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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 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 24 stycznia 1994 r. Nr 2/524/ Rok XXII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21) 299476 (22) 93 06 25 5(51) A01G 9/02 
(31) 92 9207794 (32)92 06 25 (33) FR 
(71) LES JARDINS DE SOLOGNE, La Ferte 

Beauharnais, FR 
(72) Massonneau Philippe, Palais Bruno 
(54) Moduł przeznaczony, zwłaszcza do 

manipulowania, do uprawy poza gruntem, 
transportu i sprzedaży sadzonek warzyw, 
roślin owocowych lub kwiatów hodowanych 
w pojemnikach umieszczonych w paletach 
lub w doniczkach 

(57) Moduł przeznaczony zwłaszcza do manipulowania, do 
uprawy poza gruntem, transportu i sprzedaży sadzonek warzyw, 
roślin owocowych i kwiatów hodowanych w pojemniczkach 
umieszczonych w paletach lub w doniczkach, charakteryzuje się 
tym, że tworzy go element metalowy zawierający podstawę 
siatkową (2) zasadniczo prostokątną, nadającą się do przyjmo
wania i utrzymywania palet lub doniczek i zaopatrzoną w swych 
czterech rogach (3) w nóżki (4) z jednej strony o kształcie 
zasadniczo trapezoidalnym dla umożliwienia nóżkom modułów 
położonych jeden nad drugim zakładanie jedne na drugie i na 
wkładanie modułów jeden w drugi, a z drugiej strony zaopatrzo
nych na końcach (8) przeciwległych do podstawy (2) w uskok 
(9), mogący współpracować z podstawą modułu położonego 
bezpośrednio poniżej, aby umożliwić ułożenie modułów w stosy 
niezależnie od ustawienia ich w jednym kierunku lub przeciw
nym bez przeszkód przy manipulowaniu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295364 (22)92 07 21 5(51) A01N 31/00 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Andruski Ryszard, Cieślewski Wiesław, 

Wałcerz Lucyna, Kroczynski Józef, Wnuk 
Sławomir, Hurny Józef, 
Romankow-Żmudowska Anna, Jaworska 
Krystyna 

(54) Środek do odstraszania gryzoni polnych i 
zwierzyny łownej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do odstraszania 
zwierzyny łownej i gryzoni polnych takich jak krety i nornice, 
zawierający jako substancję biologicznie czynną sulfid 2-hydro-
ksyetylowo-butylowy w ilości od 0,01 do 99,0%. Środek może 
być stosowany we wszystkich znanych formach użytkowych. 
Oprócz substancji aktywnej środek może zawierać znane sub
stancje pomocnicze. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 298838 (22) 93 05 06 5(51) A01N 43/00 
(31)92 114808 (32)9205 07 (33) JP 

93 42523 03 03 93 JP 
(71) SANKYO COMPANY LIMITED, Tokio, JP 
(72) Fujimoto Masahiko, Tanizawa Kinji, Yasui 

Kenji, Sabi Hiroshi, Kobayashi Kozo, 
Ohkouchi Takeo, Hosoda Hitoshi, Kato 
Shigehiro, Kondo Yasuhiko, Takahi 
Yukiyoshi 

(54) Agrochemiczna kompozycja fungicydowa 
oraz sposób wytwarzania kompozycji 
fungicydowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest agrochemiczna kompozy
cja fungicydowa oraz sposób wytwarzania kompozycji fungicy
dowej. 

Kompozycję agrochemiczną stanowi mieszanina dwu-
hydratu soli wapniowej 3-hydroksy-5-metylo-izoksazolu o wzo
rze 2 ze środkiem antymikrobowym. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 295317 (22)92 0716 5(51) A23B 7/06 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Szorc Jan 
(54) Blanszownik, zwłaszcza do surowców 

roślinnych 
(57) Blanszownik wyposażony jest w utylizacyjny wymiennik 

ciepła (2). Wymiennik ciepła składa sie z układu grzewczego (3) 
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i układu absorbcyjnego (4). Zimna woda pobierana z instalacji 
wodociągowej i przepływająca poprzez układ absorbcyjny (4) 
do bianszownika (1) ogrzewana jest przez wodę technologicz
ną, spuszczoną z bianszownika, w układzie grzewczym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295241 (22)920710 5(51) A23C 9/152 
(71) Instytut Mleczarstwa, Warszawa 
(72) Pawlik Stefan, Baranowski Andrzej, Bilińska 

Maria 
(54) Sposób wytwarzania płynnego mleka 

modyfikowanego 
(57) Sposób wytwarzania płynnego mleka modyfikowanego 

charakteryzuje się tym, że do 100 cz. wag spasteryzowanego o 
znormalizowanej zawartości tłuszczu, mleka przerobowego naj
wyższej jakości dodaje się co najmniej 7 cz. wag., emulsji 
mleczno-olejowej, laktozę w ilości 10 - 15 cz. wag, koncentrat 
białek serwatkowych w ilości 2,5 - 4,5 cz. wag, tę mieszaninę 
ogrzewa się w temperaturze 75°C - 80°C w czasie kilkunastu 
sekund i po schłodzeniu do temperatury 2 - 6°C dodaje się 
roztwór witamin i jako soli stabilizującej cytrynian sodu w ilości 
0,5 - 0,2% w przeliczeniu na gotowy produkt po czym poddaje 
się obróbce termicznej w systemie UHT łącznie z homogeniza
cją i odgazowaniem a następnie pakuje się aseptycznie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300040 (22)9210 30 5(51) A23G 3/30 
A23L1/222 

(31) 91 787245 (32) 911104 (33) US 
(86) 9210 30 PCT/US92/09447 
(87) 93 05 13 WO93/08699 PCT Gazette nr 12/93 
(71) FUISZ TECHNOLOGIES LTD., Chantilly, 

US 
(72) Fuisz Richard G 
(54) Rozpuszczalne w wodzie systemy 

dostarczania cieczy hydrofobowych 
(57) Stały system dostarczania w celu szybkiego uwalniania 

cieczy hydrofobowych takich jak substancje oleiste, olejki sma
kowe, olej mineralny, obejmuje rozpuszczalną w wodzie matry
cę wytworzoną sposobem rzutowego płynięcia, zawierającą 
mikronizowaną zawiesinę cieczy zasadniczo hydrofobowej. 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 295316 (22) 92 07 16 5(51) A23K 1/14 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. 

M.Oczapowskiego, Olsztyn 
(72) Bakuła Tadeusz, Przała Franciszek, Bączek 

Wiesław 
(54) Pasza dla trzody chlewnej, zwłaszcza macior 

w okresie okołoporodowym 
(57) Pasza dla trzody chlewnej, zwłaszcza macior w okresie 

okołoporodowym charakteryzuje się tym, że zawiera w swoim 
składzie łuskę z nasion gryki w ilości 4-10%. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 298931 (22)93 0513 5(51) A23L1/313 
(31)92 4216078 (32)92 0515 (33) DE 
(71) CPC International Inc, New Jersey, US 
(72) Stute Rolf, Seuss Ingrid 

(54) Sposób wytwarzania wyciągu z mięsa i 
wyciąg z mięsa, zwłaszcza rosół z mięsa 

(57) Sposób wytwarzania wyciągu z mięsa polega na tym, 
że przeprowadza się wodną ekstrakcję dokładnie rozdrobnione
go mięsa wołowego, przy czym ciepłe mięso świeżo po uboju 
poddaje się obróbce w początkowym stanie sztywnym. 

Wyciąg z mięsa ma zwiększoną zawartość 5-inozyno 
-jednofosforanu, przynajmniej 1,5% lub 2,5%, na bazie suchej 
masy stanowiącej zawartość 73%. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 299999 (22) 9211 06 5(51) A23L 2/34 
(31) 91 91202971 (32) 911114 (33) NL 
(86) 9211 06 PCT/EP92/02576 
(87) 93 05 27 WO93/09683 PCT Gazette nr 13/93 
(71) Gist-brocades N.V., Delft, NL 
(72) Grassin Catherine Marie Therese, 

Fauquembergue Pierre Clement Louis 
(54) Ulepszony sposób wytwarzania soków z 

owoców i warzyw 
(57) Wynalazek ujawnia zastosowanie esterazy pektynowej 

zasadniczo pozbawionej aktywności depolimerazowej w mace-
rowaniu pulpy z jabłek. 

Zastosowanie oczyszczonej esterazy pektynowej pro
wadzi do zmniejszenia ilości produktów degradacji pektyny w 
soku oraz do zachowania protopektyny w wyrokach z jabłek. 
Ponadto w wyniku zastosowania oczyszczonej PE zwiększa się 
wydajność i wyciskalność soku. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 296258 (22)92 0713 5(51) A47B 47/02 
(71) LITPOL Sp. z o-o., Suwałki 
(72) Mitros Józef, Krzywicki Mirosław 

(54) Szafa metalowa składana 
(57) Szafa charakteryzuje się tym, że ściany boczne (1, 2) 

mają ceowo zagięte ku środkowi krawędzie wzdłużne (3,4) oraz 
zaczepy (5). Ściana tylna (10) ma ceowo zagięte na zewnątrz 
krawędzie wzdłużne. Ściana środkowa (6) ma ceowo zagięte 
krawędzie wzdłużne (7,8) i zaopatrzona jest w tak samo zagięte 
wzdłużnice (9) oraz zaczepy (5). Rama (14) ma w przekroju 
kształt ceowy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 295314 (22) 92 07 15 5(51) A61B 17/24 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Bochnia Marek 
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(54) Łącznik podpórki i szczękorozwieracza jamy 
ustnej 

(57) Łącznik stanowi prostopadłości en ny metalowy blok (1), 
w którym z jednej strony od czoła wykonany jest osiowo central
nie usytuowany kanał (2), z podłużnym wycięciem (3) zrobio
nym w ścianie bloku (1). Z drugiej strony blok (1) ma w bocznej 
powierzchni wykonany profilowany rowek (4), korzystnie w kształ
cie zbliżonym do litery L Rowek (4) rozpoczyna się od drugiego 
czoła bloku (1). W ścianie bloku (1) wkręcony jest wkręt (5), 
którego końcówka znajduje się w rowku (4). Łącznik nakłada się 
kanałem (2) na element podpórki i jest przykręcany znajdującym 
się się tam wkrętem. Z drugiej strony do rowka (4) bloku (1) 
wkłada się końcówkę szczękorozwieracza i przykręca wkrętem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295374 (22) 92 07 21 5(51) A61B 17/24 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Bochnia Marek, Zatoński Dariusz 
(54) Podpórka szczękorozwieracza 
(57) Podpórka współpracuje z szczękorozwieraczem wyposa

żonym w przytrzymywacz języka zakończony łukowatym uchwy
tem. Składa się ona z dwóch ramion (1, 2) wykonanych z 
metalowego pręta, rozstawionych pod dobranym kątem. Do 
górnych wierzchołków ramion (1, 2) przytwierdzone są płaskie 
tuleje (3, 4, 5) umieszczone jedna nad drugą, z których każda 
ma okrągły otwór (6) do zaczepiania w nim uchwytu przytrzymy-
wacza języka. 

Znajduje ona zastosowanie podczas operacji laryngolo
gicznych wykonywanych w narkozie dotchawicznej i umożliwia 
wykonywanie operacji przez jednego tylko lekarza • operatora. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295367 (22) 92 07 22 5(51) A61K 7/06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Łopuchin Jurij, SU; Arion Witalij, SU; 

Grzywa Edward; Szulc Anna; Szczucińska 
Aleksandra 

(54) Preparaty do pielęgnacji włosów 
(57) Przedmiotem wynalazku są preparaty do pielęgnacji 

włosów w postaci szamponu, balsamu, odżywki czy środka do 
układania. 

Preparaty charakteryzują się tym, że zawierają 0,002 -
5,0% wagowych wyciągu polipeptydowego z granic cielęcych 
o masie cząsteczkowej 1500 - 5000 Dałtonów i punkcie izoele-
ktrycznym 4,8 - 6,0, otrzymanego na drodze ekstrakcji wodnej 
zhomogenizowanej tkanki grasic cielęcych, odsoleniu wyciągu, 
końcowym wyizolowaniu polipeptydów i liofilizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295365 (22) 92 07 22 5(51) A61K 7/40 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Łopuchin Jurij, SU; Arion Witalij, SU; 

Grzywa Edward; Szulc Anna; Szczucińska 
Aleksandra 

(54) Emulsje kosmetyczne o działaniu 
kosmetyczno-dermatologicznym 

(57) Emulsja kosmetyczna o działaniu kosmetyczno-derma
tologicznym składa się z 2 - 12% wagowych emulgatora lub 
mieszaniny emulgatorów lub do 25% bazy emulgującej, 10 -
35% wagowych frakcji woskowo-tiuszczowej zawierającej mię
dzy innymi oleje mineralne i/lub roślinne, tłuszczowe pochodne 
alkoholowe lub estrowe i ewentualnie węglowodory, 2-10% 
wagowych substancji nawilżających, 0,02 - 0,3% wagowych 
środka konserwującego, 50 - 80% wagowych wody z ewentual
nym dodatkiem substancji zapachowej i ewentualnie substancji 
czyszcząco - ściągających oraz jako środek uszlachetniający 
0,001 - 5,0% wagowych wyciągu polipeptydowego z grasic 
cielęcych o masie cząsteczkowej peptydów 1500 - 6000 Dałto
nów i punkcie izoelektrycznym 4,8 - 6,0, otrzymanego na drodze 
ekstrakcji wodnej zhomogenizowanej tkanki grasic cielęcych, 
odsoleniu wyciągu, końcowym wyizolowaniu polipeptydów i 
liofilizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295366 (22)92 07 22 5(51) A61K 7/40 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Łopuchin Jurij, SU; Arion Witalij, SU; Szulc 

Anna; Szczucińska Aleksandra; Grzywa 
Edward 

(54) Krem kosmetyczny o działaniu 
kosmetyczno-dermatołogicznym 

(57) Krem zawiera 2-12% wagowych emulgatora lub mie
szaniny emulgatorów lub do 30% wagowych bazy emulgującej, 
10 - 35% wagowych frakcji woskowo-tiuszczowej zawierającej 
między innymi oleje mineralne i/lub roślinne, tłuszczowe po
chodne alkoholowe lub estrowe i ewentualnie węglowodory, 2 
-10% wagowych substancji nawilżających, 0,02 - 0,3% wago
wych środka konserwującego, 50-80% wagowych wody i 0,001 
- 5,0% wagowych wyciągu polipeptydowego z grasic cielęcych 
o masie cząsteczkowej 1500 - 6000 Dałtonów i punkcie izoele
ktrycznym 4,8 - 6,0, otrzymanego na drodze ekstrakcji wodnej 
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zhomogenizowanej tkanki grasic cielęcych, odsoleniu wyciągu, 
końcowym wyizolowaniu polipeptydów i liofilizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295436 (22)92 07 23 5(51) A61K 7/40 
(71) Beiersdorf Aktiengeselschaft, Hamburg, DE 
(72) Kuschel Annegret, Meiring Uta, Pape 

Wolfgang, Schneider Günther 
(54) Trwałe środki kosmetyczne 
(57) Trwałe środki kosmetyczne do chronienia skóry przed 

różnymi niekorzystnymi oddziaływaniami otoczenia na skórę, w 
postaci czynnej mieszaniny emulsyjnej, zawierają w odpowied
nich proporcjach sole cynkowe, najlepiej siarczanu cynku, gli
cynę, jej kompleksy, lub mieszaninę soli cynkowych glicyny. 

(6 zastrzeżeń) 

(86) 92 03 04 PCT/EP92/00491 
(87) 9210 01 W092/16216 PCT Gazette nr 25/92 
(71) TORF ESTABLISHMENT (LI/LI), Vaduz, 

JL/1 

(72) Tołpa Stanisław, Gersz Tadeusz, Ritter 
Stanisława, Kukla Ryszard, Skrzyszewska 
Małgorzata, Tomków Stanisław 

(54) Torfopochodne produkty bioaktywne oraz 
kompozycje farmaceutyczne i kosmetyczne 
zawierające torfopochodne produkty 
bioaktywne 

(57) Torfopochodny produkt bioaktywny zawiera nie więcej 
niż 70% soli nieorganicznych, zwłaszcza chlorku sodu, w prze
liczeniu na suchą masę. Kompozycja farmaceutyczna charakte
ryzuje się tym, że zawiera nośnik farmaceutycznie dopuszczalny 
oraz torfopochodny produkt bioaktywny jak składnik aktywny. 

Preparaty kosmetyczne takie jak żef, maść, balsam, 
szampon, sól do kąpieli, mleczko itp. zawierają jako składnik 
aktywny torfopochodny produkt bioaktywny w ilości 0,01 -10% 
wagowych. 

Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania bio-
aktywnych produktów torfopochodnych oraz sposobu wytwa
rzania preparatu farmaceutycznego. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 295273 (22) 92 07 13 5(51) A61K 37/48 
(71) NIKA HEALTH PRODUCTS Ltd., Vaduz, 

LI 
(72) Kiczka Witold 

(54) Sposób otrzymywania preparatu 
hamującego syntezę endogennych 
cytotoksycznych cytokin 

(57) Sposób otrzymywania prepartu hamującego syntezę en
dogennych cytotoksycznych cytokin, przeciwdziałającego obja
wom i skutkom szoku septycznego towarzyszącego licznym sta
nom chorobowym u ludzi i zwierząt zaliczanych do ssaków polega 
na tym, że monomery czną postać enzymu poddaje się polime
ryzacji w warunkach zapewniających przewagę reakcji dimery-
zacji nad reakcjami trimeryzacji i oligomeryzacji, monitoruje się 
postęp reakcji badając jej kinetykę i przerywa się reakcję w 
momencie osiągnięcia pożądanego stosunku dimeru do mono
meru i wyższych oligomerów, po czym z mieszaniny poreakcyjnej 
wyodrębnia się czystą zdimeryzowaną postać enzymu oddzielając 
ją zarówno od monomeru jak i oligomerów, a następnie wyodręb
niony dimer formułuje się w dogodną postać farmaceutyczną i 
ewentualnie wprowadza się do kompozycji kofaktor wzmagający 
działanie hamujące enzymu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 297849 (22) 92 06 10 5(51) A61K 39/21 
C12N 15/49 

(31)91 714152 (32)910611 (33) US 
(86) 9206 10 PCT/US92/04980 
(87) 92 12 23 W092/22654 PCT Gazette nr 32/92 
(71) MICROGENESYS INC,Meriden,US 
(72) Smith Gale E., Volvovitz Franklin 
(54) Szczepionka oraz metoda leczenia chorych 

zakażonych ludzkim wirusem HIV 
(57) Szczepionka przeciw zespołowi nabytego niedoboru 

odpornościowego (AIDS) zawiera zrekombinowane białko oto
czki ludzkiego wirusa nabytego niedoboru odpornościowego 
Typu-1 (HiV-1) i adiuwant glinowy. 

Wytwarza się ją z wyklonowanego genu otoczki HIV-1 w 
systemie ekspresyjnym wektora wahadłowego bakulowirus-ko-
mórka owada. 

Zrekombinowane białko HIV-1 oczyszcza się, łączy w 
cząsteczki i następnie adsorbuje na adjuwancie z fosforanu 
glinowego. 

Powstająca kompozycja zawierająca zaadsorbowane 
białko otoczki HIV-1 (szczepionka przeciw AIDS) jest wysoce 
immunogenna dla zwierząt i wywołuje powstawanie przeciwciał, 
które wiążą się z otoczką wirusa HIV i neutralizują jej aktywność 
w testach in vitro. 

Powyższa szczepionka przeciw AIDS wywołuje nową 
humoralną i komórkową odpowiedź immunologiczną u pacjen
tów zainfekowanych HIV i jest użyteczna jako rodzaj terapii dla 
opóźnienia lub zapobieżenia zniszczeniu układu odpornościo
wego. 

(45 zastrzeżeń) 

A1 (21) 299739 (22)93 07 20 5(51) A61K 39/205 
C12N 15/01 
C12N7/04 

(31)92 08947 (32) 92 07 20 (33) FR 
(71) Virbac, Carros, FR 
(72) Benejean Jacqueline, Flamand Anne, 

Tuffereau Marie- Christine, Coulon Patrice, 
Lafay Florence 

(54) Niezjadliwa szczepionka przeciw 
wściekliźnie, podwójny niezjadliwy mutant 
wirusa wścieklizny oraz sposób jego 
wytwarzania 

(57) Szczepionka przeciw wściekliźnie zawiera niezjadliwy 
mutant szczepu SAD wirusa wścieklizny, którego glikoproteina 

A1 (21) 298132 (22) 92 03 04 5(51) A61K 35/10 
(31)9191104098 (32)910316 (33) EP 

91 P290283 17 05 91 PL 
91 P290508 03 0691 PL 
91 P290509 03 06 91 PL 
91 P290510 03 06 91 PL 
91 P290606 10 06 91 PL 
91 P290607 1006 91 PL 
91 P290608 10 06 91 PL 
91 P290693 1706 91 PL 
91 P290694 17 0691 PL 
91 P290695 17 06 91 PL 
91 P291078 15 07 91 PL 
91 91118269 2610 91 EP 
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posiada w pozycji 333 naturalny aminokwas o kodonie różnią
cym się od kodonów argininy co najmniej dwoma nukleoty dam i. 

Sposób wytwarzania podwójnych niezjad liwy eh mutan
tów wirusa wścieklizny polega na tym, że 1/wyselekcjonowuje 
się ze szczepu SAD wirusa wścieklizny mutanty, które nie są 
neutralizowane przez przeciwciało monoklonale neutralizują
ce wspomniany szczep SAD, lecz nie neutralizujące szczepu 
TAG1 ; 2/ wyodrębnia się przez sekwencjonowanie rejonu 333 
glikoproteiny mutantów selekcjonowanych w etapie 1/, mutanta 

posiadającego w pozycji 333 lizynę; 3/ wytwarza się przeciw
ciało monoklonalne neutralizujące równocześnie wspomnia
ny szczep SAD i mutant otrzymany w etapie 2/, lecz nie 
neutralizujący szczepu TAG1 ; 4/ przeprowadza się drugą se
lekcję wśród mutantów otrzymanych w etapie 1/ za pomocą 
przeciwciała monoklonalnego w etapie 3/. 

(9 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 295373 (22) 92 07 21 5(51) B01D 17/05 
C10M 175/04 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Sławski Kazimierz, Mromlińska Zofia, 

Wędzicha Leokadia 
(54) Sposób rozkładu emulsji olejowych 
(57) Sposób polega na tym, że na emulsję działa się solami 

metali o liczbie atomowej od 12 do 30 lub wodą dołową z kopalń 
zawierającą wymienione sole, a następnie roztworem wodnym 
zasady metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych, lub wodnym 
roztworem węglanów do uzyskania pH=6,0 - 12,5, po czym 
doprowadza się temperaturę do 293 - 373K. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295372 (22) 92 07 21 5(51) B01D 35/06 
(71) Elektrownia TURÓW, Bogatynia 
(72) Nykiel Piotr, Wąsicki Zbigniew, Gatkowski 

Waldemar, Styś Andrzej 
(54) Przewód spalin elektrofiltra 
(57) Przewód spalin elektrofiltra w postaci dyfuzora lub kon-

fuzora ma pomiędzy ścianami sitowymi (1), elektrody ulotowe 
(2). Ściany sitowe (1) i elektrody ulotowe (2) stanowią elektro
statyczną komorę odpylającą (3) o wysokiej sprawności odpy
lania. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295368 (22) 92 07 22 5(51) B01F 3/04 
(71) Ławacz Włodzimierz, Łomianki; Waś Janusz, 

Warszawa 
(72) Ławacz Włodzimierz, Waś Janusz 
(54) Urządzenie do przeprowadzania procesów 

czynników dwufazowych, czyli cieczy i gazów 
(57) Urządzenie ma obudowę dyszy w postaci ażurowego 

kosza w kształcie stożka ściętego usytuowanego większą pod
stawą do góry. U dołu kosza znajduje się rura (1) doprowadza
jąca powietrze. Wewnątrz obudowy umieszczone są swobodne 
kule elastyczne (4) o ujemnej pływalności, wypełniające w przy
bliżeniu 2/3 objętości przestrzeni zamkniętej od góry i od dołu 
kratami (5). Na obwodzie kosza utworzony jest płaszcz stały 
składający się z pierścieni (6) w kształcie stożka. Utworzona 
dysza umieszczona jest w korpusie w postaci stożka Venturiego, 
z którym połączona jest rura kominowa. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 299603 (22) 93 07 08 5(51) B01J 37/00 
(75) Kułażyński Marek, Wrocław, Walendziewski 

Jerzy, Wrocław 
(54) Sposób wytwarzania warstwy pośredniej 

katalizatora 
(57) Sposób polega na tym, że sporządza się zawiesinę 

zawierającą zolo-żel glinowy do czego używa się kwasy nie
organiczne i/lub organiczne oraz wodorotlenki glinu, po czym 
wprowadza się dodatki w postaci stabilizatorów termicznych 
warstwy pośredniej aerożeli i/lub tlenki cyrkonu i/lub tlenki tyta
nu i/lub perowskity i/lub tlenek magnezu i/lub zeoiity i/lub związ
ki baru i/lub tlenki metali ziem rzadkich, a następnie wprowadza 
się środki powierzchniowo-czynne z dodatkiem mydeł metali 
alkalicznych lub olejów silikonowych lub innych środków anty-
piennych i tak sporządzoną zawiesinę nanosi się na nośnik 
katalizatora. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 296976 (22) 92 12 11 5(51) B05B 9A)3 
A61L15/16 

(31) 91 806954 (32) 911212 (33) US 
(71) McNeil-PPC Inc,Milltown,US 
(72) Pelley Kenneth Anthony 
(54) Sposób i urządzenie do nieciągłego 

nakładania sproszkowanego materiału na 
włóknisty podkład 

(57) Urządzenie (10) do nieciągłego nakładania sproszko
wanego materiału na włóknisty podkład posiada podajnik (22) 
z lejem załadowczym (24) umieszczonym poniżej leja samo
wyładowczego (20). Urządzenie odchylające (36) połączone 
giętkim przewodem (34) z lejem załadowczym (24) posiada 
dyszę (38). Dysza (38) jest zamocowana ruchomo nad przesuwa
jącym się pod nią podajnikiem (50) nad wlotem do urządzenia 
recyrkulującego (60) połączonego przewodem (67) z cyklonem 
(68). 

Sposób nakładania sproszkowanego materiału na włók
niste podłoże polega na tym, że przemieszcza się włókniste 
podłoże z określoną szybkością; podaje się odmierzone ilości 
sproszkowanego materiału na wylot kosza zasilającego; wytwa
rza się ciągły strumień sproszkowanego materiału, który przesy
ła się do dyszy i wyrzuca się na włókniste podłoże, przy czym 
rozdziela się ciągły strumień sproszkowanego materiału, wy
chodzącego z dyszy na pierwszy i drugi nieciągły strumień 
sproszkowanego materiału w taki sposób, że sproszkowany 
materiał nanosi się na poruszające się włókniste podłoże z 
określoną szybkością i w określone miejsce włóknistego podło
ża formując warstwę sproszkowanego materiału. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 295429 (22)9207 23 5(51) B05B 15/10 
(71) INFORM Centrala Techniczno-Handlowa, 

Sosnowiec 
(72) Wójcicki Jacek 
(54) Głowica malująca z zespołem urządzeń 

sterowanych komputerem do wykonywania 
napisów i znaków graficznych na pionowych 
płaszczyznach zwłaszcza budynków oraz 
sposób wykonywania napisów i znaków 
graficznych na pionowych płaszczyznach 

(57) Głowica malująca (2) wyposażona w elektrozawór jest 
zawieszona w jednym punkcie na dwóch linach (3) i (4), które 
poprzez rolki (5) i (6) nawijane są na bębny (7) i (8) napędzane 
silnikami (9) i (10). Punkty zaczepienia lin (3) i (4) znajdują się 
w krańcowych punktach wierzchołkowych malowanej płaszczy
zny (1) zaś napęd silników (9) i (10) oraz elektrozawór głowicy 
malującej (2) sterowane są sygnałami pochodzącymi od kom

putera (11) posiadającego zaprogramowany napis lub znak 
graficzny. Sposób wykonywania napisów i znaków graficznych 
polega na tym, że głowica malująca (2) wykonuje napis lub znak 
graficzny w sposób ciągły zmieniając swoje położenie w wierz
chołku trójkąta utworzonego przez liny (3) i (4) o zmiennej 
długości i górną krawędź pionowej płaszczyzny (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295264 (22) 92 0710 5(51) B09B 1/00 
(71) PPHiU AGAVIS S.A., Bydgoszcz; PPU 

CONEX Sp. z o.o., Bydgoszcz 
(72) Herman Janusz, Palicki Janusz, Palicki 

Włodzimierz 
(54) Wysypisko odpadów komunalnych 
(57) Wysypisko odpadów komunalnych, uformowane w grun

cie w postaci niecki, której dno ma sztucznie wykonany wodosz
czelny ekran z ułożonymi na nim drenami odprowadzającymi 
powstające w wysypisku odcieki, charakteryzuje się tym, że wo
doszczelny ekran stanowi warstwa zagęszczonego popiołobeto-
nu. Ekran ma dodatkowo szczelną przeponę. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 295433 (22)92 07 23 5(51) B21D 5/16 
(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych 

Spółka Akcyjna, Świdnica 
(72) Biela Stefan, Brzeźniak Czesław 
(54) Przyrząd do formowania segmentów 

ślimakowej wstęgi 
(57) Celem wynalazku jest umożliwienie precyzyjnego wy

konawstwa segmentów ślimaków przy pomocy prostego, uni
wersalnego wyposażenia. 

Przyrząd zawiera dopasowane do mocowania na urzą
dzeniu tłoczącym, matrycę (1) i stempel, wyposażone w jedna
kowe nakładki formujące (3) o zarysie klina, a ponadto matryca 
(1) posiada ustawione po obu bokach bolce oporowe (4). Na
kładka formująca (3) posiada dwie, wychodzące od poprzecznej 
krawędzi zewnętrznej (6) i ustawione w stosunku do siebie 
nożycowo wzdłużne pochyłe półki gnące - unoszącą się półkę 
grzbietową (7) i opadającą półkę dolną (8) oraz rozdzielający te 
półki (7), (8) rowek dystansowy (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 295254 (22) 92 07 10 5(51) B23F 21/03 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Hulbój Stanisław 

(54) Nagniatak do kół zębatych 
(57) Nagniatak przeznaczony jest do nagniatania metodą 

obwiedniową walcowych kół zębatych o dowolnej ilości zębów. 
Korpus (1) ma postać wydrążonego walca i zaopatrzony jest na 
powierzchni w śrubowe rowki (2). Boczne powierzchnie ro
wków (2) zaopatrzone są w otwory (3), w których znajdują się 
trzpienie (4), na których osadzone są obrotowo elementy 
nagniatające (5). 

Proponowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie wię
kszej niż dotychczas wydajności procesu nagniatania. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295253 (22) 92 07 10 5(51) B23P 19/02 
(71) GLINIK SA Fabryka Maszyn, Gorlice 
(72) Wilczyński Jan, Czech Stanisław, Kozień 

Antoni, Kmak Jan, Kosturski Jacek, 
Kokoczka Jan, Wszołek Stanisław 

(54) Sposób montażu siłowników i urządzenie do 
montażu siłowników 

(57) Sposób montażu siłowników polega na ustawieniu i 
zablokowaniu cylindra, do którego wkłada się tuleję montażo
wą, a przez nią wsuwa się rdzennik środkowy, a następnie 
zakłada się tuleję zewnętrzną i blokuje przed przemieszczeniem 
do góry. Kolejną czynnością jest podciągnięcie rdzennika środ
kowego do góry i ponowne wsunięcie do cylindra i zakręcenie 
tulei zewnętrznej. Do rdzennika środkowego wkłada się wkładkę 
montażową, przez którą wsuwa się zmontowany rdzennik pełny, 
wymontowuje wkładkę i wciska oraz zakręca tuleję zewnętrzną, 
odblokowuje zamocowanie cylindra i przenosi na następne 
stanowisko pracy. 

Urządzenie do montażu siłowników składa się z dwóch 
równoległych siłowników zamocowanych przegubowo do kor
pusu i połączonych belką (11) naciskową posiadającą powierz
chnię (14) bazującą. Siłowniki są wzajemnie połączone obejmą 
(15), do jednego z nich jest zamocowany kątowo, na przegubie 
(12) siłownik wychyłu. 

Korpus posiada wewnątrz wkład (5) blokujący, zamoco
wany do podstawy i wyposażony w sworzeń mocujący i sworzeń 
zabezpieczający. Do wkładu (5) blokującego jest przytwierdzo
ny rozłącznie zaczep (20) zakończony podtrzymką. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299892 (22) 93 07 29 5(51) B24D 13/20 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Pluta Zdzisław 
(54) Oprawa do mocowania nasadzanych ściernic 

płaskich o znacznej podatności 
(57) Wynalazek dotyczy ściernic o znacznej podatności. Prze

de wszystkim dotyczy on ściernic elastycznych, które mają ziarna 
ścierne rozproszone w całej masie narzędzia, pośród wiążącego 
je elastycznego spoiwa 

Ściernica składa się z walcowej nasadki (1) i umieszczo
nego w niej promieniowo trzpienia (2) o długości nie mniejszej 
niż połowa średnicy mocowanej ściernicy (12). 
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Nasadka (1) ma od strony czoła podłużne wycięcie (6), 
które dzieli przednią część tej nasadki na dwie części, przy czym 
z co najmniej jedną z tych części połączony jest gwintowo 
trzpień (2). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299710 (22)93 0716 5(51) B25D 1/14 
B23B 31/04 

(31)92 4223517 (32)920717 (33) DE 
(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Schulz Reinhard, Kleine Werner 
(54) Narzędzie do osadzania w uchwycie 

narzędziowym i uchwyt narzędziowy dla 
przyrządów ręcznych 

(57) Trzpień chwytowy (1) narzędzi do obróbki przecinakiem 
lub narzędzi do wiercenia udarowego zawiera powierzchnie zde
rzakowe działające w kierunku osiowym i obwodowym. Przed 
powierzchniami zderzakowymi są umieszczone w kierunku ob
szaru roboczego powierzchnie zabierania (2), otwarte dowolnego 
końca trzpienia chwytowego (1). Wymiar promienia (r) powierz
chni zabierania (2), przebiegający zasadniczo promieniowo jest 
większy od ich wymiaru osiowego (a). Przy współdziałaniu z 
odpowiednio ukształtowanym uchwytem narzędziowym powierz
chnie zabierania (2) mogą przyjmować tak dużą część momentu 
obrotowego, że odciążają skutecznie powierzchnie zderzakowe. 
Uchwyt narzędziowy zawiera zewnętrzny obszar uchwytowy i 
wewnętrzny obszar uchwytowy. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 299712 (22) 93 07 16 5(51) B25D 1/14 
B23B 31/04 

(31) 92 4223518 (32) 92 07 17 (33) DE 
(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Kleine Werner, Schulz Reinhard 
(54) Narzędzie do osadzania w uchwycie 

narzędziowym i uchwyt narzędziowy dla 
przyrządów ręcznych 

(57) Narzędzie do osadzania w uchwycie narzędziowym przy
rządów ręcznych zawiera trzpień chwytowy (1). Obszar końcowy 
odwrócony od obszaru roboczego narzędzia zawiera powierzch
nie zderzakowe, działające w kierunku osiowym i obwodowym. W 
kierunku obszaru roboczego narzędzia, przed powierzchniami 
zderzakowymi są umieszczone powierzchnie zabierania (4a), 
które są większe od średnicy trzpienia chwytowego (1). Powie
rzchnie zabierania (4a) są częścią profilowania (4), otwartego w 
kierunku wolnego końca trzpienia chwytowego (1). 

Powierzchnie zabierania (4a) są umieszczone w pro
mieniowy m odstępie od średnicy trzpienia chwytowego (1 ) dzię
ki czemu mogą przenosić większy moment obrotowy. Uchwyt 
narzędziowy zawiera zewnętrzny obszar uchwytowy oraz we
wnętrzny obszar uchwytowy. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 295344 (22)920717 5(51) B26B 13/26 
(75) Smoliński Marian, Sztutowo 
(54) Przegub do samoczynnego docisku ramion 

nożyc 
(57) Ramiona (3,4) nożyc osadzone na sworzniu (1) uchwy

cono pomiędzy łbem (2) sworznia (1) i zawleczką (5) u mieszczo
ną w rowku obwodowym (6). Przy zamykaniu nożyc, gdy ramiona 
(3,4) w przegubie dążą do oddalania się od siebie, zawleczka (5) 
jest ściskana, prostuje się i wyzwala się poosiową zapewniającą 
docisk pomiędzy ramionami (3, 4). Zawleczkę umieszczono w 
wybraniu (7) ramienia (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295261 (22) 92 07 10 5(51) B28B 7/02 
(71) OPOl^RAPP Przedsiębiorstwo Budowlane z 

Udziałem Zagranicznym, Opole 
(72) Nogala Krzysztof 
(54) Forma do produkcji żelbetowych 

prefabrykatów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest forma do produkcji żelbe

towych prefabrykatów o różnych szerokościach. Konstrukcja 
formy zapewnia jej rozformowanie bezpośrednio po zawibrowa
niu i wstępnym stwardnieniu betonu. 
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Forma posiada nastawne, rozdzielne obrzeża składają
ce się z konstrukcyjnej ramy i z połączonych rozłącznie z nią 
formujących wkładów. Rozdzielne obrzeża są z podłużnymi 
ramami łączone nastawnie przez przesuwanie trzpieni (10) w 
podłużnych ramach. Forma posiada środkowe, podwójne czoło
we obrzeża (5) podnoszone przy użyciu działających dwuetapowo 
zawiesi (18) oraz skrajne czołowe obrzeża (8) z odspajającym 
wkładem (24). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 295434 (22) 92 07 23 5(51) B29C 43/52 
(71) TES Sp. z o.o., Gdańsk 
(72) Puławski Tadeusz 
(54) Zespół grzejny maszyny do termicznego 

formowania tworzyw sztucznych 
(57) Zespół grzejny ma płytę zewnętrzną (1) wyposażoną w 

kanały zakończone dyszami powietrznymi oraz połączoną z nią 
szczelnie płytę zewnętrzną (2) wyposażoną w elektryczne ele
menty grzejne (5) osadzone w gniazdach (10) wykonanych w tej 
płycie (2). Pomiędzy płytami (1, 2) umieszczona jest płyta (3) 
wewnętrzna. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295292 (22) 92 07 14 5(51) B29C 45/26 
(75) Śliżewski Ryszard, Szczecin 
(54) Forma wtryskowa do wytwarzania nakrętek z 

bezpiecznikiem do butelek 
(57) Forma wtryskowa charakteryzuje się tym, że jej gniazdo 

formujące (12) zawiera pierścień pływający (1) oparty na rdzeniu 
formującym (2), w którym osadzone są sprężyny (3) oparte o 
płytę oporową (4). 

Pierścień zrywający (5) wbudowany jest w płytę zrywa-
cza (6) podpartą płytą oporową zrywać za (7). W płycie tej 
wykonany jest kanał powietrzny (10) i osadzony w rowku pier
ścień uszczelniający (8). Na pierścień pływający (1) nasunięta 
jest tuleja zewnętrzna (9). Po wtryśnięciu tworzywa i ostygnięciu 
go, następuje dwustopniowe otwarcie formy i zsunięcie wypra-
ski-nakrętki z rdzenia (2) i pierścienia (1), przy czym ostateczne 
jej usunięcie z gniazda następuje przy pomocy sprężonego 
powietrza. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299749 (22)93 07 21 5(51) B29C 47/62 
(71) METALCHEM Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych, Toruń 

(72) Stasiek Joachim 
(54) Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 
(57) Wytłaczarka charakteryzuje się tym, że strefa wytłacza

nia (4) ślimaka (1) stanowiąca tworzącą walca podzielona jest 
na swej długości i składa się ż trzech odcinków (5,6,7) ukształ
towanych w ten sposób, że stosunek głębokości kanałów uzwo
jeń -A pierwszego odcinka (5) jest mniejszy niż r- drugiego 

odcinka (6) i większy niż 5» trzeciego odcinka (7), przy czym 

drugi odcinek (6) strefy wytłaczania (4) na swej długości jest 
znacznie krótszy od pierwszego i od trzeciego odcinka (5,7) tej 
strefy. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 299735 (22) 93 07 19 5(51) B29C 51/10 
(31) 92 4224295 (32)92 0723 (33) DE 

92 4230577 12 0992 DE 
92 4238943 191192 DE 

(71) DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH 
Industriegebiet, Haiterbach, DE 

(72) Wischemann Heinrich 
(54) Sposób próżniowego formowania płyty z folii 

ze sztucznego tworzywa 
(57) Sposób próżniowego formowania płyty z folii ze sztucz

nego tworzywa wykonywany jest z zużyciem wypukłej formy 
(26), która na płaszczyźnie czołowej (32) każdego czopa (28) 
ma giętką tarcze, która jedną częścią (45) zginającą się na swej 
długości wystaje poza krawędź. Na niej jest formowany występ 
(22), (24) pustego czopa (11). Podczas rozformowania część 
(44) tarczy znajdująca się promieniowo do wewnątrz zagina się 
od płaszczyzny czołowej do góry tak, że część (45) odchyla się 
i lekko ślizga się po wewnętrznej ścianie (49) już uformowanego 
pustego czopa (11). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 295266 (22) 92 07 11 5(51) B29C 63/30 
(75) Workert Stefan, Łódź 
(54) Sposób wykonania elastycznej wykładziny 

prasowalniczej z otworkami z kauczuku 
silikonowego i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

(57) Elastyczną wykładzinę prasowalniczą z kauczuku siliko
nowego z licznymi otworkami otrzymuje się przez formowanie 
w formie wykonanej z płyty (1) z osadzonymi w niej licznymi 
gwoździami (2), obramowanej listwami (3) na obwodzie i wyło
żonej rzadką tkaniną (4) nadzianą na te gwoździe (2) przy 
pomocy uderzeń szczotki (5) o twardym włosiu. 

A1(21) 299741 (22)93 07 20 5(51) B29D 30/00 
(31)92 09256 (32)920721 (33) FR 
(71) Sedepro, Paryż, FR 
(72) Laurent Daniel, Mayet Jean-Claude 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania opony 
kauczukowej, której osnowa wzmacniająca 
jest wytwarzana na rdzeniu, począwszy od 
jednego pojedynczego sznurka 

(57) Sposób polega na tym, że sznurek (4), przeznaczony 
do tworzenia osnowy wzmacniającej, jest układany przylegają
cymi łukami na sztywnym rdzeniu (1), przez oczko (33) zamoco
wane na łańcuchu (30), zamontowanym na kołach łańcuchowych 
(31) w taki sposób, że otacza rdzeń (1). Oczko (33) porusza się 
ruchem w dwie strony wokół rdzenia (1) tak by nakładać, kolejno 
i sąsiadująco jeden łuk przy każdym przejściu i jeden łuk przy 
każdym powrocie. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera pośliz
gowy element prowadzący, w którym sznurek (4) może się 
swobodnie ślizgać; zespół do przemieszczania elementu pro
wadzącego wzdłuż pewnego toru ruchem w dwie strony oraz 
dociskacze rozmieszczone na każdym końcu toru, do przy
twierdzania sznurka (4) na wsporniku (1). 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 299222 (22) 92 08 26 5(51) B30B 9/26 
(31) 91 2905 (32) 9110 02 (33) CH 
(86) 920826 PCT/CH92/00170 
(87) 93 0415 WO93/06988 PCT Gazette nr 10/93 
(71) BÜCHER-GUYER AG Maschinenfabrik, 

Niederweningen, CH 
(72) Hertmann Eduard 
(54) Element drenażowy dla pras 
(57) Drążkowy, giętki rdzeń (6) elementów drenażowych (2) 

umieszczonych w przestrzeni wytłaczania (1) posiada na obwo
dzie szereg rowków podłużnych (8,13), przez które wytłoczony 
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sok jest kierowany do przestrzeni zbiorczych (5) dla soku. Wolne 
końce każdego elementu drenażowego (2) są przymocowane 
rozłącznie za pomocą zamków drenażowych (3) do płyt zbior
czych (4) soku, odgraniczających przestrzeń wytłaczania (1). W 
obszarze sztywnego zamka drenażowego (3), przez który sok 
jest kierowany, rowki podłużne (8) są rozszerzone, co w tym 
obszarze, w którym brakuje giętkości rdzenia wspomagającej 
proces przepływu zapobiega niebezpieczeństwu ich zatykania 
przez cząstki stałego osadu, zawartego w soku. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 295369 (22)92 07 20 5(51) B60K 31/00 
(75) Krysiak Grzegorz, Łódź 
(54) Ogranicznik szybkości jazdy pojazdów 

samobieżnych 
(57) Ogranicznik szybkości ma na ceiu zredukowanie szyb

kości jazdy do 30 km/godz. z jednoczesnym niedopuszczeniem 
przekroczenia tej prędkości. 

Ogranicznik szybkości jazdy wykonany jest z płyty, 
posiada dwa garby (2) o promieniu (R1) od długości 
płyty symetrycznie położone względem siebie, których opada
jące ściany wewnętrzne łączą się ze sobą po łuku okrężnym o 
promieniu (R2) od , a ściany zewnętrzne z płytą (1) 

promieniem R 3 o d r długości płyty (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295260 (22)92 0710 5(51) B60Q 9/00 
(71) Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury 

Pomiarowej, Szczecin 
(72) Baryś Stanisław, Lipiński Maciej, 

Ostoja-Hełczyński Janusz 
(54) Układ tłumienia zakłóceń 
(57) W układzie zastosowano kondensator (C) połączony 

równolegle do styku (K) przekaźnika, a do ich wspólnego pun
ktu podłączony jest tłumiący rezystor (R), którego drugi koniec 
połączony jest do masy pojazdu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 298734 (22)93 04 28 5(51) B60R 22/46 
(31)92 4222985 (32)92 0713 (33) DE 

92 4214837 05 05 92 DE 
(71) TRW Repa Gmbh, Alfdorf, DE 
(72) Fohl Artur 
(54) Napęd liniowy naprężacza pasa 

bezpieczeństwa 
(57) Napęd liniowy naprężacza w samochodowym układzie 

pasa bezpieczeństwa jest wydłużoną, wysmukłą konstrukcją i 
nadaje się do umieszczenia w kierunku wzdłużnym pojazdu. 
Gazogenerator (20) zaopatrzono w zapalnik udarowy, z którym 
współdziała sprężynujący bijak (32). Bijak ten jest utrzymywany 
ustalaczem w swoim położeniu spoczynkowym. Za pomocą 
przesuwającej się w komorze (12) masy sensorowej (26) może 
nastąpić zniesienie blokady, żeby zwolnić bijak (32). Komora, w 
której u mieszczony'jest też gazogenerator (20), leży na przedłu
żeniu cylindra (10) i jest z nim sztywno połączona. Masa sanso-
rowa (26) i bijak (32) mogą przesuwać się równolegle do osi 
cylindra, dzięki czemu uzyskuje się wysmukłą konstrukcję. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 299152 (22) 93 06 01 5(51) B61D 3/18 
B61D 45/00 

(31)92 9207500 (32)9206 03 (33) DE 
(71) Waggonfabrik Talbot, Akwizgran, DE 
(72) Tandetzki Hans, Rheindorf Hans-Peter, 

Franz Carl 
(54) Kolejowy wagon towarowy 
(57) Wynalazek dotyczy kolejowego wagonu towarowego 

(1) do transportu przystosowanych do podnoszenia żurawiem 
pojazdów drogowych z naczepą siodłową (5) i/lub kontenerów 
oraz pojemników wymiennych, z co najmniej jedną kieszenią 
(8), położoną niżej od podłużnie zewnętrznych (2) podwozia 
wagonu towarowego, służącą do osadzania w niej kół naczepy 
siodłowej (5) oraz z co najmniej jednym podparciem dla prze
dniego końca naczepy siodłowej (5). Ażeby kolejowy wagon 
towarowy (1) znanego, opisanego na wstępie rodzaju, tak przy
stosować, bez ograniczania jego wielorakiej stosowalności, że 
naczepy siodłowe (5) mogą być dopuszczone do transportu 
kolejowego bez klinów podstawianych pod koła, proponuje się, 
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aby przy podwoziu wagonu towarowego umieścić co najmniej 
jeden czop ustalający położenie (10), przestawiany między po
łożeniem roboczym i położeniem spoczynkowym, który wcho
dzi w otwór wykonany w obszarze naczepowym naczepy siod
łowe (5) i zamocowany jest z ograniczonym przesuwem w 
kierunku wzdłużnym pojazdu, w celu amortyzacji wstrząsów 
pochodzących od manewrowania i najeżdżania. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 295278 (22) 92 07 14 5(51) B61D 17/06 
(71) ABB HENSCHEL Wagon Union GmbH, 

Berlin, DE 
(72) Ahlborn Gunter, Filk Eberhard 
(54) Otwieralna ściana czołowa dla 

dwupiętrowych krytych kolejowych wagonów 
towarowych 

(57) Galem wynalazku jest opracowanie dwupiętrowego, kryte
go kolejowego wagonu towarowego do transportu samochodów, 
zwłaszcza samochodów osobowych, w którym dla załadowania i 
wyładowania nie trzeba rozłączać składu pociągu, a jedynie wagon 
końcowy musi dojechać do rampy czołowej. 

Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że na belce zde
rzakowej (4) jest łożyskowana wchylnie w kierunku poprze
cznym wagonu klapa (7), która w swoim pionowym położeniu 
wy cny lny m jest podparta na słupkach ściany czołowej nadwozia 
wagonu, a w swoim poziomym położeniu wychylnym swoim 
wolnym końcem jest podparta na zderzakach (3), a powyżej 
klapy (7) na każdym słupku ściany czołowej są ułożyskowane 
wychyInie drzwi (10), pionowo podzielone i zaopatrzone w 
przeguby zawiasowe. Na stronie wewnętrznej zewnętrznych 
drzwi częściowych drzwi (10), na wysokości górnej płaszczyzny 
ładunkowej (2) jest umieszczona klapa przejezdna (16), wychyl-
na wokół poziomej osi (15). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299691 (22)93 0715 5(51) B61D 39/00 
(31) 92 4223525 (32) 92 0717 (33) DE 
(71) ABB HENSCHEL Waggon Union GmbH, 

Berlin, DE 
(72) Ahlborn Gunter, Keil Klaus, Wagener 

Paul-Werner 
(54) Zamknięty kolejowy wagon towarowy 
(57) Wynalazek dotyczy zamkniętego kolejowego wagonu 

towarowego o starych ścianach czołowych (3) i dwóch kołpa
kach (4, 5) przykrywających przestrzeń ładunkową, które w 
położeniu zamkniętym znajdują się w jednej płaszczyźnie i są 
przesuwane jeden nad drugi, przy czym są one podzielone na 
swym wierzchołku i wyposażone w przeguby i pokrycie, a dla 
przesuwania ze swego położenia zamkniętego w położenie 
przesuwania, dają się unosić i wychylać obrotowo. 

Po każdej wzdłużnej stronie wagonu, przy podwoziu (2) 
umieszczono trwale po jednym wale uruchamiającym oraz kształ
towniku z dwoma szynami jezdnymi położonymi obok siebie o 
różnych płaszczyznach, przy czym oba kołpaki (4, 5) jednocześ
nie, przez obrót wałów uruchamiających, są podnoszone, wychy
lane obrotowo i osadzone na jednej z szyn jezdnych, przy 
różnych drogach podnoszenia oraz odchylania, a droga podno
szenia i odchylania tak jest dobrana, że kołpaki (4, 5) są swo
bodnie przesuwane jeden nad drugi oraz w granicach bieżni 
krążków jezdnych przesuwane są ponad ściany czołowe (3). 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 299998 (22) 92 10 30 5(51) B61F 9/16 
B61F5/02 

(31)914136926 (32)911111 (33) DE 
(86) 9210 30 PCT/EP92/02490 
(87) 93 05 27 WO93/09989 PCT Gazette nr 13/93 
(71) ABB HENSCHEL Waggon Union GmbH, 

Berlin, DE 
(72) Tutzauer Rene 
(54) Mechanizm jazdy dla kolejowych pojazdów 

niskopodłogowych 
(57) Wynalazek dotyczy mechanizmu jazdy dla kolejowych 

pojazdów niskopodłogowych, z ramą mechanizmu jazdy, przy 
której pojedyncze koła (5) ułoży skowane są obrotowo za pomo
cą wahacza (3), a wahacz zamocowany jest przegubowo i 
wspiera się o sprężynę pierwotną (7). 

Celem wynalazku jest stworzenie mechanizmów jazdy dla 
kolejowych pojazdów niskopodłogowych, przy których niskopod-
łogowość pudła wagonu w całości zostaje utrzymana, a istnieją 
tylko wnęki w obszarze pojedynczych kół (5) mechanizmu jazdy. 
Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że połączenie ramy me
chanizmu jazdy z pudłem wagonu niskopodłogowego wykona
ne jest za pomocą dwóch drążków ułożyskowanych przegubo
wo, przy belce poprzecznej ramy mechanizmu jazdy, które z 
drugiej strony umocowane są również przegubowo, przy pudle 
wagonu, przy czym pudło wagonu wspiera się na ramie mecha
nizmu jazdy, za pośrednictwem sprężyn wtórnych (10), które 
osadzone są w kieszeniach (9) znajdujących się na końcach 
belki poprzecznej (1), a ograniczniki ruchu poprzecznego (13) 
umieszczone na belce poprzecznej (1) ograniczają ruch poprze
czny wagonu względem mechanizmu jazdy. Korzystnym jest, 
gdy pojedyncze koło (5) i napęd pojedynczego koła, połączone 
w jeden zespół, ułożyskowane są w wahaczu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 295321 (22) 92 07 17 5(51) B62D 5/04 
B62D6/00 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 
Kobyłka 

(72) Głodek Edward, Lubelski Ireneusz 
(54) Podwójny układ kierowniczy pojazdu 

posiadającego górną część obrotową 
(57) Układ kierowniczy wyposażony jest w koło kierownicy 

(1) znajdujące się w kabinie kierownicy i sprzęgnięte ze wspo
maganym hydraulicznie mechanizmem kierowniczym podwo
zia (2) oraz w koło kierownicy (13) ze wskaźnikiem (12) jego 
położenia zamontowane w kabinie operatora na obrotowej gór
nej części maszyny. Koło kierownicy (13) i wskaźnik (12) sprzęg
nięte są z nadajnikiem skrętu (11), który połączony jest, poprzez 
elektryczne złącze obrotowe (10), z umieszczonym w podwoziu 
sterownikiem elektrycznym (8), do którego przyłączone są także 
motoreduktor (4) i sprzęgło (3) sprzęgające motoreduktor (4) z 
mechanizmem kierowniczym podwozia (2). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299742 (22)93 07 20 5(51) B64C 1/00 
(31) 92 09052 (32)92 07 22 (33) FR 
(71) Société Anonyme dite : Eurocopter France, 

Marginane Cedex, FR 
(72) Bietenhader Claude 
(54) Kadłub helikoptera 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kadłub helikoptera posia

dający strukturę centralną, z którą są połączone struktura przednia, 
struktura tylna i podwozie, podpiera ona skrzynkę transmisyjną, 
główny wirnik i przynajmniej jeden silnik (50), w którym struktura 
centralna posiada szkielet (16) wyposażony w elementy osłonowe, 
które określają kształt zewnętrzny kadłuba 
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Według wynalazku, szkielet (16) struktury centralnej 
przedstawia widocznie kształt sześciościanu regularnego skła
dającego się z płyt szkieletu (28,30,32,34,36,38) połączonych 
miedzy sobą. Wynalazek znajduje zwłaszcza zastosowanie przy 
konstrukcji helikoptera lekkiego. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 298897 (22) 93 05 11 5(51) B65D 1/02 
B65D21A)2 

(31) 92 881959 (32) 92 05 12 (33) US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a 

Delaware Corporation, Nowy Jork, US 
(72) Segati Umberto Dario Ilario 
(54) Pojemnik składany 
(57) Pojemnik składany ma zasadniczo płaskie ściany, prze

dnią (14) i tylną oraz złączone razem boczne ścianki (28, 30), 
które wyznaczają boki rozciągające się do wewnątrz i mają 
kształt litery V. Liczne poprzecznie rozciągające się rowki (18) 
usztywniające są umieszczone na przedniej i tylnej ścianie, w 
celu zminimalizowania wybrzuszania się przedniej i tylnej ścia
ny w czasie wypełniania butelki płynem. Liczne człony mostko
we (66) są uformowane na bokach w celu łączenia sąsiednich 
bocznych ścianek przy wzdłużnej linii fałdy, zminimalizowania 
wybrzuszania się boków w czasie wypełniania pojemnika (10) 
plynem. W celu złożenia pojemnika (10) przednia (14) i tylna 
ściana są razem dociskane, a boczne ścianki (28) przemiesz
czają się do wewnątrz wokół wzdłużnej linii zawiasy, przez co 
butelka przyjmuje postać płaską. 

Spłaszczone butelki zajmują znacznie mniej miejsca w 
urządzeniach do usuwania odpadów. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 299463 (22) 93 06 24 5(51) B65D 5/00 
(31)92 92890157 (32)92 06 25 (33) EP 

92 925007 051192 FI 
(71) Neusiedler Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT 
(72) Rottensteiner Norbert 
(54) Karton opakowaniowy dla partii papieru 
(57) Przedmiotem wynalazku jest karton opakowaniowy dla 

partii papieru czyli tak zwane pudło dla partii papieru, składają
ce się z części dolnej (1) z prostokątną powierzchnią dna (2) i 
powierzchniami bocznymi, przy czym jedna powierzchnia bocz
na (4) części dolnej, ewentualnie wraz z częściami (5) sąsiadują
cych z nią powierzchni bocznych, jest odchylná na zewnątrz. 
Wynalazek charakteryzuje się tym, że odchylná powierzchnia 

boczna (4) i przeciwległa powierzchnia boczna (3) są sklejone 
z odpowiadającymi im powierzchniami bocznymi. Odmiany 
wykonania dotyczą rodzaju sklejania i dodatkowych linii zgina
nia lub otwierania. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 298523 (22) 91 09 19 5(51) B65D 75/00 
(31)90 588682 (32)9009 26 (33) US 
(86) 91 09 19 PCT/US91/06826 
(87) 92 04 02 WO92/05087 PCT Gazette nr 8/92 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Oliff James 
(54) Pojemnik kartonowy 
(57) Pojemnik kartonowy składający się z pojedynczego wy

kroju dla pakowania większej ilości puszek ma górną ściankę 
(1), boczne ścianki (8), (9) złączone wzdłuż górnych krawędzi z 
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przeciwległymi bocznymi krawędziami górnej ścianki (1), dwa 
płaty obejmujące (22), (28) zachodzące na siebie dla utworzenia 
wspólnego dna pojemnika kartonowego, płaty mocujące (42), 
(42a), (49), (49a) złączone z każdą końcową krawędzią każdej 
ścianki bocznej i zagięte do styku z wewnętrzną powierzchnią 
współpracującej ścianki bocznej, płaty maskujące (38), (38a), 
(40), (40a) złączone z każdą krawędzią końcową każdego płata 
obejmującego i połączone swymi wewnętrznymi krawędziami 
na zakładkę wraz z usztywnieniami (44), (46), (51), (53), które 
jedną krawędzią łączą się z przyległą krawędzią odpowiedniego 
płata mocującego, a drugą krawędzią z przyległym końcem 
odpowiedniego płata maskującego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 299829 (22) 92 10 07 5(51) B65D 83/00 
(31) 91 3207 (32) 911104 (33) CH 
(86) 9210 07 PCT/CH92/00204 
(87) 93 05 13 WO93/09038 PCT Gazette nr 12/93 
(71) KA-TE SYSTEM AG, Zurich, CH 
(72) Green David Jeffery 
(54) Wymienny zbiornik z wkładem do mieszania 

oraz sposób jego stosowania 
(57) Wymienny zbiornik, który może być montowany w urzą

dzeniach roboczych, pojazdach, automatach i temu podobnych, 
służy do przechowywania, mieszania i ujednorodniania, a nawet 
okresowego dostarczania jedno- lub wieloskładnikowych płyn
nych powłok ewentualnie tworzyw uszlachetniających. Składa się 
on z zewnętrznego zbiornika (1.1) dla powłok ewentualnie two
rzyw uszlachetniających (1.2) i jest przystosowany do wkładania 
do niego i wyjmowania z niego wkładu do mieszania (1.4). Oba 
czoła (1.6), (1.7) wymiennego zbiornika są tak wykonane, że po 
włożeniu wkładu do mieszania mogą zetknąć się z ustalającymi 
przyległymi powierzchniami. Mogą być stosowane częściowe 
zbiorniki i również aktywne lub pasywne wkłady do mieszania, 
przy czym te ostatnie mogą również zawierać zespoły doprowa
dzające. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 295298 (22) 92 07 16 5(51) B65D 88/12 
B65F1/00 

(75) Żądło Wiesław, Katowice 
(54) Kontener, zwłaszcza na surowce wtórne 
(57) Kontener charakteryzuje się tym, że ma czterospadowy dach 

(5) z poziomymi otworami wsypowymi (7) oraz otwieraną ścianę 
przednią (4) osadzoną w górnej części konstrukcji (1) w zawiasach (9) 
i mającą w dolnej części mechanizm zamykania (10). 

W górnej części ściany tylnej (3) znajduje się ucho (8), 
a w obrębie każdego otworu wsypowego (7) znajduje się zada
szenie (11), które może mieć z przodu elastyczną przysłonę lub 
też może być osadzone na dachu (5) za pomocą zawiasów (13). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 295299 (22)92 0716 5(51) B65D 88/12 
B65F1/00 

(75) Żądło Wiesław, Katowice 
(54) Kontener, zwłaszcza na surowce wtórne 
(57) Kontener charakteryzuje się tym, że ma czterospadowy 

dach (5) z otworami wsypowymi (7) oraz otwieraną ścianę 
przednią (4) osadzoną w górnej części konstrukcyjnej (1) w 
zawiasach (9) i mającą w dolnej części mechanizm zamykania 
(10). W górnej części ściany tylnej (3) znajduje się ucho (8), zaś 
w środku znajduje się co najmniej jedna pionowa przegroda (11 ) 
zwieszona na zawiasach (12) i ustalona w ścianach bocznych 
(2) blokadą (13). Korzystnie jest jeżeli w ścianie bocznej (2) 
kontener ma wydzieloną, zamykaną część (15) na zużyte baterie 
oraz gdy otwory wsypowe (8) mają elastyczną przysłonę (14) 
wykonaną z gumy, mocowanej od wewnątrz i przeciętą na krzyż. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295300 (22) 92 0716 5(51) B65D 88/26 
B65F1/12 

(75) Żądło Wiesław, Katowice 
(54) Pojemnik na surowce wtórne 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że ma pionową ścianę 

boczną (2) oraz stały kaptur (3) zbieżny ku górze, a wewnątrz 
znajduje się co najmniej jedna pionowa ściana działowa (4). 
Każda utworzona przestrzeń w dolnej części pojemnika za
mknięta jest klapą (5) osadzoną w zawiasie (6), mająca z drugiej 
strony zamknięcie (7). W kapturze (3) nad każdą częścią znajd uje 
się otwór wsypowy (8), zaś w środku z kaptura wystaje ucho (9). 
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Korzystnie jest jeżeli ściana boczna (2) w przekroju 
poziomym ma obrys koła, a kaptur (3) ma kształt stożka oraz gdy 
otwór wsypowy (8) ma elastyczną przysłonę wykonaną z gumy 
mocowanej od wewnątrz pojemnika i przeciętą na krzyż. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 295381 (22) 92 07 23 5(51) B65G 33/00 
(75) Sosnowski Włodzimierz, Ciechanów 
(54) Przenośnik ślimakowy 
(57) Przenośnik charakteryzuje się tym, że w rurze (2) prze

nośnika, od strony wylotu (7), co najmniej na części obwodu rury 
(2), korzystnie od jej strony dolnej, jest wykonany otwór (8), 
przysłonięty rozłącznie sitem. Otwory (10) sita (9) mają wymiary 
uniemożliwiające przechodzenie przez nie transportowanego 
ziarna. W rurze (2) są wykonane dwa otwory (8,11), przysłonięte 
sitami (9,12), których otwory (10,13) mają różne wymiary. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 299875 (22)93 07 28 5(51) B65G 41/00 
E21F13/08 

(71) RYFAMA Rybnicka Fabryka Maszyn, 
Rybnik 

(72) Markiewicz Władysław 
(54) Nastawna podbudowa napędu górniczego 

przenośnika zgrzebłowego 
(57) Podbudowa ma podstawę zbudowaną z dwóch równole

głych płyt, z których górna płyta ma ślizgową płytę (2) zaopatrzoną 
w czop łożyska (3) i co najmniej jeden ustalająco-o porowy zderzak 
(4). Zderzak (4) współpracuje z obrotnicą (5), osadzoną na czopie 
łożyska (3) i zaopatrzoną w co najmniej jedną parę uch (6), 
przytwierdzonych na jej górnej powierzchni (P). Ucha (6) osa
dzone są w pobliżu krótszych krawędzi (7) obrotnicy (5), a jej 
dłuższe krawędzie (8) w środkowej części (8a) mają kształt 
odcinka okręgu, zakreślonego promieniem, zaczepionym w 
pionowej osi (0) czopa łożyska (3) i zakończone są w pobliżu 
krótszych krawędzi (7) oporowymi powierzchniami (8b), przy
stającymi do bocznej powierzchni ustalająco-oporowego zde
rzaka (4). Ucha (6) mają kształt trójkąta, którego górny zaokrą
glony wierzchołek ma przelotowy otwór w pionowej osi. Do uch 
(6), obrotnicy (5) rozłącznie zamocowane są korekcyjne łączniki 
(10), zbudowane z trzech połączonych trwale płyt, z których co 
najmniej jedna ma krawędzie przystające do uch (6) obrotnicy 
(5) oraz przelotowy otwór do mocowania kadłuba napędu. Śliz
gowa płyta (2) ma co najmniej jeden zestaw otworów (12) dla 
osadzenia zderzaka (4). Zderzak (4) ma kształt odwróconej litery 
L, a jego górna półka (4a) wystaje ponad powierzchnię (P) 
obrotnicy (5) i ma krawędzie (4b) zbieżne w kierunku osi (O) 
czopa łożyska (3). Oporowe powierzchnie (8a) dłuższych krawę

dzi (8) obrotnicy (5) tworzą ramiona trapezu. Krótsze krawędzie 
(7) obrotnicy (5) tworzą odcinki okręgu zakreślonego promie
niem (Ri) zaczepionym w osi (O) czopa łożyska (3), większym od 
promienia (R) wyznaczającego zarys środkowych części (8a) jej 
dłuższych krawędzi (8). Spąg owa płyta podstawy ma powierzch
nię większą od powierzchni (P) obrotnicy (5). Ślizgowa płyta (2) i 
górna płyta podstawy są uniesione ponad spągową płytę podsta
wy i połączone z nią rozłącznie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 295311 (22)920715 5(51) B65H 23/00 
(71) IZOLACJA Przedsiębiorstwo Materiałów 

Izolacji Budowlanej, Ogrodzieniec 
(72) Fabjański Feliks, Piasecki Aleksander 
(54) Układ regulujący prowadzenie taśmy 
(57) Układ jest wyposażony w siłowniki membramowe (3), 

(4) połączone mechanicznie z wałkiem kierunkowym (2) i czuj
niki pneumatyczne (5), (6). Między siłownikami membramowy-
m i (3). (4), a czujnikami pneumatycznymi (5), (6) usytuowane są 
dławiki (11), (12) i reduktory ciśnienia (13), (14). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300000 (22) 92 1113 5(51) B67D 5/06 
(31) 91 4137345 (32) 9111 13 (33) DE 
(86) 92 1113 PCT/EP92/02616 
(87) 93 05 27 WO93/10036 PCT Gazette nr 13/93 
(71) TANKANLAGEN SALZKOTTEN GMBH, 

Salzkotten, DE 
(72) Huster Bernhard, Harding Alfons 
(54) Urządzenie do tankowania samochodów z 

zawracaniem gazu za pomocą napędzanej 
silnikiem pompy tłoczącej gazu 

(57) Urządznie opracowano w celu umożliwienia takiego 
regulowania prędkości obrotowej silnika napędowego (18) dla 
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pompy tłoczącej (12) gazu w trakcie zawracania gazu podczas 
procesu tankowania zwłaszcza w przypadku uruchamiania i 
zmniejszania przepływu strumienia wlewanego paliwa na po
czątku lub na końcu tankowania, aby stosunek tej prędkości 
obrotowej do ilości zawracanego gazu był proporcjonalny do 
wstępnie ustalonej krzywej wzorcowej i aby błędy oddziałujące 
na prędkość obrotową silnika były natychmiast wychwytywane 
i kompensowane elektronicznie,. Urządzenie charakteryzuje się 
tym, że do wykonanej jako procesor jednostki regulacyjnej (16) 
są doprowadzane przekształcone w nadajniku (5) impulsów 
wielkości rzeczywiste objętości tankowanego paliwa jak również 
sprzężone zwrotnie napięcie tachometryczne połączonego z 
pompą tłoczącą (12) gazu silnika elektrycznego (18) jako dane 
wejściowe, a ta jednostka regulacyjna (16) w wyniku ciągłego 
porównywania podaje na wyjściu wielkość regulacyjną dla sil
nika elektrycznego (18), proporcjonalną do różnicy między obję
tością tankowanego paliwa a ilością zawracanego gazu. Moduł 
liczący (6) połączony z nadajnikiem (5) impulsów i jednostką 
regulacyjną (16) przekształca dane pomiarowe silnika pomiaro
wego (4) cieczy i pokazuje je tankującemu klientowi na monito
rze (19). Wyjście jednostki regulacyjnej (16) jest połączone 
bezpośrednio z silnikiem (18) pompy. 

(9 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGU 

A1(21) 298297 (22)93 03 29 5(51) C01G 13/00 
C22B7/00 

C22B 43/00 
(31) 92 4210455 (32) 92 03 30 (33) DE 
(71) BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Hannover, 

DE 
(72) Schlemm Friedrich, Kaast Hans, Mussig 

Siegfried 
(54) Sposób usuwania rtęci z rur gazociągów i z 

części urządzeń służących do przeróbki i 
transportu gazu ziemnego i urządzenie do 
usuwania rtęci z rur gazociągów i z części 
urządzeń do transportu gazu ziemnego 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do usuwania 
rtęci z rur gazociągów i z części urządzeń służących do przerób
ki i transportu gazu ziemnego. Sposób polega na tym, że 
przewód dzieli się na odcinki rurowe za pomocą cięć wykony
wanych na zimno, a po każdym cięciu, odcięty odcinek rury 
podnosi się do położenia skośnego lub pionowego i materiały 
stałe oraz ciekłe zawarte w rurze, usuwa się do naczynia usta
wionego pod niższym końcem rury, po czym oba końce rury 
zamyka się zatyczkami i transportuje się rurę do stanowiska 
odparowania, na którym przez króciec rurowy w zatyczce, na
pełnia się rurę gazem obojętnym, a napełnioną obojętnym ga
zem rurę ogrzewa się, powodując rozkład istniejących związków 
rtęci i odparowuje się istniejącą w niej rtęć, a ogrzany gaz 
obojętny zawierający pary rtęci wprowadza się do skraplacza, 
w którym tak dalece ochładza się gaz zawierający pary rtęci, aż 
rtęć wytrąci się z gazu obojętnego. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 295371 (22) 92 07 21 5(51) C02F1/04 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Łuczyn Stanisław, Wasilewski Jerzy 

(54) Sposób przerobu ścieków akrylowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przerobu ścieków 

akrylowych umożliwiający odzysk rozpuszczalnika, wody i pary 
procesowej. 

Sposób polega na tym, że do ścieków akrylowych wpro
wadza się 7-18,5 kg wapna hydratyzowanego lub palonego i 
ewentualnie 3-5 kg wodorotlenku sodu na metr sześcienny 
ścieków. 

Całość miesza się i ogrzewa do temperatury 25-60°C w 
czasie 0,5-5 godzin. Ciekłą mieszaninę oddzieloną od osadu 
poddaje się destylacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295272 (22)92 0713 5(51) C02F1/64 
(75) Maliszewski Marek, Ząbki 
(54) Przystawka hydroforowa do odżelaziania 

wody, zwłaszcza do ujęć domowych ze studni 
wierconych i kręgowych o wymuszonym 
przepływie wody 

(57) Przystawka wykonana w postaci zbiornika otwartego 
(1), mającego w dolnej części filtr żwirowo-piaskowy (2), nad 
którym znajduje się przestrzeń wodno-napowietrzająca (3) za
mknięta luźno zdejmowaną od góry pokrywą charakteryzuje się 
tym, że wyposażona jest w zmodyfikowany zawór zespolony (5) 
zainstalowany w górnej części zbiornika (1) w przestrzeni wod-
no-napowietrzającej (3), przez który z jednej strony przystawka 
jest połączona równolegle przewodami ssącym (6) i tłocznym 
(7) do pompy hydroforowej (8), z drugiej strony połączona jest 
z areatorem (9) rozdeszczającym wodę surową i przewodem 
ssawnym (10) z czaszą drenażu (11) znajdującą się w dolnej 
części filtru (2) oraz wyposażona jest w zespół blokady (12) 
zainstalowany na zewnątrz przystawki, na przewodzie ssawnym 
(13) pompy (8) podającym wodę z ujęcia ziemnego (14) w 
zależności od stanu zamkniętych lub otwartych przepływów 
wody w zaworze zespolonym (5). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 299219 (22)9208 20 5(51) C02F1/74 
B01F3/04 

(31) 91 2688 (32) 9108 30 (33) CS 
(86) 92 0820 PCT/CS92/00024 
(87)93 0318 WO93/04770 PCT Gazette nr 08/93 
(71) ACON Technik A.S., Karvina, CZ; 

Scheibinger Ludwig, Monachium, DE 
(72) Scheibinger Ludwig 
(54) Urządzenie do napowietrzania cieczy w 

zbiornikach 
(57) Urządzenie do napowietrzania cieczy w zbiornikach 

zaopatrzone jest w przynajmniej jedną szynę nośną (2) i w kilka 
rozmieszczonych na niej prowadnic ślizgowych (3) zaopatrzo
nych w uchwyty (4), w których umieszczony jest przynajmniej 
jeden wąż mający przynajmniej jeden odcinek perforowany oraz 
w urządzenie naciągowe (6) do montowania węża (5) w pustym 
lub napełnionym cieczą zbiorniku. Wąż (5) jest zamontowany 

przesuwnie wzdłuż jego osi w stosunku do uchwytów (4), które 
to uchwyty (4) mają zamknięty, okrągły kształt, a ich prowadnice 
ślizgowe (3) są połączone z urządzeniem naciągowym (6). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 295378 (22)92 07 21 5(51) C02F1/76 
C02F1/461 

(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Dylewski Rafał, Korczyński Adam, Dylewska 

Janina 
(54) Sposób uzdatniania odpadowych roztworów 

zawierających chlorek sodu, 
zanieczyszczonych substancjami 
organicznymi dla przemysłowych procesów 
elektrolizy 

(57) Sposób polegający na utlenianiu substancji organicz
nych utleniaczami zawierającymi chlor, np. gazowym chlorem, 
podchlorynem sodu, chlorynem sodu, albo na poddawaniu 
uzdatnianego roztworu elektrolizie w elektrolizerze bezdiafrag-
mowym, charakteryzuje się tym, że utleniany roztwór alkalizuje 
się do pH powyżej 11, a następnie oddziela się wytrącony osad 
związków organicznych. W przypadku gdy uzdatniany roztwór 
zawiera ponadto związki wapnia i/lub magnezu, to proces ich 
usuwania znaną metodą wykonuje się po procesie utleniania 
substancji organicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299827 (22) 92 10 09 5(51) C02F 3/00 
(31)91 773226 (32)9110 09 (33) US 
(86) 921009 PCT/CA92/00442 
(87) 93 0415 WO93/07092 PCT Gazette nr 10/93 
(71) ZENON ENVIRONMENTAL INC, 

Burlington, CA 
(72) Tonelli Fernando A, Canning Philip R. 
(54) Układ reaktora membranowego do 

oczyszczania płynów syntetycznych 
pochodzących z obróbki metali oraz 
produktów na bazie oleju 

(57) Układ wykorzystuje żywe mikroorganizmy znajdujące 
się w bioreaktorze. Te ścieki zawierają takie odpadki płynne, które 
są mieszaniną biologicznie stosunkowo łatwo rozkłada! ny eh Husz
czy i olejów, biologicznie trudniej rozkładalnych syntetycznych 
płynów, Huszczy i olejów oraz materiałów nierozkładalnych biolo
gicznie, wliczając do tego również nieorganiczne, drobne, ziarni
ste ciała stałe takie jak np. metal, cząstki karbidu silikonowego. 

Układ zawiera bioreaktor (10), zbiornik wyrównawczy 
(20), jednostkę filtracyjną (26), pompę (28) oraz jednostkę do 
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zawracania koncentratu do bioreaktora i przyrząd do usuwania 
wolnego oleju ze ścieków. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 295271 (22) 92 07 13 5(51) C02F 3/14 
(71) INSTALEX-BIOOX Spółka z o.o., Warszawa 

(72) Eliasz Sylweriusz, Henneberg Jan, 
Kwiatkowski Zdzisław, Lipiński Witold, 
Szczepanik Eugeniusz, Majewski Jan 

(54) Aerator do napowietrzania cieczy 
(57) Aerator przeznaczony do napowietrzania ścieków w 

biologicznych oczyszczalniach składa się z ramy, do której w 
górnej częeci przytwierdzony jest reduktor obrotów (6) oraz 
silnik elektryczny (7). 

Wał wyjściowy reduktora połączony jest przez rurę lub 
wał napędowy z wirnikiem. 

Wirnik posiada kształt cylindra (11) w górnej części 
rozchylonego, zaś nad rozchyleniem utworzona jest przestrzeń 
zamknięta poziomą płytą (13). 

W wolnej przestrzeni rozmieszczone są łopatki (14). Pod 
płytą (13) przytwierdzona jest kierownica (16), a do niej przymo
cowany jest płaski pierścień (17) tworzący szczelinę (18) do 
zasysania powietrza. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299499 (22)93 06 28 5(51) C02F 7/00 
B01F7/00 

(31)92 02113 (32)92 07 03 (33) CH 
(71) Sondia Holding AG, Zug, CH 
(72) Gödl Fritz, Gillmann Willy 

(54) Sposób napowietrzania cieczy, urządzenie 
wirowe do napowietrzania powierzchniowego 
cieczy i jednozbiornikowa oczyszczalnia 
ścieków 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia biologi
cznego czasu rozkładu w jednozbiomikowych oczyszczalniach 
ścieków. Sposób polega na tym, że znajdującą się w zbiorniku 
(26) ciecz (27), wraz z zawartymi w niej stałymi składnikami, 
bezpośrednio przed wejściem w kanały transportowe urządze
nia wirowego napowietrzającego powierzchniowo (1), przepro
wadza się przez zespół rozdrabniający i po jej recyrkulacji w 
zbiorniku (26) ten zabieg rozkładania powtarza się w sposób 
ciągły. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie wirowe 
do napowietrzania powierzchniowego cieczy i jednozbiorniko
wa oczyszczalnia ścieków. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 295363 (22) 92 07 20 5(51) C02F 9/00 
(75) Heliński Ryszard, Bydgoszcz; Murawski 

Stanisław, Toruń; Mosiewicz Bronisław, 
Tuczno 

(54) Urządzenie do biologicznego oczyszczania 
ścieków, zwłaszcza cukrowniczych 

(57) Urządzenie ma dwa współśrodkowo wykonane zbiorni
ki (1) i (9), przy czym zbiornik wewnętrzny (1) jest zbiornikiem 
fermentacji beztlenowej, wyposażonym w zespół osadników (6) 
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wielostrumieniowych zawiesin beztlenowych, a zbiornik zewnę
trzny (9) jest komorą napowietrzania osadu czynnego z osadni
kiem wtórnym (10). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300161 (22)93 0818 5(51) C05C1/02 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle; ICSO 
Chemical Production Spółka z o.o., 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Jerzykiewicz Wojciech, Kozupa Marian, 
Misiurny Wojciech, Dreksa Władysław, 
Waszczyk Krzysztof, Szymański Kazimierz 

(54) Środek antyzbrylający do nawozów 
sztucznych 

(57) Środek zawiera 5-20 części wagowych amin tłuszczo
wych pierwszorzędowych o wzorze RNhfe, gdzie R jest alkilem 
zawierającym 12-22 atomów węgla, 1-20 części wagowych pro
duktu reakcji amin tłuszczowych pierwszorzędowych z kwasami 
tłuszczowymi zawierającego minimum 20 części wagowych N-
podstawionego amidu o wzorze 1, gdzie R jest alkilem zawiera
jącym 12-22 atomów węgla, 0,01 -2 części wagowych oleju mety-
losilikonowego oraz ewentualnie do 5 części wagowych amin 
tłuszczowych drugorzędowyeh o długości łańcucha alkilowego 
C12-C22 oraz jako uzupełnienie do 100 części wagowych oleje 
mineralne lub gacze parafinowe lub ich mieszaniny. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297904 (22) 93 03 01 5(51) C07C 39/16 
(31) 92 9204490 (32) 92 03 02 (33) GB 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

Midland, US 
(72) Patrascu Emil, Tank Dieter, Gressmann 

Jochen, Frey Johann-Wilhelm, Wallbaum 
Ulrich 

(54) Sposób wytwarzania bisfenolu 
(57) Bisfenole wytwarza się przez a) reakcję związku fenolo

wego ze związkiem karbonylowym w mieszaninie reakcyjnej, 
zawierającej związek karbony Iowy, związek fenolowy w nadmia
rze stech io metryczny m i katalizator, w celu wytworzenia mieszani
ny produktów zawierającej bisfenol, b) wyodrębnienie bisfenolu z 
mieszaniny produktów w celu oddzielenia od ługu macierzystego 
i c) zawrócenie co najmniej części ługu macierzystego do miesza
niny reakcyjnej. 

Co najmniej część związku fenolowego poddaje się 
kontaktowi z silnie kwaśną żywicą kationrtową i silnie zasadową 
żywicą an ionitową zanim związek fenolowy użyje się w etapie a) 
reakcji i/lub co najmniej część mieszaniny produktów i/lub co 
najmniej część ługu macierzystego poddaje się kontaktowi z 
silnie kwaśną żywicą kationitową i silnie zasadową żywicą anio-
nitową zanim ług macierzysty zawróci się do mieszaniny re
akcyjnej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 295265 (22)92 0710 5(51) C07C 57/04 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Łuczyn Stanisław, Wasilewski Jerzy 
(54) Sposób rozkładu oligomerów kwasu 

akrylowego 
(57) Sposób rozkładu oligomerów kwasu akrylowego po

wstających w procesie wydzielania monomeru kwasu akrylowe

go, polega na tym, że wodny roztwór oligomerów kwasu akrylo
wego zawierający ewentualnie metyloetyloketon i/lub metyloizo-
butyloketon i/lub acetofenon oraz kwasy karboksylowe poddaje 
się destylacji różniczkowej w obecności dwuetylobenzenu. Wy
prowadzone opary skrapla się w obecności wodnego roztworu 
inhibitorów polimeryzacji z różną zawartością kwasów karboksy-
lowych i ketonów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 298214 (22)93 03 24 5(51) C07C 67/02 
(31)92 4209779 (32)92 03 26 (33) DE 
(71) Oelmühle Leer Connemann GmbH und Co, 

Leer(Ostfriesland), DE 
(72) Connemann Joosten, Krallmann Anton, 

Fischer Erich 
(54) Sposób ciągłego wytwarzania C1 - C4-

alkilowych estrów wyższych kwasów 
tłuszczowych 

(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie wymie
szaną wstępnie mieszaninę fazy olejowej, monoalkoholu i kata
lizatora w temperaturze reakcji wprowadza się u góry do pier
wszego reaktora, z prędkością przepływu mniejszą niż prędkość 
opadania gliceryny wydzielającej się z otrzymanej mieszaniny 
reakcyjnej I, po czym mieszaninę reakcyjną I, która składa się z 
niższych estrów alkilowych, monoalkoholi, katalizatora, oleju i 
częściowo przereagowanego oleju, przeprowadza się do dru
giego reaktora, przeestryfikowuje się ją w czasie od 2 minut do 
2 godzin w temperaturze reakcji 60-80°C, otrzymując mieszani
nę reakcyjną II, którą uwalnia się od 1-2,5% wagowych gliceryny 
w pierwszym etapie rozdzielania, a w dalszym etapie wprowa
dza się ją w temperaturze reakcji i wobec doprowadzenia dal
szych C1-C4 -monoalkoholi i katalizatora do reaktora ukształto
wanego jako kolumna pionowa, otrzymany produkt reakcyjny III 
poddaje się dalszemu przeestryfikowaniu w dalszym reaktorze 
w temperaturze 60-80°C w czasie 0,5-2 godzin, po czym prze-
estryf ikowany w stopniu 99,2-99,6% produkt reakcyjny IV dopro
wadza się do dalszego separatora w temperaturze 70-90°C 
wobec dodatku 0,25-10% wagowych wodnego roztworu ekstra
kcyjnego bądź roztworu buforowego i uwalnia od resztkowej 
gliceryny, utworzonych mydeł i katalizatora, a następnie tę tak 
oczyszczoną mieszaninę reakcyjną IV uwalnia się od niższych 
alkoholi drogą odpędzania z parą wodną, kilkakrotnie prze
mywa się roztworami ekstrakcyjnymi i płuczącymi i następnie 
suszy się. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 298495 (22)93 0413 5(51) C07C 69/734 
C07C 229/34 
C07C 255/00 
A01N 37/00 

(31)92 9204565 (32)92 0414 (33) FR 
(71) Roussel-Uclaf, Paryż, FR 
(72) Benoit Marc, Brayer Jean-Louis, Laugraud 

Sylvain 
(54) Nowe pochodne kwasu 7-etynylo- α 

-/metoksymetyleno/-l-naftalenooctowego, 
sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie 
jako środków szkodnikobójczych 

(57) Przedmiotem wynalazku są produkty o wzorze 1, w 
którym R oznacza H, chlorowiec, alkil prosty, rozgałęziony lub 
cykliczny ewentualnie przerwany jednym lub kilkoma atomami 
O, S, N lub R oznacza aryl, aryloksy, aryl heterocykliczny ewen
tualnie podstawiony lub grupę o wzorze 5, w której p = 0 - 6, lub 
R oznacza grupę o wzorze 6, w której Ra, Rb i Re = alkil lub R 
oznacza grupę o wzorze 7, w której a i b = H, chlorowiec, OH, 
alkil, alkoksyl lub ai b razem tworzą cykloalkil, aR' ma jedno ze 
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znaczeń R; R2 i R3 oznacza H, alkil lub grupę o wzorze 6; sposób 
ich wytwarzania i ich zastosowanie jako środków szkodn ikobój-
czych. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 300160 (22)93 0818 5(51) C07C 211/63 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle; ICSO 
Chemical Production Spółka z 0.0., 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Jerzykiewicz Wojciech, Misiurny Wojciech, 
Kozupa Marian, Jarawka Marek, Hariasz 
Janusz, Maślanka Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania czwartorzędowych soli 
amoniowych 

(57) Sposób polega na tym, że dowodnego lub alkoholowo-
wodnego lub alkoholowego roztworu wyjściowej pierwszo-, dru
go- lub trzeciorzędowej aminy dodaje się N,N-di(polioksyetyle-
no) -alkiloaminę, o łańcuchu alkilowym zawierającym 12-22 
atomów węgla oraz średnio 5-11 grup oksyetylenowych w czą
steczce, w ilości 0,3-5% wagowych w stosunku do masy produ
ktu, a następnie przeprowadza się proces czwartorzędowania 
chlorkiem metylu w temperaturze 70-120°C, pod ciśnieniem 
chlorku metylu wynoszącym 0,2-1,0 MPa. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 298895 (22)93 0511 5(51) C07C 215/10 
(31)92 9210133 (32)92 0511 (33) GB 

92 9210094 1105 92 GB 
93 9304273 03 03 93 GB 

(71) Albright and Wilson Limited, Warley, GB 
(72) Phillips Brynley Morris, Kumar Ajit, 

Smithson Alan 
(54) Pochodne N,N-dwualkiloglukaminy i sposób 

wytwarzania N, N-dwualkiloglukaminy i jej 
pochodnych 

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne N,N-dwualkilo-
glukaminy i sposób wytwarzania N.N-dwualkiloglukaminy i jej 
pochodnych o ogólnym wzorze 1 za pomocą reakcji drugorzę-
dowej aminy o ogólnym wzorze R2NHR3, w którym R2 oznacza 
grupę alkilową lub hydroksyalkilową o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym posiadającą od 1 do 4 atomów węgla oraz Fb 
oznacza resztę monosacharydową, z alifatycznym siarczanem 
metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych, R1SO4M, w 

którym Ri oznacza grupę alkilową lub alkenylową o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym posiadającą od 8 do 24 atomów 
węgla. 

Sposobem według wynalazku wytwarzane są betaina, 
surfobetaina oraz N-utlenione pochodne związków o wzorze 1, 
które stosowane są jako środki powierzchniowo czynne o łagod
nym działaniu. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 295395 (22)9207 22 5(51) C07C 317/34 
(71) POLFA Pabianickie Zakłady 

Farmaceutyczne, Pabianice 
(72) Sałagacki Ryszard 
(54) Sposób otrzymywania 4 

-aminobenzenosulfonylo-4'-aminoanilidu 
(57) Sposób polega na tym, że dwa związki organiczne to 

jest 4-acetyloaminoanilinę i 4-acetyloaminobenzenosurfochlo-
rek użyty w nadmiarze stechiometrycznym 5-10% kondensuje 
się w wodnym środowisku w obecności środków alkalizujących 
takich jak węglan sodowy, wodorotlenek potasowy przy pH 
7,2-8 i w temperaturze 20-30°C, po czym w otrzymanym związku 
hydrolizuje grupy acetylowe w obecności wodorotlenku sodo
wego w temperaturze 95-100°C, a otrzymany 4- aminobenze-
nosulfonylo- 4' -aminoanilid wyodrębnia się z roztworu przez 
obniżenie pH do 8-9 kwasem mineralnym i odfiltrowanie na 
znanych urządzeniach filtrujących. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 298127 (22)920619 5(51) C07C 405/00 
(31) 91 2092 (32)9106 24 (33) HU 
(86) 920619 PCT/HU92/00025 
(87) 93 01 07 WO93/00329 PCT Gazette nr 02/93 
(71) Kabi Pharmacia AB, Uppsala, SE; Chinoin 

Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, 
Budapeszt, HU 

(72) Ivanics József, HU; Szabó Tibor, HU; 
Hermecz István, HU; Dalmadi Gyula, HU; 
Ivanics Józsefné, HU; Kovács Gáborné, HU; 
Bahram Resul, SE 

(54) Sposób wytwarzania estru izopropylowego 
13,14-dihydro-15(R)-17-fenylo-18,19,20-trinor 
-PGF2α 

(57) Sposób otrzymywania estru izopropylowego 13,14-di-
hydro- 15/R/ -17-fenylo-18,19,20-trinor-PGF2a o wzorze ogól
nym (I), 

w którym R oznacza nasyconą lub nienasyconą, prostą, 
rozgałęzioną lub cykliczną grupę Ci 7-alkilową, grupę feny Iową 
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lub benzylową obejmuje redukcję grupy ketonowej w bocznym 
łańcuchu związku o wzorze (Vii), 

uwodornienie, otrzymanego 3,3a, 4,5,6,6a-heksahydro-2-okso-
4 -/5' -fenylo-3'/R/-hydroksypenta-1 '- enylo/-5-/4'-fenylobenzoi-
loksy/-2H-cyklopenta/b/ f uranu do 3,3a,4,5,6,6a-heksahydro -2-
okso-4-/5' -fenylo -37R/- hydroksy - 1 ' - pentylo /-5-/4' -feny-
lobenzoiloksy /-2H-cyklopenta/b/furanu, redukcję otrzymanego 
związku do 3,3a,4,5,6,6a-heksahydro-2-hydroksy -4-/5'-feny I o-
37R/-hydroksy-1 ' -pentylo/-5- /4'-fenyiobenzoiloksy/-2H-cyklo-
penta/b/ furanu, usunięcie z niego grupy zabezpieczającej z 
wytworzeniem 3,3a,4,5,6,6a-heksahydro-2r5-dihydroksy-4-/ 5'-
fenylo-3'/R/-hydroksy-1 ' pentylo/ -2 H-cyklopenta/b/furanu, a 
następnie przy użyciu halogenku 4-karboksybutylofosfoniowe-
go, przekształcenie otrzymanego związku w 13,14- dihydro-15/R/ 
-17 - fenylo-18,19,20 - trinor - PGFaa i na koniec przeprowadzenie 
wytworzonego związku w estry 13,14- dihydro-15/R/-17-fenylo-
18,19,20 -trinor-PGFax o wzorze ogólnym (I), przy pomocy związ
ku o wzorze ogólnym R-X, w którym R ma powyżej określone 
znaczenie, a X oznacza halogen, grupę siarczanową, mezylową, 
tozylową lub inną stosowną grupę. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 298718 (22)93 04 27 5(51) C07D 207/04 
C07D 207/26 
A61K 31/40 

(31) 92 4213931 (32)9204 28 (33) DE 
(71) Dr. Karl Thomae Gmbh, Biberach/Riss, DE 
(72) Linz Günter, Austel Volkhard, 

Himmelsbach Frank, Weisenberger 
Johannes, Müller Thomas, Pieper Helmut, 
Seewaldt-Becker Elke 

(54) Cykliczne iminopochodne, środki lecznicze 
zawierające te związki oraz sposób ich 
wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są cykliczne iminopochodne o 
wzorze ogólnym 1, sposób ich wytwarzania polegający na a) 
przekształceniu związku o wzorze ogólnym 1 za pomocą hydro
lizy, traktowaniu kwasami, termolizy albo hydrogenołizy w odpo
wiedni karboksyzwiązek, albo b) poddaniu reakcji ewentualnie 
utworzonego w mieszaninie reakcyjnej związku o wzorze ogólnym 
1 z aminą o wzorze ogólnym (Ri)a NH albo z jej solami addycyj
nymi z kwasem, albo c) poddaniu utlenianiu związku o wzorze 
ogólnym 1, w którym co najmniej jeden z rodników Ra-Rg 
zawiera grupę sutfonyiową albo sutfinylową, albo d) poddaniu 
reakcji związku o wzorze ogólnym 1 ze związkiem o wzorze 
ogólnym Z1-R3, albo e) poddaniu redukcji związku o wzorze 
ogólnym 1, w którym jeden z rodników Ra albo Rb oznacza grupę 
A" - B, a drugi z rodników Ra albo Rb oznacza grupę F-E-D, przy 
czym A" oznacza grupę cyjanową albo cyjanoalkilową, albo f) 
poddaniu reakcji związku o wzorze ogólnym 1 z S-aJkiloizotiomo-
cznikiem, albo g) poddaniu uwodornieniu związku o wzorze 4 
otrzymując związek o wzorze ogólnym 1, w którym Re i Rd 
każdorazowo oznaczają atom wodoru albo h) poddaniu estryfika-
cji związku o wzorze 1 związkiem o wzorze Z2-R4 i jeżeli potrzebne 
odszczepianiu grupy zabezpieczającej zastosowanej podczas re
akcji do zabezpieczenia reaktywnych grup i/albo ewentualnie 
rozdzieleniu na stereoizomery, i/albo przeprowadzeniu w sole. 

Przedmiotem wynalazku jest też środek leczniczy oraz sposób 
jego wytwarzania. Związki o wzorze ogólnym 1 obok działania 
przeciwzapalnego i działania hamującego rozpad tkanki kostnej 
wykazują działanie przeciwzakrzepowe, przeciwagregacyjne oraz 
działanie hamujące guzy albo przerzuty. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 298988 (22)93 0518 5(51) C07D 211/04 
C07D 223/04 
C07D 227/02 
C07D 279/10 
C07D 281/00 
A61K 31/395 
A61K 31/33 

(31)92 884664 (32)92 0518 (33) US 
(71) E.R. Squibb and Sons Inc., Princeton, US 
(72) Karanewsky Donald S., Barrish Joel C, 

Petrillo Edward W Jr., Robl Jeffrey A, 
Ryono Denis E. 

(54) Nowe pochodne kwasu octowego, środek 
farmaceutyczny, sposób wytwarzania nowych 
pochodnych kwasu octowego i sposób 
wytwarzania związków wyjściowych 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne kwasu oc
towego o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, 
grupę o wzorze R3-C(=0)- lub grupę o wzorze Ris-S-, R2 i R19 
są niezależnie wybrane spośród atomu wodoru, alkilu, cykloal-
kilo-(CH2)tn-, podstawionego alkilu, arylo-(CH2)m-, podstawio
nego arylo-(CH2)m- i heteroarylo-(CH2)m-, n oznacza zero lub 1, 
z tym że gdy R2 i R19 oba mają znaczenie inne niż atom wodoru, 
to wówczas n oznacza zero, m oznacza zero lub liczbę całkowitą 
1 - 6, R3 oznacza alkil, podstawiony alkil, cykloalkilo-(CH2)m-, 
arylo- (Cł-fe)™-, podstawiony arylo - (Cr-fe)™ - lub heteroarylo-
(CH2)m-, Ris oznacza alkil, podstawiony alkil, cykloaJkilo-(CH^m-, 
arylo-(CH^nr, podstawiony arylo- (CH2)m- lub heteroarylo-(CH2)m, 
względnie -S-Ri$ stanowi uzupełnienie symetrycznego disiarczku, 
w którym Ris oznacza grupę o wzorze 3, Xi oznacza połączone 
przez -NH- ugrupowanie pierścieniowe, które mają działanie tera
peutyczne jako podwójne inhibitory enzymu przekształcającego 
angiotensynę i obojętnej endopeptydazy. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 297472 (22)93 0120 5(51) O07D 235/04 
A61K 31/415 

(31) 92 4201554 (32) 92 01 22 (33) DE 
92 4219782 17 06 92 DE 
92 4225756 04 08 92 DE 

(71) Dr.Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, DE 
(72) Hauel Norbert, Narr Berthold, Ries Uwe, 

van Meel Jacques, Wienen Wolfgang, 
Entzeroth Michael 

(54) Benzimidazole, środki lecznicze zawierające 
te związki oraz sposób ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są benzimidazole o wzorze 
ogólnym 1, środek leczniczy zawierający te związki i sposób 
jego wytwarzania oraz sposób wytwarzania benzimidazoli pole
gający na a) cyklizacji ewentualnie utworzonego w mieszaninie 
reakcyjnej związku o wzorze 2, albo b) poddaniu reakcji odpo
wiedniego benzimidazolu ze związkiem bífenylowym o wzorze 
ogólnym 4 albo c) poddaniu reakcji hydrolizy, termolizy albo 
hydrogenolizy związku o wzorze ogólnym 5 przeprowadzając 
go w odpowiedni karboksyzwiązek albo d) odszczepieniu grupy 
zabezpieczającej grupę tetrazolilową od związku o wzorze ogól
nym 6, e) poddaniu reakcji związku o wzorze ogólnym 7, w 
którym R4 oznacza grupę 1 H-tetrazolilową, z kwasem azotowo-
dorowym albo jego solami. 

Nowe związki o wzorze ogólnym 1 są antagonistami 
angiotensyny. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 299445 (22)93 0623 5(51) C07D 277/42 
A61K 31/425 

(31)92 9207736 (32)92 0624 (33) FR 
(71) ELF SANOFI, Paryż, FR 
(72) Courtemanche Gilles, Gautier Claudie, 

Gully Danielle, Roger Pierre, Valette 
Gerard, Wermuth Camille Georges 

(54) Pochodne tiazolu, sposób ich wytwarzania i 
środki farmaceutyczne je zawierające 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze 1, w któ
rym Ri oznacza rodnik fenylowy lub naftylowy, ewentualnie 
podstawiony, Fte oznacza atom wodoru, chlorowca, rodnik alki
lowy, hydroksy mety Iowy lub formy Iowy, Ra oznacza rodnik alkilo
wy, cykloalkilowy, alkenylowy, cykloalkiloalkilowy lub fenylowy, 
FU oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub 
cykloalkiloalkilowy, Rs oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, 
cykloalkiloalkilowy, alkenylowy lub rodnik o wzorze B, w którym 
p=0, 1, 2 lub 3, Re oznacza rodnik fenylowy, pirydylowy, imi-
dazolilowy, piroiilowy, tienylowy, furylowy, ewentualnie podsta
wiony lub rodnik cykloalkilowy, m i n, takie same lub różne, 
oznaczają 0 lub 1 oraz ich możliwe stereoizomery i sole addy
cyjne. 

Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1 i środek farmaceutyczny. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 297337 (22)93 0108 5(51) C07D 307/82 
C07D 333/62 

(31) 92 9200623 (32) 92 0113 (33) GB 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Butler-Ransohoff John-E., Sturton Graham 
(54) Pochodne kwasu benzofuranylo- i 

tiofenylometylotio-alkanokarboksylowegoi 
sposób ich wytarzania 

(57) Pochodne kwasu benzofuranylo - i tiofenylometylotio 
-al kanokarboksy lowego wytwarza się za pomocą bromowania 
odpowiednich związków z grupą metylową i poddania tak 
otrzymanych bromków metylu reakcji z pochodnymi kwasu 
merkaptoalkanokarboksylowego. Nowe związki są przydatne, 
jako inhibitory oksydazy NADPH, do otrzymywania leków 
przeznaczonych, zwłaszcza do leczenia ostrych i przewle
kłych procesów zapalnych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 297716 (22) 93 02 12 5(51) C07D 401/00 
A61K 31/415 

(31) 92 4204270 (32) 92 02 13 (33) DE 
(71) Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, DE 
(72) Heckel Armin, Sauter Robert, Psiorz 

Manfred, Binder Klaus, Müller Thomas, 
Zimmermann Rainer 
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(54) Pochodne benzimidazoHlu, środki lecznicze 
zawierające te związki oraz sposób 
wytwarzania pochodnych benzimidazolilu 

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne benzimidazolu o 
wzorze ogólnym 1, środek leczniczy zawierający te związki, 
sposób jego wytwarzania oraz sposób wytwarzania benzimida-
zoli, polegający na tym, że a) poddaje się cyklizacji związek o 
wzorze ogólnym 2, w którym Xi albo Y i oznacza grupę formy lo-
aminową, a drugi z rodników Xi albo Yi oznacza grupę amino
wą, albo b) związek o wzorze ogólnym 3 poddaje się reakcji ze 
związkiem o wzorze ogólnym Z1-SO2-R3 albo c) związek o 
wzorze ogólnym 5, albo jego reaktywną pochodną poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym H-Ri i tak otrzymane 
związki o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przekształca się w inne 
związki o wzorze ogólnym 1, ewentualnie otrzymaną mieszaninę 
izomerów 1, 3 rozdziela się na izomery 1 i 3, albo racemat 
związku o wzorze ogólnym 1 rozdziela się na jego enancjomery, 
tak otrzymany związek o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się 
w sól, zwłaszcza dla farmaceutycznego zastosowania fizjologi
cznie tolerowaną sól z nieorganicznym albo organicznym kwa
sem albo zasadą. Nowe związki o wzorze ogólnym 1 oraz ich 
fizjologicznie tolerowane sole wykazują działanie przedłużające 
czas trombinowy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 299284 (22)93 0611 5(51) C07D 403/04 
A61K 31/415 

(31) 92 4219409 (32)92 0613 (33) DE 
92 4237656 071192 DE 

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

(72) Mederski Werner, DE; Dorsch Dieter, DE; 
Beier Norbert, DE; Schelling Pierre, CH; 
Lues Ingeborg, DE; Minck Klaus-Otto, DE; 
Osswald Mathias, DE 

(54) Pochodne benzimidazolu, sposób ich 
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i 
sposób jego wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych benzimidazo
lu o wzorze 1 i ich soli, sposobu wytwarzania tych nowych 
związków oraz preparatu farmaceutycznego i sposobu jego 
wytwarzania. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega na 
tym, że (a) związek o wzorze E-Z, w którym E oznacza wolną lub 

reaktywnie funkcyjnie przekształconą grupę -OH, a Z oznacza, 
z wyjątkiem H, rodnik R2 lub R3, poddaje się reakcji z właściwą 
pochodną benzimidazolu albo (b) związek o wzorze 4, traktuje 
się środkiem cyklizującym, albo (c) w przypadku wytwarzania 
związku o wzorze 1, w którym T oznacza -NR-CO- lub -CO-NR-, 
poddaje się reakcji odpowiednią pochodną benzimidazolu ze 
związkiem o wzorze X2R5(Cf,H4) lub z reaktywną pochodną tego 
związku, albo że związek o wzorze 1 uwalnia się z jednej z jego 
funkcyjnych pochodnych drogą traktowania środkiem solwoli-
zującym lub hydrogenoiizującym, i/albo że w związku o wzorze 
1, jeden lub kilka z rodników R̂  i/lub R3 przekształca się w jeden 
lub kilka innych rodników R2 i/lub R3, i/albo związek o wzorze 
1, w którym Y oznacza -CHR-CHR-, przeprowadza się drogą 
traktowania środkiem odwodorniającym w związek o wzorze 1, 
w którym Y oznacza -CR-CR-, i/albo zasadę lub kwas o wzorze 
1 przekształca się w jedną z ich soli. 

Nowe pochodne benzimidazolu oraz ich sole wykazują 
właściwości antagonistyczne względem angiotensyny-ll i dlate
go mogą być stosowane do leczenia nadciśnienia, aldosteroni-
zmu, niewydolności serca i podwyższonego ciśnienia wewnątrz-
gałkowego oraz zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 298717 (22)93 0427 5(51) C07D 405/10 
A61K 31/41 

(31) 92 4213919 (32) 92 04 28 (33) DE 
(71) Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, DE 
(72) Himmelsbach Frank, Austel Volkhard, 

Pieper Helmut, Linz Günter, Weisenberger 
Johannes, Müller Thomas 

(54) Cykliczne iminopochodne, sposób ich 
wytwarzania oraz środki lecznicze 
zawierające te związki 

(57) Przedmiotem wynalazku są cykliczne iminopochodne i 
ich sole o wzorze ogólnym B-X2-X1-A-Y-E, sposób ich wytwarza
nia polegający na a) reakcji związku o wzorze ogólnym H2N-C-
(=NH)-X2-Xi-A-Y-E ze związkiem o wzorze ogólnym Z1-B1, albo 
b) na reakcji związku o wzorze ogólnym B-X2-X1-A-Y-COOH ze 
związkiem o wzorze ogólnym Z2-E, albo c) reakcji związku o 
wzorze ogólnym B-X2-X1-A-Y-COOH ze związkiem o wzorze 
ogólnym H0-E2 albo d) na reakcji związku o wzorze ogólnym 
H2N-C(=NH)-X2-Xi-A- Y-E ze związkiem o wzorze ogólnym 
(R4O) PO(ORŚ) -Z3, odszczepieniu grupy zabezpieczającej zastoso
wanej do zabezpieczenia podczas reakcji grup reaktywnych oraz 
środki lecznicze zawierające te związki i sposób ich wytwarzania 

Związki o wzorze ogólnym 1 wykazują właściwości 
farmakologiczne, przede wszystkim działanie hamujące agre
gację. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 295284 (22) 92 07 15 5(51) C07F 9/30 
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź 
(72) Woźniak Lucyna, Stec Wojciech Jacek 
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(54) Sposób wytwarzania triestrów fosforu 
(57) Sposób wytwarzania triestrów fosforu o ogólnym wzo

rze 1, w którym R1 oznacza grupę alkilową, A i B są takie same 
lub różne i oznaczają grupy alkilowe, arylowe, alkiloaminowe, 
ary loaminowe lub alkoksylowe, pochodne alkoholi pierwszo- i 
drugorzędowych, polega na tym, że związek o wzorze 3, w 
którym A i B mają wyżej podane znaczenie, a R oznacza grupę 
alkilową lub ary Iową poddaje się reakcji z trrfluorooctanem rtęci, 
generując mieszany bezwodnik fosforowo-trifluorooctowy, który 
następnie poddaje się reakcji z alkoholem pierwszo- lub drugo-
rzędowym. 

Wariant sposobu polega na tym, że reakcję związku o 
wzorze 3 z trifluorooctanem rtęci prowadzi się w obecności 
alkoholu pierwszo- lub drugorzędowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295354 (22)92 0721 5(51) C07H15/207 
(71) Biochemie Gesellschaft m.b.H., Kundl, AT 
(72) Matous Heinrich Franz, Zeisl Erich 
(54) Sposób wytwarzania kompleksów 

pochodnych pleuromutyliny 
(57) Sposób wytwarzania kompleksów pochodnych pleu-

romutyliny o wzorze 1 w postaci wolnej zasady lub soli addycyj
nej z kwasem lub soli czwartorzędowej i cyklodekstryny polega 
na kompleksowaniu powyższej pochodnej pleuromutyliny z 
odpowiednią cyklodekstryną. 

Kompleksy mają zastosowanie jako środki farmaceu
tyczne, na przykład jako antybiotyki, zwłaszcza w medycynie 
weterynaryjnej, na przykład jako dodatki do pasz. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 299768 (22)93 07 22 5(51) C07J 5/00 
(31) 92 92306697 (32)92 07 22 (33) EP 
(71) AKZO N.V., Arnhem, NL 
(72) Campbell Alexander Cupples 
(54) Pochodna 21 -chloro-pregnanu, sposób 

wytwarzania pochodnej 21-chloro-pregnanu, 
środek farmaceutyczny i zastosowanie 
pochodnej 21 -chloro-pregnanu 

(57) Wynalazek dotyczy pochodnej 21-chloro-pregnanu o 
wzorze 2 i jej farmaceutycznie dopuszczalnych soli, sposobu jej 
wytwarzania, polegającego na tym, że odpowiednią pochodną 
z grupą wypieraną w pozycji 21 poddaje się reakcji z reagentem 
zawierającym chlorek lub pochodną 20-iminopregnanu podda
je się reakcji z N-chlorosukcynimidem, po czym otrzymany 
związek ewentualnie przeprowadza się w farmaceutycznie do
puszczalną sól oraz środka farmaceutycznego. 

Związki podawane dożylnie mają czynność znieczula
jącą, dużą moc i szybko zaczynają działać. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 295337 (22)92 0716 5(51) C08B 37/08 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Szosland Lidia, Janowska Grażyna 
(54) Sposób wytwarzania dibutyrylochityny 
(57) Sposób wytwarzania dibutyrylochityny, na drodze acy-

lowania chřtyny bezwodnikiem masłowym w obecności katali
zatora, polega na tym, że chrtynę handlową, po usunięciu z niej 
węglanu wapnia, poddaje się działaniu bezwodnika masłowego 
stosowanego w ilości 10-20 części objętościowych na 1 część 
wagową chityny, w środowisku roztworu kwasu nadchlorowego 
w kwasie masłowym, pełniącego równocześnie rolę katalizatora, 
użytego w ilości 0,5 - 3 części objętościowych na 1 część 
wagową chityny, wpierw w czasie do 72 godzin w temperaturze 
od -10°C do -15°C, a następnie w czasie 1 - 200 godzin w 
temperaturze 20 -50°C, po czym z odsączonego w eterze etylo
wym produktu reakcji usuwa się kwas masłowy i w końcu 
wyodrębnia się dibutyrylochrtynę albo w postaci folii, względnie 
dibutyrylochitynę wyodrębnia się w postaci proszku. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295357 (22)92 07 20 5(51) C08G 75/26 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 
(72) Kultys Anna, Podkościelny Wawrzyniec 
(54) Sposób wytwarzania nowych 

poliestrowo-siarkowych mas plastycznych 
(57) Sposób polega na tym, że liniowe, ałifatyczno-aromaty-

czne tiopoliestry, ulegające sieciowaniu siarką, o podanym wzo
rze ogólnym, gdzie X oznacza grupę metylenową, etylenową, 
propylenową, izopropylenową,butylenową albo izobutyleno-
wą zaś Y oznacza grupę /CHŠ/n przy czym n=2 do 6, grupę 
/CH2CH20CH2CH2/m przy czym m=1 do 3, grupę izopropyle-
nową albo grupę izobutylenową miesza się i ogrzewa z siarką 
elementarną w atmosferze obojętnej. 

Nowe masy mają zastosowanie jako modyfikatory gu
my, kompozycje uszczelniające, materiały do oznakowania ulic, 
materiały izolacyjne oraz innego rodzaju powłoki. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 295315 (22) 92 07 16 5(51) C08K 5/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Rafineryjnego, Płock; Politechnika 
Warszawska, Warszawa 

(72) Rokicki Gabriel, Kielkiewicz Jędrzej, 
Frączek Kazimierz, Wawak Janina, 
Rembowski Piotr 
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(54) Sposób modyfikacji bezwodnikowych 
utwardzaczy żywic epoksydowych 

(57) Sposób modyfikacji bezwodnikowych utwardzaczy żywic 
epoksydowych, zwłaszcza bezwodników kwasu tetra- i heksahy-
droftatowego lub ich mieszanin, polega na dodaniu do 100 części 
wagowych utwardzacza 10-80 części wagowych produktu reakcji 
bezwodnika maleinowego z olejem tungowym, przy czym reakcję 
maleinizacji prowadzi się dla stosunku molowego jak 1:2,5 do 
1 3,5 oleju do bezwodnika maleinowego w temperaturze 170-
220°C, w obecności 0,2-2,0% wagowych heptanu lub innego 
węglowodoru alifatycznego lub cykbalifatycznego o liczbie ato
mów węgla 6-10. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295359 (22) 92 07 20 5(51) C08L11/00 
(71) Zakłady Gumowe Górnictwa, Bytom 
(72) Stępień Kazimierz, Sugalska Aurela, Kozak 

Sławomir 
(54) Trudnopalna antystatyzowana mieszanka 

gumowa przeznaczona w szczególności do 
ogumowywania bębnów napędowych 
przenośników taśmowych 

(57) Antystatyzowana mieszanka gumowa przeznaczona w 
szczególności do ogumowywania bębnów napędowych prze
nośników taśmowych, składająca się z napełniacza w postaci 
mieszaniny tlenków krzemu, trójtlenku antymonu, zmiękczacza 
fosforanowego, chloroparafiny o zawartości ok. 70% chloru, 
kwasu stearynowego, tlenku cynku, tlenku magnezu,przyspie
szacza wulkanizacji, antystatyku oraz siarki charakteryzuje się 
tym, żezawiera kompozycję kauczuków syntetycznych i naturalnych 
o zawartości 45-100 części wagowych kauczuku chloroprenowego 
modyfikowanego dwusiarczkiem czterometylotiuramu, 0-45 części 
wagowych kauczuku chloroprenowego modyfikowanego merkap-
tanami, 0-20 części wagowych kauczuku naturalnego oraz 0-10 
części wagowych cis 1,4 - poli butadienu w przeliczeniu na 100 części 
wagowych kompozycji kauczuków oraz kompozycję sadz w ilości 
40-50 części wagowych na 100 części wagowych kauczuków o 
zawartości 10-50 części wagowych sadzy piecowej przewodzącej i 
0-40 części wagowych sadzy aktywnej, a całość uzupełniona jest 
30-40 częściami wagowymi uwodnionego tlenku glinu i 1-3 części 
wagowych ant/utleniacza w postaci pochodnej paraf eny lenodwu-
aminy na 100 części wagowych kompozycji kauczuków. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295304 (22) 92 07 16 5(51) C08L 23/10 
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

Warszawa 
(72) Zimek Zbigniew, Bułhak Zofia, Bojarski 

Jerzy, Mirkowski Krzysztof, Stachowicz 
Wacław 

(54) Kompozycja polipropylenu i sposób 
wytwarzania sprzętu medycznego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja polipropyle
nu odporna na promieniowanie jonizujące i sposób wytwarzania 
z niej sprzętu medycznego, głównie strzykawek jednorazowego 
użytku, sterylizowanego radiacyjnie wiązką elektronów w akce
leratorze lub promieniami gamma w urządzeniach z promienio
twórczym ^Co, dawkami 15-50 kGy. 

Kompozycja zawiera mieszaninę homopolimeru poli
propylenu; kopolimeru propylen-etylen o zawartości etylenu 
10-50% wagowych, w ilości 5-50% wagowych w stosunku do 
masy propylenu; kopolimeru etylen-octan winylu o zawartości 
octanu winylu 5-50% wagowych, w ilości 1-15% wagowych w 
stosunku do masy propylenu i polistyrenu w ilości 0-5% wago
wych w stosunku do masy propylenu, poddaną uprzednio mo

dyfikacji na drodze mikroheterogenizacji składników w stanie 
stopionym, a następnie granulowaniu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 295308 (22) 92 07 14 5(51) C08L 31/04 
(71) Ajtner Andrzej, Poznań 
(72) Urbaniak Włodzimierz 
(54) Kompozycja do wytwarzania materiałów 

elewacyjnych, zwłaszcza w postaci płytek 
okładzinowych i sposób wytwarzania 
elementów elewacyjnych, zwłaszcza w postaci 
płytek okładzinowych 

(57) Kompozycja do wytwarzania materiałów elewacyjnych, 
zwłaszcza w postaci płytek okładzinowych stanowi mieszaninę 
10-40 części wagowych wodnej dyspersji polioctanu winylu lub 
jego kopolimerów, 20-100 części wagowych napełniacza o uziar-
nieniu 0,15-2,5 mm, 0,5 do 10 części wagowych plastyfikatora i 
ewentualnie 0,5 do 20 części wagowych pigmentu i/lub po 0,1 do 
5 części wagowych stabilizatora i/lub środka smarnego i/lub środ
ka hydrofobizującego i/lub środka przeciwpalnego. 

Sposób polega na tym, że zmieszania składników do
konuje się w temperaturze 278-333 K, po czym w temperaturze 
278-333 K formuje się elementy elewacyjne, które następnie 
suszy się w temperaturze 288-373 K Uformowane i wysuszone 
elementy pokrywa się ewentualnie impregnatem silikonowym. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 299047 (22) 93 05 24 5(51) C08L 33/06 
C08F 20/02 

C09J 133/02 
(31) 92 903046 (32) 92 06 23 (33) US 
(71) ROHM AND HAAS COMPANY, 

Filadelfia, US 
(72) Chou Chuen-Shyong, Kesselmayer Mark 

Alan, Lavoie Alvin Charles 
(54) Kompozycja zawierająca składnik 

polimerowy wzbogacony w kwas i składnik 
polimerowy nie wzbogacony w kwas oraz 
sposób wytwarzania wieloskładnikowej 
kompozycji klejowej ulegającej ponownemu 
roztwarzaniu 

(57) Kompozycja klejowa zawiera wzbogacony w kwas skład
nik polimerowy i nie wzbogacony w kwas składnik polimerowy, 
które wytwarza się z mieszanin monomerów ulegających polime
ryzacji wolnorodnikowej. 

Kompozycje klejowe są przydatne jako kleje przylepco
we, do laminowania, do folii i do opakowań, ale również jako 
kleje do tkanin, włókniny, elementów konstrukcyjnych i płytek 
ceramicznych oraz jako kleje do drewna. 

Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania 
kompozycji. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 299029 (22) 93 05 21 5(51) C08L 55/02 
(31)92 001224 (32)92 05 21 (33) IT 
(71) Enichem S.p.A., Mediolan, IT 
(72) Mori Francesco, Fasulo Gian Claudio 

(54) Ognioodporna kompozycja termoplastyczna 
oparta na odpornym na udar 
winylowo-aromatycznym kopolimerze 

(57) Wynalazek dotyczy ognioodpornej bezchlorowcowej kom
pozycji termoplastycznej, klasyfikowanej jako VO według próby UL 
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94 V, która zawiera odporny na udar bezchlorowcowy kopolimer 
winy lowo-aromatyczny składający się z winy lowo-arom aty czne-
go monomeru, akrylowego monomeru i kauczuku, bezchlorow
cowy poliwęglan aromatyczny oraz czerwony fosfor. Kompozy
cja zawiera ewentualnie związek organiczny zawierający fosfor 
o wzorze 1 i środek przeciwko skapywaniu. Kompozycja może 
ponadto zawierać szczepiony polimer składający się z ela
stomery cznego rdzenia o Tg niższej niż 10°C i zawierający 
zaszczepione na nim łańcuchy winy lowo-aromaty czny eh mono
merów. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 295347 (22)92 07 20 5(51) C09K 7/00 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, Kraków; Sanocki Zakład 
Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok 

(72) Półchłopek Tadeusz; Raczkowski Józef, 
Dudek Alfons; Regucki Krzysztof; Nycz 
Roman; Potera Józef, Zięba Andrzej; 
Sokołów Aleksy, SU; Kulpin Leonid, SU; 
Kapcanow Borys, SU; Dubin Igor, SU 

(54) Sposób chemicznej obróbki odwiertów 
eksploatacyjnych 

(57) Sposób polega na tym, że do odwiertu zatłacza się 
roboczy roztwór reakcyjny, po czym roztwór ten wtłacza się do 
strefy przyodwiertowej warstwy produktywnej w interwale perfo
racji. Po upływie czasu potrzebnego na przereagowanie robocze
go roztworu reakcyjnego z kolmatującym materiałem ilastym do 
odwiertu wtłacza się dodatkowy roztwór środka chemicznego 
zmniejszającego, lepkość substancji poreakcyjnej zawierającego 
produkty reakcji chemicznej roboczego roztworu reakcyjnego z 
kolmatującym materiałem ilastym. Zatłaczanie powyższego środ
ka odbywa się okresowo podczas usuwania produktów reakcji i 
trwa do czasu ustabilizowania lepkości substancji poreakcyjnej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295340 (22)92 0716 5(51) C10G 1/00 
(75) Badura Jerzy, Gliwice; Krop Eugeniusz, 

Ustroń; Stachowska Anna, Gliwice 
(54) Sposób odzyskiwania węglowodorów z 

mieszaniny z powietrzem lub innymi gazami 
inertnymi 

(57) Sposób polegający na niskotemperaturowej absorpcji 
par węglowodorów w mieszaninie węglowodorów o wyższej 
temperaturze wrzenia, destylacji roztworu poabsorpcyjnego, 
reabsorpcji lub kondensacji odzyskanych w destylacji węglowo
dorów charakteryzuje się tym, że absorpcję prowadzi się tak, 
aby stężenie węglowodorów w gazach poabsorpcyjnych wyno
siło 40 do 150 g/m3, po czym gazy poabsorpcyjne poddaje się 
oczyszczaniu w układzie katalitycznego spalania z cyrkulacją 
spalin w taki sposób, aby spalanie zachodziło w fazie gazowej, 
autotermicznie i z równoczesnym przyrostem temperatury spa
lin o 150 do 300°C, przy czym ciepło spalin wykorzystywane jest 
pośrednio lub bezpośrednio, do destylacji roztworu poabsor
pcyjnego. 

Sposób znajduje zastosowanie głównie w procesie od
zyskiwania węglowodorów C3-C6 z ich mieszaniny z powie
trzem, powstającej w stacjach nalewczych paliw przy przeładun
ku i przechowywaniu benzyn. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 298133 (22)92 0311 5(51) C10G1/04 
(31) 91 91104099 (32) 9103 16 (33) EP 
(86) 92 0311 PCT/EP92/00535 
(87) 921001 WO92/16600 PCT Gazette nr 25/92 
(71) TORF ESTABLISHMENT (LI/LI), Vaduz, 

LI 
(72) Tołpa Stanislaw, Gersz Tadeusz, Ritter 

Stanisława, Kukla Ryszard, Skrzyszewska 
Małgorzata, Tomków Stanislaw 

(54) Sposób ekstrakcji torfu oraz urządzenie do 
ekstrakcji torfu 

(57) Sposób polega na tym, że środek ekstrahujący, roztwór 
wodorotlenku sodu zawierający 0,2 - 0,7% NaOH przepuszcza 
się od dołu przez złoże torfu rozdrobnionego i przesianego, 
odbierając go znad tego złoża z taką szybkością, że przepływ 
środka ma charakter laminarny, a otrzymany ekstrakt jest wolny 
od stałych cząstek torfu poddawanego ekstrakcji. 

Urządzenie ma co najmniej jeden zbiornik zasobowy na 
środek ekstrahujący (NaOH), co najmniej jeden ekstraktor (E) i 
co najmniej jeden zbiornik obiegowy (Z) do zbierania środka 
ekstrahującego wzbogaconego o wyekstrahowane substancje, 
rurociągi zasilające z zamontowanymi na nich pompami (P) 
prowadzące ze zbiornika zasobowego (NaOH) jak i z ekstrakto-
ra (E) oraz rurociągi odbierające ekstrakt ze szczytu każdego 
ekstraktora (E) prowadzące do współpracującego z nim zbior
nika obiegowego (Z). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 295295 (22) 92 07 14 5(51) C10M169/04 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Rafineryjnego, Płock 
(72) Waligórski Zdzisław 
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(54) Olejowy środek antyadhezyjny 
(57) Olejowy środek antyadhezyjny przeciwdziałający przy

czepności betonu do form i deskowań składa się z 95 do 97,5 
części wagowych oleju mineralnego o lepkości nie wyższej niż 
170 mm2/s w temperaturze 20°C, temperaturze krzepnięcia nie 
wyższej niż 10CC, temperaturze zapłonu nie wyższej niż 130°C 
oraz z 2,3 do 4,8 części wagowych kwasów tłuszczowych, 0,1 
do 0,2 części wagowych depresatorów i 0,05 do 0,095 części 
wagowych niejonowych środków powierzchniowo czynnych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297691 (22)93 0210 5(51) C12N 15/80 
(31)92 833496 (32)92 0210 (33) US 

92 2062023 270292 CA 
(71) Novopharm Limited, Scarborough, CA 
(72) Dahiya Jagroop S. 
(54) Sposób wytwarza nia lowastatyny i nowe 

transformanty grzybowe zdolne do 
wytwarzania lowastatyny 

(57) Sposób wytwarzania lowastatyny polega na tym, że 
poddaje się fermentacji odżywczą pożywkę zawierającą trans
formowany szczep grzyba Aspergillus wybrany z grupy, do 
której należą A. oryzae, A. niger, A. nidulans, A. fumigatus i A. 
fiavus, który to szczep nie jest zdolny do ekspresji lowastatyny, 
ale który został poddany transformacji dla wprowadzenia obce
go DNA kodującego zestaw enzymów zdolnych do syntezy 
lowastatyny i selekcjonującego markera, następnie wyodrębnia 
się lowastatynę z odżywczej pożywki. 

Przedmiotem wynalazku są również nowe transforman-
ty grzybowe zdolne do wytwarzania enzymów zdolnych do 
syntezowania lowastatyny i są one szczepami Aspergillus sp. 
wybranymi z grupy do której należą A. oryzae, A. niger, A. 
nidulans, A. fumigatus i A. fiavus, które są pierwotnie niezdolne 
do ekspresji lowastatyny ale zawierają obcy DNA zawierający 
geny kodujące zestaw enzymów zdolnych do syntetyzowania 
lowastatyny. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 299393 (22)93 0618 5(51) C21B 11/10 
(31)92 9208327 (32)920706 (33) FR 
(71) UNIMETAL Société Française des Aciers 

Longs, Rombas, FR 
(72) Blum Jacques, Heckel François, Pernet 

Daniel, Rocchi Dominique 
(54) Piec metalurgiczny, zwłaszcza elektryczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest piec metalurgiczny, zwła

szcza elektryczny, do wytapiania stali, a także do obróbki cie
kłego metalu. 

Piec (10) zawiera tygiel (12), zamknięty za pomocą 
sklepienia pływającego (16) oraz środki uszczelniające (40,44) 
pomiędzy sklepieniem (16), a tyglem (12). 

Te środki uszczelniające obejmują dwie przyległe po
wierzchnie (40,44), wykonane: jedna na obrzeżu obwodowym 
(43) sklepienia (16), a druga na obrzeżu obwodowym (21) tygla 
(12). 

Pierwsza powierzchnia (44) jest w przybliżeniu toroidal-
na, natomiast druga powierzchnia (40) ma w przybliżeniu kształt 
stożka ściętego. 

Przyległe powierzchnie (40, 44) umożliwiają centrowa
nie sklepienia (16) względem osi (X) tygla (12). Obrzeże obwo
dowe (21) tygla (12) zawiera nadstawkę (22), na której wykona
na jest jedna (40) z powierzchni przyległych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 295339 (22)92 0716 5(51) C23F11/00 
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice; 

POLIFARB Cieszyn S.A. Cieszyn 
(72) Zubielewicz Małgorzata, Śmieszek Edward, 

Cuber Antoni, Wiśniewski Andrzej, Lose 
Bolesław, Tyczkowska Kazimiera 

(54) Antykorozyjny trudno palny środek 
powłokotwórczy 

(57) Środek zawiera 20 do 200 części wagowych żywicy 
metylosilikonowej i/lub metylofenylosilikonowej, 200-700 części 
wagowych żywicy alkidowej lub mieszaniny żywic alkidowych 
we wzajemnym stosunku wagowym 1:1 do 1:35, 100 do 500 
części wagowych pigmentów i wypełniaczy, 20 do 70 części 
wagowych środków pomocniczych, 50 do 150 części wagowych 
rozpuszczalników organicznych oraz 50 do 300 części wago
wych antypirenu. 

Środek jest przeznaczony do gruntowania powierzchni 
stalowych narażonych na działanie czynników mechanicznych 
korozyjnych i podwyższonej temperatury do 423 K. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295345 (22) 92 07 17 5(51) C25B 11/04 
(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów i 

Ogniw, Poznań 
(72) Olszewski Jan, Markiewicz Zbyszko, Kunicki 

Jerzy, Kopczyk Maciej, Gabryelewicz 
Edmund, Naskrent Henryk 

(54) Sposób wytwarzania gęstwy do wyrobu 
nośnika mas czynnych elektrod akumulatora 
zasadowego 

(57) Sposób wytwarzania gęstwy polega na tym, że do uprze
dnio przygotowanej mieszaniny wodnej proszku niklu, soli sodowej 
karboksymetylocelulozy i gliceryny wprowadza się 2,54% wodny 
roztwór metylocelulozy lub 1,5-2,5% wodny roztwór metylohydro-
ksyceiułozy, następnie całość miesza się, dodaje proszku niklu i 
ponownie miesza, po czym tak otrzymaną gęstwę poddaje się 
sezonowaniu. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 298685 (22)93 04 23 5(51) C25D 17/00 
(31)92 4214637 (32)9204 25 (33) DE 
(71) KG Favorit-Filterbau GmbH & Co., Lübeck, 

DE 
(72) Henssler Ulrich, Rothe Günther, Voigt 

Robert 
(54) Obudowa kąpieli do cynkowania 
(57) Obudowa kąpieli do cynkowania na kąpiel cynkującą 

(2), umieszczoną w hali fabrycznej poprzecznie do kierunku 

przenoszenia przedmiotów obrabianych charakteryzuje się ty m, 
że na każdym wąskim boku kąpieli cynkującej (2) znajduje się 
szkielet przytrzymujący (10,10'), a pomiędzy szkieletami przy
trzymującymi (10,10') ciągną się dwa wrota toczne (4, 4'), które 
są zbudowane z oddzielnych segmentów (6) i które zamykają 
się w pionowej płaszczyźnie środkowej kąpieli cynkującej (2). 
Cięgno linkowe (16) pociąga najwyższe segmenty do góry do 
położenia zamknięcia, a wraz z nimi następne segmenty; cięgno 
łańcuchowe (17) współpracuje z najniższym segmentem wrót i 
może go podnieść do zadanego położenia tak, iż obudowa jest 
bądź całkowicie zamknięta, bądź też otwarty jest dolny obszar 
jako obszar roboczy. 

(8 zastrzeżeń) 

A2(21) 294201 (22)92 0413 5(51) C25F1/06 
(71) DIORA Spółka Akcyjna, Dzierżoniów 
(72) Bilińska Iwona, Szwed Stańczak Bogusława, 

Grefling Stefan 
(54) Sposób odtłuszczania 
(57) Sposób odtłuszczania detali stalowych w procesie ele

ktrochemicznym, polega na tym, że przeprowadza się go w 
kąpieli, w której rozpuszcza się wodorotlenek sodu NaOH w 
ilości 100 g/cm i dodaje się sacharozę C12H22O11 w ilości 100 
g/dm3. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 295356 (22) 92 07 20 5(51) D06P 1/02 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Szadowski Jerzy, Niewiadomski Zbigniew 
(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 

celulozowych bezpośrednimi barwnikami 
monoazowymi 

(57) Sposób polega na tym, że stosuje się barwnik o wzorze 
ogólnym 1, w którym A oznacza resztę odpowiednich cyklicz
nych układów imidowych, zaś X oznacza resztę sulfonowej 
pochodnej 1 -feny!o-3-metylo-pirazolonu-5 lub resztę odpowied-

niej pochodnej naftolu, przy czym ilość stosowanego bezpo
średniego barwnika monoazowego wynosi 0,5 - 5,0% wago
wych w stosunku do masy barwnika. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 299960 (22)93 08 04 5(51) E01C 13/00 
(75) Faliński Krzysztof, Wrocław 
(54) Nawierzchnia kortu tenisowego 
(57) Nawierzchnia składa się z trzech warstw o różnej grubo

ści i granulacji. Warstwa spodnia, zatrzymująca wodę, ma gru-

bóść 5 - 8 cm i granulację 0-16 mm i składa się z melafiru lub 
porfiru, szlaki uspokojonej i glinki mielonej. Warstwa środkowa, 
dynamiczna, ma grubość 3 -10 cm i granulację 0-5 mm i składa 
się z melafiru lub porfiru, szlaki uspokojonej, glinki mielonej i 
siarczanu wapnia. Warstwa wierzchnią ściemo-tumiejową ma gru
bość do 0,5 cm i granulację 0 - 2,5 mm i składa się z malafiru lub 
porfiru, cegły mielonej klinkierowej, marmuru i glinki mielonej. 
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Stosując różne grubości warstw i dobierając proporcje 
składników otrzymuje się korty zarówno o przeznaczeniu zawo
dowym jak też rekreacyjnym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299301 (22)93 0614 5(51) E03C1/32 
(31) 92 2280 (32)92 0720 (33) CH 
(71) GEBERIT AG,Jona,CH 

(72) Warkus Clemens, Schweigert Adolf 
(54) Płyta przyłączeniowa do mocowania 

zwłaszcza armatur sanitarnych 
(57) Płyta przyłączeniowa, do mocowania zwłaszcza armatur 

sanitarnych, mająca prostokątną, płaską ściankę przednią (2), 
jest zaopatrzona w dwie grupy, złożone każda z trzech miejsc 
zamocowania (3a, 3b, 3c), służące do zamocowania armatury 
sanitarnej, na przykład zaworów odcinających lub Kp. Obydwie 
grupy posiadają przynajmniej dwa miejsca zamocowania (3b, 
3c), leżące na prostej (A) oraz przynajmniej jedno trzecie miej
sce zamocowania (3a). Odstęp (Y) miejsc zamocowania (3a) jest 
różny od odstępów (X, Z) zamocowania (3b, 3c). Miejsce zamo
cowania (3a, 3b i 3c) są tak rozmieszczone na płycie przyłącze
niowej (1), że umożliwiają zamocowanie na niej wszystkich, 
znajdujących się praktycznie w użyciu armatur sanitarnych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 299302 (22)93 0614 5(51) E03C1/32 
(31) 92 2245 (32) 92 07 16 (33) CH 
(71) GEBERIT AG,Jona,CH 
(72) Warkus Clemens, Vogel Thomas 
(54) Płyta przyłączeniowa na podstawie nośnej 
(57) Płyta przyłączeniowa maw ściankach otwory (4a) umiej

scowione wokół krawędzi. Otwory (4a) służą do wprowadzenia 
obrotowych zacisków kształtowych (15), z których każdy posia
da uchwyt (17) i główkę (16). Główka (16) jest ukształtowana 
odpowiednio do kształtu rowka, na jaskółczy ogon, znajdujące
go się na pręcie profilowym (IO) i zostaje w nim zakleszczona. 
U góry na główce (16) ukształtowany jest trzpień ustalający 
(16b), który wchodzi w bruzdy (12) u profilowane na pręcie (10). 
Obrotowe zaciski kształtowe (15) mogą być zakładane i zakle
szczane bez użycia narzędzi i umożliwiają niezależne mocowa
nie płyty (1) na podstawie nośnej, składającej się z prętów 
profilowych (10). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 296900 (22) 92 12 08 5(51) E03D 1/20 
(75) Pyrkosz Florian, Lubliniec 
(54) Spłuczka klozetowa średniego zawieszenia 
(57) Spłuczka wewnątrz zbiornika (1), który stanowi zewnę

trzną obudowę w formie spłaszczonego kielicha kwiatu i spełnia 
funkcję lejka, posiada drugi obrotowo - przechylny pojemnik (2) 
na wodę w kształcie półkrążka, który dzięki czopom (3) i (4) 
zawieszony w jarzmach pozwala za pomocą dźwigni (6) na 
wylewanie dowolnej ilości wody z pojemnika (2) do zbiornika 
(1), skąd rurą spustową spływa ona do muszli. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295432 (22)9207 23 5(51) E03D 9/05 
(71) Przedsiębiorstwo UNIVEX Sp. z o.o., 

Kraków 
(72) Pamuła Krzysztof 
(54) Układ przewietrzania muszli klozetowej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpośredniego prze

wietrzania muszli klozetowej z odprowadzeniem niepożądanych 
zapachów do pionu kanalizacyjnego. 
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Wentylator (W) usytuowany jest w obwodzie połączo
nym z dopływem (D) wody z instalacji wodociągowej do muszli 
i z odpływem (O) muszli do Instalacji kanalizacynej, tak że kanał 
ssący wentylatora (W) połączony jest z kanałem dopływu (D) 
wody, zaś kanał tłoczący wentylatora (W) połączony jest z kana
łem odpływu (O) muszli, pomiędzy jej syfonem a pionem kana-
lizacynym (P), przy czym w kanale ssącym, pomiędzy otworem 
wlotowym wentylatora (W) a króćcem ssącym usytuowanym w 
trójniku (T1 ) dopływu (D) wody, umieszczony jest zwrotny zawór (Z1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295370 (22)92 0720 5(51) E03F 5/02 
E02D 29/12 

(75) Krysiak Grzegorz, Łódź 
(54) Pokrywa kanału odwadniającego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kształtu pokrywy ka

nału odwadniającego. 
Płyta pokrywy (1) oparta jest na podporach (2), w któ

rych znajdują się otwory wlewowe (3). 
(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295338 (22) 92 07 16 5(51) E04B 1/18 
(75) Trześniak Cezary, Lublin 
(54) Konstrukcja ramowa dwuspadowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji ramowej ustroju 

nośnego hali o dwuspadowym pochyleniu rygla o zwiększonej 
zdolności do przenoszenia obciążeń. 

Konstrukcja ramowa posiada rygiel (1), do którego za
budowany jest ściąg (3). Kalnica rygla (1) usytuowana jest 
niesymetrycznie, zaś napinające łącze (7) jest usytuowane na 
niesymetrycznie załamanym ściągu (3) w dowolnym miejscu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295252 (22)920710 5(51) E04B 2/42 
(75) Kamiński Ireneusz, Katowice 
(54) Ściana osłonowa budynku 
(57) Ściana osłonowa budynku wykonana z prefarykowa-

nych elementów osłonowych rozwiązuje zagadnienie szybkiego 
i oszczędnego wykonywania elewacji o dużej trwałości ścian 
budynków mieszkalnych i przemysłowych, nowo wznoszonych 
oraz istniejących docieplanych. 

Ściana osłonowa ma elementy osłonowe (1) połączone 
ze sobą w poziomie za pomocą prętów (2), osadzonych we 

wnękach (3a) i (3b) i w pionie za pomocą obcych piór z prętów, 
umieszczonych wzdłuż krawędzi poziomej tych elementów (1). 
Nadto elementy (1) utwierdzone są do pionowego pręta nośne
go (5) za pomocą wiązania z drutu (6), łączącego pręt poziomy 
(2) z prętem pionowym (5). Pręt (5) wraz z wiązaniem z drutu (6) 
zalany jest betonem (7) w odstępach, tworząc pustkę powietrz-
no-izolacyjną. 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 295438 (22)92 07 23 5(51) E04B 5/00 
E04B 1/62 

(61) 293935 
(75) Cyrul Antoni, Rzeszów 
(54) Sposób wytwarzania prefabrykowanych 

izolacyjnych elementów stropowych oraz 
prefabrykowany izolacyjny element stropowy 

(57) Sposób polega na tym, że do dolnej powierzchni płyty 
styropianowej (1) przykleja się siatkę (3) z włókna szklanego, po 
czym do górnej powierzchni tej płyty przykleja się monolityczne 
kształtki styropianowe (4) ze ściętymi narożami (5). Z kolei we 
wnękach utworzonych pomiędzy sąsiednimi kształtkami oraz na 
ich górnej powierzchni umieszcza się zbrojenie stalowe (6), po 
czym całość zalewa się nadbetonem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295375 (22)92 07 21 5(51) E04C1/00 
(75) Cyrul Antoni, Rzeszów 
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(54) Prefabrykowana szalunkowa kształtka 
budowlana 

(57) Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowana szalunko
wa kształtka budowlana wykonana ze styropianu, stosowana w 
budowie ścian nośnych i działowych zwłaszcza domów miesz
kalnych. 

Kształtka ma dwie ściany boczne (1 i 2), do których 
przyklejone są elementy poprzeczne (3) o wysokości równej 
wysokości tych ścian, tworząc co najmniej dwie komory za
mknięte (4), a do powierzchni ścian bocznych (112) przyklejona 
jest siatka z włókna szklanego powleczonego tworzywem sztu
cznym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295269 (22)920713 5(51) E04C 2/12 
(75) Pabiś Bogumił, Warszawa 
(54) Klockowa płyta drzewna 
(57) Płyta składająca się ze sklejonych ze sobą klocków 

drewnianych, charakteryzuje się tym, że dowolnego kształtu 
klocki (1) ustawione są względem siebie tak, że wszystkie mają 
włókna drzewne skierowane pod kątem - korzystnie prostym -
do powierzchni użytkowej (2) płyty. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295399 (22)9207 23 5(51) E04F 13/08 
(75) Karda Józef, Warszawa 
(54) Płyta elewacyjno-ocieplająca 
(57) Płyta zawiera płytę główną (1 ) w kształcie kwadratowego 

prostopadłościanu wykonaną z tworzywa gipsowego, mającą w 
przekroju poprzecznym kształt podłużnej litery U, wewnątrz 
której umieszczony jest kwadratowy styropianowy wkład izola
cyjny (2). Płyta główna (1) posiada na wszystkich czterech 
płaszczyznach bocznych (3) od strony powierzchni czołowej (4) 
prostokątny rowek (5). Wszystkie cztery rogi płyty głównej (1 ) na 
całej swej szerokości posiadają stażowanie w kształcie wewnę
trznego łuku. Ponadto płyta główna (1) na swej powierzchni 
czołowej (4) posiada odciśniętą fakturę ozdobną. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 295430 (22) 92 07 23 5(51) E04F 13/08 
(71) MARBET Przedsiębiorstwo Zagraniczne, 

Bielsko-Biała 
(72) Mysłowski Włodzimierz 

(54) Sposób wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków trójwarstwowymi 
płytami elewacyjno-ocieplającymi, 
trójwarstwowa płyta elewacyjno-ocieplajaca i 
element mocujący te płyty 

(57) Sposób wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych bu
dynków trójwarstwowymi płytami elewacyjno - ocieplającymi, 
przyklejanymi do ściany budynku na styk z zachowaniem mijan
kowego układu spoin charakteryzuje się tym, że gotowe trójwar-
stwowe płyty elewacyjno - ocieplające z warstwą eiewacyjną (3) 
i obwodowymi wybraniami mocowane są do ściany budynku 
elementami mocującymi (5) rozmieszczonymi na dwóch sąsied
nich zewnętrznych bokach płyt elewacyjno • ocieplających w 
taki sposób, że przy prowadzeniu robót ocieplających od góry 
budynku, skrzydełko zewnętrzne elementu mocującego (5) jest 
wciśnięte do płyty przy krawędzi wybrania płyty, a skrzydełko 
zewnętrzne obejmuje wybranie sąsiadującej płyty. Przy prowa
dzeniu robót ocieplających od dołu budynku usytuowanie skrzy
dełek jest odwrotne. Stopka elementu mocującego (5) mocowana 
jest bezpośrednio do ściany budynku za pomocą kolka rozporo
wego (13). 

Trójwarstwowa płyta elewacyjno - ocieplająca wykona
na jest ze styropianu (1), warstwy podkładowej (2) i warstwy 
elewacyjnej (3) jako gotowy wyrób, w którym płyta styropianowa 
(1) ma obwodowe wybrania, zaś kształt płyty przypomina dwie 
nałożone na siebie płyty przesunięte w płaszczyźnie pod kątem 
. Element mocujący (5) te płyty posiada stopkę z otworem oraz 
prostopadłą do stopki ściankę o wysokości równej lub większej 
od grubości wybrania płyty trójwarstwowej oraz równoległe do 
stopki skrzydełko wewnętrzne i skrzydełko zewnętrzne posiada
jące długość równą głębokości wybrania płyty elewacyjno -
ocieplającej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 298343 (22)93 0401 5(51) E04H15/32 
(31) 92 5399 (32) 92 04 02 (33) KP 

92 12204 03 07 92 KP 
(71) BAEJIN CORPORATION, Seoul, KP 
(72) LeeYongKwon 
(54) Urządzenie łączące szkielet namiotu 
(57) Opisano urządzenie łączące szkielet namiotu umożli

wiające szybki montaż i demontaż, Zastosowano korpus łączący 
(1) z wieloma szczelinami (3) rozmieszczonymi wokół niego w 
odstępach kątowych, a na ściankach bocznych każdej z tych 
szczelin wykonana jëst para zagłębień (5) mocujących, które są 
otwarte do góry. W tylnej części każdej szczeliny (3) wykonany 
Jest stopień (4) sprzęgający, a część mocująca element ramy, 
która jest sprzęgana z każdą ze szczelin, ma wałek wsporczy, 
który jest sprzęgany z zagłębieniami szczeliny. Za wałkiem 
wsporczym wykonany jest skos, który służy do sprzężenia z 
pochyłym stopniem sprzęgającym szczeliny. Elementy szkieletu 
namiotu wprowadza się odpowiednio w otwory części mocują
cych elementy szkieletu, a części mocujące elementy szkieletu 
montuje się w szczelinach korpusu łączącego. Po zmontowaniu 
części mocujących elementy szkieletu w szczelinach korpusu 
łączącego na wierzchu korpusu łączącego mocuje się płytkę 
zabezpieczającą przez wkręcenie wkręta poprzez płytkę zabez-
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pieczającą w korpus łączący, przez co uniemożliwia się wyjście 
części mocujących elementy szkieletu ze szczelin. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295435 (22)92 07 23 5(51) E06B 1/04 
(75) Chojna Adam, Lublin; Saran Roman, 

Lublin; Siepsiak Jacek, Parczew; Szymoniuk 
Piotr, Lublin 

(54) Sposób montażu ościeżnicy i łącznik do 
montażu ościeżnicy 

(57) Sposób montażu ościeżnicy, stosowany w budownic
twie, polega na tym, że mocuje się do niej pierwsze elementy 
(1) łączników po czym umieszcza się ją w otworze, odgina się 
drugie elementy (2) i mocuje je wstępnie do ściany, a następnie 
ustala jej położenie i mocując ostatecznie drugie elementy (2) 
montuje się ościeżnicę. Łącznik zawiera dwa elementy przy 
czym koniec drugiego elementu (2) połączony jest obrotowo ze 
środkiem pierwszego elementu (1), który w swych końcach 
posiada otwory (3). Drugi element (2) posiada wzdłużny otwór (4), 
po bokach którego znajdują się otwory (5), a pomiędzy wzdłużnym 
otworem (4), a pierwszym elementem (1) znajdują się dwa prze
wężenia (6). Powyższe rozwiązania umożliwiają montaż komplet
nych modułów stolarki budowlanej, a zwłaszcza okien. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299740 (22)93 07 20 5(51) E06C 7/16 
(31)92 09912 (32)9207 23 (33) DE 

92 17419 1912 92 DE 
(71) Krause Werk GmbH u. Co.KG, Alsfeld 

Altenburg, DE 
(72) Krause Gunther 

(54) Płyta podestowa do drabin 
(57) W drabinach z płytami podestowymi (5), które kładzie 

się lub zawiesza na poziomych członach drabinowych (2), wadą 
jest to, że nie można złożyć drabin, dopóki są na nich zamoco
wane płyty podestowe (5). W wynalazku rezygnuje się ze sztywne
go połączenia płyt (5) z żerdziami poręczowymi (11) przynależnego 
członu drabinowego (2), lecz przewiduje się okucia ustalające, które 
wykorzystują do unieruchomienia szczeble (22) członu drabinowe
go (2). Odpowiedni rygiel zapewnia to, że płyt/ podestowe (5), 
których szerokość jest nieco mniejsza od odległości w świetle obu 
żerdzi poręczowych (11), można położyć jak też zawiesić na szczeb
lach (22). 

W ten sposób układ drabinowy (1,2) według wynalazku 
może znaleźć rzeczywiście uniwersalne zastosowanie. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 295437 (22) 92 07 23 5(51) E21D 15/50 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Kwieciński Daniel, Korandy Wiesław 
(54) Stojak obudowy górniczej 
(57) Końcówka rdzennika (1 ) jest zaopatrzona w zewnętrzny 

gwint (5), na którym jest zamocowana nakrętka (6) z wewnętrz
nym występem (10). Nakrętka (6) zabezpiecza dwudzielny pier
ścień (3), który jest osadzony wewnętrzną stroną w podcięciu 
(4) mechanicznego przedłużacza (2), a stroną zewnętrzną na 
czołowej górnej powierzchni rdzennika (1). 

(2 zastrzeżenia) 



Nr 2 (524) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 35 

A1 (21) 299521 (22) 93 06 28 5(51) E21D 23/04 
(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry 
(72) Drewniak Adolf, Sośnica Joachim, Stawiński 

Grzegorz, Trembaczewski Henryk, Rurański 
Jerzy, Rymer Grzegorz 

(54) Sposób ograniczania zużycia elementów 
zmechanizowanej obudowy górniczej oraz 
zmechanizowana obudowa górnicza 

(57) Sposób polega na zablokowaniu obrotu sworznia (5) 
łączącego elementy lemniskatowego układu prostowodowego 
w tych elementach które są kosztowniejsze lub trudniejsze w 
naprawie. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że sworznie (5) mają 
wybrania (10), których boczne powierzchnie (11) są równoległe 
do sąsiadujących z nimi bocznych ścianek przetyczek (9) umie
szczonych w nakładkach (6) otaczających końce sworzni (5). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 299037 (22)93 05 21 5(51) E21F13/08 
B65G 43/00 
F15B 15/08 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 
Staszica, Kraków; Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów, Warszawa 

(72) Jurkiewicz Andrzej, Cygankiewicz Tadeusz, 
Podsiadło Andrzej, Mirowski Adolf, Ścisło 
Leszek, Cieśla Juliusz, Skawiński Marian, 
Sztorc Tadeusz 

(54) Hydrauliczne urządzenie 
napinająco-transportujące 

(57) Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczne urządzenie 
napinająco-transportujące, znajdujące zastosowanie w budow
nictwie do napinania cięgien w formach betonowych oraz w 
transporcie zwłaszcza górniczym. Urządzenie charakteryzuje 
się tym, że w jego podzespole siłowym (A), w tłoczysku (7) 

znajduje się zawór zwrotny sterowany (10), mający połączenie 
z przestrzenią pod tłokiem (17) uchwytu wewnętrznego (B), 
zaopatrzonego w zacisk szczękowy (15) o wah liwie osadzonych 
szczękach oraz zaopatrzone jest w moduł sterujący (C), w któ
rym znajduje się drugi zawór zwrotny sterowany (31), mający 
połączenie z wnętrzem cylindrów (1) i (2). Ponadto cylinder (2) 
wyposażony jest w osłonę gumowo-piankową (2) oraz osłonę 
spiralną (23). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 299993 (22)92 0123 5(51) F02D 19/12 
F02M 25/02 

(31) 91 4137179 (32) 911112 (33) DE 
(86) 920123 PCT/EP92/00140 
(87) 93 05 27 WO93/10347 PCT Gazette nr 13/93 
(71) HARRIER GmbH Gesellschaft fur den 

Vertrieb medizinischer und technischer 
Gerate, München, DE 

(72) Kessler Alfred 

(54) Urządzenie i sposób zasilania emulsją 
paliwową 

(57) W celu zapobieżenia wzrostowi wydzielania NOx w 
związku z bardzo wysoką temperaturą spalania i wzrostowi 
wydzielania HC i CO, związanemu z bardzo niską temperaturą 
spalania podczas dostarczania emulsji oleju napędowego i 
wody o zawartości wody odpowiedniej dla fazy spalania w 
cylindrach silnika wysokoprężnego proponuje się wyposażenie 
silnika wysokoprężnego (1) w czujnik parametrów spalania (3) 
do pomiaru parametrów spalania w cylindrach, takich jak we
wnętrzne ciśnienie cylindra, stukanie silnika, gazy wydechowe 
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itd. oraz w obwód pomiaru/regulacji dawek wody (2), ustalający 
dawkę wody do paliwa. Sterownik dawek wody (4) dostarcza 
wodę do aparatu wytwarzającego emulsję (5) w ilości zgodnej 
z sygnałem dostarczania wody, wypływającym z obwodu po
miaru/regulacji dawek wody (2). 

Zgodnie z powyższym wytwarza się emulsję paliwową o 
zawartości wody zależnej od fazy spalania w cylindrze i dostarcza 
ją z urządzenia wytwarzającego emulsję do silnika (1). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 295296 (22) 92 07 16 5(51) F02F 3/28 
(75) Sztupecki Józef, Warszawa; Sztupecki 

Jarosław, Warszawa 
(54) Tłok silnika spalinowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia mocy 

silnika bez zwiększenia jego pojemności. 
Tłok ma na powierzchni czołowej (1) wykonane otwory 

stożkowe (1 ') zbieżne. Obrzeże czoła tłoka (6) w przekroju ma 
kształt wycinka koła przechodzącego w prostą bezpośrednio 
nad pierwszym pierścieniem kompresyjnym (3). Otwory stożko
we (1 ') rozmieszczone są równomiernie, korzystnie w kształcie 
szachownicy. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295360 (22)92 07 20 5(51) F03B 3/12 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Iwan Janusz, Dębicki Tomasz 
(54) Łopatka turbiny wodnej, zwłaszcza o 

przepływie osiowym 
(57) Wynalazek dotyczy łopatki turbiny wodnej o uproszczo

nym kształcie pozwalającym uzyskać dobrą sprawność. 
Łopatka turbiny charakteryzuje się tym, że powierzchnie 

nad- i podciśnienieniowa są płaskie i równoległe. Krawędzie na
tarcia (5) i spływu (4) przebiegają wzdłuż promieni obu krawędzi 

łukowych (2) i (3). Na powierzchni podciśnieniowej wzdłuż 
krawędzi (4) i (5) wykonane są ścięcia (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295262 (22) 92 07 10 5(51) F03B 17/06 
(75) Fiedorowicz Anatol, Białystok 
(54) Mała elektrownia wodna z 

turbino-generatorem na upustach dennych 
od strony wody górnej 

(57) Elektrownia wodna usytuowana jest na upustach de
nnych (2) od strony wody górnej (5). Turbino-generator umiesz
czony jest na łączniku kolanowo-rurowym z osłoną. Blok (1) 
elektrowni tworzy sztolnię odprowadzającą wodę z turbiny gen
eratora. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 299311 (22)93 0615 5(51) F04D 29/66 
(31) 92 92110222 (32) 92 06 17 (33) EP 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Ricanek Rudolf 
(54) Tłumik dźwięków pochodzących z filtru 
(57) W tłumiku dźwięków pochodzących z filtru po stronie 

zasysania sprężarki, mającym kilka pierścieniowych elementów 
tłumiących (2) i (2a), składających się z uszeregowanych jeden 
przy drugim w kierunku ku obwodowi segmentów, korpus tego 
tłumika jest jednoczęściowym odlewem, elementy tłumiące są 
unieruchamiane na części nośnej przez odlane w postaci pro
mieni żeberka ze żłobkami, a rama filtru składa się z perforowa
nej blachy lub z kilku odejmowanych połówek takiej blachy, 
połączonych ze sobą elementami łączącymi. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 299652 (22)93 0713 5(51) F15B 15/08 
B60K 20/02 

(31)92 919349 (32)9207 23 (33) US 
(71) Eaton Corporation, Cleveland, US 

(72) Genise Thomas Alan 
(54) Siłownik zmiany biegów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest siłownik zmiany biegów 

działający pod wpływem ośrodka płynnego. 
Siłownik zmiany biegów zawiera trzon tłokowy (47), 

element tłokowy (87) i parę tłoków pomocniczych (93 i 95) w celu 
wyznaczenia komór ciśnieniowych (91 i 92) ośrodka płynnego. 
Po przesunięciu elementu tłokowego (87) i trzonu tłokowego 
(47) od położenia neutralnego w każdym kierunku do położenia 
włączenia biegu, zwiększenie ciśnienia w obu komorach ciśnie
niowych (91 i 92) ośrodka płynnego spowoduje powrót siłowni
ka do położenia neutralnego (bieg wyłączony) przy zasadniczo 
mniejszej sile od tej wywieranej, gdy siłownik przesuwa się do 
położenia włączenia biegu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 295361 (22) 92 07 20 5(51) F15B 15/28 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Kwieciński Daniel 
(54) Czujnik kontroli położenia tłoka w siłowniku 

hydraulicznym 
(57) Czujnik charakteryzuje się tym, że na jego trzpieniu 

sterującym (12) z zewnętrznym kanałem (20) jest osadzony 

współosiowo wraz ze sprężyną dociskową (18) suwak górny 
(16) z otworami (17) i oddzielony od niego gniazdem oporowym 
(19) suwak dolny (21) z otworami (22) wraz ze sprężyną doci
skową (23). Otwory (17) suwaka górnego (16) stanowią otwory 
drożności hydraulicznej między komorą (28) dopływowego przy
łącza hydraulicznego (9) i komorą (29) przyłącza hydraulicznego 
(10) czujnika ciśnienia dla podniesionego trzpienia sterującego 
(12), a otwory (22) suwaka dolnego (21) stanowią otwory drożno
ści hydraulicznej między komorą (29) przyłącza hydraulicznego 
(10) czujnika ciśnienia i wypływowym przyłączem hydraulicznym 
(11) dla opuszczonego trzpienia sterującego (12). 

(i zastrzeżenie) 

A1(21) 295351 (22) 92 07 20 5(51) F16H 1/20 

(75) Yang Tai Her, Si-Hu Town, TW 
(54) Urządzenie do przekładni kołowej, łączącej 

krzyżowo dla wielu przekładni kołowych o 
niezgodnym, niejednakowym stosunku 
prędkości 

(57) Urządzenie do przekładni kołowej, łączącej krzyżowo, 
dla wielu przekładni kołowych o niezgodnym, niejednakowym 
stosunku prędkości, umożliwiające działanie różnicowych prze
kładni kół zębatych o niezgodnym, krzyżowym połączeniu przy 
różnym stosunku prędkości i działaniu automatycznym, nadąża
jącym za stosunkiem przekazywania obciążenia lub tworzącym 
różny stosunek prędkości wyjściowej przy obracaniu nawrotnym, 
charakteryzuje się tym, że zawiera napędową przekładnię kół 
zębatych (101,102,103,104) o różnym stosunku prędkości, która 
może mieć poślizg odpowiednio do skręcania między dwoma 
napędowymi walami osiowymi (A) (B) i napędową przekładnią kół 
(101,102,103,104) mającą funkcję napędu jednokierunkowego. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 295275 (22) 92 07 14 5(51) F16H 19/06 
(75) Lasocki Lech Maciej, Warszawa 
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(54) Silnie redukująca mimośrodowa przekładnia 
trochoidalna 

(57) Przekładnia charakteryzuje się tym, że koło palcowe 
wykonane jest z wielorzędowego precyzyjnego łańcucha (3) 
zamocowanego nieruchomo w specjalnej obudowie (2) a obu
dowa zamocowana jest elastycznie na sworzniach (9) w nieru
chomym korpusie przekładni (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 295297 (22) 92 07 16 5(51) F16H 21/18 
(75) Sztupecki Józef, Warszawa; Sztupecki 

Jarosław, Warszawa 
(54) Mechanizm korbowy silnika spalinowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia mocy 

silnika bez zwiększania jego pojemności. 
W mechanizmie panewka korbowodu (14) połączona jest 

korbowodem (16) z panewką krótkiego ramienia (10) dźwigni 
opartej o wał oporowy (11). Długie ramię (9) dźwigni zaopatrzone 
jest w prowadnice (7a) suwaka (8) z gniazdem trzonu (4) tłoka (2) 
i z gniazdem cięgna (6), które to cięgno (6) jest drugim końcem 
osadzone w zawieszeniu stałym (5). Prowadnice (7a) suwaka (8) 
są osadzone na równi pochyłej (7) wykonanej na długim ramie
niu (9) dźwigni. Skraje obu ramion (9,10) dźwigni zamocowane 
są do wspornika wzmacniającego (12). Cięgno (6) połączone jest 
w panwi z zawieszeniem stałym (5) poprzez ramię dźwigni wahad
łowej, której drugie ramie osadzone jest w drugiej panwi wraz z 
cięgnem dźwigni drugim końcem połączonym poprzez drugą 
panewkę z przedłużeniem krótkiego ramienia (10) dźwigni. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299936 (22)93 0804 5(51) F16K 15/04 
(75) Muszyński Stefan, Środa Wlkp. 
(54) Zawór zwrotny z poziomym gniazdem 
(57) W cylindrycznym korpusie (1) zaworu zwrotnego jest 

usytuowany pionowy kanał przepływowy (3), w którego przewę
żeniu znajduje się poziome gniazdo (5) ze zwierciadłem w 
postaci kulki (6) z materiału ferromagnetycznego. W części 
wlotowej pionowego kanału przepływowego (3), zamkniętego 
od góry kołkiem czopującym (9), jest osadzony prostoliniowy 

magnes trwały (8) o kwadratowym przekroju poprzecznym. Na 
swym górnym, biegunowym czole, usytuowanym nieco poniżej 
poziomego gniazda (5), magnes trwały (8) ma ułatwiające prze
pływ, krzyżujące się poziome kanaliki (12). Dodatkowe obciąże
nie kulki (6) magnetycznym polem przyciągającym magnesu trwa
łego (8) zapewnia prawidłowe działanie zaworu zwrotnego, co w 
przypadku wykorzystania tego zaworu w układzie gaźnikowym 
pompki przyspieszającej powoduje oszczędne, proporcjonalne 
do potrzeb silnika zużycie paliwa. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295323 (22) 92 0717 5(51) F21S 1/12 
(75) Wardak Leonard, Warszawa 
(54) Zespół oświetleniowo-dekoracyjny 
(57) Zespół składa się z podstawy w postaci ramy (1), do 

której przymocowane są rury pionowe (3), zakończone od góry 
oprawkami elektrycznymi (4). Rury są tak usytuowane, że w 
widoku z góry tworzą węzły siatki rombowej. W ściankach bocz
nych rury pionowe (3) posiadają otwory (5) umieszczone we 
wszystkich rurach odpowiednio na tych samych wysokościach. 
W otworach tych umocowane są podstawki (6) pod doniczki. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 299777 (22)93 07 20 5(51) F23M 9/06 
(75) Pachole Zygmunt, Borzęcin 
(54) Komora spalania urządzenia grzewczego 

gazowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora spalania urządzenia 

grzewczego gazowego przeznaczonego do ogrzewania pom esz-
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czeń, zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych oraz podgrzewania 
wody, zwłaszcza dla celów grzewczych, sanitarnych i technolo
gicznych. Urządzenie grzewcze ma obudowę, wewnątrz której 
zabudowany jest wymiennik ciepła (4) oddzielony od niej war
stwą izolacyjną (11). W dolnym obszarze urządzenia wytworzo
na jest komora spalania (8) z palnikami (1). Nad palnikiem (1) 
zabudowane są wkładki studzące (2) stanowiące lite pręty z 
żarowytrzymałych materiałów o dobrym przewodnictwie ciepl
nym. Wkładki te mocowane są jednym końcem w czynniku 
grzewczym (4) lub w radiatorach (5) umieszczonych w komorze 
przepływu powietrza (12), natomiast drugie końce wkładek stu
dzących (2) montowane są do wsporników (3) zamocowanych 
na palnikach (1) lub do ścianki płaszcza wymiennika ciepła (4). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300164 (22) 93 08 20 5(51) F27B 5/14 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 

(72) Apalkow Wiesław, Grzelak Andrzej 
(54) Piec atmosferowy, wysokotemperaturowy do 

austenityzacji stali narzędziowych 
(57) Piec składa się z modułu podstawy (1), na którym usy

tuowany jest co najmniej jeden moduł środkowy (3) a na nim 
znajduje się moduł górny (5), na którym z kolei usytuowany jest 
moduł pokrywy (6), zaś wewnątrz komory znajduje się jeden lub 
więcej modułów elementów grzejnych (8). Moduły pieca stano
wią oddzielne, autonomiczne zespoły. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 295319 (22) 92 07 17 5(51) GO1C 9/12 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Puczyński Witalis 
(54) Miernik parametrów przestrzennego 

ustawienia przedmiotu 
(57) Miernik wyposażony jest w wahadło (1) osadzone na 

wspólnej osi (2) z dużym kołem (3). Duże koło (3) współpracuje 
z małym kołem (4) osadzonym na wspólnej osi (5) ze wskazówką 
(6). Obudowa (8) miernika wykonana w kształcie prostopadło
ścianu ma na bocznych powierzchniach wykonane prowadnice. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295310 (22) 92 07 15 5(51) GO1J 1/22 
(71) Tabaka Roman, Leszno 

(72) Tabaka Roman, Pawlaczyk-Łuszczyńska 
Małgorzata 

(54) Osobisty dozymetr promieniowania 
ultrafioletowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest osobisty dozymetr promie
niowania ultrafioletowego, przeznaczony do sygnalizowania prze
kroczenia dawki dopuszczalnej szkodliwego promieniowania 
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Dozymetr stanowi procesor (3) połączony wejściem za
silania poprzez wyłącznik (9) i przełącznik zakresów (4) z baterią 
(8), zaś przez wejście sygnałów z fotoelementem (2), przez 
którym osadzony jest filtr (1), natomiast wyjściem poprzez ste
rownik układu akustycznego (5) i poprzez generator akustyczny 
(6) z progowymi bramkami, z sygnalizatorem (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295324 (22)92 0717 5(51) G01J 3/18 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii 

Fizycznej, Warszawa 
(72) Jasny Jan 
(54) Układ optyczny spektografu siatkowego 
(57) Układ optyczny spektrografu siatkowego zawiera obie

ktyw autokolimacyjny (OA), w którego płaszczyźnie ogniskowej 
znajduje się szczelina wejściowa (SW) oraz ekran (Ę. Przed 
obiektywem ustawiona jest siatka dyfrakcyjna (S). Normalna (N) 
do siatki (S) tworzy z osią optyczną (OS) obiektywu autokoli
macyjnego (OA) stały kąt (K) zbliżony do kąta prostego. W 
pobliżu siatki (S) znajduje się lustro płaskie (L) tak ustawione, 
że promienie odbite od siatki (S) i lustra (L) ponownie padają na 
siatkę (S). Układ służy do wysokorozdzielczej detekcji widm 
światła. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 299668 (22)93 0714 5(51) GO1L 1/00 
G01B 5/30 

E21D 21/02 
(31) 92 15082 (32) 92 0715 (33) GB 
(71) Coal Industry (Patents) Limited, Londyn, GB 
(72) Bloor Alan Stuart 
(54) Miernik przesuwania się warstw 

geologicznych 
(57) Miernik zaopatrzony jest w przynajmniej dwa długie 

zawieszone druty (2), (4) zamontowane do dwóch oddalonych 

od siebie kotwic (6), (8) umieszczonych w tym samym odwiercie 
(12). Każdy z drutów (2), (4) przymocowany jest do cylindrów 
(16), (18) zaopatrzonych we wskaźniki przesuwu. Cylindry za
montowane są przesuwnie w stosunku do siebie i do rury 
pomiarowej (13) zamontowanej w wejściu odwiertu (12). Wza
jemny przesuw cylindrów w stosunku do siebie i do rury pomia
rowej wskazuje stopień przesunięcia się warstwy geologicznej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 295279 (22)92 0713 5(51) G01L1/22 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Schmidt Jerzy 
(54) Tensometryczny przetwornik siły 
(57) Tensometryczny przetwornik siły w kształcie pierścienia 

posiada otwory (1), umieszczone równomiernie na średnicy w 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania siły. Tensome-
try oporowe (3) umieszczone są na płaszczyznach bocznych (2) 
przekrojów krytycznych otworów (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295439 (22) 92 07 23 5(51) G01L 7/20 
G01L 13/00 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Szewczyk Henryk 
(54) Kompensacyjny mikromanometr 

hydrostatyczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompensacyjny mikroma

nometr hydrostatyczny do bezpośredniego pomiaru różnic ciś
nienia gazów lub wielkości stanowiących zależność funkcyjną 
od różnicy ciśnienia. 
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Kompensacyjny mikromanometr charakteryzuje się tym, że 
ruchome ramię składa się prostoliniowego odcinka (5) i pierścienio
wego odcinka (6) połączonych ze sobą, przy czym prostoliniowy 
odcinek (5) ruchomego ramienia zaopatrzony jest w przeźroczystą 
rurkę (7), której koniec położony przy poziomej osi obrotu rucho
mego ramienia (5 i 6) połączony jest hydraulicznie z nierucho
mym zbiornikiem (2), a ponadto mikromanometr wyposażony jest 
w tłoczkową pompkę (13), która połączona jest hydraulicznie z nieru
chomym zbiornikiem 0 i przeźroczystą rurką (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295289 (22)920714 5(51) G01N 3/30 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Schmidt Jerzy, Biel Marta, Leśniewski 

Wojciech 
(54) Sposób ciągłego i jednoczesnego pomiaru 

obciążenia i przemieszczania w próbie 
pomiaru dynamicznej odporności na pękanie 

(57) Sposób ciągłego i jednoczesnego pomiaru obciążenia 
i przemieszczenia w próbie pomiaru dynamicznej odporności 
na pękanie polega na tym, że w końcówce bijaka (1) wykonuje 
się przetwornik siły z umieszczonymi wewnątrz czujnikami (3) 
oraz do końcówki bijaka (1) przymocowywuje się przesłonę (5) 
współpracującą z czujnikiem (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295377 (22) 92 07 21 5(51) G01N 25/18 
G01N 33/00 

(71) Akademia Ekonomiczna, Kraków 
(72) Marcinkowska Ewa 
(54) Sposób badania właściwości higienicznych 

materiałów 
(57) Sposób polega na tym, że sporządza się próbkę mate

riałową, którą mocuje się jako przegrodę pomiędzy dwoma 
ośrodkami, z których jeden symuluje środowisko wewnętrzne, 
a drugi jest ośrodkiem zewnętrznym symulującym otoczenie 
człowieka. 

Dla każdego z tych ośrodków ustala się odrębnie war
tości co najmniej trzech wielkości fizycznych, na przykład tem
peratury, wilgotności względnej oraz ruchu powietrza Po ustaleniu 
się temperatury powierzchni próbki przynajmniej po stronie ośrodka 
wewnętrznego oraz stanu równowagi sorpcji pary wodnej badanego 
materiału wyznacza się charakterystyki przenikania i przewodzenia 
ciepła w funkcji zmiennej wartości co najmniej jednej wielkości fizycz
nej ośrodka zewnętrznego w oparciu o parametr zapotrzebowania 
mocy dla utrzymania stałej temperatury w ośrodku wewnętrznym i 
pomiary różnicy temperatury ośrodków oraz różnicy temperatury na 
grubości próbki i pomiar powierzchni czynnej próbki. Ponadto wy
znacza się charakterystyki sorpcji pary wodnej w oparciu o pomiar 
parametru będącego funkcją zawartości wilgoci w badanym materia
le, a także wyznacza się przenikalność pary wodnej w warun
kach ustalonej wymiany ciepła i masy, albo w funkcji zmiennej 

wartości co najmniej jednej wielkości ośrodków wewnętrznego 
lub zewnętrznego w oparciu o wagowy lub objętościowy pomiar 
ubytku wilgoci w ośrodku wewnętrznym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299842 (22)93 0726 5(51) G01N 27/26 
(71) ENERGOPOMIAR Zakłady 

Pomiarowo-Badawcze Energetyki Sp. z o.o., 
Gliwice 

(72) Janik Witold 
(54) Moduł czujnika tlenu z kompensacją 

temperatury 
(57) Moduł posiada część nośną (1) czujnika oraz uchwyt 

górny (2) i dolny (3) membrany (4), umieszczonej pomiędzy 
dwoma pierścieniowymi powierzchniami czołowymi obydwu 
uchwytów (2 i 3), z których co najmniej jedna jest pokryta żywicą 
silikonową (5). Część nośna (1) jest łączona z uchwytem górnym 
(2) połączeniem gwintowym (7) z uszczelką (8). Usytuowana 
nad membraną (4) anoda (9) jest galwanicznie połączona z 
metalową obudową tranzystora (10) z czterema wyprowadze
niami (11). Wyprowadzenia (11) oraz pierścieniowa katoda (12) 
są połączone z wielożyłowym przewodem (14) wyprowadza
jącym. Katoda (12) jest usytuowana w celce pomiarowej jak 
najdalej od anody (9). Część nośna (1) jest w dolnej części (B) 
wykonana w kształcie wydrążonego stopniowanego wałka o 
trzech różnych zewnętrznych średnicach. Na części o pośred
niej średnicy jest wykonany gwint zewnętrzny połączenia gwin
towego (7). Wydrążenie wałka jest koncentryczne, owalne i o 
dwóch różnych wielkościach powierzchni przekrojów poprze
cznych. Uchwyt (2) ma kształt tulei z występem i w otworze 
posiada wewnętrzny gwint połączenia gwintowego (7). Uchwyt 
(3) ma kształt pierścienia z dwoma różnymi średnicami wewnę
trznymi. Część elektroniczna tranzystora (10) jest czujnikiem 
temperatury, a obudowa tranzystora (10) stanowi wyprowadze
nie anody (9) lub jest elektrodą pomiarową. Połączenie gwinto
we (7) ma stoczne stożki gwintów i/lub wyfrezowany rowek 
wzdłuż osi gwintu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 295257 (22) 92 07 10 5(51) G01N 30/02 
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk; Z.O.Z. nr 2, 

Gdańsk 
(72) Wiśniewski Andrzej, Madaj Janusz, 

Skorupowa Eugenia, Sokołowski Janusz, 
Wiśniewska-Hejka Zuzanna, Dużyński 
Wojciech, Sławek Jarosław 
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(54) Sposób jakościowego i ilościowego 
oznaczania wybranych cukrów i ich 
pochodnych w płynie mózgowo-rdzeniowym 
CSF człowieka metodą kapilarnej 
chromatografii gazowej CGC 

(57) Sposób polega na tym, że pobraną w ilości około 0,5 
cm3 porcję płynu mózgowo-rdzeniowego przenosi się do wyta-
rowanej i wyjałowionej ampułki chromatograficznej o pojemno
ści 1,5 cm3, waży i dokładnie określa masę zawatości. Dodaje 
się do niej następnie pentaerytritoiu w ilości równej dokładnie 
1/10 masy pobranego płynu mózgowo-rdzeniowego i 0,5 cm3 

96% etanolu. Próbkę zatęża się do sucha pod próżnią w tempe
raturze 50 • 60°C, a otrzymaną suchą pozostałość zadaje się 0,2 
cm3 świeżo przedestylowanego, bezwodnika kwasu octowego 
i 10 mg bezwodnego octanu sodowego, szczelnie zamyka, 
ogrzewa do temperatury 100°C i utrzymuje się w tej temperatu
rze przez 1 godz., a po naturalnym ochłodzeniu do temperatury 
otoczenia i otwarciu ampułki jej zawartość zatęża się do suchej 
masy pod obniżonym ciśnieniem. Otrzymaną w ten sposób 
suchą pozostałość rozpuszcza się w 0,05 cm chloroformu w 
temperaturze 50°C, pobiera się 0,001 cm3 tak przygotowanego 
roztworu chloroformowego i nastrzykuje w znany sposób na 
kolumnę kapilarną typu fused silica' DB-23 z zastosowaniem 
wodoru jako gazu nośnego. Wzrost temperatury pieca chroma
tografii gazowego odpowiednio programuje się. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299845 (22)93 07 26 5(51) G01N 33/50 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Krystek Jacek, Ptaszynski Bohdan, 

Kobyłecka Joanna 
(54) Sposób spektrofotometryczny oznaczania 

zawartości cynku w preparatach insuliny 
(57) Sposób spektrofotometryczny oznaczania zawartości 

cynku w preparatach insuliny, po ewentualnym uprzednim za
kwaszeniu tych preparatów kwasem solnym, polegający na 
reakcji kompleksowania zawartego w tych preparatach cynku 
odczynnikiem spektrofotometrycznym i pomiarze absorbancji 
powstałego kompleksu cynk-odczynnik spektrofotometryczny, 
charakteryzuje się tym, że jako odczynnik spektrofotometryczny 
kompleksujący cynk zawarty w preparatach insuliny stosuje się 
roztwór 1-/2-pirydyloazo/-2-naftolu w alkoholu etylowym, o stę
żeniu 0,1%. Reakcję kompleksowania cynku prowadzi się w 
obecności roztworu wodnego środka powierzchniowo-czynne-
go, korzystnie roztworu wodnego bromku cetylotrimetyloamo-
niowego, o zawartości tego środka nie mniejszej niż 0,5% w 
stosunku do masy badanego preparatu insuliny, przy pH = 6 -
8. Pomiar absorbancji kompleksu cynku prowadzi się przy dłu
gości fali 554 nm względem próbki wzorcowej zawierającej 
wszystkie składniki próbki badanej oprócz insuliny, po czym 
odczytuje się zawartość cynku z krzywej wzorcowej zależności 
absorbancji od stężenia cynku. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295268 (22) 92 07 13 5(51) G01S 13/66 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Geologicznej, Warszawa 
(72) Wojdyna Włodzimierz 
(54) Urządzenie do wykrywania zaniku ruchu 

człowieka 
(57) Urządzenie składające się z nadajnika, odbiornika, gen

eratora, mieszacza, wzmacniacza częstotliwości różnicowej, ti-
mera, generatora modulującego i generatora akustycznego, 
charakteryzuje się tym, że wzmacniacz częstotliwości różnico
wej (5) posiada wejście strobujące podłączone do generatora 
modulującego (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295280 (22)920713 5(51) G02B 23/16 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 

Mechanicznych, Gliwice 
(72) Malinowski Ryszard, Grzybalski Jerzy, 

Biniecki Ryszard 
(54) Osłona przyrządów, zwłaszcza optycznych 
(57) Osłona zawiera siłowni k (6), jednym końcem połączony 

ze skrzynką (1), a drugim z ramieniem dźwigni (9), której drugie 
ramię jest połączone poprzez przegub (10), łącznik (11) i prze
gub (12) ze skrzydłem (3) pokrywy. To ramię jest także połączo
ne poprzez przegub (13), cięgło (14) i przegub (15) z ramieniem 
dźwigni (16). Drugie ramię tej dźwigni jest połączone poprzez 
przegub (17), cięgło (18) i przegub (19) z ramieniem dźwigni 
(20), którego końcówka jest połączona poprzez przegub (21), 
łącznik (22) i przegub (23) ze skrzydłem (4) pokrywy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295302 (22) 92 07 16 5(51) G05D 23/19 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Kuncewicz Wiktor, Szabelewski Marek 
(54) Cyfrowy regulator temperatury 
(57) Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy regulator tempe

ratury sterowany mikrokontrolerem. Mikrokontroler połączony 
jest z rezystanćyjnym czujnikiem temperatury (TRS) poprzez 
układ interfejsu analogowo-cyfrowego (IAC), którego wejście 
(Rla) jest połączone z wyjściem (X) bloku polaryzacji (PB) oraz 
z jednym z wyjść bramki transmisyjnej (K1) sterowanej sygna
łem (SI). Drugie wyjście (K1) jest połączone z wejściem wtórnika 
napięciowego (F) oraz z wyjściem bramki (K2), sterowanej syg
nałem (SD). Drugie wyjście (K2) połączone jest z końcówką (Y) 
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bloku (PB) i z jednym z wyprowadzeń rezystora wzorcowego 
(RR). Drugie wyprowadzenie rezystora jest połączone z wej
ściem (Rlb) interfejsu (IAC) oraz z wejściem (+) wzmacniacza (i) 
i z jednym z wejść komparatora (C). Wyjście wtórnika dołączone 
jest poprzez rezystor (IR) do wejścia (-) wzmacniacza (I) oraz do 
końcówek kondensatora (IC) i bramki (K3), pozostałe końcówki 
(K3) i (IC) połączone są z wyjściem wzmacniacza (I) i z drugim 
wejściem komparatora (C), drugą końcówką kondensatora (IC) 
oraz z wyjściem wzmacniacza całkującego (0 i z drugim wej
ściem komparatora, którego wyjście połączone jest z wejściem 
mikrokontrolera sygnałem (SC). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295303 (22)92 0716 5(51) G06F 3/05 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Kuncewicz Wiktor, Szabelewski Marek 
(54) Interfejs mikrokontrolera 
(57 ) Przedmiotem wynalazku jest interfejs pomiędzy mikro

kontrolerem, a czujnikiem rezystancyjnym. Mikrokontroler połą
czony jest z rezystancyjnym czujnikiem (RSS) poprzez układ 
interfejsu analogowo-cyfrowego (IAC), którego wejście jest po
łączone z wyjściem bloku polaryzacji (PB) oraz z jednym z wyjść 
bramki transmisyjnej (K1). Drugie wyjście bramki (K1) jest połą
czone z wejściem wtórnika napięciowego (F) oraz z wyjściem 
bramki transmisyjnej (K2). Drugie wyjście bramki (K2) połączo
ne jest z końcówką (Y) bloku (PB) i z jednym z wyprowadzeń 
rezystora wzorcowego (RR). Drugie wyprowadzenie rezystora 
jest połączone z wejściem (IAC) oraz z wejściem (+) wzmacnia
cza całkującego (I) i z jednym z wejść komparatora (C). Wyjście 
wtórnika dołączone jest poprzez rezystor (IR) do wejścia (-) 
wzmacniacza (I) oraz do jednej z końcówek kondensatora (IC) i 
bramki transmisyjnej (K3), drugie wyjście bramki połączone jest 
z drugą końcówką (IC) oraz wyjściem wzmacniacza (I) i z drugim 
wejściem komparatora, którego wyjście połączone jest z wej
ściem mikrokontrolera. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 295243 (22) 92 07 10 5(51) G06F15/62 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Chrząszcz Jerzy 

(54) Układ transmisji bloków danych 
(57 ) Moduly wysyłające dane (Wi ...Wp) połączone są z wej

ściami (T1) pamięci buforowych wejściowych (2i...2p). Wejścia 
modułów odbierających (Oi...Om) połączone są z wyjściami 
pamięci wyjściowych (4i...4m), których wejścia połączone są z 
wyjściami (Yi...YnO matrycy przełączającej (1). Wejścia (h-W 
matrycy przełączającej połączone są z wyjściami (TO) pamięci 
buforowych wejściowych (2i ...2P), których wyjścia i wejścia steru
jące połączone są z układami sterującymi (3i ...3P) połączonymi w 
pierścień. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 299971 (22) 92 1104 5(51) G07C 5/08 
(31) 91 4136968 (32) 911111 (33) DE 
(86) 92 11 04 PCT/EP92/02529 
(87) 93 05 27 WO93/10510 PCT Gazette nr 13/93 
(71) Mannesmann Kienzle Gmbh, 

Villingen-Schwenningen, DE 
(72) Gruler Martin, Bacic Helmut, Schultze 

Hartmut 
(54) Układ do rejestracji danych jezdnych z 

rozdzielczością czasową dostosowaną do 
kształtu analogowych sygnałów pomiarowych 

( 5 7 ) W celu zwiększenia rozdzielczości rejestracji danych 
jezdnych, zwłaszcza przed początkiem sytuacji wypadkowej, 
proponuje się sterowanie pamięcią, które dokonuje ciągłego 
próbkowania z dwiema różnymi częstotliwościami (f1 i f2) ana
logowych sygnałów pomiarowych (1) otrzymywanych z czujni
kowego urządzenia pomiarowego, po ich przetworzeniu na war
tości cyfrowe i zapamiętuje je w rejestrach pierścieniowych (22 i 
23) taktowanych z częstotliwościami (f1 i f2). 
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Po rozpoznaniu sytuacji wypadkowej wolniej taktowany 
rejestr pierścieniowy (22) zostaje zatrzymany po upływie okre
ślonego czasu opóźnienia, a równocześnie niezwłocznie zostaje 
przerwane zapamiętywanie w szybko taktowanym rejestrze pier
ścieniowym (23) i następuje przełączenie, na czas trwania fazy 
awaryjnej, na kontynuację zapamiętywania z szybkim taktowa
niem w dodatkowej pamięci półprzewodnikowej (26). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 299591 (22)93 07 05 5(51) G07C 15/00 
(75) Zalewski Janusz, Słupsk; Wilma Antoni, 

Słupsk 
(54) Urządzenie do gry losowej 
(57) Urządzenie składa się z dwóch tarcz (4) osadzonych na 

osi, których płaszczyzny obwodowe (6) podzielone są na dzie
sięć części i oznaczone są cyframi od 0 do 9. 

Tarcze (4) mają wewnątrz, koła zębate (8) współpracu
jące z zapadkami. 

Pomiędzy tarczami, na korpusie (1), umieszczona jest 
strzałka wskazująca (17), zaś na powierzchniach czołowych 
tarcz są czopy napędowe (7). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 299837 (22)93 0701 5(51) G08B 1/00 
E01Fll/00 
G08G1/00 

G08C19/36 
(31)92 9214474 (32)9207 08 (33) GB 

93 9305080 1203 93 GB 
(71) ASTUCIA-SOCIEDADE DE 

DESENVOLVIMENTO DE PATENTES 
LDA., Madeira, PT 

(72) Dicks Martin Edward 
(54) Urządzenie sygnalizacyjne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sygnalizacyj

ne, zwłaszcza urządzenie do sygnalizacji drogowej. 
Znane są różne urządzenia świetlne lub odblaskowe 

uprzedzające kierowcę konkretnego pojazdu lub większej licz
by pojazdów, po zmroku, na nieoświetlonych drogach lub przy 
złej pogodzie, przy występowaniu zamgleń lub mgły na drodze, 
jednakże nie informują one kierowcy pojazdu o występowaniu 
w niewielkiej odległości przed nim innego pojazdu, co jest 
szczególnie ważne w warunkach zamglenia lub mgły. 

Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie takiego 
urządzenia sygnalizacyjnego, które spełniłoby te wymagania. 

Ceł ten osiągnięty został w konstrukcji urządzenia wypo
sażonego przynajmniej w jeden element (7), który może być 
ładowany światłem z reflektora pojazdu oraz w połączone z nim 
i uruchamiane przezeń elementy sygnalizacji wizualnej (8), przy 

czym elementy ładowalne (7) po naładowaniu uruchamiają 
elementy sygnalizacji (8) na określony czas po ustaniu 
oświetlania elementu ładowalnego (7) aż do rozładowania 
tych elementów (7). 

W wyniku tego za pojazdem jadącym z przodu pozosta
je stale ciąg sygnałów ostrzegających pojazdy jadące z tyłu o 
jego obecności na odległość bezpiecznego hamowania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 295398 (22)9207 22 5(51) G08B 13/00 
B60R 25/10 
G08B 25/01 

(75) Tobik Andrzej, Katowice; Wawrzczak 
Zbigniew, Katowice; Wiertelorz Wojciech, 
Katowice 

(54) Urządzenie sygnalizujące i lokalizujące 
włamanie, zwłaszcza do samochodu 

(57) Urządzenie współpracuje ze znanym układem alarmo
wym (UA) i składa się z nadajnika (N) z własnym źródłem 
zasilania (Z) oraz odbiornika (O), pracujących w paśmie fal 
radiowych. 



Nr 2 (524) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 45 

Nadajnik (N) stanowi szeregowy układ oraz pętlę, w 
którą włączony jest identyfikator (i), dekoder sygnału odbiornika 
magnetycznego (DOM), do którego podłączony jest odbiornik 
magnetyczny (OM) z anteną (AOM) oraz układ wyzwalania 
kasowania (UK). 

Pomiędzy identyfikatorem (I), a układem wyjścia (UWY), w 
układzie szeregowym wpięty jest nadajnik (NUHF1) z anteną radio
wą (AN), odbiornik (OUHF1) oraz dekoder odbiornika (DO). 

Odbiornik (O) składa się z szeregowo połączonego wyłą
cznika (W1), kodera (K), nadajnika (NUHF2), odbiornika (OUHF2), 
komparatora poziomu (KO), dekodera sygnału z pamięcią (DS) i 
wyświetlacza (WS). 

Układ magnetyczny odbiornika (O) zawiera koder na
dajnika magnetycznego (KNM), którego wejście połączone jest 
z wyłącznikiem (W2), zaś na wyjściu zainstalowany jest nadajnik 
magnetyczny (NM) z anteną (ANM). 

Dekoder sygnału z pamięcią (DS) jest bezpośrednio 
połączony z koderem (K) i koderem nadajnika magnetycznego 
(KNM). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295270 (22) 92 07 13 5(51) G08B 21/00 
(75) Świniarski Waldemar, Szczecin 
(54) Urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, 

zwłaszcza dla zestawów anten satelitarnych 
(57) Urządzenie składa się z układu przenoszenia sygnału 

w.cz. (3), układu zabezpieczającego (4) oraz układu analizują
cego (5). 

Do układu analizującego podłączony jest sygnalizator 
akustyczny (7) i/lub optyczny (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 299190 (22) 93 06 01 5(51) G09C 1/02 
(71) Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii 

Wojskowej im. Gen. Jakuba Jasińskiego, 
Wrocław 

(72) Topolewski Zygmunt 
(54) Sposób szyfrowania informacji 
(57) Sposób polega na tym, że wykorzystuje się tablicę 

kryptograficzną i tablicę kryptograficzną przesyłanej informacji. 
Układ tablic zmienia się w zależności od działania generatorów 
permutacji i generatora liczb losowych. 

W czasie pracy systemu tworzy się szyfr do przesyłania 
treści informacji i szyfr do szyfrowania informacji sterujących 
koniecznych do przesyłania szyfrogramów w sieciach kompute
rowych. 

Sposób szyfrowania informacji przeznaczony jest do 
szyfrowania informacji w sieciach komputerowych i komputero
wych sieciach satelitarnych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299342 (22) 93 06 16 5(51) G11B 33/12 
(31) 92 9208148 (32) 92 06 17 (33) DE 
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, DE 
(72) Dangschaft Rainer, DE; Szyling Stanisław 
(54) Magnetowid 
(57) Magnetowid zawiera płytki (19, 49), z których jedna 

razem ze swoimi podzespołami służy wyłącznie do realizacji 
funkcji analogowych, a druga razem ze swoimi podzespołami 
służy wyłącznie do realizacji funkcji cyfrowych. 

Płytka (19) bloku analogowego (8) jest umieszczona co 
najmniej w przybliżeniu równolegle do dna (1) obudowy pomię
dzy napędem (7) i ścianką tylną (6) obudowy. 

Płytka (49) bloku cyfrowego (11) jest umieszczona rów
nież co najmniej w przybliżeniu równolegle do dna (1) obudowy 
pomiędzy blokiem obsługi (9) i ścianką tylną (6) obudowy zaś 
blok zasilania (12) jest umieszczony pomiędzy blokiem cyfro
wym (11) i ścianką tylną (6) obudowy. 

(15 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 295309 (22) 92 07 15 5(51) H01F 7/06 
(71) TECH-MASZ Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe i Handlu, Łódź 
(72) Piechota Krzysztof, Piechota Stanisław 
(54) Siłownik elektromagnetyczny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania siłow

nika elektromagnetycznego o małych gabarytach, a bardzo 
wysokich parametrach pracy. 

Siłownik charakteryzuje się tym, że składa się z korpusu 
(1), rdzenia (4), cewki (5), przy czym całość zamknięta jest stopą 
(2) i pokrywą (3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295348 (22)9207 20 5(51) H01H 33/86 
(71) ZWAR Zakłady Wytwórcze Aparatury 

Wysokiego Napięcia, Warszawa 
(72) Świebodziński Medard, Domański Stanisław, 

Stańczyk Bogdan 
(54) Zawór dwustronnego działania do 

wyłączników wysokiego napięcia z gasiwem 
ciekłym 

(57) Zawór sterujący przepływem cieczy i rozkładem ciśnie
nia w przestrzeni wysokiego ciśnienia (7) i w przestrzeni niskie
go ciśnienia (6) charakteryzuje się tym, że zawór jest zamknięty 
tylko chwilowo równocześnie z występowaniem wysokiego ciś
nienia w przestrzeni (7) odcinając od niej przestrzeń (6). 

Zawór osadzony jest w pierścieniu komory gaszeniowej 
(12) odpowiednio do przewidywanego przepływu cieczy i ciś
nienia w przestrzeni wysokiego ciśnienia (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299743 (22)93 07 20 5(51) H01J 31/12 
(31) 92 202260 (32) 92 07 23 (33) EP 
(71) Philips Electronics N. V., BA Eindhoven, NL 
(72) DE Źwart Siebe Tjerk, Van Gorkom 

Gerardus Gegorius Petrus, Lambert 
Nicolaas, Trompenaars Petrus Hubertus 
Franciscus, Hendriks Bernardus Hendrikus 
Wolhelmus, Vrijssen Gerardus Arnoldus 

(54) Urządzenie przedstawiające obraz, 
wyposażone w kanały propagacji elektronów 

(57) Urządzenie w postaci płaskiego panelu ma ekran lumi-
nescencyjny i dużą liczbę kanałów propagacji elektronów, a 
działa na zasadzie oddziaływania elektronów ze ścianką urzą
dzenia. 

Elektrony są "wyciągane' z kanałów za pomocą układu 
adresowania (100), po czym są kierowane do odpowiednich 
miejsc na ekranie (7) luminescsncyjnym. Dla przepuszczania 
elektronów zastosowano płytkę (101) przekładkową z otworka
mi, wykonaną z materiału izolującego elektrycznie, którą umie
szczono między układem adresowania i ekranem. Dla zapew
nienia wysokich różnic napięcia w poprzek grubości płytki (101) 
przekładkowej, płytka (101) przekładkowa wyposażona jest w 
warstwę o wysokiej rezystancji, albo we wzór z materiału o 
niskiej rezystancji, albo w warstwę wyrównawczą po jednej 
stronie i w warstwę o niskiej rezystancji po drugiej stronie, przy 
czym przynajmniej ścianki otworków pokryte są materiałem o 
niskim współczynniku emisji wtórnej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 295301 (22) 92 07 16 5(51) H02G 11/02 
(75) Gąsiorczyk Ludwik, Mysłowice; Gąsiorczyk 

Szymon, Mysłowice 
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(54) Zasilacz, zwłaszcza budowlany 
(57) Zasilacz charakteryzuje się tym, że ma dolną ramę (1) z 

parą kół (8) z jednej strony oraz ze stopami (9) z drugiej strony, 
a wzdłuż jednego boku ramy (1) znajduje się pionowa konstru
kcja wsporcza (3), w której łożysku osadzona jest wspornikowa 
skrzynka aparaturowa (2) z wlotem (13) kabla (7) na pobocznicy 
i z pokrywą (12) po przeciwnej stronie jej osadzenia w łożysku. 
Po brzegach skrzynki (2) w obrębie dna i pokrywy (12) znajdują 
się kołowe elementy (6) przytrzymująco-naprowadzające kabel 
(7) tworzące wraz ze skrzynką (2) bęben kablowy. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295318 (22) 92 07 16 5(51) H02M 1/00 
G01R 19/00 

(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Dawidziuk Jakub 
(54) Sposób i układ sterowania przyłączem 

rezonansowym przekształtników z miękkim 
przełączaniem 

(57) Sposób sterowania polega na dokonywaniu pomiaru 
różnicy prądu wyjściowego i wejściowego przyłącza rezonanso
wego i porównanie tej wielkości z prądem zadanym. 

Przedstawiony sposób realizowany jest przy pomocy 
układu, łączącego przyłącze rezonansowe z komparatorem róż
nicy prądów (KRI), układem logiczno-sterującym (ULS) i z kom
paratorem napięcia zerowego (KUZ). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296290 (22)921014 5(51) H02N 1/00 
(75) Kuczera Waldemar, Rybnik 
(54) Kondensatorowy generator energii 

elektrycznej 
(57) Generator charakteryzuje się tym, że w transformatorze 

ma nawinięte na rdzeniu co najmniej trzy uzwojenia, przy czym 
dwa z nich spełniają rolę generatora, pozostałe służą do uzyska
nia energii do zasilania odbiorników i silnika elektrycznego 
napędzającego zwieracz z pierścieniami ślizgowymi. Każde z 
uzwojeń transformatora spełniające rolę generatora ma obwód 
rozładowania kondensatora przez zwieracz i obwód automaty
cznego załadowania kondensatora prądem stałym przez diodę 
z induktora. 

(3 zastrzeżenia) 

A3(21) 295431 (22) 92 07 23 5(51) H04N 5/278 
G09G 5/22 

(61) 294298 
(71) Przedsiębiorstwo UNIVEX Sp. z o.o., 

Kraków 
(72) Pamuła Krzysztof 
(54) Sposób wykorzystywania układu teletekstu i 

układ dekodera teletekstu 
(57) Układ dekodera teletekstu w wykonaniu wielostronico

wym ma rejestr adresów (RA) połączony z szyną adresową (A) 
łączącą dekoder teletekstu (DT) z pamięcią stron (PST), ponadto 
rejestr (RA) jest połączony szyną adresową (A1 ) z pamięcią stron 
(PST). Rejestr adresów (RA) połączony jest szyną danych (D1) 
mikrokomputerem (MC), który połączony jest linią blokady (BZ) 
z układem blokady pamięci przy niskim poziomie zasilania 
(UBP). Układ (UBP) połączony jest przy pomocy linii selekcji 
(CS) z pamięcią stron (PST). 

(2 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 98389 (22)93 07 30 5(51) A45C11/16 
(75) Skibicki Bogdan, Poznań 
(54) Etui, zwłaszcza na biżuterię 
(57) Etui, zwłaszcza na biżuterię ma wieczko (1) i pojemnik 

(2), które tworzą po zamknięciu w rzucie poziomym powierzch
nię w kształcie stylizowanego serca. Wieczko (1) i pojemnik 
połączone są wzajemnie z jednej strony za pomocą elementu 
sprężynującego (3). Pojemnik (2) wypełniony jest poduszką (4) 
ze szczeliną (5) na obrączkę. Element (3) zakrywa osłonka 
elastyczna (6), która stanowi ogranicznik wychylenia otwartego 
wieczka (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98336 (22) 93 07 21 5(51) A47K 3/00 
(75) Olender Jacek, Police; Olender Andrzej, 

Police 
(54) Osłona boczna wanny kąpielowej 
(57) Osłona boczna wykonana jest z tworzywa sztucznego 

w postaci cienkościennej skorupy. Zewnętrzny płaszcz tej osło
ny jest profilowany i wyróżnić można na jego powierzchni pas 
główny (1) o zarysie powierzchni walcowej, sąsiadujący od góry 
z profilowanym podgięciem (5) pod obrzeże wanny, zaś od dołu 
ukształtowany jest wycinek pasa wypukłego (2). W dalszej ko
lejności położony jest wycinek pasa wklęsłego (3), który prze
chodzi następnie w wycinek wypukłego pasa obrzeża (4), przy 
czym krzywą kierującą powierzchni wszystkich pasów tworzą
cych zewnętrzny pas osłony jest część łuku elipsy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 98337 (22) 93 07 21 5(51) A47K 3/062 
A47K3/00 

(75) Olender Jacek, Police; Olender Andrzej, 
Police 

(54) Wanna kąpielowa 
(57) Wanna kąpielowa charakteryzuje się tym, że jej prze

dnia ścianka poprzeczna (2) ma w płaszczyźnie symetrii zarys 
łukowy wklęsły, zaś podłokietniki (4) ukształtowane na ścian
kach bocznych mają zarys łukowy wypukłością zwócony ku 
dołowi oraz mają zaokrąglony wierzchołek (5). Podgłówek (3) 
uformowany w górnej części przedniej ścianki poprzecznej (2) 
ma kształt fragmentu powierzchni walcowej ograniczonej łuko
wymi liniami przenikania, łączącymi się płynnie z liniami obrzeży 
pasa pośredniego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 98379 (22) 93 07 29 5(51) B24B 13/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Pluta Zdzisław 

(54) Ściernica elastyczna nasadzana 
(57) Ściernica (1) ma w płaszczyźnie osiowej dwa przelotowe 

otwory promieniowe (3) o wspólnej osi, usytuowanej prostopadle 
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do osi obrotu éciemicy. ściernica o takiej budowie osadzana jest 
na końcówce nasadki wrzeciona, zaś w promieniowych otwo
rach osadza się gwintowany trzpień, wkręcony prostopadle do 
wspomnianej nasadki. 

Takie mocowanie ściernicy zapewnia jej swobodę od
kształceń wysokoelastycznych podczas wirowania, ponieważ 
nie wprowadza dodatkowych obciążeń czołowych powierzchni 
narzędzia i nie zakłóca naturalnego rozkładu naprężeń w mate
riale wirującej éciemicy. Umożliwia to pełne wykorzystanie ob
róbkowego potencjału éciemicy. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98373 (22) 93 07 28 5(51) B61H 9/02 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Suffner Hubert, Skarka Wojciech, Swoboda 

Krystian, Fedyszak Jan 
(54) Wózek hamulcowy kolei szynowej 

podwieszonej 
(57) Wózek hamulcowy charakteryzuje się tym, że cylinder 

siłownika ma zwartą budowę i jest wypełniony pakietem talerzo
wych sprężyn. 

Pompa (7) zasilająca układ hydrauliczny jest napędzana 
za pomocą dźwigniowo-przegubowego układu, a zawór (9) mini
malnego ciśnienia jest wyposażony w jednoramienną dźwignię 
(15) opartą o trzpień (16) stanowiący oś obrotu układu przegubo
wego napędu pompy (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 95265 (22) 92 07 15 5(51) B62M 9/06 
(75) Dudziński Krzysztof, Katowice 
(54) Paskowy układ napędowy w rowerach 

motorowe rach, motocyklach 
(57) Paskowy układ napędowy złożony jest z dwóch kół 

zębatych (3,4) z obrzeżami, paska zębatego (5) i napinacza (6, 
8,9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 97828 (22)93 0512 5(51) B64D 47/06 
(71) Dowództwo Wojsk Lotniczych i Ochrony 

Powietrznej, Warszawa 
(72) Kwiecień Sławomir, Gwóźdź Jan, Wójcicki 

Wiesław, Woj tania Zygmunt 
(54) Smugacz samolotowy 
(57) Smugacz samolotowy jest stosowany do generowania 

w atmosferze smugi będącej znacznikiem toru lotu samolotu. 
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Składa się z naczynia ciśnieniowego (A), zbiornika me
dium smugotwórczego (C), kolektora wtryskowego (D) oraz 
elektropneumohydraulicznego zespołu sterującego (B) zawie
rającego zawór ełektropneumatyczny (3), trójnik (4), zawór re
dukcyjny (5), czwómik (6), zawór zwrotny (7 i 8) oraz zawór 
pneumohydrauliczny (9), połączonych instalacją elektropneumo-
hydrauliczną samolotu. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 95657 (22) 92 07 23 5(51) B65D 41/52 
(75) Kalczyński Jan, Łaskarzew, Kalczyńska 

Teresa, Łaskarzew 
(54) Kapslo-korek do butelki szklanej 
(57) Kapslo • korek ma korpus (1) będący stożkiem ściętym 

pod kątem prostym do osi symetrii, mający w centrum dna 
przechodzący do wnętrza stożek ścięty (2), w którego wnętrzu 
powyżej cylindrycznego pasa (5) znajduje się podstawa stożka 
(4) zasklepiającego dno, natomiast bliżej strony otwartej korpu
su (1) są dwa pierścienie (7) i (6) o przekroju trapezowym. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98349 (22)93 07 23 5(51) B67D 5/08 
(75) Skoczkowski Andrzej, Sandomierz 
(54) Urządzenie do opróżniania zbiornika z cieczy 
(57) Urządzenie do opróżniania zbiornika z cieczy, szcze

gólnie korpusu silnika spalinowego z zużytego oleju, składa się 
ze zbiornika szczelnego (1), mającego w dnie osadzoną rurkę 
(2) o długości nieco mniejszej od wysokości zbiornika (1), 
połączonej wylotem z wężem elastycznym (3) zakończonym 
sondą (4), zaś przestrzeń tego zbiornika (1) jest połączona 
wężem elastycznym (5) z pompą hydrauliczną (6), oraz zbiorni
ka otwartego (7), którego przestrzeń jest połączona w dolnej 
części wężem elastycznym (8) z tą pompą hydrauliczną (6). 
Pompa hydrauliczna (6) jest połączona z silnikiem elektrycznym 
(10) poprzez sprzęgło elastyczne (9). Zbiorniki (1), (7), pompa 
hydrauliczna (6) i silnik elektryczny (10) są osadzone na wspól
nej ramie (11). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 98400 (22)93 0802 5(51) F16B 7/18 
(75) Włodarczak Ryszard, Poznań 
(54) Złączka rozprężna 
(57) Złączka rozprężna składa się z dwóch oddzielnych 

podłużnych części (1 i 2). Obie części mają wewnętrzne stoż
kowe otwory (3 i 4), których przedłużeniem są otwory centru
jące (5 i 6). 

Wewnątrz części (1 i 2) usytuowane są śruba (9) z łbem 
(10) oraz nakrętką (11). Części (1 i 2) mają szczeliny (12 i 13). 
Część (1) ma od strony czoła (7) próg (14) zmniejszający w tym 
miejscu średnicę zewnętrzną części (1). 

Przy skręcaniu obu części (1 i 2) w chwili połączenia się 
wzajemnego obu tych części czołami (7 i 8), następuje rozprę
żanie naciętych części bocznych złączki w obu łączonych pro
filach (15 i 16). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 98448 (22)93 0810 5(51) F16D 9/00 
(71) Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk 
(72) Lipiński Bogusław 
(54) Sprzęgło przeciążeniowe sprężynowe 
(57) Sprzęgło charakteryzuje się tym, że człon czynny w 

postaci wałka (1) osadzony jest w tulei (2) członu biernego, przy 
czym na obwodzie wałka (1) wytoczony jest kanałek (4) pogłę
biony stycznie z dwu stron równoległymi nacięciami. Natomiast 
tuleja (2) po przeciwległych stronach ma dwa stycznie wykona-
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ne nacięcia przelotowe (5), w których osadzony jest łącznik 
sprężysty (3) spinający tuleję (2) z wałkiem (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98340 (22)93 0722 5(51) F21S 1/02 
(71) FAMOR Zakłady Urządzeń Okrętowych, 

Bydgoszcz 
(72) Piasecki Janusz, Pluciński Bogdan 

(54) Korpus oprawy oświetleniowej 
(57) Korpus ma postać koryta z żelowym dnem (1). Przednia 

ściana (2) korpusu jest usytuowana po stronie zagłębionej czę
ści (3) zetowego dna (1) i od wewnątrz ma montażowe kanały 
(4,5, 6), a jego tylna ściana (12) również od wewnątrz ma kątowe 
występy (15) i kanał (16). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAK G 

FIZYKA 

U1(21) 98339 (22)9307 21 5(51) G09F 7/04 
(75) Słowik Waldemar, Szczecin 
(54) Wywieszka informacyjna, zwłaszcza do 

ekspozycji ceny towaru 
(57) Wywieszka zawiera tabliczkę (1 ) wykonaną ze szkła, do 

której tylnej ścianki (2) przymocowane są trwale magnesy (3). 
Tylna ścianka (2) pokryta jest materiałem nieprzezroczystym. 
Wywieszka informacyjna jest szczególnie przydatna do ekspo
zycji ceny towaru, którą nanosi się za pomocą flamastra lub 
mazaka. 

(7 zastrzeżeń) 

U1(21) 96507 (22)921123 5(51) G09F13/08 
(75) Dębiński Marek, Zielona Góra 

(54) Kaseton numerowy 
(57) Kaseton numerowy złożony jest z obudowy (1 ), w której 

część czołowej ściany (2), wykonanej z przezroczystego mate
riału zakryta jest nieprzezroczystym materiałem (3), a na wewnę
trznej powierzchni tylnej ściany (4) zamocowane są fluorescencyj
ne elementy (5) stanowiące oznaczenie numerowe. Wewnątrz 
obudowy (1) w części osłoniętej przytwierdzona jest lampa fluore
scencyjna (6) oraz połączony z nią układ elektryczny złożony ze 
startera (7), statecznika (8) oraz czujnika zmierzchowego (9). 

(1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 2/1994 

Nr 
zgłoszenia 

1 
294201 
295241 
295243 
295252 
295253 
295254 
295257 
295260 
295261 
295262 
295264 
295265 
295266 
295268 
295269 
295270 
295271 
295272 
295273 
295275 
295278 
295279 
295280 
295284 
295289 
295292 
295295 
295296 
295297 
295298 
295299 
295300 
295301 
295302 
295303 
295304 
295308 
295309 
295310 
295311 
295314 
295315 
295316 
295317 
295318 
295319 
295321 
295323 
295324 
295337 

Int.Cl5 

2 
C25F 
A23C 
G06F 
E04B 
B23P 
B23F 
G01N 
B60Q 
B28B 
F03B 
B09B 
C07C 
B29C 
G01S 
E04C 
G08B 
C02F 
C02F 
A61K 
F16H 
B61D 
G01L 
G02B 
C07F 
G01N 
B29C 
C10M 
F02F 
F16H 
B65D 
B65D 
B65D 
H02G 
G05D 
G06F 
C08L 
C08L 
H01F 
G01J 
B65H 
A61B 
C08K 
A23K 
A23B 
H02M 
G01C 
B62D 
F21S 
G01J 
C08B 

Strona 

3 
30 
3 

43 
32 
8 
8 

41 
12 
9 

36 
7 

21 
11 
42 
33 
45 
20 
18 
5 

37 
13 
40 
42 
25 
41 
10 
28 
36 
38 
16 
16 
16 
46 
42 
43 
27 
27 
46 
39 
17 
3 

26 
3 
2 

47 
39 
14 
38 
40 
26 

Nr 
zgłoszenia 

1 
295338 
295339 
295340 
295344 
295345 
295347 
295348 
295351 
295354 
295356 
295357 
295359 
295360 
295361 
295363 
295364 
295365 
295366 
295367 
295368 
295369 
295370 
295371 
295372 
295373 
295374 
295375 
295377 
295378 
295381 
295395 
295398 
295399 
295429 
295430 
295431 
295432 
295433 
295434 
295435 
295436 
295437 
295438 
295439 
296258 
296290 
296900 
296976 
297337 
297472 

Int.Cl5 

2 
E04B 
C23F 
C10G 
B26B 
C25B 
C09K 
H01H 
F16H 
C07H 
D06P 
C08G 
C08L 
F03B 
F15B 
C02F 
A01N 
A61K 
A61K 
A61K 
B01F 
B60K 
E03F 
C02F 
B01D 
B01D 
A61B 
E04C 
G01N 
C02F 
B65G 
C07C 
G08B 
E04F 
B05B 
E04F 
H04N 
E03D 
B21D 
B29C 
E06B 
A61K 
E21D 
E04B 
G01L 
A47B 
H02N 
E03D 
B05B 
C07D 
C07D 

Strona 

3 
32 
29 
28 
9 

29 
28 
46 
37 
26 
30 
26 
27 
36 
37 
20 
2 
4 
4 
4 
6 

12 
32 
18 
6 
6 
4 

32 
41 
19 
17 
22 
44 
33 
7 

33 
47 
31 
7 

10 
34 
5 

34 
32 
40 
3 

47 
31 
7 

24 
24 

Nr 
zgłoszenia 

1 
297691 
297716 
297849 
297904 
298127 
298132 
298133 
298214 
298297 
298343 
298495 
298523 
298685 
298717 
298718 
298734 
298838 
298895 
298897 
298931 
298988 
299029 
299037 
299047 
299152 
299190 
299219 
299222 
299284 
299301 
299302 
299311 
299342 
299393 
299445 
299463 
299476 
299499 
299521 
299591 
299603 
299652 
299668 
299691 
299710 
299712 
299735 
299739 
299740 
299741 

Int.Cl5 

2 
C12N 
C07D 
A61K 
C07C 
C07C 
A61K 
C10G 
C07C 
C01G 
E04H 
C07C 
B65D 
C25D 
C07D 
C07D 
B60R 
A01N 
C07C 
B65D 
A23L 
C07D 
C08L 
E21F 
C08L 
B61D 
G09C 
C02F 
B30B 
C07D 
E03C 
E03C 
F04D 
G11B 
C21B 
C07D 
B65D 
A01G 
C02F 
E21D 
G07C 
B01J 
F15B 
G01L 
B61D 
B25D 
B25D 
B29C 
A61K 
E06C 
B29D 

Strona 

3 
29 
24 
5 

21 
22 
5 

28 
21 
18 
33 
21 
15 
30 
25 
23 
12 
2 

22 
15 
3 

23 
27 
35 
27 
12 
45 
19 
11 
25 
31 
31 
36 
45 
29 
24 
15 
2 

20 
35 
44 
6 

37 
40 
13 
9 
9 

11 
5 

34 
11 
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1 
299742 
299743 
299749 
299768 
299777 
299827 
299829 
299837 

2 
B64C 
H01J 
B29C 
C07J 
F23M 
C02F 
B65D 
G08B 

3 
14 
46 
10 
26 
38 
19 
16 
44 

1 
299842 
299845 
299875 
299892 
299936 
299960 
299971 
299993 

2 
G01N 
G01N 
B65G 
B24D 
F16K 
E01C 
G07C 
F02D 

3 
41 
42 
17 
8 
38 
30 
43 
35 

1 
299998 
299999 
300000 
300040 
300160 
300161 
300164 

2 
B61F 
A23L 
B67D 
A23G 
C07C 
C05C 
F27B 

3 
14 
3 
17 
3 
22 
21 
39 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 2/1994 

Nr 
zgłoszenia 

1 
98379 
98389 
98400 
98448 

Int.Cl5 

2 
B24B 
A45C 
F16B 
F16D 

Strona 

3 
48 
48 
50 
50 

Nr 
zgłoszenia 

1 
95265 
95657 
96507 
97828 
98336 

Int.CI5 

2 
B62M 
B65D 
G09F 
B64D 
A47K 

Strona 

3 
49 
50 
51 
49 
48 

Nr 
zgłoszenia 

1 
98337 
98339 
98340 
98349 
98373 

Int.Cl5 

2 
A47K 
G09F 
F21S 
B67D 
B61H 

Strona 

3 
48 
51 
51 
50 
49 
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