołg z ekranem reaktywnym
(57) Przedstawiono czołg z pancerzem reaktywnym stano
wiącym zespół segmentów pancerza aktywnego (1), które roz
mieszczone na korpusie (2), wieży (3) i dwóch metalowych
bocznych ekranach (4) są przymocowywane do pancerza za
sadniczego za pomocą śrub z nakrętkami pośrednio za pomocą
wsporników w postaci fragmentów ceownika lub kątownika.
Segmenty mogą być również mocowane na listwie z podporami
odpowiednio ukształtowanymi w zależności od kształtu pance
rza zasadniczego.

(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 295211 (22)92 0707 5(51) G01K17/16
(71) ENERGOMONTAŻ PW Przedsiębiorstwo
Energomontażowe Przemysłu Węglowego,
Chorzów
(72) Wrześniowski Marek, Jeziorowski Krzysztof,
Jeziorowski Piotr, Janiszewski Marek,
Kwiecień Andrzej
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru ilości ciepła
(57) Sposób polega na przetwarzaniu analogowych sygna
łów prądowych lub napięciowych z przetworników temperatury,
ciśnienia i przepływu masy na postać cyfrową, by następnie na
podstawie tablic i wzorów w sposób cyfrowy obliczać ilość
ciepła. Urządzenie do realizacji tego sposobu posiada moduł
wejść analogowych (WA), centralną jednostkę sterującą (CPU),
moduł (BASIC) oraz moduł wyjść dwustanowych, poprzez który
impulsowane są liczydła ilości ciepła, strumienia masy i czasu
pracy urządzenia.

(54) Sposób i urządzenie do badania podporności
roboczej stojaków i podpór hydraulicznych
(57) Sposób polega na tym, że badany stojak umieszcza się
w urządzeniu w pozycji poziomej i przy wysuniętym tioczysku
wywiera się na niego nacisk o periodycznie zmiennej wartości.
Jednocześnie mierzy się wartość ciśnienia w jego przestrzeni
podtłokowej i sporządza się wykres tego ciśnienia, istotą urzą
dzenia jest zastosowanie ramy rozporowej (1) w kształcie leżącej
litery O umieszczonej na konstrukcji nośnej (2). Rama jest wy
posażona w siłownik hydrauliczny (4) i w prowadnicę (3). Kon
strukcja nośna (2) ma kilka wsporników, na których umieszczo
ne są siłowniki hydrauliczne połączone drągami tłokowymi z
przesuwnymi płozami zaopatrzonymi w pryzmowe wycięcia.

(6 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295219 (22) 92 07 07
5(51) G01N 3/18
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki, Kraków
(72) Jordan Witold, Mruk Andrzej, Kołodziej
Edward
(54) Urządzenie do badania odporności materiału
na szoki termiczne

A1 (21) 295165 (22) 92 07 03 5(51) G01N 3/10
(71) BOBREK Kopalnia Węgla Kamiennego,
Bytom
(72) Bator Konstanty

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że źródło ciepła (2)
i zespół dysz chłodzących (3) zamocowane są w rozstawieniu
(1) poziomym i ukierunkowaniu do góry. Zespół mocowania (A)
badanego elementu (14) ustalony jest przesuwnie na liniowych
prowadnicach (11) oraz połączony z posuwisto-zwrotnym ze
społem napędowym (B). Zespół mocowania (A) ma korpus (12)
o charakterze pionowej, obustronnie otwartej rurowej osłony.
Wewnątrz korpusu (12) - za pośrednictwem elementów regula-
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cyjnych (16,17) pionowego położenia - zamocowana jest płyta
(13), z uchwytem (15) badanego elementu (14).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Układ do pomiaru filtracji przepływu wód
(57) Układ charakteryzuje się tym, że składa się z sond
fiuorymetrycznych połączonych przewodami z wejściem analo
gowym (2) interfejsu, który połączony jest z fluory metrem (3).
Fluory metr (3) połączony jest z wyjściem analogowym (4) do
komputera oraz z multiplekserem (5), który jest połączony z
woltomierzem cyfrowym (6), połączonym poprzez sterownik (7)
z wyjściem (8) na drukarkę. Wejście multipleksera (5) połączone
jest z wyjściem zegara kwarcowego (9), którego drugie wyjście
połączone jest ze sterownikiem (7) drukarki. Wejście fluory metru
(3) połączone jest z wyjściem układu regulacyjnego i nastawne
go (10).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295119

(22)92 06 30

5(51) G01N 22/04
G01N 23/02
(71) WILPO Przedsiębiorstwo Wdrożeń
Przemysłowych Sp. z o.o., Katowice
(72) Górny Wacław, Grzybczyk Andrzej, Mainka
Marian, Mirkowski Czesław, Rotko Marian,
Zieliński Wiesław
(54) Sposób i analizator do pomiarów
parametrów fizyko-chemicznych kopalin

(57) Sposób polega na jednoczesnym prześwietlaniu promie
niowaniem mikrofalowym i promieniowaniem jonizującym o dwóch
energiach z przedziałów 20 35 keV i 50 * 60 keV próbki kopaliny
umieszczonej w naczyniu i poddanej obrotowi. Znając wielkość
osłabienia promieniowania mikrofalowego i jonizującego, wyznacza
się parametry fizyko-chemiczne mierzonej próbki kopaliny.
Analizator charakteryzuje się tym, że próbka węgla (1)
umieszczona w naczyniu pomiarowym ÇZ) znajduje się na elemen
cie obrotowym (3) i usytuowana jest pomiędzy anteną nadawczą
(4) a anteną odbiorczą zakończoną elementem detekcyjnym (5)
promieniowania mikrofalowego oraz pomiędzy źródłem lub ukła
dem źródeł promieniowania jonizującego (6) o dwóch energiach
promieniowania a detektorem promieniowania jonizującego (7).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295074

(22)920630

5(51) G01P 3/481
G01M 13/02
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Ponder Benedykt, Piotrowski Jerzy
(54) Sposób pomiaru poślizgu przekładni pasowej
i układ do pomiaru poślizgu przekładni
pasowej

(57) Sposób polega na tym, że obroty wałów przekładni
pasowej przetwarza się równolegle na sygnały elektryczne,
korzystnie impulsowe, odwzorowujące prędkości obrotowe m i
ri2, po czym przełożenie badanej przekładni sprowadza się na
drodze elektrycznej do wartości równej jeden, zwłaszcza po
przez przetworzenie sygnałów impulsowych na sygnały napięcio
we i ich odpowiednie wzmocnienie, a po obciążeniu przekładni
mierzy się zmianę wartości obu sygnałów.
Układ wyposażony jest w obrotowo-impulsowe czujniki
(1,2), przetwarzające obroty wałów przekładni na sygnały ele
ktryczne podawane do dwukanałowego, częstotliwościowo napięciowego przetwornika (3) oraz miernik momentu obroto
wego (5). Przetwornik (3) i miernik momentu obrotowego (5)
połączone są na wyjściu z rejestratorem (6).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295189

(22)9207 06

5(51) G01N 23/22
G01F1/704
(71) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Warszawa
(72) Bródkowski Jerzy
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(22)921002

5(51) G01T1/16

(61) 292788
(75) Droszcz Janusz, Gdańsk; Szczepański
Mirosław, Gdańsk
(54) Urządzenie dozymetryczno-ostrzegawcze w
postaci radiometru kieszonkowego
(57) Urządzenie ma dołączoną do mikroprocesora (MP) pa
mięć reprogramowałną (PE), zwłaszcza typu EEPROM, która
poprzez blok przygotowania danych do wydruku i do transmisji
znajdujące się w programie funkcyjnym mikroprocesora, dołą
czona jest do złącza wyjściowego (ZVV) radiometru kieszonko
wego umożliwiając podłączenie do niego drukarki wierszowej
(DW) lub mikrokomputera (PC). Sterowanie funkcjami wejściawyjścia mikroprocesora oraz radiometru kieszonkowego odby
wa się z klawiatury membranowej (KM), łatwo obsługiwanej z
płyty czołowe] radiometru.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299545 (22)93 07 01
5(51) G01V 3/00
(31) 92 9208920
(32)920703
(33) DE
(71) KELMAPLAST G.Kellermann GmbH,
Sprockhövel, DE
(72) Kohlstadt Markus
(54) Taśma do wykrywania ułożonych w gruncie,
niemetalicznych przewodów

49

sztucznego, o stosunkowo dużej wytrzymałości na zrywanie, na
której jednej stronie jest zamocowana, zwłaszcza przez klejenie
wąska taśma metalowa, dla lokalizacji poprzez indukcyjne lub
galwaniczne sprzężenie, przy czym w celu stworzenia długich
taśm, szereg odcinków taśmy jest umieszczonych jeden za
drugim i łączonych przewodzące- końcami taśm metalowych ze
sobą, charakteryzuje się tym, że przewodząco łączone między
sobą końce taśm metalowych (12) są oddzielane od przynależ
nych taśm tworzywa sztucznego (11) i złożone na zakładkę i
razem spasowane za pomocą tulei (13) z metalu, nasuniętej na
obszar zakładki.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295076 (22)9206 30 5(51) G05D 23/24
(75) Gostkiewicz Władysław, Warszawa;
Krysztosiak Małgorzata, Warszawa;
Krysztosiak Lech, Warszawa
(54) Termoregulator, zwłaszcza do elektrycznego
ogrzewacza listwowego
(57) Termoregulator zaopatrzony w termistorowy czujnik
temperatury ogrzewanego pomieszczenia, w człon nastawczy
temperatury zaprogramowanej i w komparator roboczy, porów
nujący sygnał obu tych zespołów, który jest sprzężony za po
średnictwem wzmacniacza z tyrystorowym lub przekaźnikowym
członem wykonawczym, realizującym połączenia z siecią ze
społu grzejnego, charakteryzuje się tym, że do członu nastawczego (2) z pokrętnym regulatorem (3), wy skalowany m co jeden
stopień wzakresie od +5°C do +35°C, jest przyłączony włącznik
nocny (5), sterowany ręcznie lub za pomocą zmierzchowego
fotoelementu, który przesterowuje zaprogramowaną temperatu
rę na mniejszą o 4°C, przy czym ten człon nastawczy (2) oraz
komparator roboczy (4) są sprzężone z członem sygnalizacyj
nym (8), zaopatrzonym w lampki kontrolne.

(1 zastrzeżenie)

(57) Taśma do wykrywania ułożonych w gruncie niemetali
cznych przewodów lub tp., która jest układalna w gruncie razem
z niemetalicznym przewodem i składa się z taśmy tworzywa

A1(21) 299724

(22)93 0716

5(51) G05F1/66
G05F1/14

(71) MODERNCOOP Sp.zo.o.
Przedsiębiorstwo Budowy i Modernizacji
Urządzeń Przemysłowych, Gliwice
(72) Potoczek Wincenty
(54) Sposób i układ do kontroli i regulacji mocy
odbiornika energii elektrycznej
(57) Sposób polega na tym, że prowadzi się pomiar prądu
i/lub mocy w przyłączu odbiorczym (14), ciągły pomiar mocy
odbiornika (10), hałasu generowanego przez pracujący odbior
nik (10) i temperatury wytypowanych miejsc odbiornika (10), a
uzyskane w wyniku tych pomiarów poziomy sygnałów porów
nuje się z zadanymi uprzednio granicznymi wartościami mocy
zamówionej, dopuszczalnego natężenia prądu, dopuszczalnej
temperatury i dopuszczalnego poziomu hałasu. Otrzymanymi z
takiego porównania przyrostami sygnałów reguluje się parame
try elektryczne członów nadążnej regulacji w torze zasilania
odbiornika. Sposób jest realizowany w układzie zawierającym
mikrokomputer (6) sterujący regulatorem mocy (7), którego
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wyjecie jest połączone z wtórnym uzwojeniem regulacyjnego
transformatora (8). Dodatkowo, do wejścia regulatora mocy (7)
jest przyłączone wyjecie ręcznego zadąjnika (13) poziomu mocy
odbiornika (10).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Układ informacyjno-zabezpieczający dla
potrzeb rucha drogowego i ulicznego
(57) Układ ma jeden łub więcej czujników (1 ) sygnalizujących
postój samochodu połączonych z centralnym elektronicznym ze
społem sterająco-rejestrującym (2), a ten z kolei połączony jest z
co najmniej jednym sygnalizatorem (3,4).
Jeden z sygnalizatorów (3) umieszczony w miejscu
ogólnodostępnym ma postać sygnalizatora optycznego przy
kładowo tablicy z wyświetlaczem, lampy i/lub sygnalizatora
akustycznego przykładowo buczka.

{3 zastrzeżenia)

A1(21) 299799 (22) 93 07 26 5(51) G08B 25/00
(71) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2,
Grudziądz
(72) Brochocki Stanisław, Herdzik Wiesław,
Langowski Ryszard
(54) Centrala alarmowa do
włamaniowo-napadowych elektronicznych
systemów alarmowych
(57) Centrala alarmowa posiada układ pomiaru napięcia (2),
połączony wejściami z liniami dozorowymi i rezystorami (R),
podłączonymi z drugiej strony do stabilizowanego źródła napię
cia (1). Do pozostałych wejść podłączone są wyjścia główne i
kontrolne bloku zasilania (12). Wyjście układu pomiaru napięcia
(2) połączone jest dwukierunkowo z mikroprocesorowym ukła
dem sterowania (3), który ponadto połączony jest z: wyświetla
czem alfanumerycznym (4), pamięcią nieulotną (5), układem
generacji restartu (6), układem transmisji alarmu i stanu zasila
nia centrali (7), układem załączania sygnalizatorów alarmowych
(8), układem lokalnej sygnalizacji optycznej i akustycznej (9),
wyłącznikiem kluczykowym blokady klawiatury i kasowania alar
mu (10), klawiaturą (11) i wejściem sterującym bloku zasilania (12).

A1(21) 295097 (22)92 07 01 5(51) G09F11/06
(71) TOP-SIGN Sp. z o.o., Teresin
(72) Olczedajewski Lech
(54) Urządzenie reklamowe
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że rama ma kształ
towniki (1), (2) i (3) połączone wkrętami (9) i (10) stanowiące
skrzynię z otwartą stroną czołową, przy czym elastyczna folia
reklamowa, której obrzeże znajduje się między krawędziami
kształtowników (1) i (3) i zawinięte jest wokół okrągłego pręta
(8), ma zawinięte obrzeże połączone nitami rurkowymi (7) w
otworach których są zagięcia jednej strony sprężynujących spi
nek napinających (5) a zagięcia drugiej strony sprężynujących
spinek napinających (5) wprowadzone są w otwory (11') daszka
(12) kształtownika (1).

(4 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295221 (22)9207 07 5(51) G09F 21/00
G09F7/22
(71) PW ALMA Sp. z o.o., Katowice
(72) Wójcik Aleksander, Gryz Andrzej
(54) Obrotowy kaseton reklamowy
A1(21) 295158

(22)92 07 02

(75) Wilhelm Witold, Mosina

5(51) G09F 9/00
G08G1A39

(57) Kaseton charakteryzuje się tym, że w dolnej części ma
krzyżak (2) osadzony w łożyskach (15) w poziomym, zamknię
tym korpusie (3). Wewnątrz korpusu (3) znajduje się transforma
tor (4) z przewodami zasilającymi (16) połączony ze szczotkami
(5) stykającymi się z pierścieniami (6) osadzonymi na przedłu-
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żeniu, w dolnej części, krzyżaka (2). W korpusie (3) usytuowany
jest silnik (7) o napięciu zasilania 6 V lub 12 V sprzęgnięty
elektrycznie poprzez diody (8) z transformatorem (4), a na wałku
napędowym silnika (7) znajduje się koło pasowe (9) sprzęgnięte
pasem (10) z kołem pasowym napędzanym (11) osadzonym na
krzyżaku (2) kasetonu (1). Krzyżak (2) ma osiowy otwór (12)
przez który przechodzą elektryczne przewody (13) z poziomego
zamkniętego korpusu (3) do kasetonu (1).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Urządzenie do przechowywania kaset
magnetofonowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przechowy
wania kaset magnetofonowych, składające się z pudełeczka (1)
i wsuwanej w jego głąb szufladki (2). Z szufladki mogą wystawać
do góry sztywne kułaki blokujące, wchodzące w szpule prze
chowywanej kasety kompaktowej.
Ażeby w tego rodzaju urządzeniu można było również
przechowywać kasety cyfrowe zaproponowano uchylne ele
menty blokujące (9), które przy wsuniętej szufladce są wypycha
ne z powierzchni (7), na której kładzie się kasety, w sposób
sprężysty ku górze.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 299208

(22)93 0604

5(51) G11B 33/04
G11B 23/023
A45C11/18
B65D 85/575
B65H 75/16
(31)92 4219232
(32)920612
(33) DE
(71) Fischerwerke Artur Fischer GmbH
u.Co.KG, Waldachtal 3/Tumlingen, DE
(72) Bieck Torsten, Kaupp Eduard
(54) Urządzenie do przechowywania kaset
magnetofonowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie składające się
z pudełeczka z szufladką (2), wsuwaną w kierunku przeciwnym
do kierunku oddziaływania sprężyny. Na szufladce (2) kładzie
się kasetę kompaktową (16).
Dla wprowadzenia elementu blokującego (5) do wnę
trza szpuli (14) kasety kompaktowej (16) podczas jej kładzenia
na szufladkę, element blokujący (5) jest uruchamiany wałkiem
(4) i uformowanym na nim elementem uruchamiającym (6). Przy
położeniu na szufladkę kasety cyfrowej element blokujący (5)
pozostaje pod powierzchnią szufladki, na której kładzie się
kasety.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 295230 (22)9207 09 5(51) G11C 11/40
(75) Jagurztyn Maciej, Warszawa
(54) Komórka elementarna statycznych pamięci
FET SRAM

A1(21) 299209

(22)93 0604

5(51) GUB 33/04
G11B 23/023
A45C11/18
B65D 85/575
B65H 75/16
(31)92 4219233
(32)920612
(33) DE
(71) Fischerwerke Artur Fischer GmbH
u.Co.KG, Waldachtal 3/Tumlingen, DE
(72) Bieck Torsten, Nehl Wolfgang

(57) Komórka pamięci charakteryzuje się tym, że biernymi
obciążeniami przerzutnika są zaporowo spolaryzowane złącza
metal - półprzewodnik (1), albo przeciwsobne szeregowe połą
czenia tych złącz (1,2). Wykonane obciążenia bierne posiadają
wielkie rezystancje zastępcze, rzędu 1 GQ -1 TQ, submikronowe rozmiary ograniczone tylko przez litografię oraz dopasowane
do tranzystorów FET charakterystyki temperaturowe. Komórki
elementarne FET SRAM odznaczają się wśród komórek przerzutnikowych najmniejszą osiągalną powierzchnią i aktywną
mocą zasilania, szybkością działania i zakresem temperatury
pracy komórek CMOS SRAM oraz jałową mocą zasilania mniej
szą od dynamicznych i pseudostatycznych komórek RAM. Wy
nalazek umożliwia kilkakrotne zwiększenie pojemności układów
pamięciowych FET SRAM bez zmian przemysłowych technolo
gii ULSI i wykonanie układów SRAM o kosztach pośrednich
miedzy układami DRAM i CMOS SRAM.

(4 zastrzeżenia)
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(10) i dwa wystające do góry od dołu elementy (36) stanowiące
jedną część z tarczą wskaźnikową (31). Połączenie bagnetowe
(34) jest łączone poprzez obrót korpusu (11) względem tarczy
wskaźnikowej (31). Przyrząd zawiera zespół ustalający (42,43) do
właściwego ustawienia korpusu (11) względem tarczy wskaźnikowej
(31) i zespół blokujący (44,46) do blokowania przed obrotem.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 298896
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)93 0511

5(51) G12B 9/00
B60K 37/00
92 000129
(32) 92 0512
(33) IT
VEGLIA BORLETTI S.r.l., Mediolan, IT
Paganini Riccardo
Przyrząd pomiarowy do pojazdu

( 5 7 ) Przyrząd ma usytuowane pomiędzy tarczą wskaźnikową
(31) i korpusem (11) mechanizmu roboczego (10) połączenie
bagnetowe (34) posiadające co najmniej dwa występy (21,22)
wystające promieniowo z korpusu (11) mechanizmu roboczego

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 295188 (22)920706 5(51) H01B 13/32
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Topiłko Wiktor, Wronka Andrzej
(54) Uszczelnienie do złącz i połączeń kablowych

gowo osadzone elementy sprężyste (4) ukształtowane tak, że
mają przecięcia na paski, na których zamocowane są jedna lub
dwie zwory (5) posiadające przelotowe otwory lub wycięcia,
przez które przechodzą występy (7) po pych acz a (2). Skok popychacza jest ograniczony występem współpracującym z wy
braniem w korpusie przełącznika. Popychacz i korpus przełączni
ka posiadają zaczepy (9) do mocowania cewki elektromagnetycznej.

( 5 7 ) Uszczelnienie, przeznaczone zwłaszcza do stosowania
w warunkach występowania narażeń mechano-klimatycznych z
zastosowaniem pierścieni gumoelastycznych rurkowej osłony z
tworzywa sztucznego, charakteryzuje się tym, że na łączone
części (1, P) po obu stronach złącza są nałożone w odstępie od
siebie co najmniej po dwa z każdej strony złącza - pierścienie
(3) z materiału gumoelastycznego, najlepiej o przekroju koło
wym, przy czym na całość złącza wraz z pierścieniem (3) sięga
jąc poza obszar pierścieni (3) jest nałożona rurka (4) z tworzywa
termokurczliwego, poddana po założeniu operacji obkurczania
termicznego.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295091 (22)9206 29 5(51) H01H 13/26
(75) Wierzbicki Antoni, Białystok
(54) Wyłącznik elektryczny sieciowy

A1(21) 299448 (22)93 0623 5(51) H01H 73/00
(3l) 92 1319
(32)9206 29
(33) AT
(71) Feiten & Guilleaume Austria AG,
Schrems-Eugenia, AT
(72) Tetik Adolf
(54) Wyłącznik samoczynny

( 5 7 ) Wyłącznik elektryczny sieciowy służy do wyłączania
obwodów elektrycznych. Posiada wewnątrz korpusu (3) szere

(57) Wyłącznik samoczynny posiada ruchomy mostek wyłą
czający (5), na którym jest umieszczona odchylná w stosunku
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do niego nakładka nośna (4). Nakładka nośna (4) niesie odchylnie podpórkę (6) zapadki i zapadkę (3), które mogą być z sobą
zaryglowywane. Zapadka (3) jest poprzez jarzmo (2) sprzęgnię
ta z guzikiem uruchamiającym (1). Ułożyskowanie (7) zapadki
(3) na nakładce nośnej (4) może być wykorzystane do urucha
miania wskaźnika (8) położenia styku i następnego mostka
wyłączającego.
Przez zastosowanie nakładki nośnej zostaje usprawnio
ne uruchamianie wyłącznika samoczynnego, gdyż podpórka (6)
zapadki i zapadka (3) nie są ułożyskowane besposrednio na
mostku wyłączającym (5), tak że mostek wyłączający (5) jest
odciążony.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 295248

(22) 92 07 09
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5(51) H02B 1/30

(75) Czupryński Zenon, Szczecin
(54) Szafka rozdzielcza do urządzeń i zestawów
elektrycznych
(57) Szalka zawierająca ramę i drzwi charakteryzuje się tym,
że na ściankach bocznych korpusu (1) zamocowane są po dwie
profilowane prowadnice (3), do których za pośrednictwem gór
nych zespołów mocujących (4) i dolnych łączników (5) zamoco
wane są ramy montażowe (2), (2'). Górny zespół mocujący
stanowi przesuwny element połączony rozłącznie z profilowa
nym elementem. Dolny łącznik (5) stanowi przesuwny element
z wykonanym gniazdem (9).
(3 zastrzeżenia)

A1(21) 299115 (22)9305 26
5(51) H01Q 3/08
(75) Krysmalski Ryszard, Wrocław
(54) Obrotnica do nastawiania anteny satelitarnej
(57) Obrotnica wyposażona jest w rurowy wspornik (1) do
nastawnego mocowania na rurowej konstrukcji nośnej oraz
rurowy maszt (15) do osadzania anteny i zespół napędowy
sprzęgany z elektrycznym silnikiem (24), o dwukierunkowym
napędzie. Z rurowym wspornikiem (1) połączony jest korpus (5)
za pomocą urządzenia przegubowego (3, 4,6). W korpusie (5)
ułożyskowana jest obrotowa tuleja (11) przytwierdzona poprzez
co najmniej jeden pośredniczący element (12) do masztu (15).
Prostopadle do osi tulei (11) przymocowana jest do jej powierz
chni płytka (16), w której obrotowo i zarazem bezluzowo zamo
cowany jest śrubowy siłownik (18, 19), wahliwie przytwierdzony
z drugiej strony do wspornika (20) zespołu napędowego i sprzęg
nięty przez przekładnię z silnikiem (24). Wspornik (20) zamocowa
ny jest do korpusu (5).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 299262
(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 93 06 09

5(51) H02G 9/06
H02G3/04
92 4219403
(32) 92 06 13
(33) DE
Dipl.-Ing.Dr.Ernst Vogelsang GmbH
u.Ćo.KG, Herten/Westf., DE
Vogelsang Horst
Urządzenie do prowadzenia kabla z co
najmniej jedną termoplastyczną rurą
prowadzącą kabel oraz sposób wciągania
kabla w termoplastyczną rurę

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prowadze
nia kabli z co najmniej jedną termoplastyczną rurą prowadzącą
kable, które posiada kanał do prowadzenia kabli z mającą
przekrój kołowy wewnętrzną ścianką kanału o wewnętrznym
promieniu (r) i rozmieszczone na wewnętrznej ściance kanału,
uformowane z termoplastycznego tworzywa rury, żebra ślizgo
we (3). Żebra ślizgowe (3) biegną, w odniesieniu do obwodu
wewnętrznego, pod zadanym kątem skrętu (a), w ustawionej
prostoliniowo rurze przy wprowadzaniu kabla w miejscach styku
między żebrami ślizgowymi (3) i płaszczem wprowadzanego
kabla tworzą się powierzchnie styku o szerokości styku żeber.
Żebra ślizgowe (3) biegną faliście i tworzą między odcinkami o
stałym kącie skrętu (a) obszary zwrotne. Szerokość (b) styku
żeber, liczba z rozmieszczonych w jednakowych odstępach na
obwodzie wewnętrznej ścianki kanału żeber ślizgowych, we
wnętrzny promień (r) rury i długość U odcinków styku żeber
między obszarami zwrotnymi spełniają równanie:
Ar = 0,16b 2 zU.
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A oznacza powierzchnię styku płaszcza kabla w punktach
przecięcia z żebrami ślizgowy mi na odcinkach styku żeber. Wyra
żony w mierze łukowej kąt (g) wzniosu żeber łukowych, mierzony
na wewnętrznej ściance kanału, spełnia równanie g = ra / U .
Sposób według wynalazku polega na tym, że prędkość
wciągania kabla do rury tak się dobiera, aby powierzchnie styku
zostały nadtopione.

(6 zastrzeżeń)
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dwóch faz zasilających (S, T) oraz drugi wejściowy blok pomia
rowy (2), którego trzy wejścia połączone są z zaciskami trzech
faz zasilających (R, S, T). Wyjście każdego z wejściowych blo
ków pomiarowych (1,2) połączone jest z jednym z dwóch wejść
bloku porównującego (3), którego wyjście połączone jest z bazą
tranzystora sterującego (Vst) bloku wykonawczego (4).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295238 (22)920708
5(51) H02K 9/04
(71) ABB DOLMEL LTD, Wrocław
(72) Bednarski Stefan, Krupa Józef, Stańko
Anna, Tobiasz Tadeusz
(54) Układ chłodzenia maszyn elektrycznych
( 5 7 ) Układ chłodzenia, zwłaszcza turbogeneratorów, w któ
rych wirnik posiada uzwojenie z kanałami chłodzącymi usytuo
wanymi wzdłuż zwojów, umieszczone w żłobkach wykonanych
wzdłuż całej beczki wirnika i promieniowo rozmieszczonych na
jej obwodzie, a stojan ma promieniowe kanały chłodzące usy
tuowane na całej długości jego rdzenia, charakteryzuje się tym,
że gaz chłodzący przepływający wzdłuż kanałów osiowych (7)
uzwojenia (3) wirnika jest wydalany kanałami promieniowymi (8)
usytuowanymi wyłącznie w pobliżu środka maszyny do znajdu
jącej się pomiędzy powierzchnią zewnętrzną beczki wirnika i
powierzchnią wewnętrzną rdzenia stojana szczeliny powietrz
nej, gdzie łączy się z gazem chłodzącym wypływającym z wła
ściwych kanałów promieniowych rdzenia stojana i przepływa
dwukierunkowo wzdłuż wyżej wymienionej szczeliny powietrz
nej do właściwych chłodnic. Występujący w przedmiotowym
rozwiązaniu dwukierunkowy przepływ gazu chłodzącego w szcze
linie powietrznej zostaje wymuszony poprzez usytuowane na wale
wirnika, poza jego kapami, osiowe wentylatory.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 295120

(22)9206 30

5(51) H02H 7/09
H02H3/24

(71) MEGAM Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o., Gdańsk
(72) Zieleniec Grzegorz
(54) Układ przekaźnika kontroli faz zasilających

( 5 7 ) Układ przekaźnika zawiera pierwszy wejściowy blok
pomiarowy (1), którego dwa wejścia połączone są z zaciskami

A1(21) 295077 (22)920630 5(51) H03H15/00
(71) Instytut Lotnictwa, Warszawa
(72) Radoń Andrzej, Romaniuk Andrzej
(54) Pasmowo-przepustowy filtr śledzący
( 5 7 ) Filtr charakteryzuje się tym, że układ synchronizacji (1)
sterujący filtrem pasmowo-przepustowym (3) ma na wejściu
informacyjnym doprowadzony sygnał kluczujący (fk), a na wej
ściu sterującym- sygnał z licznika pierwszego (2), który poprzez
pamięć (4) i licznik drugi (6) jest połączony z licznikiem trzecim
(5), zaś wejście licznika trzeciego (5) i wejście synchronizacji
pamięci (4) są połączone z wyjściem układu synchronizacji (1)
lub bezpośrednio ze źródłem sygnału kluczującego (fk), przy
czym wejścia wzorcowe licznika pierwszego (2) i drugiego (6)
są połączone z generatorem wzorcowym (7).

(1 zastrzeżenie)
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mocowano są szczelnie na przegrodzie (3) jeden nad drugim,
przednimi stronami mambran w kierunku 'do siebie*. Połączenia
z końcówkami głośników (1,2) wyprowadzone są afazowo.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295113 (22)920630
5(51) H04R 7/02
(71) TONSIL S.A., Września
(72) Dzikiewicz Tadeusz
(54) Membrana przetwornika
elektro-mechano-akustycznego
A1(21) 295200 (22) 92 07 06 5(51) H03K 7/08
HO3K9/00
(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Malarski Janusz, Szczęśnik Bolesław, Kalita
Andrzej, Stiasny Janusz, Lisowski Wiesław
(54) Układ separatora sygnałów analogowych
(57) Układ ma modulator (1) szerokości impulsów, którego
wyjście jest połączone z wejściem demodulatora (5) szerokości
impulsów poprzez układ (2) dwóch optoizoiatorów (3 i 4). Optoizolatory (3 i 4) są tak połączone względem siebie, że przeno
szenie sygnału przez każdy z nich następuje naprzemiennie, w
zależności od poziomu logicznego sygnału wyjściowego z mo
dulatora (1) szerokości impulsów.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295112 (22)920630
5(51) H04R1/28
(71) TONSILS. A, Września
(72) Kozłowski Piotr, Więckowski Jarosław,
Nogala Andrzej, Pietrzkiewicz Ryszard
(54) Zestaw głośnikowy niskotonowy
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że ma dwa głośniki (1,
2) umieszczone we wspólnej obudowie (4). Głośniki (1, 2) za-

(57) Membrana charakteryzuje się tym, że stanowi ją nieosiowosymetryczna powłoka (1) rozpięta pomiędzy podstawa
mi (2, 3) o kształcie okręgów. Tworzącą powłoki (1) stanowi
wycinek okręgu o zmiennym promieniu (r).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295143 (22)9207 03 5(51) H05B 41/30
(75) Nawrot Stanisław, Wałbrzych
(54) Tyrystorowy łącznik impulsowy
(57) Łącznik impulsowy zawiera we wspólnej miniaturowej
izolacyjnej obudowie tyrystor (TY), kondensator (C), przyrząd
przełączający (DY), diodę prostowniczą (D) i dwa rezystory (R1
i R2). Do wyprowadzeń anody i katody tyrystora (TY) podłączo
no sprzężone między sobą w szereg: diodę prostowniczą (D),
rezystor (R1) i kondensator (C) w taki sposób, że jedno z
wyprowadzeń kondensatora (C) połączone jest bezpośrednio z
wyprowadzeniem katody tyrystora (TY), a drugie wyprowadze
nie kondensatora (C) połączone jest dodatkowo z wyprowadze
niem bramki tyrystora (TY) przez przyrząd przełączający (DY) i
sprzężony z nim w szereg rezystor (R2). Zastosowany konde
nsator (C) ma tak dobraną pojemność, że stała czasowa obwodu
jego ładowania jest co najmniej kilkadziesiąt razy większa od
czasu półokresu napięcia zasilającego. Tyrystorowy łącznik im
pulsowy posiada wyprowadzone na zewnątrz obudowy dwa
wyjścia prądowe (1 i 2) oraz jedno wyjście sterujące (3).

(2 zastrzeżenia)
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II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 98399
(22)93 08 03
5(51) A41D1/02
(75) Koza Elżbieta, Częstochowa; Koza Robert,
Częstochowa
(54) Marynarka z podwójnym kołnierzem
(57) Marynarka składa się z połączonych ze sobą takich
elementów, jak wykrój tyłu, przodów, rękawów, kieszonki górnej
dwóch kieszeni dolnych 1 kołnierza, przy czym kołnierz marynarki
utworzony jest z zewnętrznego, doszywanego kołnierza (6) oraz
umieszczonych pod nim i przechodzących poniżej - klapek (7).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 95573
(22)9207 06
(75) Bizoń Jerzy, Bielsko-Biała
(54) Karta katalogu danych

5(51) B43L1/00

(57) Karta ma dwa naroża zewnętrzne jednego boku z pro
stokątnymi wycięciami (1), a w pozostałych dwóch narożach
znajdują się okrągłe otwory (2,3) połączone wycięciami z dwo
ma zbieżnymi bokami karty.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98275

(22)9307 08

5(51) B60B 7/16
B60B 27/00
(71) METALPLAST Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Elementów Wyposażenia Budownictwa,
Poznań
(72) Wilczak Zdzisław, Baraniak Stanisław,
Szubert Jan, Kujawski Wojciech, Wolny
Bronisław
(54) Urządzenie do blokowania kół pojazdów

(57) Urządzenie składające się z ramienia poziomego w
postaci laski i sprzężonego z nim ramienia pionowego w postaci
litery C oraz mechanizmu blokującego zawierającego wkładkę
bębenkową i elementy łączące charakteryzuje się tym, że jest
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zaopatrzone w osłonę zamocowaną przesuwnie na ramieniu
poziomym (1) a ponadto tym, że elementy łączące stanowi
zapadka (6) umieszczona obrotowo na ramieniu pionowym (2)
i współpracująca z zabierakiem (5) wkładki bębenkowej (4),
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sprężyna dociskowa (7) oraz zębatka (8) usytuowana na ramie
niu poziomym (1) i współpracująca z zapadką (6).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ P

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 98270
(22)930708 5(51) F04B 39/00
(75) Kiszko Janusz, Łomża; Jędraski Jerzy,
Świdnica
(54) Urządzenie wyprowadzenia upustu
( 5 7 ) Urządzenie służy do wyprowadzenia upustu strumienia
cieczy z dowolnego pierścienia stopniowego pompy członowej.
Urządzenie ma dwa pierścienie (4 i 5) z wewnętrznymi
powierzchniami stożkowymi pozostającymi w stałym styku z
powierzchniami stożkowymi specjalnej dzielonej klamry (3).
Dzielony pierścień (5) jest osadzony w podtoczeniu (7) tu lei (2),
a pierścień (4) ścięciem (8) dociska uszczelkę (6) i ustala sto
pniowy pierścień (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 98368

(22)93 07 29

5(51) F16D13/58
B60K17/02
(75) Szyszkowski Bolesław, Michałowice
(54) Zespół łożyskujący sprzęgła

(57) Zespół sprzęgła charakteryzuje się tym, że na wałku
sprzęgłowym (1) między częścią roboczą (4) łożyska wycisko
wego (2), a końcówkami sprężyny tarczowej (5), ulokowana jest
podkładka osłonowa (6).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 97797
(22) 93 05 06
5(51) F16S 1/02
(75) Odzimek Antoni, Robakowo; Odzimek
Maciej, Gadki

(54) Kształtownik elementu zamykającego,
zwłaszcza skrzynkę pocztową
( 5 7 ) Kształtownik elementu zamykającego, zwłaszcza skrzyn
kę pocztową w przekroju poprzecznym stanowi ściankę czołową
(1) mającą na swych przeciwległych końcach zgrubienie (2 i 3)
skierowane w stronę przeciwną do czoła kształtownika. Na jednym
zgrubieniu (2) usytuowane jest wystające gniazdo (4) do mocowa
nia elementów zaczepowych. W drugim zgrubieniu (3) umiejsco
wione jest wgłębne gniazdo (5) do osadzenia uszczelki. Ścianka
czołowa (1) ma na przedłużeniach swych obu końców występy
(6 i 7), przy czym jeden z nich równoległy jest do tej ścianki, lecz
przesunięty względem niej w bok o głębokość uskoku (8), a drugi
z nich usytuowany jest pod kątem w kierunku czoła ścianki (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 97468
(22)93 03 30
5(51) F24H 9/20
(75) Stachura Ryszard, Sopot; Chajęcki Jacek,
Gdynia
(54) Termopara do urządzeń gazowych
(57) Termopara ma miejscowe zmniejszenie przekroju ma
teriału poprzez wykonane dwa nacięcia na powierzchni elektro
dy zewnętrznej (10), połączonej z jednostronnie otwartym gwin
towanym radiatorem (7). Za elektrodą zewnętrzną (10) znajduje
się połączenie konstantanu (9) i drutu miedzianego (6), którego
pozostała część umieszczona jest w oprawie (5).

(1 zastrzeżenie)

III. ZGŁOSZENIA DOKONANE W RAMACH PROCEDURY PCT,
W KTÓRYCH POLSKĘ WSKAZANO JAKO KRAJ WYBRANY
DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(86)921002 PCT/US92/08411

5(51)A01H 1/00
A01H5/00
C12N15/00
C07 15/12
C07H17/00
(87)93 0415 WO 93/06710 PCT Gazette nr 10/93
(31)770.082
(32)9110 04
(33)US
(71) NORTH CAROLINA STATE
UNIVERSITY, Raleigh, US
(72) CONKLING Mark A, OPPERMAN Charles
H., TAYLOR Christopher G.
(54) Rośliny transgeniczne oporne na patogeny

(57) Przedmiotem wynalazku są zrekombinowane rośliny
oporne na patogeny zawierające stransformowane komórki ro
ślinne, przy czym stransformowane komórki roślinne zawierają
konstrukcję heterologicznego DNA obejmującą kasetkę ekspre
syjną. Konstrukcja zawiera promotor, gen struktury położony za
promotorem i sekwencję terminacyjną, taką jak terminator nos,
położoną za genem struktury. Promotor jest promotorem akty
wowanym przez patogen roślinny atakujący roślinę, taki jak
odpowiadający na nicienie element RB7. Gen struktury koduje
produkt taki jak barnaza, który jest toksyczny dla komórek
roślinnych.

benzyloksy, podstawiony benzyloksy w pierścieniu benzeno
wym 1-3 podstawników z grupy obejmującej chlorowiec, nitro,
Ci-Ce alkil, Ci-Ce alkoksy i Ci-Ce chlorowcoałkil; grupę NF^R' °,
w którym Fr i R10 niezależnie oznacza wodór, Ci-Ce alkil, Ci-Ce
alkanoil, benzoil i benzyl; grupy formy Iową i C2-C6 alkanoksy i
ich pochodne oksymowe, iminowe i zasady Schrffa;i co najmniej
jedno X nie jest dobrane z grupy obejmującej chlorowiec, Ci-Ce
alkil i Ci-Ce alkoksy; R2 oznacza Ci-Ce alkil, Cz-Ce alkenyl,
C2-C6 chlorowcoalkenyl, C2-C6 alkinyl, Cz-Ce chlorowcoalkinyl,
podstawiony Ci-Ce alkil podstawiony chlorowcem, Ci-Ce alko
ksy, Ci-Ce alkilotio, fenyl, podstawiony fenyl, w którym fenyl jest
podstawiony chlorowcem, nitro, cyjano, Ci-Ce alkilem, Ci-Ce
chlorowcoalkilem, Ci-Ce alkoksy i Ci-Ce alkilotio; R3 oznacza
wodór, Ci-Ce alkil, Ci-Ce fluoroalkil, Ca-Ce alkenyl, C2-C6 alkinyl
i fenyl; FU oznacza wodór lub tautomer keto; Ci-Ce alkil; C2-C6
alkenyl; C2-C6 alkinyl; podstawiony Ci-Ce alkil, w którym grupa
alkilowa jest podstawiona Ci-Ce alkoksylem, Ci-Ce alkilotio,
Ci-Ce alkoksykarbonylem, fenylem i podstawionym fenylem,
który w pierścieniu benzenowym ma 1 - 3 podstawników dobra
nych z grupy obejmującej chlorowiec, nitro, cyjano, Ci-Ce alkil,
Ci-Ce chlorowcoałkil, Ci-Ce alkoksy i Ci-Ce alkilotio; Ci-Ce/alkilo/suffonyl, benzenosułfonyl; podstawiony benzenosułfonyl,
w którym pierścień benzenowy podstawiony jest 1-3 podstaw
nikami dobranymi spośród chlorowca, grup nitro, cyjano, Ci-Ce
alkilu, Ci-Ce chlorowcoalkilu, Ci-Ce alkoksy i Ci-Ce alkilotio;
grupę acylową i kation nieorganiczny lub organiczny; a n jest
równe od 2 do 5.
(13 zastrzeżeń)

(28 zastrzeżeń)
A1(86)920911 PCT/US92/07709 5(51)A01N43/40
A01N35/10
(87)93 0318 WO 93/04581 PCT Gazette nr 8/93
(31)07/758.038
(32)910912
(33)US
(75) COLBY S. Robert, Benicia, US
CASEY John Stephen, Omaha, US
ANDERSON James, Amman, JO
(54) Synergistyczne współdziałanie chwastobój
czych pochodnych kwasu aryloksypropionowego i cykloheksanodionów
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy o
działaniu synergistycznym zawierający (a) pochodną kwasu
aryloksypropionowego o wzorze 1, w którym X oznacza atom
wodoru lub chlorowca; Ri oznacza wodór, Ci-Ce alkil, Ci-Ce
alkoksyalkil; oraz (b) pochodną cykloheksanodionu o wzorze 2,
w którym R niezależnie oznacza wodór, chlorowiec; nitro; cyjano;Ci-Ce alkil; d-Ce alkil podstawiony podstawnikiem z grupy
obejmującej chlorowiec, nitro, hydroksy, Ci-Ce alkoksy i Ci-Ce
alkilotio; Cz-Cs alkinyl; hydroksy; Ci-Ce alkoksy; Ci-Ce alkoksy
podstawiony chlorowcem lub Ci-Ce alkoksy; Cž-Ce alkenyloksy;
C2-C6 alkinyloksy; C2-Ce alkanoiloksy; /Ci-Ce alkoksy/karbonyl;
Ci-Ce alkilotio; Ci-Ce alkilosurfinyl; Ci-Ce alkilosulfonyl; sułfamoil; N-/Ci-Ce alkilo/surfamoil; N,IM-di-/Ci-Ce alkilo/sulfamoil;

A1(86)921010 PCT/EP92/02339

5(51)A23L 1/212
A23L1/015
A23L1/211
(87)93 04 15 WO 93/06747 PCT Gazette nr 10/93
(31)9121586.3
(32)911011
(33)GB
9208650.3
9204 22
GB
(71) MATFORSK NORWEGIAN FOOD
RESEARCH INSTITUTE, Osloveien, NO
(72) SLINDE Erik, AUKRUST Thea, SKREDE
Grete, BAARDSETH Pernille, ENERSEN
Grethe
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(54) Sposób przetwarzania warzyw
(57) Przetworzone warzywa przed gotowaniem w Iłuszczu
poddaje się etapowi fermentacji, korzystnie w roztworze solanki
lub w buforze zaszczepionym bakteriami kwasu mlekowego.
Etap fermentacji obniża ilość cukrów redukujących na powierz
chni warzyw tak, że podczas gotowania nie występuje nadmier
ne brązowienie. Pozwala to na zastosowanie warzyw, takich jak
marchew, które zawierają cukry redukujące na stosunkowo wy
sokim poziomie, np. 1,5% wagowych.

(15 zastrzeżeń)
A1(86)921013 PCT/GB92/01877

5(51)A23P 1/12
A23L1/09
A23L2/38
(87)93 04 29 WO 93/07769 PCT Gazette nr 11/93
(31)9122109.3
(32)911017
(33)GB
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
GB
(72) CAMBURN Philip Adam
(54) Napoje

(57) Opisano sposób nadawania rozpuszczalności produ
ktowi spożywczemu zawierającemu ałfa-glukan, polegający na
przerobie materiału zawierającego węglowodany i zawartość
wilgoci mniejszą niż 40% wagowych w wytłaczarce w warunkach
silnego mechanicznego rozrywania i cięcia przy szybkich obro
tach ślimaka.
Rozpuszczalność w wodzie wytłaczanego produktu po
zmieleniu jest większa niż 55% wagowych. Nowe rozpuszczalne
składniki arfa-glukanowe wytłaczanego produktu charakteryzu
ją się stosunkiem ilości arfa-glukanu o stopniu polimeryzacji
większym niż 50 do ilości arfa-glukanu o stopniu polimeryzacji
mniejszym niż 50, większym niż 1. Opisano także napoje spo
żywcze zawierające składniki wytwarzane przedstawionym spo
sobem.

(14 zastrzeżeń)
A1(86)920904 PCT/US92/07448 5(51)A61F7/00
(87)93 03 18 WO 93/04647 PCT Gazette nr 8/93
(31)07/756.287
(32)910906
(33)US
(71) CRYOMEDICAL SCIENCES INC,
Rockville, US
(72) BAUST John G., CHANG Zhao Hua,
FINKELSTEIN J.J.
(54) Przyrząd kriochirurgiczny zawierający otwo
ry wentylacyjne i jego metoda
(57) Chirurgiczna sonda kriogeniczna ma zamknięty czubek
(10), który może zawierać trzon sondy (13) oraz osiągnąć i
utrzymać temperaturę strefy zamrażania zbliżoną do temperatu
ry ciekłego kriogenicznego czynniki chłodzącego.
Przy zastosowaniu dochłodzonego ciekłego azotu o
temperaturze wynoszącej w przybliżeniu -208°C, temperatura
strefy zamrażania może zostać obniżona nawet do -206°C w
czasie krótszym niż jedna minuta.
Przewód dostawczy ciekłego azotu (22) zawiera dużą
liczbę małych otworów wentylacyjnych (29) służących do upu
stu powstającego bądź obecnego w przewodzie dostawczym
do kanału przepływu czynnika chłodzącego w kierunku powrot
nym (24). Otwory wentylacyjne pozwalają również na wypływ
niewielkiej ilości ciekłego azotu do kanału przepływu powrotne
go w celu dalszego zmniejszenia różnicy temperatur pomiędzy
dochłodzonym ciekłym azotem, a czynnikom chłodzącym prze
pływającym w przeciwnym kierunku. Pzejmowanie ciepła odby
wa się poprzez wrzenie pęcherzykowe.

(22 zastrzeżenia)

A1(86)920430 PCT/US92/03440 5(51)A61K0/00
(87)92 11 12 WO 92/19211 PCT Gazette nr 28/92
(31)3/102639
(32)9105 08
(33)JP
3/140057
910612
JP
3/205879
910816
JP
3/346283
9112 27
JP
(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, US
(72) KOH Keiko, ITOH Noriie, OZAWA
Kazunori, KUSHIDA Hiroshi,
MCWHORTER William W.Jr.
(54) Imidazobenzochinony i kompozycja do zapo
biegania lub leczenia nadciśnienia lub niewy
dolności zastoinowej serca
(57) Wynalazek dostarcza farmakologicznie aktywnych związków,
które są wysoce skuteczne przy leczeniu nadciśnienia albo niewydo
lności krążeniowej prawokomorowej i są dobrze wchłaniane przez ciało
oraz wykazują dugotrwałe działanie. Tym sposobem niniejszy wyna
lazek ujawnia związek przedstawiony ogólnym wzorem:
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który obejmuje również jego ester lub sól do przyjęcia pod
względem farmakologicznym, oraz kompozycję farmaceutycz
ną dla zapobiegania lub leczenia nadciśnienia albo niewydo
lności krążeniowej prawokomorowej, w skład której wchodzi
związek jako składnik czynny.

(6 zastrzeżeń)
A1(86)920917 PCT/US92/07880 5(51)A61K7/13
(87)93 0401 WO 93/05759 PCT Gazette nr 9/93
(31)766.606
(32)9109 26
(33)US
909.371
920713
US
923.078
920731
US
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
New York, US
(72) PROTA Guiseppe, WOLFRAM Leszek J.,
WENKE Gottfried
(54) Sposób i zestaw do farbowania włosów
(57) Sposób farbowania włosów polega na wytworzeniu, a
następnie naniesieniu na włosy wodnego środowiska reakcji
zawierającego związek typu dopy i utleniacz, przy czym wodne
środowisko reakcji zawiera bufor zapewniający utrzymanie w
czasie reakcji pH w zakresie 6-10, oraz usuwaniu wodnego
środowiska reakcji z włosów w ciągu około 1 godziny od jego
wytworzenia.

(49 zastrzeżeń)
A1(86)921015 PCT/F192/00274

5(51)A61K9/16
A61K9/32
A61K9/52
(87)93 04 29 WO 93/07858 PCT Gazette nr 11/93
(31)9121964.2
(32)911016
(33)GB
9123372.6
911104
GB
(75) URTTI Arto Olavi, Kuopio, FI
SUTINEN Marja Riitta, Siilinjarvi, FI
PARONEN Timo Petteri, Kuopio, FI
(54) Układ do doustnego dostarczania leków

(57) Wynalazek przedstawia urządzenie do doustnego po
dawania środka leczniczego, który może występować w niezjonizowanej, czynnej leczniczo postaci. Urządzenie zawiera zbiornik,
zawierający środek leczniczy w postaci zjonizowanej, który to zbior
nik ma ściankę przepuszczalną dla materiału zjonizowanego i nie
przepuszczalną dla materiału zjonizowanego ; i materiał stały, który
po wchłonięciu wody przekształca się w bufor; materiał stały,
mający po wchłonięciu wody pH, które determinuje szybkość
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przenikania środka leczniczego w formie niezjonizowanej po
przez ściankę zbiornika.
Urządzenie umożliwia uwalnianie środka leczniczego
kontrolowane przez pH buforu oraz, w razie potrzeby, przez
skład ścianek bufora. Skład otaczającego medium wodnego nie
ma wpływu na szybkość uwalniania.
(10 zastrzeżeń)
A1(86)920902 PCT/US92/07250

(87)930401

WO 93/05819

(31)07/761311
07/893.657

5(51)A61K49/00
A61B8/14
A61B8/02
A61B8/00

PCT Gazette nr 9/93

(32)910917
9206 05

(33)US
US

(75) Q U A Y Steven C, Pacific Palisades, US
(54) Gazowy środek kontrastowy do ultrasonogra
fii i metoda wyboru gazów używanych jako
środków kontrastowych w ultrasonografii
(57) Ujawniono tutaj czynniki do zwiększania kontrastu w
obrazie ultrasonograf iczny m. Czynnikami tymi są niezwykle ma
łe bąble, lub 'mikrobąble' gazu składające się ze specjalnie
wybranych gazów. Mikrobąble, które tutaj opisano, wykazują
długie okresy życia w roztworze i mogą być wytwarzane w
dostatecznie małych rozmiarach, żeby mogły przejść przez płu
ca, tak więc pozwalają one na polepszone zobrazowanie systemu
sercowo-naczyniowego i innych ważnych organów. Ujawniono
również tutaj metodę wyboru gazów, z których można wytwarzać
środki kontrastowe. Metoda ta jest oparta na obliczeniach z
użyciem naturalnych fizycznych własności gazów. Opisuje ona
sposoby wiązania własności gazu z czasem rozpuszczania się
mikrobąbli zbudowanych z tego gazu.
(15

zastrzeżeń)

A1(86)921008 PCT/GB92/01830 5(51)A61L2/18
(87)93 04 29 WO 93/07909 PCT Gazette nr 11/93
(31)9122048.3
(32)911017
(33)GB
(71) SOLVAY INTEROX LIMITED,
Warrington, GB
(72) SIMMS Robert Ashley, BROUGHAM Paul
(54) Kompozycje i ich zastosowania
(57) Wodna kompozycja zawierająca niższy alifatyczny nadkwas, inhibitor korozji i stabilizator nadtlenku wodoru i/lub stabilizator
nadkwasu jest użyteczna w dezynfekcji sprzętu medycznego, a
zwłaszcza części metalowych takiego sprzętu.

(24 zastrzeżenia)

DZIAŁB

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT
A1(86)920918 PCT/EP92/Ö2172 5(51)B01D 53/34
(87)93 0415 WO 93/06915 PCT Gazette nr 10/93
(31)91/12097
(32)9109 30
(33)FR
(71) SOLVAY, Bruxelles, BE
(72) DE SOETE Gerard

(54) Sposób oczyszczania gazu zawierającego tle
nek azotu i dwutlenek siarki
(57) Sposób oczyszczania gazu zawierającego dwutlenek

siarki i tlenek azotu, polega na tym, że stosuje się ilość tlenu w
gazie co najmniej równą ilości stechiometrycznej potrzebnej do
utlenienia tlenku azotu na dwutlenek azotu i traktuje gaz kwaś
nym węglanem metalu alkalicznego. Sposób może być stoso-
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wany do oczyszczania dymów powstających przy spalaniu za
siarczonych paliw pochodzenia kopalnego w elektrowniach cie
plnych.

(18 zastrzeżeń)
A1(86)920909 PCT/US92/07610

5(51)B05C11A/2
BQ5C9/08
(87)93 04 29 WO 93/07969 PCT Gazette nr 11/93
(31)775.436
(32)911015
(33)US
(71) MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, Saint
Paul, US
(72) LOUKS John W., POCHARDT Donald L.,
SECOR Robert B., WARREN Karl J.
(54) Ultradźwiękowo wspomagane urządzenie po
wlekające i sposób tego powlekania

(57) Opisano wspomagane ultradźwiękowo urządzenie po
wlekające (10') i sposób nakładania gładkiej warstwy materiału
powlekającego (18) na powierzchnię poruszającej się wstęgi.
Materiał powlekający (18) nakładany jest na jedną powierzchnię
wstęgi (16). Generator (20) energii ultradźwiękowej pobudza linię
początkowego styku pomiędzy materiałem powlekającym (18) a
wstęgą (16) przy równomiernej intensywności ultradźwiękowej
wybranej w połączeniu z właściwościami materiału powlekającego
(18). Powleczona wstęga (16) ma cienką, równomierną grubość w
poprzek wstęgi z niewielkimi zmianami grubości.

(17 zastrzeżeń)

61

stanowi, przykładowo, lateks tworzący wodną warstwę powleka
jącą. Proces powlekania jest prowadzony za pomocą wielu złóż
fluidalnych, połączonych w szereg, w takich warunkach, że korzyst
nie względna wilgotność powietrza w początkowych strefach powle
kania jest utrzymywana poniżej krytycznej wilgotności względnej
cząstki przeznaczonej do powleczenia.
Urządzenie i proces tworzą sposób przygotowywania
powleczonych cząstek mających wąski rozkład ciężaru powłoki,
a tym samym umożliwiają ekonomiczną produkcję powolnie
wyzwalanego nawozu sztucznego.

(70 zastrzeżeń)
A1(86)921023 PCT/US92/09040 5(51)B05D3/06
(87)93 05 13 WO 93/08926 PCT Gazette nr 12/93
(31)9122800.7
(32)911028
(33)GB
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US
(72) TRANKIEM Hoang Mai
(54) Pokrywanie krawędzi tnących polimerami
fluorowęglowodorowymi
( 5 7 ) Sposób wytwarzania powłoki z poirfluorowęglowodorów na krawędzi tnącej ostrza golarki, polega na tym, że poddaje
się polimer fluorowęglowodorowy mający ciężar cząsteczkowy
co najmniej 1000000, w postaci suchego proszku, napromienio
waniu jonizacyjnemu aby zmniejszyć ciężar cząsteczkowy poli
meru, tworzy się dyspersję napromieniowanego polimeru w
lotnej cieczy organicznej, natryskuje się tę dyspersję na krawędź
tnącą ostrza golarki, i ogrzewa się otrzymaną powłokę aby spiec
polrfluorowęglowodór.
Polrfluorowęglowodorem jest policzterofluoroetylen, a
napromieniowanie prowadzi się tak, aby otrzymać telomer ma
jący ciężar cząsteczkowy około 25000.

(7 zastrzeżeń)
A1(86)920903 PCT/US92/07443 5(51)B60L9/08
(87)93 0318 WO 93/04887 PCT Gazette nr 8/93
(31)753.719
(32)9109 03
(33)US
(71) WAGNER MINING AND
CONSTRUCTION EQUIPMENT CO,
Portland, US
(72) STRATTON Robert D.
(54) Pojazd o zmiennych prędkościach jazdy napę
dzany prądem przemiennym

A1(86)921009 PCT/CA92/00447 5(51)B05C 19/02
B01 J 8/24
C05G5/00

C05C13/00
(87)93 0415 WO 93/06941 PCT Gazette nr 10/93
(31)773.273
(32)911009
(33)US
(71) ICI CANADA INC, North York, CA
(72) SHIRLEY Arthur Ray Jr., COCHRAN
Keith D., DERRAH Russell I., QUADIR
Sayeeda Jabeen, TULIMOWSKI Zdislaw M.,
LYNCH Terence B.
(54) Urządzenie i sposób do powlekania cząstek
(57) Urządzenie i sposób do ciągłego wytwarzania cząstek
powleczonych polimerem, a w szczególności powleczonego
polimerem nawozu sztucznego, w których materiał powlekający

(57) Zewnętrznie napędzany elektryczny pojazd (10) z bez
pośrednio na nim zamontowanym silnikiem o zmiennej prędko
ści obrotowej prądu przemiennego, który pobiera energię z
napowietrznej linii trolejowej (14).
Pojazd może zawierać pomocnicze źródło zasilania w
postaci baterii akumulatorów lub silnika spalinowego, służące
go do napędu pojazdu (10) w momencie gdy pojazd (10) jest
odłączony od linii trolejowej (14) prądu przemiennego.

(29 zastrzeżeń)
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A1(86)921021 PCT/EP92/02410
5(51)B60T8/88
(87)93 05 27 WO 93/09986 PCT Gazette nr 13/93
(31)P4137124.0
(32)911112
(33)DE
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH,
Frankfurt/Main, DE
(72) BLECKMANN Hans-Wilhelm, FENNEL
Helmut
(54) Konfiguracja układowa dla systemu hamulco
wego ze sterowaniem przeciwblokadą i/lub
sterowaniem poślizgiem trakcyjnym

A1(86)921016 PCT/GB92/01898 5(51)B65D30/00
B65D 79/00
B65D 65/46
(87)93 04 29 WO 93/08091 PCT Gazette nr 11/93
(31)9121984.0
(32)911016
(33)GB
(71) RHONE POULENC AGRICULTURE
LTD, Ongar, GB
(72) EDWARDS David Brian, MACCARTHY
William John
(54) Opakowanie uszczelnione

(57) Konfiguracja układowa dla układu hamulcowego ze ste
rowaniem przeciwblokadą i/lub sterowaniem poślizgiem trakcyj
nym jest zasadniczo złożona z obwodów (1) do dopasowywania
sygnałów czujnika koła, z obwodów sterownika (2) do analizowa
nia i przetwarzania dopasowywanych sygnałów czujnika i do
wytwarzania sygnałów sterowania ciśnieniem hamowania, z ob
wodów kontrolnych (3), które przetwarzają sygnały czujnika nie
zależnie od obwodów sterownika (2) jak również z obwodów (8',
9') do wymiany i porównywania sygnałów obwodów sterownika
(2) z odpowiednimi sygnałami obwodów kontrolnych (3).
Obwody kontrolne (3) mają prostszą strukturę niż obwo
dy sterownika (2).
Filozofia sterowania jest odtwarzana w obwodach kon
trolnych (3). W szczególności fazy sterowania są określone
przez odtwarzanie (14) na bazie tych samych kryteriów sterowa
nia i parametrów sterowania, które stosują obwody sterownika
(2).
Sygnały obwodów odtwarzania (14) są łączone z syg
nałami (13) pobudzania zaworów w obwodach korelacji (15) dla
detekcji błędów.

( 5 7 ) Zamknięte opakowanie zawiera jedną lub więcej giętkich
folii polimerycznych zamkniętych dla utworzenia zewnętrznego,
nienaruszalnego uszczelnienia wewnętrznego przerywalnego usz
czelnienia i alternatywnie przestrzeni między wewnętrznym a zew
nętrznym uszczelnieniem.
Przerywalne uszczelnienie (7) może być zapewnione
przez uszczelnienie o niższej wytrzymałości na odrywanie niż
uszczelnienie (6) nienaruszalne.
Opakowanie może być wykonane z materiału rozpusz
czalnego w wodzie lub rozpraszalnego w wodzie aby umożliwić
zmieszanie zawartości z wodą bez jej odkrywania przed użytkow
nikiem.
Opakowanie jest szczególnie odpowiednie do umiesz
czania w nim mieszanin pestycydowych.

(21 zastrzeżeń)

(7 zastrzeżeń)

A1(86)920827 PCT/US92/07286 5(51)B65D 50/04
(87)93 0415 WO 93/07071 PCT Gazette nr 10/93
(31)772.729
(32)9110 07
(33)US
882.659
920513
US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) HAMILTON Peter Worthington, OTTEN
Geneva Gail, DIRKSING Robert Stanley,
ODER Reuben Earl
(54) Opakowanie zabezpieczone przed dziećmi za
opatrzone we wstępnie obciążony mechanizm
blokujący
(57) Ujawniono opakowanie do przechowywania i dozowa
nia potencjalnie niebezpiecznych materiałów, takich jak tabletki
farmaceutyczne lub podobne wyroby, przy czym wspomniane
opakowanie jest zabezpieczone przed możliwością otwarcia go
przez dzieci, ale łatwo otwierane przez osoby dorosłe, zwłaszcza
przez osoby o pewnej niesprawności manualnej i/lub niespraw
nych palcach.
W szczególnie zalecanym przykładzie wykonania, opako
wanie to składa się z buteleczki (12), kołnierza (32), przymocowa
nego do główki buteleczki i zamknięcia (52), przymocowanego do
główki buteleczki za pośrednictwem komplementarnego gwintu.
Korzystnie, kołnierz (32) jest zaopatrzony w parę sprężyście od
kształcanych, przypominających sprężynki, języczków (34) naci
skowych z pionowymi przedłużeniami (36), które po całkowitym
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zainstalowaniu zamknięcia na buteleczce sprzęgają się z zęba
mi blokującymi na wewnętrznej powierzchni koszulki (60) za
mknięcia.
W celu zdjęcia zamknięcia (52), należy przed przyłoże
niem odkręcającego je momentu obrotowego wcisnąć ręcznie
przeciwległe języczki naciskowe, co powoduje odłączenie prze
dłużeń na języczkach naciskowych od zębów blokujących na
zamknięciu.
W szczególnie zalecanym przykładzie wykonania, przed
nałożeniem zamknięcia na opakowanie, przypominające sprę
żynki języczki naciskowe (34) są w zasadzie skierowane na
zewnątrz.
Skutkiem nakładania zamknięcia (52) na opakowanie
do chwili sprzężenia się zębów (62) na wewnętrznej powierzchni
koszulki (60) zamknięcia z pionowymi przedłużeniami (36) na
przypominających sprężynki języczkach naciskowych, jest czę
ściowe sprężyste odkształcenie języczków naciskowych (34) w
taki sposób, że po osadzeniu zamknięcia na opakowaniu, pio
nowe przedłużenia języczków naciskowych stykają się z odpo
wiednimi powierzchniami wewnętrznymi koszulki zamknięcia,
działając na nie pewną wstępną siłą naprężającą.
Zupełnie nieoczekiwanie okazało się, że wstępne na
prężanie w opisany powyżej sposób pionowych przedłużeń
sprężyście odkształcanych, przypominających sprężynki ję
zyczków naciskowych na odpowiednich wewnętrznych po
wierzchniach koszulki zamknięcia znacznie zwiększa stopień
zabezpieczenia opakowania przed dziećmi, bez zwiększania
trudności w jego otwieraniu przez osoby starsze lub osoby
niesprawne manualnie.
Ujawniono również sposoby wytwarzania takich uspraw
nionych opakowań.

(18 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(86)920612 PCT/US92/05073
5(51)C02Fly76
(87)93 0401 WO 93/06048 PCT Gazette nr 9/93
(31)763.185
(32)9109 20
(33)US
(75) MASON James A, Theodore, US
(54) Sposób i urządzenie do obróbki wody i/lub
ścieków
(57) Opisany jest sposób i urządzenie do obróbki i/lub de
zynfekcji wody i/lub ścieków, w którym wciek (11) wody lub
ścieków jest kierowany do naczynia kontaktowego (13), które
może być uszczelnione, i pod ciśnieniem większym od ciśnienia
atmosferycznego wywieranego za pomocą pompy lub innych
środków mechanicznych (17). Naczynie (13) jestzwymiarowane
tak, aby czas przetrzymywania nie był dłuższy niż 5 minut
Roztwór dezynfekujący, którym może być roztwór wodny sub
stancji zawierającej chlor, może być dodany bezpośrednio do
przewodu wciekowego (11) przewodem (12).

Alternatywnie, wodny roztwór dezynfekujący może być
dodany bezpośrednio do naczynia (13) przewodem (14). Obro
biony wypływ jest usuwany przewodem (15).

(37 zastrzeżeń)
A1(86)920924 PCT/EP92/02213

5(51)C07C33/02
C07C43/313
C07C43/315
C07C29/62
C07C41/54
C07C41/48
C07C29/60
(87)93 04 29 WO 93/08148 PCT Gazette nr 11/93
(31)P4135064.2
(32)911024
(33)DE
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(72) KLEIN Ulrich, NEUMANN Ulrich,
MACKENROTH Wolfgang, RENZ
Guenter, KRIEG Wolfgang,
MACKENROTH Christiane,
BUSCHMANN Ernst, DE KRAMER
Jacobus Jan, MILLI Roland
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(54) Sposób wytwarzania, półprodukty do wytwa
rzania oraz zastosowanie mieszaniny złożo
nej z izomerów dodekadienolu
( 5 7 ) Ujawniono sposób wytwarzania mieszaniny 8E.10Edodekadienolu (la), 8E,10Z-dodekadienolu (Ib), 8Z,10E-dodekadienołu (Ic) i 8Z,10Z-dodekadienolu (Id), o wzorze
H3C-CH=CH-CH=CH-(CH2)8-CH2-OH
(8E.10E = la)
(8E.10Z = Ib)
(8Z.10E = Ic)
(8Z.10Z = Id)
wychodząc z 1,8-oktanodiolu (II), który środkiem chlorowcują
cym przeprowadza się w związek o wzorze (lir)
Hal-CH2-(CH2)e-CH2-OH
przy czym związek o wzorze (III) następnie poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze (IV)
Hi>C=CH-0-R
otrzymując związek o wzorze (V),
Hal-CH2-(CH2)e-CH2OCH(CH3)-0R
który w obecności magnezu przeprowadza się z aldehydem
krotonowy m w związek o wzorze (VI)
H3C-CH=CH-CH(OH)-(CH2)s-0-CH(CH3)-OR
i ze związku o wzorze (VI) w obecności kwasu jednocześnie
odszczepia się grupę ochronną alkoholu i eliminuje funkcję
hydroksylową; ujawniono też nowe półprodukty dlatego sposo
bu oraz sposób zwalczania tą mieszaniną owocówki jabłkóweczki Cydia pomonella metodą zakłócenia kojarzenia się.

(4 zastrzeżenia)
A1(86)920926 PCT/EP92/02226 5(51)C07C69/757
C07C 251/42
C07C251/18
A01N37/42
C07C67/313
(87)93 04 29 WO 93/08153 PCT Gazette nr 11/93
(31)P4135265.3
(32)9110 25
(33)DE
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(72) KAST Juergen, ZIERKE Thomas, BRATZ
Matthias, MISSLITZ Ulf, MEYER Norbert,
LANDES Andreas, RADEMACHER
Wilhelm, WESTPHALEN Karl-Otto,
WALTER Helmut
(54) Pochodne cykloheksenonu
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-S-, -SO-, -SO2- albo -NIP8!-; R8 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl,
alkiiokarbonyi, benzoil; Fr oznacza H, alkil, hydroksyalkil, alko
ksyalkil albo alkilotioalkil, ewentualnie podstawiony fenyl, ewen
tualnie podstawiony benzyl; X, Y oznaczają grupę -OR4 albo
-NF^R6; R4 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl, alkoksyalkil, alkilotioalkil; R5 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl, hydroksyalkil, alko
ksyalkil, alkilotioalkil, a R8 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl,
hydroksyalkil, alkoksyalkil, alkilotioalkil, alkilokarbonyl, ewentu
alnie podstawiony benzoil, albo R5 + R6 razem ze wspólnym
atomem azotu oznaczają 5-/6-członowy rodnik heterocykliczny,
który jako człon pierścienia może zawierać -O-, -S- albo -N(R ) ;
R7 oznacza H, alkil, alkenyl, alkinyl, alkilokarbonyl, benzoil, oraz
rolniczo użyteczne sole i estry kwasów Ci-Ci o-kar boksy I owy eh
i nieorganicznych soli ze związkami I. Pochodne cyklohekse
nonu I odpowiednie są jako środki chwastobójcze i do regulo
wania wzrostu roślin.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921021 PCT/EP92A)2412 5(51)C07C323/51
C07C327/32
A61K31/195
A61K31/265
(87)93 04 29 WO 93/08162 PCT Gazette nr 11/93
(31)91/13174
(32)9110 25
(33)FR
(71)RHONE-POULENCRORER
S.A.,
Antony, FR
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET
DE LA RECHERCHE MEDICALE
(INSERM), Paris Cedex, FR
(72) FOURNIE-ZALUSKI Marie-Claude,
ROQUES Bernard Pierre
(54) Kwasy N- (merkaptoacylo)aminowe, sposoby
ich wytwarzania i terapeutycznego zastosowa
nia oraz zawierające je kompozycje farmaceu
tyczne
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy związku o wzorze (I)

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są pochodne cykloheksenonu
o wzorze (I), w którym
w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik acylowy, aroilowy
lub cykloalkilokarbonylowy albo resztę o wzorze (la)

R1 oznacza alkil, alkenyl, alkinyl, cykloalkil, alkoksyalkil, alkilotioalkil, ewentualnie podstawiony fenyl, ewentualnie podstawio
ny benzyl, ewentualnie podstawiony 5-/6-członowy heteroaryl;
W oznacza tien, grupę = ^ 0 ^ albo «N-R 3 ; R8 oznacza ewen
tualnie podstawiony alkil, alkenyl albo rodnik aikinyIowy, ewen
tualnie podstawiony 3- do 6-członowy łańcuch alkilowy albo 4do 6-członowy łańcuch alkenylowy albo alkinylowy, przy czym
każdorazowo jeden człon łańcucha jest zastąpinoy przez -O-,

Ri oznacza rodnik alkilowy; R2 oznacza rodnik arylowy lub
heteroarylowy, albo Ri oznacza łańcuch alkilenowy przyłączony
do atomu węgla w pozycji orto arylowego lub heteroarylowego
rodnika R2 w stosunku do atomu węgla arylowego lub hetero
arylowego rodnika R2 związanego z resztą propionylową; R3
oznacza atom wodoru albo rodnik alkilowy, arylowy, alkoksy Io
wy lub aryloksylowy; a R' oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy, aralkilowy, acylowy lub aroilowy; i jego farmakologicz
nie dopuszczalnych soli. Wynalazek dotyczy również wytwarza-
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nia tych związków, środków farmaceutycznych zawierających te
związki i sposobów ich farmaceutycznego zastosowania.

(9 zastrzeżeń)
A1(86)920826 PCT/US92A)7220 5(51)C07D 211/90
C07D 401/04
C07D 405/04
C07D 413/04
(87)93 0401 WO 93/06082 PCT Gazette nr 9/93
(31)759.026
(32)910913
(33)US
920.701
920728
US
(71) MERCK & CO., INC, Rahway, US
(72) AUERBACH Joseph
(54) Nowy sposób otrzymywania 4-podstawionych 1,4-dihydropirydyn
(57) 4-Podstawione-1,4-dihydropirydyny są otrzymywane za
pomocą reakcji cykioaddycji, w której cyklizacja jest doprowa
dzana do zakończenia, po reakcji termicznej, za pomocą doda
nia kwasu.
Felodipine'a, środek rozszerzający naczynia, jest otrzy
mywana za pomocą reakcji cykioaddycji 3-aminokrotonianu
etylu z odpowiednio podstawioną dichlorobenzylidyną w wa
runkach reakcji po czym produkt wykrystalizowuje z roztworu
reakcji i może być bezpośrednio oddzielony za pomocą odsą
czania.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921012 PCT/GB92/018605(51)C07D277/68
C07D 263/58
C07D 235/26
A01N 43/78
A01N 43/76
A01N 43/52
(87)93 04 29 WO 93/08180 PCT Gazette nr 11/93
(31)9122098.8
(32)911017
(33)GB
(71) ZENECA LIMITED, London, GB
(72) STREETING Ian Thomas,
WORTHINGTON Paul Anthony
(54) Środki grzybobójcze
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o właściwościach
grzybobójczych o wzorze ogólnym (I):
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A1(86)910621 PCT/EP91/01147 5(51)C07D295/12
A61K31/445
(87)93 0 1 0 7

WO 93/00337

P C T Gazette nr 2/93

(71) DR KARL THOMAE GMBH,
Biberach/Riss, D E
( 7 2 ) G R E L L Wolfgang, G R E I S C H E L Andreas,
Z A H N Gabriele, M A R K Michael, K N O R R
Hansjorg, R U P P R E C H T Eckhard,
M U L L E R Ulrich
(54) Kwas (S)(+)-2-etoksy-4-[N-[l-(2-piperydynofenylo) -3-metylo-1 -butylo] aminokarbonylometylo] -benzoesowy, zawierające ten
związek środki lecznicze i sposób wytwarzania go
(57) Wynalazek dotyczy nowego kwasu (S)(+)-2-etoksy-4-[N-[1- (2-piperydy nofeny lo)-3-metylo-1 -butylo] aminokarbonylometyloj-benzoesowego i jego soli, które wykazują cenne
właściwości farmakologiczne, mianowicie działanie na pośred
nią przemianę materii, zwłaszcza jednak działanie obniżające
poziom cukru we krwi. Dalszym przedmiotem wynalazku są
nowe półprodukty oraz ich sole addycyjne. Nowe związki można
wytwarza« sposobami znanymi dia analogicznych związków.

(11 zastrzeżeń)
A1(86)920826 PCT/US92/07214 5(51)C07D295/22
C07D 403/12
C07D 471/08
C07D 401/12
C07D 403/10
C07D 401/04
A61K31/495
(87)93 0401 WO 93/06092 PCT Gazette nr 9/93
(31)759.242
(32)910913
(33)US
917.549
9207 21
US
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, US
(72) BOCK Mark G., ERB Jiil M., HOBBS Doug
W., HOFFMAN James B., PERLOW Debra
S., PAWLUCZYK Joseph M., VEBER
Daniel F., WILLIAMS Peter D.
(54) Podstawione amidowe pochodne piperazynyłokamforosulfonylowe jako antagonisty
oksytocyny
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze

i ich stereoizomery. w którym to wzorze A, B, C i D niezależnie
oznaczają H, chlorowiec, grupę C1-4 -alkilową, 02-4-alkenylową,
C2-4-alkinylową, Ci-4-alkoksylową, Ci-4-aikilotio, cyjanową, ni
trową, C1-4- chlorowcoalkilową, feny Iową, fenoksylową, benzy
lową lub benzyloksylową, przy czym ugrupowania fenylowe
którejkolwiek z powyższych grup ewentualnie są podstawione
jednym, lub więcej niż jednym podstawnikiem takim, jak chlo
rowiec, grupa C M -alkilowa, Ci-4-alkoksylowa, nitrowa lub cy
janową; X oznacza tlen, siarkę lub grupę o wzorze NR, w którym
R oznacza H lub grupę d-4-aikilową, a W oznacza grupę o
wzorze CH3O.CH = C.CO2CH3 lub CH3O.N - C.CONR1!^, w
którym R1 i R2 niezależnie oznaczają H lub grupę metylową.

(9 zastrzeżeń)

w którym R1 oznacza atom wodoru, alkoksykarbonyl lub alki!; a
R2 oznacza atom wodoru, alkoksyl, aryloalkoksyl, alkoksykarbo
nyl, grupę alkoksykarbonyloaminową, niepodstawiony lub pod
stawiony cykloalkil, w którym podstawnikiem jest karboksyl,
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niepodstawiony lub podstawiony fenyl, w którym podstawnik
stanowi jedna lub więcej następujących grup: karboksyl, karboksyalkil lub SO3H, niepodstawiona lub podstawiona grupa amino
wa, w której podstawnik stanowi niepodstawiony lub podstawiony
alkil, w którym podstawnik stanowi jedna lub więcej następują
cych grup: karboksyl, aikilosulf ony i lub niepodstawiony 5-czło no
wy pierścień heterocykliczny zawierający 1 lub 2 heteroatomy, w
którym heteroatomem jest N, albo niepodstawiony lub podstawio
ny pierścień heterocykliczny zawierający 1 lub 2 heteroatomy
wybrane spośród N, O i S oraz jego farmaceutycznie dopuszczal
ne sole. Związki te są antagonistami oksytocyny i są przydatne w
zapobieganiu przedwczesnemu porodowi, w leczeniu bolesnego
miesiączkowania lub w przerywaniu akcji porodowej przed cesar
skim cięciem.

(15 zastrzeżeń)
A1(86)921008 PCT/SE92/00708 5(51)C07D311/58
A61K31/35
(87)93 0415 WO 93/07135 PCT Gazette nr 10/93
(31)9102905-8
(32)9110 08
(33)SE
9202000-7
920629
SE
(71) AKTIEBOLAGET ASTRA, Sodertalje, SE
(72) HAMMARBERG Eva Maria, JOHANSSON
Lars George, ROSS Svante Bertil,
THORBERG Seth Olov
(54)3-(N-izopropylo-N-n-propyloamino)-5-(N-izopropylo)karbamoilo-chroman
(57) Opisano racemat i enancjomer R 3-(N-izopropylo-N-n
-propyloamino)-5- (N-izopropylo/karbamoi loch románu o wzo
rze (I), w postaci wolnej zasady lub dopuszczalnej w farmacji
soli. Przedmiotem wynalazku są związki do stosowania terapeu
tycznego, w szczególności do leczenia zaburzeń ośrodkowego
układu nerwowego, w których bierze udział 5-hydroksytryptamina, takich np. jak depresja, lęk, zaburzenia polegające na na
tręctwach myślowych i czynnościach przymusowych (OCD),
brak łaknienia, demencja starcza, migrena, udar, choroba Alz
heimera, nadciśnienie, zaburzenia termoregulacji i seksualne,
ból i zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. W Z Ó R

(15 zastrzeżeń)

A1(86)921014 PCT/EP92/02370 5(51)C07D333/60
C07D 409/12
C07D 417/12
A01N43/12
A01N 43/40
A01N 43/16
A01N43/60
A01N 43/78
(87)93 04 29 WO 93/08183 PCT Gazette nr 11/93
(31)3137/91-1
(32)911025
(33)CH
(71) CIBA GEIGY AG, Basie, CH
(72) TRAH Stephan, GANTZ Francois
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(54) Środki ochrony roślin
( 5 7 ) Ujawniono związki o wzorze (I) W Z Ó R
w którym:

X oznacza atom azotu lub grupę o wzorze CH (la); Ri oznacza
grupę Ci-C4-alkilową; a którykolwiek podstawnik R2 i Ra nieza
leżnie od drugiego oznacza atom wodoru, grupę C1-C4 -alkilo
wą, grupę chlorowco-Ci-Ct-alkilową, grupę Ci-C^alkoksyiową,
grupę C1-C4 -alkoksymetylową, grupę Ci-d-alkilotio, grupę
CrC4-alkilotiometyiową, niepodstawiona lub podstawioną gru
pę arylową, grupę heteroarylową, grupę arylo-Ci-C4-alkilową,
grupę heteroarylo-Ci-C4-alkilową, grupę aryloksy-Ci-C4-alkilową, grupę heteroaryloksy -Ci-C4-alkilową, grupę arylotio -C1-C4alkilową, grupę heteroarylotio -Ci - C4 - alkilową, grupę
arylokarbonylową, lub grupę heteroarylokarbonylową, grupę
C2-C4 -alkeny Iową. niepodstawiona lub podstawioną grupę arylo -C2-C4-alkenylową lub grupę heteroarylo -C2-C4-alkenylową,
grupę C2-C4 -alkinylową, grupę CaCe-cykloalkilową lub grupę
cyjanową, względnie R2 i Fb razem z atomem węgla do którego
podstawniki R2 i R3 są przyłączone oznaczają niepodstawiony
lub podstawiony, nasycony lub nienasycony 4-oro- do 7-mio
członowy pierścień karbo- lub heterocykliczny, a którym może być
skondensowany niepodstawiony lub podstawiony pierścień ben
zenowy.
Związki te w postaci wolnej lub, jeżeli jest to odpowied
nie, w postaci soli mogą być stosowane jako agrochemiczne
substancje czynne.

(18 zastrzeżeń)
A1(86)920831 PCT/US92/07230 5(51)C07D401/06
C07D 405/06
C07D 409/06
C07D 417/06
C07D 417/14
A61K31/445
(87)93 0415 WO 93/07140 PCT Gazette nr 10/93
(31)771.283
(32)9110 03
(33)US
(71) PFIZER INC., New York, US
(72) CHEN Yuhpyng L., NAGEL Arthur A
(54) Heteroaryloaminy jako nowe inhibitory acetylocholinoesterazy
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze

w którym jedna z grup R2, R3 i łańcuch boczny
z
II

zawierający grupę -c - może być ewentualnie przyłączony do
atomu węgla oznaczonego gwiazdką w pierścieniu 6, a nie do
elementu pierścienia A, a A, B, R1, R2, R3, X, Y, Z, q oraz n mają
znaczenie podane w zastrzerzeniu 1. Związki o wzorze I są
inhibitorami cholinoesterazy i wykazują przydatność do pole-

Nr 1 (523) 1994

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pszania pamięci u pacjentów cierpiących na dernencję i choro
bę Alzheimera.
Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania związ
ku o wzorze I.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921028 PCT/US92/08981 5(51)C07D 405/06
C07D 249/12
C07D 295/08
C07D 207/09
C07D 405/14
A61K31/41
(87)93 05 13 WO 93/09114 PCT Gazette nr 12/93
(31)785.357
(32)911030
(33)US
907.262
92 07 01
US
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth,
US
(72) SAKSENA Anil K-, GIRÜAVALLABHAN
Viyyoor M., GANGULY Ashit IC, LOVEY
Raymond G.
(54) Trój podstawione tetrahydrofuranowe środki
przeciwgrzybicze
(57) Ujawniono skuteczny
wzorze (I)
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A1(86)920929 PCT/FR92/00901 5(51)C07D471/04
A61K31/435
C07D 471/04
C07D 221:00
C07D 221:00
(87)93 0415 WO 93/07144 PCT Gazette nr 10/93
(31)91/12058
(32)911001
(33)FR
(71) LABORAT01RE ROGER BELLON,
Neuilly-sur-Seine, FR
(72) BACQUE Eric, BARREAU Michel,
DESCONCL01S Jean-Francois, GIRARD
Philippe, KRYVENKO Michel,
LAVERGNE Marc Pierre, PARIS
Jean-Marc, PICAUT Guy
(54) Nowe pochodne 1,8-benzonaftyrydyny, ich wy
twarzanie i zawierające je kompozycje farma
ceutyczne
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna 1,8-benzo[b] naftyrydyny o wzorze ogólnym:

przeciwgrzybiczo związek o

w którym każdy z dwu podstawników X oznacza atom F albo
każdy z dwu podstawników X oznacza atom Cl albo jeden
podstawnik X oznacza atom F podczas gdy drugi podstawnik X
oznacza atom Cl; Y oznacza

w którym R oznacza H lub rodnik hydroksy, amino, alkiloamino
ewentualnie podstawiony rodnikiem amino lub hydroksy bądź
R oznacza dialkiloamino, którego części alkilowe mogą tworzyć
z atomem azotu heterocykl o 5 lub 6 członach zawierający
ewentualnie inny heteroatom wybrany spośród azotu, tlenu lub
siarki, bądź R oznacza cykloalkiloamlno (3 do 6 C), bądź rodnik
alkanoiloamino, N- alkilo-N- alkanoiloamino lub aminoalkilofenyloamino, Ri i R2 jednakowe lub różne są w pozycji 2 i 3 i
oznaczają H, alki I, alkenyl (2 do 4 C), fenyl, fenyl podstawiony,
lub też Ri i R2 są w pozycji 2 i oznaczają alkil, R3 oznacza H lub
alkil, fluoroaikil, karboksyaikil, cykloalkil zawierający 3 do 6
atomów węgla, fluorofenyl, drfluorofenyl, alkoksy lub alkiloami
no, a R4 oznacza H lub F, przy czym rodniki alkilowe i alkanoilowe (1 do 4 C) są proste lub rozgałęzione, w jej formach
stereoizomerycznych lub ich mieszaninach a także jej sole i jej
formy uwodnione. Omawiane nowe pochodne są użyteczne
jako środki przeciwbakteryjne.

(5 zastrzeżeń)

R' oznacza grupę C1-C10 -alkilową, C2-C10 -alkenylową, C2-Cio
-alkinylową, Ca-Cs -cykloalkilową lub CH2R2; oznacza grupę
C1-C3 - perchlorowcoalkilową, CO2R3, 'CHpR^CI-kORr lub
CH2N(Ri2; R3 oznacza niższą grupę alkilową lub atom H; R4
oznacza grupę R3 lub (Chfe^OR3; R5 oznacza niższą grupę
alkilową; Z oznacza atom H lub grupę C1-C5 -alkanoilową oraz
atomy węgla oznaczone gwiazdką (*) mają bezwzględną konfi
gurację R albo S, lub farmaceutycznie dopuszczalną sól tego
związku jak również zawierające je preparaty farmaceutyczne
oraz sposoby leczenia lub zapobiegania zakażeniom grzybi
czym u ssaków za ich pomocą.

(10 zastrzeżeń)

A1(86)920928 PCT/US92/08246 5(51)C07D499/88
C07D 477/00
C07D 463/00
C07D 498/053
C07D 519/00
C07D 519/00
C07D 513:00
C07D 499:00
C07D 519/00
C07D 498:00
C07D 477:00
C07D 519/00
C07D 499:00
C07D 487:00
C07D 471:00
C07D 519/00
C07D 499:00
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C07D 498:00
C07D 519/00
C07D 499:00
O07D 471:00
C07D 519/00
C07D 477:00
C07D471:OO
(87)93 0415 WO 93/07154 PCT Gazette nr 10/93
(31)769.615
(32)9110 01
(33)US
(71) PROCTER & GAMBLE
PHARMACEUTICALS, INC., Norwich, US
(72) WHITE Ronald Eugene, DEMUTH Thomas
Prosser Jr.
(54) Sposób wytwarzania przeciwdrobnoustrojo
wych chinolonylolaktamów
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania związ
ków o wzorze [ Q- L1 ] - L- [ L 2 - B], w którym Q oznacza grupę
chinolonową; B oznacza grupę pMaktamową; L, L1 i L2 tworzą
razem grupę łączącą zawierającą karbaminian, obejmujący eta
py (1) reakcji związku laktamowego o wzorze B - L -H z
fosgenem z wytworzeniem związku pośredniego o wzorze
B - L4 -C ( = 0 ) -Cl, w którym L4 oznacza atom tlenu; oraz
sprzęganie tego związku pośredniego ze związkiem chinolonowym o wzorze Q - L - FT*, w którym L3 oznacza atom azotu; a
R oznacza atom wodoru, Si(R^3 lub SnfR45^, gdzie R45
oznacza grupę niższo-alkilową. Sposób obejmuje dodatkowo
etapy poprzedzające etapy reakcji i sprzęgania, w których wytwa
rza się estry związków laktamowych i chinolonowych, ponadto
etap sprzęgania obejmuje dodawanie roztworu zawierającego
związek chinolonowy do roztworu zawierającego związek pośred
ni. Etapy przeprowadza się w temperaturze od okolo -80 do około
0°C. Do korzystnych związków przeciwdrobnoustrojowych wytwa
rzanych takimi sposobami należą te, w których grupę /Maktamową
stanowi penem.
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A1(86)920902 PCT/US92/07539 5(51)C07H 19/01
A61K31/70
(87)93 0318 WO 93/05059 PCT Gazette nr 8/93
(31)756.633
(32)9109 09
(33)US
921.181
9208 04
US
(71) MERCK & CO.INC., Rahway, US
(72) GOULET Mark, SINCLAIR Peter J.,
WONG Frederick, WYVRATT Matthew J.
(54) Makrolidy imidazolilowe
( 5 7 ) Makrolidy imidazolilowe o wzorze ogólnym

(17 zastrzeżeń)
A1(86)921008 PCT/GB92/01832

5(51)C07F9/12
A61K31/66
(87)93 0415 WO 93/07156 PCT Gazette nr 10/93
(31)9121316.5
(32)911009
(33)GB
(71) THE WELLCOME FOUNDATION
LIMITED, London, GB
(72) HUDSON Alan Thomas
(54) Związki heterocykliczne

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są nowe naftochinony o wzo
rze 1, w którym R3 oznacza niearomatyczną resztę Ci-ae-węglowodo
rową ewentualnie podstawioną jednym lub kilkoma podstawnikami
dobranymi spośród chlorowca, grup Ci-e-alkoksylowej, hydroksylo
wej, fenylowej, fenylo-Ci-6-alkoksylowej i fenylo -Ci-e -alkilowej;
każda grupa lub część fenylowa jest ewentualnie podstawiona
jedną lub kilkoma grupami spośród grup d-e-alkoksylowej,
Ci-6-alkilowej, Ci-e-alkoksy-Ci-e-alkilowej, hydroksylowej, chlo
rowca, chlorowco-Ci-e-alkilowej, aminowej i mono-lub di-Ci-4
-alkiloaminowej, i albo linia kreskowa oznacza podwójne wiąza
nie między pozycjami 2 i 3 pierścienia naftylowego, każde R1 i
R4 oznacza = 0 , a R2 oznacza grupę fosforanową o wzorze
-OP(0)(OVP)(OFP), W którym R9 i R8, mogą być takie same lub
różne i oznaczają atom wodoru lub grupę Ci-e-alkilową; albo
linia kreskowana oznacza podwójne wiązanie między pozycja
mi 1,2 i 3,4 pierścienia naftylowego, a R1, R2 i R4 oznaczają
grupy fosforanowe -OP(0)(OR^(OfO. w których R5 i R6 mają
znaczenie podane powyżej; oraz ich fizjologicznie dopuszczal
ne sole. Związki o wzorze 1 są przydatne w leczsniu infekcji
pasożytniczych.

(19 zastrzeżeń)

otrzymano z odpowiednich prekursorów metodą alkilo
wania i/lub arylowania w położeniu 3" i/lub 4" pierścienia
cykloheksy lowego. Te makrolidowe immunosupresanty przyda
ją się w przypadku ssaków do leczenia chorób autoalergicznych
i infekcji, zapobiegania odrzucaniu przeszczepów obcych orga
nów i/lub podobnym konfliktom, dolegliwościom i chorobom.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)920930 PCT/NO92/00162 5(51)C07H 19/06
C07H19/067
C07H19/073
C07H19/09
C07H19/16
C07H19/167
C07H19/173
C07H19/19
C07D 473/00
C07D473/18
C07D 239/54
A61K31/70
(87)93 0415 WO 93/07163 PCT Gazette nr 10/93
(31)9121257.1
(32)911007
(33)GR
(71) NORSK HYDRO AS., Oslo, NO
(72) DALEN Are, MYHREN Finn,
BORRETZEN Bernt, STOKKE Kjell Torgeir
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(54) Związki chemiczne
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki o wzorze ogól
nym (I): Nu-O-Fa, w którym O oznacza Hen, Nu jest nukleozydem
lub analogiem nukleozydu, a Fa jest grupą acyIową mononienasyconego kwasu tłuszczowego C18 lub C20. Wynalazek doty
czy również przeciwwirusowych kompozycji farmaceutycznych
i weterynaryjnych zawierających związek o wzorze (I) sam lub w
kombinacji z farmaceutycznie dopuszczalnym nośnikiem.

(25 zastrzeżeń)
A1(86)920928 PCT/EP92/02229

5(51)C08B30/12
A61K31/70
(87)93 0415 WO 93/07177 PCT Gazette nr 10/93
(31)P4132701.2
(32)911001
(33)DE
(71) LAEVOSAN GESELLSCHAFT MBH,
Linz/Donau, AT
(72) NITSCH Ernst
(54) Sposób wytwarzania produktów rozpadu skro
bi o wąskim rozdziale masy cząsteczkowej

(57) Opisano sposób wytwarzania produktów rozpadu skro
bi o wąskim rozdziale masy cząsteczkowej, który charakteryzuje
się tym, że natywną skrobię, pochodną skrobi, częściowo hydrolizowaną skrobię albo częściowo hydrolizowaną pochodną
skrobi w wodnej dyspersji, suspensji albo roztworze poddaje się
działaniu ultradźwięku. Tym sposobem można otrzymać produ
kty rozpadu skrobi o wąskim rozdziale masy cząsteczkowej i z
wysoką wydajnością

(17 zastrzeżeń)
A1(86)920701 PCT/SE92/00491 5(51)C08F210/18
(87)93 04 29 WO 93/08222 PCT Gazette nr 11/93
(31)9103077-5
(32)9110 22
(33)SE
(71) NESTE OY, Espoo, FI
(72) GUSTAFSSON Bill, MAGNUSSON
Torbjorn, ALHA Kari, RYDIN Peter
(54) Nienasycone kopolimery etylenu z niesprzężonym dienern i sposób ich wytwarzania przez
polimeryzację rodnikową
(57) Przedmiotem wynalazku jest nienasycony kopolimer
etylenu, sposób wytwarzania kopolimeru etylenu, i stosownie
kopolimeru etylenu w kompozycjach do wytwarzania usieciowanych struktur, takiego materiału jak stosowany do kabli elektry
cznych. Sposób polega na tym, że etylen i co najmniej jeden
monomer, który posiada zdolność kopolimeryzacji z etylenem i
zawiera wielonienasycony komonomer posiadający łańcuch o
co najmniej 8 atomach węgla i co najmniej 2 niesprzężonych
wiązaniach podwójnych, z których co najmniej jedno jest koń
cowe, są polimeryzowane pod ciśnieniem około 100-300 MPa i
w temperaturze około 80-300°C, pod działaniem inicjatora rod
nikowego. Wielonienasycony komonomer jest u-alkadienem
8-16 atomach węgla. Oprócz wielonienasyconego komonomeru, polimeryzacja może również obejmować inny winylowo
nienasycony monomer, zawierający co najmniej jedną grupę
funkcyjną wybraną spośród grup hydroksy, alkoksy, karboksy,
karbonylowych, oraz estrowych. Wytworzone kopolimery posia
dają zwiększony stopień nienasycenia, który może być wykorzy
stany do sieciowania kopolimeru etylenu lub szczepienia grup
reaktywnych.

(12 zastrzeżeń)
A1(86)921007 PCT/US92/08530 5(51)C09K3/00
(87)93 0415 WO 93/07230 PCT Gazette nr 10/93
(31)P4133494.9
(32)911009
(33)DE
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(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
FRAUNHOFER INSTITUTE, München,
DE
(72) STORCH Werner, WOLTER Herbert
(54) Żywiczne kompozycje dentestyczne
(57) Wynalazek dotyczy samoutwardzalnej albo utwardzałnej fotochemicznie lub termicznie żywicznej kompozycji denty
stycznej opartej na polisiloksanach ulegających polimeryzacji,
sposobu jej wytwarzania oraz jej stosowania do wytwarzania
pastowatych, samoutwardzalnych albo utwardzalnych fotoche
micznie lub termicznie materiałów dentystycznych. Żywiczną
kompozycję dentystyczną wytwarza się w wyniku kondensacji
hydrolitycznej jednego lub kilku ulegających kondensacji hydrolřtycznej związków silikonowych, przy czym 1-100% molo
wy eh, w stosunku do związków monomerycznych, stanowią silany
0 wzorach ogólnych: YnSiXmrVtn+i^ Wub {XnRkSilFř^il^n+^K
B. Poszczególne rodniki A, X, Y, R2, R' i R są identyczne lub różne
i mają następujące znaczenie: A = O, S, PR', POR', NHC(0)0 lub
NHC(0)ONR', B = rodnik organiczny o prostym łańcuchu lub
rozgałęziony, pochodzący od związku B' zawierającego co naj
mniej jedno (dla I = 1 oraz A - NHC(0)0 lub NHC(O)NR') albo
co najmniej dwa wiązania podwójne C=C i 5-50 atomów węgla,
przy czym R'=atom wodoru, alki! lub aryl; R - alkil, alkeny!, aryI,
alkiloaryl lub aryloalkil; R' - atom wodoru, alkil lub aryl; R2 =
alkilen, arylen lub alkilenoarylen; X = atom wodoru, atom chlo
rowca, hydroksyl, alkoksyl, acyloksyl, alkilokarbonyl, alkoksykarbonyl lub NR2; Y = podstawnik, który stanowi podstawiony
lub niepodstawiony rodnik 1,4,&-trioksaspiro[4.4]nonanowy; n
-= 1,2 lub 3; m = 1,2 lub 3, z tym że n + m < 4; k -=0, 1 lub 2;
1 = 0 lub 1, a x = liczba całkowita, której wielkość maksymalna
odpowiada liczbie wiązań podwójnych w związku B' minus 1,
albo równa jest liczbie wiązań podwójnych w związku B', gdy I
= 1, a A oznacza NHC(0)0 lub NHC(0)NR'.

(21 zastrzeżeń)
A1(86)921016 PCT/EP92/02419

5(51)C10Ll/22
C10L1/14
C10L10/02
(87)93 04 29 WO 93/08244 PCT Gazette nr 11/93
(31)9122158.0
(32)911018
(33)GB
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC.,
Florham Park, US
(72) SEXTON Michael David, SMITH Anthony
Kitson, MARTELLA David John
(54) Kompozycje oleju napędowego

(57) Kompozycja charakteryzuje się tym, że zawiera azotan
alkilu, w którym grupa alkilowa zawiera od 13 do 25 atomów
węgla.
Dodawanie do oleju napędowego azotanu C13-C25 alki
lu, ewentualnie wraz z bezpopiotowy m dyspergatorem, zwłaszcza
z makrocykliczną poliaminą, i/lub ze środkiem przeciwpieniącym,
podwyższa liczbę cetanową I zmniejsza emisję stałych cząstek.

(26 zastrzeżeń)
A1(86)920819 PCT/EP92/01885

5(51)C10L9/10
B01D 53/34
(87)93 0318 WO 93/05128 PCT Gazette nr 8/93
(31)P4129240.5
(32)9109 03
(33)DE
(71) STEAG AKTIENGESELLSCHAFT, Essen,
DE
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(72) FARWICK Hermann, RIEPERT Albert
(54) Sposób eksploatacji elektrowni węglowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest opalana węglem elektrow
nia zaopatrzona w instalację suchego spalania (6), z której gazy
spalinowe (5) przechodzą przez zespół usuwania NO* (20),
instalację (21) wstępnego nagrzewania powietrza, instalację
odpylającą (22) i instalację odsiarczania spalin (24).
Przed osiągnięciem przez pył węglowy palnika miesza
na jest z nim w sposób ciągły substancja zawierająca CaO, w
której zawartość CaO regulowana jest na wartość 0,4 - 0,6%.
Substancja wykorzystywana w charakterze substancji zawiera
jącej CaO stanowi produkt otrzymany przy obróbce wody zasi
lającej wieżę chłodniczą i dodawana jest w młynie węglowym
(4), lub przed nim, w węglowym bloku przenośnikowym (2).
Zastosowanie paliwa z dużą zawartością Ca umożliwia związa
nie większości arsenu w instalacji do usuwania NO* i zmniejsza
stopień konwersji SO2/SO3 w instalacji do usuwania NO* do
poziomu około 10%.

(10 zastrzeżeń)
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dla ulepszenia usuwania zanieczyszczeń tłuszczami i łagodniej
szego działania na skórę. Korzystne są trwałe ciekłe kompozycje
detergentowe zawierające etoksylowany siarczan alkilu, dyspergator mydeł wapniowych, jony wapniowe, jony magnezowe
i D-metyloglukamid.

(17 zastrzeżeń)

A1(86)921005 PCT/EP92/02296 5(51)C11D3/386
(87)93 04 29 WO 93/08253 PCT Gazette nr 11/93
(31)91202692.9
(32)911016
(33)EP
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) VAN DEN BERGH Carlo Johannes,
KAISERMAN Howard Bruce,
OUWENDIJK Marja
(54) Wodne, enzymatyczne kompozycje detergen
towe
(57) Stabilna, wodna, enzymatyczna kompozycja detergen
towa zawiera: (a) od około 5 do około 65% wagowych środka
powierzchniowo czynnego; (b) enzym mutanta subtilizyny, w
którym sekwencja aminokwasu została wymieniona co najmniej
w położeniach 195 i 222 przez podstawienie innym aminokwa
sem, a wymieniony enzym został dodany w ilości odpowiadają
cej poziomowi aktywności 0,01 do 200000 GU/g; przy czym
wymieniona kompozycja jest zasadniczo wolna od substancji
wybielających i/lub zawiera (c) dodatkowy enzym wybrany z
grupy stanowiącej lipazy, amylazy oraz celulazy.

(11 zastrzeżeń)
A1(86)920909 PCT/US92/07589

5(51)C12N 1/00
C12N1/20
A23L1/28
A61K37/00
(87)93 04 01 WO 93/06208 PCT Gazette nr 9/93
(31)07/763.175
(32)9109 20
(33)US
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL
INC., Des Moines, US
(72) RUTHERFORD William M., ALLEN Jack
E., DENNIS Scott M., HINDS Mark A,
DANA Gregory R.
(54) Bakterie Enterococcus mikroosłonięte kwa
sem tłuszczowym przy użyciu wirującej tar
czy, do użytku w hodowli drobiu

A1(86)920902 PCT/US92/07401

5(51)CllDl/65
C11D 1/86
C112D 1/94
C11D 17/00
(87)93 0318 WO 93/05132 PCT Gazette nr 8/93
(31)755.900
(32)9109 06
(33)US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) OFOSU-ASANTE Kofi, WILLMAN
Kenneth William, FOLEY Peter Robert
(54) Kompozycje detergentowe zawierające wapń i
polihydroksyamid kwasu tłuszczowego

(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje detergentowe
zawierające anionowy siarczanowy środek powierzchniowo czyn
ny, polihydroksyamid kwasu tłuszczowego oraz jony wapniowe

(57) Przedmiotem wynalazku są suszone na obrotowej tar
czy kapsułki kwasu tłuszczowego zawierające Enterococcus
faecium szczepy 301 i 202, mieszane i stosowane jako dodatek
do pasz dla drobiu w celu wspomagania wzrostu i ulepszenia
jakości tusz.

(15 zastrzeżeń)

A1(86)920930 PCT/US92/08322 5(51)C12N 15/27
C12P 21/02
C07K13/00
C12P 21/08
G01N 33/68
G01N33/53
(87)93 04 15 WO 93/07271 PCT Gazette nr 10/93
(31)770.042
(32)911001
(33)US
(71) WASHINGTON RESEARCH
FOUNDATION, Seattle, US
(72) LEE Minako Y., OSBORNE William R.A,
EYRE David R.
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(54) Czynnik stymulujący wzrost kolonii Osteokla
stom (O-CSF)
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest znacznie oczyszczone
białko O-CSF stymulujące, w kulturach komórek szpiku kostne
go, wzrost komórek TRAP-pozytywnych, od których pochodzą
osteoklasty oraz wyizolowany cDNA, kodujący białko O-CSF.
Komórki pierwotne osteoklastów wzrastające w obecności biał
ka O-CSF wykazują zdolność do resorpcji tkanki kostnej. O-CSF
jest białkiem o masie cząsteczkowej ok. 20-25 kD; szczyt aktyw
ności biologicznej przypada na ok. 20 kD (określono metodą
elektroforezy w układzie PAGE-SDS i testem biologicznym).
Białko O-CSF może być oczyszczone jak podano poniżej, od
pożywki niezbędnej do wzrostu komórek CESJ-3 (ATCC No.
CRL10886). Białko O-CSF znacząco oczyszczone w przedsta
wiony niżej sposób wykazuje aktywność stymulującą komórki
pierwotne osteoklastów w ilości co najmniej 660.000 jednostek
na mg białka.

(13 zastrzeżeń)
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(71) MERCK & CO.INC, Rahway, US
(72) CONDER Michael J., CRAWFORD Lorilee,
McADA Phyllis C, RAMBOSEK John A.
(54) Nowy proces biologiczny wytwarzania kwasu
7-ADC
(57) Kwas 7- aminodezacetoksycefalosporanowy (kwas 7ADC), cenny półprodukt do wytwarzania antybiotyków cefal os po
ry nowych, jest otrzymywany w nowym procesie biologicznym,
w którym transformowany szczep Pénicillium chrysogenum jest
hodowany w obecności związku adypinowego dla uzyskania
kwasu adypoito-6-AP (kwasu 6-aminopenicyłanowego); nastę
pnie w wyniku ekspresji in situ genu ekspandazy, np. z Streptomyces clavuKgerus, którym P. chrysogenum był transformowany,
następuje w procesie powiększenia pierścienia przekształcenie
kwasu adypoilo-6-AP w kwas adypoilo-7-ADC. Końcowy produkt,
kwas 7-ADC otrzymuje się odszczepiając adypoilowy łańcuch
boczny za pomocą acy lazy ady poi iowej. Cała synteza jest prowa
dzona za pomocą wydajnego i ekonomicznego procesu biologi
cznego.

(7 zastrzeżeń)
A1(86)921005 PCT/NL92/00177 5(51)C12N 15/86
A61K48/00
C12N5/10
C12N7/04
C12N15/55
(87)93 0415 WO 93/07281 PCT Gazette nr 10/93
(31)9101680
(32)911004
(33)NL
(71) NEDERLANDSE ORGANISATEE VOOR
TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPEL
ÜK ONDERZOEK TNO, Gravenhage, NL
(72) VALERIO Domenico, VAN BEUSECHEM
Victor Willem
(54) Metoda genetycznego modyfikowania komó
rek szpiku kostnego Naczelnych i komórki
użyteczne w tym celu, które wytwarzają zrekombinowane wektory retrowirusowe
A1(86)920911 PCT/US92A)7711 5(51)C12N 15/52
C12N1/15
C12N9/00
C12P 35/02
C12N1/15
C12R1:82
(87)93 0318 WO 93/05158 PCT Gazette nr 8/93
(31)757.879
(32)910911
(33)US
933.469
920828
US

(57) Przedmiotem wynalazku jest metoda genetycznego mody
fikowania komórek szpiku kostnego Naczelnych obejmującą izolo
wanie komórek szpiku kostnego Naczelnych i poprzez kokuttywację,
eksponowanie izolowanych komórek szpiku kostnego na komórki
wytwarzające zrekombinowanego wirusa amfotropowego o geno
mie opartym na wektorze retrowirusowym, który zawiera informację
genetyczną mającą ulec wprowadzeniu do komórek szpiku kostne
go. Komórki wytwarzające zrekombinowanego wirusa amfotropo
wego odpowiednie do stosowania w tej metodzie.

(25 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 ( 8 6 ) 9 2 0 9 1 5 PCT/DE92/00810 5(51)D01H5/02
(87)93 04 01 WO 93/06276 PCT Gazette nr 9/93
(31)P4132092.1
(32)9109 23
(33)DE

(71) GROSSENHAINER
TEXTILMASCHINENBAU GMBH,
Grossenhain, DE
(72) KOPPLER Horst, FLEISCHER
Hans-Jurgen, IHLE Kornelia
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(54) Rozciągarka grzebieniowa
(57) Wynalazek dotyczy rozciągarki grzebieniowej w przy
gotowawczej maszynie przędzalniczej do wyrównywania i zrównoleglania poszczególnych włókien w paśmie włókien.
Według wynalazku przebieg krzywizny sinusoidy wzno
szenia jest przynajmniej dwukrotnie dłuższy niż sinusoida (51)
opuszczania, u ig lo ne listwy (4) są poruszane w przybliżeniu pod
kątem prostym do stycznej do pasma włókien, a sworznie (5)
wypychające mają przy swych końcach równoległe powierzch
nie ślizgowe, które ślizgają się w krzywce. Ma to tę zaletę, że
cały grzebień jest czyszczony przez same sworznie wypychają
ce, cała rozciągarka grzebieniowa ma tylko niewiele części
zużywających się i uzyskuje się dużą prędkość roboczą
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być w prosty sposób składane i przerabiane, zaproponowano,
że przebiegi ruchów części urządzenia są tak sterowane, że po
przekazaniu końca taśmy do urządzenia zaciskowego najpierw
urządzenie składające podjeżdża w kierunku do urządzenia
ustalającego, potem urządzenie oddzielające (7) odcina tasiem
kę od materiału taśmowego przed urządzeniem posuwowym (2,
3) i albo urządzenie ustalające zamyka się i ustala złożone
tasiemki, podczas gdy urządzenie składające powraca w poło
żenie wyjściowe lub po odcięciu tasiemki urządzenie składające
tak daleko przesuwa się aż tasiemka zostanie rozłożona, potem
urządzenie ustalające zamyka się, a urządzenie składające po
wraca w położenie wyjściowe.

(13 zastrzeżeń)

(6 zastrzeżeń)

A1(86)921007 PCT/US92/Ö8531
5(51)D06L3/02
(87)93 04 29 WO 93/08324 PCT Gazette nr 11/93
(31)91202655.6
(32)911014
(33)EP
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) JOHNSTON James Pyott
(54) Kompozycje detergentowe hamujące przeno
szenie barwnika w czasie prania
A1(86)920924 PCT/DE92/00830 5(51)D05B35/06
(87)93 0415 WO 93/07325 PCT Gazette nr 10/93
(31)P4133473.6
(32)911009
(33)DE
(71) CARL SCHMALE GMBH & CO KG,
Ochtrup, DE
(72) REINDERS Peter
(54) Sposób pracy urządzenia do wytwarzania ety
kiet z materiału tasiemkowego
(57) Aby sposobem pracy urządzenia do wytwarzania etykiet
z materiału tasiemkowego z rolki (1) z materiałem tasiemkowym,
urządzeniem posuwowym (2, 3) dla materiału tasiemkowego,
kleszczami zaciskowymi (16) do przekazania końca taśmy z
urządzenia posuwowego, blachy składającej (23), która wsuwa
tasiemkę pomiędzy szczęki kleszczy ustalających (8), które
przeprowadzają ją do urządzenia roboczego, oraz urządzenia
oddzielającego do odcinania tasiemki od materiału tasiemkowe
go, za pomocą którego proste tasiemki o różnej długości mogły

(57) Opisano kompozycje inhibitujące przenoszenie barwni
ka złożone z A. katalizatora żelazowego wybranego spośród
porfiny żelaza i jej pochodnych rozpuszczalnych w wodzie lub
dyspergujących w wodzie; porfiryny żelaza i jej pochodnych
rozpuszczalnych w wodzie lub dyspergujących w wodzie; ftalocyjaniny i jej pochodnych rozpuszczalnych w wodzie lub
dyspergujących w wodzie; B. układu enzymatycznego zdolne
go do wytwarzania nadtlenku wodoru.

(17 zastrzeżeń)
A1(86)920929 PCT/GB92/01779

5(51)D21F 1/44
D21F1/46
D21H21/42
(87)93 04 29 WO 93/08327 PCT Gazette nr 11/93
(31)9122694.4
(32)9110 25
(33)GB
(71) PORTALS LIMITED, Basingstoke, GB
(72) KNIGHT Malcom Robert Murray
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(54) Sposób wytwarzania materiałów arkuszowych
i papieru zabezpieczonego
(57) Wynalazek ten dotyczy sposobu wytwarzania materia
łów arkuszowych i papieru zabezpieczonego mającego czę
ściowo w nim osadzony element zabezpieczający (20), który jest
częściowo umieszczony wewnątrz grubości arkusza i odsłonięty
w miejscach położonych w odstępach (26). Sposób ten zawiera
etapy osadzania włókien na ruchomej powierzchni podporowej
(11), doprowadzania podłużnego elementu zabezpieczającego
(20), aby pokrywać obrotowy środek do osadzania (10), który to
środek do osadzania zawiera większą ilość położonych osobno
w odstępach podwyższonych części (16) mających pomiędzy
nimi wgłębienia (17), wprowadzania elementu zabezpieczające
go do wewnątrz włókien za pomocą obracania środka do osa
dzania tak, że niektóre włókna przemieszczają się do wewnątrz
wymienionych wgłębień pomiędzy element zabezpieczający i
środek do osadzania tak, że wymieniony element zabezpiecza
jący jest zakryty przez włókna i zasadniczo zapobiega wnikaniu
włókien pomiędzy podwyższone części i zakrywający element
zabezpieczający.

(17 zastrzeżeń)
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(31)750.789
(32)9108 27
(33)US
(71) BEL01T TECHNOLOGIES INC,
Wilmington, US
(72) BONANDER James, JAGET Charles W.
(54) Urządzenie do pokrywania walca
(57) Ujawnione jest urządzenie (12) do pokrywania walca
(14) maszyny papierniczej. Urządzenie obejmuje syntetyczną
powłokę (16) nakładaną na zewnętrzną obwodową powierzch
nię (18) walca, który jest wykonany z materiału przewodzącego
elektrycznie. Szereg włókien (20,21,22) rozmieszczonych loso
wo wewnątrz syntetycznej powłoki tak, że szereg włókien znaj
duje się między zewnętrzną obwodową powierzchnią walca a
zewnętrzną powierzchnią (24) syntetycznej powłoki. Przewo
dzący elektrycznie materiał (26) nakładany jest na zewnętrzne
powierzchnie (28) co najmniej niektórych włókien (20, 22) tak,
aby podczas użytkowania urządzenia, w przypadku wystąpie
nia poślizgu między zwojem papieru poddawanego obróbce a
zewnętrzną powierzchnią (24) powłoki, elektrostatyczny ładu
nek (30) wytworzony przez ten poślizg został odprowadzony
przez przewodzący materiał (26) z zewnętrznej powierzchni
powłoki do przewodzącego elektrycznie walca (14) tak, by unik
nąć przepalenia zwoju przez wyładowanie ładunku (30) poprzez
zwój.
(12 zastrzeżeń)

A1(86)920817 PCT/US92/06882

5(51)D21F3/08
D21G1/02
(87)93 0304 WO 93/04235 PCT Gazette nr 6/93

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(86)921013 PCT/FI92/00273

5(51)E05D 15/06
E05D15/48
E06B3/50
(87)93 04 29 WO 93/08355 PCT Gazette nr 11/93
(31)914.848
(32)911014
(33)FI
(75) SJOHOLM Jarmo, Hovitie, FI
(54) Układ zawiasowy i jego zastosowanie

(57) Układ zawiasowy do zawiasowego zawieszenia elementu
przesuwnego (2) ruchomego w prowadnicach i podtrzymywane
go przez parę stałych prowadnic (1 \ 12) w celu obróbcenia wokół
osi (3) zawiasu zamocowanej do elementu przesuwnego.
W skład układu zawiasowego wchodzi pierwszy ele
ment sprzęgający (4), połączony do osi (3) zawiasu, i drugi
element sprzęgający (5), połączony z prowadnicami (1 \ 12}, przy
czym pierwszy i drugi element sprzęgający są dostosowane do
wzajemnego sprzężenia gdy pierwszy element sprzęgający jest
ustawiony naprzeciw drugiego, co powoduje unieruchomienie osi
(3) zawiasu względem prowadnicy, w celu obrócenia elementu
przesuwnego.

(11 zastrzeżeń)
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A1(86)921016 PCT/AU92/00555 5(51)E21F 17/02
F16L3/00
(87)93 04 29 WO 93/08371 PCT Gazette nr 11/93
(31)PK8923
(32)911016
(33)AU
PL0218
911231
AU
PL2893
920612
AU
PL4985
920928
AU
PL5082
921006
AU
(71) KWADCORP PTY LTD, Towradgi, AU
(72) PINK John Edwin, BAAS Cornelis,
SMALLWOOD Wallace Frederick
(54) Urządzenie podtrzymujące do instalacji sie
ciowych
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przebiegu. Duża ilość otworów kształtowych umożliwia poprze
czną regulację położenia na każdym kątowniku (22).

(16 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy urządzeń podtrzymujących, przy
kładowo stosowanych do podtrzymywania instalacji sieciowych
na stropie w kopalni podziemnej. Człon nośny (23) i kątownik
podtrzymujący (22) są nałożone na siebie i chwilowo zamoco
wane za pomocą zaczepu. Taki nałożony układ (22, 23) jest
mocowany do stropu kopalnianego (26) z apomocą kotwy skal
nej, która jest mocowana przy zastosowaniu środka chemiczne
go i nakrętki.
Kątownik (22) ma otwory kształtowe rozmieszczone na
jego długości, służące jako punkty mocowania łańcuchów, na
których mogą być zawieszone instalacje, na przykład rury. Za
mocowane kątowniki (22) są rozmieszczone wzdłuż stropu (26)
w sposób zapewniający podparcie dla rur (18) na trasie ich

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE;TECHNIKA MINERSKA
A1(86)921020 PCT/AU92/00561

5(51)F02D7/02
F02M37/14
F02M 69/08
G01F11/28
G01F11/32
G01F11/38
G01F11/44
G01F13/00
B67D5/30
(87)93 04 29 WO 93/08393 PCT Gazette nr 11/93
(31)PK 8999
(32)9110 21
(33)AU
(71) ORBITAL ENGINE COMPANY
AUSTRALIA PTY LTD, Balcatta, AU
(72) LEIGHTON Sam Russell, HILL Raymond
John
(54) Sposób i urządzenie do dozowania paliwa do
prowadzanego do silnika spalinowego

(57) Sposób i urządzenie do dozowania płynnego paliwa w
celu podawania go do silnika, obejmuje podawanie podczas
każdego cyklu z góry określonej ilości płynnego paliwa do
komory regulacyjnej (71) napełnionej sprężonym gazem, a nstępnie regulację ilości paliwa w komorze regulacyjnej (71) w
zależności od obciążenia i/lub prędkości silnika do wymaganej
ilości paliwa w cyklu, oraz podawanie wyregulowanej ilości

paliwa z komory regulacyjnej do komory wtryskowej (70) napeł
nionej sprężonym powietrzem, w celu podania go do komory
spalania silnika. Korzystnie, w związku z tym, że dawka paliwa jest
utrzymywana w komorze regulacyjnej (71) pod ciśnieniem, regu
lacja ilości paliwa odbywa się poprzez otwarcie zaworka upusto
wego (73) na przeciąg czasu wynikający z ilości paliwa, jakie musi
być zatrzymane z przeznaczeniem do zasilania silnika

(24zastrzeżenia)
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A1(86)920924 PCT/DK92/00282 5(51)P02M 61/12
(87)93 0415 WO 93/07386 PCT Gazette nr 10/93
(31)1698/91
(32)911004
(33)DK
(71) MAN B&W DIESEL A/S, Hvidovre, DK
(72) LARSEN Poul Erik, PEDERSEN Peter Sunn
(54) Wtryskiwacz paliwa do silników spalania we
wnętrznego

(54) Połączenie rurociągu i sposób wykonania ru
rociągów z poliolefin
(57) Koniec rurowy (13) rury (12) z pol iolefin, zostaje od
kształcony przy pomocy trzpienia rozprężnego. Po odsunięciu
trzpienia rozprężnego, rozciągnięty koniec rurowy (13) i życzona część przyłączeniowa albo koniec rurowy (11) dalszej rury
(10) są po kolei na siebie nakładane. Koniec rurowy (13) z
poiiolefin ma odwrotną samoodkształcalność i tworzy przez to
mocne i uszczelniające gaz połączenie.

(15 zastrzeżeń)

(57) Zawór wtryskiwacza paliwa do silników spalania we
wnętrznego zawiera zawór suwakowy (10) obsadzony w pro
wadnicy zaworowej (8). Zawór suwakowy składa sio z tylnej,
stosunkowo grubej części (11) i przedniej, stosunkowo cienkiej
części przechodzącej do dołu do otworu (13) w rozpylaczu (9).
Część przednia (12) jest jako zespół wymienialny zamocowana
z częścią (11)1 jest zaopatrzona w trzonek podtrzymujący przy
swoim końcu przednim walcową część końcową (29), która
może otworzyć lub zamknąć otwory dysz. Z powodu cienkości
i długości trzonka część przednia jest tak podatna, że część
końcowa (29) sama się dopasuje do otworu (13) rozpylacza, to
znaczy niezależnie od tego jak część tylna jest ułoży skowana
promieniowo w prowadnicy zaworowej (8). Powoduje to, że
część przednia zaworu suwakowego może być wytworzona
niezależnie od wytworzenia tylnej części suwakowej (11).

(7 zastrzeżeń)
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A1(86)921002 PCT/SE92/00689

5(51)F25D 13/00
F25D 23/00
(87)93 0415 WO 93/07428 PCT Gazette nr 10/93
(31)9102861-3
(32)911003
(33)SE
(71) FRIGOSCANDIA FOOD PROCESS
SYSTEMS AB, Helsingborg, SE
(72) ROTHSTEIN Sven-Olle
(54) Instalacja do obróbki powietrznej produktów
żywnościowych skonstruowana modułowo

(57) Instalacja do obróbki powietrznej produktów żywno
ściowych zawiera obudowę, podłużną rynnę w którą wchodzą
produkty żywnościowe, mające być obrabiane, wymiennik cie
pła i zespół wentylatorowy do wytwarzania strumienia powietrza
płynącego przez wymiennik ciepła, do góry przez rynnę i z
powrotem do wymiennika ciepła Obudowa zawiera wiele za
sadniczo identycznych jednostek modułowych (11) rozmiesz
czonych poprzecznie względem kierunku wzdłużnego rynny i
ma samonośne dno oraz boczne płyty ścienne (14-16; 17,18),
z których każda ma warstwę materiału izolacyjnego i warstwę
stali nierdzewnej lub podobnego materiału. Każda jednostka
modułowa zawiera dwa pod moduly (12,13), z których każdy ma
płytę denną (15,16) stanowiącą część dna obudowy i boczne
płyty ścienne (17, 18) stanowiące część odpowiednio jednej z
bocznych ścianek obudowy.

(12 zastrzeżeń)

A1(86)920821 PCT/EP92/01923 5(51)F16L 47/00
(87)93 0318 WO 93/05332 PCT Gazette nr 8/93
(31)91114686.8
(32)9108 31
(33)AT
(71) WIRSBO ROHRPRODUKTION UND
VERTRIEBS GMBH, Heusenstamm, DE
(72) IMGRAM Friedrich
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A1(86)921002 PCT/SE92/00690 5(51)F25D 25/00
F25D17/06
(87)93 0415 WO 93/07429 PCT Gazette nr 10/93
(31)9102862-1
(32)911003
(33)SE
(71) FRIGOSCANDIA FOOD PROCESS
SYSTEMS AB, Helsingborg, SE
(72) ROTHSTEIN Sven-Olle
(54) Instalacja do obróbki powietrznej produktów
spożywczych

A1(86)921002 PCT/SE92/00691 5(51)F25D 25/04
F25D 21/06
(87)93 0415 WO 93/07430 PCT Gazette nr 10/93
(31)9102864-7
(32)911003
(33)SE
(71) FRIGOSCANDIA FOOD PROCESS
SYSTEMS AB, Helsingbord, SE
(72) ROTHSTEIN Sven-OUe
(54) Instalacja do obróbki powietrznej produktów
żywnościowych

(57) Instalacja do obróbki powietrznej, np. instalacja do za
mrażania produktów spożywczych zawiera obudowę (1), podużną rynnę (11), do której zostają wprowadzone produkty żywnościowe
mające być poddane obróbce, wyrntennk depta (12) i zespół wentylatora
(13) do wydarzania strumienia powietrza płynącego przez wymiennie
ciepła,do góry przez rynnę i z powrotem do wymiennika ciepła Jedna
boczna ściana (17) rynny (11 ) jest regulowana z boku dla zmiany
szerokości rynny. Wielkość strumienia powietrza zespołu wenty
latora (13) jest regulowana, korzystnie zależnie od szerokości
rynny (11).

(57) Instalacja do obróbki powietrznej, przykładowo instala
cja do zamrażania produktów żywnościowych, zawiera obudo
wę (1), podłużną rynnę (12) umieszczoną w niej do prowadzenia
produktu żywnościowego, który ma być obrabiany, wymiennik
ciepła (13) i zespół wntylatorowy (14) do wytwarzania strumie
nia powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła, do góry
przez rynnę i z powrotem do wymiennika ciepła Dno rynny
zawiera podziurawioną taśmę przenośnikową (16). Taśma prze
nośnikowa (16) jest poruszana za pomocą silnika elektrycznego
mającego jednostkę sterującą w celu co najmniej okresowego
poruszania taśmą przenośnikową w kierunku przeciwnym do
kierunku prowadzenia produktu żywnościowego w rynnie (12).

(11 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(86)920929 PCT/US92/08309 5(51)G09F 13/20
G09F13/04
(87)93 0415 WO 93/07605 PCT Gazette nr 10/93
(31)770.996
(32)911001
(33)US
(71) ARTLITE CORPORATION LIMITED,
Chicago, US
(72) HJALTASON Thorgeir Daniel
(54) Tablica znakowa do podświetlonego znaku
(57) Tablica znakowa do podświetlonego znaku posiadają
cego źródło światła, zawiera nieprzezroczystą warstwę odbijają
cą (11) na swej powierzchni, na którą pada światło ze źródła
światła. Nieprzezroczysta warstwa odbijająca (11) jest poprze
rywana przez strefy odpowiadające wzorowi tekstu, rysunków, i
(lub) wizerunków artystycznych, przeznaczonych do przedsta
wienia obserwatorowi. Strefy te są pokryte warstwą rozprasza
jącą światło (25) po stronie źródła światła, a na powierzchni
tablicy znakowej od strony obserwatora, i przeciwnej do źródła
światła, występuje warstwa materiału odbijającego (10) o odpo
wiadającym wzorze, który jest w ogólności umieszczony w usta

lonym położeniu względem wzoru utworzonego przez strefy i pokry
tego warstwą rozpraszającą światło po stronie źródła światła

(21 zastrzeżeń)
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A1(86)920916 PCT/EP92/02119

5(51)GllB5/60
GUB 17/32
G11B21/21
(87)93 0513 WO 93/09533 PCT Gazette nr 12/93
(31)783.477
(32)911028
(33)US
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk, US
(72) CUNNINGHAM Earl Albert, HARWOOD
Richard Fred
(54) Powierzchnia suwaka unosząca powietrze, z
kątową konfiguracją szynową

( 5 7 ) Ujawniony jest suwak (26) z powierzchnią (49) unoszą
cą powietrze dla unoszenia przetwornika magnetycznego na
warstwie smaru powietrznego nad ruchomym środkiem zapisu.
Powierzchnia unosząca powietrze umożliwia unoszenie suwaka
na malej i zasadniczo jednorodnej wysokości nad powierzchnią
dysku bez względu na kąt skosu strumienia powietrza. Suwak
ma parę nieidentycznych, niesymetrycznych szyn umieszczo
nych wokół osi podłużnej suwaka (26), które dzięki zjawisku
lepkości strumienia powietrza zapewniają warstwę smaru po
wietrznego, gdy środek zapisu jest w ruchu.

(24 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(86)920911 PCT/EP92A)2091

5(51)H04B 1/48
H01R27/02
(87)93 04 29 WO 93/08650 PCT Gazette nr 11/93
(31)778.416
(32)911016
(33)US
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk, US
(72) FOGLIA Henry Robert
(54) Złącze elektryczne

( 5 7 ) Przedmiotom wynalazku jest udoskonalony elektromecha
niczny łącznik, przez który przenoszone są multimedialne sygnały
elektryczne, zawierający pierwszy port (28) ze sprężystymi języczkami
stykowymi, drugi port (48) do współpracy z zespołem koncentrycz
nym (62) oraz trzeci port (12) połączony z modułem zawierającym
obwody elektryczne, który odbiera multimedialne sygnały elektryczne
na wejściu, rozdziela multimedialne sygnały elektryczne na sygnały
szerokopasmowe, które przekazywane są do zespołu koncentryczne
go (62), i sygnały pasma podstawowego, które przekazywane są do
pierwszego portu (28).
Moduł z obwodami elektrycznymi również odbiera sygna
ły szerokopasmowe i sygnały pasma podstawowego z zespołu
koncentrycznego i pierwszego portu, odpowiednio zespalając je
w sygnały multimedialne, które wyprowadzane są na zaciski wej
ściowe.

(14 zastrzeżeń)

77

78

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

A1(86)921023 PCT/SE92/00737

5(51)H04N 1/04
H04N 7/167
(87)93 04 29 WO 93/08662 PCT Gazette nr 11/93
(31)9103098-1
(32)911024
(33)SE
(75) JOHANSSON Jens Jörgen, Goteborg, SE
(54) Kodowanie i dekodowanie modulowanego syg
nału o częstotliwości radiowej

(57) Przed przesłaniem z ośrodka nadawania i po odbiorze
w upoważnionych miejscach odbioru, sygnał (RF) o częstotliwo
ści radiowej, modulowany przez program TV, jest odpowiednio
kodowany i dekodowany przez przesunięcie każdej ze składo
wych częstotliwości, zawartej w wymienionym sygnale. Zarów
no podczas operacji kodowania jak i podczas współrzędnej
operacji dekodowania, wymienione przesunięcie częstotliwości
jest realizowane przez poddanie sygnału (RF) mieszaniu (w 21)
z niemodulowanym sygnałem (RF) o częstotliwości radiowej,
którego częstotliwość jest przesuwana zgodnie z wybranym
wzorem, a następnie filtrowaniu (w 22).

(10 zastrzeżeń)

A1(86)921001 PCT/US92/08184

5(51)H04N7/13
H04B1/66
(87)93 05 27 WO 93/10634 PCT Gazette nr 13/93
(31)790.860
(32)9111 12
(33)US
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, US
(72) SHAPIRO Jerome Mark
(54) System kompresji danych

(57) System przetwarzania danych cyfrowych złożonych ze
zbioru elementów charakteryzuje się tym, że zawiera: -środki
(1408) reagujące na te elementy danych w celu wytwarzania
struktury drzewiastej współczynników reprezentowanych dla tych
danych, przy czym struktura drzewiasta zawiera szereg ścieżek od
współczynników tworzonych na poziomie informacji najbardziej
zgrubnej do współczynników generowanych na poziomie infor

Nr 1 (523) 1994

macji stosunkowo precyzyjnej; - środki (1410) do oceny współ
czynników dla podziału ich na istotne i nieistotne; -pierwszy
środek (1412) do generacji symbolu reprezentującego wzajem
nie przyporządkowanie współczynników nieistotnych wewnątrz
struktury drzewa, od współczynnika korzenia na poziomie stru
ktury drzewa do zespołu współczynników końcowych tej stru
ktury drzewiastej, przy czym symbol sygnalizuje, że ani sam
współczynnik korzeniowy, ani żaden z jego zstępnych nie ma
amprtudy większej od zadanego poziomu odniesienia; oraz
-środki (1418, 1420) do kodowania tego symbolu z wytworze
niem wyjściowego strumienia bitowego.

(31 zastrzeżeń)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 1/1994

Int.Cl5

Nr
Nr
zgłoszenia

1
290951
291893
294530
294930
295065
295066
295067
295068
295070
295074
295075
295076
295077
295078
295079
295086
295087
295088
295091
295092
295093
295094
295095
295096
295097
295102
295103
295104
295105
295106
295107
295108
295109
295110
295111
295112
295113
295114
295119
295120
295121
295122
295124
295132
295133
295134
295137
295138
295139
295140

Int.CI5

2
C07D
B01D
B64C
F41H
A23L
E21D
F02B
B23K
A01J
G01P
A23B
G05D
H03H
F16B
A47B
E04D
E21C
F02B
H01H
D03D
C08G
B01F
A47B
A63B
G09F
F28G
A01N
F16H
F16H
F16H
F16H
F16H
F16H
F16H
C02F
H04R
H04R
E21F
G01N
H02H
F02D
C10G
B23P
B09B
F24C
F16L
E04H
B01D
C07D
C07D

Strona

3
27
8
19
46
3
39
39
11
2
48
3
49
54
41
4
37
38
40
52
35
31
9
4
8
50
46
3
42
42
43
41
43
43
43
23
55
55
39
48
54
40
33
12
10
46
45
38
9
28
29

zgłoszenia

Int.Cl 5

2
1
C07D
295141
C07C
295142
H05B
295143
C07F
295144
C07F
295145
C07F
295146
A01K
295153
C07C
295154
C08L
295156
295157
B01D
G09F
295158
B01D
295159
295160
A47G
C07C
295161
C07D
295162
A23N
295163
F17B
295164
G01N
295165
B60R
295166
C08J
295167
B60R
295168
B26D
295170
A45D
295171
B65G
295173
A47J
295175
C05G
295176
C07F
295177
B01J
295178
F24D
295179
E05B
295180
A61K
295181
A61K
295182
A61K
295183
A61K
295184
H01B
295188
G01N
295189
B28C
295190
A61M
295191
B63H
295192
B66F
295193
C07D
295194
C04B
295195
C02F
295196
H03K
295200
C30B
295201
C30B
295202
B25H
295203
A01N
295205
B26F
295206
F04C
295207

Strona

3
29
25
55
30
30
30
2
24
31
8
50
8
5
25
28
3
45
47
16
31
16
13
4
20
5
24
29
10
46
38
6
6
6
6
52
48
14
7
19
21
27
24
22
55
35
35
12
2
13
41

Nr
zgłoszenia

Strona

3
2
1
21
B66B
295210
G01K
47
295211
E01D
37
295212
B32B
15
295213
B66D
21
295214
B24D
12
295215
B27N
13
295216
295217
A61K
7
295218
C02F
22
G01N
47
295219
C10K
33
295220
G09F
50
295221
E04H
38
295223
B65G
20
295225
C10M
33
295226
A23L
3
295227
B29C
15
295228
GUC
51
295230
F16L
44
295233
C09B
32
295234
C09K
33
295235
C02F
22
295236
B24B
12
295237
H02K
54
295238
F23J
45
295239
C08G
31
295240
H02B
53
295248
E21D
39
295249
B29C
14
295250
C04B
23
295935
G01T
49
296153
C07C
25
296187
B65D
20
296356
E04B
37
296361
B23P
12
296796
C07F
30
297358
C07C
24
297632
A61K
7
297699
C08L
32
298036
F16H
42
298115
F02C
40
298130
C08L
31
298158
C07D
25
298195
B60N
16
298213
C07D
28
298263
C03C
23
298501
A61K
6
298504
B21J
10
298505
B28B
14
298640
B60T
16
298653
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80
1
298732
298736
298845
298851
298890
298896
298932
298943
298944
298998
299012
299026
299027
299028
299115
299163
299165
299166

2
C03C
B23D
C07D
B01D
C07D
G12B
D06M
B32B
B32B
B65D
E01C
B29B
C07D
C07D
H01Q
A61B
C11D
C11D

3
23
10
28
9
26
52
36
15
15
20
37
14
26
26
53
5
34
34

1
299169
299208
299209
299210
299254
299261
299262
299263
299303
299312
299346
299365
299448
299462
299464
299477
299478
299494

2
D21D
GUB
GUB
C08B
F16K
C07D
H02G
F02N
C07D
C07D
A23L
C21B
H01H
C09B
B61D
C08L
B61D
B23K

3
36
51
51
31
44
29
53
40
27
27
3
34
52
32
18
32
18
11

1
299498
299509
299511
299512
299520
299541
299545
299557
299582
299622
299686
299703
299724
299775
299776
299799
299806
299873

2
B60K
F16H
C07C
C01D
A61K
C07D
G01V
B61G
D04D
C11D

F16K
B62R
G05F
B61D
B61D
G08B
A62D
A23K

3
15
44
25
21
5
26
49
18
35
34
44
19
49
17
17
50
7
3

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 1 /1994

Nr
zgłoszenia

1
95573
97468
97797

Int.Cl.5

2
B43L
F24H
F16S

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl.5

Strona

3
56
57
57

1
98270
98275
98368

2
F04B
B60B
F16D

3
57
56
57

Nr
zgłoszenia

Int.Cl.5

Strona

1
98399

2
A41D

3
56

SPROSTOWANIA
Zgłoszenia PCT/DK91/00197 i PCT/DK91AX)196 opublikowane w BUP nr 14/92 na str. 94,
po nadaniu im numeru krajowego odpowiednio P. 297597 i P. 297596 zostały pomyłkowo,
zamiast na wykazie informującym o podjęciu postępowania przed UP RP jako urzędem
wybranym, ponownie opublikowane w BUP nr 20/93.
Wynalazek P. 300929 został ogłoszony jako wzór użytkowy nr W. 90983 w BUP nr 12/91
w dniu 17 czerwca 1991 r.

Wykaz numerowy zgłoszeń dokonanych w ramach procedury PCT,
w których Polskę wskazano jako kraj wybrany

Numer zgło
szenia
91 01147 EP
92 00162 NO
92 00177 NL
92 00273 FI
92 00274 FI
92 00282 DK
92 00447 CA
92 00491 SE
92 00555 AU
92 00561 AU
92 00689 SE
92 00690 SE
92 00691 SE
92 00708 SE
92 00737 SE
92 00810 DE
92 00830 DE
92 00901 FR
92 01779 GB
92 01830 GB
92 01832 GB
92 01860 GB

Int.
Stro
5
Cl
na
C07D
65
68
C07H
C12N
71
E05D
73
A61K
60
F02M
75
B05C
61
C08F
69
E21F
74
F02D
74
F25D
75
F25D
76
F25D
76
C07D
66
H04N
78
D01H
71
D05B
72
C07D
67
D21F
72
A61L
60
C07F
68
C07D
65

Numer zgło
szenia

92 01877 GB
92 01885 EP
92 01898 GB
92 01923 EP
92 02091 EP
92 02119 EP
92 02172 EP
92 02213 EP
92 02226 EP
92 02229 EP
92 02296 EP
92 02339 EP
92 02370 EP
92 02410 EP
92 02412 EP
92 02419 EP
92 03440 US
92 05073 US
92 06882 US
92 07214 US
92 07220 US
92 07230 US

Int.
Stro
5
Cl
na
A23P
59
69
C10L
B65D
62
75
F16L
77
H04B
G11B
77
B01D
60
C07C
63
C07C
64
69
C08B
C11D
70
58
A23L
66
C07D
B60T
62
64
C07C
C10L
69
A61K
59
63
C02F
D21F
73
C07D
65
C07D
65
66
C07D

Int.
Stro
5
CI
na
92 07250 US A61K
60
92 07286 US B65D
62
92 07401 US C11D
70
92 07443 US B60L
61
92 07448 US A61F
59
68
92 07539 US arm
92 07589 US C12N
70
92 07610 US B05C
61
92 07709 US A01N
58
71
92 07711 US C12N
92 07880 US A61K
60
92 08184 US H04N
78
67
92 08246 US C07D
92 08309 US G09F
76
70
92 08322 US C12N
58
92 08411 US A01H
92 08530 US C09K
69
92 08531 US D06L
72
67
92 08981 US C07D
61
92 09040 US B05D
Numer zgło
szenia
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DZIAŁA
DZIAŁB
DZIAŁC
DZIAŁD
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
CHEMIA I METALURGIA
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
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2
8
21
35
37
39
47
52
79

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁB
DZIAŁ F

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
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DZIAŁA
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DZIAŁC
DZIAŁD
DZIALE
DZIAŁG
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