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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,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92
- opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt.
203, 00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 8,5. Nakład 900 egz.
Cena 35000 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 116/94
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach
użytkowych, mają następujące znaczenie
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(62)
(71)
(72)
(75)
(86)
(87)

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

A1
* A2
A3
* A4
U1
U3

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

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1(21) 295945

(22) 92 09 14

5(51) A01C 1/00

(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Olchowik Grażyna, Dziamba Szymon,
Gawda Helena, Grigoriew Andrej D.,
Miejew Władysław A, Podorożnaja Lena A.
(54) Sposób zwiększenia zdolności kiełkowania
nasion ogórków

oznacza grupę fenylową ewentualnie podstawioną; X oznacza
atom tlenu lub grupę -S(0) q -; n oznacza zero lub liczbę całko
witą od 1 do 4; każda z grup R 4 i R5, które mogą być takie same
lub różne, oznacza alkil lub haloalkil; R 6 oznacza alkil, haloalkil
lub ewentualnie podstawiony fenyl; p oznacza zero, 1 lub 2; q
oznacza zero, 1 lub 2; r oznacza 1,2 lub 3; sposoby ich wytwa
rzania, związki przejściowe, kompozycje i środki chwastobójcze
je zawierające oraz sposób zwalczania chwastów przy użyciu
tych pochodnych.

(13 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Sposób polega n a t y m , że nasiona ogórka o wilgotności
nie większej niż 15%, korzystnie nie później niż na 6 miesięcy
przed wysiewem, poddaje się działaniu promieniowania mikro
falowego o częstotliwości od 37,88 do 39,04 GHz, korzystnie
38,46 GHz i gęstości mocy od 1 do 10 mW/cm 2 przez okres od
30 do 45 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295885

(22)92 09 10

5(51) A01N 37/02
A01N 59/14
(75) Kozaczek Grzegorz, Koszalin
(54) Sposób wytwarzania preparatu
insektobójczego

( 5 7 ) Sposób polega na nasyceniu 40 - 60 części masowych
węglowodanów, w postaci rozdrobnionych przetworów zbożo
wych, 40 - 60 częściami masowymi 15 - 20% wodnego roztworu
kwasu borowego, mrówkowego lub octowego, a następnie wy
mieszaniu całości do konsystencji papkowatej.
Otrzymany preparat skutecznie zwalcza karaluchy, prusaki, pluskwy i może być stosowany w pomieszczeniach prze
widzianych do przygotowywania posiłków oraz przechowywa
nia artykułów spożywczych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 299770

(22)93 07 22

(31) 92 9215551

5(51) A01N 43/28

(32) 92 07 22

(33) GB

(71) RHONE-POULENC AGRICULTURE
LIMITED, Essex, GB
(72) Cramp Susan Mary, Lambert Claude, Morris
John
(54) Nowe środki chwastobójcze, nowe pochodne
4-benzoiioizoksazolu, sposoby ich
wytwarzania i związki przejściowe
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są pochodne 4-benzoiloizoksazolu o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę
-CO2R 4 ; R1 oznacza alkil, haloalkil lub ewentualnie podstawiony
cykloalkil; R 2 oznacza atom chlorowca, alkil, haloalkil lub alkil
podstawiony grupą OR 5 ; lub grupę wybraną spośród grupy
nitrowej, cyjanowej, -CO2R 4 , -S(0) p R 6 , -0(CH 2 )rOR 5 i -OR 5 ; R 3

A1(21) 300421
(31)92

19779

(22)93 09 17

5(51) A01N 43/80
C07D 413/00
(32)92 09 18
(33) GB

(71) Rhone-Poulenc Agriculture Limited, Ongar,
GB
(72) Cramp Susan Mary, Smith Philip Henry G
(54) Środki chwastobójcze
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są środki chwastobójcze, za
wierające jako substancję czynną pochodne 4-heteroaroiloizoksazolowe o wzorze 1, w którym Ar oznacza ewentualnie
podstawioną grupę Het, w której Het oznacza pierwszy pier
ścień heterocykliczny, zawierający jeden do czterech heteroato
mów w pierścieniu dobranych spośród tlenu, azotu i siarki, który
jest ewentualnie sprzężony z benzenem lub karboksylowym lub
drugim heterocyklicznym pierścieniem (który ewentualnie jest
nasycony lub częściowo nasycony) tworząc układ dwupierścieniowy, w którym pierwszy pierścień heterocykliczny grupy Het
połączony jest z grupą karbonylową w pozycji 4 pierścienia
izoksazolu; R oznacza wodór lub -CO2R ; R1 oznacza grupę
alkilową lub chlorowcoalkilową lub cykloalkilową ewentualnie
podstawioną jedną lub kilkoma grupami R4; R 3 i R niezależnie
od siebie oznaczają alkil lub chlorowcoalkil; nowe pochodne
4-heteroaroiloizoksazolowe i ich rolniczo dopuszczalne sole,
sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie nowych pochod
nych do zwalczania chwastów.

(16 zastrzeżeń)
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tuje się zespół mocujący (2) tworząc trwałe złącze na trzpieniu
(3).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295876

(22) 92 09 08

5(51) A23C 11/00

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.
Oczapowskiego, Olsztyn; Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska, Góra
(72) Ziajka Stefan, Żbikowski Zdzisław, Dzwolak
Waldemar, Starke Elżbieta, Górny Adam,
Zieleń Urszula, Gibowski Dionizy,
Pończocha Janusz
(54) Sposób otrzymywania sproszkowanej
śmietanki
( 5 7 ) Sposób otrzymywania sproszkowanej śmietanki przez
pasteryzację, zagęszczanie na wyparkach i suszenie metodą
rozpyłową polega na tym, że odwirowaną śmietankę o zawarto
ści 35 - 50% tłuszczu rozcieńcza się wodą tak, aby uzyskać
zawartość tłuszczu w mleku 3 - 4%, następnie wiruje do zawar
tości 35 - 50% tłuszczu, dodaje r y r o p skrobiowy niskocukrowy,
emulgator, kazeinian sodu oraz mieszaninę soli buforujących
sodu lub potasu w ilości zapewniającej pH mieszaniny w grani
cach 6,6-8, po czym śmietankę dwukrotnie homogenizuje się,
pasteryzuje i suszy rozpyłowo w znany sposób.

A1(21) 300342

(22) 93 09 10

(31)92 4231460

5(51) A47B 88/20

(32)92 09 19

(33) DE

(71) VARTA-PLASTIC GmbH, Wächtersbach,
DE
(72) Schmidt Udo, Münster Udo, Triebeneck
Frank, Pietrus Rainer
(54) Szuflada meblowa
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest szuflada meblowa, zwłasz
cza płaska szuflada wykonana z tworzywa sztucznego z dnem
(2, 20) i przynajmniej jedną, służącą do odkładania przedmio
tów, przegródką (3, 4, 5, 6 bądź 19).
Szuflada charakteryzuje się tym, że dno (2) przynajmniej
jednej z przegródek (3,4), przynajmniej częściowo, ukształtowane
jest faliście i zaopatrzone jest w wystające z niego w górę odstępniki (7,18).

(23 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295975

(22)92 09 18

5(51) A23D 7/02
A23D9/02
(71) UNILEVER N. V., Rotterdam, NL
(72) Brockhus Jeroen Johannes J.J., NL; Schnell
Dagmar, DE; Vermaat Karel Theodorus, NL
(54) Sposób wytwarzania omasty przez
przygotowanie i ubijanie kremu

( 5 7 ) Sposób polega na: a) przygotowaniu skremowanego
tłuszczu roślinnego zawierającego co najmniej jeden wewnątrzcząsteczkowo zestryfikowany tłuszcz mający wskaźnik tłuszczu
stałego, w temperaturze 10°C, wyższy niż 30%, b) wprowadze
niu do wspomnianego skremowanego tłuszczu roślinnego, 125% całkowitej fazy tłuszczowej oleju roślinnego, c) ubijaniu
mieszaniny krem/tłuszcz dla uzyskania omasty będącej emulsją
wody w oleju, mającej wskaźnik tłuszczu stałego w temperaturze
10°C, wyższy niż 20%.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 295852

(22) 92 09 07

5(51) A44C 1/00

(75) Chojnacki Andrzej, Warszawa
(54) Przedmiot ozdobny oraz sposób wytwarzania
zestawu przedmiotu ozdobnego
( 5 7 ) Przedmiot ozdobny posiada element dekoracyjny (1)
wykonany z tworzywa chemoutwardzalnego. Element dekora
cyjny (1) jest wyposażony w trzpień montażowy (3) wykonany z
tworzywa termoplastycznego. Na trzpieniu (3) osadzony jest
zespół mocujący (2). Koniec trzpienia (3) zatopiony jest w ele
mencie (1) i jest spłaszczony. Drugi koniec trzpienia (3) jest
ukształtowany w zależności od rodzaju przedmiotu, zwierające
go odpowiedni zespól mocujący (2).
Sposób polega na odlewaniu z tworzywa chemoutwar
dzalnego, wypełniającego formę ponad jej krawędzie. Po jego
utwardzeniu i wyjęciu z formy elementu dekoracyjnego (1 ) mon

A1(21) 299830
(31) 91

2384

(22)92 1202

5(51) A47C 17/13

(32) 91 12 02

(33) AT

(86) 92 12 02 PCT/AT92/00158
(87) 93 06 10 WO93/10694 PCT Gazette nr 14/93
(71) Hodry Metallwarenfabrik R.Hoppe
Ges.m.b.H.u.Co.KG, Wiedeń, AT
(72) Premer Heinz
(54) Mebel do siedzenia przemieniany w łóżko
( 5 7 ) W meblu część powierzchni do leżenia tworzą dwie
dodatkowe poduchy (6, 7) ułożone w szufladzie (5), które w
meblu złożonym do siedzienia ułożone są na sobie, zestawione
powierzchniami tapicerowanymi. Na powierzchnię do leżenia
składa się górna poducha (7) zaopatrzona w rozkładane nóżki
(F), obracana wokół poziomej osi (9) utworzonej na krawędzi
szuflady (5) i dolna poduszka (6) unoszona z szuflady (5) za
pomocą przegubowych okuć (8).
Aby wykluczyć uszkadzanie poduch, pozioma oś (9)
jest zamocowana obrotowo w sposób w sposób przesuwny w
pionowej prowadnicy (14) i połączona ruchowo z okuciami (8)
przegubowymi.

(3 zastrzeżenia)

4
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cznych z prostymi, gładkimi lub profilowanymi prętami kręgo
słupowymi. Zaciskający element mocujący składa się z części
gniazdowej (1 ) zakończonej z jednej strony hakiem (2) lub śrubą
kostną (3) a z drugiej strony ramionami (4), pomiędzy którymi w
gnieździe (7) mocowany jest kręgosłupowy pręt (5) oraz z za
mykającej nasuwki (6). Ramiona (4) mają odpowiednio ukształ
towane od strony zewnętrznej rozbieżne względem osi gniazda
(7) prowadnice wyposażone w powierzchnie oporowe a zaci
skająca nasuwka (6) zaopatrzona jest w wewnętrzne, rozbieżne
prowadnice. Rozbieżne prowadnice ramion (4) i odpowiadające
im kształtem i wymiarami prowadnice nasuwki (6) mają alterna
tywnie przekrój wieloboczny albo kołowy.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295948

(22) 92 09 14

5(51) A47G 7/00
A47F 7/00

(75) Buczek Piotr, Krosno
(54) Konstrukcja przestrzenna z półeczkami
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja przestrzenna
do mocowania półeczek szczególnie na rośliny doniczkowe i
półeczka umieszczona na konstrukcji przestrzennej.
Rozwiązanie umożliwia samodzielny montaż i kształto
wanie konstrukcji przestrzennej oraz mocowanie na niej pół
eczek p o d doniczki albo eksponaty.
Konstrukcja przestrzenna z półeczkami charakteryzuje
się tym, że szkielet wykonany jest w postaci drabinki (1) o
ramionach zakończonych końcówkami (3) i ze szczeblami (4) o
równej podziałce między nimi i połączonej rozłącznie łącznikami
albo łącznikami kątowymi z następnymi drabinkami (1) albo z
osadzonymi na końcówkach (3) półeczkami osadzonymi rozłą
cznie na szczeblach (4) drabinek (1).

A1(21) 295943

(22) 92 09 15

5(51) A61B 17/58

(75) Deszczyński Jarosław, Warszawa; Karpiński
Janusz, Warszawa; Deszczyński Waldemar,
Warszawa
(54) Dynamiczny stabilizator kompensacyjny
( 5 7 ) Dynamiczny stabilizator kompensacyjny jest aparatem
służącym do leczenia złamań kości. Zastosowano w nim układ
hydrauliczny i pneumatyczny służące do regulacji długości sta
bilizatora, dynamizacji zespolenia oraz kontrolowania procesu
rehabilitacji. Zmienne skośne ustawienie śrub kostnych umożli
wia dzielona kostka łącząca.
Manipulator do nastawiania złamań posiada możliwość
ruchu we wszystkich płaszczyznach przy możliwości zdalnego
sterowania każdym elementem wyposażonym we własny na
pęd.

(7 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 295946

(22) 92 09 14

5(51) A61D7/00
A01C 1/00

(1V\ Akademia Medyczna, Lublin
(72) Olchowik Grażyna, Gawda Helena, Gawęda
Roman
(54) Sposób stymulacji rozwoju obiektów
biologicznych

A1(21) 295962

(22) 92 09 15

5(51) A61B 17/00

(71) LfC Sp. z O.O., Zielona Góra
(72) Ciupik Lechosław, Mstowski Janusz, Bącal
Kazimierz, Cyganiuk Jan
(54) Zaciskający element mocujący zestawu
chirurgicznego do leczenia kręgosłupa
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy zaciskającego elementu mocujące
go stosowanego do leczenia kręgosłupa w zestawach chirurgi

( 5 7 ) Sposób polega na poddaniu obiektu biologicznego
działaniu promieniowania mikrofalowego milimetrowego zakre
su długości fal o gęstości mocy od 1 mW/cm 2 do 10 mW/cm 2
przez okres od 10 sekund do 60 minut w określonych odstępach
czasowych w zależności od rodzaju naświetlanego obiektu.

(J zastrzeżenie)

A1(21) 295927

(22) 92 09 12

5(51) A61K 9/107
A61K7/00
(71) Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, DE
(72) Dahms Gerd, Gohla Sven H., Kröpke
Rainer, Nielsen Jens
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(54) Sposób wytwarzania trwałych wieloemulsji
dla celów kosmetycznych i medycznych i
trwałe wieloemulsje dla celów
kosmetycznych i medycznych
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że co najmniej jeden emulgator
hydrofilowy B umieszcza się w fazie wodnej, i co najmniej jeden
emulgator hydrofobowy A dodaje się do fazy olejowej, a nastę
pnie obie fazy łączy się ze sobą, w temperaturze, przy której faza
tłuszczowa jest wyraźnie płynna.
Trwałe wieloemulsje zawierają co najmniej jeden hydro
fobowy emulgator A, działający jako emulgator t y p u w o d a w
oleju w zakresie temperatur od około 50°C do temperatury
wytwarzania emulsji, bardzo dobrze rozpuszczalny w fazie ole
jowej w temperaturze wytwarzania emulsji i izotropowo rozpu
szczalny w wodzie w przedziale temperatur od około 50°C do
temperatury wytwarzania emulsji oraz co najmniej jeden hydro
filowy emulgator B o stabilnej rozpuszczalności w przedziale
temperatur od około 50°C do temperatury wytwarzania emulsji
i izotropowo rozpuszczalnego w wodzie.

(16 zastrzeżeń)

5

nie dopuszczalnym polimerem na bazie akrylu. W kompozycji
stosunek poliwinylopirolidonu lub kopolimeru N-winylopirolidon/octan winylu do zawartej nifedypiny wynosi od 1:1 do 1:10,
a stosunek polimeru na bazie akrylu do zawartej nifedypiny
wynosi od 1:4 do 1:20. Kompozycje przewidziane są do poda
wania nifedypiny jeden raz dziennie.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 299559

(22)93 07 05

(31) 92 909367
93 022024

5(51) A61K 37/02

(32) 92 07 06
24 02 93

(33) US
US

(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Jończyk Alfred, DE; Holzemann Gunter,
DE; Felding-Habermann Brunhildę, DE;
Melzer Guido, AT; Diefenbach Beate, DE;
Cheresh David A, US; Kessler Horst, DE;
Gurrath Marion, DE; Muller Gerhard, DE
(54) Cykliczne inhibitory zlepiania się komórek

A1 (21) 299690
(31)92

(22) 93 07 15

916281

5(51) A61K 31/42

(32)92 07 17

(33) US

(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Gidda Jaswant Singh, Schaus John Mehnert
(54) Środek farmaceutyczny
( 5 7 ) Środek farmaceutyczny, zwłaszcza do leczenia zespo
łu nadwrażliwości jelita g r u b e g o , j a k o substancję czynną za
wiera związek o wzorze 1, w którym R oznacza atom w o d o r u ,
g r u p ę Ci-C3-alkilową, allilową lub cyklopropylometylową, R
oznacza atom w o d o r u , g r u p ę Ci-C3-alkilową, allilową, cyklo
propylometylową lub -(CH2)n-X, n oznacza liczbę 1 do 5, X
oznacza ewentualnie podstawioną grupę fenylową, grupę C i C3-alkoksylową lub Ci-C3-alkilotiolową, R 2 i R 3 oznaczają nie
zależnie atom wodoru, grupę Ci-C3-alkilową, Ci-C3-alkoksylową, Ci-C3-alkilotiolową, atom chlorowca, CN lub fenyl albo
łącznie oznaczają -(CH2)p-, przy czym p oznacza liczbę 3 do 6,
Y oznacza -CH2, -O-, -SO m , m oznacza liczbę 0, 1 lub 2, albo
farmaceutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem lub
solwat tego związku.

(10 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceu
tyczna zawierająca co najmniej jeden c y k l o p e p t y d o wzorze
(a) - (r): (a) cyklo(-Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val-Ala); (b) cyklo(-ArgGly-Asp-D-Phe-Leu-Ala); (c) cyklo(-Arg-Gly-Asp-Phe-Val-D-Ala);
(d) cyklo(-Arg-Gly-Asp-Phe-Leu-D-Ala); (e) cyklo(-Arg-Gly-AspD-Phe-Val-Gly);
(f) c y k l o ( - A r g - G l y - A s p - D -Phe-Leu-Gly);
(g) c y k l o ( - D - A r g - G l y - A s p - P h e - V a l - A l a ) ; (h) cyklo(-D-ArgGly-Asp-Phe-Val-Gly); (i) cyklo(-Arg-Gly-Asp-Phe-Pro-Gly); (j)
cyklo(-Arg-Gly-Asp-Phe-D-Pro-Gly); (k) cyklo(-Arg-Gly-Asp-PhePro-Ala); (I) cyklo(-Arg-Gly-Asp-Phe-D-Pro-Ala); (m) cyklo(-DArg-Gly-Asp-Phe-Val); (n) cyklo(-Arg-D-Ala-Asp-Phe-Val); (o)
cyklo(-Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val); (p) cyklo(-Arg-Ala-Asp-D-PheVal); (q) cyklo(-Arg-Gly-Asp-Phe-D-Val); (r) cyklo(-Arg-Gly-DAsp-Phe-Val); lub jego sól, przydatna jako inhibitor zlepiania
się komórek.Kompozycje farmaceutyczne z zastosowaniem cyklopeptydów o wzorze (a) 4- (r) mogą być stosowane do lecze
nia lub profilaktyki m.in zakrzepicy, zawału mięśnia sercowego,
udaru m ó z g o w e g o , stwardnienia tętnic, dusznicy bolesnej,
osteoporozy.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 295858

(22)92 09 08

5(51) A61N 1/05

(75) Tomaszewski Kazimierz, Rawa Mazowiecka;
Zając Roman, Tomaszów Mazowiecki
(54) Cewnik medyczny z elektrodami do
stymulacji w szczególności serca

A1(21) 300638

(22) 93 01 12

( 3 1 ) 9 2 9200607

5(51) A61K 31/44

(32)92 0113

(33) GB

(86) 93 01 12 PCT/GB93/00055
(87) 93 07 22 W093/13773 PCT Gazette nr 18/93
(71) ETHICAL PHARMACEUTICALS
LIMITED, Ely, GB
(72) Trigger David
(54) Kompozycje farmaceutyczne zawierające
nifedypinç i sposób ich wytwarzania
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są kompozycje i sposoby ich
wytwarzania, w których rozpuszczalny w wodzie nośnik powleka
się nifedypiną w mieszaninie z poliwinylopirolidonem lub kopo
limerem N-winylopirolidonu i octanu winylu oraz farmaceutycz

(57) Cewnik stanowi dren (1), wewnątrz którego są rozmie
szczone co najmniej dwa niezależne kanały (2) i (3) z umiesz
czonymi wewnątrz nich przewodami (4) i (5), przy czym koniec
przewodu (4) dochodzący do pierścieniowej elektrody (6), w
przeciwieństwie do prostego końca przewodu dochodzącego
do distalnej elektrody, wyprofilowany jest w kształt sprężyny (7).

(1 zastrzeżenie)

6
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 295915 (22) 92 09 10
5(51) B01C 3/02
(71) Zakłady Azotowe Spółka Akcyjna,
Tarnów-Mościce
(72) Bachowski Andrzej, Żamojdo Rudolf,
Sikorski Władysław, Wrzyszcz Józef, Musiał
Bronisław, Wikierak Józef, Wachowicz
Stanisław, Laska Jerzy
(54) Urządzenie do wytwarzania cyjanowodoru
(57) Urządzenie ma w kanale (2) między reaktorem (1) a
kotłem utylizatora (3) wymiennik ciepła (8), zbudowany z dwóch
identycznych pakietów płatów rurowych o trapezowym zarysie
zewnętrznym zabudowanym w korpusie skrzyniowym (7) tak, że
pionowo usytuowane płaty rurowe jednego z pakietów wchodzą
między symetrycznie względem nich usytuowane płaty rurowe
drugiego z pakietów, przy czym wloty rur poszczególnych pła
tów współpracują z komorami pośrednimi rozdzielczymi (11)
zabudowanymi na komorach wlotowych (12) czynnika robocze
go, a wyloty tych rur współpracują z komorami pośrednimi
zbiorczymi, (13) zabudowanymi na komorach wylotowych (14)
czynnika roboczego z tym, że komory wlotowe (12) i wylotowe
(14) na jednym końcu mają denko (15) a na drugim kołnierz (17)
do połączenia z obiegiem czynnika roboczego. Obieg czynnika
roboczego wymiennika (8) połączony jest z obiegiem czynnika
roboczego kotła utylizatora.

(10 zastrzeżeń)

Sposób stosuje się do wydzielenia i oczyszczenia pro
duktów syntezy otrzymywanych w postaci roztworów i do roz
dzielania naturalnych mieszanin dla otrzymania krystalizują
cych związków w postaci stopionej.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 300346

(22) 93 09 10

(31) 92 4230608

5(51) B01J 8/44

(32) 92 09 12

(33) DE

(71) EVT Energie- und Verfahrenstechnik
GmbH, Stuttgart, DE
(72) Reidick Heinz
(54) Dysza powietrzna do przegrody półkowej
reaktora fluidyzacyjnego
(57) Dysza powietrza, w rodzaju syfonu, do przegrody pół
kowej reaktora fluidyzacyjnego, mająca pionowy kanał wlotowy
i wylotowy, charakteryzuje się tym, że przedłużenie kanału wy
lotowego (7), które jest ukształtowane jako króciec (9), ma kąt
a=0°-20° do prostopadłej osi kanału wylotowego (7), w kierunku
kanału wlotowego (6), przechodzi przez przegrodę półkową (3),
wystając do komory powietrznej (8) i jest zaopatrzone w ode
jmowalne zamknięcie (10). Krawędź górna otworu wlotowego
(12) dyszy powietrznej (5) i krawędź górna ogniotrwałej wykła
dziny (4) przegrody półkowej (3) leżą w jednej linii.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295900

(22)92 09 11

5(51) B01D 9/00

(75) Bacia Włodzimierz, Warszawa
(54) Sposób wydzielania w kolumnie z roztworów
krystalizujących substancji stopionej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
substancji krystalizującej z roztworów w postaci czystych
związków lub adduktów stopionych. Kryształy są formo
wane w roztworze przez adiabatyczną krystalizację spowo
dowaną obniżeniem ciśnienia hydrostatycznego w słupie
zawiesiny krystalizującej. Ciepło własne roztworu i ciepło kry
stalizacji jest odbierane przez parujący rozpuszczalnik. Kryszta
ły opadają w krystalizującym roztworze w przeciwprądzie do
roztworu. Kryształy są oczyszczane w przeciwprądzie do cieczy
ze stopionych kryształów i topione na ogrzewanej półce. Krysta
lizację i topienie można prowadzić kilkakrotnie dla otrzymania
bardzo czystych związków. Krystalizacje i topienie można pro
wadzić w kilku stadiach pod różnymi ciśnieniami i w różnych
temperaturach.

A1(21) 300743 (22) 93 10 18 5(51) B01J 23/02
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Kedzierzyn-Koźle
(72) Hreczuch Wiesław, Krasnodębski Zbigniew,
Roguska Dorota, Waćkowski Janusz, Tomik
Zbigniew, Bekierz Gerard,
Wietrzyńska-Lalak Zofia, Pyżalski
Kazimierz, Rolnik Krystyna, Stempińska
Teresa, Szymanowski Jan, Kondziołka Zofia,
Herzog Wioletta
(54) Katalizator procesu oksyalkilenowania
(57) Katalizator procesu oksyalkilenowania stanowi miesza
ninę składającą się z 2-10% siarczanu wapnia, 2-50% octanów
wapnia o różnych stopniach uwodnienia, 2-8% niskocząsteczkowego alkoholanu wapnia, 20-50% krystalicznej fazy stanowią
cej organiczne związki wapnia i siarki, charakteryzującej się
występowaniem na diagramie dyfrakcyjnym promieni X nastę
pujących mocnych i średnich refleksów od płaszczyzn krystali
cznych o odległościach d(A):12.1 - bardzo mocne, 8,1 - śr.
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(średnie), 3,6 - śr., 3,49 - m. (mocne), 3,43 m., 3,33 - śr., 3.00 m., 2 -80 - śr. oraz 20 - 50% mieszaniny krystalicznych pochod
nych kwasu siarkowego, octanu wapniowego oraz niskocząsteczkowych alkoholi.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299449
(31) 92

(22) 93 06 23

904938

5(51) B01J 38/00

(32)92 06 26

(33) US

(71) Phillips Petroleum Company, Bartlesville,
US
(72) Abbott Ronald Gordon, Eastman Alan Dan
(54) Sposób regeneracji zużytego katalizatora
alkilowania
(57) Sposób regeneracji zużytego katalizatora alkilowania
zawierającego HF, sulfon i olej rozpuszczalny w kwasie (ASO),
tworzący się jako produkt uboczny w toku alkilowania, polega
na usuwaniu ASO przez kontaktowanie mieszaniny z materiałem
adsorbującym ASO.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 295893

(22) 92 09 09

7

(54) Urządzenie do napraw uszkodzonych
karoserii samochodowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napraw
uszkodzonych karoserii samochodowych, przez ich wielokrot
ne wyciąganie i prostowanie.
Urządzenie mające postać prostokątnej ramy oraz przy
stosowanych do niej do mocowania karoserii zacisków mocują
cych, jak również części naprawczej w postaci wózka, który
przystosowany jest też do mocowania do ramy, charakteryzuje
się tym, że zarówno prostokątna rama (1) i jej poprzeczne belki
wzmacniające (2) jak również konstrukcja nośna (10) wózka (3)
uformowane są z połączonych ze sobą grzbietami ceowników,
przez miejscowe ich zespawanie za pomocą odstępników (12)
tak, że między nimi uformowanych jest szereg przelotowych
otworów (13), przy czym rama (1) wyposażona jest w sposób
rozłączalny w mocującą poprzeczną belkę (5), zawierającą pod
łużną szczelinę (6), do której w sposób rozłączalny zamocowane
są co najmniej dwa zaciski mocujące (7) oraz, że rama (1)
wyposażona jest w co najmniej dwa zaciski mocujące (7) zamo
cowane w sposób rozłączalny na półbelkach mocujących (8)
zamocowanych też w sposób rozłączalny na podłużnych bel
kach (9) ramy (1).

(4 zastrzeżenia)

5(51) B02C 4/02

(71) SIPMA S.A., Lublin
(72) Bartoszcze Leszek, Pieńkowski Kazimierz,
Gol Ryszard
(54) Urządzenie do miażdżenia ziarna
(57) Urządzenie służące do przygotowywania paszy dla
zwierząt hodowlanych przez miażdżenie ziarna między walca
mi, najpierw wstępne w szczelinie międzywalcowej położonej
wyżej a później między walcami w szczelinie położonej niżej,
mające zbiornik ziarna i silnik usytuowane na wspartej na no
gach podstawie, charakteryzuje się tym, że zbiornik ziarna (14)
wsparty jest na słupach i że podporami dla opraw łożysk (4) i (5)
walców (6) i (7) są usytuowane poprzecznie do tworzących
walców poprzeczne belki (3) podstawy (1), a podporami dla
opraw łożysk (16) walca miażdżenia wstępnego (9) są poprze
czne belki (22) wsparte na słupach (17, 18,19, 20) połączonych
z podstawą (1).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 300400
(31) 92

(22)93 09 15

945322

5(51) B21D 53/74

(32) 92 09 15

(33) US

(71) Armco Steel Company, L.P., Middletown,
US; Price Enterprises, Ltd. d/b/a/ Graph
Tech, Inc., Madison Heights, US
(72) Roper Ralph E., Webb Gary A, Tyger
Douglas W.
(54) Sposób i urządzenie do kształtowania
elementu ramowego z rurowego półwyrobu z
przeciwległymi końcami

A1(21) 300715

(22) 93 10 13

(75) Urbański Józef, Gniewkowo

5(51) B21D 1/12

(57) Sposób polega na tym, że przenosi się półwyrób (12)
kolejno przez stanowiska (I-VI). Na pierwszym stanowisku (I)
półwyrób rozszerza się do postaci rury mającej zmieniający się
przekrój poprzeczny na całej długości rury za pomocą dopro
wadzania ciśnienia do wnętrza rury i przykładania sił ściakających do przeciwległych końców rury, korzystnie jednocześnie.
Na drugim stanowisku (II) rozszerzoną rurę wstępnie kształtuje
się przez wprowadzenie w niej wygięcia. Następnie wygięcie we
wstępnie ukształtowanej rurze powiększa się na trzecim stano
wisku (III). Podczas wstępnego kształtowania i wyginania roz
szerzonej rury kontroluje się płynięcie materiału do wykroju
matrycy. Ostateczny kształt elementu ramy uzyskuje się na
następnym stanowisku przez wprowadzenie poprzecznego wy-
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gięcia i zmianę kształtu w przekroju poprzecznym wygiętej rury,
a następnie korzystnie przebija się otwory w gotowym elemen
cie ramy przez podwyższanie ciśnienia wewnątrz elementu ra
my za pomocą płynu hydraulicznego i uderzenia elementu ramy
stemplem przebijającym. Na końcowym stanowisku obcina się
końce i wykonuje płukanie wnętrza elementu ramy. Urządzenie
do kształtowania elementu ramowego zawiera kolejne stanowi
ska robocze (I-VI), które są połączone zwrotnym układem prze
nośnikowym (23). Każde stanowisko (I-VI) zawiera matrycę i
stempel oraz parę przesuwnych uszczelnień na każdym końcu
stempla i matrycy z zespołami doprowadzania płynu hydraulicz
nego i wywierania nacisku wzdłużnego na rurę umieszczoną
pomiędzy nimi.

(16 zastrzeżeń)
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i w połączeniu z elementem rozgałęźny m (20). Oprzyrządowa
nie specjalne zawiera współpracujące ze sobą części formy,
górną (14) i dolną (12), połączone odpowiednio z członem
pionowym (18) i elementem rozgałęźnym (20) i ruchome pomię
dzy położeniem otwartym a położeniem zamkniętym. Blaszany
półfabrykat umieszczony jest na dolnej części (12) formy i jest
owinięty wokół górnej części (14) formy. Na obrzeżu górnej
części (14) formy jest ukształtowany występ o korzystnie zmien
nym profilu, a na obrzeżu dolnej części formy (12) jest ukształ
towana wnęka. Urządzenie (10) ma mechanizm zamykający
części górną (14) i dolną (12) formy, która zawiera ramię zamy
kające i człon napędzający, przy czym mechanizm zamykający
jest połączony z wewnętrznym suwakiem (13) prasy.
Sposób polega na tym, że umieszcza się blachę w
ukształtowanej formie ze zgrubieniem określającym zamknięty
o b w ó d , przy czym pomiędzy blachą i formą kształtuje się ob
szar, po czym doprowadza się ciecz do blachy pod ciśnieniem
hydraulicznym wystarczająco dużym do wtłoczenia blachy w
wymieniony obszar i do wymienionej ukształtowanej formy, przy
czym pewne części o b w o d u wytwarza się przez ukształtowanie
zgrubienia o profilu, który umożliwia płynięcie metalu blachy,
jeśli jest to wymagane przez kształt formy oraz właściwości
blachy, a inne części o b w o d u wytwarza się przez kształtowanie
zgrubienia o profilu, który uniemożliwia ruch blachy.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 299815

(22)93 07 27

(31) 92 919968

5(51) B21D 53/88

(32)92 07 27

(33) US

(71) ARMCO STEEL COMPANY L.P.,
Middletown, US; PRICE ENTERPRISES
LTD. D/B/A GRAPH-TECH.INC,
Madison Heights, US
(72) Roper Ralph E., Weeb Gary A.
(54) Sposób hydraulicznego kształtowania blachy
i urządzenie do hydraulicznego
kształtowania blachy
( 5 7 ) Urządzenie (10) do hydraulicznego kształtowania bla
chy do prasy dwustronnego działania, zawiera podstawową
matrycę montowaną na prasie oraz oprzyrządowanie specjalne
montowane wymiennie na tej podstawowej matrycy. Podstawo
wa matryca zawiera człon pionowy (18) zamontowany na
zewnętrznym suwaku (11) prasy, element rozgałęźny (20)
zamontowany na podstawie (28) wanny (22) i zespoły cylin
drów hydraulicznych (24, 26) zamontowane na podstawie (28)

A1(21) 300319
(31)92

103115

(22)93 09 07

5(51) B23C 5/20
B23B 27/16
(32)92 09 09
(33) IL

Ç71) ISCAR LTD., Migdal Tefen, IL
(72) Satran Amir, Man Yiri
(54) Wymienna wkładka głowicy frezarskiej
(57) Wymienna wkładka, o zasadniczo kwadratowym kształ
cie przeznaczona do mocowania w głowicy i do frezowania 90°
-wych odsadzeń w obrabianym materiale, ma cztery przedstawialne ostrza (5) utworzone przez odpowiednie boki (3) przeci
nające powierzchnię natarcia (2). Każde ostrze (5) składa się z
pierwszej, drugiej i trzeciej części usytuowanych kolejno kątowo
w taki sposób, że podczas obróbki pierwsza i druga część ostrza
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obrabiają pionową powierzchnię 90° -wego odsądzania, a trze
cia część przyległego ostrza służy jako gładzik dla dolnej powie
rzchni odsądzenia. Przynajmniej pierwsza i trzecia część każde
go ostrza są tak usytuowane, że ich wszystkie punkty leżą na
walcowej obwiedni, utworzonej przez prostą równoległą do osi
obrotu głowicy, obracającą się dokoła osi obrotu w odległości
promieniowej równej promieniowi obróbki.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 295957

9

(22) 92 09 17

5(51) B28B 7/28

(71) FAELBET Żerańska Fabryka Elementów
Betoniarskich, Warszawa
(72) Chojnacki Tadeusz, Górzyński Zygmunt,
Henrych Jarosław, Staniszewski Waldemar
(54) Urządzenie do formowania wielootworowych
elementów prefabrykowanych
( 5 7 ) Urządzenie do formowania wielootworowych elemen
tów prefabrykowanych, składające się z przeciągarki rdzeni
umieszczonej na wózku jezdnym, do której poprzez wkład za
mocowane są rdzenie i wibrordzenie oraz z podkładu umoco
wanego na stołach wibracyjnych bez wibratorów mechanicz
nych, na którym umieszczona jest forma, charakteryzuje się tym,
że wibrordzeń wykonany korzystnie z trzech elementów stano
wiących odcinki rur, wyposażony jest w jeden lub dwa segmenty
wybracyjne, stanowiące odcinek (26) rury stalowej, wewnątrz
której umieszczony jest wibrator (27) pneumatyczny, stabilizo
w a n y w k ł a d k a m i (28, 29) s t a l o w y m i ' w kształcie p i e r ś c i e n i .
W k ł a d k a (29) z a b e z p i e c z o n a jest tuleją (30) gwintowaną,
wkręcaną w odcinek (26) rury, którego przedłużeniem jest
odcinek (26') rury stalowej gwintowanej wewnętrznie, wkręcany
na tuleję gwintowaną (30). Węże (23, 24) giętkie ciśnieniowe,
doprawadzające sprężone powietrze, przechodzą w głąb wibrordzenia do każdego z segmentów wibracyjnych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295973

(22) 92 09 18

5(51) B23Q 5/26

(71) PREDOM Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,
Warszawa
(72) Korchow Jerzy, Piotrowski Aleksander,
Maliszewski Józef, Jakóbczyk Jerzy, Tutka
Mieczysław
(54) Układ przesyłowy półautomatów i
automatów obróbczych
( 5 7 ) Układ posiada zespół nadajnika i odbiornika impulsów
hydraulicznych. Każdy z tych zespołów składa się z komory
(A,B), z nurnika (2,6), przy czym nurniki (2,6) poddane są
działaniu sprężyn (4,7). Komora (A) w zespole nadajnika połą
czona jest z komorą (B) w zespole odbiornika. Nurnik (6) zespo
łu odbiornika sprzężony jest z podzespołem obrabiarki, a nurnik
(2) zespołu nadajnika za pośrednictwem układu rolek i dźwigni
połączony jest z wałem krzywkowym. Nurnik (2) zespołu nadaj
nika ma pierścieniowy kanałek (P), promieniowe otwory i osiowy
otwór (K), umożliwiające bieżące uzupełnianie oleju w układzie.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 300807

(22) 93 02 08

(31)92 4203895

5(51) B28B 23/00
E01B3/34
(32)92 02 11
(33) DE

(86) 93 02 08 PCT/EP93/00289
(87) 93 08 19 W093/15889 PCT Gazette nr 20/93
(71) DYCKERHOFF UND WIDMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, Monachium,
DE
(72) Heintz Joachim, Auer Peter, Lieske Helmut,
Plica Peter
(54) Urządzenie do wytwarzania
prefabrykowanych elementów budowlanych z
betonu sprężonego z uzyskiwaniem
natychmiastowej przyczepności między
betonem a zbrojeniem, zwłaszcza podkładów
z betonu sprężonego
( 5 7 ) Urządzenie do wytwarzania podkładów z betonu sprę
żonego z uzyskiwaniem natychmiastowej przyczepności mię
dzy betonem a zbrojeniem zawiera urządzenie podpierające do
płaskiego osadzenia ramy sprężającej (8), w którą wprowadza
się za pomocą urządzenia posuwowego (11) druty sprężające
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(5), odwijane z jednego lub szeregu kręgów drucianych (10).
Urządzeniu podpierającemu przyporządkowane jest urządze
nie do rozdzielania drutów sprężających (5) oraz urządzenie
(13) do naprężania tych drutów (5). W obszarze urządzenia
podpierającego umieszczone jest ponadto co najmniej jedno
urządzenie (24) do prowadzenia drutu, zaopatrzone w kanały
prowadnicze do wsuwania drutów sprężających (5), które to
urządzenie (24) może być doprowadzane do umożliwia
jącego wprowadzenie drutów sc czających (5) położenia w
płaszczyźnie ramy sprężające, (o, oraz wyprowadzane z tej
płaszczyzny.
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(54) Sposób wytwarzania opakowań typu blister
(57) Sposób wytwarzania opakowania stosowanego
do konfekcjonowania małych gabarytowo produktów po
lega na tym, że osadza się kołnierz (2) przezroczystej
wstawki (1) pomiędzy co najmniej dwoma warstwami
ścianki (3 i 3') opakowania, przy czym ścianki opakowa
nia (3 i 3') z wcześniej przygotowanym otworem odpo
wiadającym kształtowi wstawki (1) powleka się emulsją
termozgrzewalną od strony wewnętrznej, a następnie
dociska się i zgrzewa w temperaturze 110-140°C.

(2 zastrzeżenia)

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 295963

(22) 92 09 16

5(51) B29K 21/00

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Jurkowski Wojciech, Lisowski Andrzej,
Towarek Stanisław, Sojka Jan
(54) Sposób oraz urządzenie do wytwarzania
gumowanych rur tkaninowych
A1(21) 300331

(22) 93 09 07

(31) 92 9210701

5(51) B29C 63/00

(32)92 09 08

(33) FR

(71) VIELLARD SOCIETE ANONYME
V.S.A., Sainte Maure de Touraine, FR
(72) Viellard Paul-Henri
(54) Sposób wykonywania elementów rurkowych
z włókien zespolonych żywicą syntetyczną,
przeznaczonych do łączenia przez wsuwanie
jednych w drugie, w celu utworzenia wędki,
których działanie jest kontrolowane oraz
elementy wytworzone tym sposobem
(57) Sposób polega na tym, że nawija się niedoprzędy włó
kien wytrzymałych, uprzednio zaimpregnowanych żywicą ter
moutwardzalną, na sztywnym rdzeniu (9) o średnicach końco
wych (Di) i (D2) obracającym się, przy czym zwoje (Pi) są
umieszczone w strefie końców (L) rdzenia, a (P2) w jego środku.

(57) Sposób polega na wprowadzaniu do wnętrza rury tka
ninowej (1) i jej stalowych łącz (3) wykładziny gumowej (2) oraz
na zatłoczeniu dołącz (3) formowników (4), nadających właści
wy kształt wykładzinie na obrzeżu rury i przygotowujących rurę
do wulkanizacji przepływowym strumieniem pary. W procesie
gumowania wywołuje się wstępny naciąg rury tkaninowej (1) i
utrzymuje ją w stałym napięciu, z jednoczesnym blokowaniem
jej zewnętrznego obwodu i długości. Urządzenie ma dwudzielny
rurowy pancerz (5) do blokowania zewnętrznego obwodu rury
tkaninowej (1), którego średnica wewnętrzna między stalowymi
łaczmi (3) tej rury jest równa jej średnicy zewnętrznej oraz ma
zaczepy dla łącz (3), do wywoływania wstępnego naciągu rury
tkaninowej (1). Stalowe łącza (3) z jednej strony opierają się na
obrzeżach (12) końców rurowego pancerza (5) dla utrzymywa
nia rury tkaninowej (1) w stałym napięciu, a z drugiej strony na
ryglach (6) zapobiegających wydłużaniu się tej rury na stanowi
sku wulkanizacyjnym.

(4 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 300015
A1 (21) 295884

(22) 92 09 10

5(51) B29D 22/00

(75) Szymczak Andrzej, Warszawa

(22) 93 08 09

( 3 1 ) 9 2 9209982

5(51) B60K 28/12

(32)92 0811

(33) FR

(71) SMH Management Services AG, Biel, CH
(72) Stoli Daniel, Clauss Daniel
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(54) Układ zabezpieczenia dla otwierania i/lub
zamykania drzwi, zwłaszcza pojazdu
samochodowego
(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej
jedną klawiaturę sterowania (2) złączoną z nadwoziem pojaz
du i przeznaczoną do wprowadzenia kodu otwierającego i/lub
zamykającego, która to klawiatura jest zaopatrzona w elemen
ty czujnikowe, reagujące na dotyk i dostarczające kod odpowia
dający pobudzonym klawiszom. Ponadto zawiera obwód (30,
32, 34, 44) wytwarzający sygnał sterowania w odpowiedzi na
kod dostarczony przez klawiaturę sterowania oraz środki wyko
nawcze (36,38) sterowane sygnałem sterowania i zapewniające
blokowanie i/lub odblokowanie drzwi.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 295926

(22) 92 09 12

11
5(51) B62B 9/22

(75) Łaciak Tadeusz, Gdów
(54) Osprzęt wymuszający kołysanie wózka
dziecinnego
(57) Zespół napędowy (A) osprzętu zamocowany jest bez
pośrednio pod dnem nadwozia wózka, na konstrukcji wsporczej
(1), przystosowanej do sztywnego ustalenia jej uchwytami (2)
do kołowego podwozia. Silnik (3) napędza przekładnię redu
kcyjną (4), której mimośród (5) poprzez korbowód (6) wychyla
wahacz (7). Wzdłuż wahacza (7) zamocowana jest przekładnia
śrubowa (9) napędzana silnikiem (11), natomiast do nakrętki
(10) zamocowane są dwie przeciwsobne sprężyny (12). Długość
sprężyn (12) umożliwia założenie zaczepów (13) na elementy
ramy nadwozia, przy prostopadłym do osi wzdłużnej wózka
ukierunkowaniu sprężyn (12).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295901

(22)92 0911

5(51) B60R 25/10
G08B 25/10

(75) Konarski Wit, Warszawa
(54) Urządzenie alarmowe informujące o
uprowadzeniu pojazdu mechanicznego
(57) Urządzenie wykorzystujące przesyłanie informacji przy
pomocy fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej
składa się z bloku nadawczego (N) współpracującego z blokiem
wykonawczym (W) w paśmie CB fal radiowych, który współpra
cuje z blokiem identyfikacji (I). Wszystkie bloki są zasilane z
bloku zasilania (BZ), który zawiera zasilacz pokładowy (21) i
zasilacz awaryjny (23).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295908

(22) 92 09 11

5(51) B62M 11/00

(71) TENG-HUI LU, Kaohsiung, TW
(72) LuTeng-Hui
(54) Ulepszone urządzenie do rozpieralnego i
ściągalnego przedniego koła
bezłańcuchowego roweru
(57) Bezłańcuchowy rower charakteryzuje się tym, że głów
ny drążek (10) umiejscowiony pod siodełkiem (1) łączy się z
tylnym drążkiem (21) drążka centralnego (2). Drążek centralny
(2) obejmuje również przedni drążek (20), przy czym drążki (20,
21) są połączone przez łączący zamek (11).
Główny drążek (10) z gwintem (121) osadza poziomy
drążek (12) tak, aby wystawał do przodu i był ruchomy z łączni
kiem (30) na drążku kierownicy (3) za pomocą łączącego zamka
(120). Dzięki takiej konstrukcji uzyskuje się optymalny stan
stabilności i możliwość odpowiedniego utrzymywania środka
ciężkości roweru podczas przejeżdżania przez nierówności dro
gi
mi zastrzeżenie)

A3(21) 300337

(22) 93 09 08

5(51) B63B 21/50

(61) 298693
(75) Rybarczyk Bolesław, Wrocław
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(54) Układ kotwiczenia stacjonarnych obiektów
pływających, zwłaszcza pław cumowniczych i
przeładunkowych
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korpus (1) pojemnika znajduje się gaz obojętny lub suchy.
Natomiast w osłoniętej komorze (1 a) znajduje się płyn, proszek
lub substancja wrażliwa na utlenianie i/lub higroskopijna.

(11 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Układ, mający na zewnętrznej powierzchni pontonu w
części zanurzonej całkowicie w wodzie, usytuowane w jednako
wych odstępach liczne, jednakowe pojedyncze rolki, przez które
są przeprowadzone liczne indywidualne elastyczne cięgna ko
twiczne, odprowadzone w kierunku dna pod kątem ostrym,
zakończone trwale na biernym końcu kotwicą lub płytą kotwicz
ną, usytuowaną na dnie lub w dnie akwenu oraz na czynnym
końcu zaopatrzone w indywidualne dla każdego cięgna bezwypornościowe ruchome obciążniki, usytuowane w bezpośredniej
bliskości pontonu charakterystyczny tym, że liczne rolki (2) są
osadzone na wewnętrznej powierzchni pionowej ściany ponto
nu (1) i/lub wewnątrz pontonu w określonej odległości od po
wierzchni wewnętrznej jego ścian pionowych, a elastyczne
c i ę g n a k o t w i c z n e (3) n a o d c i n k u p i o n o w y m o b c i ą ż o n y m
o b c i ą ż n i k a m i r u c h o m y m i (4), są usytuowane wewnątrz pon
tonu (1) w określonej odległości (H) od powierzchni jego piono
wych ścian. Rolki (2) są osadzone na zewnętrznych lub we
wnętrznych powierzchniach p i o n o w y c h ścian pontonu (1) w
grupach nie mniejszych jak para w taki sposób, że niektóre z
tych g r u p mają osie obrotu rolek leżące w płaszczyźnie (I),
usytuowanej poniżej najniższego poziomu wody dla danego
pontonu, niektóre mają osie obrotu rolek leżące w płaszczyźnie
(II), znajdującej się zawsze powyżej powierzchni wody, a niektó
re mają osie obrotu rolek leżące w płaszczyźnie (III) średniego
poziomu wody dla danego pontonu, będącej płaszczyzną wod
nicy pływania.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 300716

(22) 93 10 13

5(51) B65G 3/02

(71) ENERGOPOMIAR Zakłady
Pomiarowo-Badawcze Energetyki Sp.z o.o.,
Gliwice
(72) Żak Maria, Przywarska Renata, Pszczółka
Krzysztof, Hycnar Jan, Kaczmarzyk Zdzisław
(54) Sposób składowania odpadów komunalnych

A1 (21) 298768 (22) 93 04 30 5(51) B65D 30/22
(31) 92 140113
93 64669

(32)92 05 03
28 02 93

(33) JP
JP

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL
FACTORY INC., Naruto-shi, JP
(72) Inoue Fujio, Izumi Masamitsu, Kashiyama
Shigetoshi
(54) Pojemnik wielokomorowy
( 5 7 ) Pojemnik wielokomorowy posiadakorpus (1) wykonany
z elastycznego tworzywa sztucznego i jest zaopatrzony w ele
menty działowe, dzielące go na poszczególne komory umożli
wiające w razie potrzeby łączenie komór ze sobą. Co najmniej
jedna z tych komór (1 A) jest otoczona osłoną (5) tworzącą wokół
niej zamkniętą przestrzeń. Osłona (5) jest wykonana z elastycz
nej folii (3) o własnościach nieprzepuszczających wilgoć i gazy,
co najmniej jeden z elementów działowych jest osłabionym
szwem (8a, 8b). W zamkniętej przestrzeni osłony (5), wokół

( 5 7 ) Zawiesinę popiołowo-wodną rozprowadza się po po
wierzchni dna i skarp wysypiska etapami tworząc warstwę usz
czelniającą (1) o grubości od 0,3 do 0,5 m. Następnie przez 14
do 20 dni prowadzi się jej pielęgnację i dojrzewanie, polegające
na przykryciu jej folią i zwilżaniu powierzchni wodą. Na tak
przygotowanym podłożu, deponuje się odpady komunalne (2)
warstwami o grubości od 1,5 do 2,0 m i przykrywa się je
codziennie warstwą materiału izolującego (3) o grubości do 0,2
m. Warstwę materiału izolującego (3) stanowi zwilżony popiół
lotny o zawartości wilgoci około 15%. Po uzyskaniu docelowej
rzędnej, ostatnią warstwę (4) wykonuje się z popiołu lotnego o
grubości 0,5 m i zazielenia się jej powierzchnię poprzez obsiew
nawozami mineralnymi i mieszanką nasion.

(1 zastrzeżenie)
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5(51) B66C 23/36

(71) FAMABA Fabryka Maszyn Budowlanych,
Głogów
(72) Szyrner Mirosław, Łebek Jan, Biliński
Sławomir, Perczyński Adam
(54)

Osprzęt podnośnikowy żurawia
hydraulicznego

(57) Osprzęt ma łącznik (1) osadzony na płetwach (4) wysta
jących z głowicy (2) teleskopowego wysięgnika (3). Łącznik (1)
jest usytuowany pod kątem (a) w stosunku do płaszczyzny
pionowej przechodzącej przez dolną płetwę (4) w poziomym
położeniu wysięgnika, co zapewnia swobodne ruchy zblocza (6)
i możliwość podnoszenia ciężarów.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1(21) 295987

(22) 92 09 18

5(51) C02F 1/48

(75) Szeląg Wojciech, Poznań; Nowak Lech,
Poznań; Demenko Andrzej, Poznań
(54) Urządzenie do uzdatniania płynów za
pomocą pola magnetycznego
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera magnesy
prostopadłościenne (1) lub magnesy pierścieniowe, namag
nesowane wielobiegunowo. Magnesy te usytuowane są wzglę
dem siebie tak, że powierzchnie magnesów są do siebie równo
ległe i przyciągają się. Uzdatniony płyn przepływa w przestrzeni
między magnesami lub przewodem nieferromagnetycznym umie
szczonym w tej przestrzeni. Magnesy (1) zaopatrzone są w ferro
magnetyczne zwory (2).

chylnie (2)-(2x) położone nad zagłębieniem (3) ukształtowanym
w dnie (1c) zbiornika przepływowego (1). W przestrzeniach
utworzonych przez pochylnie (2)-(2x) w ich dolnej części są
umieszczone zespoły saturacyjne (4)-(4x) zasilane sprężonym
powietrzem lub innym gazem. Do zespołów saturacyjnych (4)(4x) w czasie ich działania ciecz napływa od dołu, po czym ciecz
wraz z gazem jest unoszona w kierunku odpływu tworząc rów
noległe warstwy przepływowe.

(1 zastrzeżenie)

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 295971

(22) 92 09 18

5(51) C02F 3/00

(71) BIOTECHNIKA Przedsiębiorstwo
Wdrożeniowe Sp. z o.o., Warszawa
(72) Gajkowska-Stefańska Lidia
(54) Sposób beztlenowej biochemicznej
mineralizacji osadów petrochemicznych

A1(21) 295924

(22) 92 09 11

5(51) C02F 1/72

(75) Gduła Stanisław, Wrocław
(54) Urządzenie do mieszania i nasycania ścieków
(57) Urządzenie do mieszania i nasycania ścieków gazami,
zainstalowane w zbiorniku przepływowym, przeznaczone do
biologicznego oczyszczania ścieków jest wyposażone w po

(57) Sposób, w którym przeprowadza się termofilową
fermentację siarkowodorową, fermentację mezofilową i
ewentualnie fermentację metanową, a termofilową fer
mentację siarkowodorową przeprowadza się na złożu
ruchomym z odpowiednio wyhodowaną i zaadoptowaną
błoną biologiczną charakteryzuje się tym, że błonę bio
logiczną tworzy się przez zalanie porowatego wypełnie
nia reaktora mieszaniną przefermentowanych osadów
komunalnych i osadów z osadnika wtórnego, przy czym
dodatkowo zasila się układ wprowadzając osad surowy w wy
maganej ilości, a następnie gdy redukcja substancji organicz
nych oznaczona przez CHZT ustabilizuje się, rozpoczyna się
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okres adaptacji mieszanych kultur bakteryjnych na beztlenowe
złoże ruchome wprowadza się osad petrochemiczny, a po ko
lejnej adaptacji mieszanych kultur bakteryjnych do osadów
petrochemicznych do złoża wprowadza się bakterie redukujące
siarczany, a do osadów petrochemicznych dodaje się związki
fosfogipsu.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 295972

(22) 92 09 18

5(51) C02F 3/10

(71) BIOTECHNIKA Przedsiębiorstwo
Wdrożeniowe Sp. z o.o., Warszawa
(72) Królikowski Mariusz
(54) Sieć bioakumulacyjna
( 5 7 ) Sieć charakteryzuje się tym, że stanowią ją arkusze (1)
elastyczne, posiadające odpowiednie napięcia (2, 3, 4), które
po rozciągnięciu arkusza (1) przybierają odpowiednie kształty
od klina po owale. Nacięcia (2, 3, 4) w arkuszu (1) rozmieszczo
ne są symetrycznie na długości od 1 /6 do 1 /4 szerokości arkusza
(1). Arkusze (1) dają się zestawiać w blok i mocowane są do
ramki lub innej konstrukcji.
Sieć znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu zbiorni
ków wodnych jak rzeki, jeziora i tym podobne.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 299429

(22) 92 10 02

( 3 1 ) 9 1 9112164

5(51) C03C 3/087
C03C4/02
(32)9110 03
(33) FR

(86) 92 10 02 PCT/FR92/00913
(87) 93 04 15 WO93/07095 PCT Gazette nr 10/93
(71) Saint-Gobain Vitrage International,
Courbevoie, FR
(72) Alvarez-Casariego Pedro, ES; Massol
Jean-Jacques, FR
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(54) Szkło borowo - krzemowe, stapialne z
wolframem o wysokiej odporności
chemicznej i termicznej
( 5 7 ) Szkło borowo-krzemowe o wysokiej odporności chemi
cznej, dające się stapiać z wolframem, o temperaturze przemia
ny szkła Tg > 570°C, rozszerzalności cieplnej pomiędzy 3,95 i
4,5 razy 10" 6 na stopień Kelvina, odporności hydrolitycznej
znajdującej się według DIN 12111, w pierwszej klasie i o wartości
TK 100, według DIN 52326, wynoszącej co najmniej 240°C, ma
skład (w procentach wagowych, na bazie tlenków) zawierający
S i 0 2 70 do 78, B2O3 9 do 12, AI2O3 1,5 do 4, LÍ2O 0 do 4, Na20
1 do 5, K2O 1 do 5, przy czym suma tlenków litowców wynosi 5
do 7, MgO 0 do 3, CaO 1 do 3, BaO 0 do 2, ZnO 0 do 2, Zr02
0,5 do 3, przy czym suma MgO + CaO + BaO + ZnO + ZrÛ2
wynosi 6 do 10 oraz ewentualnie zwykłe środki klarujące.
Szkło nadaje się szczególnie do wyrobu baniek lamp o
wysokiej obciążalności termicznej oraz szkła ognioodpornego.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 299635

(22)93 07 09

(31)92 9214766
93 9309036

(32)92 07 11
30 04 93

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 300345

(22) 93 09 10

(31) 92 4230607

5(51) C03C 4/20
C03C 3/076
(32)92 0912
(33) DE

(71) SCHOTT GLASWERKE, Mainz, DE
(72) Brix Peter

(33) GB
GB

(71) Pilkington Glass Limited, Merseyside, GB
(72) Jenkinson Timothy
(54) Sposób wytwarzania zwierciadeł szklanych
powlekanych oraz zwierciadła szklane
powlekane
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest s p o s ó b wytwarzania po
wlekanych zwierciadeł szklanych obejmujący osadzanie na
wstędze gorącego szkła, podczas procesu produkcji, powłoki
zawierającej warstwę odbijającą i co najmniej dwie warstwy
wzmacniające odbicie, przy czym zwierciadła mają odbicie
światła widzialnego wynoszące co najmniej 70%. Przedmio
tem wynalazku jest także zwierciadło szklane mające taką po
włokę. W korzystnym ukształtowaniu powłoka zawiera: warstwę
wewnętrzną mającą współczynnik załamania co najmniej 1,6,
warstwę pośrednią o stosunkowo niskim współczynniku zała
mania i warstwę zewnętrzną mającą współczynnik załamania co
najmniej 1,6, przy czym warstwa pośrednia ma współczynnik
załamania niższy od współczynnika załamania albo warstwy
wewnętrznej albo warstwy zewnętrznej i niższy niż 3 pod warun
kiem, że przynajmniej jedna z wymienionych warstw wewnętrz
na lub zewnętrzna jest krzemową, łączny współczynnik załama
nia warstw wewnętrznej i zewnętrznej wynosi co najmniej 5,5, a
grubości warstw są takie, że zwierciadło ma odbicie światła
widzialnego co najmniej 70%. W alternatywnym ukształtowaniu
jedną z warstw, wewnętrzną lub zewnętrzną może stanowić
zamiennie metal odblaskowy o niskim współczynniku załama
nia.

(73 zastrzeżenia)

(54) Kompozycja barwnego szkła przeznaczonego
do wytwarzania szyb
( 5 7 ) Kompozycja zawiera (w % wag.): od 64 do 75% SÍO2,
od 0 do 5% AI2O3, od 0 do 5% B2O3, od 5 do 15% CaO, od 0 do
5% MgO, od 10 do 18% Na20, od O do 5% K2O oraz jako środki
barwiące od 0,45 do 2,5% Fe2Û3 (żelazo całkowite), od 0,001 do
0,02% CoO, od 0 do 0,0025% Se i od 0 do 0 , 1 % C r 2 0 3 .
Szkła te są przeznaczone do wytwarzania szyb monto
wanych w samochodach.

5(51) C03C 17/38

A1(21) 300290

(22)93 09 03

(31)92 9211909

5(51) C03C 27/12

(32)92 09 04

(33) DE

(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE
INTERNATIONAL, Paris-La Defence, FR
(72) Hörner Alfred, Hassiepen Karl Michael
(54) Antywłamaniowa szyba samochodowa
( 5 7 ) Antywłamaniowa szyba samochodowa z wielowarstwo
wego szkła klejonego, zwłaszcza do szklenia okien bocznych i
okien w drzwiach, zawiera rdzeń (3) z poliwęglanu o grubości
od 0,5 do 1,5 mm i warstwy zewnętrzne (1, 2) z poddanych
wstępnemu naprężeniu szyb ze szkła krzemowego o grubości
od 1,5 do 3,5 mm, które są połączone z rdzeniem (3) za pośred
nictwem warstwy poliuretanu o grubości 0,3 do 1,0 mm. War
stwy (1, 2) ze szkła krzemowego są wstępnie naprężone na
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drodze termicznej, charakteryzują się jednak w porównaniu ze
szkłem hartowanym niskim naprężeniem wstępnym, jako że
naprężenia rozciągające w rdzeniu szyb wynoszą 25 do 57
N/mm 2 przy grubości szyb 1,5 m m , natomiast 17,5 do 47 N/mm 2
przy grubości szyb 3 m m . Naprężenia wstępne w obszarze
brzegowym są zazwyczaj większe niż w środkowej płaszczyźnie
szyb.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 300119
(31) 92

(22)93 0817

932135

5(51) C07C 15/00

(32)92 08 18

(33) US

(71) Ciba - Geigy AG, Bazylea, CH
(72) Baumeister Peter, Seifert Gottfried, Steiner
Heinz
(54) Sposób wytwarzania podstawionych
benzenów i kwasu benzenosulfonowego oraz
ich pochodnych i sposób wytwarzania
N,N'-podstawionych moczników
( 5 7 ) Sposób wytwarzania podstawionego benzenu, kwasu
benzenosulfonowego i ich p o c h o d n y c h , obejmuje dwuazowanie p o c h o d n y c h aminobenzyny lub p o c h o d n y c h kwasu
ortoaminobenzenosulfonowegoz następnym homogenicznym
katalizowanym palladem sprzęganiem z olefiną i heterogenicz
nym katalizowanym palladem uwodornianiem podstawnika
olefinowego, w którym homogeniczny katalizator (określony
związek palladu) redukuje się, wytrąca pallad jako metal w
mieszaninie reakcyjnej po sprzęganiu i stosuje jako heteroge
niczny katalizator w etapie uwodorniania.
Sposób ten jest szczególnie przydatny do wytwarzania
N-benzenosulfonylo -N'- triazynylomocznikowych związków o
działaniu chwastobójczym.
Pochodne kwasu benzenosulfonowego można stoso
wać jako związki pośrednie do produkcji chemikaliów stosowa
nych w rolnictwie.

(70 zastrzeżeń)

A1(21) 300327

(22)93 09 08

(31) 92 4230067

5(51) C07C 69/013
C07C 233/00
C07C 255/01
C07C 309/00
C07C 327/20
C07F 9/02
(32) 92 09 09
(33) DE

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Hemmerle Horst, Schindler Peter, Herling
Andreas
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(54) Podstawione pochodne cykloheksanu,
sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie
związków do leczenia chorób
( 5 7 ) Pochodne cykloheksanu o wzorze przedstawionym na
rysunku oraz fizjologicznie tolerowane sole tych związków, cha
rakteryzują się tym, że we wzorze rodniki mają następujące
znaczenia: R 1 oznacza CN, COOH, grupę COOH zabezpieczo
ną przez grupę zabezpieczającą, Ci-C4-alkanoil, SO3-C1-C4
-alkil, SO3H, S 0 2 N R 8 R 9 , PO(OH) 2 , PO(OH) (0-Ci-C 4 -alkil),
PO(0-Ci-C4-alkil)2, R 2 oznacza Ci-Cio-alkil (R 1 1 )n, 0-Ci-Cio-alkil(R 1 1 )n- C 2 -Cio-alkanyl(R 1 1 )n. 0-C 3 -Cio-alkenyl(R 1 1 ) n . C2-C10alkinyl(R11)n, 0-C3-Cio-alkinyl(R11)n. S-Ci-Cio-alkil(R11)n.
S-C 3 -Cio-alkenyl(R 1 1 )n, S - C 3 - C i o - a l k i n y l ( R 1 1 ) n , NH-C1-C10a l k i l ( R 1 1 ) n , N H - C 3 - C i o - a l k e n y l ( R 1 1 ) n a l b o NH-C 3 -Cio-alkinyl(R )n,
przy czym R 1 1 jest ewentualnie każdorazowo
podstawiony R3, R i R 1 3 oznaczają alkil o 1 do 10 atomach
węgla, cykloalkil o 3-8 atomach węgla w pierścieniu, fenyl,
naftyl, fenantryl, pirydyl, tienyl, furyl, pirymidyl, indolil, imidazolil, kumarynyl, ftaliminyl, chinolil, piperazynyl, tetrazolil, triazolil,
oksazolil albo ich tieno-, pirydyno-, pirymidyno- albo benzoskondensowane pochodne, przy czym rodnik aromatyczny lub
heteroaromatyczny jest ewentualnie jedno- albo wielokrotnie,
jednakowo albo różnie podstawiony przez F, Cl, Br, J, OH, CF 3 ,
a
9
NO2, CN, Ci-C 4 -alkoksy, Ci-C 4 -alkil, NR R , fenyl, benzyl, tie
nyl, furyl, imidazolil, pirydyl, O-fenyl albo przez O-benzyl, a R3,
R 1 1 i R 3 są jednakowe albo różne, R4, R 5 i R 6 oznaczają H, OH,
grupę OH zabezpieczoną przez zwykłe grupy zabezpieczające
alkohol, F, Cl, Br albo mają znaczenia podane dla R2, przy czym
R4, R 5 i R 6 są jednakowe albo różne, R oznacza Ci-C4-alkil,
fenyl albo benzyl, R 8 i R 9 oznaczają H, Ci-C4-alkil, Ci-C4-alkanoil, fenyl, który jest ewentualnie podstawiony, przy czym R 8 i
R 9 są jednakowe albo różne, albo R i R 9 tworzą razem z atomem
azotu 4- do 10-członowy, nasycony pierścień heterocykliczny,
w którym ewentualnie jedna grupa CH2 jest ewentualnie zastą
piona przez O, S albo przez NR 1 0 , R 1 0 oznacza H, Ci-C4-alkil,
fenyl albo benzyl, X oznacza (CH 2 )m, -CH = CH-, -C=C-, -CH 2 0-CH2-, -CH2-S-CH2- albo -CH 2 -N(R Ö )-CH 2 -, Y oznacza (CH 2 )m,
O, S, NR 8 , Z oznacza (CH 2 )m, S, O, S-Ci-Cio-alkil, 0-Ci-Cio-alkil, CH = CH, CH = CF, C H = C C I , CH = CBr, CH 2 -CO, CH2-CHF,
CH2-CHCI, CH 2 -CHBr, CH2-CHJ, C 3 -Cio-cykloalkilen, C3-C10cykloalkenylen, przy czym 1 do 3 atomów węgla w pierścieniu
jest ewentualnie zastąpionych przez atomy siarki, tlenu albo
azotu, dalej Z oznacza C O O R , C = C, CH = C(Ci-C4-alkil),
CH = C(CN),
CH = C ( N R 8 R 9 ) ,
CH = C ( C i - C 4 - a l k a n o i l ) ,
13
CH = C ( R ) , NR 8 ,
a g d y Y o z n a c z a atom t l e n u , u g r u p o 
w a n i e -C(0)-Z-R 3 razem o z n a c z a resztę a m i n o k w a s u , wy
branego z grupy składającej się z Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gin,
Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr oraz ich
pochodne zabezpieczone zwykłymi grupami zabezpieczający
mi, n oznacza zero, 1 albo 2, m oznacza zero, 1, 2, 3 albo 4.
Związki te można stosować do leczenia chorób związa
nych z podwyższoną aktywnością układu glikozo-6-fosfatazy, ze
zwiększoną produkcją glikozy w wątrobie, cukrzycy typu II oraz
do produkcji leków przeciw tym chorobom.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 300328

(22) 93 09 08

(31) 92 4230156

5(51) C07C 69/013
C07C 233/00
C07C 255/01
C07C 309/00
C07C 327/20
C07F 9/02
(32)92 09 09
(33) DE

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Hemmerle Horst, Schindler Peter, Utz
Roland, Rippel Robert, Herling Andreas
(54) Podstawione pochodne cykloheksanu do
leczenia chorób
(57) Pochodne cykloheksanu o wzorze 1 charakteryzują się
tym, że we wzorze 1, A-B oznacza grupę o wzorze 2 albo grupę
o wzorze 3, przy czym R1 oznacza CN, COOH, COO-(Ci-C4-alkil), C1-C4 -alkanoil, S03-(Ci-C4-alkil), SO3H PO(OH)2,
PO(OH)(0-Ci-C4-alkil) albo PO(0-Ci-C4-alkil)2, R oznacza H,
OH albo F, R3 oznacza H, fenyl, naftyl, pirydyl, tienyl, furyl, przy
czym rodnik aromatyczny lub heteroaromatyczny jest ewentual
5
6
nie podstawiony, FT, R i R oznaczają H, OH, F, Cl, Br, C1-C4
-alkanoil, Ci-C4-alkil, fenyl, fenoksy, tienyl, furyl, pirydyl, imidazolil albo benzyloksy, przy czym R4, R5 i R6 są jednakowe albo
różne, X oznacza -(CH2)n-, -CH=CH- albo -CH2OCH2, Y ozna
cza -(CH2)n-, O, S albo NH, Z oznacza -(CH2)n- albo CH=CH, a
n oznacza zero, 1, 2, 3 albo 4.
Związek o wzorze 1 można stosować do leczenia cho
rób związanych z podwyższoną aktywnością układu glikozo-6fosfatazy ze zwiększoną produkcją glikozy w wątrobie, cukrzycy
typu II oraz do produkcji leków przeciw tym chorobom.
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również produktu otrzymanego z kauczuku wulkanizowanego
tym sposobem i wyrobów wytworzonych z takiego produktu.
Dodatkowo ujawniono zastosowanie nowych policytrakonimidów i poliitakonimidów zawierających grupy (poli)sulfidowe
jako koagentów antyrewersyjnych w wulkanizacji kauczuku za
pomocą siarki.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 299713

(22)93 0716 5(51) C07D 213/55

(31) 92 4223867

(32) 92 07 20

(33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Behner Otto, Wollweber Hartmund, Rosen
Bruno, Zaiss Siegfried, Goldmann Siefried
(54) Specjalny ester kwasu
l,4-dihyropirydyno-3,5-dikarboksylowego,
sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
go do celów farmaceutycznych
(57) Wynalazek dotyczy nowego estru dimetylowego kwasu
4-(4-chloro-3-trifluorometylofenylo)-1 -cyklopropylo -2,6-dimetyI0-1, 4-dihydropirydyno-3,5-dikarboksylowego o wzorze 1, spo
sobów wytwarzania tego estru i leków go zawierających oraz
zastosowania go jako leku w chorobach na tle niedokrwienia,
związanych z zakłóceniami mikrokrążenia. Działanie tego leku
może występować zarówno w obwodowym jak i w mózgowym
układzie naczyniowym.

(5 zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 300025

(22)93 08 10 5(51) C07D 215/04

(31)92 4226649

(32)92 08 12

(33) DE

Ç1) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(72) Raddatz Siegfried, Mohrs Klaus-Helmut,
Matzke Michael, Fruchtmann Romanis,
Muller-Peddinghaus Reiner, Hatzelmann
Armin
A1(21) 300609

(22) 91 10 29 5(51) C07D 207/36
C07D 207/408
C08K 5/37
(31) 90 90202864
(32) 90 10 29
(33) EP

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

91 10 29 PCT/EP91/02049
92 05 14 WO92/07828 PCT Gazette nr 11/92
AKZO N.V., Arnhem, NL
Hogt Andreas Herman, Talma Auke
Gerardus, de Block Rudolf Frank
(54) Policytrakonimidy i poliitakonimidy
zawierające grupy (poli) sulfidowe
(57) Ujawniono nowe policytrakonimidy i poliitakonimidy z
grupami (poli)sulfidowymi oraz sposób wulkanizacji za pomocą
siarki z wykorzystaniem tych związków. Wynalazek dotyczy

(54) Nowe izobutylopodstawione
metanosulfonyloamidy kwasów
chinolilometoksyfenylo-cykloalkilooctowych
(57) Wynalazek dotyczy nowych izobutylopodstawionych
metanosulfonyloamidów kwasów chinolilometoksyfenylo - cykloalkilooctowych o wzorze 1 i sposobu ich wytwarzania.
Związki te można wytworzyć w taki sposób, że racematy
lub enancjomery odpowiednich kwasów poddaje się reakcji z
metanosulfonamidem, przy czym racemiczne produkty końco
we rozdziela się na enancjomery typowymi metodami. Izobutylo
podstawione metanosulfonyloamidy
kwasów chinolilome
toksyfenylo - cykloalkilooctowych można stosować do produkcji
leków m.in. hamujących działanie lipoksygenazy.
Nadają się one do leczenia i profilaktyki wielu chorób
dróg oddechowych, gośćca w stanie zapalnym, obrzęków, za
krzepie, niedokrwienia, zawałów, dermatoz.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 300026
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(22)93 0810 5(51) C07D 215/04

(31) 92 4226519

(32)92 0811
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się oczyszczaniu od zanieczyszczeń organicznych w separato
rze, natomiast ekstrakcję Z-kaprolaktamu z roztworu siarczanu
amonu i oczyszczonego rafinatu z ekstrakcyjnej kolumny oleju
laktamowego prowadzi się w ekstrakcyjnej kolumnie wyposażo
nej w pakietowe wypełnienie, przy czym olej laktamowy przepu
szcza się przez kolumnę ekstrakcyjną z prędkością nie większą
niż 4,5 m /(m 2 h), a rozpuszczalnik organiczny z prędkością nie
większą niż 24,5 m 3 /(m 2 h), zaś roztwór siarczanu amonu prze
puszcza się przez kolumnę ekstrakcyjną z prędkością nie wię
kszą niż 47 m 3 /(m 2 h), a rozpuszczalnik organiczny z prędkością
nie większą niż 34 m 3 /(m 2 h).

(1 zastrzeżenie)

(33) DE

(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(72) Matzke Michael, Mohrs Klaus-Helmut,
Raddatz Siegfried, Fruchtmann Romanis,
Muller-Peddinghaus Reiner, Hatzelmann
Armin
(54) 2-Podstawione pochodne kwasu
chinolilometoksy-fenylooctowego
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy 2-podstawionych pochodnych kwa
su chinolilometoksy-fenylooctowego o ogólnym wzorze 1, a
także sposobu ich wytwarzania.
Związki te wytwarza się na drodze reakcji fenoli o
o g ó l n y m wzorze 2 z chlorowcami chinolilometylowymi albo
na drodze reakcji fenoli o o g ó l n y m wzorze 2a z chlorowcami
chinolilometylowymi i następnego alkilowania. 2-Podstawione p o c h o d n e kwasu chinolilometoksy -fenylooctowego moż
na stosować jako substancje czynne w lekach.
Mogą one działać hamująco w reakcjach enzymatycz
nych w ramach przemiany materii z udziałem kwasu arachido
wego, zwłaszcza 5-lipoksygenazy.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299754

(22)93 07 21 5(51) C07D 235/06
C07D 403/04
C07D 471/04
A61K 31/415
(31) 92 4224133
(32)92 07 22
(33) DE

Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, DE
Hauel Norbert, Ries Uwe, van Meel Jacques,
Wienen Wolfgang, Entzeroth Michael
(54) Benzimidazole, zawierające te związki środki
lecznicze i sposób ich wytwarzania
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są benzimidazole o wzorze
ogólnym 1, środki lecznicze zawierające te związki albo ich
fizjologicznie tolerowane sole z kwasami albo zasadami, sposób
wytwarzania tych leków oraz sposób wytwarzania benzimidazoli
polegający na tym, że a) utworzony ewentualnie w mieszaninie
reakcyjnej związek o wzorze ogólnym 2 poddaje się cyklizacji i
ewentualnie tak otrzymany N-tlenek poddaje się redukcji albo
b) odpowiedni benzimidazol poddaje się reakcji ze związkiem
bifenylowym albo c) związek o wzorze ogólnym 5 przeprowadza
się w odpowiedni związek karboksylowy za pomocą hydrolizy,
termolizy albo hydrogenolizy, albo d) od związku o wzorze
ogólnym 6 odszczepia się grupę zabezpieczającą grupę 1 H-tetrazolilową, albo e) związek o wzorze ogólnym 7 poddaje się
reakcji z kwasem azotowodorowym albo jego solami, albo f)
związek o wzorze ogólnym 8 poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorze ogólnym Z4-Y2, ewentualnie odszczepia się zastoso
waną podczas reakcji a-f) grupę zabezpieczającą i/albo ewen
tualnie tak otrzymaną mieszaninę izomerów rozdziela się albo
tak otrzymany związek o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się
w sól.
Nowe związki oraz ich fizjologicznie tolerowane sole
nadają się do leczenia m.in. nadciśnienia i niewydolności serca,
cukrzycowego schorzenia nerek, jaskry, schorzeń żołądkowojelitowych, schorzeń pęcherza moczowego, schorzeń płucnych,
zaburzeń odśrodkowego układu nerwowego.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 295917

(22)92 09 10 5(51) C07D 223/08

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław;
PUŁAWY Zakłady Azotowe S.A., Puławy
(72) Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech,
Piotrowicz Jerzy, Pochwalski Marek,
Traciłowski Stanisław, Pabian Irena,
Grzegorzewicz Józef
(54) Sposób ciągłej ekstrakcji ü-kaprolaktamu
( 5 7 ) Sposób ciągłej ekstrakcji 2-kaprolaktamu z dwu roztwo
rów pochodzących z technologii wytwarzania 2-kaprolaktamu,
polega na tym, że ekstrakcję 2-kaprolaktamu prowadzi się w
ekstrakcyjnej kolumnie wyposażonej w pakietowe wypełnienie,
do której doprowadza się dodatkowo co najmniej jeden stru
mień roztworu siarczanu amonu, a otrzymany rafinat poddaje
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A1(21) 299693
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(22)93 07 15 5(51) C07D 307/22

(31) 92 9215274

(32) 92 07 17

(33) GB

(71) SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES /S. C. R. A. S. /, Paryż, FR
(72) Auvin Serge, Braquet Pierre, Broquet Colette
(54) Sposób wytwarzania nowych N-pochodnych
/fenyloetyl-yS-olo/aminy

A1(21) 300335

(31)92

(22)93 09 09 5(51) C07D 277/04
C07D 417/00
A61K 31/425
943353
(32)92 09 10
(33) US

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania po
chodnych N-(2,4- lub 2,5-dwupodstawionych tetrahydrofuryloalkilo) -N-(fenyloetyl-/?-olo)aminy w postaci racemicznej lub
enancjomeru, o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza różne
podstawniki, a n jest równe 1 do 10 i ich farmaceutycznie
dopuszczalnych soli, obejmujący kondensację podstawionej
benzyloaminy o wzorze ogólnym 2 z 5-bromoacetylosalicylanem metylu, następnie redukcję i debenzylowanie.
Związki otrzymywane według wynalazku in vivo działają
jako leki rozszerzające oskrzela.

(4 zastrzeżenia)

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Maude-Bue-Vallesley Juliana, Hunden
David Charles, Jones Charles David, Panetta
Jill Ann, Shaw Walter Norman
(54) Środek farmaceutyczny, nowe pochodne
4-tiazolidynonu i sposób wytwarzania
nowych pochodnych 4-tiazolidynonu
( 5 7 ) Środek farmaceutyczny obniżający poziom glukozy we
krwi u ssaków lub skuteczny w leczeniu choroby Alzheimera
zawiera jako substancję czynną pochodną 4-tiazolidynonu o
wzorze 1, w którym Ar oznacza fenyl, fenyl podstawiony ilością
od jednego do trzech podstawników, 1- lub 2-naftyl, 2- lub
3-benzofuranyl, 2- lub 3-benzotiofenyl, 2- lub 3-tienyl, 2-, 3- lub
4-pirydyl, 2- lub 3-furanyl, 1,3-benzodioksanyl, podstawiony
1,3-benzodioksanyl, chinolinyl, 2- lub 3-indolil albo N-podstawiony 2- lub 3-indolil; R1 oznacza grupę Ci-C6-alkilową, C1-C4alkilo fenylową, wodór, fenyl lub fenyl podstawiony, -NH2,
-NH(Ci-C 4 -alkil), -N(Ci-C 4 -alkil)2 albo grupę Ci-Ot-alkilotiolową; R i R oznaczają wodór albo razem wzięte tworzą wiązanie;
R i R oznaczają wodór lub razem wzięte oznaczają =S albo
jeśli jeden z podstawników R 4 lub 5 oznacza wodór to drugi
oznacza-SCH3; R 6 oznacza wodór, grupę Ci-C6-alkilową, C3-C8
-cykloalkilową, C2-Ce-alkenylową, -SO2CH3 albo -(CH2)P-Y,
gdzie p oznacza 0 , 1 , 2 lub 3, a Y oznacza grupę cyjanową, -OR 8 ,
- C ( = 0 ) R 9 , tetrazolil, -NR 1 0 R 1 1 , -SH, grupę Ci-C 4 -alkilotiolową
albo grupę -(C6H4) -O-C1-C4 alkilową, R 8 oznacza wodór, grupę
Ci-C4-alkilową albo -C(=0)-Ci-C4-alkilową, R 9 oznacza wodór,
grupę Ci-C4-alkilową, Ci-C4-alkoksylową, hydroksylową lub
NH2, a R 1 i R 1 1 oznaczają niezależnie wodór, grupę Ci-C6-alkilową, C2-C6-alkenylową, C2-C6 -alkinylową, fenylową, C1-C4
-alkilofenylową,
-(CH 2 ) q OH, -(CH 2 )qN(Ci-C4-alkil) 2 albo (CH2)qS(Ci-C4-alkil), gdzie q oznacza liczbę całkowitą od 1 do
10
6 włącznie albo R i R 1 1 łącznie z atomem azotu, do którego są
przyłączone tworzą pierścień morfolinylowy, piperydynylowy,
piperazynylowy albo N-metylopiperazynylowy; m oznacza 0, 1
lub 2 lub dopuszczalne farmaceutycznie sole tego związku.
Nowe pochodne 4-tiazolidynonu to są związki o wzorze
1 zdefiniowane powyżej.
Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania nowych
pochodnych 4-tiazolidynonu o wzorze 1.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 300385

(22)93 09 14 5(51) C07D 401/04
C07D 471/04
A61K 31/395
(31) 92 4230804
(32) 92 09 15
(33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Philipps Thomas, Bartel Stephan, Krebs
Andreas, Petersen Uwe, Schenke Thomas,
Bremm Klaus-Dieter, Endermann Rainer,
Metzger Karl Georg, Mielke Burkhard
(54) Pochodne 7-izoindoIinyIo-chinolonu i
-naftyrydonu, sposób ich wytwarzania oraz
zawierające je środki lecznicze i dodatki do
pasz
( 5 7 ) Wynalazek d o t y c z y n o w y c h p o c h o d n y c h c h i n o l o n u
i n a f t y r y d o n u , które w p o ł o ż e n i u 7 są p o d s t a w i o n e częścio
w o u w o d o r n i o n y m p i e r ś c i e n i e m i z o i n d o l i n y l o w y m , sposo
bu ich w y t w a r z a n i a oraz z a w i e r a j ą c y c h te związki ś r o d k ó w
p r z e c i w b a k t e r y j n y c h i d o d a t k ó w do pasz.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 295859

(22)92 09 08 5(51) C07D 401/06

(71) Sandoz AG., Bazylea, CH
(72) Giger Rudolf Karl Andreas
(54) Sposób wytwarzania
imidazolilometylo-pirydyn
( 5 7 ) Sposób wytwarzania nowych imidazolilometylo-piry
dyn o wzorze 1, w którym Ri oznacza rodnik alkilowy, atom
chlorowca lub grupę aminową ewentualnie podstawioną grupa
mi alkilowymi, R2 i R3 oznaczają atomy wodoru lub rodniki
alkilowe, a R4 oznacza wodór, grupę hydroksylową, alkilową lub

Nr 6 (528) 1994

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

alkoksylową, albo atom chlorowca, polega na reakcji pochod
nych pirydyny z pochodnymi imidazolu.
Związki te można stosować do leczenia demencji star
czej i choroby Alzheimera oraz jako.środki antydepresyjne.

(5 zastrzeżeń)
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benzyl, podstawiony benzyl lub grupę o wzorze -C(=0) Ri, w
którym Ri oznacza prosty lub rozgałęziony niższy alkil o 1 - 6
atomach węgla lub fenyl, pod warunkiem, że gdy jako środek
redukujący stosuje się związek trójalkiloglinu, to Prot ma inne
znaczenie niż grupa o wzorze -C(=0)-C6Hs.
Związek o wzorze 1 jest użyteczny jako związek wyjścio
wy do wytwarzania środków przeciwwirusowych.
(10 zastrzeżeń)

A1(21) 299002
(31) 92

(22)93 05 19 5(51) C07D 403/06
C07D 417/06
936179
(32)92 08 26
(33) US

(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US
(72) Busch Frank R., Bowles Paul, Allen Douglas
J.M., Diroma Sabeto A., Godek Dennis M.
(54) Sposób wytwarzania związków
arylopiperazynyloheterocyklicznych
(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 lub ich far
maceutycznie dopuszczalnych soli polega na reakcji piperazy
ny o wzorze 2 ze związkiem zawierającym halogenek alkilu o
wzorze 3 w wodzie, w obecności reagenta zdolnego do
zobojętnienia kwasu chlorowcowodorowego, w warunkach
wystarczających do spowodowania sprzęgania piperazyny
ze związkiem zawierającym halogenek alkilu.
Otrzymane związki arylopiperazynyloheterocykliczne
są przydatne do leczenia dolegliwości psychotycznych u lu
dzi.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 295902

(22) 92 09 11

5(51) C08G 8/10

(71) STOMIL Instytut Przemysłu Gumowego,
Piastów; ORGANIKA-SARZYNA Zakłady
Chemiczne, Nowa Sarzyna
(72) Dul Jan, Maniak Roman, Jakubas Tadeusz,
Wójcik Zbigniew, Mental Zdzisław, Kurcaba
Maria, Krawczyk Barbara
(54) Sposób wytwarzania reaktywnych żywic
alkilofenolowo-formaldehydowych o
podwyższonych właściwościach
termoplastycznych i adhezyjnych
(57) Sposób polega na poddaniu reakcji kondensacji z nad
miarem formaliny mieszaniny alkilofenoli zawierających od 4 do
16 atomów węgla w podstawniku alkilowym i ich soli sodowych
lub potasowych lub wapniowych, a następnie zobojętnieniu
produktów reakcji kwasami nieorganicznymi lub organicznymi
i po oddzieleniu fazy organicznej zawierającej niskotopliwe
wysokoreaktywne oligomeryczne produkty reakcji po dodaniu
alkilofenoli zawierających 4 - 1 6 atomów węgla w podstawniku
alkilowym poddaniu całości termiczno-katalitycznej kondensa
cji w obecności kwasu szczawiowego.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 300612
A1 (21) 299081
(31) 92

888077

(22) 93 05 26

(22)9110 29

5(51) C07F 7/08

(32)92 05 26

(33) US

Í71) E.R.Sauibb and Sons Inc., Princeton, US
(72) Singh Janak, Bisacchi Gregory S., Mueller
Richard H.
(54) Sposób wytwarzania dwuzabezpieczonego
2,3-dwu (hydroksymetylo) cyklobutanolu
(57) Sposób wytwarzania dwuzabezpieczonego 2,3-dwu
(hydroksymetylo) cyklobutanolu o wzorze 1, w którym pod
stawnik hydroksylowy znajduje się w położeniu cis w stosunku
do sąsiedniego podstawnika -Chk-O-Prot, a dwa podstawniki
-CH2-0-Prot znajdują się wzajemnie jeden do drugiego w poło
żeniu trans, polega na tym, że związek o wzorze 2 poddaje się
działaniu określonego środka redukującego, przy czym we wzo
rze 1 i 2 Prot oznacza grupę sililową z zawadą przestrzenną,

(31) 90 90202864

5(51) C08K 5/3415
C08L 21/00
C08J 3/24
(32) 90 10 29
(33) EP

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

91 10 29 PCT/EP91/02048
92 05 14 WO92/07904 PCT Gazette nr 71/92
AKZO N.V., Arnhem, NL
Hogt Andreas Herman, Talma Auke
Gerardus, De Block Rudolf Frank, Datta
Rabindra Nath
(54) Antyrewersyjne koagenty do wulkanizacji
kauczuku
(57) Koagenty będące przedmiotem wynalazku rozwiązują
problem rewersji podczas wulkanizacji kauczuku za pomocą
siarki, polepszając jednocześnie jego własności fizyczne.
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Wynalazek obejmuje mieszanki gumowe będące pro
duktem reakcji wulkanizacji kauczuku, siarki lub donora siarki i
określonych koagentów antyrewersyjnych oraz wyroby z tak
zwulkanizowanego kauczuku. Ujawniono także sposób prowa
dzenia wulkanizacji w obecności koagentów antyrewersyjnych
oraz ich zastosowanie w kauczukach wulkanizowanych za po
mocą siarki.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 300690

(22) 93 10 12

5(51) C08L 23/16

(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej, Kędzierzyn-Koźle;
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i
Petrochemiczne, Płock
(72) Uhniat Maria, Maciejewska Hanna, John
Roman, Szulc Ryszard, Tyburski Mirosław,
Kurkowska Mana, Bugaj Czesław, Sęp Karol
Marek, Wiśniewski Adam Marek,
Chmielewska Danuta, Zdanowski Jan,
Rogalski Kazimierz

Al(21) 299654
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(22)93 0713

(31) 92 914369
93 065134

5(51) C U D 1/16

(32) 92 07 15
19 05 93

(33) US
US

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Subramanyam Ravi, Gu Ben, Patel Amrit,
Mattai Jairajh, Robbins Clarence, Clarke
Jane, Clifton Tanya
(54) Łagodne osobiste środki myjące zawierające
alkiloetoksyglicerylosulfonian sodowy
(57) Ujawniono osobisty środek myjący zawierający sól, ko
rzystnie sól sodową alkiloetoksyglicerylosulfonianu. Korzystny
alkiloetoksyglicerylosulfonian sodowy określony jest wzorem 2,
w którym R oznacza rodnik zawierający 4-24 atomy węgla, a
średnia wielkość n oznacza liczbę od 1 do 10. Środek może być
w postaci kostki, kostki kombar, kostki syndet, szamponu, mydła
w płynie, pieniącego się środka do kąpieli lub żelu do mycia pod
prysznicem.

(31 zastrzeżeń)

(54) Termoplastyczna kompozycja poliolefinowa
(57) Kompozycja składa się z 80-90 części wagowych okre
ślonego blokowego kopolimeru propylenu z etylenem i takiej
ilości określonego statystycznego kopolimeru etylenowo-propylenowego, aby stosunek molowy członów etylenowych, po
chodzących z blokowego kopolimeru do członów etylenowych,
pochodzących ze statystycznego kopolimeru wynosił 2-5:1, 510 części wagowych określonego polipropylenu, 4 części wa
gowych kompozycji złożonej z odpowiedniego kopolimeru ety
lenu z octanem winylu i sadzy w proporcji wagowej 1:1, lub
zamiast kompozycji kopolimeru etylenu z octanem winylu i
sadzą, 4 części wagowych kompozycji złożonej z odpowiednie
go kopolimeru etylenu z propylenem i sadzy w proporcji wago
wej 6:4, 0,1 części wagowej stearynianu wapnia, 0,05-0,2 części
wagowej układu stabilizującego zawierającego tetra [3-(3,5-ditert-butylo -4-hydroksyfenylo)propionianu] pentaerytrytu 4-fenylo-2,4 bis (1,1-dimetylo) fosforynu w stosunku wagowym 1:1-2
oraz 0,05-0,2 części wagowej stabilizatora aminowego poli{[6-[(1,1,3,3-tetra- metylobutylo)-imino] -1,3,5 triazino-2,4 diylo]
[2(2,2,6,6 tetrametylo-piperydylo) iminy]} lub 2,2,4-trimetylo-lbenzoazyny lub ich mieszaniny.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 300340

(22) 93 09 08

(31) 92 4231607

5(51) C09J 133/08

(32)92 0915

(33) DE

(71) Hans Neschen Gmbh and Co KG,
Bueckeburg, DE
(72) Grabemann Jurgen, Hauber Ruediger
(54) Wrażliwy na przyciskanie klej ciągliwy oraz
wytwarzane z niego ręcznie odrywane taśmy
przylepne dla hafciarstwa i przemysłu
tekstylnego
(57) Klej jest mieszaniną składającą się z:
A) 0 do 90% wagowych kopolimeru estru kwasu akrylo
wego - octanu winylowego-kwasu akrylowego,
B) 10 do 80% wagowych kopolimeru estru kwasu akry
lowego -N-hydroksymetylo-metakrylamidu - kwasu akrylowego,
C) 0 do 90% wagowych kopolimeru estru kwasu akrylo
wego - etyloakrylanu -N-hydroksymetylometakrylamidu - kwasu
akrylowego,
D) 0 do 25% wagowych estru kwasu ftalowego.
W kompozycjach stanowiących klej zawsze powinien
występować składnik B i przynajmniej jeden ze składników A lub
C. Nadaje się on do wytwarzania odrywania ręcznie taśm przy
lepnych dla hafciarstwa i przemysłu tekstylnego.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 300697

(22) 93 10 12

5(51) C23C 2/14
G05D5/02
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Wyczółkowski Stefan
(54) Urządzenie do regulacji grubości powłoki
nanoszonej na drut lub taśmę metodą
zanurzeniową

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na tarczę (1 ) jest
nasadzona osłona, otwarta od dołu, zamknięta od góry płytą (4)
o gładkiej dolnej powierzchni, zaopatrzoną w otwór o przekroju
zapewniającym swobodne przeprowadzanie powlekanego wy
robu (2) i nie powodującym deformacji profilu menisku tworzą
cego się wokół wynurzanego z kąpieli wyrobu (2), przy czym
płyta (4) osłony styka się z powierzchnią kąpieli powlekającej i
jest równoległa do powierzchni tarczy (1), a otwór w płycie (4)
osłony jest współosiowy z otworem w tarczy (1).

(1 zastrzeżenie)

S^
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(22) 92 09 10

5(51) C25C 1/18

(71) M. A. INDUSTRIES INC., Peachtree City,
US
(72) Masante Roberto, Serfacane Claudio
(54) Sposób hydrometalurgicznego wytwarzania
metalicznego ołowiu z materiału
zawierającego tlenki ołowiu i/lub metaliczny
ołów
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liczny ołów, zwłaszcza z promieniotwórczego materiału ze zuży
tych akumulatorów polega na tym, że rozpuszcza się ołów
zawarty w materiale i poddaje się roztwór elektrolizie doprowa
dzając do osadzania się na katodzie rozpuszczonego ołowiu.
Ołów rozpuszcza się przy pomocy kwaśnego elektrolitu w obe
cności pary redoksy, którą dobiera się tak, że potencjał pomię
dzy stanami utlenionym i zredukowanym jest taki, że redukuje
się dwutlenek ołowiu i/lub utlenia się ołów, po czym regeneruje
sieją podczas elektrochemicznego osadzania rozpuszczonego
ołowiu.

(12 zastrzeżeń)

(57) Sposób hydrometalurgicznego wytwarzania metalicz
nego ołowiu z materiału zawierającego tlenki ołowiu i/lub meta-

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1(21) 295879 (22) 92 09 08 5(51) DOI G 15/48
(71) BEFAMATEX Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Przędzalnictwa Wełny, Bielsko-Biała
(72) Stadnicki Jacek
(54) Urządzenie grzebieniowe do zdejmowania
runa ze zbieracza zgrzeblarki
(57) Urządzenie posiada nośną rurę (1) podpartą w dwóch
punktach, zaopatrzoną w grzebieniową listwę (4) wprowadzaną
w ruch przez napęd (5).
Pomiędzy napędem (5) i łożyskową podporą (2) jest
umieszczona sprężyna (6) ograniczona pokrywkami (7) i (8),
przy czym końcówka wału podparta jest w łożyskowej podporze
(3).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 298401

(22)93 04 06

(31)92 862996
93 021662

5(51) D21C 5/02

(32)92 04 06
09 03 93

(33) US
US

(71) WESTVACO CORPORATION, Nowy
Jork, US
(72) Hank Mark Alan, Mulcahy Leo Thomas,
Peterson Ralph Scott, Streisel Robert
Charles
(54) Sposób wytwarzania papierniczego włókna
delignifíkowanego z makulatury wtórnego
obiegu o wysokiej zawartości ligniny oraz
wyrób według tego sposobu

A1(21) 295851

(22) 92 09 07

5(51) D06F 17/10

(71) Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych
Spółka Akcyjna, Myszków
(72) Witas Marian
(54) Zespół piorący pralki wirnikowej
(57) Zespół piorący charakteryzuje się tym, że ma wirnik (1)
w kształcie wycinka czaszy kulistej mającej nadlew (2) w kształ
cie cyfry osiem, a wewnątrz wirnika (1) zatopiona jest tuleja (3)
mająca gwint (4), ponadto dolna cylindryczna część (9) wirnika
(1) znajduje się poniżej górnej płaszczyzny (10) gniazda (11)
natomiast tuleja (3) skręcona jest z wałkiem (7) silnika (8) ele
ktrycznego.

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji papieru
o wysokiej jakości z makulatury wtórnego obiegu wykorzystują
cy rozcieranie na miazgę z niskim ścinaniem i przy wysokiej
konsystencji, za którym następuje szereg etapów oczyszczania,
w celu wytworzenia mokrej, miałkiej miazgi, która jest roztwarzona i opcjonalnie bielona. Powstała miazga może być puszczona
na maszynę papierniczą sama lub zmieszana z miazgą nową w
celu wytworzenia papieru zawierającego co najmniej 5% wago
wo papieru wtórnego obiegu przy mniej niż 20 częściach na
milion na jednostkę pola stałych, niewłóknistych zanieczysz
czeń większych niż 0,3 mm 2 oraz który może zostać powleczony
łopatkowo na szybkobieżnej maszynie papierniczej.

(63 zastrzeżenia)

A1(21) 295923

(22) 92 09 11

5(51.) D21H 27/00

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice
(72) Kaputa Andrzej, Swołek Grażyna, Janik
Stefan, Konarzewski Andrzej, Brzeziński
Mariusz
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(54) Tektura termoizolacyjna
( 5 7 ) Tektura zawiera włókno mineralne o składzie chemicz
nym 35-50% S i 0 2 , 5-25% A l 2 0 3 l 5-20% CaO, 2-15% MgO, 5-20%
Fe 2 0 3 + FeO i do 10% innych tlenków i/lub włókno szklane o
składzie chemicznym 50-75% SÍO2, 0,8-16% AI2O3, 0-12% B2O3,
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0-2,5% F e 2 0 3 , 4-17% CaO, 0-6,5% MgO, 0-12,3% K2O, 0,1-16%
Na20 i 0-3,5% BaO.

(2 zastrzeżenia)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

A1(21) 299598

(22)93 07 07

(31) 92 4222381
92 4234007

5(51) E01B 9/00

(32)92 07 08
09 10 92

(33) DE
DE

(71) SCHWIHAG Gesellschaft fur
Eisenbahnoberbau mbH, Tagerwilen, CH
(72) Heim Armin, CH; Morgenschweis Otto, DE
(54) Układ mocowania stopy szyn kolejowych
( 5 7 ) W obszarze mocowania szyn w urządzeniach torowych
niezbędne jest stosowanie układu mocowania stopy szyny.
Elementy do mocowania szyn są przy tym umieszczone na
podkładach poprzecznych lub odpowiednich elementach do
utrzymywania rozstawu i zawierają co najmniej jedną płytę pod
kładową (8), np. płytę żebrową lub tylko warstwę pośrednią bez
płyty żebrowej, która leży na wierzchu podkładów itp. i jest z nimi
połączona przy pomocy śrub podkładowych lub podobnych
elementów.W celu zabezpieczenia szyny kolejowej przed prze
chyłami obszar przylegania (12) płyty podkładowej (8) lub war
stwy pośredniej jest jedynie w dwóch, mających kształt pasów i
przyporządkowanych obszarom obu podłużnych krawędzi sto
py szyny, fragmentach (13 i 14) wyposażony w płaskie powierz
chnie przylegania (15 i 16), podczas gdy położona między nimi
część (17) jest wyposażona w powierzchnię kształtową (18),
cofniętą w stosunku do ich wspólnej płaszczyzny.

A1(21) 295941

(22) 92 09 15

5(51) E03F 7/02
F16K 31/22

(71) Olszewski Witold, Warszawa
(72) Czarnota-Bojarska Kinga, Olszewski Witold,
Puciłowski Kazimierz
(54) Zawór pływakowo-klapowy do samoregulacji
przepływu cieczy

( 5 7 ) Zawór posiada klapę (6) wykonaną z półelastycznego
materiału o właściwościach anizotropowych. Klapa (6) zamoco
wana jest na trwałe na obrzeżu przeciwległym do obrzeża, do
którego przytwierdzony jest element sztywny (7) mocujący cięg
no (8) pływaka (9). Pływak (9) umiejscowiony jest za pomocą
zawiasu elastycznego (10), zamocowanego na obrzeżu pływaka
(9).

(5 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 295921

(22) 92 09 11

5(51) E04B 1/35

(75) Klin Stanisław, Wrocław; Wesołowski
Andrzej, Wrocław
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(54) Sposób budowania i budynek wykonany tym
sposobem
(57) Sposób polega na wypełnianiu szybkotwardniejącym
materiałem takim jak gips - deskować ścian (2) oraz deskowań
stropów (3) po uprzednim umieszczeniu w deskowaniach insta
lacyjnych przewodów (12) i urządzeń oraz stolarki.
Budynek posiada pod ścianami (2) ślizgowe łożyska (5),
a nośne ściany (2) są połączone prostopadle z usztywniającymi
ścianami.
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stwami, pomiędzy które są wtapiane metalowe siatki (5). Po
narzuceniu na deskowanie betonowej masy (4) i zatopieniu
siatek (5), które stanowią razem zewnętrzną, dolną warstwę
stropu (1 ) wylewa się na nią wewnętrzną warstwę (3) z tworzywa
o krótkim okresie wiązania, na którą narzuca się betonową masę
(4) i metalowe siatki (5), stanowiące razem zewnętrzną górną
warstwę (2) stropu.

(6 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295985

(22)92 09 18

5(51) E04C 2/26

(75) Janczewski Janusz Franciszek, Gliwice
(54) Element budowlany
A1(21) 300380

(22) 93 09 13

(31) 92 9212607

5(51) E04B 1/84
G10K 11/16
(32) 92 09 18
(33) DE

(71) M.Faist GmbH und Co.KG, Krumbach, DE
(72) Lahner Stefan, Roller Manfred
(54) Element konstrukcyjny tłumiący i
ewentualnie tamujący fale dźwiękowe oraz
sposób jego wytwarzania i stosowania
(57) Ujawniono element konstrukcyjny lekkiej budowy, któ
rego ścianki komórek w spienionym elemencie (8) będących
spienionymi porami lub komórkami (3) są z aluminium lub ze
stopów aluminium. Spieniony element jest uformowany z prefa
brykatu (7) przez ogrzewanie. Prefabrykat jest wykonany ze
sprasowanej mieszaniny proszku aluminium względnie proszku
stopu aluminium i proszku środka spieniającego względnie
porotwórczego, a w miarę potrzeby proszku tlenków aluminium.
Ponieważ w znacznym stopniu jest to materiał jednorodny, jest
możliwe jego wtórne wykorzystanie.

(57) Element charakteryzuje się tym, że ma otwory przeloto
we (2) utworzone z samonośnych rur (3) korzystnie papiero
wych, stanowiących jednocześnie deskowanie tracone w czasie
formowania i zespół nośny po uformowaniu.
Element może mieć w środku rur (3) centrycznie usytuo
wane dodatkowe rury (4), a przestrzenie (5) pomiędzy tymi
rurami (3 i 4) wypełnione są spoiwem budowlanym lub spoiwem
budowlanym lub spoiwem budowlanym z wypełniaczem. W
odmianie rozwiązania w środku rur (3) znajduje się zbrojenie (7),
a przestrzeń wypełniona jest spoiwem budowlanym z wypełnia
czem. Ponadto w spoiwie budowlanym (1 ) poza obrysem rur (3)
znajduje się zewnętrzne zbrojenie (8), a z jednej strony znajduje
się warstwa termoizolacyjna (9), zaś z drugiej strony znajduje
się siatka wzmacniająca (10).

(7 zastrzeżeń)

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 295979

A1(21) 295920

(22) 92 09 11

5(51) E04B 5/32

(75) Klin Stanisław, Wrocław; Wesołowski
Andrzej, Wrocław
(54) Strop i sposób wykonania tego stropu
(57) Strop posiada zewnętrzne warstwy: dolną (1) i górną (2)
wykonane z betonowej masy (4), w której są zatopione metalowe
siatki (5). Wewnętrzna warstwa (3) stropu jest wykonana z two
rzywa o krótkim czasie wiązania i o pozornej gęstości mniejszej
od gęstości betonowej masy (4).
Sposób wykonania stropu polega na narzucaniu na
deskowanie pod ciśnieniem betonowej masy (4) cienkimi war

(22)92 09 17

5(51) E04H 1/00
E04B1/18
(75) Gniech Piotr, Gdańsk; Rusak Krzysztof,
Gdańsk; Gniech Krzysztof, Nevotting, DE
(54) Zestaw drewnianych elementów
konstrukcyjnych do szkieletowych obiektów
budowlanych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji szkieletowej
budynku o prostej budowie, zapewniającej równocześnie uzy
skiwanie zakładanej funkcjonalności i wymogów przenoszenia
obciążeń wytrzymałościowych.
Zestaw składa się z kratowego czopowego elementu
(1), kratowego zwykłego elementu (2) i narożnego wzmacniają
cego elementu (3), z których kratowy czopowy element (1) i
kratowy zwykły element (2) zbudowane są z dwóch jednostko
wych krawędziaków, połączonych ze sobą poprzez wklejone
bocznymi powierzchniami odcinki krawędziaków tworzącymi
osadcze gniazda, których powierzchnia przekroju poprzeczne-
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go odpowiada powierzchni przekroju poprzecznego czopa a
przekrój poprzeczny narożnego wzmacniającego elementu (3)
ma profil litery L i jest wielokrotnością przekroju poprzecznego
jednostkowego krawędziaka.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295983

A1(21) 295904

(22)92 0910

5(51) E21B 43/00

(71) Nauchno-Proizvodstvennoe Predpriyatie
BIOTEKHINVEST, Moskwa, RU
(72) Belonenko Vladimir Nikolaevich,
Gabrielyants Mikhail Grigorievich
(54) Sposób dostarczania gazu do użytkowników
gazu
( 5 7 ) Sposób polega na utworzeniu zbiornika zasobnikowe
go nad nasyconym gazem zagospodarowanym poziomem wo
donośnym, napełnianiu zbiornika zasobnikowego w ten sposób
utworzonego gazem na drodze okresowego poddawania zago
spodarowanej warstwy oddziaływania z zewnątrz, po którym
następuje dostarczanie gazu do użytkowników gazu. Oddziały
wanie z zewnątrz może być prowadzone przez wytwarzanie
sprężystych drgań, wytworzenie różnicy ciśnień, podwyższenie
temperatury, stosowanie drgań pola elektromagnetycznego lub
łączenie tych czynników. Jeżeli sposób według wynalazku jest
stosowany na obszarach aktywnie sejsmicznych lub w rejonach
wystawionych na oddziaływanie drgań sprężystych, jego skute
czność zostaje znacznie zwiększona.

(22) 92 09 17

5(51) E21C 35/22

(71) FAMUR S. A. Fabryka Maszyn Górniczych,
Katowice
(72) Majewicz Janusz, Gajda Eugeniusz, Styrski
Bogusław
(54) Urządzenie do zraszania organu
urabiającego górniczego kombajnu
ścianowego
( 5 7 ) Urządzenie ma przewód rurowy (1 ) umieszczony w wale
ramienia kombajnu, do którego dolegają pierścienie uszczelnia
jące (12) pomiędzy którymi osadzony jest pierścień dystansowy
(13), posiadający na obwodzie co najmniej jeden otwór. W
kołnierzu na obwodzie pierścienia dystansowego (13) osadzo
na jest końcówka kanału (14) wykonanego w pokrywie (5).

(2 zastrzeżenia)

(7 zastrzeżeń)
A1

(21) 300410 (22) 93 09 16 5(51) E21C 27/36
( 3 1 ) 9 2 4231252
(32)92 09 18
(33) DE
(71) Westfalia Becorit Industrietechnik GmbH,
Lünen, DE
(72) Mertens Wilfried
(54) Urządzenie do przyłączania skrzynki
strugowej do korpusu przenośnika
zgrzebłowego łańcuchowego

( 5 7 ) Zgodnie z wynalazkiem przyłączenie skrzynki strugowej
(1) do ściany bocznej (2) korpusu lub płyty kołnierzowej (3),
połączonej na stałe ze ścianą boczną, odbywa się za pomocą
hakowych listew prowadzących (7), które są umieszczone na
stałe na płycie kołnierzowej (3) i żeber prowadzących (9), umie
szczonych na stronie dobudowywalnej skrzynki strugowej (1),
które w stanie zabudowy wchodzą w hakowe listwy prowadzące
(7). Co najmniej jedna listwa prowadząca, korzystnie górna
listwa prowadząca (7) posiada w środkowym obszarze wybranie
(12), a odpowiadające żebro prowadzące odpowiednie wybra
nie (14). Długość tych wybrań jest tak dobrana, że segmenty (13,
15) utworzone przez wybrania (12, 14) przy montażu skrzynki
strugowej (1) są przeprowadzane przez wybrania (12, 14), po
czym jest ona przesuwana tak daleko w kierunku wzdłużnym,
aż segmenty (15) zostaną przykryte przez segmenty (13).

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 295964

(22) 92 09 16

5(51) E21F 13/08

(71) RYFAMA Rybnicka Fabryka Maszyn,
Rybnik
(72) Woźniok Alojzy, Durczok Willi
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(54) Podstawa stojaka hydraulicznego, zwłaszcza
urządzenia kotwiącego napęd górniczego
przenośnika zgrzebłowego
( 5 7 ) Przedmiot wynalazku rozwiązuje zagadnienie bezstopniowej regulacji kąta nachylenia stojaka hydraulicznego urzą
dzenia kotwiącego napęd przenośnika.
Podstawa zawiera kołnierzową tarczę (1) o zeschodkowanej bocznej powierzchni (2) oraz stopę (3), której górna
powierzchnia jest nachylona p o d kątem (a) względem dolnej
powierzchni, zaopatrzonej w rdzeń (11). Górna powierzchnia
stopy (3) ma okrągły otwór (4), w którym mieści się z luzem
kołnierzowa tarcza (1), zamknięta od góry przystającym do
tarczy (1) pierścieniem (5), połączonym ze stopą (3) rozłącznie.
Na górnej powierzchni tarczy (1 ) osadzone są ucha (6) i gniazdo
(10) dla zamocowania stojaka (7), a wspornik (8) do mocowania
prętowego stabilizatora (9) połączony jest z uchami (6) trwale.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1(21) 300334

(22) 93 09 09

(31) 92 9210769

5(51) F01N 7/18

(32)92 09 09

(33) FR

(71) SOLLAC, Puteaux, FR
(72) Duboueix Gilbert
(54) Łącznik dwóch ruchomych części, zwłaszcza
do układu wydechowego pojazdu
samochodowego i układ wydechowy pojazdu
samochodowego z łącznikiem dwóch
ruchomych części
(57) Przedmiotem wynalazku jest łącznik dwóch ruchomych
części (4, 11), z których każda posiada powierzchnię kontaktu
z drugą częścią, jedna z części jest z metalu, a druga z materiału
złożonego. Metal z którego utworzona jest pierwsza część (4)
jest stalą aluminiową w wysokiej temperaturze, a materiał two
rzący drugą część (11) stanowi strukturę włóknistą zagęszczaną
na gorąco z wypełniaczem i lepiszczem, wymieniony wypeł
niacz jest uprzednio mieszany z silikonem.
Przedmiotem wynalazku jest również układ wydechowy
do silnika pojazdu samochodowego posiadający taki łącznik.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 295898

(22)92 09 09

5(51) F02B 53/00

(75) Woźniak Jerzy, Jelcz-Laskowice
(54) Silnik z wirującym tłokiem
( 5 7 ) Silnik charakteryzuje się tym, że posiada wirujący tłok
(1) usytuowany w walcowym cylindrze (60), zawierający dwie
współosiowo osadzone obrotowe przegrody; pierwszą (2) z
ramionami górnymi (3) i dolnym (17) i drugą (31) z ramionami
górnym (32) i dolnym (46), sprzęgnięte ze sobą poprzez dwie
identyczne przekładnie falowe czołową i tylną, z których każda
ma dwa identyczne kształtowe elementy zębate, przy czym
wejściowy kształtowy element zębaty przekładni falowej tylnej
jest połączony sztywno z pierwszą przegrodą obrotową (2) tłoka
(1), a element kształtowy zębaty wyjściowy tej przekładni jest
zamocowany sztywno na obrotowym wale wyjściowym, na
którym także sztywno osadzony jest kształtowy zębaty ele
ment wyjściowy przekładni czołowej falowej współpracujący
z wejściowym zębatym elementem kształtowym tej przekładni,
sprzęgniętym sztywno z drugą obrotową przegrodą (31) tłoka
(1), z tym że osie symetrii kształtowych elementów zębatych
wyjściowych zamocowanych na obrotowym wale wyjściowym
są przesunięte względem siebie o 90°, a ramiona (3, 17, 32, 46)
z uszczelnieniami przegród obrotowych (2,31) tłoka (1) wspólnie
ze ścianą cylindra i pokrywami przednią i tylną tworzą cztery
komory robocze (I, II, III, IV) o zmiennej objętości.

(5 zastrzeżeń)
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26
A1(21) 295940

(22) 92 09 14

5(51) F03G 7/08
F16H1/46
(75) Kałużyński Janusz, Łódź; Kałużyński Jacek,
Łódź
(54) Urządzenie napędowe

(57) Urządzenie zawiera szeregowy układ ogniw współpra
cujących ze sobą. Układ ten ułożyskowany jest w sztywnych
ramionach (4), przy czym ogniwo (1) ułożyskowane jest w obu
dowie, a do ramienia (4) przykłada się siłę (F). Ogniwa mogą
być wykonane w postaci kół zębatych, ciernych, lub też innych
elementów.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295857

(22) 92 09 08
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(75) Bednarek Zoja, Warszawa; Pochopień Jan,
Andrychów
(54) Urządzenie do kontroli i uzdatniania gaśnic
(57) Urządzenie posiada korpus (3), zespół dociskowy (4) i
podpórkę (5) pod butlę (6) gaśnicy umieszczone na wspólnej
podstawie (1, 2). Korpus (3) jest otwarty zjednej strony celem
wsunięcia zaworu (8) gaśnicy. Zespół dociskowy (4) utrzymuje
butlę (6) w odpowiednim położeniu i dociska ją do uszczelki (7)
pozwalając na utworzenie wewnątrz korpusu (3) komory ciśnie
niowej. Do wnętrza korpusu (3) doprowadzone są przewód
pomiarowy (9), przewód napełniający (11) i przewód wylotowy
(16) z zaworem odprężającym (17). W celu operowania zawo
rem (8) do wnętrza korpusu (3) wprowadzony jest uszczelniony
klucz (18). W zespole dociskowym (4) i kluczu (18) są zamonto
wane sprzęgła przeciążeniowe (32, 23), które pozwalają na
regulację sił wywieranych na elementy kontrolowanej butli.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295980

(22)92 09 17

5(51) F04D 7/04

(71) PROMONT Spółdzielnia Pracy, Koszalin
(72) Pawłowski Ferdynand
(54) Pompa płytkowa
(57) Pompa płytkowa charakteryzuje się tym, że komora
robocza (1) pompy płytkowej utworzona jest z części po
wierzchni walcowych (Qi) o promieniu (n), (Q2) o promie
niu (r2); (Q3) o promieniu (r3) i (Q4) o promieniu (u), przy
czym powierzchnia (Qi) zawarta jest pomiędzy odcinkami
(5) i (6), powierzchnia (Q2) zawarta jest pomiędzy odcinka
mi (8) i (9), powierzchnia (Q3) zawarta jest pomiędzy odcin
kami (9) i (5) oraz powierzchnia (Q4) zawarta jest pomiędzy
odcinkami (6) i (8). Promienie (n) i (r2) są takie same, przy
czym promień (n) ma swój początek w punkcie (3) leżącym
w płaszczyźnie symetrii powierzchni (Qi), a promień (r2) ma
swój początek w punkcie (4) leżącym w płaszczyźnie syme
trii powierzchni (Q2).
Wykonana według powyższych zasad komora robocza
może być realizowana we wszelkiego rodzaju pompach płytko
wych stosowanych do przetłaczania środków spożywczych,
zwłaszcza mleka i jego pochodnych.

A1(21) 294687

(22) 92 02 13

5(51) F15B 21/00

(75) Pluta Feliks, Częstochowa
(54) Silnik pneumatyczny
(57) Silnik pneumatyczny ma segmenty (26) zbiornika na
sprężone powietrze. Z dysz zbiornika powietrze doprowadzone
jest do turbiny.

(3 zastrzeżenia)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 295953

(22) 92 09 15

5(51) F16H 25/22

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija
Gagarina, Zielona Góra
(72) Zawartko Henryk
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(54) Przekładnia prędkości obrotowej
(57) Na wałku napędowym (1) wykonane są rowki śrubowe
o kącie wzniosu mniejszym od 45°, a na wałku zdawczym (2) w
postaci tulei, współosiowym do walka napędowego (1), wyko
nane są na jego powierzchni wewnętrznej rowki śrubowe o kącie
wzniosu większym od 45°. Między powierzchniami z rowkami
śrubowymi wałków umieszczona jest współosiowa z tymi wał
kami tuleja wsporcza (6), zawierająca w płaszczyznach pro
mieniowych koszyczki (4) z upakowanymi kulkami (3) wokół
centralnego wałeczka (5). Część kulek znajduje się w rowku
śrubowym wałka napędowego (1), a część w rowkach śrubo
wych wałka zdawczego (2).
Przekładnia może być stosowana jako przetwornik mo
mentu obrotowego w napędach maszyn.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 295916

(22) 92 09 10

27
5(51) F16L 25/02

(75) Demut Stanisław, Poznań; Głaczyński
Aleksander, Poznań
(54) Izolacyjne złącze rurowe
(57) Izolacyjne złącze rurowe charakteryzuje się tym, że po
między kołnierzami (4.1 i 4.2) obydwu elementów rurowych (1.1
i 1.2), a usytuowaną pomiędzy nimi przekładką izolacyjną (6)
jest umiejscowiony układ sprzęgający w postaci co najmniej
jednej pary rozmieszczonych poobwodowo i symetrycznie zę
bów (8.1 i 8.2) oraz odpowiadających im gniazd (9.1 i 9.2), a
ponadto obydwa te kołnierze oraz rozdzielająca je przekładka
izolacyjna mają poobwodowe rowki, w których są osadzone
dwa uszczelniacze gumowe (5.1 i 5.2).
Przedstawione rozwiązanie złącza rurowego cechuje
wysoka odporność na naprężenia zginające - występujące w
trakcie montażu, a także podwyższona szczelność - wystarcza
jąca nawet w warunkach wysokociśnieniowych.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295982

(22) 92 09 17

5(51) F16K 47/04

(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź
(72) Adamowicz Konrad, Rozpierski Jarosław,
Darcz Sylwester
(54) Zawór regulacyjny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia hałaśli
wości zaworów regulacyjnych przy dużym spadku ciśnienia, np.
w przypadku dławienia czynnika.
Zawór ma grzybek (2) w postaci jednej lub kilku komór
cylindrycznych (3) o perforowanych ściankach (4, 5, 6). Komory
(3) grzybka (2), przez które przepływa czynnik, są wypełnione
masą porowatą (8), utworzoną z drobnych elementów, korzyst
nie jednokształtnych i jednowymiarowych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 295956

(22) 92 09 17

5(51) F16L 47/06

(71) Ziółko Jan, Wolbrom; Nocoń Zbigniew,
Wolbrom
(72) Ziółko Jan, Nocoń Zbigniew, Mydlarczyk
Stanisław
(54) Złączka zaciskowa do rur z tworzywa
sztucznego
(57) Złączka zaciskowa do rur z tworzywa sztucznego posia
da korpus (1) w kształcie mufy, którego powierzchnia zewnętrz
na jest jednolita, a powierzchnia wewnętrzna posiada symetry
cznie odwzorowaną z jednej i drugiej strony część stożkową, w
którą wchodzi pierścień zaciskowy (2) oraz część walcową (6 i
7). Pomiędzy czołowymi powierzchniami części walcowej (6 i 7),
a pierścieniami zaciskowymi (2) usytuowany jest pierścień usz
czelniający (4). Pierścień zaciskowy (2) posiada gładką powie
rzchnię stożkową, zewnętrzną oraz cylindryczną powierzchnię

wewnętrzną ukształtowaną na całym obwodzie w postaci zębów
piły i jest przecięty tworząc szczelinę (3) zezwalającą na jego
zwężanie. Dla zastosowania złączki do łączenia rury z tworzywa
sztucznego z rurą metalową, powierzchnia (7) kończy złączkę i
posiada gwint.

A1(21) 300234

(22) 92 09 09

(57) Wentylacja zawiera kanał (3) wentylacyjny labiryntowy
umożliwiający odciąg spalin w czasie ruchu pojazdu (1) poprzez
wąż (2) elastyczny, założony jednym końcem na rurę wydecho
wą, a drugim końcem przesuwny w kanale wentylacyjnym.

(1 zastrzeżenie)

5(51) F28G 3/00
B23P 6/00
(32) 92 09 09
(33) DE

(71) Apparatebau Rothemühle Brandt u.Kritzler
GmbH, Wenden-Rothemühle, DE
(72) Kritzler Gerhard, Schlueter Siegfried
(54) Regeneracyjny wymiennik ciepła i sposób
eksploatacji regeneracyjnego wymiennika
ciepła

5(51) F24F 5/00

(61) 288576
(75) Staniszewski Andrzej, Kraków
(54) Wentylacja mechaniczna pomieszczeń z
poruszającymi się wewnątrz pojazdami
napędzanymi silnikami spalinowymi

(22) 93 08 30

(31) 92 4230133

(2 zastrzeżenia)

A3(21) 295896
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(57) W regeneracyjnym wymienniku ciepła z obrotowym
wirnikiem mającym uszczelnione promieniowo i osiowo masy
akumulacyjne uzyskuje się wysoki stopień szczelności i elimi
nuje się w znacznym stopniu przecieki, gdy opasująca osiowo
wirnik (3) obudowa (12) oraz umieszczone promieniowo mię
dzy czynnikami wymieniającymi ciepło strefy oddzielające
(14) są ukształtowane jako komory zaporowe (komory obwo
dowe lub promieniowe 13, 13a, 13b lub 15). Taki regeneracyj
ny wymiennik ciepła można eksploatować w ten sposób, że
celowo i stosownie do występujących miejscowo w wymienniku
ciepła stosunków ciśnień może odbywać się odsysanie, bloko
wanie, wydmuchiwanie lub wysysanie w odpowiednich miej
scach uszczelnień.

(12 zastrzeżeń)

ZIAŁ G
DZIAŁ

FIZYKA
IZYKA
A1(21) 295947

(22) 92 09 14

5(51) G01B 5/20

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Adamczak Stanislaw
(54) Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że tuleja (1) z zamo
cowanym na jej górnej płaszczyźnie zespołem stolika pomia
rowego (2) i (3) jest pionowo ułożyskowana w pierścieniu z
kołnierzem (6).
Wraz z nim tuleja (1) przemieszcza się w płaszczyźnie
poziomej za pomocą dwóch pryzm nożowych (11). Zespół sprę
żyn (14) dociska je do pierścienia z kołnierzem (6).

(7 zastrzeżeń)

Nr 6 (528) 1994
A1(21) 295895

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 92 09 09

5(51) G01F 23/36

(75) Cieśliński Tadeusz, Poznań; Nowicki
Stanisław, Ostrów Wielkopolski; Rybacki
Robert, Warszawa
(54) Przyrząd do pomiarów różnicy poziomów
cieczy w zbiorniku
(57) Przyrząd ma sondę (15) z linką (16) nawiniętą na napę
dzanym przez przekładnię (13) bębnie (14), przy czym sondę
(15) stanowi dwustanowy sygnalizator poziomu, zaś na wałku
wieńca przekładni obiegowej (13), osadzona jest tarcza prze
twornika obrotowego (11), na wałku (12) bębna (14) osadzona
jest tarcza przetwornika obrotowego (10), a na wałku ślimaka (4)
osadzona jest tarcza przetwornika obrotowego, przy czym w
strefie tarcz prztworników obrotowych (10) i (11) osadzone są
magnetyczne łączniki zbliżeniowe (8) i (9).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295930
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(22) 92 09 14

5(51) G01K 17/00
G01K7/00
Ç71Ï IZOMAR Sp. z o.o. j. v., Warszawa
(72) Makowski Andrzej, Pasteruk Tomasz
(54) Sposób pomiaru temperatur i gęstości
strumienia ciepła oraz układ miernika
temperatur i gęstości strumienia ciepła

(57) Sposób polega na tym, że porównuje się temperaturę
płaszcza izolacji z temperaturą czujnika kompensowanego, a
wynik porównania kieruje się do detektora inicjującego odpo
wiednią zmianę przepływu prądu grzania.
Układ charakteryzuje się tym, że wyjście pierwszego (1 )
i - drugiego (2) czujnika połączone są poprzez układy przetwa
rzające ich sygnały wyjściowe, z wyświetlaczem (6). Wyjście
drugiego czujnika ponadto po porównaniu z sygnałem trzecie
go czujnika (3) jest połączone poprzez detektor (12) zera, ste
rownik (13) i przetwornik analogowo-cyfrowy (14) z wyświetla
czem (6).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295969

(22) 92 09 18

5(51) G01K 7/32

(71) IZOMARSp. z o.o. i.V., Warszawa
(72) Makowski Andrzej, Pasteruk Tomasz
(54) Miernik temperatur i gęstości strumienia
ciepła
(57) Istotą miernika jest to, że wyjścia dwóch czujników (1 i
2) umieszczonych jeden nad drugim w sąsiedztwie powierzchni
badanej oraz wyjście trzeciego czujnika (3) mierzącego tempe
raturę otoczenia połączone są poprzez układy dopasowujące z
wejściami liczników częstotliwości (9 i 10). Ich wyjścia połączo
ne są z wejściami sygnałowymi układu (12) porównania tempe
ratur oraz z wejściami sygnałowymi bramkowego licznika czasu
(13). Wyjścia wspomnianego układu porównania temperatur i
bramkowego licznika czasu zwarte są z wejściami układu
dzielącego (14), którego wyjście jest połączone poprzez układ
mnożący (15) z jednym z wejść przełącznika (16), o wyjściu
dołączonym do wejścia wskaźnika (17).
Miernik znajduje główne zastosowanie przy pomiarach
temperatur i strat cieplnych w instalacjach grzewczych.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295986

(22) 92 09 18

5(51) G01N 3/00
G01B5/14
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice
(72) Sędek Piotr
(54) Sposób pomiaru naprężeń własnych w
elementach metalowych, zwłaszcza
spawanych, obrabianych cieplnie i
przerabianych plastycznie

(57) Sposób polega na tym, że przy pomocy ekstensometru
mechanicznego mierzy się odkształcenia pojawiające się po
wywierceniu otworu odciążającego. Pomiaru dokonuje się na
bazach pomiarowych (1) wyznaczających odcinki pomiarowe
przechodzące poprzez kontur odciążającego otworu (8).

(1 zastrzeżenie)
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(22) 92 09 16
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5(51) G01R 27/08

(75) Wróbel Tadeusz, Przeciszów
(54) Sposób i układ do ciągłego pomiaru
rezystancji izolacji w szerokim zakresie
(57) Sposób polega na tym, że na oporniku dodatkowym
(Rdn) tworzącym z badaną rezystancją (Rx) dzielnik, utrzymuje
się stały spadek napięcia poprzez sterowane mikroprocesorem
(UP) sekwencje dopasowywania wartości rezystancji tego opor
nika dodatkowego (Rdn) do aktualnej wartości rezystancji izo
lacji (Rx) interpretowania pomiaru, włączania rezystorów i
porównywania napięć.
Układ zawiera źródło wysokiego stabilizowanego na
pięcia (Wn), układ pomiarowy (UP), przełącznik wyboru funkcji
(PF), przetwornik (A/C) oraz mikroprocesor sterujący (UP) z
zespołem wizualizacji danych (Wx) i funkcji i komend (Wk).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 295984

(22) 92 09 18

5(51) G01S 13/58

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Sahajda Jarosław, Jarzemski Józef, Gajewski
Krzysztof, Sitnik Mieczysław, Gadoś Jan,
Kazimierczak Marek
(54) Radiolokacyjna stacja balistyczna do
pomiaru prędkości, zwłaszcza pocisków
(57) Radiolokacyjna stacja balistyczna wyposażona w dete
ktor wystrzału (II), blok antenowo-nadawczo-odbiorczy (I) skła
dający się z anteny (2), nadajnika (1), mieszacza mikrofalowego
(4) z przedwzmacniaczem pasmowym (5) połączonych między
sobą za pomocą cyrkulatora trójramiennego (3), bloku obróbki
analogowo-cyfrowej (III) zawierającego w części analogowej (IV)
zespół filtrów aktywnych (6), zespół filtrów kwarcowych (7), a w
części cyfrowej (V) zespół przetwarzania sygnałów cyfrowych
(9), moduł mikroprocesora (10) oraz moduły klawiatury i wy
świetlaczy (11,12), charakteryzuje się tym, że w części analogo
wej (IV) bloku obróbki analogowo-cyfrowej (III) znajduje się
generator z pętlą fazową włączony pomiędzy zespołem filtrów
kwarcowych (7), a zespołem przetwarzania sygnałów cyfrowych
(9), poza tym zespół filtrów aktywnych (6), zespół filtrów kwar
cowych (7) oraz zespół generatora z pętlą fazową (8) połączony
jest poprzez szynę adresową, danych sterowania (ADC) z mo
dułem mikroprocesora (10), natomiast detektor wystrzału (II)
oraz przedwzmacniacz pasmowy (5) bloku antenowo-nadawczo-odbiorczego (I) połączony jest z zespołem przetwarzania
sygnałów cyfrowych (9) za pomocą szyny (SKF).

A1(21) 295881

(22) 92 09 08

5(51) G01R 31/02

(71) ZAMOŚĆ Zakład Energetyczny
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zamość
(72) Siemaszkiewicz Andrzej, Magiera Marek
(54) Sposób i układ do automatycznej lokalizacji i
odłączania uszkodzonych fragmentów linii
średniego napięcia
(57) Sposób polega na tym, że poszczególne odłączniki (1)
zamykane są z określoną dla każdego z nich zwłoką czasową,
wówczas gdy po zaistnieniu zwarcia automatyka zabezpiecza
jąca w stacji zasilającej spowoduje otwarcie wyłącznika (W1) i
nastąpi zanik napięcia.
Rozpoczyna się odmierzanie zwłoki czasowej ustawio
nej w granicach 0,1 - 99 sek., a po wyłączeniu linii przez
wyłącznik (W1) otwarte zostają wszystkie odłączniki.
Układ charakteryzuje się tym, że do bloku mikroproce
sorowego (7) przyłączone są czujniki napięcia (8) umieszczone
na zasilaniu i odejściu od odłącznika (1) oraz nastawniki zwłoki
czasowej (9 i 10), a poprzez łącza sterujące (z, o, b) i zwrotne
(so i sz) blok mikroprocesorowy (7) połączony jest z napędem
odłącznika (11), zaś napęd odłącznika (11) oraz blok mikro
procesorowy (7) zasilane są z akumulatora (12).
Blok mikroprocesorowy (7) za pośrednictwem zasila
cza (13), a akumulator (12) bezpośrednio połączone są z pro
stownikiem (14) zasilanym przez transformator (15).

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)
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(31) 92 4202063
92 4215019
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

5(51) G03B 23/02

(32)92 01 25
13 05 92

(33) DE
DE

93 01 15 PCT/EP93/00085
93 08 05 W093/15435 PCT Gazette nr 19/93
LICINVEST AG, Landquart, CH
Maag Arthur
Urządzenie do cyklicznego przekładania
pliku arkuszy

(57) Urządzenie do cyklicznego przekładania pliku w zasa
dzie prostokątnych arkuszy może zawodzić w działaniu na
skutek nie kontrolowanego przemieszczenia się wymieniane
go arkusza. Dla zapobieżenia takiemu wadliwemu zadziałaniu

31

urządzenie zawiera sprężyny (200), które zapewniają wyrówna
nie wymienionego, przekładanego arkusza do ograniczników
(66) wsporczych. Ograniczniki te mogą być rozwiązane jako
czujnikowe, reagujące na naciski, jakim poddany jest oddzielo
ny z pliku arkusz, pozwalając na jego wymianę lub jej wzbrania
jąc.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295950

(22) 92 09 16

5(51) G05D 3/10
H01Q3/00

(75) Czogała Jan, Zabrze
(54) Układ sterownika do anten satelitarnych
(57) Układ charakteryzuje się tym, że do znanego dotych
czas układu składającego się z zasilacza, głowicy, toru pośred
niej częstotliwości, wzmacniacza wizyjnego i fonicznego oraz
mikroprocesora z wyświetlaczem pomiędzy powyższy mikro
procesor (6) i wyświetlacz (7) włączony został sterownik (8)
połączony szeregowo z siłownikiem (9) anteny.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1(21) 295918

(22) 92 09 10

5(51) H01H 9/18

(71) POWSTANIEC Spółdzielnia Inwalidów,
Karpicko
(72) Pigłas Wojciech, Zielenda Andrzej,
Wawrzyniak Andrzej
(54) Łącznik natynkowo-podtynkowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest łącznik mający
zastosowanie w elektrycznych instalacjach natynkow o - p o d t y n k o w y c h , który w zależności od potrzeb
może być shermetyzowany i podświetlany. Łącznik
natynkowo-podtynkowy zbudowany jest z korpusu (1) z

wewnętrznymi komorami (2), w którym umieszczone są zaciski
przewodów instalacyjnych. Zacisk ma wiodącą prąd płytkę (4),
z otworem (5), w której mocowany jest sprężysty element (6) o
kształcie zbliżonym w widoku z boku do trójkąta. Zacisk ma
również przycisk (9) do zwalniania końcówki już przyłączonego
przewodu.
W korpusie (1) znajdują się również montażowe otwory
(10) do wmontowania oprawy oświetleniowej. Łącznik może być
shermetyzowany elastyczną uszczelką (11) mocowaną pomię
dzy maskownicą a korpusem (1 ). Całość przykryta jest maskow
nicą w postaci dwuelementowej ramki. Wewnętrzny element
(16) wykonany jest z tworzywa przepuszczającego światło.

(3 zastrzeżenia)
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(54) Układ zabezpieczeń przetwornic
wielowyjściowych
( 5 7 ) Układ ma czujnik zabezpieczenia (4) połączony po
przez układ progowy (6) i tranzystor (T1) z czujnikiem sygnali
zacji (5). Do czujnika zabezpieczeń dołączone są czujniki kon
trolujące prądy obciążeń wyjść dodatkowych (T3, T4) i napięcia
0"2) z rezystorami (R1, R2, R3) i diodami (D1, D2, D3). Równo
legle do głównego dławika przetwornicy (Dł) dołączony jest
czujnik prądowy (7), którego wartość napięcia sumowana jest w
układzie sumującym (8), dołączonym do wzmacniacza błędu
przetwornicy (9) i przekazywana do układu regulacyjno-sterującego (1). Diody (D4, D5, D6) łączą pomocnicze wyjścia przetwor
nic z wejściami innych przetwornic, umożliwiając ich współpra
cę.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 299634
(31) 92

(22) 93 07 09

181398

5(51) H01J 31/20
H01J 29/07
(32)92 07 09
(33) JP

(71) Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki-shi, JP
(72) Inoue Masatsugu, Takahashi Tohru
(54) Kolorowa lampa obrazowa
( 5 7 ) Kolorowa lampa obrazowa zawiera płytę czołową (10)
mającą wygiętą powierzchnię wewnętrzną i prawie idealnie
prostokątny obszar użyteczny (42). Naprzeciw płyty czołowej
znajduje się maska cieniowa.
Obszar użyteczny jest ukształtowany tak, że w jego
części oddalonej od środka (O) o co najmniej 1/2 odległości
pomiędzy środkiem obszaru użytecznego i osiową częścią koń
cową wzdłuż długiej osi, różnica pomiędzy grubością (H3) płyty
czołowej w punkcie (M3) na długiej osi (X) oddalonym od środka
(O) o uprzednio określoną odległość, a grubością (H2) płyty
czołowej w punkcie (M2) na przekątnej (D) oddalonym od środ
ka (O) o uprzednio określoną odległość jest mniejsza niż różnica
pomiędzy grubością płyty czołowej w punkcie na przekątnej a
grubością (H1) płyty czołowej w punkcie (M1) na długiej osi (X)
oddalonym od środka (O) o uprzednio określoną odległość.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 295939

(22) 92 09 14

5(51) H02H 7/20

(71) Zakłady TELFA S.A., Bydgoszcz
(72) Rozwalak Ryszard

A1(21) 295880

(22) 92 09 08

5(51) H02K 17/14

(71) POLSKA MIEDŹ Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi Spółka Akcyjna
Zakłady Naprawcze Maszyn, Polkowice
(72) ZawilakJan
(54) Silnik indukcyjny o dwóch prędkościach
obrotowych
( 5 7 ) Silnik ma zezwoje podzielone na trzy grupy (A, B, C)
skojarzone w gwiazdę, z których każda składa się z czterech
sekcji (A1, A2, A3, A4), (B1, B2, B3, B4), (C1, C2, C3, C4)
połączonych szeregowo. Z uzwojeniem współpracuje łącznik
(P), który w położeniu (I) warunkującym mniejszą prędkość
obrotową łączy napięcie zasilające (R, S, T) odpowiednio do
początków sekcji pierwszych (A1, B 1 , C1), w wyniku czego
każda grupa (A, B, C) tworzy pasmo fazowe. Pozostałe zaciski
uzwojenia są wzajemnie odizolowane. W położeniu (II) łącznika
(P) ustalającym wyższe obroty, następuje połączenie zacisków
wyprowadzonych z początków sekcji pierwszych oraz trzecich
wszystkich grup, a trójfazowe napięcie zasilające przyłączone
jest odpowiednio do początków sekcji drugich i czwartych, a
mianowicie: faza (R) do sekcji (A2) i (C4), faza (S) do (B2) i (A4),
faza (T) do (C2) i (B4). Poszczególne pasma fazowe tworzone
są przez równolegle połączone sekcje pierwsze i drugie jednej
grupy oraz trzecie i czwarte innej grupy.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 295928

(22) 92 09 14

33
5(51) H02K 49/06

(71) REDOR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Motoreduktorów i Reduktorów,
Bielsko-Biała
(72) Firczyk Wiesław, Górecki Piotr, Stasiak Jerzy
(54) Sposób hamowania urządzeń
mechanicznych, zwłaszcza reduktorów i
motoreduktorów oraz układ hamowania
urządzeń mechanicznych, zwłaszcza
reduktorów i motoreduktorów
(57) Sposób hamowania urządzeń mechanicznych, zwłasz
cza reduktorów i motoreduktorów polega na rozpędzeniu ukła
du za pomocą elektrycznej maszyny napędzającej (1) tak, aby
prędkość wirowania wirnika elektrycznej maszyny hamującej (4)
była zgodna co do wartości i kierunku z prędkością synchroni
czną tej maszyny. Następnie włącza się zasilanie maszyny ha
mującej (4) i rozpoczyna się hamowanie za pomocą zwiększania
prędkości obrotowej maszyny napędzającej (1).
Układ hamowania składa się z asynchronicznego silni
ka elektrycznego (1) będącego źródłem napędu, sprzęgniętego
z nim urządzenia badanego (3) oraz asynchronicznego silnika
elektrycznego hamującego (4). Do bezstopniowej regulacji ob
rotów silnika napędzającego (1) przeznaczony jest elektronicz
ny przetwornik częstotliwości (2).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 295952

(22) 92 09 17

5(51) H02K 21/12

(75) Nieszyn Jan, Warszawa
(54) Magnetyczny silnik - prądnica
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma środkowy
krąg sześciu magnesów trwałych (1) o naprzemian zmieniającej
się biegunowości, przytwierdzony do cylindrycznej ściany obu
dowy, w którym współśrodkowo na wewnętrznym pierścieniu
jest umocowany drugi środkowy krąg magnesów trwałych (2)
zwrócony swymi biegunami zewnętrznymi do wewnętrznych
biegunów kręgu obwodowego zgodnych imiennie. Po obu stro
nach zewnętrznego kręgu magnesów trwałych w niewielkich od
niego odstępach do cylindrycznej ściany obudowy są przytwier
dzone dwa kręgi magnesów trwałych (3). Wirnikiem jest krąg
elektromagnesów (4), które przytwierdzone są do promienistych
prętów i wspólnym pierścieniem osadzone nawale obrotowym
(5).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 300820

(22) 93 10 22

5(51) H04M 11/10
G08C 19/00
(71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa
(72) Zając Jerzy, Mrozowska Dorota, Pikiel
Marek, Redzisz Leszek
(54) Sposób i układ do przesyłania danych w
urządzeniach telemetrycznych czytników
zużycia wody lub nośników energii za
pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej

(57) W sposobie do kodowania i przesyłania danych o zuży
ciu wykorzystuje się wieloczęstotliwościowe sygnały wybiercze,
za pomocą których w każdym zainstalowanym urządzeniu
wprowadza się numery identyfikacyjne służące do nawiązy
wania łączności, dane określające porę przesyłania raportu i
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numer telefonu, pod który ma być ten raport przesłany. W
momencie nadejściatej pory sprawdza się czy linia telefoniczna,
do której dołączono czytnik jest wolna. Jeśli linia jest zajęta, to
próbę okresowo powtarza się, a jeśli jest wolna to wysyła się
sygnały wybierające numer telefonu odbiorcy raportu. Po uzy
skaniu połączenia dokonuje się dwustronnej, wzajemnej iden
tyfikacji nadawcy i odbiorcy raportu, następnie koduje się dane
treści raportu i przesyła się do odbiorcy, po czym sprawdza się
czy otrzymano prawidłowe potwierdzenie odbioru raportu. W
układzie telefoniczna linia abonencka (L) jest dołączona po
przez układ badania stanu linii (BSL) do styków wspólnych
elementu przełączającego (P), którego styki spoczynkowe są
dołączone do aparatu telefonicznego (AT). Styki robocze tego
elementu są połączone z wejściem liniowym (WeL) układu
współpracy z linią (WL), którego wejście impulsowe (Wel) jest
połączone z wyjściem impulsowym (Wyl) nadajnika sygnałów
(N). Wejście wieloczęstotliwościowe (WeW) układu współpracy
z linią (WL) jest połączone z wyjściem wieloczęstotliwościowym
(WyW) nadajnika sygnałów (N), natomiast wyjście wieloczę
stotliwościowe (WyW) układu współpracy z linią (WL) jest połą
czone z wejściem odbiornika sygnałów (O). Wyjście sygnaliza
cyjne (WyS) układu współpracy z linią (WL) jest połączone z
wejściem sygnalizacyjnym (WeS) układu zliczająco-sterującego
(ZS). Odbiornik sygnałów (O), nadajnik sygnałów (N) i układ
zliczająco-sterujący (ZS) są połączone między sobą magistralą
(M), a wyjście przełączające (WyP) układu zliczająco-sterujące
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go (ZS) jest połączone z elementem przełączającym (P). Wyjście
kontrolne pierwsze (WyK1) układu badania stanu linii (BSL) jest
połączone z wejściem kontrolnym pierwszym (WeK1) układu
zliczająco-sterującego (ZS), a wyjście kontrolne drugie (WyK2)
układu badania stanu linii (BSL) jest połączone z wejściem
kontrolnym drugim (WeK2) układu zliczająco-sterującego (ZS).
Wejścia zliczające (WeZ1...WeZn) układu zliczająco-sterujące
go (ZS) są połączone z czujnikami obsługiwanych obiektów
(OB1...0Bn).

(3 zastrzeżenia)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1(21) 98529

(22)93 08 23

5(51) A45D 8/02
B21G1/02
B21G 7/04
(71) Mrozowicz Sławomir, Gdańsk
(72) Mrozowicz Sabina, Mrozowicz Sławomir
(54) Szydło fryzjerskie

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego ręcznego narzędzia osobistego użytkowania do upinania włosów długich w kok lub w toczek.
Szydło fryzjerskie mające kształt wydłużonego, płaskie
go graniastosłupa foremnego z otworem przy jednym końcu,
zakończonego ostrym szpicem przy drugim końcu, charakte
ryzuje się tym, że stanowi je jednolitej budowy wykonana z
materiału elastycznego, płaska rękojeść (1) w kształcie wydłu
żonego trapezu, mająca przelotowe otwory (2), zakończona
zaokrąglonym szpicem (3) w kształcie ostrosłupa foremnego o
zaokrąglonych narożach i mająca przeciwny koniec ukształto
wany w przewężenie (4), przechodzące w elastyczny kabłąk (5).
Przekrój poprzeczny kabłąka (5) jest cylindryczny, wysokość
łączna otworu (L) jest mniejsza od długości całkowitej (H) ręko
jeści (1), a szerokość (B) stanowi nie mniej jak dwukrotność
szerokości największej (A) rękojeści (1).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1(21) 95991

(22) 92 09 08

5(51) B01D 39/16

(71) MORATEX Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Stachowiak-Nogacka Marianna,
Wierzbowska Teresa, Kokoszko Maria
(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń
oczyszczających ścieki
(57) Przegroda ma 16 warstw (1 - 16) z włókien propylenowych, mieszanych od 17 dtex/60 mm do 1100 dtex/80 mm, przy
czym warstwy od pierwszej (1) do szesnastej (16) połączone są
ze sobą igłowaniem.

(1 zastrzeżenie)
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5(51) B67D 1/02

(75) Piechowiak Stanisław, Tarnowskie Góry
(54) Ręczny nalewacz napoi
(57) Nalewacz zawiera pionowo usytuowany zawór składa
jący się z cylindrycznego korpusu (1) z zamocowaną na króćcu
(IO) doprowadzającym napój do zaworu rękojeść (2) zabezpie
czoną łącznikiem (5) oraz wylewkę (8) zagiętą w części wyloto
wej w dół zaś w dolnej części od strony korpusu zaworu (I)
posiada wspornik (6) połączony łącznikiem (II) z dźwignią (7)
iglicy popychającej (9).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1(21) 98865

(22) 93 10 19

5(51) C02F 3/00
C02F1/00
(71) ITT FLYGT Sp. z o.o., Warszawa
(72) Henneberg Jan, Potyra Wojciech, Rybacki
Robert
(54) Przelew pływający

U1(21) 98866

(22) 93 10 19

5(51) C02F 3/00
C02F1/00
(71) ITT FLYGT Sp. z o.o., Warszawa
(72) Henneberg Jan, Potyra Wojciech, Rybacki
Robert
(54) Przelew pływający

(57) Przelew pływający charakteryzuje się tym, że lej przele
wowy w pionowej obwodowej ściance swej części górnej ma
wykonane okna przelewowe (5), symetrycznie rozmieszczone,
z poziomymi krawędziami spływu, korzystnie wydłużonymi.
Lej przelewowy jest zawieszony na elemencie regula
cyjnym (6) zespołu regulacji głębokości zanurzenia poziomych
krawędzi spływu względem lustra wody, ustalonym obrotowo w
centrum użebrowania górnego (7) wnętrza korpusu pływające
go (1).

(57) Przelew pływający charakteryzuje się tym, że zawiera
zespół regulacji głębokości zanurzenia krawędzi przelewowej
(5) leja przelewowego (2) względem lustra wody, wyposażony
w element regulacyjny (6), stroną górną osadzony obrotowo w
centrum górnego użebrowania (7) wnętrza korpusu pływające
go (1), zaś stroną dolną sprzężony ruchowo w osi wzdłużnej z
usytuowanym na nim elementem przemieszczanym (8) osadzo
nym w centrum użebrowania (9) wnętrza górnej części leja
przelewowego (2).

(2 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)
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DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U 1(21) 98444 (22) 93 08 10 5(51) E03F 5/14
(75) Wroński Andrzej, Raszyn
(54) Urządzenie do zagęszczania, zwłaszcza
skratek i osadów
(57) Urządzenie ma tłok przesuwny (2) w poziomym cylin
drze zasypowym (1), przechodzącym w kolano rurowe (7),
połączone z cylindrem odprowadzającym (8).
Poziomy cylinder zasypowy (1) zaopatrzony jest w gór
nej części w lej zasypowy (3), zaś w dolnej części w otwory (5),
ponadto denko tłoka zaopatrzone jest w otwory (6).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 98898

(22) 93 10 22

5(51) HOIR 25/00
H02G 3/08
(71) POLAM-NAKŁO Zakłady Sprzętu
Instalacyjnego, Nakło
(72) Szala Leszek, Knioła Henryk, Przegiętka
Zbigniew
(54) Odgałęźnik izolacyjny

(57) Odgałęźnik charakterystyczny jest tym, że w podwy
ższonym dnie (10) korpusu izolacyjnego (1), mającym postać
kwadratu z obciętymi narożami, uformowanych jest symetrycz
nie na jego obwodzie dwanaście otworów (11), po trzy na
każdym boku oraz dwa otwory (11 ) wzdłuż jego przekątnej, przy
czym kształt każdego otworu (11) ma postać połączonych śred
nicami dwóch półpowierzchni kolistych (13, 14) o różnych po
wierzchniach, przy czym w jednej parze otworów (11 ) osadzona
jest na wcisk listwa zaciskowa (4), zawierająca pięć zacisków
śrubowych (5).

(3 zastrzeżenia)
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III. ZGŁOSZENIA DOKONANE W RAMACH PROCEDURY PCT,
W KTÓRYCH POLSKĘ WSKAZANO JAKO KRAJ WYBRANY

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(86)9209 28 PCT/US92/08233
(87)93 04 15

5(51)A23G3/00

WO 93/06738 PCT Gazette nr 10/93

(31)773.052

(32)9110 08

(33)US

(71) MERCK & CO.INC, Railway, US
(72) BELL Virginia
(54) Nielepkie słodycze zawierające tłuszcz
( 5 7 ) Nielepkie, zawierające tłuszcz słodycze, które mają
gładką teksturę i które szybko zestalają się, zawierają cukier,
tłuszcz i g u m ę gellanową.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921116 PCT/US92/09723
(87)93 07 08

5(51)A46D9/02
A46D3/04

WO 93/12691 PCT Gazette nr 16/93

(31)814.946
(32)91 12 30
(33)US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) DIRKSING Robert Stanley
(54) Sposób wytwarzania udoskonalonej szczotecz
ki do zębów z wielopoziomowymi kępkami o w
zasadzie równomiernie zaokrąglonych koń
cach szczecin w każdej kępce
( 5 7 ) Sposób wytwarzania szczoteczki stanowi powtarzalną
sekwencję etapów, wykorzystywanych do zamocowania wszy
stkich kępek szczecin o najkrótszej ogólnej długości, z nastę
pnym przycinaniem i zaokrąglaniem końców poszczególnych
szczecin w pierwszej grupie kępek, podczas gdy swobodne
końce szczecin znajdują się w pierwszej płaszczyźnie. Wykonu
je się to przed zamocowaniem następnej grupy kępek szczecin,
o większej długości ogólnej. Następnie powtarza się sekwencje
przycinania i zaokrąglania końców dla każdej grupy kępek na
większej wysokości. Końcowy obrys zespołu kępek szczoteczki
do zębów jest funkcją wzoru, według którego mocowany jest
każdy z poziomów kępek szczecin.

(7 zastrzeżeń)
A1(86)921201 PCT/US92/10362
(87)93 06 10

5(51)A47K10/40
B65H 75/02

WO 93/10700 PCT Gazette nr 14/93

(31)803.299
(32)91 12 04
(33)US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) DEAR WESTER Donald David

(54) Trzpień do wyrobów papierowych nawinię
tych na sprasowany rdzeń
( 5 7 ) Ujawniono trzpień (20) do wyrobów papierowych nawi
niętych na sprasowany rdzeń, takich jak papier toaletowy i
ręczniki papierowe. Jeden z końców (24) trzpienia (20) jest w
zasadzie okrągły i przystosowany do osadzania w konwencjo
nalnym dozowniku. Drugi koniec (26) trzpienia (20) jest również
przystosowany do osadzania w tradycyjnym dozowniku i ma
kształt klina umożliwiający wprowadzanie go do rdzenia wyrobu
papierowego nawiniętego na sprasowany rdzeń oraz posiada
krawędź, w zasadzie ortogonalną do osi podłużnej trzpienia
(20). Na drugim końcu (26) trzpienia (20) może znajdować się
inna krawędź, nie używana aż do chwili częściowego wprowa
dzenia trzpienia (20) do wyrobu papierowego nawiniętego na
sprasowany rdzeń. Druga krawędź umożliwia rozszerzanie
w y r o b u papierowego nawiniętego na sprasowany rdzeń do
uzyskania przez niego w zasadzie kołowego przekroju po
przecznego.

(10 zastrzeżeń)
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A1(86)921125 PCT/US92/10141
(87)93 06 10
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5(51)A61B 17/12

WO 93/10714 PCT Gazette nr 14/93

(31)800.439

(32)91 1129

(33)US

(75) PAVCNIK Dušan, Nova Gorica, SI
WALLACE Sidney, Pittsburg, US
WRIGHT Kenneth C , Haver, US
(54) Proteza zamknięcia i układ cewnika wewnę
trznego do jej zakładania
(57) Ujawniono protezę zamkniętą wraz z systemem cewni
ka wewnętrznego do jej zakładania charakteryzujące się tym, że
proteza uszczelnia otwór kanału dla przepływu płynów we
wnątrz żywego ciała. Protezę tworzy giętki krążek (10) złożony
z giętkiego pierścienia (12) i przepony (14) z pęczkiem przymo
cowanych do niej giętkich segmentów (18) rurkowych. Zakłada
nie protezy zamknięcia dokonywane jest przy użyciu pustej
pochwy i cewnika przepychającego, przesuwanego w tej po
chwie, przy czym do rozłącznego mocowania krążka protezy
z cewnikiem przepychającym używa się nici przeciągniętych
przez wymienione segmenty rurkowe. Krążek zostaje ściśnię
ty sprężyście w pochwie, przy czym po wysunięciu z pochwy
rozpręża się samoczynnie przyjmując rozszerzony, nie ściś
nięty kształt. Naciąg nici wiąże sprężyście segmenty rurkowe
tak, że mogą one być przeciągnięte przez otwór leczonej wady.
Po wyciągnięciu nici z krążka segmenty rurkowe wyprostowują
się samoczynnie przytrzymując krążek w otworze i uszczelniając
go-

(22 zastrzeżenia)

A1(86)921209 PCT/US92/10610
(87)93 07 08
(31)07/811.348

5(51)A61F 13/15

WO 93/12747 PCT Gazette nr 16/93
(32)9112 20

(33)US

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) SNELLER Diane Lyn, BRENNOCK June
Turkanis, BERGMAN Carl Louis
(54) Podpaska higieniczna o zwiększonej spręży
stości
A1(86)921118 PCT/US92/10240
(87)93 05 27

5(51)A61F2/40

WO 93/09733 PCT Gazette nr 13/93

(31)07/793.860

(32)91 11 18

(33)US

(71) DEPUY INC., Warsaw, US
(72) ROCKWOOD Charles A., ENGELHARDT
John A., ONDRLA Jeffrey M.
(54) Proteza modułowa
(57) Przedstawiona jest modułowa proteza ramienia dla za
stąpienia części kości ramiennej. Proteza jest montowana z
zestawu (10), który zawiera trzon (20a, 20b) o wymiarach umo
żliwiających włożenie w kość, korpus (30a, 30b) o wymiarach
umożliwiających zastąpienie części kości ramiennej, przy czym
korpus (30a, 30b) jest przystosowany do połączenia z trzonem
(20a, 20b), oraz część główkową (44a, 44b, 44c) o wymiarach
umożliwiających zastąpienie główki kości ramiennej, przy czym
część główkową (44a, 44b, 44c) jest przystosowana do mimośrodowego połączenia z korpusem (30a, 30b). Między częścią
główkową (44a, 44b, 44c) a korpusem (30a, 30b) umieszczany
jest kołnierz (59a, 59b, 59c) dla wspomożenia stabilizacji zmon
towanej protezy.

(45 zastrzeżeń)

(57) Jednolity artykuł higieniczny jednorazowego użytku,
zwłaszcza podpaskę higieniczną lub podpaskę dla osób nie
trzymających moczu z bocznymi klapkami (30) o zwiększonej
sprężystości otrzymuje się przez przyłączenie elementu spręży
stego (32) zarówno na stronie wierzchniej, jak i spodniej, klapki
(30) bocznej.
Korzystne jest, jeżeli element sprężysty jest przyłączony
do powierzchni wewnętrznej klapki bocznej przez zawinięcie go
wokół dalszej krawędzi (50) klapki bocznej.
W korzystnym wykonaniu, element sprężysty (32) za
wiera laminat elastomerowy z warstwą (42) elastomeru i warstwą
(44) okrywową, przy czym warstwa okrywowa znajduje się po
stronie zewnętrznej wyrobu, dzięki czemu podpaska higieni
czna ma miękkie krawędzie (38) wzdłużne, przy wykorzystaniu
podpaski stykające się z osobą użytkownika.
Poza tym laminat elastomerowy pozwala na zmniej
szenie naprężenia potrzebnego do podniesienia klapek (30)
bocznych przy tworzeniu przegrody zapobiegającej wycie
kom i utrzymującej kształt wyrobu nie sprzyjający wyciekom
cieczy na końcach pakietu oraz korzystnie wpływający na jego
układanie się.

(12 zastrzeżeń)
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(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) DREIER Kimberly Ann, FREELAND Mary
Elaine
(54) Wyrób chłonny jednorazowego użytku z wkła
dem z elementami dystansowymi

A1(86)921102 PCT/US92/09389
(87)93 05 27
(31)795.559

5(51)A61F 13/15

WO 93/09742 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 11 21

(33)US

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US

(57) Ujawniono wyrób chłonny jednorazowego użytku, np.
pieluchę. W skład wyrobu chłonnego jednorazowego użytku
wchodzi warstwa wierzchnia (22) krótsza od podkładki. Dzięki
skróceniu tego typu pomiędzy warstwą wierzchnią a podkładką
powstaje komora. Odchody przechodzą otworem (46) w war
stwie wierzchniej do komory. W komorze znajdują się co naj
mniej dwa zorientowane podłużnie elementy dystansowe (54)
przeznaczone do podtrzymywania komory w stanie otwartym
pod działaniem wagi ciała użytkownika. Przy otwartej komorze,
odchody przechodzące przez otwór mogą przemieszczać się ku
tylnemu paskowi (34) taliowemu bez znaczniejszych przeszkód,
dzięki czemu, korzystnie, są odizolowane od skóry użytkownika.
Izolacja tego typu ułatwia mycie użytkownika po zabrudzeniu i
zdjęciu wyrobu chłonnego jednorazowego użytku.

(10 zastrzeżeń)

(72) BRIDGES Russell Pearce
(54) Sposób wytwarzania jednorazowych spode
nek treningowych posiadających cięto-topione boczne szwy i jednorazowe spodenki
treningowe tym sposobem wytworzone
(57) Ujawniono sposób wytwarzania i jednorazową konfe
kcję wyprodukowaną z cięto-topionej części zasadniczej (14)
posiadającej parę szwów (10). Szwy (10) wytwarza się zginając
konstrukcję w części kroczowej w ten sposób, że podłużne
boczne powierzchnie części (56) przedniej i części (58) tylnej
nakładają się na siebie tworząc rejony szwów (10), każdy rejon
szwu (10) poddaje się działaniu energii ultradźwięków wystar
czającej do przecięcia materiału rejonu szwu (10) w pierwszym
rejonie przy jednoczesnym połączeniu materiału rejonu szwu w
marginesowym rejonie graniczącym z pierwszym rejonem w
celu utworzenia bezkryzowego szwu, który wystaje poza jedno
razową konfekcję 1/16 cala lub mniej, korzystnie 1/32 cala lub
mniej, i w korzystnym wariancie który tworzy złącze między
wspomnianą przednią częścią (56) a tylną częścią (58) części
(14) zasadniczej. Rejon szwu (10) składa się z warstw materiału
politnerycznego i w korzystnym wariancie składa się z nietkane
go materiału z 100% włókien polipropylenowych.

(6 zastrzeżeń)

A1(86)921106 PCT/US92/09718

5(51)A61F 13/15
A61F13/46

(87)93 05 27

WO 93/09744 PCT Gazette nr 13/93

(31)3/110211
(32)91 11 11
(33)JP
4/251718
92 1121
JP
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) SUGAHARA Kazuko
(54) Artykuł absorpcyjny z wygodną i szybko od
bierającą warstwą wierzchnią

A1(86)921215 PCT/US92/10870
(87)93 07 08
(31)07/811.206

5(51)A61F 13/15

WO 93/12748 PCT Gazette nr 16/93
(32)9112 20

(33)US

(57) Artykuł absorpcyjny, jak np. podpaska higieniczna, ma
udoskonaloną warstwę wierzchnią, która daje większy komfort
dla skóry jak również lepszą charakterystykę przenoszenia pły
nu. Takie artykuły absorpcyjne posiadają główną część korpu
sową (22) zawierającą przepuszczalną dla cieczy warstwę (30)
wierzchnią, nieprzepuszczalną dla cieczy warstwę (50) spodnią,
i rdzeń absorpcyjny (60) umieszczony pomiędzy warstwą wie
rzchnią i warstwą spodnią. Główna część korpusowa posiada
krawędzie podłużne i krawędzie poprzeczne. Warstwa wierzch
nia posiada strefę centralną oraz parę stref skrajnych wystają
cych poprzecznie na zewnątrz i połączonych ze strefą centralną.
Warstwa wierzchnia zawiera włókninową warstwę zewnętrzną i
warstwę apreturowanej folii termoplastycznej. Włókninowa war
stwa zewnętrzna posiada otwór umieszczony w strefie centralnej.
Warstwa apreturowanej folii termoplastycznej jest umieszczona
poniżej włókninowej warstwy zewnętrznej tak, iż warstwa apretu
rowanej folii termoplastycznej i warstwa włókninowa pokrywa
ją strefy skrajne, podczas gdy warstwa apreturowanej folii
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termoplastycznej jest odsłonięta przez otwór we włókninowej
warstwie zewnętrznej w strefie centralnej.

(13 zastrzeżeń)
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(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) AZIZ Mohammed Iqbal, KIRKPATRICK
Sharon Darlene, RUUSKA Robert William,
ASKIN Robert Eugene
(54) Wyrób absorpcyjny z osłoną z włókniny i per
forowanej folii

A1(86)921106 PCT/US92/09716
(87)93 06 24
(31)810.774

5(51)A61F 13/15

WO 93/11725 PCT Gazette nr 15/93
(32)91 1217

(57) Ujawniony jest wyrób absorpcyjny o polepszonej przenikalności, parametrach zwilżenia i dotykowych. Wyrób ab
sorpcyjny posiada nakładkę (12) wykonaną z materiału
włókninowego (24) i perforowanej folii (26) termoplastycz
nej. Perforowana folia (26) termoplastyczna jest poddana
działaniu środka czynnego powierzchniowo korzystnie
przez wprowadzenie środka czynnego powierzchniowo do
żywicy stosowanej w produkcji folii (26) termoplastycznej.
Połączenie materiału włókninowego (24) i poddanej działaniu
środka czynnego powierzchniowo folii (26) termoplastycznej
umożliwia szybkie przenikanie cieczy przez nakładkę przy jed
noczesnym uniemożliwieniu powrotnego przepływu cieczy za
wartej we wkładce chłonnej wyrobu przez nakładkę. Dzięki
materiałowi włókninowemu nakładkę daje lepsze wrażenie do
tykowe, nie dające uczucia stykania się z tworzywem sztucz
nym.

(33)US

(10 zastrzeżeń)

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) CREE James William, MILLS Sue Ann,
TWOHY Elizabeth Bilyeu, BUEL Kenneth
Barclay, DAGHER Kamal Joseph,
CARRIER Michael Edward, OSBORN
Thomas Ward, AHR Nicholas Albert, NOEL
John Richard, REISING George Stephen,
RUUSKA Robert William
(54) Artykuł absorpcyjny posiadający stopione
warstwy
(57) Zapewniony został artykuł absorpcyjny, taki jak pielu
chy, wyroby dla osób dorosłych nie będących w stanie opano
wać wydalania i tym podobne, mający stopione warstwy. Artykuł
absorbcyjny korzystnie zawiera przepuszczalną dla płynów,
termoplastyczną, apreturowaną, foliową warstwę (28) wierzch
nią, nieprzepuszczalną dla płynów warstwę spodnią, rdzeń ab
sorbcyjny i włóknistą tkaninę chłonną (34) z wyczeskowych
włókien włókninowych. Rdzeń absorbcyjny umieszczony jest
pomiędzy warstwą wierzchnią a warstwą spodnią, które połą
czone są przynajmniej na części obwodu artykułu absorbcyjnego i warstwa wierzchnia jest stopiona z tkaniną chłonną w
oddzielonych od siebie punktach wiązania. Tkanina chłonna
jest umieszczona pomiędzy warstwą wierzchnią i rdzeniem absorbcyjnym.

(10 zastrzeżeń)

A1(86)921030 PCT/US92/09227
(87)93 05 27
(31)794.745

5(51)A61F 13/15

WO 93/09741 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 11 19

(33)US

A1(86)921106 PCT/US92/09717
(87)93 05 27
(31)3/294665

5(51)A61F 13/46

WO 93/09745 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 11 11

(33) JP

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) MURAKAMI Setsuko, MASUDA Yumi
(54) Artykuł absorbcyjny z szybko rozprowadzają
cym pasmem
(57) Artykuł absorbcyjny (1), na przykład podpaska higieni
czna, posiada pasmo (10) rozprowadzające ciecz zapewniające
lepsze rozprowadzenie lub przenikanie płynnych wydzielin. W
skład artykułu absorbcyjnego (1) wchodzi przepuszczalna dla
cieczy warstwa (2) wierzchnia, nieprzepuszczalna dla cieczy
warstwa (3) spodnia, podkład (4) absorbujący ciecz i pasmo (10)
rozprowadzające ciecz. Podkład (4) absorbcyjny jest umiesz
czony pomiędzy warstwą (2) wierzchnią i warstwą (3) spodnią.
Pasmo (10) rozprowadzające ciecz jest umieszczone pomiędzy
warstwą (2) wierzchnią i rdzeniem absorbcyjnym. Pasmo (10)
rozprowadzające ciecz zawiera wstęgę włókninową, która po
siada wzór sitowy mający części o dużej gęstości włókien i
zmniejszonych odstępach międzywłóknowych, oraz (lub) wzór
wytłoczny mający mocno sprasowaną porcję. Porcja o dużej
gęstości włókien we wzorze sitowym jest zorientowana głównie
ku podłużnym końcom podkładu (4) absorbcyjnego, przez co
występuje rozprowadzanie cieczy do podłużnych końców. Moc
no sprasowane porcje wzoru wytłocznego są zorientowane
głównie ku podłużnym końcom, aby zapobiegać rozprowa
dzaniu cieczy w kierunku poprzecznych krawędzi.

(10 zastrzeżeń)
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A1(86)921028 PCT/US92/09128
(87)93 05 13
(31)785.032

5(51)A61K7/15

WO 93/08790 PCT Gazette nr 12/93
(32)91 10 30

(33)US

(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US
(72) SHANDER Douglas, HARRINGTON
F.Eugene, WHITMORE Mary Claire
(54) Leczenie trądzika lub rzekomego przewlekłe
go ropnego zapalenia mieszków włosowych
( 5 7 ) Pacjentów cierpiących na trądzik i/lub rzekome prze
wlekłe ropne zapalenie mieszków włosowych leczy się przez
nanoszenie na skórę pacjentów inhibitor dekarboksylazy ornityny.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921102 PCT/US92/09388
(87)93 05 27

5(51)A61F 13/68
A61F13/15

WO 93/09746 PCT Gazette nr 13/93

(31)795.560
(32)911121
(33)US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) BRIDGES Russell Pearce, HASSE Margaret
Henderson, MILLER Steven Worthington
(54) Uelastycznione jednorazowe spodenki trenin
gowe i sposób ich wytwarzania
( 5 7 ) Integralna jednorazowa konfekcja, taka jak jednorazo
we s p o d e n k i treningowe i wykazująca wysoki stopień rozciągalności w kierunku do niej poprzecznym odpowiadająca
szerokiemu zakresowi rozmiarów użytkowników. Integralna
jednorazowa konfekcja składa się z części (14) zasadniczej i
posiada otwór taliowy, dwa otwory na nogi i parę bocznych
szwów, które łączą część przednią części zasadniczej z częścią
tylną części zasadniczej. Integralna jednorazowa konfekcja ko
rzystnie zawiera wkład (22) absorbujący, to jest wkładkę absorbcyjną przymocowaną do warstwy wewnętrznej formy. Część
zasadnicza w oparciu, o którą wytwarza się integralną jednora
zową konfekcję ma cztery uelastycznione płaty, każdy płat jest
uelastyczniony przez przymocowanie do niego elastomerycznego elementu i rozciągnięcie płata i elastomerycznego ele
mentu w ten sposób, że płat staje się rozciągalny w kierunku
początkowego rozciągania. Część przednia części zasadniczej
połączona jest z obu stron z tylną częścią części zasadniczej za
pomocą szwu.

(8 zastrzeżeń)

A1(86)921013 PCT/US92/08743
(87)93 04 29
(31)778.423

5(51)A61K7/48

WO 93/07856 PCT Gazette nr 11/93
(32)91 1016

(33)US

(71) RICHARDSON-VICKS INC., Shelton, US
(72) DECKNER George Endel, LOMBARDO
Brian Scott
(54) Żel kosmetyczny o niskim pil zawierający po
chodne niejonowe poliakrylamidu
( 5 7 ) U j a w n i o n o środek do p i e l ę g n a c j i skóry w postaci
w o d n e g o żelu o niskim p H , który n a d a j e skórze lepszą
charakterystykę pozostałościową, której towarzyszy d o s k o 
nałe n a w a d n i a n i e , z m i ę k c z a n i e , łatwość w c i e r a n i a i d o b r a
a b s o r p c j a . Żel zawiera 0,05% do 20% niejonowego poliakryloamidu o ciężarze cząsteczkowym 1000000 do 30000000, środek
nawilżający, środek zmiękczający i ewentualnie związek aktyw
ny farmaceutycznie lub kosmetycznie (leki, czynnik przeciwtrądzikowy, samoopalający lub filtr słoneczny).

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921218 PCT/US92/11014
(87)93 07 08

5(51)A61K9/00
A61K9/20

WO 93/12765 PCT Gazette nr 16/93

(31)815.304

(32)91 12 27

(33)US

902.188

92 07 29

US

(71) MERCK & CO.INC, Rahway, US
(72) RORK Gerald S., PIPKIN James D.
(54) Układ do dozowania dyspersji leku uwalniają
cego się w sposób kontrolowany
(57) Układ do kontrolowanego dozowania korzystne
go środka w postaci galaretowatej dyspersji, obejmuje
(i) r d z e ń , k t ó r y z a w i e r a k o r z y s t n y ś r o d e k , p o l i m e r tworzą
cy g a l a r e t o w a t e m i k r o s k o p i j n e cząstki w w y n i k u h y d r a t a c j i
oraz, w razie potrzeby, środek modulujący hydratację polime
ru; oraz (ii) nieprzepuszczalną i nierozpuszczalną powłokę,
która przylega do rdzenia i otacza go, oraz która zawiera
otworki stanowiące obszar hydratacji i uwalniania dyspersji
zawierającej galaretowate mikroskopijne cząstki.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921216 PCT/US92/10978

(87)93 06 24
(31)808.599

5(51)A61K9/10
A61K9/14
A61K9/02
A61K9/22

WO 93/11750 PCT Gazette nr 15/93
(32)91 1217

(33)US
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(71) FUISZ TECHNOLOGIES LTD., Chantilly,
US
(72) FUISZ Richard C.

43

naturalnych i/albo syntetycznych polimerów, wybranych z gum,
alginanów, karagenu, skrobi, pektyny i żelatyny, zawierające
poli-(dimetylosiloksany) (Dimeticon, Simethicone) oraz sposób
ich wytwarzania.

(11 zastrzeżeń)

(54) Kompozycja i sposób zapobiegania wrzodom
oraz ich leczenia
(57) Ujawniono kompozycje przeciwwrzodowe zawierające
środki lecznicze zdyspergowane w rozpuszczalnej matrycy wy
tworzonej sposobem przędzenia ze stopu środka leczniczego z
nośnikiem i hydrożelem. Ujawniono także sposoby leczenia
owrzodzonej tkanki i wytwarzania matrycy. Jedna odmiana wy
nalazku dotyczy stosowania podrażniających żołądek środków
biologicznie czynnych, przy czym w tym wypadku kompozycja
ma działanie zarówno zapobiegawcze, jak i lecznicze.

(64 zastrzeżenia)

A1(86)921029 PCT/US92/09427

(87)93 05 13

5(51)A61K31/19
A61K 31/36
A61K31/41
A61K31/66
C07C 61/20
C07C 62/32
C07D 257/04
C07D 317/50
C07D 405/08
C07F9/30
C07F9/38

WO 93/08799 PCT Gazette nr 12/93

(31)07/787.870
07/854.195

(32)91 1105
92 03 20

(33)US
US

(71) SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Philadelphia, US

A1(86)921215 PCT/US92/10869
(87)93 06 24

5(51)A61K37/24
A61K31/66

WO 93/11786 PCT Gazette nr 15/93

(31)07/809.620
(32)91 1217
(33)US
(71) PROCTER & GAMBLE
PHARMACEUTICALS,INC, Norwich, US
(72) GEDDES Ann Dunbar, BOY CE Rogely
Waite
(54) Sposoby leczenia osteoporozy z wykorzysta
niem bisfosfonianów i hormonu przytarczycz
nego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększania masy
kości u ludzi i innych zwierząt, dotkniętych osteoporozą, obej
mujący 30-dniowy okres leczenia polegającego na podawaniu
hormonu przytarczycznego i na podawaniu bisfosfonianu przy
czym tryb podawania hormonu przytarczycznego obejmuje po
dawanie pacjentowi hormonu przytarczycznego w dawce od
około 4 do około 15 lU/kg w każdym dniu, w którym taki hormon
przytarczyczny jest podawany, przy czym hormon przytarczy
czny podawany jest przez co najmniej jeden dzień w ciągu
każdych 7 dni każdego 30-dniowego okresu leczenia; a tryb
podawania bisfosfonianu obejmuje podawanie pacjentowi bi
sfosfonianu w dawce od około 0,0005 do około 1,0 mg P/kg
wagi ciała w każdym dniu, w którym taki bisfosfonian jest
podawany, przy czym bisfosfonian podaje się co najmniej w
jednym dniu każdego 30-dniowego okresu leczenia.

(13 zastrzeżeń)

(72) COUSINS Russell Donovan, ELLIOTT John
Duncan, LAGO Maria Amparo, LEBER
Jack Dale, PEISHOFF Catherine Elisabeth
(54) Antagonisty receptora endofeliny
(57) Opisano nowe pochodne indanu i indenu będące anta
gonistami receptorów endofelin.

(12 zastrzeżeń)

A1(86)920709 PCT/EP92/01551
(87)93 01 21

5(51)A61M 1/28

WO 93/00939 PCT Gazette nr 3/93

(31)P4123001.9

~~ß2)9107 11

(33)DE

(71) LAEVOSAN-GESELLSCHAFT MGH,
Linz, AT
A1(86)920902 PCT/EP92/02014

(87)93 06 10

5(51)A61K31/80
A61K9/00
A61K9/20

WO 93/10797 PCT Gazette nr 14/93

(31)P4140116.6

(32)9112 05

(33)DE

(71) PAUL BOLDER
ARZNEIMITTELFABRIK GMBH & CO
KG, KlÖn, DE
(72) IMER Faruk
(54) Pastylki Dimeticon
(57) Przedmiotem wynalazku są pastylki na bazie przynaj
mniej częściowo albo całkowicie rozpuszczalnych w wodzie

(72) FÖRSTER Harald, ASSKALI Fatima,
NITSCH Ernst
(54) Zestaw farmaceutyczny do dializy otrzewno
wej
(57) Opisano zestaw farmaceutyczny oraz zastosowanie
estru skrobi do wytwarzania takiego zestawu farmaceutyczne
go do dializy otrzewnowej, w szczególności do nieprzerwanej
ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD).
Szczególnie przydatne estry skrobi stanowią np. acetyloskrobia o masie cząsteczkowej (MW) 100 000 do 200 000
Dalton i molowej substytucji 0,3 do 0,5.
Za pomocą zestawów według wynalazku możliwe jest
przeprowadzenie dializy otrzewnowej bez uszkodzenia nabłon
ka otrzewnej. Nie następuje również gromadzenie w narządach.

(15 zastrzeżeń)
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(31)PK9506
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5(51)A61M5/28
A61M5/34

WO 93/09826 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 11 15

(33)AU

(71) DELTA WEST PTY LIMITED, Bentley, AU
(72) UNSWORTH Rodney William, CARTER
Stephen John
(54) Urządzenie do wstrzykiwania
(57) Wynalazek przedstawia urządzenie do wstrzykiwania
przystosowane do sprzęgania odkształcalnej ampułki (2) z two
rzywa sztucznego posiadającej zbiornik (3) i część szyjkową (4).
To urządzenie zawiera: korpus (5) z przewodem do płynu,
zawierający przy jednym końcu zewnętrzny stożek ścięty formu
jący powierzchnię uszczelniającą z odpowiadającą równoległą
obudową albo wnękę wewnętrzną w postaci stożka ściętego na
szyjce ampułki i urządzenie sprzęgnięte do współpracy.

(11 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT
Al(86)920914 PCT/US92/07776
(87)93 04 15

5(51)B01J20/22
C02F1/42

usuwania niechcianych jonów z innych strumieni przemysło
wych lub środowiskowych.

(34 zastrzeżenia)

WO 93/06923 PCT Gazette nr 10/93

(31)774.547
(32)91 1010
(33)US
(71) BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, Provo,
US
(72) BRUENING Ronald L., TARBET Bryon J.,
BRADSHAW Jerald S., IZATT Reed M.,
KRAKOWIAK Krzysztof E.
(54) Ligandy zawierające kwas aminoalkilofosfonowy przyłączone do stałych nośników do
usuwania jonów metali
( 5 7 ) Sposób usuwania i zatężania pożądanych jonów, takich
jak
z roztworu źródłowego zawierającego wiele jonów, który
może zawierać znaczne stężenia innych niepożądanych jo
+
nów włącznie z H obejmuje zetknięcie roztworu źródłowego
ze związkiem złożonym z l i g a n d u zawierającego kwas aminoalkilofosonowy związanego kowalencyjnie poprzez organicz
ną silikonową grupę oddzielającą ze stałym nieorganicznym
nośnikiem. Zawierająca kwas aminoalkilofosfonowy część lig a n d o w a związku wykazuje powinowactwo do pożądanych
j o n ó w tworząc z nimi k o m p l e k s i w ten sposób usuwając
pożądane jony z roztworu ź r ó d ł o w e g o . Pożądane jony usuwa
się ze związku stykając związek ze znacznie mniejszą objętością
roztworu odbiorczego o większym powinowactwie do pożąda
nych jonów niż zawierająca kwas aminoalkilofosfonowy część
ligandowa związku. Sposób jest przydatny do usuwania pożą
danych lub niechcianych jonów Sb(lll) z kwaśnych ciekłych
ścieków, strumieni zawierających stężone Cu(ll), Ni(ll), Zn(ll) i
Ag(l), a także do usuwania Zr(IV), Pu(IV) i Hf(IV) z roztworów
kwasu azotowego zawierających duże ilości innych jonów i do

A1(86)911119 PCT/EP91/02184

(87)93 05 27

5(51)B09B3/00
E2 IB 43/08
E21B 43/14
E21B 34/12

WO 93/09887 PCT Gazette nr 13/93

(71) TECHNOLIZENZ ESTABLISHMENT,
Triesen, LI
(72) SA VERY Win
(54) Aparat próżniowy i sposób usuwania na miej
scu (in situ) podziemnych cieczy i par
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do usuwania podzie
mnych zanieczyszczeń z zanieczyszczonej przestrzeni podpowierzchniowej strefy (16). Urządzenie ma zespół uwalniający
i/lub odzyskujący w formie szybu (12), który ustawia się w
obrębie zanieczyszczonej przestrzeni podpowierzchniowej
(16) w celu uwolnienia wcześniej dobranych substancji do
wybranychobszarów zanieczyszczonej przestrzeni podpo
wierzchniowej (16), aby substancje te wymieszały się z zanie
czyszczeniami i do odzyskania mieszaniny tych substancji i
zanieczyszczeń z wybranych obszarów zanieczyszczonej prze
strzeni podpowierzchniowej (16). Przewidziane są środki (83) do
obracania i suwania wewnętrznej obudowy (68) szybu (12). Wcześ
niej dobrane sybstancje są wstrzykiwane do szybu (12) a nastę
pnie przykładane jest do niego podciśnienie, tak by mieszaninę
tych substancji i zanieczyszczeń można było usunąć z zanie
czyszczonego obszaru. Mieszaninę wskazanych substancji i
zanieczyszczeń zbiera się i/lub przechowuje do dalszego usu
nięcia w zbiorniku (28).

(23 zastrzeżenia)
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(54) Golarki
( 5 7 ) Bezpieczna golarka zawiera zespół ostrza (2) zamonto
wany na uchwycie (1) dla przechylnego ruchu w jednym kierun
ku od położenia spoczynkowego, przy czym przegubowa oś (C)
przebiega pod powierzchnią osłony (10). W położeniu spoczyn
kowym, cały uchwyt jest umieszczony z przodu płaszczyzny
zawierającej krawędź wleczoną powierzchni osłony. Uchwyt jest
przechylany do zespołu ostrza za pomocą części łączących (20)
mających wałkowe osie (26), wchodzące w otwory w zespole
ostrza i krawędzie opierające się o powierzchnie krzywkowe (16)
na zespole ostrza, dla dociśnięcia zespołu ostrza do położenia
spoczynkowego, przy czym części łączące znajdują się na
skrzydełkach (20), na które oddziaływują sprężyny lub elementy
mające postać sprężystą.

(17 zastrzeżeń)

A1(86)921008 PCT/US92/08567

(87)93 07 08

5(51)B24D 13/14
B24D13/20
B24D11/00

WO 93/12912 PCT Gazette nr 16/93

(31)811.547

(32)9112 20

(33)US

(71) MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, Saint
Paul, US

A1(86)921016 PCT/US92/08837

5(51)B29D 11/00
G02C7/06

(72) STOUT George M., HOMAN James G.,
MLINAR John R., WRIGKT Larry R.

(87)93 04 29

(54) Podłoże powlekanego wyrobu ściernego

(71) INNOTECH INC., Roanoke, US

(31)779.317

( 5 7 ) Przedmiotowy wynalazek dotyczy podłoża powlekane
go wyrobu ściernego. Dotychczas stosowane podłoża wykona
ne są typowo z papieru, sukna, wulkanizowanych włókien lub
ich kombinacji. Wiele z tych materiałów nie ma wystarczającej
wytrzymałości, elastyczności, odporności na uderzenia i odpo
rności na skrajne warunki wilgotności. Duża wilgotność może
przykładowo spowodować przedwczesne zwichrowanie tych
podłoży, na skutek czego powlekana tarcza ścierna nie nadaje
się do użytku. Podłoże w e d ł u g wynalazku zawiera mocne,
o d p o r n e na wysokie temperatury spoiwo termoplastyczne i
skuteczną ilość włóknistego materiału wzmacniającego roz
mieszczonego w całym spoiwie termoplastycznym. Mocne,
o d p o r n e na wysokie temperatury spoiwo termoplastyczne i
włóknisty materiał wzmacniający tworzą razem utwardzoną
kompozycję, która nie ulega zasadniczo odkształceniu ani
uszkodzeniu podczas używania.

(9 zastrzeżeń)
A1(86)921125 PCT/GB92/02169
(87)93 06 10

5(51)B26B21/22

WO 93/10947 PCT Gazette nr 14/93

(31)9125261.9

(32)91 1127

(33)GB

9222984.8

921103

GB

(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US
(72) GILDER Bernard

WO 93/08016 PCT Gazette nr 11/93
(32)91 1018

(33)US

(72) BLUM Ronald D.
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania socze
wek cienko powlekanych
( 5 7 ) Ujawniony jest szybki, stosunkowo niedrogi i prosty,
sposób do wytwarzania gotowej wieloogniskowej lub progre
sywnej soczewki z tworzywa sztucznego z wstępnie kształto
wanej soczewki, która posiada wstępnie określoną korekcję
soczewki w środku o p t y c z n y m . Sposób zawiera dostarczenie
formy, dostarczenie mieszanki żywicznej o właściwościach op
tycznych, dostarczenie wstępnie ukształtowanej soczewki z two
rzywa sztucznego stykając wstępnie kształtowaną soczewkę z
formą tak, że powierzchnie wstępnie kształtowanej soczewki i
formy tworzą wgłębienie zawierające w sobie mieszankę żywi
czną oraz utwardzenie mieszanki żywicznej. Wgłębienie utwo
rzone przez wstępnie kształtowaną soczewkę i przez formę jest
ukształtowane między innymi w celu zachowania zgodności z
pożądaną zmianą krzywizny i tak, aby korekcja soczewki w
środku optycznym powstałej soczewki była zasadniczo taka
sama (korzystnie taka sama) jak wstępnie określona korekcja
soczewki w środku optycznym wstępnie kształtowanej socze
wki. Wstępnie kształtowana soczewka może także być odlana z
cienką nie przepisową warstwą, która działa jak warstwa nośna
dla strefy wieloogniskowej lub progresywnej gotowej soczewki.
Ujawnione sposoby umożliwiają odlewanie soczewek bez wy
korzystania drogich tradycyjnych podkładek optycznych. Spo
soby te umożliwiają także łatwiejsze przemieszczenie środka
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5(51)B31Bl/80

z Te, Se i S, y jest 1 albo 2, a z jest w zakresie od 1 do 3 tak, że
materiał ten ma gęstość defektów, która jest wystarczająco mała,
by możliwe było wprowadzanie wtrąceń w ilości przynajmniej
trzech moli litu w kanały van der Waalsa na jeden mol wymie
nionego materiału bez znacznego zniekształcenia sieci krysta
licznej. Przedstawiono materiał z wtrąceniami ze zdolnością
ładowania domieszek do 10 moli na mol materiału macierzy
stego.

WO 93/11928 PCT Gazette nr 15/93

(37 zastrzeżeń)

optycznego do pozycji właściwej w odniesieniu do zapisu re
cepty na soczewki wieloogniskowe lub progresywne korzystnie
bez stosowania konwencjonalnych podkładek optycznych lub
urządzeń poruszających środek optyczny.

(17 zastrzeżeń)
A1(86)921211 PCT/US92/10738
(87)93 06 24
(31)07/808.199
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(32)91 1213

(33)US

(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US
(72) CALVERT Rodney K., FISHBACK Alton J.
(54) Wysokowydajne urządzenie do opakowań kar
tonowych
(57) Z ułożonego w pojemniku (4) pakietu spłaszczonych
kartonów jest pobierany i wyjmowany najniżej leżący karton (5).
Czynność ta dokonywana jest za pomocą chwytaka obra
cającego się w jednym kierunku. Urządzenie pomocnicze
wykonuje ruch obrotowy w kierunku przeciwnym do kierun
ku obrotu chwytaka, chwyta za płaszczyznę arkusza kartonu
aby uformować spłaszczony karton w pudełko i ustawić we
właściwej pozycji.

(9 zastrzeżeń)

A1(86)921112 PCT/US92/09928
(87)93 05 27
(31)792.182

5(51)B65D19/00

WO 93/10011 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 11 14

(33)US

(71) CORRUGATED PALLET
CORPORATION, Lakeland, US
(72) WINEBARGER Ken N., LEE Stanley M.
(54) Paleta z materiału falistego
(57) Paleta (10) z falistego materiału pilśniowego ma styka
jące się z podłożem, rozstawione równoległe i przebiegające
po długości elementy (11) podstawy prostopadle połączone
wzajemnie w rozstawionych przedziałach po długości z roz
stawionymi, równoległymi i przebiegającymi po szerokości
elementami (12) pokładowymi. Każdy element jest zbudowany
z pofałdowanych i poprzecinanych prostokątnych półwyrobów
zagiętych tak, że zawierają pełny rdzeń przyległych, pionowo
ustawionych płatów otoczonych przez zewnętrzne pokrycie ob
wodowych, przebiegających poziomo i pionowo płatów.

(27 zastrzeżeń)

A1(86)921104 PCT/US92/09553
(87)93 05 27

A1(86)921029 PCT/US92/09243
(87)93 05 13
(31)784.525

5(51)B32B0/00

WO 93/08981 PCT Gazette nr 12/93
(32)9110 29

(33)US

(71) WILCOXON Benton H., Los Angeles, US
(72) TREFILOV Victor I., TOVSTJUK Kornei
D., KOVALYUK Zahar D.,
GRIGORTCHAK Ivan I., KOZMIK Ivan D,
BAHMATYUK Bogdan P.
(54) Warstwowy materiał krystaliczny nadający
się do silnego ładowania domieszkami
(57) Opracowano materiał krystaliczny nadający się do sil
nego ładowania domieszek, większego niż trzy i wykazujący
niezależność funkcji swobodnej energii Gibbsa od stężenia
domieszek oraz sposób jego wytwarzania. Ten materiał krysta
liczny może należeć do klasy MeyChz, gdzie Me jest wybrany z
grupy złożonej z Bi i Sb, Ch jest wybrany z grupy składającej się

5(51)B65D35/28
B65D 83/00

WO 93/10014 PCT Gazette nr 13/93

(31)795.217
(32)911120
(33)US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) BALES David Raymond
(54) Pojemnik wewnętrzny nicujący się przy opróż
nianiu bez styku jego punktu środkowego z
buteleczką wyciskającą
(57) Proponuje się pojemnik (20) wewnętrzny nadający się
do zastosowania ze sprężystą buteleczką wyciskającą. Poje
mnik (20) wewnętrzny zawiera elastyczną torebkę (22) i mecha
nizm do nicowania torebki do jej wnętrza w obszarze jej środka
bez potrzeby mocowania pojemnika (20) wewnętrznego do
buteleczki wyciskającej. Nicowanie umożliwia wyprowadzenie
w zasadzie całej ilości produktu. Jednym z korzystnych elemen
tów powodujących nicowanie jest rama wsporcza przypomina
jąca klatkę dla ptaków. Ta rama wsporcza może znajdować się
wewnątrz lub na zewnątrz górnej połowy torebki elastycznej.
Tego rodzaju pojemniki wewnętrzne mają specjalne zalety, kie
dy stosowane są z buteleczkami wyciskającymi wielokrotnego
użytku. Buteleczki wyciskające wielokrotnego użytku mogą być
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owalne i mogą być zaopatrzone w otwór na szczycie, który
dostosowuje otwór dozujący zbiornika wewnętrznego do otwo
ru na dolnym końcu, przez który przechodzi cały pojemnik (20)
wewnętrzny. Do uszczelnienia dolnego końca buteleczki wyci
skającej wykorzystywana jest płytka końcowa. W korzystnym
wykonaniu buteleczka wyciskająca zaopatrzona jest w tuleję
wewnętrzną i tuleję zewnętrzną, które umożliwiają wymianę
pojemnika (20) wewnętrznego przy potrzebie manipulowania
tylko jednym elementem zamykającym.

(20 zastrzeżeń)

A1(86)921207 PCT/US92/10520
(87)93 06 24
(31)810.254
A1(86)921210 PCT/US92/10640
(87)93 06 24
(31)809.986

5(51)B65D83/00

WO 93/12013 PCT Gazette nr 15/93
(32)91 1218

(33)US

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) KOCK Ronald Wayne, WILLHITE William
Jr., SATTERFIELD Richard Darren
(54) Opakowanie z wymiennym wewnętrznym
zbiornikiem mającym duże integralnie ufor
mowane złącze
(57) Wewnętrzny zbiornik (20) ma pojedynczy, będący inte
gralnym elementem, elastyczny worek (22) zawierający cienko
ścienną (24) część i sztywną część złączną (26). Część złączna
(26) zawiera kołnierz (42), który ma większą średnicę od elasty
cznego worka, aby zapewnić mechanizm do mocowania we
wnętrznego zbiornika do butli. Część złączna (26) zawiera także
część do chwytania palcami. Ten wewnętrzny zbiornik (20)
może być stosowany na przykład: w opakowaniu z pompowa
niem za pomocą ściskania, w opakowaniu z pompowaniem za
pomocą spustu lub palca lub w opakowaniu z mechaniczną
pompą. Wewnętrzny zbiornik (20) zawiera także mechanizm do
umożliwiania wydzielania zasadniczo całego znajdującego się
w nim produktu. Jeden taki mechanizm stanowi dziurkowana
rurka zanurzona. Inny taki mechanizm jest zapewniony przez
połączenie sprężyście odkształcalnej górnej połowy i mogącej
zapadać się dolnej połowy, aby wywoływać odwracanie elasty
cznego worka do siebie. Te pojedyncze, będące integralnymi
elementami elastyczne worki są korzystnie wykonywane za po
mocą zmodyfikowanego procesu rozdmuchiwania ciśnieniowe
go, w który m za pomocą mechanizmu zębatkowego zwiększono
zakres ruchu dla umożliwienia formowania dużego kołnierza.

(10 zastrzeżeń)

5(51)B65D83/04
B65D 75/34

WO 93/12014 PCT Gazette nr 15/93
(32)91 12 19

(33)US

(71) MERCK & CO INC., Rahway, US
(72) BUNIN Leonid
(54) Opakowanie jednostek dawkowych odporne
na manipulacje dzieci oraz oddzielny poje
mnik na lekarstwo
(57) Opakowanie na jednostki dawkowe lekarstwa, odporne
na manipulacje dzieci, zawiera element pojemnikowy (10) ma
jący ukryte środki zamykania, wiele wgłębień (14) wzdłuż swojej
podłużnej osi do umieszczenia lekarstwa (15), każde wgłębienie
zamyka zdzieralne zamknięcie (16) i pokrywka (20) elementu
pojemnikowego wymagająca dwóch czynności w celu otwarcia.
W innym przykładzie wykonania ujawniono oddzielny pojemnik
na leki, który nie zawiera pokrywki.

(17 zastrzeżeń)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(86)930104 PCT/FI93/00002
(87)93 07 08
(31)920015

5(51)C03B37/05

A1(86)921019 PCT/US92/08924

WO 93/13025 PCT Gazette nr 16/93
(32)92 0102

(33)FI

5(51)C07C17/20
C07C19/08
BOI J 23/26
WO 93/08146 PCT Gazette nr 11/93

(71) PAROC OY AB, Parainen, FI

(87)93 04 29

(72) HOIKKA Timo, NURMI Tom, WALLI
Bjarne, ÁSTRAND Erik

(71) ALLIED-SIGNAL INC., Morristown, US

(54) Sposób i urządzenie do formowania tkaniny
podstawowej maty z włókien mineralnych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu formowania podstawowej
tkaniny maty z włókien mineralnych na ruchomej, przepuszczal
nej bazie, przez nanoszenie włókien na bazę przy pomocy
działania strumienia powietrza lub innych odpowiadających mu
środków. Według niniejszego wynalazku, strumień powietrza
jest regulowany dla zminimalizowania różnicy ciśnień wokół
bazy formującej. Wynalazek dotyczy również urządzenia do
zastosowania powyższego sposobu.

(11 zastrzeżeń)

(31)782.928

(32)91 10 25

(33)US

(72) WANG Li, BARDER Timothy J., KAISER
Mark, JOHNSON Russell W., ARENA
Blaise J.
(54) Sposób wytwarzania 1,1,1,2-tetrafluoroetanu
(57) W ulepszonym sposobie fluorowania w fazie gazowej,
zwłaszcza fluorowania 1,1,1-trifluoro-2-chloroetanu (CFC-133a)
za pomocą HF do 1,1,1,2-tetrafluoroetanu (HFC-134a), stosuje
się katalizator, który korzystnie zawiera zasadniczo bemit i
Cr(OH)Cl2.H20, przy czym składniki te łączy się i wytłacza
uzyskując cząstki, które następnie wygrzewa się w atmosferze
azotu.

(8 zastrzeżeń)
A1(86)921125 PCT/US92/10227

(87)93 06 10
(31)800.771
869.569
A1(86)920528 PCT/US92/04553

(87)92 12 10
(31)708.467

5(51)C03C 17/30
A61K6/083
C07F7/18
WO 92/21632 PCT Gazette nr 31/92
(32)9105 31

(33)US

(71) MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, Saint
Paul, US
(72) MITRA Sumita B., CULLER Scott R.,
WANG Bing

(37 zastrzeżeń)

(32)91 1127
92 04 16

(33)US
US

(71) E I DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, US
(72) DENES Lucian Radu
(54) Chwastobójcze pochodne bifenyloaminy
(57) Wynalazek dotyczy pewnych podstawionych związków
fenyloaminowych, zawierających je środków odpowiednich do
stosowania w rolnictwie oraz sposobu zwalczania niepożądanej
roślinności przez nanoszenie związków lub środków zawierają
cych pewne podstawione związki fenyloaminowe.

(9 zastrzeżeń)
A1(86)921117 PCT/US92/09855

(54) Sposób traktowania szkła fluoroglinokrzemianowego
(57) Cementy dentystyczne ze szkła fluoroglinokrzemianowego są traktowane wodnym roztworem silanolu i dowolnie
dodatkowym składnikiem organicznym. Traktowane szkła two
rzą cementy o zwiększonej wytrzymałości. Silanol może być
etylenowo nienasycony i może zawierać grupy kwasowe, i jeżeli
tak stanowi nowość samą w sobie.

5(51)C07C233/15
C07C 233/59
C07C 271/28
C07C 233/07
C07C 275/30
C07D 333/36
A01N 37/18
A01N 47/00
WO 93/11097 PCT Gazette nr 14/93

(87)93 05 27
(31)796.506

5(51)C07C281/02
C07C 281/06
C07C 281/20
C07C 337/06
C07C311/49
C07F9/24
C07D 307/91
WO 93/10083 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 1122

(33)US
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(71) UNIROYAL CHEMICAL COMPANY,
INC., Middlebury, US
UNIROYAL CHEMICAL
LTD./UNIROYAL CHEMICAL LTEE,
Elmira, CA
(72) DEKEYSER Mark A, MCDONALD Paul T
(54) Owadobójcze pochodne fenylohydrazyny
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorach struktu
ralnych I i II, w których X, Y, R i Z są określone w opisie. Związki
są skuteczne w zwalczaniu roztoczy, nicieni, skoczka ryżowego,
szkodników tytoniu i kukurydzy. Przedstawione są także sposo
by wytwarzania tych związków.

(14 zastrzeżeń)
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A1(86)920826 PCT/US92/07219 5(51)C07D209/42
C07D 209/30
C07D 401/12
C07D 405/12
C07D 403/12
C07D 401/06
C07D 405/06
C07D 413/06
(87)93 03 18
(31)756.013
832.260
866.765

WO 93/05020

PCT Gazette nr 8/93

(32)91 09 06
92 02 07
92 04 09

(33)US
US
US

(71) MERCK & CO.INC, Rahway, US
(72) WILLIAMS Theresa M., CICCARONE
Terrence M., SAARI Walfred S.,
GREENLEE William J., BALANI Suresh K,
GOLDMAN Mark E., THEOHARIDES
Anthony D.
(54) Inhibitory odwrotnej transkryptazy HIV

A1(86)921106 PCT/EP92/02577
(87)93 05 13

5(51)C07C401/00
A61K31/59

WO 93/09093 PCT Gazette nr 12/93

(31)9123712.3
(32)91 1107
9209658.5
92 05 05
(71) RESEARCH INSTITUTE FOR
MEDICINE AND CHEMISTRY,
Cambridge, US

(33)GB
GB

(72) HESSE Robert Henry, REDDY Gaddam
Subba, SETTY Sundara Katugam
Srinivasasetty

(57) Nowe związki indolowe inhibitują odwrotną transkryptazę HIV i znajdują zastosowanie w zapobieganiu lub leczeniu
infekcji HIV oraz w leczeniu AIDS, jako same związki, farma
ceutycznie dopuszczalne sole, składniki środków farma
ceutycznych, same lub w kombinacji z innymi środkami
przeciwwirusowymi, przeciwzakaźnymi, immunomodulatorami, antybiotykami lub szczepionkami. Opisano rów
nież sposoby leczenia AIDS oraz sposoby zapobiegania
lub leczenia infekcji HIV.

(12 zastrzeżeń)
A1(86)921216 PCT/US92/10696 5(51)C07D213/80
C07C 233/88
C07C211/47
(87)93 07 08

(54) Pochodne amidu witaminy D
(57) Ujawniono nowe 1a-hydroksylowe pochodne witaminy
D i ich analogi 20-epi, będące związkami o wzorze (I) i odpo
wiednimi izomerami 5,6-trans, w których Y reprezentuje grupę
alkilenową lub alkenylenową zawierającą do 4 atomów węgla,
R1 i R2 reprezentują niezależnie atom wodoru lub niższą grupę
alkilową lub cykloalkilową albo R1 R N- reprezentuje grupę hete
rocykliczną, oraz R i R4 reprezentują atomy wodoru lub grupy
zabezpieczające atomy O. Związki aktywne, w których R i R4
reprezentują atomy wodoru lub metabolicznie nietrwałe grupy
zabezpieczające atomy O wykazują silne działanie modulacji
komórek, ale wywierają niewielki wpływ na metabolizm wa
pnia.

(31)07/812.183

WO 93/13070 PCT Gazette nr 16/93
(32)91 12 20

(33)US

(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth,
US
(72) DORAN Henry J., COVENEY Donald J.
(54) Sposób wytwarzania fluniksyny i jej półprodu
któw
(57) Opisano sposób wytwarzania kluczowego półprodu
ktu do wytwarzania fluniksyny, 2-metylo-3-trifluorometyloaniliny (MTA) oraz nowych półproduktów do jej wytwarzania.

(8 zastrzeżeń)

(14 zastrzeżeń)

A1 (86)92 09 21 PCT/EP92/02181 5(51)C07D239/60
C07D 239/52
C07D 401/12
C07D 239/34
C07D 239/70
C07D 405/12
C07D 409/12
A01N 43/54
C07D 239/90
(87)93 04 01
(31)P4131924.9

WO 93/06091

PCT Gazette nr 9/93

(32)9109 25

(33)DE

(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main, DE
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(72) PREUSS Rainer, SALBECK Gerhard,
SCHAPER Wolfgang, BRAUN Peter,
KNAUF Werner, SACHSE Burkhard,
WALTERSDORFER Anna, KERN
Manfred, LÜMMEN Peter
(54) Podstawione 4-alkoksypirymidyny, sposób
ich wytwarzania, środki je zawierające i ich
zastosowanie w postaci środków do zwalcza
nia owadów
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy podstawionych 4-alkoksypirymidyn
o wzorze

Nr 6 (528) 1994
C07D 413/04
C07D 417/04

(87)93 05 13

WO 93/09102 PCT Gazette nr 12/93

(31)07/788.269
07/969.383

(32)91 1105
9210 30

(33)US
US

(71) HOECHST-ROUSSEL
PHARMACEUTICALS, INC., Somerville,
US
(72) STRUPCZEWSKI Joseph T., HELSLEY
Grover C, CHIANG Yulin, BORDEAU
Kenneth J., GLAMKOWSKI Edward J.
(54) Heteroarylopiperydyny, pirolidyny i piperazy
ny oraz ich zastosowanie w charakterze środ
ków antypsychotycznych i analgetycznych

w którym R 1 oznacza atom wodoru, halogen, alkil lub cykloalkil,
R 2 oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawiony alkil, ewen
tualnie podstawioną grupę alkoksylową, ewentualnie podsta
wioną grupę alkilotio, alkiloaminową albo dialkiloaminową, R
oznacza atom wodoru, alkil, grupę alkoksylową, halogenoalkoksylową, halogen, grupę alkilotio, aminową, alkiloaminową lub
dialkiloaminową, i R 4 oznacza atom wodoru, alkil, cykloalkil lub
halogenoalkil, przy czym R 2 i R 3 mogą także wraz z atomami
węgla, z którymi są związane, tworzyć pierścień, a Q ma zna
czenia zdefiniowane w opisie. Przedmiotem wynalazku jest
także s p o s ó b wytwarzania podstawionych 4-alkoksypirymidyn, zawierających ich środków i ich zastosowania jako środ
ków do zwalczania szkodników.

(20 zastrzeżeń)
A1 (86)921118 PCT/US92/09979 5(51)C07D 257/02
(87)93 05 27

WO 93/10106 PCT Gazette nr 13/93

(31)07/793.514
07/911.812
07/911.813

(32)91 11 18
92 07 10
92 07 10

(33)US
US
US

(71) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, US
MERCK & CO,INC, Rahway, US
(72) LO Young Sek, ROSSANO Lucius Thomas,
LARSEN Robert D., KING Anthony O.
(54) Kwasy tetrazolilofenyloboranowe stanowiące
związki pośrednie do syntezy antagonistów re
ceptorów Ali
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są nowe kwasy tetrazolilofe
nyloboranowe, sposoby ich wytwarzania i sposoby wytwarzania
związków bifenylilotetrazolowych będących antagonistami re
ceptorów angiotensyny Ali lub związkami pośrednimi przydat
nymi do wytwarzania antagonistów receptorów angiotensyny II.
Przykładowym związkiem bifenylilotetrazolowym jest sól pota
sowa 2-n-butylo-4-chloro-1-{[(2' -(tetrazolilo-5) - 1 , 1 ' -bifenylilo4]metylo} -5-hydroksymetylo-1 H -imidazolu.

(50 zastrzeżeń)
A1 (86)921104 PCT/US92/09276 5(51)C07D 261/20
C07D 275/04
C07D 231/56
A61K 31/445
A61K 31/495
A61K31/41

( 5 7 ) Heteroarylopiperydyny, pirolidyny i piperazyny są przy
datne jako środki antypsychotyczne i analgetyczne. Związki te
są szczególnie przydatne do leczenia psychoz metodą podawa
nia ssakowi skutecznej w leczeniu psychoz ilości jednego ze
związków. Związki te są także przydatne jako analgetyki, dzięki
podawaniu ssakowi łagodzącej ból ilości jednego ze związków.

(200 zastrzeżeń)
A1(86)921005 PCT/US92/08267 5(51)C07D263/20
C07D 413/10
C07D 417/10
A61K31/42
A61K 31/44
A61K31/47
A61K31/425
(87)93 05 13

WO 93/09103 PCT Gazette nr 12/93

(31)07/786.107
07/831.213

(32)911101
92 02 07

(33)US
US

(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, US
(72) BARBACHYN Michael Robert,
BRICKNER Steven Joseph
(54) Podstawione arylo- i heteroarylofenylooksazolidynony
( 5 7 ) Wynalazek niniejszy ujawnia nowe podstawione ary
lo- i heteroarylofenylooksazolidynony, które są użyteczne jako
środki przeciwbakteryjne. Bardziej szczegółowo, podstawio
ne arylo- i heteroarylofenylooksazolidynony charakteryzują
się tym, że oksazolidynony zawierają grupę arylową lub heteroarylową w pozycji para pierścienia 3-fenylowego i dodatkowe
podstawniki w pozycji /pozycjach/ pierścienia 3-fenylowego.
Związkiem reprezentatywnym tej nowej klasy oksazolidynonówjest/±/-5-/acetamidometylo/-3-[4-/3-pirydylo/-3,5-difluorofenylo]-2-oksazolidynon.

(29 zastrzeżeń)
A1(86)920911 PCT/US92/07712 5(51)C07D 401/12
A61K 31/415
C07D 471/04
A61K31/44
(87)93 04 01
(31)764.564
777.873

WO 93/06097 PCT Gazette nr 9/93
(32)9109 20
91 1015

(33)US
US

(71) MERCK & CO INC., Rahway, US
(72) HOERRNER Robert Scott, FRIEDMAN
Joel J., AMATO Joseph Sebastian, LIU
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(54) Pochodne chinuklidyny

Thomas Meng-Han, SHINKAI Ichiro,
WEINSTOCK Leonard M.

(57) Ujawniono związki o wzorze I W Z Ó R

(54) Nowy sposób wytwarzania środków przeciwwrzodowych
(57) Środki przeciwwrzodowe, zawierające mostek metylosulfinylowy pomiędzy ugrupowaniem podstawionej pirydy
ny i ugrupowaniem podstawionego benzimidazolu, wytwarza
się przez utlenianie odpowiednich związków, zawierających
mostek metylotio, za pomocą mononadtlenoftalanu magnezu w
odpowiednim rozpuszczalniku. Reakcję można prowadzić w
aromatycznym, węglowodorowym rozpuszczalniku, w którym
produkt może wykrystalizować z roztworu reakcyjnego i może
być bezpośrednio wyodrębniony przez filtrowanie.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921204 PCT/US92/10329 5(51)C07D417/12
C07D 277/34
(87)93 07 08

WO 93/13095 PCT Gazette nr 16/93

(31)07/811.103

(32)91 12 20

(33)US

(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, US
(72) HUBER Joel Edward
(54) Otrzymywanie podstawionych pochodnych 5metylenotiazolidynodionu metodą redukcji

w którym R1 jest metoksylem a R jest niezależnie wybrany z
grupy obejmującej metyl, etyl, izopropyl, llrz.-butyl i lllrz.-butyl i
dopuszczalne farmaceutycznie sole tych związków. Związki te
są antagonistami substancji P i są użyteczne w leczeniu zabu
rzeń żołądkowo-jelitowych, chorób zapalnych, chorób obwodo
wego układu nerwowego i bólu.

(57) Niniejszy wynalazek podaje nowy sposób otrzymywa
nia znanych związków farmaceutycznych. W szczególności,
podaje on nowy sposób otrzymywania na drodze redukcji po
chodnych tiazolidynodionu, a zwłaszcza cyglitazonu, pioglitazonu i englitazonu. Ten sposób redukcji polega na poddaniu
reakcji związku o wzorze ogólnym II z jonem kobaltu, ligandem
i reduktorem w celu otrzymania związku o wzorze ogólnym I.

(22 zastrzeżenia)

(12 zastrzeżeń)

A1(86)920428 PCT/US92/03317 5(51)C07D453/02
A61K31/435
(87)92 12 10
(31)708.404

WO 92/21677 PCT Gazette nr 31/92
(32)9105 31

(33)US

(71) PFIZER INC., New York, US
(72) ITO Fumitaka, KONDO Hiroshi,
SHIMADA Kaoru, NAKANE Masami,
LOWE John Adams III, ROSEN Terry Jay,
YANG Bingwei Vera

A1(86)921027 PCT/EP92/02496 5(51)C07D471/04
C07D 233/96
C07D 233/76
C07D 215/38
C07D 401/12
A61K31/47
C07D 471/04
C07D 235:00
C07D 221:00
(87)93 05 13
(31)784.955

WO 93/09118 PCT Gazette nr 12/93
(32)91 10 30

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA
Beerse, BE

(33)US
N.V,

(72) FREYNE Eddy Jean Edgard,
RAEYMAEKERS Alfons Herman
Margaretha, DE CHAFFOY DE
COURCELLES Didier Robert Guy Gabriel
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(54) Pochodne l,3-dihydro-2H-[4,5-b]chinolinoimidazonu -2
( 5 7 ) Ujawniono nowe pochodne 1,3-dihydro-2H-[4,5-b] chi
nolino -imidazonu-2 o wzorze

Nr 6 (528) 1994

pochodne, nowe N-1 markfortyny A, B i C oraz ich pochodne,
nowy N-1 paraherkwamid i j e g o p o c h o d n e , znajdujące zasto
sowanie do zwalczania oraz zapobiegania zakażeniom przez
robaki i stawonogi zwierząt i roślin. Syntetyczne p o c h o d n e
przedstawia wzór I:

(25 zastrzeżeń)

w którym R oznacza atom w o d o r u , grupę C-i-e alkilową, C3-6
cykloalkilową, fenylową ewentualnie podstawioną 1 do 3 p o d 
stawnikami, z k t ó r y c h k a ż d y n i e z a l e ż n i e j e s t w y b r a n y z
c h l o r o w c ó w , g r u p y h y d r o k s y l o w e j , g r u p C1-6 a l k i l o k s y ,
C5-6 c y k l o a l k i l o k s y , C1-6 a l k i l o w y c h l u b g r u p y t r i f l u o r o m e t y l o w e j , g r u p ę p i r y d y n y l o w ą , tienylową ewentualnie
podstawioną chlorowcem lub grupą C1-6 alkilową, a ^ C = X
oznacza rodnik o wzorze

A1(86)921119 PCT/US92/09845
(87)93 05 27

WO 93/10127 PCT Gazette nr 13/93

(31)07/796.148
07/936.198
ich farmaceutycznie dopuszczalne sole addycyjne i ich stereo
chemiczne postacie izomeryczne, które to związki są silnymi
inhibitorami zarówno fosfodiesterazy III i IV, które są przydatne
w leczeniu chorób alergicznych, chorób uczuleniowych i zbliżo
nych dolegliwości. Ujawniono też związki pośrednie do ich
wytwarzania, kompozycje farmaceutyczne zawierające te związ
ki jako składnik aktywny oraz sposoby wytwarzania tych związ
ków i kompozycji farmaceutycznych.

(11 zastrzeżeń)
A1(86)921113 PCT/US92/09483 5(51)C07D491/22
A01N 43/90
C12P17/18
C12N1/14
A61K31/495
C07D 491/22
C07D 321:00
C07D 241:00
C07D 221:00
C07D 221:00
C07D 209:00
C12P 17/18
C12R1:00
(87)93 05 27
(31)795.457
795.900
796.948
797.736

WO 93/10120 PCT Gazette nr 13/93
(32)911122
911122
91 1122
91 1122

(33)US
US
US
US

(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, US

(32)911122
92 08 26

(33)US
US

(71) BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMACEUTICALS,INC, Ridgefield, US
(72) SNOW Roger, KELLY Terence A., ADAMS
Julian, COUTTS Simon, PERRY Clark
(54) Sposób wytwarzania estru kwasu prolinoboronowego
( 5 7 ) Opisano sposób wytwarzania estrów kwasu prolinoboronowego. N-Zabezpieczony pirol (I) poddaje się litowaniu w
pozycji 2. Podstawiony litem związek (II) poddaje się reakcji z
boranem trialkilu uzyskując zabezpieczony kwas pirolo-2-boronowy (III). Związek ten redukuje się w celu uzyskania zabezpie
czonego kwasu prolinoboronowego (IV), który z kolei poddaje
się reakcji z diolem uzyskując w ten sposób ester (VI). Mając
zabezpieczoną za p o m o c ą grupy estrowej resztę kwasu boronowego usuwa się g r u p ę zabezpieczającą atom azotu i uzy
skuje się żądany ester kwasu p r o l i n o b o r o n o w e g o (VII). W
alternatywnej metodzie, do zabezpieczonej pirolidyny (VIII),
w p r o w a d z a się w pozycję 2 lit uzyskując zabezpieczoną 2-1 itiopirolidy nę (IX), którą poddaje się następnie reakcji z boranem
trialkilu i uzyskuje się związek pośredni IV. Wytworzone w ten
sposób estry kwasu prolinoboronowego mają centrum chiralności do atomu boru. Opisano również sposoby rozdzielania enancjomerów. Końcowe produkty można sprzęgać z aktywowanymi
kwasami karboksylowymi uzyskując peptydy mające na C-końcu ester kwasu prolinoboronowego zamiast aminokwasu. Te
analogi peptydów mające w cząsteczce kwas boronowy, są
użyteczne jako inhibitory ważnych biologicznie proteaz. Opisa
no również kilka metod usuwania pinandiolu z boronianów
pinandiolu.

(44 zastrzeżenia)
A1(86)921008 PCT/US92/08459

(72) LEE Byung Hyun, TAYLOR Renate N.,
WHALEY Howard A, NELSON Stephen J.,
MARSHALL Vincent P.
(54) Pochodne markfortyny/paraherkwamidu uży
teczne jako środki przeciwpasożytnicze
( 5 7 ) Ujawniono 18-tiomarkfortyny stanowiące pochodne na
turalnych markfortyn A, B i C, C-18 tioparaherkwamid i jego

5(51)C07F5/02

(87)93 04 15

5(51)C07H 15/04
C11D 1/66
C11D 10/04
C11D 17/08
A61K 7/075
A61K7/16
A61K7/32
A61K7/50

WO 93/07160 PCT Gazette nr 10/93
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(31)774.430
810.588
876.967
957.333
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(32)91 1010
91 1219
92 04 30
-9210 06

(33)US
US
US
US

(71) HENKEL CORPORATION, Plymouth
Meeting, US
(72) WULFF Harald P., SIRACUSA Paul A,
BATOR Patricia E., SALKA Barry A,
COUNTS Michael W., ALEKSEJCZYK
Robert A, McCURRY Patrick M. Jr.,
McDANIEL Robert S., KOZAK William G.,
URFER Allen D., HOWELL Gail
(54) Wytwarzanie alkilopoliglikozydów
(57) Sposób wytwarzania kompozycji poliglikozydowych o
wysokich właściwościach detergentowych lub powierzchniowo
czynnych, oraz oczyszczonego alkilomonoglikozydu, a także
kompozycji zawierających poliglikozydy do różnych ostatecz
nych zastosowań. Sposób polega na usuwaniu zasadniczej
części monoglikozydu obecnego w mieszaninie produktu re
akcji zawierającej alkilopoliglikozydy, uzyskanej w reakcji alko
holu z cukrem w podwyższonych temperaturach w obecności
kwaśnego katalizatora. Monoglikozyd wydzielić można z mie
szaniny produktu reakcji na drodze destylacji molekularnej.

(123 zastrzeżenia)
A1(86)921019 PCT/US92/08901

5(51)C07K5/06
A61K 37/64

(87)93 04 29 WO 93/08211 PCT Gazette nr 11/93
(31)780.607
(32)91 10 23
(33)US
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) McIVER John McMillan
(54) Pochodne trójpeptydów będące środkami o
działaniu przeciwzapalnym
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o działaniu przeciw
zapalnym o wzorze:
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gdy -V- oznacza -OC(O)-, -Z- oznacza -NH-; (h) -X oznacza grupę
wybraną spośród cykloalkilu, rozgałęzionego alkilu o co naj
mniej dwóch łańcuchach bocznych i arylu, przy czym każdy
zawiera 5 - 2 0 atomów węgla; i (i) -Q oznacza grupę wybraną
spośród atomu w o d o r u ; prostołańcuchowego lub rozgałęzione
go alkilu, nasyconego lub nienasyconego, z 1 lub 2 podwójnymi
wiązaniami, o 1 - 6 atomach węgla; albo -Q i -X są kowalencyjnie
związane tworząc cykliczne ugrupowanie, które zawiera atom
azotu, z którym -Q jest związany, oraz ma 5 -20 atomów węgla.
Przedmiotem wynalazku są również środki farmaceutyczne za
wierające powyższe związki i sposoby leczenia stanów zapal
nych lub bólu stosując takie związki lub środki.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)930107 PCT/DK93/00005

(87)93 07 22

5(51)C07K7/10
C12N15/15
A61K 37/64

WO 93/14122 PCT Gazette nr 18/93

(31)PCT/DK92/00002 (32)92 01 07 (33) WO
PCT/DK92/00340
92 1116
WO
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK
(72) NORRIS Fanny, NORRIS Kjeld, BJ0RN
S0ren Erik, PETERSEN Lars Christian,
OLSEN Ole Hvilsted
(54) Odmiana ludzkiego inhibitora proteazy typu
Kunitza
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest odmiana domeny ludzkie
go inhibitora proteazy typu Kunitza inhibitora drogi czynnika
tkankowego CT^PI). obejmująca następującą sekwencję aminokwasową: X 1 Cys Ala Phe Lys Ala Asp X ^ G l y X 3 Cys X* X 5 X 6 X 7
X 8 X 9 Phe Phe Phe Asn Ile Phe THr Arg Gin Cys Glu Glu Phe X 1 0
Tyr Gly Gly Cys X 1 1 X 1 2 X 1 3 Gin Asn Arg Phe X 1 4 Ser Leu Glu
Glu Cys X < 5 X í 6 Met Cys Thr Arg X 1 7 (SEQ ID No. 1 ) w której X 1
oznacza H lub 1-7 reszt aminokwasowych występujących natu
ralnie oprócz Cys, X 2 - X 1 oznaczają każde niezależnie resztę
aminokwasową występującą naturalnie oprócz Cys, a X 1 7 oz
nacza OH l u b 1-5 reszt a m i n o k w a s o w y c h w y s t ę p u j ą c y c h
naturalnie o p r ó c z Cys, przy c z y m p r z y n a j m n i e j j e d n a z
reszt a m i n o k w a s o w y c h X 1 -X 1 7 jest różna od o d p o w i e d n i e j
reszty a m i n o k w a s o w e j s e k w e n c j i macierzystej.

(39 zastrzeżeń)
A1(86)930107 PCT/DK93/00003

(87)93 07 22
w którym (a) n oznacza liczbę całkowitą 0-2; (b) -R oznacza
grupę wybraną spośród prostołańcuchowego lub rozgałęzione
go alkilu, nasyconego lub nienasyconego, z 1 lub 2 podwójnymi
wiązaniami, o 1 - 6 atomach węgla; cykloalkilu, nasyconego lub
nienasyconego, z 1 lub 2 podwójnymi wiązaniami, o 3 -13
atomach węgla; a atom węgla do którego grupa -R jest przyłą
czona ma konfigurację D lub L; (c) -R' oznacza grupę wybraną
spośród rozgałęzionego alkilu, nasyconego lub nienasycone
go, z 1 lub 2 podwójnymi wiązaniami, o 3 - 6 atomów węgla;
cykloalkilu, nasyconego lub nienasyconego, z 1 lub 2 podwój
nymi wiązaniami, o 3 -13 atomach węgla; i aryloalkilu, w którym
część alkilowa jest nasycona i z a w i e r a ł -3 atomów węgla; atom
węgla do którego grupa -R' jest przyłączona ma konfigurację L;
(d) -R" oznacza grupę o wzorze -(CH2)m-A-NH2 lub -(CH2)m-AB-C(NH2) = NH, w którym m oznacza liczbę całkowitą 1 - 5; -Aoznacza wiązanie kowalencyjne, p-fenyl lub p-cykloheksyl; a-Boznacza wiązanie kowalencyjne lub -NH-; i atom węgla do
którego grupa -R" jest przyłączona ma konfigurację L; (e) -Y
oznacza atom wodoru lub trójfluorometyl; (f) -Z- oznacza -Olub -NH-; (g) -V- oznacza g r u p ę wybraną spośród -OC(O)-,
-N(Q)C(0)-, -N(Q)C(S)-, -C(O)-, - S 0 2 - i -P(0)(OH)-; przy czym

5(51)C07K7/10
C12N 15/15
A61K 37/64

WO 93/14120 PCT Gazette nr 18/93

(31)PCT/DK92/00004 (32)92 01 07 (33) WO
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK
(72) NORRIS Fanny, NORRIS Kjeld, BJ0RN
S0ren Erik, PETERSEN Lars Christian,
OLSEN Ole Hvilsted
(54) Wariant ludzkiego inhibitora proteazy typu
Kunitza
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest wariant domeny III ludzkie
go inhibitora proteazy typu Kunitza z inhibitora tkankowego
faktora proteazy (TFPI), wariant składający się z sekwencji ami
nokwasowej (I), w którym X 1 oznacza H lub 1 -5 rodników
naturalnego aminokwasu z wyjątkiem Cys, każdy z symboli X 2
- X 1 5 oznacza niezależnie rodnik naturalnego aminokwasu, a X 1 6
oznacza OH lub 1 - 5 rodników naturalnego aminokwasu z
wyjątkiem Cys, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z rodni
ków X 1 - X 1 jest różny od odpowiedniego rodnika sekwencji
naturalnej. X 1 Ser Trp Cys Leu Thr Pro Ala Asp X 2 Gly X 3 Cys X 4

54

X 5 X 6 X 7 X 6 X 9 Phe Tyr Tyr Asn Ser Val Ile Gly Lys Cys Arg Pro
Phe X 1 0 Tyr X 1 1 Gly Cys X 1 2 X 1 3 X 1 4 Glu Asn Asn Phe X 1 * Ser
Lys Gin Glu Cys Leu Arg Ala Cys Lys Lys X 1 6

(38 zastrzeżeń)
A1(86)930107 PCT/DK93/00002

(87)93 07 22

5(51)C07K7/10
C12N15/15
A61K 37/64

WO 93/14119 PCT Gazette nr 18/93

(31)PCT/DK92/00005 (32)92 01 07 (33) WO
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK
(72) BJ0RN S0ren Erik, NORRIS Kjeld,
NORRIS Fanny, PETERSEN Lars Christian,
OLSEN Ole Hvilsted
(54) Wariant inhibitora proteaz ludzkich typu Kunitz
( 5 7 ) Wariant C-końcowej domeny inhibitora proteaz typu
Kunitz łańcucha 3 ludzkiego kolagenu typu VI zawiera sekwen
cję aminokwasów (I): X Asp Ile Cys Lys Leu Pro Lys Asp X 2 Gly
X 3 Cys X 4 X 5 X 6 X 7 X e X 9 Trp Tyr Tyr Asp Pro Asn Thr Lys Ser
Cys Ala Arg Phe X 1 0 Tyr Gly Gly Cys X 1 1 X 1 2 X 1 3 Glu Asn Lys
Phe X 1 4 Ser Gin Lys Glu Cys Glu Lys Val Cys Ala Pro X 1 5 , gdzie
X 1 oznacza H lub 1 - 5 reszt naturalnie występujących amino
kwasów z wyjątkiem Cys, X 2 do X 1 4 każde z osobna oznacza
resztę naturalnie występującego aminokwasu, a X 1 5 oznacza
OH lub 1 - 5 reszt naturalnie występujących aminokwasów z
wyjątkiem Cys, przy czym co najmniej jedna z reszt aminokwasowych X 1 do X 1 5 jest różna od odpowiadającej jej reszty aminokwasowej w sekwencji natywnej.

(37 zastrzeżeń)
A1(86)930107 PCT/DK93/00004

(87)93 07 22

5(51)C07K7/10
C12N15/15
A61K 37/64

WO 93/14121 PCT Gazette nr 18/93

(31)PCT/DK92/00001

(32)92

0107

(33)

WO

(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK
(72) NORRIS Fanny, NORRIS Kjeld, BJ0RN
S0ren Erik, PETERSEN Lars Christian,
OLSEN Ole Hvilsted
(54) Wariant inhibitora proteaz ludzkich typu Ku
nitz
( 5 7 ) Wariant domeny II inhibitora ludzkich proteaz typu Ku
nitz inhibitora układu krzepnięcia zależnego od czynników tkan
kowych (TFPI) zawiera następującą sekwencję aminokwasów:
X 1 Asp Phe Cys Phe Leu Glu Glu Asp X 2 Gly X 3 Cys X 4 X 5 X 6 X 7
X 8 X 9 Tyr Phe Tyr Asn Asn Gin Thr Lys Gin Cys Glu Arg Phe X 1 0
Tyr Gly Gly Cys X 1 1 X 1 2 X 1 3 Met Asn Asn Phe X 1 4 Thr Leu Glu
Glu Cys Lys Asn Ile Cys Glu Asp X 1 5 (SEQ ID Nr 1), gdzie X 1
oznacza H lub 1 - 5 reszt naturalnie występujących aminokwa
sów z wyjątkiem Cys, X 2 do X 1 4 każde z osobna oznacza resztę
naturalnie występującego aminokwasu z wyjątkiem Cys, a X 1
oznacza OH lub 1 - 5 reszt naturalnie występujących aminokwa
sów z wyjątkiem Cys, przy czym co najmniej jedna z reszt
aminokwasowych X do X
jest różna od odpowiadającej jej
reszty aminokwasowej w sekwencji natywnej.

(41 zastrzeżeń)
A1 (86)92 07 09 PCT/EP92/01553 5(51)C08B35/02
C08B 31/04
(87)93 0121
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WO 93/01217 PCT Gazette nr 3/93

(31)P4123000.0
(32)9107 11
(33)DE
(71) LAEVOSAN-GESELLSCHAFT MBH,
Linz/Donau, AT
(72) FÖRSTER Harald, ASSKALI Fatima,
NITSCH Ernst
(54) Sposób wytwarzania estrów skrobiowych do
zastosowania klinicznego w szczególności
pozajelitowego
( 5 7 ) W celu wytworzenia rozpuszczalnych w wodzie, fizjo
logicznie tolerowanych estrów skrobi przeprowadza się skrobię
przez hydrolizę kwaśną albo hydrolizę enzymatyczną w hydro
lizat częściowy o średniej masie cząsteczkowej Mw w zakresie
10000 do 500000 Dałton, ten hydrolizat częściowy w roztworze
w o d n y m za pomocą bezwodnika albo halogenku alifatycznego
kwasu monokarboksylowego o 2 do 4 atomach węgla albo
alifatycznego kwasu dikarboksylowego o 3 do 6 atomach węgla
albo ich mieszanin i środka alkalizującego acyluje się do molo
wej substytucji w zakresie od 0,1 do 1,0 mol/mol.
Z tak otrzymanej mieszaniny reakcyjnej usuwa się sole.
Tak otrzymane estry skrobi nadają się bardzo dobrze do zasto
sowań klinicznych, w szczególności pozajelitowego i dietetycz
nego.

(13 zastrzeżeń)

A1(86)921204 PCT/US92/10717
(87)93 06 24

5(51)C08K5/09
C08K5/10

WO 93/12171 PCT Gazette nr 15/93

(31)07/806.769
(32)91 1212
(33)US
(71) MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, Saint
Paul, US
(72) SIPINEN Alan J., JAEGER Jobst T,
RUTHERFORD Denise R., EDBLOM
Elizabeth C.
(54) Termoplastyczne kompozycje ulegające roz
kładowi i mieszanki z polimerami ulegający
mi naturalnej biodegradacji
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest k o m p o z y c j a termopla
stycznego polimeru dająca się kompostować zawierająca po
limer termoplastyczny, sól metalu przejściowego d o b r a n e g o
spośród kobaltu, manganu, miedzi, ceru, wanadu i żelaza oraz
kwas lub ester tłuszczowy zawierający 10-22 atomów węgla,
dostarczający substancję nienasyconą i wolny kwas.
Kompozycja będzie ulegać rozkładowi przez utlenienie
do stanu kruchości w ciągu co najmniej 14 dni w temperaturze
60°C i wilgotności względnej co najmniej 80%.

(17 zastrzeżeń)
A1(86)921125 PCT/US92/10248
(87)93 06 24
(31)07/805.396

5(51)C09J 123/24

WO 93/12189 PCT Gazette nr 15/93
(32)91 1210

(33)US

(71) LORD CORPORATION, Erie, US
(72) MOWREY Douglas H.
(54) Kleje wodne na podstawie chlorosulfonowanego polietylenu
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest wodna kompozycja klejo
wa zawierająca lateks chlorosulfonowanego polietylenu, zwią
zek p o l i m a l e i m i d o w y , związek nitrozowy i tlenek metalu.
Kompozycję klejową można skutecznie stosować bez składnika
podkładowego i wykazuje ona niezwykle dużą odporność na
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warunki wstępnego wygrzewania i na działanie szkodliwych
środowisk.

(11 zastrzeżeń)

A1(86)920918 PCT/US92/07723

(87)93 04 15

5(51)C11D 1/66
A61K7/50
A61K7/08
C07H15/04
A61K7/16
A61K7/32

WO 93/07249 PCT Gazette nr 10/93

(31)774.430
876.967

(32)91 10 10
92 04 30

(33)US
US

(71) HENKEL CORPORATION, Plymouth
Meeting, US
(72) WULFF Harald P., SIRACUSA Paul A.,
BATOR Patricia E., SALKA Barry A,
COUNTS Michael W., ALEKSEJCZYK
Robert A
(54) Wytwarzanie ulepszonego alkilopoliglikozydowego środka powierzchniowo czynnego
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest ulepszona kompozycja
alkilopoliglikozydowego środka powierzchniowo czynnego,
s p o s ó b jej wytwarzania poprzez d o b ó r średniej długości łań
cucha w g r u p i e alkilowej kompozycji i wymieszanie d w ó c h lub
więcej co najmniej dwuskładnikowych k o m p o n e n t ó w o takich
średnich d ł u g o ś c i a c h łańcucha, że po wymieszaniu ilości ich
skutecznie zapewniają uzyskanie wstępnie ustalonej, wybranej
średniej d ł u g o ś c i ł a ń c u c h a alkilowego w kompozycji środka
powierzchniowo czynnego. Ulepszoną alkilopoliglikozydową
kompozycję wykorzystuje się w wielu ostatecznych zastoso
waniach, takich jak środki do czyszczenia twardych powierzch
ni, środki do prania, środki do utrzymywania higieny osobistej
takie jak szampony, mydła, środki do zmywaniatwarzy, pieniące
się środki do kąpieli, pasty do zębów, płukanki do jamy ustnej,
środki przeciw poceniu się itp.

(72 zastrzeżenia)

pieniących i niskopieniących form wykonania kompozycji deter
gentowej zawierającej wspomniane cząstki ograniczające pie
nienie.

(10 zastrzeżeń)
A1(86)921201 PCT/US92/10430

(87)93 06 10

(87)93 06 10

5(51)C11D9/12
C11D 9/14
C11D 9/36
C11D 13/18
C11D 13/20
WO 93/11216 PCT Gazette nr 14/93

(31)91203149.9

(32)91 12 03

(33)EP

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) BRINSON Alan David, CUMMING David
Xavante, YORK David William
(54) Aktywne w cyklu płukania cząstki ogranicza
jące pienienie
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są aktywne w cyklu płukania
cząstki ograniczające pienienie do wprowadzania do kompozy
cji detergentowych w postaci proszku, składające się głównie z
mydeł kwasów tłuszczowych, z których co najmniej 80% zawiera
od 16 do 18 atomów węgla, zaś średnia geometrycznie wielkość
cząstek jest niższa niż 1 mm, korzystnie niższa niż 0,4 mm.
Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania wspomnia
nych środków ograniczających pienienie, jak również w y s o k o -

5(51)C12N1/21
C12N5/00
C12N 15/00
C12P 21/00
C07K1/00

WO 93/11223 PCT Gazette nr 14/93

(31)07/801.794

(32)91 12 02

(33)US

(71) COR THERAPEUTICS INC, South San
Francisco, US
(72) WOLF David, TOMLINSON James E.
(54) Sposoby wytwarzania oczyszczonych rozpusz
czalnych fragmentów receptora pochodzącego
z ludzkich płytek czynnika wzrostu
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są linie komórkowe oraz spo
soby wysokowydajnego wytwarzania rozpuszczalnych peptydów o aktywności wiązania ligandu pochodzącego z płytek
czynnika wzrostu (PDGF). Ujawniono linie komórkowe, które
wydzielają rozpuszczalne fragmenty z pozakomórkowych ob
szarów polipeptydow receptora PDGF (PDGF-R) oraz sposoby
wytwarzania tych fragmentów przy użyciu takich linii komórko
wych.

(20 zastrzeżeń)
A1(86)921028 PCT/US92/09204

(87)93 05 13

5(51)C12N9/02
C12N 9/04
C12N 9/08
C12N9/42
C12N 1/20
C12N 15/00
D06M 16/00
C11D 3/00

WO 93/09224 PCT Gazette nr 12/93

(31)91202882.6
A1(86)921201 PCT/US92/10390
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(32)911106

(33)EP

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) McCORQUODALE Finlay, BUSCH Alfred
(54) Środki inhibitujące przenoszenie barwnika
( 5 7 ) Ujawniono środki inhibitujące przenoszenie barwnika
zawierające enzym wykazujący aktywność peroksydazy, nadtle
nek wodoru lub prekursor nadtlenku wodoru albo układ enzy
matyczny zdolny do wytwarzania nadtlenku wodoru, dodatkowy
utlenialny substrat oraz celulozę, charakteryzujący się tym, że
celuloza zapewnia usuwanie co najmniej 10% unieruchomio
nej radioaktywnie znaczonej karboksymetylocelulozy z g o d 
nie z metodą C14CMC przy stężeniu białka celulozowego w
testowym roztworze do prania 25 x 10" 6 % wag., przy czym
celuloza zawiera zasadniczo homogeniczny składnik endoglukanazowy immunoreaktywny monoklonalnymi przeciwciałami
wyhodowanymi względem częściowo oczyszczonej celulazy o
43 kD, pochodzącej z Humicola insolens DM1800.

(21 zastrzeżeń)
A1(86)921124 PCT/US92/09897

(87)93 06 10

5(51)C12N 15/12
C07K13/00
A61K 37/02

WO 93/11234 PCT Gazette nr 14/93

56
(31)07/803.621

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(32)91 1127

(33)US

(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth,
US
(72) HARADA Nobuyuki, IZUHARA Kenji,
MIYAJIMA Atsushi, HOWARD Maureen C.
(54) Antagoniści ludzkiej interleukiny-4
(57) Wynaleziono związki antagonistyczne ludzkiej IL-4
oparte na krytycznym regionie domeny cytoplazmatycznej
ludzkiego receptora IL-4. Wynaleziono również środki i metody
hamowania biologicznej aktywności ludzkiej IL-4.

(9 zastrzeżeń)
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A1(86)921130 PCT/US92/10291
(87)93 06 10

5(51)C23G5/02
C23G5/04

WO 93/11280 PCT Gazette nr 14/93

(31)801.199

(32)9112 02

(33)US

(71) ALLIED-SIGNAL INC., Morristown, US
(72) NALEWAJEK David, BASU Rajat Subhra,
WILSON David Paul, VAN DER PUY
Michael, SWAN Ellen Louise, LOGSDON
Peter Brian, ZYHOWSKI Gary John,
INGHAM Hepburn, HARNISH Daniel
Franklin, RODGERS Joel Edward
(54) Wielorozpuszczalnikowy układ czyszczący
(57) Ujawniono niewodny proces czyszczenia z użyciem
organicznego rozpuszczalnika do usuwania brudu lub zanie
czyszczeń z zanieczyszczonych wyrobów takich, jak płytki ob
wodów drukowanych, które czyści się przez zanurzenie do
przedziałowej misy zbiornika czyszczenia zawierającej organi
czny rozpuszczalnik czyszczący. Organicznym rozpuszczal
nikiem korzystnie jest rozpuszczalnik węglowodorowy.
Czyszczone wyroby aktualnie powleczone organicznym
rozpuszczalnikiem czyszczącym umieszcza się nastę
pnie w misie płukania, zawierającej oparty na pochodnej
fluorowęglowej rozpuszczalnik płuczący wykazujący powino
wactwo do organicznego rozpuszczalnika czyszczącego. W ten
sposób usuwa się z wyrobu organiczny rozpuszczalnik, po
czym suszy się wyroby bez wód ściekowych jak to ma miejsce
w procesie rozpuszczalnikowym konwencjonalnego odtłusz
czania w oparach rozpuszczalnika.

(21 zastrzeżeń)

A1(86)921028 PCT/US92/09168

(87)93 05 13

5(51)C23G5/032
C11D 7/28
C11D 7/50

WO 93/09272 PCT Gazette nr 12/93

(31)786.473

(32)911101

(33)US

(71) ALLIED-SIGNAL INC., Morristown, US
(72) LI Chien Chi
A1(86)921127 PCT/EP92/02740

(87)93 06 10
(31)9102009

5(51)C12N 15/67
C07K3/08
C12N1/19
C12P 21/02
C12N15/81

WO 93/11248 PCT Gazette nr 14/93
(32)91 1129

(54) Sposób czyszczenia z zastosowaniem częścio
wo fluorowanych eterów o trzeciorzędowej bu
dowie
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rozpuszczania za
nieczyszczeń w znacznym stopniu lub usuwania zanieczysz
czeń z powierzchni podłoża. Sposób polega na tym, że stosuje
się rozpuszczalnik o wzorze

(33)NL

(71) CIBA-GEIGY AG, Basie, CH
(72) MARTENS Gerardus Julianus Maria,
CHAUDHURI Bhabatosh, STEPHAN
Christine
(54) Wytwarzanie białek przy użyciu białka 7B2
(57) Wynalazek dotyczy dziedziny inżynierii genetycznej,
a w szczególności dotyczy zastosowania białka 7B2 jako
białka opiekuńczego in vivo lub in vitro. Wynalazek dotyczy
sposobu wytwarzania żądanego białka in vivo za pomocą
komórek rekombinacyjnych, zdolnych do ekspresji 7B2 oraz
do ekspresji i wydzielania żądanego białka. Innym aspektem
wynalazku jest metoda in vitro deagregacji lub zapobiegania
agregacji białka przez działanie na białko 7B2.

w którym R oznacza grupę węglowodorową o 1 - 3 atomach
węgla, a A i B są takie same lub różne i oznaczają częściowo
fluorowane lub perfluorowane grupy alkilowe o 1 - 2 atomach
węgla.

(24 zastrzeżenia)

(10 zastrzeżeń)
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DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(86)921210 PCT/EP92/02857
(87)93 06 24

5(51)D06N7/00
B32B5/26

WO 93/12285 PCT Gazette nr 15/93

(31)P4140580.3
(32)91 1210
(33)DE
P4228570.4
92 08 27
DE
(71) TARKETT PEGULAN AG, Frankenthal,
DE
(72) GŁOWNA Elke, MULLER Horst, NICOLA
Wolfgang, SILL Rainer, FISCHER Bruno
(54) Dywan z włókien przeszywanych przędzą, z
syntetycznych polimerów termoplastycznych,
nadający się całkowicie do powtórnego przero
bu

przez dolny koniec (22) zespołu rurowego (18) i przez górny
kraniec (32) wlewowej komory (30) tak, aby produkt wyjściowy
(S) był wypychany z dolnego krańca (34) wlewowej komory (30)
na kształtujący drut (12). Wielkość zasilających przewodów jest
połączona z górnym końcem (20) zespołu rurowego (18) przy
czym każdy zasilający przewód jest połączony ze źródłem roz
cieńczonego produktu dla umożliwienia roztworowi produktu
wyjściowego (S) przepływu do zespołu rurowego (18). Urządze
nie sterujące współpracuje z zasilającymi przewodami do
sterowania rozcieńczaniem p r o d u k t u wyjściowego (S) prze
pływającego przez co najmniej niektóre z rur zespołu rurowe
go (18) do sterowania poprzeczną kierunkową gramaturą
powstałego zwoju.

(15 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy dywanu z włóknin przeszywanych
przędzą, nadającego się całkowicie do powtórnego przerobu,
dotyczy sposobu j e g o wytwarzania jak również jego zastosowa
nia. Składowe części dywanu - pierwsza warstwa spodu, przę
dza okrywy włókiennej, tekstylny spód i niezbędne kleje - należą
do tej samej grupy polimerów i są korzystnie poliamidami,
poliestrami lub polipropylenami. Pierwsza warstwa s p o d u i
przędza okrywy włókiennej są połączone ze sobą t o p l i w y m
klejem, występującym na gorąco lub na zimno w postaci
pasty. Całkowita podatność na powtórne przerabianie umożli
wia przeprowadzanie t e g o procesu na zniszczonych dywa
nach lub ich częściach, bez ich rozdzielania, w wyniku którego
uzyskuje się włókno, określane jako pochodzące z regeneracji,
które może być ponownie użyte w p o d o b n y c h dywanach.

(14 zastrzeżeń)
A1(86)920930 PCT/US92/08361
(87)93 05 13

5(51)D21Fl/06
D21F1/02

WO 93/09286 PCT Gazette nr 12/93

(31)784.288
(32)91 10 29
(71) BELOIT TECHNOLOGIES INC.,
Wilmington, US

(33)US

(72) HERGERT Richard E.
(54) Urządzenie skrzyni wlewowej
( 5 7 ) Ujawnione jest urządzenie skrzyni wlewowej (10) do
wypychania produktu wyjściowego (S) na kształtujący drut (12)
do formowania zwoju (W). Urządzenie (10) zawiera obudowę
(14), która jest połączona ze znajdującym się p o d ciśnieniem
źródłem (P) produktu wyjściowego (S). O b u d o w a (14) tworzy
stożkowy wlot (16) dla przepływu przezeń produktu wyjściowe
go (S). Zespół rurowy (18) posiada górny i dolny koniec (20,22),
z górnym końcem (20) połączonym ze stożkowym wlotem (16)
tak, że produkt wyjściowy (S) przepływa zasadniczo ze stałą
prędkością przepływu przez wlot (16) i przez górny koniec (20)
zespołu rurowego (18) do dolnego końca (22) zespołu rurowego
(18). Zespół rurowy (18) zawiera wielość rur (24, 25, 26, 27) do
utrzymania przez nie przepływu materiału wyjściowego (S).
Człon (28) tworzy wlewową komorę (30), która posiada górny i
dolny kraniec (32, 34). Górny kraniec (32) jest połączony z
dolnym końcem (22) zespołu rurowego (18), a dolny kraniec (34)
jest usytuowany przylegle względem kształtującego drutu (12).
Układ przy tym jest taki, że produkt wyjściowy (S) przepływa

A1(86)921113 PCTAJS92/09861
(87)93 05 27
(31)792.108

5(51)D21F5/04

WO 93/10306 PCT Gazette nr 13/93
(32)91 11 14

(33)US

(71) BELOIT TECHNOLOGIES INC.,
Wilmington, US
(72) SKAUGEN Borgeir, WEDEL Gregory L.
(54) Urządzenie do suszenia wstęgi
( 5 7 ) Przedstawione jest urządzenie suszące maszyny pa
pierniczej do suszenia pierwszej i drugiej (24) strony wstęgi (12).
Urządzenie posiada jednorzędową sekcję suszącą do suszenia
jedynie pierwszej strony wstęgi (12). Pierwsza sekcja susząca
zawiera pierwsze cylindry suszarek do suszenia pierwszej stro
ny wstęgi i pierwszy szereg próżniowych walców położonych w
pobliżu przyległych cylindrów suszarek pierwszego szeregu
cylindrów. Druga jednorzędowa sekcja susząca (22) służy do
suszenia jedynie drugiej strony (24) wstęgi (12), w której sekcja
susząca (22) zawiera drugi szereg cylindrów suszarek (94 do
99) do suszenia drugiej strony (24) wstęgi, przy czym cylindry
(94 do 99) położone są bezpośrednio za pierwszą sekcją suszą
cą. Drugi szereg próżniowych walców (101 do 105) jest tak
rozmieszczony, że każdy próżniowy walec położony jest w
bliskiej odległości pomiędzy przyległymi cylindrami suszarek
drugiego szeregu cylindrów suszarek (94 do 99). Co najmniej
jeden z próżniowych walców pierwszej i drugiej sekcji suszą
cych posiada średnice mniejszą niż średnica któregokolwiek
cylindra pierwszej i drugiej sekcji suszącej, a druga sekcja
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A1(86)921019 PCT/US92/08897

(14 zastrzeżeń)
(87)93 05 13

5(51)D21H 17/06
D21H17/07
D21H17/55
D21H17/37

WO 93/09287 PCT Gazette nr 12/93

(31)786.630

(32)911101

(33)US

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) PHAN Dean Van, TROKHAN Paul Dennis
(54) Miękka chłonna bibuła o wysokiej trwałej wy
trzymałości na mokro

A1(86)921125 PCT/US92/10164

5(51)D21F9/00
D21F1/02
D21F1/00

(87)93 06 10 WO 93/11298 PCT Gazette nr 14/93
(31)07/801.283

(32)9112 02

(33)US

(71) BELO IT TECHNOLOGIES INC.,
Wilmington, US

( 5 7 ) Ujawniono wstęgi bibuły przydatne do wytwarzania
miękkich, chłonnych produktów takich jak ręczniki papierowe,
pieluszki i chusteczki do twarzy, oraz sposoby wytwarzania
takich wstęg. Wstęgi bibuły zawierają włókna papierotwórcze,
czwartorzędowy związek amoniowy, plastyfikator polihydroksylowy i żywicę zapewniającą trwałą wytrzymałość na mokro.
Sposób obejmuje w pierwszym etapie wytwarzanie wsadu do
wytwarzania papieru z wyżej wspomnianych składników. Drugi
i trzeci etap podstawowego procesu stanowi osadzanie wsadu
do wytwarzania papieru na powierzchni sitowej takiej jak sito
Fourdriniera oraz usunięcie wody z osadzonego wsadu. Warian
towy sposób obejmuje zastosowanie wsadu zawierającego wy
żej wymienione składniki w procesie wytwarzania papieru, w
którym uzyskuje się wzorzystą, zagęszczoną włóknistą wstęgę
zawierającą względnie gruby obszar o względnie małej gęstości
włókien z wzorem rozmieszczonych stref o względnie dużej
gęstości włókien.

(72) EATON Daniel J., KANITZ Roger A.
(54) Urządzenie ze sterowanym wprowadzeniem
strumienia dla skrzyni wlewowej maszyny pa
pierniczej
( 5 7 ) Urządzenie do dostarczenia, w maszynie papierniczej,
produktu wyjściowego do strefy formującej odwadniającej wstę
gę, zawiera ciśnieniową skrzynię wlewową ze zwężającym się
wlewowym otworem (21), przewężenie albo z pojedynczym
przesuwającym się formującym sitem lub z parą przesuwają
cych się formujących sit (12), wypełnienie przestrzeni pomiędzy
otworem (21) skrzyni wlewowej a sitem tak, że strumień produ
ktu wyjściowego jest zawarty bez swobodnej powierzchni, oraz
obejmuje przyłożenie niepracującego giętkiego elementu (26)
po przeciwnej stronie produktu wyjściowego w maszynie pa
pierniczej z jednym sitem lub na jednym sicie w maszynie
papierniczej z d w o m a sitami bliźniaczymi z siłą i umiejscowie
niem niepracującego elementu sterowanego przez szereg przy
ciskających prętów (27) ustawionych równolegle w kierunku
prostopadłym względem urządzenia.

(17 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)
A1(86)921027 PCT/US92/08898

(87)93 05 13

5(51)D21H 17/06
D21H 17/07
D21H 17/45

WO 93/09288 PCT Gazette nr 12/93

(31)786.433

(32)911101

(33)US

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) PHAN Dean Van
(54) Miękka chłonna bibuła o wysokiej przejścio
wej wytrzymałości na mokro
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są wstęgi bibuły przydatne do
wytwarzania miękkich, chłonnych produktów takich jak pielusz
ki, chusteczki do twarzy i bibuły sanitarne, oraz sposoby
wytwarzania takiej wstęgi. Wstęgi bibuły zawierają włókna
papierotwórcze, czwartorzędowy związek amoniowy, plastyfi
kator polihydroksylowy i żywicę zapewniającą przejściową wy
trzymałość na mokro. Sposób obejmuje w pierwszym etapie
wytwarzanie wsadu do wytwarzania papieru z wyżej wspomnia
nych składników. Drugi i trzeci etap podstawowego procesu
stanowi osadzanie wsadu do wytwarzania papieru na powierz
chni sitowej oraz usunięcie wody z osadzonego wsadu. Warian
towy sposób obejmuje zastosowanie wsadu zawierającego
wyżej wymienione składniki w procesie wytwarzania papieru,
w którym uzyskuje się wzorzystą, zagęszczoną włóknistą wstęgę
zawierającą względnie gruby obszar o względnie małej gęstości
włókien z wzorem rozmieszczonych stref o względnie dużej
gęstości włókien.

(9 zastrzeżeń)
A1(86)921113 PCT/US92/09946

(87)93 05 27

5(51)D21H23/36
B05C11/04
B05C11/10

WO 93/10309 PCT Gazette nr 13/93
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(31)07/791.722

(32)91 11 14

(33)US

(71) BELOIT TECHNOLOGIES INC.,
Wilmington, US
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(20) dla zmniejszenia wielkości przepływowego wiru (V) wytwo
rzonego w obrębie użytkowej strefy (16) z powodu ruchu zwoju
(W) w miejscu za nieosłoniętą czołową powierzchnią (18).

(13 zastrzeżeń)

(72) CHANCE James L.
(54) Urządzenie do powlekania ze sterowaną krót
ką przerwą
( 5 7 ) Ujawnione jest urządzenie do powlekania (10) ze stero
waną krótką przerwą do materiału powłokowego (C) na zwój
(W), który podparty jest przez podstawowy człon (12). Urządze
nie (10) zawiera obudowę (14), która jest położona ściśle przy
legle względem podstawowego członu (12) tak, że zwój (W)
porusza się pomiędzy obudową (14) i podstawowym członem
(12). O b u d o w a (14) określa użytkową strefę (16), która jest
połączona ze źródłem (P) materiału powłokowego, znajdujące
go się p o d ciśnieniem. Użytkowa strefa (16) posiada nieosłonię
tą czołową powierzchnię (18) zwróconą w stronę zwoju (W).
Ostrze (20) jest zamocowane w sposób umożliwiający regulo
wanie do obudowy (14) i rozciąga się od obudowy (14) w
kierunku zwoju (W). Ostrze (20) określa dolny kraniec (22)
użytkowej strefy (16). Ruchoma przepływowa przekładka (24)
podparta przez obudowę (14) dochodzi do użytkowej strefy
(16). Przekładka (24) posiada górny i dolny koniec (26, 28), przy
czym dolny koniec (28) jest ruchomo osadzony w pobliżu ostrza

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(86)920828 PCT/US92/07390
(87)93 03 18
(31)9118441.6

WO 93/05238

5(51)E02B 15/04

PCT Gazette nr 8/93

(32)9108 28

(33)GB

(75) STERMOLE Sonny Rene, Milwaukee, US
(54) Urządzenie do usuwania i zbierania rozlanej
ropy
( 5 7 ) Urządzenie zawiera przedni profil (1) mający przednią
część, która rozciąga się poniżej powierzchni wody, i deflektor
(2) dla dostarczenia wody (42) i oleju (41) do komory zbiorczej
(3) i komory oddzielającej (4) zbiornika.

(94 zastrzeżenia)

A1(86)921123 PCT/US92/10107

(87)93 06 10
(31)797.629

5(51)E04B9/00
E04C3/07
E04C3/29
B44F7/00
WO 93/11319 PCT Gazette nr 14/93
(32)91 1125

(71) NATIONAL ROLLING MILLS INC.,
Frazer, US

(33)US

(72) PLATT William J., ROSE Thomas E.
(54) Ozdobny sufit podwieszany
( 5 7 ) Dźwigar kratowy o przekroju w kształcie odwróconej
litery T do sufitów zawieszanych wykonany jest z pierwszego
pasa metalu (39).
Na spodzie podstawy (40) dźwigara za pośrednictwem
płaskich elementów pierwszego pasa zamocowany jest drugi
pas (41) tak, że powstaje efekt trójwymiarowości przy zastoso
waniu elementów w zasadzie płaskich.
Drugi pas (41) może różnić się kolorem, jak również
materiałem lub fakturą od pasa pierwszego (39) tak, że można
osiągnąć dodatkowo kontrast kolorystyczny, jak również kon
trast materiałowy lub fakturowy.

(13 zastrzeżeń)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE;TECHNIKA MINERSKA
A1(86)920919 PCT/EP92/02168 5(51)F16D65/092
(87)93 05 13

WO 93/09359 PCT Gazette nr 12/93

(31)P4136107.5

(32)91 1102

(33)DE

(71) ALFRED TEVES GMBH, Frankfurt am
Main, DE
(72) RUCKERT Helmut
(54) Klocek hamulcowy ze sprężyną mocującą za
bezpieczoną przed przekręcaniem się
( 5 7 ) Klocek hamulcowy do hamulców tarczowych ma tylną
płytę okładzinową (1) z umieszczoną po jednej jej stronie okła
dziną cierną (2) i ze sprężyną mocującą (3), przytwierdzoną w
sposób uniemożliwiający jej przekręcenie się, po drugiej stronie
tej płyty okładzinowej (1), do znajdującego się na niej występu
(4). Występ (4) wystaje przez owalny lub wielokątny, przede
wszystkim kwadratowy, otwór (9) w sprężynie mocującej (3) i
jest z nią połączony kształtowo przez zanitowanie.
Według wynalazku, znajdujący się we wnętrzu otworu
(9) odcinek występu (4) zostaje dopasowany do zarysu tego
otworu (9) dopiero przez zanitowanie, przy czym rozszerza się
on na boki i dociska do krawędzi otworu (9). Dopiero przy tym
powstaje zamknięcie kształtowe, które zabezpiecza sprężynę
mocującą (3) przed przekręceniem się wokół punktu przytwier
dzenia.

(54) Połączenie i uszczelnienie rury z wykładziną
( 5 7 ) Wynalazek przedstawia połączenie rurowe (10) między
dwoma odcinkami rury (16, 18), w którym odcinki rur posiadają
wykładzinę (36) odsuniętą do wewnątrz od wewnętrznej ścianki
odcinków rury przez materiał (42) zaprawy. Wzdłużny ruch
wykładziny (36) uniemożliwia zakończenie (14) wykładziny po
siadające występ zaczepiony o występ w zaprawie (42). Kołnie
rzowe uszczelnienie (12) jest wsunięte w obydwa odcinki rury
(16, 18) i zawiera zwrotny zawór (90), który pozwala obniżyć
ciśnienie poza obrębem odcinka rurowego (70) kołnierzowego
uszczelnienia (12), gdy przekroczy ono wielkość ciśnienia w
odcinkach rury (16,18).

(15 zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)

Al(86)921124 PCT/US92/10205

5(51)F25B 15/00
C09K5/04

(87)93 06 10 WO 93/11393 PCT Gazette nr 14/93
A1(86)921021 PCT/US92/09143
(87)93 04 29

5(51)F16L58/18
E21B 17/10

WO 93/08424 PCT Gazette nr 11/93

(31)780.481
(32)9110 22
(71) WERNER PIPE SERVICE INC,
Independence, US
(72) WERNER Robert M.

(33)US

(31)800.636

(32)911127

(33)US

(71) ROCKY RESEARCH, Boulder City, US
(72) ROCKENFELLER Uwe, SARKISIAN Paul
(54) Ulepszone urządzenie obiegu absorpcyjnego
o potrójnym działaniu
(57) Podstawowym urządzeniem według wynalazku jest
urządzenie obiegu absorpcyjnego o potrójnym działaniu za
wierające pierwszy, drugi i trzeci desorber (G1, G2, G3), każdy
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zawierający wodny płyn absorpcyjny i działający przy kolejno
wyższych temperaturach; pierwszy, drugi i trzeci skraplacz (C1,
C2, C3) działający przy kolejno wyższych temperaturach i połą
czone operacyjne z desorberami (G1, G2, G3); pierwszy układ
wymiany ciepła współpracujący pomiędzy trzecim i drugim desorberem, oraz pomiędzy drugim skraplaczem i pierwszym
desorberem do kierowania pomiędzy nimi energii; jeden, dwa
lub trzy absorbery (A1, A2, A3) i jeden, dwa lub trzy obiegi
płynowe do kierowania wodnego płynu absorpcyjnego pomię
dzy absorbery oraz drugi układ wymiany ciepła do wymiany
energii pomiędzy wodnym płynem absorpcyjnym w wymienio
nych obiegach; oraz jeden, dwa lub trzy parowniki (E1, E2, E3)
połączone operacyjnie z absorberami. Wynalazek obejmuje
korzystne wodne płyny absorpcyjne, dodatek zwiększający
wymianę ciepła i masy w płynie absorpcyjnym, środki do
oddzielenia tego dodatku zanim płyn ten osiągnie desorber wysokotemperaturowy, zbiornik dodatku zwiększają
cego wymianę ciepła i masy oraz szereg różnych wariantów
obiegu płynu absorpcyjnego dla przebiegu płynu pomiędzy
absorberem (absorberami) (A1, A2, A3) i trzema desorberami
(G1.G2.-G3).

(54 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(86)920928 PCT/EP92/02228
(87)93 04 29
(31)91118269.9

5(51)G01N33/50
G01N 33/68

WO 93/08470 PCT Gazette nr 11/93
(32)9110 26

(33)EP

(71) TORF ESTABLISHMENT, Vaduz, LI
(72) INGLOT Anna, BLACH-OLSZEWSKA
Zofia

(31)736.265

(32)91 07 23

(33)US

(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk, US
(72) KUO Wei, WISEMAN Gary Lee
(54) Sposób i urządzenie do przetwarzania zda
rzeń wyboru zbieżnych w czasie

(57) Aktywność immunologiczną niektórych substan
cji czynnych biologicznie określa się przez działanie na
hodowlę ludzkich leukocytów krwi obwodowej (PBL) lub
zawiesinę rezydentnych komórek otrzewnowych (RPC)
myszy BALB/c roztworem substancji testowanej w celu
indukcji wytwarzania cytokin, które następnie oznacza
się według standartowych metod identyfikacji; można
osiągnąć amplifikację wyników przez dodanie do testo
wanego roztworu niesterydowego leku przeciwzapalne
go, korzystnie indometacyny. Sposób znajduje również
zastosowanie do określania odpowiedzi immunologicz
nej człowieka na terapię przy użyciu substancji induku
jącej cytokiny.

(57) Urządzenie do przetwarzania obiektów przed ich obra
zowaniem obejmuje urządzenia wyświetlające do obrazowania
obiektów, środki połączone ze środkami wyświetlania, do prze
twarzania zdarzeń wyboru związanych z obrazowanymi obiekta
mi, środki połączone ze środkami przetwarzania, służące do
żądania od środków przetwarzania, przetworzenia pierwszego
zdarzenia wyboru i środki połączone ze środkami przetwarza
nia, żądające od środków przetwarzania, po żądaniu pier
wszego zdarzenia wy boru i przed przetworzeniem pierwszego
zdarzeniawyboru, przetworzenia drugiego zdarzenia wy
boru. Sposób przetwarzania obiektów przed ich obra
zowaniem obejmuje etapy obrazowania obiektów,
p r z e t w a r z a n i e na p o w s z e c h n i e s t o s o w a n y c h ś r o d 
kach p r z e t w a r z a n i a z d a r z e ń w y b o r u z w i ą z a n y c h z
o b r a z o w a n y m i o b i e k t a m i , narzucanie żądania na środki
przetwarzania przetworzenia pierwszego zdarzenia wyboru i
żądanie, po tym jak zażądano przetworzenia pierwszego zda
rzenia wyboru i przed zakończeniem przetwarzania pierwszego
zdarzenia wyboru, przetworzenia drugiego zdarzenia wyboru.

(17 zastrzeżeń)

(15 zastrzeżeń)

(54) Sposób i kompozycja do określania aktywno
ści immunologicznej substancji biologicznie
czynnych

A1(86)920622 PCT/EP92/01397
(87)93 02 04

WO 93/02409

5(51)G06F3/033

PCT Gazette nr 4/93
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(86)921029 PCT/US92/09244
(87)93 05 13
(31)783.850

5(51)H01G9/00
H01M4/58

(32)9110 29

(33)US

(54) Kondensator elektrolityczny z podwójną war
stwą
( 5 7 ) Ujawniono kondensator (10) elektrolityczny z podwójną
warstwą z dwiema elektrodami, z których każda styka się ze
wspólnym elektrolitem (30). Przynajmniej jedna z elektrod (20)
złożona jest z materiału krystalicznego charakteryzującego się
obecnością kanałów van der Waalsa w materiale. Te kanały van
der Waalsa są dostosowane do przyjmowania elektrolitu (30) w
te kanały, tak że na powierzchniach międzyfazowych kanałów
van der Waalsa i elektrolitu (30) powstaje podwójna warstwa
ładunku, kiedy pomiędzy obie elektrody przyłożone jest napię
cie.

(22 zastrzeżenia)

A1(86)921029 PCT/US92/09245
(31)784.544

(32 zastrzeżenia)

WO 93/09552 PCT Gazette nr 12/93

(71) WILCOXON Benton H, Los Angeles, US
(72) GRIGORTCHAK Ivan L, TOVSTJUK
Kornei D., KOVALYUK Zahar D.,
KOZMIK Ivan D., BAHMPATYUK Bogdan
P.

(87)93 05 13

chłodzenia, kiedy jest powtarzalnie ładowany izotermicznie i
rozładowywany adiabatycznie.

5(51)H01L35/02

WO 93/09570 PCT Gazette nr 12/93
(32)9110 29

(33)US

(71) WILCOXON Benton H., Los Angeles, US
(72) TOVSTJUK Kornei D., GRIGORTCHAK
Ivan I., KOVALYUK Zahar D., KOZMIK
Ivan D., NETY AGA Victor V.,
BAHMATYUK Bogdan P.
(54) Pojemnościowe urządzenie termoelektryczne
( 5 7 ) Urządzenie termoelektryczne do chłodzenia masy za
wiera kondensator z dwiema elektrodami, będący w styku ter
micznym z chłodzoną masą. Kondensator ten powoduje efekt

A1(86)921127 PCT/US92/10232 5(51)H01R 13/658
HOIR 23/70
(87)93 06 10 WO 93/11587 PCT Gazette nr 14/93
(31)07/803.424

(32)91 12 06

(33)US

(71) PORTA SYSTEMS CORP, Syosset, US
(72) CARNEY William Vincent
(54) Wysoko-częstotliwościowe złącze danych dla
sznura połączeniowego
( 5 7 ) Ujawniono zespół kabla sznurowego, dla połączenia
bloków złącz (28), przy j e d n o c z e s n y m zabezpieczeniu przed
przesłuchem i interferencją sygnałów. Zespół zawiera kabel
sznurowy z przewodnikami transmitującymi i odbierającymi
oraz otaczającą go uziemioną osłonę i wtyczkę (84) z płytką
drukowaną na j e g o końcu, dla umieszczenia jej w bloku złącz
(28) sznurowych. Wtyczka (84) ma elektrycznie przewodzącą
osłonę, między przewodnikami transmitującym i odbierającym.

(29 zastrzeżeń)
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Słownik wielojęzyczny
Zasady sporządzania dokumentacji wynalazków i wzorów użytkowych
Podstawowe przepisy prawa wynalazczego i patentowego na świecie
Dokumentacja i literatura patentowa gromadzona przez UP RP
Przewodnik dotyczący międzynarodowej rejestracji znaków towarowych.

KOMUNIKAT
Zakład Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.: „BIULETYNU
URZĘDU PATENTOWEGO", „WIADOMOŚCI URZĘDU PATEN
TOWEGO", „BIULETYNU

INFORMACYJNEGO URZĘDU

PATENTOWEGO RP", Polskich Opisów Patentowych.
Cena poszczególnych wydawnictw wynosi:
BUP
- 35 000 zł
WUP
- 30 000 zł
BI UPRP - 10 000 zł
Opis
- 10 000 zł
Koszt prenumeraty w 1994 r.
BUP
WUP
BIUPRP

będzie wynosił:
- 910 000 zł
- 360 000 zł
- 120 000 zł

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP
(NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1 Dz. 99 Rodź. 1000 § 92).
Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.
Zawiadamiamy, że przyjmujemy zamówienia na:
1. Wykazy patentów za rok 1992.
2. Wykazy wzorów użytkowych za rok 1992.
Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji pod
nr tel. 25-80-01 wew. 224.

